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 امللخص:

عن  الدراسة   هدفت للكشف  استخدام  الحالية  الشمالي   وسائلمتطلبات  املزار  لواء  تربية  مديرية  مدارس  في  االجتماعي    التواصل 

الوصفي، وتكونت  ات، واستخدمت الدراسة املنهج  تغير في ضوء بعض املمن وجهة نظر معلميها    ومقترحات تطويرهااستخدامها  وتحديات  

 ومعلمة، طبقت عليهم استبانة مكونة من )200عينة الدراسة من )
ً
ستخدام  ( فقرة، موزعة على أربعة متطلبات رئيسة مرتبطة با76( معلما

إلى سؤالين مفتوحين اإلجابة، و التواصل االجتماعي  وسائل التعليمية عناصرحصول  متطلب   الدراسة نتائج  أظهرت، باإلضافة   ، العملية 

( وبمتوسطات حسابية  عالية،  درجة  على  املدرسية  اإلدارة  ومتطلب  التعليمية،  البيئة  حين 3,63،  3,44،  3,63ومتطلب  في  التوالي،  على   )

املتوسط) على  املدرسة  ميزانية  متطلب  تحديات  3,13حصل  نسبة  أن  النتائج  بينت  كما  متوسطة،  وبدرجة  التواصل    وسائلاستخدام  ( 

كما80,7)االجتماعي الدراسة    %(،  عينة  استخدام  لمقترحات  قدمت  االجتماعي   وسائلتطوير  إعادة التواصل  منها  املناهج   ،  تصميم 

تعيين مديري مدارس يمتلكون  ، و توافر االنترنت بشكل مستمر في البيئة التعليميةالوسائل التفاعلية، و استخدام  يتالءم مع  الدراسية بما  

و كافية  ال املعرفة   التواصل،  التقنية    املدارسازنة  دعم مو بوسائل  لتوفير  واملستمر  النتائج عن  الدائم  ذات    ودوجبها، كما كشفت  فروق 

في متطلب عناصر إحصائية  التعليم  داللة  و ةيالعملية  التعليمية،  ملتغير  البيئة  ولصالح   تعزى  بينمااملعلمين  الجنس  تظهر مثل هذه   ،  لم 

املدرسيةالفروق في متطلب   النتائج عدم وجود فروق  املدرسية  ، وميزانيةاالدارة  متطلبات استخدام في    ذات داللة إحصائية، كما كشف 

االجتماعي    وسائل الدراسية.التواصل  املرحلة  ملتغير  التواصل    تعزى  وسائل  استخدام  متطلبات  تلبية  بضرورة  الدراسة  أوصت  وقد 

واإلدارة املدرسية، باإلضافة إلى استخدام وسائل التواصل االجتماعي في  ، والبيئة التعليمية،  العملية التعليمية عناصراالجتماعي املتعلقة ب

 البيئات التعليمية. 

املدرسية  ؛البيئة التعليمية  ؛عناصر العملية التعليمية ؛  وسائل التواصل اإلجتماعي :فتاحيةالكلمات امل مدارس مديرية تربية لواء    ؛اإلدارة 

 املزار الشمالي. 
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 : املقدمة

تأثيرات   التكنولوجية  الثورة  أحدثت  الحياة لقد  مناحي  كافة  تقدمأصبح  أ  لذ ،  على  تكنولوجيأو    أي  مع  تطور   
ً
مباشرا  

ً
إرتباطا تكنولوجيا   مرتبط 

ملا تتسم به    املستخدم إلشباع حاجاته ورغباته،( عامة ومواقع التواصل االجتماعي خاصة، هذه األخيرة التي تعتبر ردهة يتجول فيها  نترنتاملعلومات )اإل 

الواسع للشبكات االجتماعية في كل   متعددة من خصائص    على االستخدام 
ً
تعتبر دليال التي  التشاركية والشمولية،  املرونة،  التفاعلية،  أهمها   والتي من 

 (.2016،وسامية )عواج امليادين الحياتية

 مؤثر  التكنولوجي التأثير هذا  يكن  ولم 
ً
 ومحتواها، ليشمل مضمونها،  أثره  تعاظم  بل والتطبيقية، التربوية  العلوم من جوانب غيره  دون  جانب  في ا

الطالب، املتمثلة الفرعية، ونظمها  وأهدافها،  مفاهيم  ظهرت  املفاهيمي، الجانب ففي  التربوية وغيرها، واإلدارة  التعليمية، واملرافق واملنهاج، واملعلم  في 

جديدة  تربوية واملدمج، اإللكتروني، التعليم  مثل تكنولوجي  طابع ذات  تعليمية  بوسائط واالفتراض ي، واملفتوح بعد، عن والتعليم  واملبرمج،   والتعليم 

 القاعات ومواصفات املنهاج،  والطالب، وطبيعة املعلم، دور  في التغيرات من جملة فرضت التيالحديثة،   املفاهيم  من  ذلك  وغير واإلنترنت الحاسوب،

 (.2016)الزبون، وتسهيالتها التعليمية العملية عناصر من ذلك وغير والتعليمية، واملكتبة ة التدريسي

 من عرفت التي املجاالت هذه  بين من التعليم  قطاع  ويمثل
ً
 كبيرا

ً
  هذه  عن ببعيد ليس إنه إذ بهذه التطورات والتأثير التغير قدرا

ً
 التأثيرات خصوصا

 مرنة بيئة افتراضية من توفره  ملا ،ثمارهااست من  البد فرصة تمثل التي ائقالطر  أهم  إحدى  ها بوصف التواصل االجتماعي، ملواقع املتزايد االستعمال بعد

 وتبادل واملعارف املعلومات على بالحصول  لهم  تسمح على استراتيجيات قائمة تعليمية نماذج تقديم  مع التعليمية، العملية أطراف خاللها من يتواصل

 عن األفكار،
ً
 في نشرها على واملساعدة  وتطورارتها الالحقة الحديثة التكنولوجيات مع التعامل مهارات  يمتلكون  واملتعلمين املعلمين  من إعداد جيل فضال

  (.2017)حنتوش،املجتمع

الشبكات    حتمية االستفادة   املؤكدوقد بات من   التعليم و من ميزات هذه  التعليمي   .استخدامها في  أخذ دورها  السنوات األخيرة حيث  في  ال سيما 

بعد    بزدياديتعاظم    
ً
فاشتركيوما مستوى   يوم  على  وجامعات  وكليات  ومعاهد  مدراس  من  التعليمية  املؤسسات  آالف  االجتماعي  التواصل  في شبكات 

 العالم، ناهيك عن اشتراك الطالب بغرض التعليم، حيث استفادوا من خدماتها في إندماج التقنية في التعليم ضمن املنضومة التعليمية. 

جتماعية في الّتعليم، اال شبكات  للعملية التعليمية التعلمّية، إذ برزت العديد من مميزات استخدام ا كبير على ا   فاعلية  ستخدام مواقع التواصلال و 

امل دائرة  وتوسيع مدارك  و ،  تعلمينكتوسيع  الّتكنولوجيا  ثقافة  اطالطلبة    نشر  دراستهم، ومنح فرصة  العهم على  بضمان  في مجال  املستجدات  أحدث 

 مواجهة املعلم، وذلك بالّتعبير عن آرائهم كتابمن الذين يعتريهم الخجل عند املواقف الحقيقّية التي تتضألولئك الطلبة ريحة م
ً
ّمما قد ُيتيح لهم  فرصة  تا

التواصل  إلبداعا  أن مواقع  إجراء نقاشات ّجديةاال ، كما  ُتتيح فرصة  با  اءة حول  وبنّ   جتماعي  الدرس،  إلى  مادة  التعليمي بصوة إلضافة  املحتوى  تقديم 

أن يحقق فوائد جتماعي  اال ستخدام وسائل التواصل  ال واضحة وجاذبة باستخدام وسائل متعددة كإضافة مقاطع الصوت والفيديو والصور، كما يمكن  

واقتصادية   ا اجتماعية  خفض  الإل في  القاعات  على  كدراسة وهذا    (Rambe, 2011).  درسيةامل  واملباني  دراسةنفاق  دراسات  عدة   أكدته 

((Arquero&Romero,Frias,2013,238-249  الوسائل    تعتبر  والتي تلك  إلى تأن  أدت  ،وأنها  ايجابي  بشكل  التعليمية  العملية  في  الطلبة  دعم مشاركة 

واملدرسين الطلبة  بين  أعمق  األكاديمي  كما    .تعاون  األداء  بينهم ورفعت  االجتماعي  والتواصل  دراسة    للطلبة    .(Bateman&Willems,2012,53-54)في 

تكنولوجية    رت وطو  بكفاءة  والقيادة  واإلبداع  التعاون  األساسية مثل  التعليمي   واصبحمهاراتهم  املحتوى  إنتاج  في  يشاركوا  واملتعلمين  املعلمين ميسرين 

  . (Millan&Bromage,2011,149)في دراسة  (التي سهلت االتصال بالشبكات في أي وقت وأي مكانWIFIعليه،وخاصة مع وجود منتجات نقاله) ا ويعلقو 

 خلصت دراسة
ً
 . كمنصات تعليمية في مدارس التعليم العام تإلى أن وسائل التواصل االجتماعي اصبح (2017)شلتوت،واخيرا

 في االجتماعي التواصل شبكة من وزارة التربية والتعليم في اململكة األردنية الهاشمية التنبه من االستفادة  في التعليمية باملؤسسات يجدر فأنه لذا 

ونخلص إلى أن مدارس التعليم في الوطن العربي بشكل عام وفي   بالتعليم. التقنية وإدماج التطورات مواكبة من  تمكنهم  في مدارسهم  تعليمية بيئات ريتوف

كما أوردها كل من   في التعليم التواصل االجتماعي   لسائوزارة التربية والتعليم في األردن بشكل خاص اليوم، مازالت تواجه مشكالت متطلبات استخدام و 

دراستيهما   Mehmood & Taswir,2011))و  (2013)عبدالرزاق، التواصل   تاأكد  اللتين  في  في   
ً
كبيرا  

ً
تأثيرا تؤثر  االجتماعي  التواصل  شبكات  أن  على 

الطالب، بين  وس  األكاديمي  دور  على  ركزت  قد  واملؤتمرات  والندوات  العلمية  األبحاث  من  الكثير  أن  االجتماعي    لائفنالحظ  املؤسسات  التواصل  في 

 ل واألدوات لوسائفوائد جمة، لذا يجب على املؤسسات التعليمية في اململكة األردنية الهاشمية أن تكون أكثر جدية في تطبيق تلك ا التعليمية وما لها من  

في مدارس مديرية تربية لواء املزار الشمالي من وجهة التواصل االجتماعي    لسائفي التعليم، لذا جاءت هذه الدراسة للكشف عن متطلبات استخدام و 

 علميها وتحديات ومقترحات تطويرها.  نظر م

 :مشكلة الدراسة

 لتجنب دور و   يعد لم 
ً
 .في التعليم التواصل االجتماعي    سائل للمؤسسات التعليمية وخاصة املدارس التي تعتبر اللبنة األولى للطالب في التعليم عذرا

ات السابقة العربية واألجنبية واألبحاث والندوات واملؤتمرات أكدت على ضرورة استخدامها ودورها اإليجابي في التعليم كما  سدرا الالكثير من  خالل ومن
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السابقة الدراسات  جميع  من  أكدته  كل  دراسة  الحصر  ال  املثال  سبيل  وسامية،  (؛2018)الشهري،  وعلى  (؛ 2015)عبدهللا،  (؛ 2016)عواج 

متنوعة    وما يمكن أن تقدمة من خدمات املنظومة التعليمية،  وفعاليتها في  ،التواصل االجتماعي   ل أهمية وسائذكر  من    دمضوء ما تق  في  .(1435)الحمد،

واملعلمات،  لعناصر   املعلمين  لدى  أفضل  نتائج  التعليمية، ولضمان  األردنية  ها  توظيفوأن  العملية  باملمكلة  والتعليم  التربية  وزارة    الهاشمية في مدارس 

العملية   ماهو على صعيد عناصر  هامر الذي يحتاج إلى توافر متطلبات متعددة لنجاحها، ومناأل   جائحة كورونا،أصبح يمثل ضرورة ملحة خاصة في ظل  

وفي ميدان . في التعليم  جتماعيالتعليمية أو البيئة التعليمة أواإلدارة املدرسية أو ميزانية املدرسة، كما قد تبرز مشكالت أثناء توظيف وسائل التواصل اال 

من جراء عدم   الباحثين في امليادين التربوي في التعليم الجامعي والتعليم العام واإلشراف التربوي ومالمسة املشكالت التي تواجه املنظومة التعليمةعمل  

 منهم بأهإ في التعليم، و  وسائل التواصل االجتماعيتطبيق 
ً
للمساهمة في حل املشكالت التعليم على وجه   تلك الوسائللوحاجة املدارس  هامية تطبيقيمانا

املعلمون واملعلمات في مدارس مديرية   حتاجهاالتي يالتواصل االجتماعي    تطلبات وسائلمشكلة الدراسة في محاولة الوقوف على م  لذا تتمثلالخصوص،  

 ومعرفة التحديات ومقترحات تطويرها.آرائهم للوقوف عليها   استقصاءتربية لواء املزار الشمالي من خالل 

 :أسئلة الدراسة

السؤال    الدراسة اإلجابةحاولت   منه    تفرعو   ؟التواصل االجتماعي وتحديات ومقترحات تطويرها  لسائمتطلبات استخدام و ا م:  التاليالرئيس  عن 

 : التاليةسئلة األ 

التعليمية .1 العملية  عناصر  متطلبات  وسائباملرتبطة    ما  االجتماعي  لاستخدام  املزار   التواصل  لواء  تربية  مديرية  مدارس  معلمي  نظر  وجهة  من 

 ؟الشمالي باألردن

التعليمية   .2 البيئة  متطلبات  وسائباملرتبطة  ما  االجتماعي  لاستخدام  الشمالي   التواصل  املزار  لواء  تربية  مديرية  مدارس  معلمي  نظر  وجهة  من 

   باألردن؟

   من وجهة نظر معلمي مدارس مديرية تربية لواء املزار الشمالي باألردن؟ التواصل االجتماعي لاستخدام وسائباملرتبطة  ما متطلبات إدارة املدرسة .3

   من وجهة نظر معلمي مدارس مديرية تربية لواء املزار الشمالي باألردن؟ التواصل االجتماعي لاستخدام وسائباملرتبطة  نة املدرسةاز ما متطلبات مو  .4

   من وجهة نظر معلمي مدارس مديرية تربية لواء املزار الشمالي باألردن؟ التواصل االجتماعي لاستخدام وسائما تحديات  .5

   من وجهة نظر معلمي مدارس مديرية تربية لواء املزار الشمالي باألردن؟التواصل االجتماعي  لما مقترحات تطوير استخدام وسائ .6

الجنس  يرية تربية لواء املزار الشمالي باألردن تعزى ملتغير  هل توجد فروق في متطلبات استخدام وسائل التواصل االجتماعي من وجهة معلمي مد .7

 معلم، معلمة(؟. )

امل .8 رحلة  هل توجد فروق في متطلبات استخدام وسائل التواصل االجتماعي من وجهة معلمي مديرية تربية لواء املزار الشمالي باألردن تعزى ملتغير 

 الدراسية )األساسية، الثانوية(؟

 :الدراسة فروض

 تتمثل فروض الدراسة في اآلتي: 

مديرية تربية لواء مدارس  معلمي  نظر  من وجهة    التواصل االجتماعي  في متطلبات استخدام وسائل (α≤0.05)  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية .1

 تعزى ملتغير الجنس)معلم، معلمة(؟  املزار الشمالي باألردن

مديرية تربية لواء مدارس  معلمي  نظر  في متطلبات استخدام وسائل التواصل االجتماعي من وجهة  (  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ) .2

 تعزى ملتغير املرحلة الدراسية )األساسية، الثانوية(؟ املزار الشمالي باألردن 

  : دراسةأهداف ال

 : إلى تحقيق ما يلي سةالدرا  هدفت

 باألردن. مدارس مديرية تربية لواء املزار الشمالي لدى معلمي االجتماعيالتواصل  متطلبات استخدام وسائلالتعرف على  .1

  باألردن. مدارس مديرية تربية لواء املزار الشمالي معلمي التواصل االجتماعي استخدام وسائل تحديات  الوقوف على  .2

   باألردن. مدارس مديرية تربية لواء املزار الشمالي معلمي التواصل االجتماعي ستخدام وسائلإل تطوير المقترحات معرفة  .3

 التواصل االجتماعي    استخدام وسائل  متطلبات  الدراسة فيفي استجابات أفراد عينة    فروقالالكشف عن داللة   .4
ً
الدراسة  ملتغير   تبعا ،  الجنس)ات 

 .(املرحلة الدراسية
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 : أهمية الدراسة

االجتماعي  وسائط   به تقوم ما هميةأ  من دراسةال أهمية تأتي التعليمية  في استعمالهاو التواصل  األهمية   ،املنظومة  الدراسة من  أهمية  فنبعت 

 )النظرية والتطبيقية( كمايلي: 

 . بما توفره من تفاعل، وتواصل فيما بينهم  للمنظومة التعليمية تحسين مهارات األداء التدريس ي .1

 . التدريس فيمتطلبات استخدام وسائل التواصل االجتماعي تبصير عناصر املنظومة التعليمية ب .2

 . التعليمية بالعملية تقاء التربويين في املؤسسات التربوية لتوظيفها لإلر  تعزيز أهميتها لدى  .3

 .ملواجهة تحديات استخدام تلك الوسائط وتطويرها في املؤسسات التعليمية آليات وضع .4

   .التعليم فيوسائط التواصل االجتماعي  توظيف نحو  واملسؤولين، الباحثين جهود توجيه .5

 :حدود الدراسة

 اآلتية: لحدودا  ضوء في الدراسة نتائج تعمم 

 .التطوير، ومتغيرات الدراسةمتطلبات، تحديات، مقترحات الحدود املوضوعية:  .1

 : مدارس مديرية تربية لواء املزار الشمالي باململكة األردنية الهاشمية.املكانية الحدود .2

 . (2018 /2017)الدراس ي العام الفصل الدراس ي الثاني من الحدود الزمانية:  .3

الشمالي مدارس  ومعلمات    البشرية: معلميالحدود   .4 املزار  لواء  تربية  املرحلتين  مديرية  في   (والثانوية  )األساسية  في  والتعليم  التربية  لوزارة  التابعة 

 .اململكة األردنية الهاشمية

 :دراسةمصطلحات ال

االجتماعي: التواصل  املزار  وسائل  لواء  تربية  مديرية  في  واملعلمات  للمعلمين  وتسمح  العنكبوتية  الشبكة  على  تتاح  التي  الشبكات  من  املنظومة  تلك 

ب  منظمة  بطريقة  إلكتروني  تعليمي  نظام  ضمن  التعليمية  املنظومة  في  باستخدامها  وتويتر،    وسائل الشمالي  بوك،  )الفيس  مثل  متعددة  تفاعلية 

    انستقرام،الكيك،....(.
االجتماعي  تطلباتم التواصل  وسائل  املتطلبات  هي    :استخدام  من  لو مجموعة  تربية  مديرية  في  واملعلمات  املعلمين  على  تساعد  الشمالي  املزار  اء 

 ( دارة املدرسة وموازنة املدرسةاإل  البيئة التعليمية، العملية التعليمية، عناصراستخدام وسائل التواصل االجتماعي في التعليم ك

 في مديرية تربية لواء املزار الشمالي   يقترحها املعلمين واملعلمات  املصاعب التي  أو  العوائق  مجموعة من  :ت استخدام وسائل التواصل االجتماعيتحديا

   في التعليم.التواصل االجتماعي  للوسائ هم استخدام تحول دون 

االجتماعي  املقترحات التواصل  وسائل  استخدام  الحلول  :تطوير  من  واملعلمات  للتطوير   مجموعة  املعلمين  يقترحها  املزار   التي  لواء  تربية  مديرية  في 

  في التعليم.التواصل االجتماعي  العقبات من أجل استخدامهم لوسائل الشمالي لتذليل
الشمالي التابعة لوزارة التربية والتعليم في هي إحدى مديريات التربية والتعليم في منطقة الشمال في لواء املزار    :مدارس مديرية تربية لواء املزار الشمالي

 اململكة األردنية الهاشمية.

( وتشمل على الصفوف    )اإلبتدائيهي مرحلة التعليم اإللزامي للطالب الذكور واإلناث ومدتها عشر سنوات تتضمن    املرحلة األساسية:
ً
واإلعدادي معا

 اململكة األردنية الهاشمية.الدراسية من األول وحتى العاشر في املدراس الحكومية في 

الثانوية: عامين    املرحلة  من  وتتكون  املدرس ي  التعليم  من  األخيرة  املرحلة  واالناث    دراسيين،وهي  الذكور  من  ثانوي  والثاني(  )األول  الصف  وتشمل 

 في املدراس الحكومية في اململكة األردنية الهاشمية. 
ً
 املنتظمين رسميا

 : والدراسات السابقةالنظري اإلطار  

 :
ً
 :النظري  اإلطار أوال

 الحديثة العلمية واالكتشافات والحقائق املعارف ذلك في بما الحياة، جوانب في مختلف السريع والتطور  املستمر بالتغيير املعاصر العالم  يتميز

لهذا   .املتقدمة والتكنولوجيا املتالحقة وسياساتها النظم  أهداف في جذرية تحوالت  حدثت التطور  ونتيجة   العلمي التقدم بضغوط متأثرة  التعليمية 

 وتبع التكنولوجي،
ً
  ذلك تحدي ويمثل ضرورة  التربوي  التغيير أصبح لذلك ا

ً
 مالءمة  أكثر املتسارع لتصبح  بالتغيير مطالبة وتجعلها التعليمية النظم  أماما

 (. 258،2000 ،الحميد )عبد دالتكنولوجيا الجدي واستيعاب العلمي، للتقدم
البالغ  كان اإلنترنت شبكة تطور  إنو  األثر    إلى  الوصول  من املتعلمين تمكن حيث التعليمية، العملية في  الحديثة التكنولوجيا   استخدام في له 

امتدت ،التقني  والتعلم   التعليم  فرصفي   زادت ، مماأخرى  ئقرا بط  إليها الوصول  يصعب تعليمية وتجارب ترا وخب معلومات  نطاق من أبعد إلى وقد 
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 املعلومات وتبادل املتعلمين بين التواصل زيادة  في  م هيس االجتماعية التواصل مواقع عبر التكنولوجيا هذه  توظيف  فإن وبالتالي ؛ؤسسات التعليميةامل

 (.2008،النبهان) بينهم  فيما

واالبتكار  أكدقد  و  الحوكمة  برنامج  العرب  (  2014)  تقرير  العالم  فى  االجتماعى  اإلعالم  على  "نظرة  عنوان  بحثيوالذي  ،  يتحت  تقرير  في    أصدر 

 التي  الجوهرية املجاالت من يعتبر  التعليم  أن   :للصحافة يبرنامج الحوكمة واالبتكار فى كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية بالتعاون مع نادى دب  طارإ 

 بظهور  التعليمية واملؤسساتوالطالب، ، املعلمون  وبات، املواظبين املستخدمين من كبير عدد مع بعيد حد إلى االجتماعي اإلعالم شبكات فيها استخدمت

، املعرفة ونقل املقدرات  وبناء للتعليم، مبتكرة  منهجيات لوضع االجتماعي اإلعالم أدوات على فأكثر أكثر يعتمدون "،  االجتماعي التعلم " قبيل من مفاهيم 

  دوًرا  تلعب االجتماعي اإلعالم قنياتوأصبحت ت
ً
 مجال في االجتماعي، اإلعالم إلى ينظر  ه. كما أشار التقرير إلى أن  الرسمي وغير ،الرسمي التعليم  في متناميا

  باعتباره  التعليم،
ً
  ُممِكنا

ً
  بعد، عن تعلم  أداة  كونه إلى باإلضافة والتعاون، ،لالبتكار رئيسا

ً
 (. 1436 )الشهري، ، واملمارسةالخبرة  ملجتمعات وميّسرا

 على املتعلم  وتساعد التكنولوجيا مجال في التطور  وسمات تتوافق جديدة  تعليمية أساليب إيجاد إلى التربوي، املجال في الباحثين اهتمام ازداد وقد

 مواجهة  في تساهم  بحيث التعليمية، العملية  في واستثمارها التكنولوجية املستحدثات من العديد توظيف  خالل  من التعلم، في التكنولوجيا استخدام

  .(275،2011،املتعددة( عماشة ملشكالتها الجذرية الحلول  وايجاد الحالية التعليمية النظم  في والقصور  الخلل
بأن 2017)حنتوش  وذكر   التواصل  أو جدد  أصدقاء على للتعرف افتراضية مساحات فقط ليست التعليم  قطاع في االجتماعية املواقع دور  ( 

استعمالها ما إذا  رائعة ميزات ذات تعليمية أداة  هي بل العالم، في أحداث من يجري  ما معرفة أو ،معهم    بفعالية تم 
ً
 مهم  مصدر نهاأ  عن فضال

ويمكن  ،التقليدية التدريس أساليب عن تختلف فعالة أنشطة في الطلبة مشاركة التواصل، أجل تحسين من استعمالها لألساتذة  ويمكن  للمعلومات،

  هناك إن نقول  أن
ً
األفكار العملية فعالية زيادة  في املعلم  منها  يستفيد أن  يمكن  كثيرة  أفكارا عدة  يولد  ذلك  وكل  املنظومة   التعليمية  منها  تستفيد 

 التعليمية. 

ذكر  دائرة توسيع:  أهمها من  ت،زا املي من العديد له التعليمية  العملية في االلكترونية االجتماعية الشبكات استخدام  إن (  2012)  العرفج  كما 

 مجال  في املستجدات أحدث على باطالعهم   الطلبة مدارك وتوسيع التقنية، الثقافة نشر و  ،املعليمن  وبين  بينهم  التواصل سهولة بتوفير املتعلمين

 . كتابة  ئهم را آ  عن للتعبير التعليمية املواقف مواجهة عند الخجل يعتريهم  الذين الطلبة لبعض الفرصة إعطاءو   ستهم،را د

كما    أما التعليم  في  االجتماعي  التواصل  لشبكات  االهتمام  (2013)  نيزا اله   (،2000)  الشرهانها  يذكر اإليجابيات  املعلومات،  لحفظ  أداة   بأنها: 

الذاتي أو  الفردي  ينمي  بالتعليم  الطالب   الذي  لدى  املعلوماتية  تنميةالقدرات  العلمي  ،  التفكير  التفكير  و   مهارات  أ بداعياإل تطوير   هداف ،تحقيق 

املشك، التعلم  بعض  لحل  وخطط  استراتيجيات  ومتنوعة،التعليمية  الت إيجاد  متخصصة  تعليمية  برامج  على  التعليمية ،  الحصول  مناهجها  تطرح 

الدراسية من  وم التواصل،  عقد مؤتمرات عن بعداالجتماعية،  الشبكة    خاللوادها  الطالب بنفسه،  تعزيز قنوات  تنمية ثقة  التقنية،  املهارات  ، زيادة 

 متابعة أولياء االمور أخبار أبناهم في املؤسسة التعليمية. 
 هيئات رابطة  سجلت فلقد ،التالميذ على مباشر تأثير لها التي التطبيقات أهم  هي التعليم  قطاع في االجتماعي التواصل موقع وبالنظر إلى تطبيقات

   ( %(60أن   لها  تقرير  ( فيSchool National Boards Association) األمريكية املتحدة  بالواليات  القومية املدارس
ً
 األمريكية املدارس تالميذ من  تقريبا

يستخدمون   في بالتحديد يتخاطبون  منهم    (50%)من أكثر أن املفاجأة  من كان بل ،تعليمية مواضيع في يتحادثون  اإلجتماعي التواصل مواقع الذين 

االجتماعية  ،الدراسية بالواجبات خاصة مواضيع الشبكات  أن   وفي التعليم  في تستخدم وتالميذهم  املدرسين  بين العالقات تعزيز على تركز التي كما 

 (.5،2012،العلمية )طيب املحتويات في الشراكة وفي ،للمعلمين التطوير املنهي

 
ً
و   ونظرا دولية  تجارب  أجريت  فقد  التعليم  في  االجتماعي  التواصل  شبكات  مجتمعاتها عربية  ألهمية  في  االجتماعي  التواصل  شبكات  تأثير  عن 

 :د كما يليفي هذا الصدتجارب ناجحة ( في دراسته ثالث 1438وقد أورد )الحربي، التعليمية

الصينية:ا .1 التعليمي   لتجربة  خطط 
ُ
امل االجتماعي، ضمن  التواصل  استخدام شبكات  في  التدرُج  إن  تسانغ:  فيليب  الحديثة  التربية  في  الخبير  »يقول 

ِر مبدأ التحفيز والترغيب، ويضمن الوصول بهم إلى أكبر قدر من الحما
ّ
ب، حيث يوفـ

 
ال
ُ
، خاصة عندما سةالصيني، ُيمكن أن ُيحقق املزيد من املنفعة للط

اال  على  أساس ي  بشكل  تعتمد  التي  األجنبية،  غات 
ُ
الل م 

ُّ
تعل دروس  املثال  سبيل  على  منها  دة،  ُمعق  البعض  يراها  قد  بدروس  األمر  ق 

 
والحوار، يتعل نفتاح 

 واالنسجام داخل املحيط الدراس ي«. 

إلى    أدتمن الباحثين بجامعة مينيسوتا، قد    مجموعةبها    تحديثة قام  دراسةأما تجربة الواليات املتحدة االمريكية فقد أجريت   التجربة األمريكية: .2

تم    (%77)أن بيانات  بحسب  وأنه  نظر جديدة،  واالنفتاح على وجهات  املهارات  وتنمية  م 
ُّ
التعل بهدف  التواصل  إلى شبكات  يدخلون  ب 

 
ال
ُ
الط من عموم 

بين أعمارهم  تتراوح  ب 
 
ال
ُ
لط األخيرة  أشهر  الستة  مدار  على  االجتماعية،   (18:  16)  جمعها  الشبكات  مواقع  يستعملون  الذين  ب 

 
ال
ُ
الط »أن  ن  تبي  سنة، 

رت مهاراتهم وإبداعاتهم على نحو جيد«، وتشير كرستين جرينهو الباحثة في الدراسة، إلى أن إدراج املناهج التعليمية في الشبكات ا  الجتماعية، ساعد تطو 

أهمية وذات مـغـزى  ـالب في التعليم، ورفع الكفاءة التكنولوجية، وتعزيز   على جعل املدارس أكثر 
ُ
مون قادرين على زيادة انخراط الط ِ

ّ
عل
ُ
ب، وصار امل

 
ـال
ُ
للط

 .روح التعاون في الفصول الدراسية، وبناء مهارات اتصال أفضل« 
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إلى توسيع دائرة استخدام شبك  ية:اإلمارات  العربية تجربة  ال .3 للتعليم، بدأ يتجه  أبو ظبي  التعليمية، فإن مجلس  العملية  التواصل االجتماعي في  ات 

ي واإلقليمي والعالم  وقال   ِ
ّ
حيط املحل

ُ
ب، وتعزيز ارتباطهم بامل

 
ال
ُ
قاطبة، وجعلتهم  ُمدير عام املجلس، إن هذه الشبكات صارت ُجزًءا ال يتجزأ من تعلم الط

ل ما يشهده العالم من ُمستجدات تقنية وعلمية وثقافية،
ُ
ف اإللكتروني«، في 2012املجلس قد أطلق في بداية العام )وكان    على وعي بك (، مشروع »الص 

ي والعاملي، على أن ِ
ّ
ستويين املحل

ُ
ب على تبادل املعرفة واملعلومات على امل

 
ال
ُ
مين والط ِ

ّ
عل
ُ
يتم التعميم على مراحل في   ِست مدارس بإمارة أبو ظبي، لتشجيع امل

  بقية املدارس الحكومية في اإلمارة«.

 تعيق قد التي الرئيسة الصعوبات في أحد تتمثل" االجتماعي شبكات التواصل استخدام تجاه  السائدة  املجتمعية أن الثقافة (2013) العبيري  يرى و 

 ال االجتماعية الشبكات أن االنترنت مستخدمي شبكة من كثير عند السائد ماملدرسية، فاملفهو  البيئة في استخدام تلك شبكات إدخال  جهود ومبادرات

 غير تعليمية.  ألغراض إال واستخدامها ارتيادها يتم 

ل املستقبلية  النظرة  التعليمي من    وسائللكن  التعليمية من العديدقبل  التواصل  املنظومة  واملدرسين في   والعربية العاملية  الجامعات في عناصر 

 فيها  الطالب يكون  بحيث وتفاعلية شفافة تعليمية بيئة خلق أجل من  الطلبة، مع للتواصل لشبكاتا   هذه  استخدامالتعليم في مدارسهم ركزت على  

 عنص
ً
  را

ً
 (. 2006،الخليفة) ترا املحاض قاعة في واملدرس التدريس هيئة عضو من للمعلومة متلق   مجرد وليس التعلمية، التعليمية العملية في مشاركا

 
ً
التعليم، بأهميتها الباحثين شعور  لدى  التعليمية، تولد املنظومة فيالتواصل االجتماعي   استخدم وسائط أهمية من وانطالقا تم  في مجال  فقد 

وسائط   استخدام  متطلبات  على  للوقوف  الشمالي  املزار  لواء  تربية  مديرية  ومعلمات  معلمي  على  الدراسة  هذه  االجتماعي  إجراء  وتحدياتها التواصل 

 ومقترحات التطوير لعناصر العملية التعليمة. 

  :
ً
 :الدراسات السابقةثانيا

 تم التركيز هذه الدراسة في موضوع مواقع التواصل االجتماعي بشكل عام ولكن  تناولت واألجنبية التيالسابقة العربية   الدارسات من العديد هناك

 موجز عرض وهذا ، ال سيما الحديث منها بالدرجة األولى على الدراسات التي أجريت على املؤسسات التعليمية سواء في التعليم الجامعي أو التعليم العام 

 :الحالية الدارسة بموضوع ذات الصلة للدارسات

االجتماعي في اتخاذ القرار من تفعيل دور شبكات التواصل  في    للوقوف على وجهة نظر القيادات التربوية  (2019هدفت دراسة زعرب وآخرون )  •

القرار بوزارة التربية والتعليم ومراحل صنع القرار التربوي   خالل: املؤثرة في عملية صنع  العوامل  ن انعكاسات شبكات التواصل  وبيا  .التعرف على 

الوصفي، وأوصت الدراسة بتقديم معلومات  ر خاصة، واستخدمت الدراسة املنهجاالجتماعي على العملية التعليمية عامة وعلى عملية اتخاذ القرا 

املهمة واملؤثرة  الجوانب والنقاط  الوقوف على بعض  القرار.  التواصل االجتماعي في عملية صنع واتخاذ  القرار حول دور وسائل  في   هامة لصانعي 

واتخاذ   بصنع  االجتماعي، وعالقتها  التواصل  االتصال على    القرار، وضرورة مواقع  بوسائل  اتخاذ االهتمام  في  املدرس ي فهي عنصر مهم  املستوى 

 القرار الرشيد ،مما يجعل القرارات تصل إلى املنفذين في الوقت املناسب.  

دراسة • السعودية  (2018)   الشهري   هدفت  تنمية  في  التواصل االجتماعي في  أثر توظيف شبكات  املرحلة    إلى معرفة  الحياتية لدى طالب  املهارات 

 ممن يعملون في املدارس الثانوية التابعة إلدارة التربية والتعليم 357الدراسة من )  تكونت عينةو   ،الطالب واملعلمينالثانوية من وجهة نظر  
ً
( معلما

الرياض التالية:أ وقد  ،  بمدينة  النتائج  الدراسة  ا   ظهرت  املهاراتال جاءت  تنمية  في  االجتماعي  التواصل  شبكات  استخدام  "واقع  على   ستجابات 

لدى   )موافق(  الحياتية  خيار  إلى  يشير  عام  بمتوسط  الثانوية"  املرحلة  املرحلة  اال جاءت  كماطالب  طالب  تواجه  التي  "املعوقات  على  ستجابات 

   الثانوية عند استخدام شبكات التواصل االجتماعي في تنمية املهارات الحياتية" بمتوسط عام يشير إلى خيار )موافق(.
ً
ستجابات ال جاءت ا   وأخيرا

يل شبكات التواصل االجتماعي في تنمية املهارات الحياتية لطالب املرحلة الثانوية " بمتوسط عام يشير إلى خيار )موافق بشدة( على على "سبل تفع

 ككل.  أداة الدراسة

دراسة • األردن  ( 2018)وسعادة    نصراوين  هدفت  في  تلل  في  ومعوقاته  اإلجتماعي  التواصل  ملواقع  املعلمين  استخدام  درجة  على  العملية  عرف 

اختيار عينة مكونة من ) الدراسة ّتم  استبانة 200التعليمية  في لواء الجامعة، ولغرض تحقيق أهداف هذه  (معلم ومعلمة، وّتم بناء أداتين هما: 

تهما، أظهرت جتماعي، واستبانة مّعوقات استخدام مواقع التواصل اإلجتماعي، وقد ّتم التأكد من صدقهما وثبادرجة استخدام مواقع التواصل اال 

ا  أظهرت  التعلمّية جاء بدرجة متوسطة، كما  التعليمّية  العملية  التواصل اإلجتماعي في  املعلمين ملواقع  أن درجة استخدام  الدراسة  لّنتائج  نتائج 

 
ً
 .الحاسوب، ولصالح الذين ُيتقنون استخدام إلناثع التواصل اإلجتماعي لصالح ا لدرجة استخدام مواق  وجود فروق دالة إحصائيا

هدفت ملعرفة دور مواقع التواصل االجتماعي في دعم التعليم عن بعد لدى الطلبة الجامعي في  في الجزائر ) 2016)   وسامية  في دراسة أجرتها عواج •

ساهم في دعم التعليم عن بعدو نترنت  اإل   جتماعي علىالجزائر، وإلى أي مدى ُيمكن لتطبيقات مواقع التواصل اال 
ُ
 طالب ( 197)  من  عينةالتكونت  و ،  ت

ً
  ا

 ستاذإ   (35و)
ً
تلعب   Youtube))واليوتيوب(  Facebook)خاصة  جتماعي  اإل تم اختيارهم بشكل قصدي، أظهرت نتائج الدراسة أن مواقع التواصل    ا

 في عملية التعلم عن بعد،كمادور 
ً
 فعاال

ً
ساهم بشكل  ا

ُ
 .في تذليل الصعوبات الناجمة عن التعليم التقليدي كبير وت
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 نظر عينة وجهة من اإلسالمية التربية تدريس في اإللكتروني التعليم  تطبيق متطلبات توافر درجة  عن الكشف إلى (2016دراسة الزبون )  هدفت  •

 مجاالت، خمسة على موزعة فقرة، (70) مكونة من استبانة الباحث وطور  .األردنيتين وعجلون  جرش محافظتي في اإلسالمية التربية معلمي من

  (174) من الدراسة عينة وتكونت
ً
 التربية تدريس في اإللكتروني ملتطلبات التعليم  الكلية التوافر درجة أن إلى الدراسة نتائج وأشارت ومعلمة، معلما

 الثانية املرتبة في تلتها األولى، املرتبة في اإلسالمية بمعلم التربية املتعلقة اإللكتروني التعليم  تطبيق متطلبات  جاءت حيث متوسطة؛ كانت اإلسالمية

والفنية، باألمور  املتعلقة  الرابعة املرتبة وفي باملنهاج، ثم  بالطالب، املتعلقة  كما التعليمية، بالبيئة املتعلقة األخيرة  املرتبة في  وجاءت التنظيمية 

التدريبية، تعزى  باملعلم  املتعلقة لكترونياإل التعليم  تطبيق متطلبات مجال في إحصائية داللة ذات الدراسة وجود فروق نتائج بينت  للدورات 

املعلمين مجال املتخصصة الدورات من باإلكثار الباحث وأوص ى الحاسوب، مجال في تدريبية دورات على حصلوا  الذين الذكور  ولصالح   في 

 .اإللكتروني التعليم  تطبيق مهارات امتالك من املعلومات التي تمكن معلمي التربية  اإلسالمية وتكنولوجيا الحاسوب

عبد  دراسة  وبينت  • السالم  دار  بروناي  التواصل    أن  ( 2015)  هللا  في  شبكات  استخدام  نحو  السالم  دار  بروناي  في  والطلبة  املدرسين  اتجاهات 

عينتها من    االجتماعي في تعليم اللغة العربية، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت على االستبيان أداة رئيسة لجمع املادة، وتكونت

 اختيروا من الجامعات البرونا39)
ً
 وطالبا

ً
وية. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى اتجاهات املدرسين والطلبة في بروناي دار السالم نحو ( مدرسا

أهمها:  التوصيات  من  بجملة  الباحث  يوص ي  النتائج  هذه  ضوء  وفي   
ً
مرتفعا كان  العربية  اللغة  تعليم  في  االجتماعي  التواصل  شبكات  استخدام 

 .واصل االجتماعي في تطوير تعليم اللغة العربية، وتصميم مناهج تستوعب هذه التقنية املفيدضرورة االستفادة الكاملة من إمكانات شبكات الت

الحمد • دراسة  القرى   في  (ه1435)  أظهرت  أم   في التربية كلية طالب لدى  التعليمية املنظومة دعم  في االجتماعي التواصل شبكات دور جامعة 

 أسلوب الباحث اتخذ الدراسة مجتمع كثرة  وبسبب ،بمكة املكرمة القرى  أم بجامعة التربية كلية طالب من البحث جامعة أم القرى، وتكون مجتمع

  )280) وعددها العشوائية العينة
ً
 دالة فروق النتائج وجود وثباتها، أظهرت األداة  صدق من التحقق وتم  كأداء للدراسة االستبانة واستخدم ،طالبا

 بين دالة فروق وجود .الطالب بين دعم التواصل في االجتماعي التواصل مواقع استخدام في الدراسية املستويات  إحصائيا بين
ً
 املستويات إحصائيا

   .التعليمية األنشطة ودعم  ،التعليمي دعم املحتوى  من كل في االجتماعي التواصل مواقع استخدام في الثالثة التعليمية
ثار عن  بفلسطين   في دراسة  (2014)  عوض   كما يشير  •

َ
 طولكرم محافظة في لألبناء  الدارس يّ  التحصيل على االجتماعيّ  التواصل مواقع استخدام ا

وَن  البيوت، ربات نظر وجهة من
ّ
 في االجتماعيّ  التواصل مواقع على حساب لديهم  أَبناؤهم  اللواتي البيوت ربات  جميع من الدارسة مجتمع وتك

 طولكرم محافظة في االجتماعي  التواصل مواقع على حساب أبنائها لدى  بيت، ربة ( 100)من مكونة عينة على الدارسة، وأجريت  طولكرم، محافظة

أّن  إلى  الدراسة    االجتماعيّ  التواصل ملواقع وتوصلت 
ً
 في املواقع لهذه  اإليجابّي  االستخدام حالة في ،لألبناء س يّ را الد التحصيل على يجابًياإ   تأثيرا

 .وتوجيههم  االمور  أولياء بصر وتحت التعليمية، العملية خدمة

التعليمية:  في  دراسة    ( 2013)   الرزاق  عبد  وأجرى  • العملية  التواصل االجتماعي في  للعلوم والتكنولوجيا لتحقق من دور شبكات  السودان  جامعة 

حالة طالب،   الدراسة منتكونت  و دراسة   طالب  (50)  عينة 
ً
وتق  ا الحاسوب  كلية علوم  أعضاء هيئة    نيةوطالبة من طالب  املعلومات وخمسة من 

البيانات. لجمع  كأداتي  واملقابلة  اإلستبانه  الباحثة  استخدمت  الدراسة:ومن    التدريس.  إليها  توصلت  التي  النتائج  التواصل   إسهام  أهم  شبكات 

،  بيرة جًدا في العملية التعليميةتوظيف شبكات التواصل االجتماعي بدرجة كالطالب، و االجتماعي مساهمة فاعلة في تحسين مستوى التواصل بين  

 تأثيًرا كبيًرا في التواصل األكاديمي بين الطالب. االجتماعيتؤثر شبكات التواصل و 
دراسة • الشبكات (2013)  الهزاني وبينت   جامعة في التربية كلية طالبات لدى  التعليم والتعلم  عملية تطوير في لكترونيةاإل االجتماعية فاعلية 

من   الدراسة أهداف لتحقيق كأداة  االستبانة الباحثة التربية، واستخدمت كلية طالبات من طالبة   )33)من الدراسة عينة تكونتو سعود،   امللك

 العينة من %(75,7)أن الدراسة نتائج  أظهرت كما االجتماعية، الشبكات الطالبات يستخدمن من  %( 73)أن نتائجها  من  وكان الباحث، تصميم 

 الشبكات أهمية مدى  الدراسة نتائج  كما أظهرت لديهن، التخصص في املعرفية الحصيلة أثراء في االجتماعي ساهمت التواصل شبكات أن وجدت

التواصل، االجتماعية  من توصيات كان إلى الدراسة وخلصت ذلك، على العينة من  %(87)  أجمعت حيث وعلمية، بحثية مجموعات وتكوين في 

 .والتعلم  التعليم  عملية في االجتماعية اإللكترونية التواصل مواقع استخدام تفعيل أهمها

 الواجب توافرها العالي بالتعليم  الطبيعية العلوم تدريس في التعليم اإللكتروني استخدام مطالب تحديد إلى ( دراسة هدفت(2011الشهراني  وأعد •

التدريس أعضاء من تدريس هيئة عضو (250) من تكونت عينتها التعليمية، والبيئة واملنهج، واملتعلم، املعلم، في  السعودية، الجامعات في هيئة 

مهمة  مطالب تعتبر التعليمية والبيئة واملنهج واملتعلم، املتعلقة باملعلم، الطبيعية، العلوم تدريس في توافرها الالزم جميع املطالب أن إلى وتوصلت 

 .املختصين نظر وجهة من اإللكتروني التعليم  الستخدام

 وتحديد كيفية أالجتماعي التواصل شبكات ملواقع الطالب استخدام كيفية الكتشاففي ٌعمان   Mehmood & Taswir,2011))وهدفت دراسة   •

 واستخدم ،لتعليم ا  على أالجتماعي التواصل شبكات أثار استخدام وما هي للطالب، التربوي  للتعلم  كمنصة الجتماعيا  التواصل شبكات استخدام
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 الدراسة عينة وتكونت عمان/نزوى  كلية من التطبيقية العلوم لكلية طلبة البكالوريوس من املستهدف الدراسة مجمع على التحليلي املنهج الباحث

  تؤثر الجتماعيا  التواصل شبكات أن نتائج تبين الدراسة أظهرت مشارك وقد)100من)
ً
  تأثيرا

ً
االكاديمي في كبيرا  صممت إذا  وأنها للطالب، األداء 

 
ً
املتعلقة  املحددة  التعليمية لالحتياجات  خصيصا طالب  في أداة  تكون  أن  يمكن  تخصص لكل لكل  للطالب   كاديمياأل داءاأل  تحسين  مفيدة 

، الجتماعيا  التواصل شبكات استخدام يكون  أن أنه يجب إلى الدراسة أولت الجامعيين كما
ً
 في السلبية النتيجة إلى يؤدي  أن يمكن ألنه    منضبطا

 .التعليم  عملية

دراسة) • أهم   ( Bynum,2011وأكدت  الشبكات املرتبطة املمارسات على  من باستخدام   التواصل شبكات استخدام دراسة  خالل  االجتماعية 

املشاركة االجتماعي أن  نتائج  وبينت الحكومية التعليمية املؤسسات  في كتطبيقاتها  الطالبية  تحسين   ( 40)  عن  يزيد ما  يقضون  الطالب  الدراسة: 

  ساعة
ً
املناسبة األساليب وضع بضرورة  وأوصت الشبكات، هذه  عبر التفاعل في أسبوعيا االجتماعية تقنية من لالستفادة  والطرق   الشبكات 

 في صعوبة تمثل الرقمية الفجوة  أن الدراسة واعتبرت  ،التعليمية في العملية الطالب مشاركة تحسين بهدف التعليمية الخدمات ضمن كدمجها

  ليست أنها إال االجتماعية استخدامات الشبكات
ً
 .لالستفادة  معيقا

قام • املدرسين    Ray, et aL.,2011))  كما  اتجاهات  الدراسة   وسلوكهم وآرائهم بدراسة عن  التعليم، وهذه  في  الوسائط االجتماعية  نحو استخدام 

تحقين  التجريبية بحثت مواقف املدرسين، وسلوكهم، وآرائهم املتعلقة باستخدام وسائل التواصل االجتماعي، وقد اختيرت العينة من املعلمين املل

نحو استخدام وسائل استخدام    املعلمين نحووكشفت النتائج أن مواقف    ،ببرنامج نيل درجة املاجستير في التعليم في الواليات املتحدة األميركية

 التواصل االجتماعي كانت في معظمها إيجابية. 
التعليمية،    %(70)وتوصلت إلى أن    (Brady,et al.,2010وفي دراسة )  • وافق  ممن الطالب  %(  70)من الطالب تستخدم هذه الشبكات في العملية 

االقران والزمالء،   املتكرر مع  التعاون  الشبكات تسمح بمزيد من  أن هذه  الفصول    %( على82ووافق )بشدة على  التواصل خارج  أنها تساعد على 

   مزيد من التفكير الفعال لديهم والتقاش وتبادل االفكار.منهم رأوا أنها تسمح ب (%74واستمرارية، )الدراسية بفاعلية 
التواصل االجتماعي في العملية التعليمة وما   ق شبه كامل على أهمية تطبيق وسائلاتفا  هناك نأ   يتبين   السابقة الدراساتاستعراض    خالل  ومن

كما وأن هذه الدراسة استفادة   التعليمية،  املنظومةلها من فؤائد كثيرة على املنظومة التعليمية، وأن هذه الفوائد متنوعة وكثيرة التحص ى وال تعد على  

أدا  النظري وبناء  اآلدب  إثراء  أهمها  الفؤائد  السابقة في جملة من  الدراسات  الدراسةمن  الدراسة  ة  الحالية عن غيرها من   ،وفي منهج  الدراسة  يميز  وما 

املعلمين، لفئة  تناولها  السابقة  تسعى  و   الدراسات  التي  الفئة  هذه  أهمية  واملهاراتاأل عداد  إل مع  باملعارف  وتزويدهم  املستقبلية  الال   جيال  زمة التقنية 

تحديات عصر تطرأ   التقنية  للتعامل مع  التي  للكشف على متطلبات.  واملستجدات  الدراسة  جاءت هذه  االجتماعي  ل  استخدام وسائ لذا  في التواصل 

  معلمي مدارس مديرية تربية لواء املزار( لدى  موزانة املدرسةدارة املدرسة و اإل   البيئة التعليمية،  العملية التعليمية،التعليم وشتملت هذه متطلبات على )

إلى   باالضافة  تطويو تحديات  الشمالي،  األ مقترحات  الدراسة  فكانت هذه  الدراسة،  أفراد عينة  آراء  اخذت من  التي  رها  نوعها  استخدام  تناولتولى من 

 الشمالي.  مدارس مديرية تربية لواء املزار في التعليم فيالتواصل االجتماعي  لوسائ

 الطريقة اإلجراءات: 

 :منهج الدراسة

 الحالية. ألنه األكثر مناسبة لتحقيق أهداف الدراسة الدراسة، في هذه  املنهج الوصفياعتمد الباحثان على 

 : مجتمع الدراسة وعينتها

الهاشمية    الدراسة مجتمع تكون  األردنية  اململكة  في  والتعليم  التربية  لوزارة  التابعة  الشمالي  املزار  لواء  تربية  ومعلمات مديرية  من جميع معلمي 

عددهم  في  (700)  والبالغ  ومعلمة   
ً
)ا   معلما الشمالي  ألساسيةاملرحلتين  املزار  لواء  تربية  مديرية  إحصائيات  حسب  وذلك  عينة   ،والثانوية(،  وتكونت 

 (.2018/ 2017) دراس يالعام ال( معلم ومعلمة تم اختيارهم بطريقة عشوائية من أفراد املجتمع االصلي من 200ة من )الدراس

 : أداة الدراسة

،  الجنس(متغير في متمثلة الدراسة  عينة فرادأل  خصائص الديموغرافيةال األول:  الجزء  تضمن جزأين  من مكونة انةاستب من الدراسة أداة  تمثلت

الدراسية( املغلقة      تكون  فقد :الثاني الجزء أما  ،املرحلة  الفقرات  وقدتكونت  اإلجابة،  مفتوحة  وأسئلة  مغلقة  فقرات  فقرة،76)  منمن  موزعة   ( 

التعليمية  وهي  محاور(  أربعة)على العملية  التعليمية،  ،)عناصر  املدرسية،  البيئة  املدرسةاز مو و   االدارة  في  أما    (،نة  فتمثلت  املفتوحة  املحور األسئلة 

سؤال  وتناول    ،التواصل االجتماعي  لاستخدام وسائمتطلبات  تحديات  :  الخامس املحور   سؤالتناول قد تضمنا سؤالين مفتوحين، و   الخامس والسادس

 . التواصل االجتماعي مقترحات تطوير استخدام وسائط  :السادس املحور 
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 :صدق أداة الدراسة

مجموعة من على   ياناالستب الباحثان بعرض قامحيث  .  "لقياسه وضع ما قياس على قدرته" بأنه: االستبانة صدق (15،1988  ،عبيدات(  عرفويُ 

تخصص  حكمينامل طيبة  جامعة  التعليم  من  )  تكنولوجيا  الشمالي   ومعلمين  (7)وعددهم    تربويين  ومشرفين (5وعددهم  املزار  لواء  التربية   من مديرية 

 وإضافة وحذف وصياغة بتعديل ذلك الباحثان في ضوء  وقام  محاور االستبانة، حول  املقترحات وضع  و   الرأي  إبداء املحكمين وطلب من  (،10وعددهم )

  ( فقرة موزعة على أربع محاور. 76)التي تكونت من بصورتها النهائية خرجت  ، حتىللفقرات

 :ثبات أداة الدراسة

 تقريب نفسها للنتائج املقياس إعطاء" هو بالثبات املقصود
ً
 فقد تم  (.2000،261،لبدة  أبو) "األفراد من نفسها املجموعة على فيها يطبق مرة  كل في ا

  معادلة ثم استخدام الباحثان:    ( معلم ومعلمة من خارج عينة الدراسة الفعلية،20بلغ عددهم )  ستطالعيةا على عينة  بتطبيقها   األداء  ثبات من  التحقق

  .(1جدول )( إلستخراج معامل الثبات لكل محور، والثبات الكلي للمحاور أداة الدراسة، التي يبينها خكرونبا ألفا)

 من محاورها  لكل محور و  لألداة الكلي معامل الثبات :(1جدول )

   املحاور  عدد الفقرات  معامل الثبات )ألفا كرونباخ(

 . (عناصر العملية التعليمية)ول: األ  33 ( 0,949)  
 .  (البيئة التعليمية)الثاني:  22 ( 0,954) 
 .(االدارة املدرسية)الثالث:  16 ( 0,944)  

 . (املدرسة موازنة)الرابع:  5 ( 0,934) 

 الثبات الكلي ألداة الدراسة  76 ( 0,976) 

(   0,934( و )0,954للمحاور األربعة محصورة بين )خ( كرونبا ألفا( أن النتائج مرتفعة لثبات اإلتساق كون قيمة معامل الثبات )1يبين الجدول رقم )

 ( وهي نتيجة رائعة لغاية الدراسة.0,976في حين بلغ الثبات الكلي ألداة الدراسة) 

  :املعالجات اإلحصائية

االنحرافات   ،املتوسطات الحسابية  النسب املئوية،  باستخراجلإلجابة عن تساؤالت الدراسة،    (SPSS)األساليب اإلحصائية املناسبة  ع الباحثاناتب

  معامل الثبات باستخدام معادلة )ألفا كرونباخ(.و   ،(One-Way-Anova) االحصاء الوصفي، تحليل التباين االحادي  ،املعيارية

 : على األداة ستجابات عينة الدراسةال  تقدير الكميال

 (. 2الستجابات عينة الدراسة على االستبانة، وقد حددت باملتوسطات الحسابية املوجودة في جدول )تم اعتماد خمسة مستويات للتقدير التحليلي 

 مستويات للتقدير التحليلي الستجابات عينة الدراسة على االستبانة (:2جدول )

 
ً
  عالية متوسطة  ضعيفة  ضعيفة جدا

ً
 درجة املتطلب  عالية جدا

 العالمة  5 4 3 2 1

80,1  -1   60,2-81,1  04,3-16,2  20,4-41,3  00,5-21,4  فئة املتوسطات الحسابية  

 على الفروقات بين أكبر قيمة استجابة وأقل قيمة مقسومة    نظام )ليكرت( وقد تم اعتماد التقديرات املذكورة في الجدول حسب  
ً
الخماس ي اعتمادا

 على عدد الفئات. 

 : نتائج ومناقشتهاعرض ال

املتعلقة   االنتائج  عن  األ باإلجابة  ونصهلسؤال  التعليمية   تطلباتمما  "  ول  العملية  با  عناصر  من   وسائل ستخدام  املرتبطة  االجتماعي  التواصل 

 باألردن؟  مدارس مديرية تربية لواء املزار الشمالي معلميوجهة نظر 

 تطلبات عناصر العملية التعليمية ملاملتطلب والرتبة    درجةاملعيارية و االنحرافات  و املتوسطات الحسابية    استخراجلإلجابة عن السؤال السابق تم  

 ( يبين ذلك. 3وجدول ) ،التواصل االجتماعي وسائلستخدام املرتبطة با
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افات املعيارية،  املتوسطات الحسابية(: 3جدول ) التواصل  وسائلستخدام املرتبطة با  تطلبات عناصر العملية التعليميةمل  والرتبة درجة املتطلب االنحر

 االجتماعي 

  الرقم في

 األداة

املتوسط    الفقرات 

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 الرتبة  درجة املتطلب  

 
ً
 تنازليا

 1 عالية 0,910 4,08 .التواصل االجتماعيل وسائ هملدى استخدام املعلمين في التدريسدافعية  زيادة 22

 2 عالية 0,851 4,07 التواصل االجتماعي لدى املعلمين.  الكافية بوسائل املعرفة  1

 3 عالية 0,902 4,00 . إلكترونية وليست ورقية لدى املعلمين  املقررات الدراسيةجعل  23

 4 عالية 0,890 3,89 .االجتماعي ضمن املنهاج الدراس ي  التواصل  ل دمج وسائ 24

 5 عالية 0,890 3,89 التواصل االجتماعي.   ل امتالك املعلمين مهارات التقنية الستخدام وسائ 3

 6 عالية 0,838 3,89 التواصل االجتماعي.  ل استخدام وسائقدرة املعلمين التقنية على  2

 7 عالية 0,919 3,85 ت. مهارات حل املشكال  التي تنمي التواصل االجتماعيل وسائتركيز املعلمين على  26

 8 عالية 0,928 3.82 التواصل االجتماعي. ل زيادة رغبة املعلمين في استخدام وسائ 6

 9 عالية 1,013 3,70 ر. التواصل االجتماعي في تدريس املقر  ل وسائالوجود الدائم للحصر املعلمين على  25

 10 عالية 0,917 3.69 .التواصل االجتماعيل تحويل فكر املعلمين االيجابي للنظرة التكنولوجية الستخدام وسائ 5

 11 عالية 1,051 3,65 في التدريس. االجتماعيالتواصل ل عبر وسائ زمالئهم على التفاعل مع  علمينتحفز امل  21

 12 عالية 1,084 3,65   .غير تعليمية ألغراض التواصل االجتماعي ل ل استخدام للوسائعن  علمين املابتعاد  15

 13 عالية 1.067 3.63 حصول املعلمين على األجهزة الذكية املتطورة.  4

 14 عالية 1,025 3,63 في جميع املقررات الدراسية.  التواصل االجتماعيل وسائ املعلمين في توظيفرغبة زيادة  20

 15 عالية 0,991 3,62 تدريس.   في ال املعليمن لدى التواصل االجتماعيل في استخدام وسائ تنوعال 30

 16 عالية 1,014 3.59 . التواصل االجتماعيل وسائاستخدام  علىزيارات املشرفين التربويين للمعلمين تركيز  7

 17 عالية 1,035 3,57 . التواصل االجتماعيل وسائ ستخدام لحث أبنائهم ال  ولياء األمور تشجيع املعلمين أل  32

 18 عالية 1,083 3,55 في التدريس. التواصل االجتماعيل وسائبأهمية املجتمع  دور املعلمين في تبصير 33

 19 عالية 1,060 3,55 استخدام التواصل االجتماعي كل جديد في مجال املعليمن لمواكبة  31

 20 عالية 1,055 3.55 . التواصل االجتماعي لدى املعلمينل وسائ تفعيل مجموعات  27

 21 عالية 0,981 3,55 التدريسية.   في العملية التواصل االجتماعيل على استخدام وسائ علمينامل إلزام 12

 22 عالية 1,017 3,54 يهم.  لد لتحقيق التميز املتنوعة التواصل االجتماعيل للوسائ علميناستخدام امل  14

 23 عالية 1,017 3.51 . التواصل االجتماعيل وسائمهارات في إنشاء وتصميم تطبيقات عبر  املعلمين كساب ا 8

 24 عالية 1,017 3.49 هما.بين التقنية الفروق    عن كشفلل التواصل االجتماعي ل وسائاملعلمين استخدام  19

 25 عالية 1,037 3,48 في التعليم.  التواصل االجتماعيل وسائحضور املعلمين مؤتمرات تحث على استخدام  10

 في عملية التدريس. التواصل االجتماعيل وسائتركيز املعليمن على  28
ً
 26 عالية 1,129 3.46   األكثر سهولة وتوافرا

 27 عالية 1,049 3,43 . في التعليم التواصل االجتماعيل وسائبأهمية استخدام  املعلمينلدى الوعي الكافي  11

 28 عالية 1.131 3,42 . التواصل االجتماعيل وسائر باستخدام املعلمين إتقان مهارات التعلم املستم 29

 29 عالية 0,979 3.42 لجميع تخصصات املعلمين في التدريس.  التواصل االجتماعيل وسائشمول  16

 30 متوسطة  1,101 3,38    علمين.تبادل اآلراء بين امللالتواصل االجتماعي التواصل االجتماعي ل تفعيل وسائ 17

 31 متوسطة  1,049 3,38 في التقويم.  التواصل االجتماعي تفعيل املعلمين لوسائل  18

 32 متوسطة  1,028 3,37 . التواصل االجتماعيل وسائ ستخدامعند ا ثار سلبية اآل املعلمينتجنب   9

 33 متوسطة  1,090 3,33 لدى املعلمين.روح املبادرة في التدريس تنمي  التي التواصل االجتماعيل وسائتوفير  13

 )عالية( 3,63 املتوسط الحسابي العام 

العام ملتطلبات   ( 3) جدول من   يبين الحسابي  التعليمية عناصراملتوسط  التواصل االجتماعي من وجهة نظر    العملية  املرتبطة باستخدام وسائل 

كان   الشمالي  املزار  لواء  تربية  مديرية  مدارس  فقد    حسببو (  3,63)معلمي  املعلمين  استجابات  على  للحكم  التحليلي  التقدير  الدرجة مستويات  كانت 

تعاني من   هيمقرر دراس ي( متجذره فيها التقليدية في التدريس ف  متعلم،  معلم،)التعليمية  عناصر العملية    ( ويمكن أن ترجع هذه النتيجة إلى أنعالية)

 فاملعلم تقليدي  ،(عالية)متطلبات  
ً
التقنية  بسبب ضعفه  ربما   في تدريسه  ا أنه يعاني من    لها  وعدم ميله  في مجال  اإل أو  التقنية  محدودية  وكذلك  مكانات 

املقرر  أ .  الطالب  ويحتاج من  الدراس ي مازال  ما تصميم 
ً
الحديثة  متخذي تقليديا يتناسب والتقنية  املناهج بما  هذه   افرتو   لم   وإذا   ،القرار تغيير تصميم 

التعليميةا لكي تنخرط في    املتطلبات األ  ملنظومة  لها  التقنية و البالغ  السلبي    ثرسيكون  فسيحدث   ما توافرت  إذا أما    ستبقى على ماهي عليه،في تطبيق 

جذري  تقنيةإ و   تغيير  منظومة  وتصبح  التعليمية  املنظومة  على  )الزبون،مواكبة  يجابي  دراسة  مع  عام  بشكل  النتيجة  هذه  وتتفق  ودراسة2016.    (؛ 

 . (2011)الشهراني،

)ب املتعلقة  الفقرة  أن  الجدول  يالحظ من  التدريسدافعية    زيادة كما  في  استخدام  املعلمين  االجتماعي  هم لدى  التواصل  قد حصلت على    (وسائل 

األولى وب املقياس  (  4,08متوسطه حسابي )املرتبة  الدافعية ال  :  )عالية(فكان درجته في  أن  التقليدي وهذا يدل على  في تدريسه  املعلم  املعتمد   تاتي عند 
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إ   عليه التقنية  في  في  ونقص  التغيير  خالل  من  متنوعة  ال  بدائل  ووجود  التدريس  التقنيةأنماط  الجامدبوجود  واملقرر  التقليدية  فالطريقة  وانعدام   ، 

التقنية    التقنية املعلم  مهارات  املعلم وضعف  تعطي  ال  التدريس   مؤشر   في 
ً
 ودافع  ا

ً
 و   ا

ً
 وتشويق  ميوال

ً
تقدم وذلك  التدريس،    لعملية  ا التي  التقنية  عكس 

 
ً
 وألوان اشكاال

ً
 له فرص تيحوت نماط التدريس للمعلم أ من  ا

ً
   وبدائل كثيرة يقدمها لطالبه بشوق ودافعية أكثر. ا

با  التعليمية   البيئة   تطلباتمما  النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني ونصه " التواصل االجتماعي من وجهة نظر   وسائل ستخدام  املرتبطة 

 باألردن؟"  لواء املزار الشماليمدارس مديرية تربية  معلمي

املرتبطة    التعليمية  البيئةتطلبات  ودرجة املتطلب والرتبة ملاملعيارية  االنحرافات  لإلجابة عن السؤال السابق تم استخراج املتوسطات الحسابية و 

 ( يبين ذلك. 4وجدول ) التواصل االجتماعي ئلوساستخدام با

افات املعيارية،  املتوسطات الحسابية(: 4جدول )  التواصل االجتماعي  وسائلستخدام املرتبطة با  التعليمية  البيئةتطلبات  ملودرجة املتطلب والرتبة  االنحر

الرقم  

 في

 األداة

املتوسط   الفقرات 

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

درجة  

 املتطلب  

  الرتبة

 
ً
 تنازليا

 على شبكة االنترنت بيئة التعليميةامتالك ال 34
ً
 إلكترونيا

ً
 1 عالية 1,086 3,67   .موقعا

 2 عالية 1,050 3.66   ة.التعليمي  في البيئة روح التواصل  لتعزيز وسائل التواصل االجتماعي  استخدام   54

 3 عالية 1,005 3,63   ة.التعليمي  في البيئة األساليب التربوية لتعزز  وسائل التواصل االجتماعي استخدام  50

 4 عالية 1,168 3,61 ة. التعليمي في البئية وسائل التواصل االجتماعي برامج جاهزة الستخدام توفير  46

 5 عالية 1,053 3,59   ة.التعليمي في البيئة املهارات االجتماعية لكسب وسائل التواصل االجتماعي استخدام  53

 6 عالية 0,994 3,59   ة. التعليمي  في البيئة  التعلم النشط لتشجع وسائل التواصل االجتماعي استخدام  51

 7 عالية 0,957 3,59    ة.التعليمي  في البيئة االرتقاء باألفكار االجتماعي لزيادةوسائل التواصل استخدام  52

 8 عالية 1,109 3,58    التدريس. االجتماعي فيوسائل التواصل الستخدام  ة التعليمي  في البئيةزمن الحصة   مناسبة 55

 9 عالية 0,997 3,54 . بيئة تعليمية تتسم بالحيوية والنشاط االجتماعي لخلق وسائل التواصل استخدام  49

 10 عالية 1,107 3,47 االجتماعي. وسائل التواصل ستخدام ة ال التعليمي  في البئية برامج تدريبيةإعداد  48

 ليسهل  47
ً
 11 عالية 1,113 3,42 االجتماعي. وسائل التواصل  استخدام   تهيئة بعض الصفوف الدراسية تقنيا

 12 متوسطة  1,078 3,39   االجتماعي.وسائل التواصل امتالك البيئة التعليمية للمدرسة مختبرات الستخدام  37

 13 متوسطة  1,033 3,33    .بيئة عمل تعليمية مناسبة الستخدام وسائط التواصل االجتماعيتوفير  41

 14 متوسطة  1,123 3,32      .للمدرسةأنظمة تشغيل مناسبة لألجهزة الذكية في البيئة التعليمية  39

 15 متوسطة  1,114 3,32 . أداء الواجبات واملشاريع البحثية عبر وسائط التواصل االجتماعي 43

 16 متوسطة  1,088 3,32 االجتماعي. وسائل التواصل  تخدم أنظمة اتصال متميزة في البيئة التعليمية  38

 17 متوسطة  1,114 3,29 .االجتماعي في التقويمالحرص على دمج وسائط التواصل   45

 18 متوسطة  1,109 3,29   ة.التعليمي البئية االجتماعي فيوسائل التواصل عبر  إمكانية تنويع طرائق التدريس 44

 19 متوسطة  1,126 3,28 ة. التعليمي  في البئيةتقديم الدروس عبر وسائط التواصل االجتماعي  42

 20 متوسطة  1,158 3,27   ة.التعليمي  البئية االجتماعي فيوسائل التواصل أجهزة كافية تساعد على استخدام  40

 21 متوسطة  1,165 3,26   .تغطي جميع أجزاء املدرسةيجب أن نترنت خدمة شبكة اإل  35

 22 متوسطة  1,120 3,17    .االجتماعي تهيئة الفصول الدراسية الستخدام وسائط التواصل  36

 )عالية( 3,44 املتوسط الحسابي العام 

نظر معلمي   (4) جدول من   يتبين االجتماعي من وجهة  التواصل  باستخدام وسائل  املرتبطة  التعليمية  البيئة  ملتطلبات  العام  الحسابي  املتوسط 

 .كانت الدرجة )عالية(مستويات التقدير التحليلي للحكم على استجابات املعلمين فقد  ( وبحسب3,44)مدارس مديرية تربية لواء املزار الشمالي كان 
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القول  التقنيةأب  ويمكن  التعليمية  البيئة  والعشرين    ن  الحادي  القرن  مدارس  التربويينهي  في  اهتمام  لها ،  جل  التعليمة  البيئة  في  التقنية  فدمج 

أكثر فاعلية وتطوير لدى املنظومة  اكساب املهارات والخبرات واملعارف بشكل  التي تؤدي إلى    مخرجات العملية التعليميةو انعكاسات ايجابية على جودة  

لى املنظومة التعليمة ،لذا التعليمية )املعلم، املتعلم، املناهج الدراس ي(، وهذا ما ادركه املعلمون بأن أفتقار البيئة التعليمية للتقنية لها آثارها السلبية ع

 لد
ً
 عاليا

ً
 فراد العينة. أ ى شكل املحور الثاني متطلبا

 على شبكة اإلنترنت(  أن  كما يالحظ من الجدول  
ً
 إلكترونيا

ً
على متوسط حسابي  ا   علىقداحتلت    الفقرة املتعلقة )بامتالك البيئة التعليمية موقعا

ومن   ،يعد من متطلبات عصر التقنية الحالي  إلى أن املوقع اإللكتروني للبيئة التعليميةلسبب  درجته في املقياس )عالية( ويرجع ا   ت( فكان3,67حيث بلغ )

لنجاح   املؤشرات  يأهم  بما  واهتمامها  التعليمية   خدالبيئة 
ً
داخليا التعليمية  العملية   يوخارج  م عناصر 

ً
وط  ،ا املدرس  بين  الوصل  حلقة  أنه  في    البهكما 

التعليمية من أرسال واستقبال الواجبات وأي أمور   ومن جهة أخرى بين أولياء األمور واملدرسين لتتيح لهم   ،من جهةأخرى تهم البيئة التعليمية  البيئة 

 عملية التواصل بينهم ملتابعة خط السير للعملية التعليمية ألبنائهم كمتابعة نتائجهم وأمور 
ً
غنيهم عن الزيارات  نترنت تأخرى بصفة مستمرة من خالل اإل  ا

 على شبكة اإل مل  فإن متطلب البيئة التعليمية  ا التعليمية. لذر العملية  خبارية لكل املهتمين بسيكما أنها صفحة إ   .نمعلميلالدورية ل
ً
 إلكترونيا

ً
  نترنتوقعا

    يحقق متطلبات عصر التقنية لها.
السؤال   عن  باإلجابة  املتعلقة  "  الثالث النتائج  املدرسة  تطلباتمما  ونصه  با  إدارة  نظر    وسائل ستخدام  املرتبطة  وجهة  من  االجتماعي  التواصل 

 باألردن؟"  لواء املزار الشماليمدارس مديرية تربية  معلمي

و  الحسابية  املتوسطات  استخراج  تم  السابق  السؤال  ملاالنحرافات  لإلجابة عن  والرتبة  املتطلب  ودرجة  املدرسةاملعيارية  إدارة  املرتبطة   تطلبات 

 ( يبين ذلك. 5)وجدول  التواصل االجتماعي وسائلستخدام با

افات املعيارية،  املتوسطات الحسابية(: 5جدول )  التواصل االجتماعي  وسائلستخدام املرتبطة با تطلبات إدارة املدرسةمل درجة املتطلب، والرتبة  االنحر

  الرقم في

 األداة 
   الفقرات

املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

درجة  

 املتطلب  
 الرتبة

 1 عالية 0,908 3,85 . في التدريس التواصل االجتماعي ل سائبو إدارة املدرسة  تمامها 56

 2 عالية 1,101 3.77 التدريس.  االجتماعي فيوسائل التواصل ستخدام ال الكافية    الحيةامتالك إدارة املدرسة الص 69

 3 عالية 0,908 3,75 . التواصل االجتماعي ل معرفة إدارة املدرسة بوسائ 57

 4 عالية 1,007 3,71 التدريس.  االجتماعي فيوسائل التواصل دارة املدرسة استخدام الهدف الرئيس إل جعل  60

 5 عالية 0.917 3,69        .االجتماعي تشجع إدارة املدرسة على استخدام وسائط التواصل  59

 6 عالية 1,031 3,65 التدريس. االجتماعي فيوسائل التواصل  ات متابعة إدارة املدرسة مستحدث 61

 7 عالية 1,007 3,65   .لتعزيز التعلمالتدريس   االجتماعي فيوسائل التواصل إيمان إدارة املدرسة باستخدام  65

 8 عالية 1,068 3,63   .الثقة بين املعلمين االجتماعي ينميوسائل التواصل  إيمان إدارة املدرسة باستخدام 66

 9 عالية 0,977 3,61 التدريس.  االجتماعي فيوسائل التواصل استخدام  املبادرة فيد إدارة املدرسة على روح يتأك 63

 10 عالية 1,109 3,59      .يجابيالدور التربوي اإل  االجتماعي يعزز وسائل التواصل إيمان إدارة املدرسة باستخدام  67

 11 عالية 0,994 3,59 التدريس.  االجتماعي فيتشجع على وسائل التواصل أنظمة ولوائح إدارة املدرسة جعل  58

 12 عالية 1,172 3,57 التدريس.   االجتماعي فيوسائل التواصل  ستخدامال امتالك إدارة املدرسة األدلة اإلرشادية  68

 13 عالية 1,026 3,54 التدريس.  االجتماعي فيوسائل التواصل  تحقق إدارة املدرسة التميز في استخدام  62

 14 عالية 1,022 3.52 التدريس.  االجتماعي فيوسائل التواصل املدرسة الستخدام  إستراتيجية إدارةوضوح  64

 15 عالية 1,178 3,51    .للمعلميناألجهزة الذكية  إدارة املدرسة توفير 70

 16 عالية 1,203 3,48   في التدريس.  وسائط الستخدام ينمي ا  للمعلمين ناديإنشاء إدارة املدرسة  71

 عالية   3,63 املتوسط الحسابي العام 

نظر معلمي  ( 5) جدول من   يتبين االجتماعي من وجهة  التواصل  باستخدام وسائل  املرتبطة  املدرسية  اإلدارة  ملتطلبات  العام  الحسابي  املتوسط 

 . كانت الدرجة )عالية(التقدير التحليلي للحكم على استجابات املعلمين فقد  وبحسب مستويات (  3,63)مدارس مديرية تربية لواء املزار الشمالي كان 
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متطلبات التقنية لديها والدعم املادي  اإلناث على حد سواء في    ملدارس الذكور أو  ءً سوا املديرية    املدرسية فيوهذه النتيجة تؤكد معانات اإلدارات  

    تلك اإلدارات لديها الرغبة الكافية في تطبيق التقنية في مدارسها.معظم العلم بأن مع  ،األجهزة والتدريبو مكانات واملعنوي وتوفير اإل 

على متوسط حسابي حيث بلغ  أعلى  قداحتلت    .(في التدريس  سائط التواصل االجتماعي بو إدارة املدرسة   تمامهاب)املتعلقة  الفقرة  أن  كما يالحظ من الجدول  

لدى اإلدارة املدرسية ومالها من فوائد   سائط التواصل االجتماعياملعلمون يدركو أهمية و أن  ويرجع السبب إلى    .)عالية(  درجته في املقياس   تفكان( 3,85)

 لدى املعلمين واملعلمات في اإلدارة املدرسية.جمة على املنظومة التعليمية
ً
    ، لذا شكل في املحور الثالث أكثر متطلبا

السؤال   عن  باإلجابة  املتعلقة  "  الرابعالنتائج  املدرسة   تطلباتمما  ونصه  با  موازنة  نظر    وسائل ستخدام  املرتبطة  وجهة  التواصل االجتماعي من 

 باألردن؟"  لواء املزار الشماليمدارس مديرية تربية  معلمي

السابق تم استخرا  السؤال  الحسابيةلإلجابة عن  املتوسطات  ملاالنحرافات  و   ج  املتطلب والرتبة  املرتبطة تطلبات  املعيارية ودرجة  املدرسة  موازنة 

 ( يبين ذلك. 6وجدول ) التواصل االجتماعي وسائلستخدام با

افات املعيارية،  املتوسطات الحسابية(: 6جدول )  التواصل االجتماعي  وسائلستخدام املرتبطة با موازنة املدرسةتطلبات مل درجة املتطلب، والرتبة  االنحر

الرقم  

 في

 األداة

املتوسط   الفقرات 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

درجة  

 املتطلب  

 الرتبة

انية ملتطلبات استخدام وسائط التواصل االجتماعي 72  1 عالية 1,268 3,41       .امتالك املدرسة ميز

 2 متوسط  1,231 3,11    االجتماعي.ستخدام وسائط التواصل ال املدرسة   وازنة وح الرؤية ملوض 73

 3 متوسط  1.165 3.07    .وسائل التواصل االجتماعيستخدم ال  من املعلمين املدرسة املتميزين وازنةتحفز م 74

 4 متوسط  1,164 3,04   .لعقد دورات تدريبية وورش عمل للمعلمين وازنةرصد املدرسة م 75

 5 متوسط  1,215 3,02   .في التدريس  وسائل التواصل االجتماعيؤتمرات في توظيف ملحضور املعليمن ل رصد موازنة 76

 متوسطة   3.13 املتوسط الحسابي العام 

معلمي  ( 6) جدول من   يتبين نظر  وجهة  من  االجتماعي  التواصل  وسائل  باستخدام  املرتبطة  املدرسة  موازنة  ملتطلبات  العام  الحسابي  املتوسط 

  .(متوسطةكانت الدرجة )التقدير التحليلي للحكم على استجابات املعلمين فقد    وبحسب مستويات(  3,13)مدارس مديرية تربية لواء املزار الشمالي كان  

املدرسة من    التقنية تمكن  لتقنية في املدارس، فاملوازنةحال وجود الدعم املالي لاقورنت بالسيما إذا م  ة من متطلبات )درجة متوسطة(وتعد هذه النتيج 

اإل  التعليمية وفتح فرص  التربوية وواجباتها  اإلدارية وتحسين برامجها  أدوارها  أمامها،بداع واإل أداء  ال  بتكار  أهدافها  إلى تحقيق  تربوية لخدمة باإلضافة 

وقد  ة العمل التربوي والتعليمي االستراتيجي.  ما يتفق مع الخطط والتوجيهات املستقبلية للوزارة الرامية إلى أن تكون املدرسة هي دائر العملية التعليمية ب

السبب    لوجود درجة )متوسطة(  يعود 
ً
املعلمين  أيضا أن فئة من  التقنية  إلى  املدارس بعض  املوجودة في    املوازنة  من هذه   ن و يستفيد  املتميزين في مجال 

الكل،    وليست معممة  غيرهم دون   التدريبيةعلى  الدورات  التقنية  ، واملؤتراتكحضور  اآلخر،  في مجال  الجانب  في  املدرسين يفضل  كما  عدم   أن بعض 

 ربما األسباب تتعلق بالتقنية. و اإلنخراط في هذه الدورات 

قد حصلت على املرتبة األولى ( ملتطلبات استخدام وسائط التواصل االجتماعي وازنةامتالك املدرسة مب)كما يالحظ من الجدول أن الفقرة املتعلقة 

)وبمتوسطه حسابي   بلغ  فكان3,41حيث  )  ت(  املقياس  في  ذكر   .(عاليةدرجته  ما  بأن  القول  نتيجة  في  ويمكن  أهمية موازنة   تفسير  العام من   املتوسط 

 من أكثرها ملطلب ومالها من انعكاسات ايجابية على املنظومة التعليمية، جعل آراء املعلمين تؤكد بأن هذا ا  التقنية للمدرسة
ً
      لديهم.       متطلبا

لواء املزار مدارس مديرية تربية    معلميمن وجهة نظر   التواصل االجتماعي  وسائل ما تحديات استخدام  ونصه "  الخامسالنتائج املتعلقة بالسؤال  

 ؟" باألردن الشمالي

 التواصل االجتماعي   وسائلتحديات استخدام  وية والرتبة الستجابات العينة حول  بق تم حساب التكرارات والنسب املئلإلجابة عن السؤال السا

 ( 7من وجهة نظرهم، وكانت النتائج كما في جدول )

  ن عينة الدراسةعلميامل نظر من وجهة نظر  التواصل االجتماعي وسائلتحديات استخدام  :(7جدول )

النسبة   التكرار  التواصل االجتماعي   وسائل تحديات استخدام  الرقم املحور  

 املئوية 

  الرتبة

 
ً
 تنازليا

(
ة  

ملي
لع

ر ا
ص

عنا

ة  
يم

عل
لت

ا
  ) 

 1 % 91 182 .        وسائطتلك الال يتناسب مع  محتوى املقررات تصميم  2

 2 % 84 168    .املعليمن لدىدارية كثرة االعباء اإل  6

 3 % 80 160 . التعليمية التعليميةعدم دمج وسائط التواصل مع عناصر  4

 4 % 77 154 .   وسائط التواصل االجتماعياستخدام على املعليمن عدم تدريب  8
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 5 % 73 146 في التعليم.       وسائط بأهمية تلك ال قلة توعية املعلمين  7

 6 % 67 144 .عدم جاهزية املعلمين الستخدام وسائط التواصل االجتماعي 3

 7 % 62 124 .وسائطتلك ال في استخدام والطلبة املعلمينعدم رغبة  5

 8 % 55 110 وسائط  تلك ال ملهارات استخدام  عدم امتالك غالبية املعلمين 1

ة(
مي

علي
لت

ة ا
يئ

لب
)ا

 

 1 % 95 190 االكتظاظ الكبير في أعداد الطلبة داخل الغرف الصفية.  5

 2 % 92 184   االنترنت باملدرسة. ضعف البنية التحتية املتعلقة بشبكة  1

 3 % 88 176 عدم توفر االنترنت باستمرار وضعف الشبكة باملدرسية.  2

 4 % 85 170          تلك الوسائط. املبنى املدرس ي ومرافقه غير مهئية الستخدام 3

 5 % 81 162 الصفوف غير مهيئة الستخدام وسائط التواصل االجتماعي.  6

 6 % 78 156          البيئة التعليمية في املدارس ال يتناسب مع تلك الوسائط.تصميم   7

 7 % 74 148            عدم توفر االجهزة للمعليمن الستخدام تلك الوسائط. 4

ة (
سي

در
امل

ة  ر
دا

اال
(

 

 1 % 93 186 ضعف املعرفة الكافية إلدارة املدرسة بوسائط التواصل االجتماعي.  3

 2 % 88 176 من التقنية في التدريس.   أكثر تركيز إدارة املدرسة على االمور الفنية  5

 3 % 81 162 اغلب إداراة املدرسة تقليدية ال تؤمن بدور الوسائط وتعتبرها كماليات. 7

 4 % 79 158 قلة الدعم من قبل ادارة املدرسة للمعلمين مستخدمي الوسائط.  6

 5 % 76 152 رفض االدارة املدرسية لفكرة تلك الوسائط في التدريس.   1

 6 % 71 142 قلة تشجيع إدارة املدرسة لدى املعلمين تلك الوسائط.   4

 7 % 66 132 ضعف إدارة املدرسة باستخدام تلك الوسائط في التدريس.  2

ة(
سي

در
امل

ة 
ن از

مو
(

 

 1 % 94 188 الوزارة إلستخدام الوسائط. ضعف دعم موازنة املدرسة من قبل  5

 2 % 90 180 موازنة املدارس معظمها مخصصة للمصروفات الروتينية.   2

 3 % 89 178 موازنة املدارس تقليدية وتعتبر تلك الوسائط نوع من البذخ.  4

 4 % 88 176    ال يوجد في املدارس موازنة خاصة الستخدام التقنية في التدريس.  1

ل التواصل االجتماعي  ئاملطلوبة الستخدام وسا الدعم  موازنة املدارس ال تسمح بتوفير 3

   التدريس.  في

164 82 % 5 

  %80.7 النسبة املئوية العامة للتحديات 

التي   األراء  ضوء  )أ في  رقم  الجدول  في  العينة  أفراد  عليها  حول  7جمع  واملعلمات  املعلمين  نظر  وجهة  من  وسائط  (  استخدام  التواصل تحديات 

  : كاآلتي وكانت ( وبنسب مئوية هي األعلى فيها 1أخذت الرتبة) األربعة أن هذه الفقرات في املحاور  تبين الشمالي في مدارس مديرية تربية لواء املزاراالجتماعي 

:
ً
: .(%91مئوية بلغت ) ةوبنسب وسائطتلك الال يتناسب مع  وى املقرراتمحت تصميم : )عناصر العملية التعليمية( أوال

ً
 ظاظ االكت  :)للبيئة التعليمية( ثانيا

الصفية الغرف  داخل  الطلبة  أعداد  في  )  الكبير  بلغت  مئوية  :  .(%95وبنسبة 
ً
املدرسية( )اإل   ثالثا بوسائط :  دارة  املدرسة  الكافية إلدارة  املعرفة  ضعف 

: .(%93وبنسبة مئوية بلغت ) االجتماعيالتواصل  
ً
وبنسبة مئوية  لوسائطا  ستخدامال وزارة الاملدرسة من قبل  وازنة ضعف دعم م  :)موازنة املدرسة( رابعا

( النابعة  .(%94بلغت  التحديات  تلك  إلى  التقليدي   والناظر  املحتوى  تعاني من  الشمالي  املزار  تربية لواء  في  املدارس  أن  تؤكد  الدراسة  من صدق عينة 

ا  التقنية وتجاهل  املدرسية في  اإلدارة  الدراسية وضعف  الصفوف  الكبيرة في  املوازنةواألعداد  املدارس،   لوزارة من تخصيص جزء من  التقني في    للجانب 

بدرجة   التحديات صادقة  ،وكل هذه 
ً
جدا تلك   كبيرة  في  التربوي  اإلشراف  لقسم  بحكم عمله كرئيس  البحث  في هذا  الباحثين  أحد  عليه  أكد  ما  وهذا 

 . واقع املدارس املديرية واملطلع عن قرب على

" ونصه  السادس  بالسؤال  املتعلقة  تطوير استخدام  النتائج  نظر   التواصل االجتماعي  وسائل ما مقترحات  وجهة  تربية    معلمي من  مدارس مديرية 

 ؟"باألردن  لواء املزار الشمالي

العينة حول   الستجابات  والرتبة  املثوية  والنسب  التكرارات  تم حساب  السابق  السؤال  استخدام  لإلجابة عن  تطوير  التواصل   وسائلمقترحات 

 .(8من وجهة نظرهم، وكانت النتائج كما في جدول ) االجتماعي

  من وجهة نظر املعلمين عينة الدراسة التواصل االجتماعي وسائلمقترحات تطوير استخدام  :(8جدول )

 الرتبة النسبة املئوية التكرار  ستخدام وسائط التواصل االجتماعي  إ تطويرمقترحات  الرقم  املحور 

 
ً
 تنازليا

  ) 
مة

علي
الت

ة 
ملي

لع
ر ا

ص
عنا

(
 

 1 % 88 176 . ل التفاعليةاستخدام الوسائيتالئم مع تصميم املناهج الدراسية بما  إعادة 1

 2 % 85 170  تخفيف النصاب التدريس ي للمعلمين. 2

 3 % 76 152 تقليل من عدد الطالب في الفصل الدراس ي.  10

 4 % 74 148 . وسائطفي تلك ال  تكييف الدورات التدريبية واملستمرة للمعلمين 4

 5 % 70 140 . وسائط تلك البذل الجهود في تحسين قدرة املعلمين على استخدام  6

 6 % 69 138 . وسائطتلك ال عقد حلقات نقاش توعوية للمعلمين باهمية استخدام  8

 7 % 65 130 . وسائطتلك التطوير العملية التعليمية بما ينتاسب مع استخدام  7
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 8 % 62 124 حوافز تشجيعية للمعلمين والطلبة مستخدمي الوسائط.  إعطاء 3

 9 % 57 114   .وسائطتلك ال  استخدام تشجيع تركيز املشرفين في زيارات للمعلمين على 5

 10 % 54 108   .وسائطتلك التوفير كادر تدريبي للمعلمين على استخدام  9

ة(
مي

علي
الت

ة 
يئ
الب

(
 

 1 % 97 194 مستمر في البيئة التعليمية.توافر االنترنت بشكل  1

 2 % 95 190 العمل على تحسين شبكة االنترنت في البيئة التعليمية. 2

 3 % 88 176 تلك الوسائط.  تجهيز البئية الصفية بشكل يساعد على استخدام 3

 4 % 78 156  .وسائطتلك ال تقدم عن طريق الصفية وضع برنامج للدروس  9

 5 % 72 144 الكتروني لكل مدرسة يخدم البئية التعليمية. تصميم موقع  8

 6 % 64 128 توعية املجتمع املحلي باهمية استخدام وسائط التواصل االجتماعي.  4

 7 % 53 106 توفير بيئة تعليمية مناسبة الستخدام وسائط التواصل االجتماعي.  5

 8 % 48 96 وسائط. الاستخدام ولدعم البيئة التعليمية  لخدمةتوفير مواقع الكترونية  6

 9 % 42 84 توفير مختبرات حاسوبية تعليمية متنوعة في البيئة التعليمية. 7

ة ( 
سي

در
امل
ة  ر

دا
)ال

 

 1 % 90 180 لوسائط. كافية باال مدارس يمتلكون املعرفة   مديري تعيين  1

 2 % 83 166   .وسائطعن تطبيق تلك ال املدارس ديري عقد برامج تدريبية مل 2

 3 % 82 164   .وسائطتلك ال ستخدامإل املدارس لتحفيزهم  ديري تنفيذ برامج توعوية مل 3

 4 % 77 154 . وسائط تلك ال توفير دعم مالي كاف  من الوزارة إلداراة املدرسية لتوظيف 5

 5 % 71 142 وسائط تلك ال  املدارس للمعلمين على استخدام مديري تشجيع  4

 6 % 70 140 تزويد ادارة املدرسة باالجهزة الحديثة من قبل الوزارة.  6

 7 % 64 128   .وسائطتلك ال املدارس الستخدام مديري توفير ادلة ارشادية من قبل  7

ة( 
سي

در
امل
ة 
اني
يز
)م

 

 1 % 84 168   واملستمر لتوفير التقنية في املدارس.ة الدائم املدرس دعم موازنة 1

 2 % 82 164 اضافة بند صرف جزء من موازنة املدرسة مخصص للتقنية.  4

 3 % 77 154 . املدرسة لدعم للمعلمين مستخدمي والوسائط  كافئات من موازنةرصد م 3

 4 % 71 142 التقنية. توفير موازنة  للدورات تدريبية للكادر التعليمي واإلداري في  6

 5 % 57 114   التقينة. املدرسة في مجال مع املجتمع املحلي لدعم موازنة  عقد شراكة 5

التواصل ستخدام وسائط  إل   تطويرالمقترحات  ( من وجهة نظر املعلمين واملعلمات حول  8جدول )تي اجمع عليها أفراد العينة في  في ضوء األراء ال

املزاراالجتماعي   لواء  تربية  الرتبة  الشمالي  في مدارس مديرية  أخذت  األربعة  املحاور  في  الفقرات  أن هذه  وكانت 1)  تبين  فيها  األعلى  هي  وبنسب مئوية   )

:
ً
التعليمية(:  كاآلتي:أوال العملية  التدريس  إعادة   )عناصر  الوسائط في  بما يسمح استخدام  الدراسية  املناهج  بلغت )وب  تصميم  :  . (%88نسبة مئوية 

ً
  ثانيا

 (%97وبنسبة مئوية بلغت ) توافر االنترنت بشكل مستمر في البيئة التعليمية :)للبيئة التعليمية(
ً
مدارس يمتلكون  مديري تعيين : )االدارة املدرسية( : .ثالثا

 رابع. (%90وبنسبة مئوية بلغت ) بالوسائطكافية الاملعرفة  
ً
وبنسبة  ة في املدارساملدرسة الدائم واملستمر لتوفير التقني وازنةدعم م :املدرسية(  )موازنة :ا

النتيجه تؤكد أن    .(%84مئوية بلغت ) بل جميع املديريات دون في تربية لواء املزار الشمالي  )أن املدارس  من التحديات ب  ةنابع  تطويرالمقترحات    وهذه 

البيئة  استثناء   التقنية في التدريسماسة ملقترحات التطوير    ةحاجب(  التعليمية بينهماللتشابه الكبير في  ولتحقيق هذه الرؤية   ،ملواكبة التطور في ادماج 

القرار فيمتخذ  يجب على الت  ي  األردوزارة  اململكة  في  الهاشميةربية والتعليم  اإل   إعادة   نية  التقينة    سراع في  النظر بل  لتكون قائمة على  املناهج  تصميم 

شبكات   أ وتوفير  من  مدارس  مديري  لتعيين  صارمة  أسس  ووضع  للمدارس،  الدائمه  التقنيةاإلنترنت  التخصصات  وأ صحاب   ،  
ً
ميزانية خيرا تخصيص 

  التكنولوجيا التقدمو  التقني السريع التطور  في ظلفي املدارس خاصة لدعم التقنية 
ً
التواصل االجتماعي  م وسائطااستخد أهمية من في التعليم وانطالقا

 التعليمي.   املنظومة في

في متطلبات استخدام وسائل التواصل  (α≤0.05"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية )  والفرض الخاص به ونصه  السابع لنتائج املتعلقة بالسؤال  ا 

نظر    االجتماعي وجهة  تربية    معلميمن  مديرية  الشماليمدارس  املزار  معلمة(؟  باألردن    لواء  )معلم،  الجنس  ملتغير  السابق تعزى  الفرض  تم   ولفحص 

للمعلمين   املعيارية  الحسابية واإلنحرافات  املتوسطات  التباين االحادي)  اواملعلمات، كماستخراج  النتائج   ت(، وكانOne-Way-Anovaاستخدم تحليل 

 . (10جدول )و  (9) جدول  كما في
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افات املعيارية (: املتوسطات9جدول )  ملتغير  وسائلملتطلبات استخدام  الحسابية واالنحر
ً
  )الجنس( التواصل االجتماعي تبعا

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العدد الجنس املحور/ املتطلبات   رقم 

 0,670 3,74 100 معلم عناصر العملية التعليمة  1

 0,547 3,50 100 معلمة 

 0,622 3,62 200 املجموع 

 0,715 3,64 100 معلم التعليميةالبيئة  2

 0,782 3.22 100 معلمة 

 0,776 3,43 200 املجموع 

 0,824 3,62 100 معلم االدارة املدرسية   3

 0,710 3,64 100 معلمة 

 0,767 3,63 200 املجموع 

 1,197 3,15 100 معلم املدرسية  موازنة 4

 0,943 3,10 100 معلمة 

 1,075 3,13 200 املجموع 

معاينة   )بعد  رقم  تأملية(  9جدول  )الجنس(  وبنظرة  ملتغير   
ً
أن    وتبعا الحسابي تبين  األول لل  املتوسط  التعليمة  محور  العملية  لعينة    ()عناصر 

بلغ   بلغ  3,74)املعلمين  املعلماتاملتوسط  ( في حين  املعلمين.  (3,50)  لعينة  بينهما لصالح  أن  لل)  الثاني  حور امل يليها   وبفرق  تبين  التعليمية(  املتوسط بيئة 

)االدارة املدرسية(   الثالث  حور امل  جاء  ثم   املعلمين.وبفرق بينهما لصالح  (  3,22)املعلمات  لعينة  املتوسط  ( في حين بلغ  3,64لعينة املعلمين بلغ )الحسابي  

 3,64)املعلمات لعينة املتوسط ( في حين بلغ 3,62لعينة املعلمين بلغ )املتوسط الحسابي تبين أن 
ً
 املرتبة  وفي لصالح املعلمات . بينهما ( وبفرق طفيفة جدا

أن    املدرسية(  موازنة)محور  جاء    االخيرة  الحسابي  تبين  بلغ )املتوسط  املعلمين  املتوسط لعينة  3,15لعينة  بلغ  ( وبفرق طفيفة  3,10)املعلمات  ( في حين 

 
ً
    جدا

ً
 أم الللكشف )هل  و في محاور الدراسة األربعة    في هذه املتوسطات وللتأكد من جوهرية الفروقلصالح املعلمين .  بينهماأيضا

ً
، قام  (هي دالة إحصائيا

 ( يبين ذلك: 10(، والجدول رقم)One-Way-Anovaباستخدام  تحليل التباين األحادي ) انالباحث

 مل وسائلملتطلبات استخدام  (: نتائج تحليل التباين األحادي10جدول )
ً
 تغير)الجنس(التواصل االجتماعي تبعا

 مصدر  املحور 

 التباين 

 مجموع 

 املربعات 

درجة  

 الحرية 

متوسط 

 املربعات 

قيمة 

 )ف(

 مستوى الداللة 

   0,007 7,560 2,829 1 2,829 بين املجوعات  عناصر العملية التعليمة 

  0,374 198 74,103 داخل املجموعات 

  199 76,932 املجموع الكلي 

   0,000  15,545 8,725 1 8,725 بين املجوعات  البيئة التعليمية 

  0,561 198 111,126 داخل املجموعات 

  199 119,851 الكلي املجموع 

 0,818 0,053  0,031 1 0,031 بين املجوعات  االدارة املدرسية 

  0,592 198 117,162 داخل املجموعات 

  199 117,193 املجموع الكلي 

 0,733 0,116 0,135 1 0,135 بين املجوعات  موازنة املدرسية 

  1,161 198 229,948 داخل املجموعات 

  199 230,083 املجموع الكلي 

 ملتغير)الجنس(. تبين أنه: 10جدول )بعد معاينة 
ً
 ( وبنظرة تأملية لنتائج تحليل التباين األحادي ملتطلبات استخدام وسائط التواصل االجتماعي تبعا

  وبمستوى داللة  )في متطلبات استخدام وسائط التواصل االجتماعي ملتطلب )عناصر العملية التعليمة (α ≤ 0,05) توجد فروق ذات داللة إحصائية •

ملتغير0,007) تعزى  ذلك    ،الجنس  (  هذه  و   .املعلمين  لصالح كان الفرق  أن وجد إذ    الحسابية املتوسطات قيم  إلى بالرجوعوتبين  الباحثان  يعزو 

 تم استخراج األسباب وراء جعل املعلمين أكثر متطلبالتي ذكورها  على آراء املعلمين واملعلمات حول التحديات    هما من خالل اطالعالنتيجة  
ً
لعناصر    ا

املعلمات: التعليمة من  املعلمات  العملية  ا   أن   وجديةهتمامأكثر 
ً
التقنيةا حضور    في  ا في مجال  التدريبية  ال  ،لدورات  لديهن  والدافعية    رغبةوكذلك 

للتقي  
ً
ويتميوميال بمنة  و   عالية،  تقنية  اتهار زن  واإلبتكار  اإلبداع  لديهن  التقنية  كما  في  متنوعة  طرق  الدراس ي  في  ادخال  املعلمين. املقرر  من   أكثر 

 من املعلمات يكمن في امل 
ً
شجع املعلمات على  لذا  عالية عند الطالبات أكثر من الطالب  التقنية  الهارات  وهنالك سبب أخر يجعل املعلمين أكثر متطلبا

 . أكثر من املعلمين استخدام التقنية في التدريس
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(  0,000) في متطلبات استخدام وسائط التواصل االجتماعي ملتطلب )البيئة التعليمية( وبمستوى داللة( α ≤ 0,05توجد فروق ذات داللة إحصائية ) •

الجنس، ملتغير  ذ  تعزى  بالرجوعوتبين  املعلمين كان  الفرق  أن  وجد إذ    الحسابية املتوسطات  قيم  إلى لك  النتيجة من و   لصالح  الباحثان هذه  يعزو 

 تم استخراج األسباب وراء جعل املعلمين أكثر متطلبالتي ذكورها  على آراء املعلمين واملعلمات حول التحديات  هماخالل اطالع
ً
من    للبيئة التعليمية  ا

    ناثاإل مدارس  في    ويمكن تفسير ذلك إلى أن البيئة التعليمية  املعلمات:
ً
التقنية عند    امليول كما أن  ذكور،ارس المن مد أفضل  ربما تكون مجهزه تقنيا

بيئة تعليمية تقني املعلمينالطالبات يخلق  أكثر من  املعلمات  البحث عن    ، ة لدى  املعلمات لديهن قدرة كبيرة على  التقينة وخلق بدائل تقنية في  أن 

 املعلمين إلى النمطية في التدريس )التقليدي( وعدم حب التغيير في البيئة التعليمية. غالبية لجو ربما  ، وسبب أخرالبيئة التعليمية
)باالدارة املدرسية(   لكال املحورين الثالث املتعلقفي متطلبات استخدام وسائط التواصل االجتماعي    ( α ≤ 0,05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية   •

وقد    .(α ≤ 0,05وهما أكبر من قيمة مستوى داللة إحصائية )  (.0,733)بموازنة املدرسية( وبمستوى داللة )  ( والرابع املتعلق0,818وبمستوى داللة)

كال  ي بأن  ذلك  واملعلمات(    الجنسينفسر  إلى  ي)املعليمن  املحورين نظر  لكال  االجتماعي  التواصل  وسائط  استخدام  املدرس  متطلبات  وي)االدارة    ة( 

املدرسة(     ، فهم يدرسون في مدارس متشابهه   ،مدارسهم   وأن كال الجنسين يخضع إلى الظروف نفسها في  ،ةتقديرات متقاربو   ة نظرة موحد في  )موازنة 

على مدارسهم   ،وموازنه املدرسة  التي هي عبء التي توفرها االدارة لهم   مكانات املاديةاإل و   ،اإلدارة املدرسية التي ربما تفنقر ملتطلبات التقنية  من حيث

 . ما يجعل تقديراتهم متقاربةمعباء املتطلبات نفسها يتعرضون إلى أ تالي الوب، من حيث عدم توفير ميزانية للتقنية لديهم
ً
  م عن أن الجنسين لديه فضال

  .التعليم االرتقاء باهتمام مشترك أال وهو 

بالسؤال  ا  املتعلقة  ونصه  الثامنلنتائج  به  الخاص  )  والفرض  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  وسائل  (α ≤ 0,05"ال  استخدام  متطلبات  في 

 تعزى ملتغير املرحلة الدراسية )املتوسطة، الثانوية(" باألردن مدارس مديرية تربية لواء املزار الشمالي معلميمن وجهة نظر  التواصل االجتماعي

السابق الفرض  االحادي)  ولفحص  التباين  تحليل  استخدم  واملعلمات،كما  للمعلمين  املعيارية  واإلنحرافات  الحسابية  املتوسطات  استخراج  -Oneتم 

Way-Anova(. 12وجدول ) (11) جدول  (،وكانت النتائج كما في 

افات املعيارية ملتطلبات استخدام 11جدول )  ملتغير  وسائل(: املتوسطات الحسابية واالنحر
ً
  (املرحلة الدراسية) التواصل االجتماعي تبعا

 املعياري االنحراف  املتوسط الحسابي  العدد املرحلة الدراسية  ت لبا/ املتط املحور  رقم 

 0,600 3,57 100 املتوسطة  عناصر العملية التعليمة  1

 0,642 3,68 100 الثانوية

 0,622 3,62 200 املجموع 

 0,730 3,36 100 املتوسطة  البيئة التعليمية 2

 0,816 3,50 100 الثانوية

 0,776 3,43 200 املجموع 

 0,728 3,63 100 املتوسطة  االدارة املدرسية  3

 0,808 3,62 100 الثانوية

 0,767 3,63 200 املجموع 

 0,941 3,23 100 املتوسطة  موازنة املدرسية  4

 1,190 3,02 100 الثانوية

 1,075 3,13 200 املجموع 

 ملتغير )املرحلة الدراسية( تبين أن املتوسط الحسابي 11جدول رقم )بعد معاينة 
ً
)عناصرالعملية التعليمة( لعينة   محور األول لل( وبنظرة تأملية وتبعا

)  املتوسطة املرحلة   الثانوية )3.57بلغ  املرحلة  بلغ متوسط عينة  التعليمية(   أما  (.3,68( في حين  )للبيئة  الثاني  لمرحلة  لمتوسط حسابي  بفكانت  املحور 

الثانوية  (  3,36)  املتوسطة )بواملرحلة  حسابي  )اإل   (.3,50متوسط  الثالث  املحور  جاء  متوسط  ثم  أن  تبين  املدرسية(  األساسيةدارة  ( 3,63)  املرحلة 

  بمتوسطاملرحلة الثانوية  في حين  (  3,23متوسط حسابي )بللمرحلة األساسية  املدرسية(    وازنة)ماالخيرة جاء محور  املرتبة (. وفي3,62)  املرحلة الثانويةو 

 أم ال(، قام الباحث باستخدام    وللتأكد من جوهرية الفروق (.3,02)حسابي 
ً
في هذه املتوسطات في محاور الدراسة األربعة للكشف )هل هي دالة إحصائيا

 ( يبين ذلك: 6(، والجدول رقم)One-Way-Anovaتحليل التباين األحادي )
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 ملتغير  وسائلاستخدام  األحادي ملتطلبات(: نتائج تحليل التباين 12جدول )
ً
 )املرحلة الدراسية( التواصل االجتماعي تبعا

متوسط   درجة الحرية  مجموع املربعات  مصدر التباين املحور 

 املربعات  

مستوى   قيمة )ف( 

 الداللة

 0,227 1,467 0,566 1 0,566 بين املجوعات  التعليمة عناصر العملية 

  0,386 198 76،367 داخل املجموعات 

  199 76,932 املجموع الكلي 

 0,190 1,730 1,038 1 1,038 بين املجوعات  البيئة التعليمية 

  0,600 198 118,813 داخل املجموعات 

  199 119,851 املجموع الكلي 

 0,918 0,011 0,006 1 0,006 بين املجوعات  املدرسية االدارة 

  0,592 198 117,187 داخل املجموعات 

  199 117,193 املجموع الكلي 

 0,164 1,953 2,247 1 2,247 بين املجوعات  موازنة املدرسية 

  1,151 198 227,836 داخل املجموعات 

  199 230,083 املجموع الكلي 

)  يشير املعلمين واملعلمات  ذات داللة إحصائية  عدم وجود فروقإلى  (  12جدول  إجابات  ثانوي(  في  الدراسية )متوسطة،  املرحلة  ملتغير  ويعزو   تبعا 

بالرغم من اختالف   لها  هم في تقدير   ة واحد  رؤيةة ومتطلبات حقيقية و هظروف تعليمية متشابفراد عينة الدراسة لديهم  أ أن  إلى  الباحثان هذه النتيجة  

 ال يمما  م الدراسية.مرحلته
ً
   التابعة لوزارة التربية والتعليم األردنية. فالكل يخضع لظروف العمل، فروق في املتطلبات في املرحلتينلظهور  دع مجاال

 التوصيات واملقترحات:

 :الباحثان باآلتي يوص ي الدراسة؛ عنها كشفت التي النتائج ضوء في

ال و  ،التكنولوجية منها في التدريس الستخدام املستحدثات الالزمة وتجهيزها بشبكات االتصال واملستلزمات التقنيةالبنية التحتية للمدارس  تطوير •

 . وسائل التواصل االجتماعي.سيما 

 . املستحدثات التكنولوجية في التدريس لتوظيفالوقت الكافي  اإلدارية والتدريسية عن املعلمين لتوفير األعباء تخفيف •

 .التدريس في التقنية على استخدام للمعلمين واملديرين تدريبية ودورات برامج إعداد •

 وسائط في البيئة التعليمية.الالتربية بضرورة تفعيل  إلزام وزارة التربية مديري  •

 خاصة للمدارس من قبل الوزارة تصرف على توظيف التقنية في التعليم.  تخصيص موازنة •

 األمور بأهمية التقنية في التدريس.  لدى أولياء (واملعرفي العلمي) الوعي نشر •

 الدراسة.  هذه  بنتائج القرار في مديرية تربية لواء املزار الشمالي متخذي  تزويد •

التواصل االجتماعي    لحول متطلبات استخدام وسائ والطلبة املدرسية واملشرفين التربية واإلدارة   مديري   نظر وجهة ملعرفة مشابهة دراسات  إجراء •

 .التدريس في كافة مديريات التربية في اململكة األردنية الهاشمية في وتحديات ومقترحات التطوير

 للمدارس في كافة مديريات التربية في اململكة األردنية الهاشمية لتطبيق التقنية في التدريس.  التقنية البنى التحتيةإجراء دراسات تكشف قدرة  •

  :املراجع

: املراجع العربية:
ً
 أوال

، جامعة االمام التواصل االجتماعي ودورها في العملية التعليمية، ملتقى شبكات التواصل االجتماعي في التعليم  شبكات(.  ه1438)  ، بشرى الحربي .1

 . https://shms.sa/authoring/20100. عبدالرحمن بن فيصل، اململكة العربية السعودية

، رسالة ماجستير  جامعة أم القرى  في التربية كلية طالب لدى  التعليمية املنظومة دعم  في االجتماعي التواصل شبكات دور  (.ه1435)  ، أيمنالحمد .2

 التربية، جامعة أم القرى، السعودية.غير منشورة، كلية 

كلية التعليم  قطاع في ودورها االجتماعي التواصل مواقع(.  2017)  كاظم  أحمد ،حنتوش .3 جامعة الطب الجامعي   الخضراء القاسم  البيطري: 

 
ً
 . 231-196:  (4)7: للدارسات االنسانية بابل مركز مجلة ،انموذجا

ويب  (.  2006)  ، هندالخليفة .4 تقنيات  اإللكتروني 0.2توظيف  والتدريب  التعليم  املنهي  في خدمة  للتدريب  الرابع  السعودي  التقني  املؤتمر     والفني، . 

 https://www.spa.gov.sa/406061?lang=ar&newsid=406061 .(،الرياضهـ15/11/1427-11من) عقد

https://shms.sa/authoring/20100-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A
https://www.spa.gov.sa/406061?lang=ar&newsid=406061
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 محافظتي في التربية اإلسالمية معلمي من عينة نظر وجهة من األردن في اإللكتروني التعليم  تطبيق متطلبات توافر درجة(.  2016)  الزبون، أحمد .5

 . 533-513 :(2)23،االردن ،األردنية التربوية، الجامعةدراسات العلوم  ، مجلةوعجلون  جرش

، مجلة دراسات  متطلبات تفعيل دور شبكات التواصل االجتماعي في اتخاذ القرار من وجهة نظر القيادات التربوية .(2019) زينب وآخرون زعرب، .6

 . 258-239(،105)105، عربية في التربية وعلم النفس

جمالالشرهان .7 التعليم   الوسائل  (.2000)  ،  تكنولوجيا  ومستجدات  الحميض ي،  التعليمية  مطابع  األولى،  الطبعة  اململكة،  العربية    الرياض، 

 السعودية.

تدريس  اإللكتروني التعليم  استخدام مطالب .(2011ناصر) الشهراني، .8  رسالة ،املختصيننظر   وجهة من العالي بالتعليم  الطبيعية العلوم في 

 . القرى، السعودية أم جامعة منشورة، غير دكتوراه 
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Abstract: The current study aimed to reveal the requirements, the challenges, and the recommendations for 
improving the use of social media in the schools of Almazar Alshamali Directorate from the perspective of 
the teachers. The study implemented the descriptive research on a sample of (200) male and female 
teachers. A questionnaire of 76 items divided into four main sections, in addition to two open-ended answer 
questions related to social media was distributed on the sample. The study found that the requirement 
elements of the educational process, the learning environment, and the school administration obtained a 
high degree with means of (3.63, 3.44, 3.66) consecutively. While the means for the school budget obtained 
an intermediate degree with a mean of (3.13). The results revealed that the challenge of using social media 
percentage is (80.7%). The study sample offered recommendations for improving the implementation of 
social media in education. These recommendations include redesigning a curriculum suitable for social 
media implementation, securing the constant internet availability in the educational environment, 
employing social media literate principals, providing adequate school budgets necessary for obtaining the 
technology. The results have revealed statistically significant differences in the requirements of the 
educational processes and educational environment based on the gender variable in favor of male teachers. 
However, these variations did not appear in the school administration requirement and school budget. The 
results have not shown significant variability in the requirements for using social media based on the 
educational level. The study recommends providing the requirements for using social media in the 
educational process, the educational environment, and school administration. 

Keywords: social media; elements of the educational process; educational environment; school 
administration; Almazar Alshamali Directorate. 
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