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امللخص:
هدفت الدراسة التعرف على أهمية استخدام الفيسبوك في تدريس طالب الصف األول ثانوي من وجهة نظر معلمي ومعلمات الحاسب بمدارس
إدارة التعليم بمنطقة جازان .واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )147معلم ومعلمة حاسب .وتم إعداد استبانة لجمع
البيانات شملت أهمية استخدام الفيسبوك في تخطيط وتنفيذ وتقويم تدريس طالب الصف األول ثانوي .وقد أظهرت النتائج أن معلمي ومعلمات
الحاسب يشيرون إلى أن استخدام الفيسبوك في التخطيط للتدريس مهم حيث بلغ املتوسط الحسابي ( ،)4,12بينما يؤكدون على أن استخدام
الفيسبوك في تنفيذ التدريس مهم جدا حيث بلغ املتوسط الحسابي ( ،)4.31وأيضا يؤكدون على أن استخدام الفيسبوك في تقويم التدريس مهم جدا
حيث بلغ املتوسط الحسابي ( .)4.23وأظهرت النتائج أن هذه األهمية لم تتأثر بمتغيري الجنس واستخدام الفيسبوك في التدريس ،حيث أشارت النتائج
إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا نحو أهمية استخدام معلمي ومعلمات الحاسب للفيسبوك في تدريس طالب الصف األول ثانوي تبعا للجنس
واستخدام الفيسبوك في التدريس .وأوصت الدراسة باستخدام الفيسبوك لتدريس مقرر الحاسب وتقنية املعلومات باملرحلة الثانوية وعقد دورات
تدريبية ملعلمي ومعلمات الحاسب حول االستخدام األمثل للفيسبوك في التدريس.
الكلمات املفتاحية :الفيسبوك؛املرحلة الثانوية؛ معلمي ومعلمات الحاسب.

املقدمة:
إن اإلنسان بطبعه اجتماعي ومجبول بفطرته على التعامل مع محيطه اإلنساني واالجتماعي وال يمكن أن يعيش عيشة هانئة مستقرة بمفرده،
واستغنى بفكره وذاته عن العالم الذي حوله ألن االستقرار والسعادة واألمن يتطلب قدرا عاليا من التفاعل اإليجابي الراقي مع اآلخرين ،والتفاعل البناء
مع الحياة ،وكل ذلك يقتض ي التواصل االجتماعي املستمر ،والتعاون الفعال بين البشر ،مما أدى إلى إطالق ثورة املعلومات واالتصاالت في بداية
التسعينات ،لتبدأ شبكة اإلنترنت عصرا مدنيا جديدا ،سهل الطريق لكافة شعوب األرض في التواصل والتقارب وتبادل املعرفة ،فظهرت تباعا املواقع
اإللكترونية ( )Web Sitesواملدونات الشخصية ( )Personal Blogsوغرف املحادثة ( )Chat Roomsباإلضافة إلى شبكات التواصل االجتماعي ( Social
( )Media Networksالسواعير والشراع2017 ،؛ محمد نور ويوسف .)2016 ،ويعد الفيسبوك أحد شبكات التواصل االجتماعي الذي يستخدم بكثرة
في كافة دول العالم ،حيث أظهرت اإلحصائيات العاملية أن الفيسبوك يأتي في املرتبة األولى وفق إحصائيات موقع  Statistaفي شهر مارس لعام 2020م،
حيث بلغ عدد مستخدميه أكثر من ملياري شخص شهريا ( ،)Statista web site, 2020لذلك يعد الفيسبوك من مواقع شبكة اإلنترنت التي يتواصل
من خاللها املاليين الذين تجمعهم اهتمامات مشتركة ،حيث تتيح هذه الشبكات مشاركة امللفات والصور ،وتبادل مقاطع الفيديو ،وإنشاء املدونات،
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وإرسال الرسائل ،وإجراء املحادثات الفورية ،ولذلك يمتاز الفيسبوك بأن له قدرة فائقة في نقل وإدارة وتبادل املعلومات ،وجمع البيانات ومشاركتها بين
املستخدمين (أبو دولة وحسين2016 ،؛ العقبي وبركات .)2014 ،ويعد الفيسبوك من املواقع التي يفضلها الكثير من الطالب الذين يستخدمون
الفيسبوك من مختلف األعمار ،وذلك يعود إلى الفوائد الثقافية والتربوية الهامة والنتائج اإليجابية التي قدمها الفيسبوك في التعليم ،ألن الفيسبوك
يمكن الطالب من إرسال آرائهم والذي يكون له األثر الكبير والفعال في التعبير عن اآلراء بدون عوائق أو خجل ،باإلضافة إلى أنه يوفر لهم بيئة تمكنهم
من البحث عن املعلومات واملعرفة (بلعربي2014 ،؛ بو عزاوي2017 ،؛ جدو .)2017 ،ومن خالل ما سبق يتضح أن الفيسبوك أصبح جزءا مهما في حياة
اإلنسان املعاصر وأخذ يمتد ليشمل مجاالت مختلفة في امليدان التربوي ،وذلك ملا يمتاز به من مميزات وخصائص متعددة ،مما قد يساهم في تجويد
التعليم ،كما أن الفيسبوك قد يساعد املعلم على تصميم الدروس وفق األهداف التعليمية املوضوعة ،مما قد يجعل املعلم يتحكم في تعلم الطالب
بدرجة معتدلة ومعقولة ،لتعطي نتائج أفضل في تحصيله الدراس ي ،وقد يمكن الفيسبوك من تقويم الطالب بشكل مستمر ،وكذلك تقديم خطوات
عالجية له عند الحاجة لها .وأن الفيسبوك قد يمكن معلم الحاسب من الظفر ببيئة تعليمية حيوية يستطيع من خاللها بناء وتخطيط مراحل العملية
التعليمية ومشاركة ذلك مع الطالب ،مما يجعل الطالب عنصرا فعاال ومشاركا في العملية التعليمية وليس مجرد متقبل سلبي للمعلومة التي يلقنها له
املعلم بطريقة تقليدية ال مجال فيها إلبداء الرأي (بو عزاوي ،)2017 ،ولكي يقوم معلم الحاسب بأدواره املتعددة في اكساب الطالب مهارات الحاسب،
يتطلب ذلك أن يتوفر لدية مجموعة من التقنيات الحديثة التي تمكنه من أداء مهامه بالشكل األمثل (حراب واألمير.)2018 ،
مشكلة الدراسة:
يشتكي الكثير من أولياء أمور الطالب من حالة تدني التحصيل الدراس ي التي يعاني منها أبنائهم غير مدركين األسباب الحقيقية وراء هذا التدني،
وهي مشكلة صعبة ومتشابكة األبعاد والتفاصيل ومنتشرة بين الطالب باململكة العربية السعودية (إبراهيم2016 ،؛ الروقي ،)2014 ،وخاصة لدى طالب
الصف األول الثانوي بمقرر الحاسب وتقنية املعلومات (بو عايشة2018 ،؛ القرني والزهراني .)2018 ،وأن استخدام أحدث التقنيات في التعليم قد
يكون له دور حاسم في زيادة دافعية الطالب نحو تعلم املقرر الدراس ي (شمسان ،)2014 ،وتأتي هذه الدراسة للوقوف على أهمية استخدام الفيسبوك
مع الطريقة التقليدية في التدريس لتنمية التحصيل الدراس ي لدى الطالب (حاج أحمد وعمر2017 ،؛ الصافي وكنه2016 ،؛ عـواج وسامية.)2016 ،
وتأتي هذه الدراسة أيضا نتيجة لندرة الدراسات السابقة التي تعنى باستخدام معلمي ومعلمات الحاسب للفيسبوك في التدريس.
أسئلة الدراسة:
انطالقا من مشكلة الدراسة ورغبة باملساهمة في تعزيز دور املعلم والطالب في استخدام الفيسبوك في التعليم ،يتمثل السؤال الرئيس للدراسة في:
ما أهمية استخدام الفيسبوك في تدريس طالب الصف األول ثانوي من وجهة نظر معلمي ومعلمات الحاسب بمنطقة جازان باململكة العربية السعودية؟
ويتفرع منه األسئلة التالية:
 .1ما أهمية استخدام الفيسبوك في تخطيط تدريس مقرر الحاسب وتقنية املعلومات لطالب الصف األول ثانوي من وجهة نظر معلمي ومعلمات
الحاسب بمنطقة جازان؟
 .2ما أهمية استخدام الفيسبوك في تنفيذ تدريس مقرر الحاسب وتقنية املعلومات لطالب الصف األول ثانوي من وجهة نظر معلمي ومعلمات
الحاسب بمنطقة جازان؟
 .3ما أهمية استخدام الفيسبوك في تقويم تدريس مقرر الحاسب وتقنية املعلومات لطالب الصف األول ثانوي من وجهة نظر معلمي ومعلمات
الحاسب بمنطقة جازان؟
 .4هل يوجد فروق دالة إحصائيا ( )α ≥0،05بين متوسطات استجابات معلمي الحاسب نحو أهمية استخدام الفيسبوك في تدريس طالب الصف
األول ثانوي تعزى ملتغيري الجنس واستخدام الفيسبوك في التدريس؟
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى:
 .1التعرف على أهمية استخدام الفيسبوك في تخطيط تدريس مقرر الحاسب وتقنية املعلومات لطالب الصف األول ثانوي.
 .2التعرف على أهمية استخدام الفيسبوك في تنفيذ تدريس مقرر الحاسب وتقنية املعلومات لطالب الصف األول ثانوي.
 .3التعرف على أهمية استخدام الفيسبوك في تقويم تدريس مقرر الحاسب وتقنية املعلومات لطالب الصف األول ثانوي.
 .4الكشف عن الفروق بين متوسطات استجابات معلمي الحاسب نحو أهمية استخدام الفيسبوك في تدريس طالب الصف األول ثانوي تبعا ملتغيري
الجنس واستخدام الفيسبوك في التدريس؟
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أهمية الدراسة:
تستمد الدراسة أهميتها في أنها تحاول توجيه انظار معلمي ومعلمات الحاسب نحو استخدام الفيسبوك في التدريس ،وأنها قد تفيد متخذي القرار
في التأكيد على ضرورة التركيز على اآلثار اإليجابية نحو استخدام الفيسبوك في التدريس ،وكذلك تماشيا مع توجيهات وزارة التعليم في اململكة العربية
السعودية بإدخال فكرة التعليم اإللكتروني في تدريس املقررات ،وكذلك في فتح املجال أمام دراسات أخرى مستقبلية مماثلة في مجاالت أخرى.
حدود الدراسة:
• الحدود املوضوعية :التعرف على مدى أهمية استخدام الفيسبوك في تدريس طالب الصف األول ثانوي.
• الحدود البشرية :معلمي ومعلمات الحاسب الذين يدرسون مقرر الحاسب وتقنية املعلومات لطالب الصف األول ثانوي واملستخدمين للفيسبوك.
• الحدود املكانية :منطقة جازان باململكة العربية السعودية.
• الحدود الزمانية :الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي 2020/2019م.
مصطلحات الدراسة:
تضمنت الدراسة الحالية املصطلحات التالية:
• الفيسبوك ( :)Facebookموقع إلكتروني مجاني يتطلب بريد إلكتروني للتسجيل ويسمح للمستخدم من بناء صفحته الخاصة ،وتحميل الصور
والفيديو ونشرها ،واختيار األصدقاء ومشاركتهم االهتمامات (سندي .)2015 ،ويمكن تعريفه بأنه موقع إلكتروني يطلب معلومات شخصية عن
املستخدم ليتيح له إنشاء حساب جديد يتمكن من خالله معلمي الحاسب من تدريس مقرر الحاسب وتقنية املعلومات لطالب الصف األول ثانوي
وذلك بالتواصل مع الطالب ومشاركة الوسائط املتعددة (نص ،صورة ،صوت ،فيديو) معهم أثناء العملية التعليمية.
• التدريس ( :)Teachingعرفه العرجمي ( )2013بأنه مجموعة العمليات السلوكية التي يقوم بها املعلم في نشاطه التعليمي داخل وخارج حجرة
الدراسة لتحقيق أهداف املادة التي يقوم بتدريسها .ويمكن تعريفه في الدراسة الحالية بأنه مجموعة من العمليات السلوكية التي تتضمن عمليات
التخطيط والتنفيذ والتقويم التي يستخدمها معلمي الحاسب لتدريس مقرر الحاسب وتقنية املعلومات لطالب الصف األول ثانوي وتؤثر إيجابا على
أدائه بحيث تساعد على تحقيق األهداف بكفاءة وفاعلية.
• مقرر الحاسب وتقنية املعلومات (  :)Computer and Information Technology Courseعرفـه السعداني والرياش ي ( )2018بأنه أحد املقررات
التــي تدرســها وزارة التعلــيم فــي مراحــل التعليم العام ويتضمن محتواها العلمي كل ما يتعلق بالحاسب وتقنية املعلومات .ويمكن تعريفه في الدراسة
الحالية بأنه الكتاب املدرس ي الذي يزود به طالب الصف األول الثانوي من قبل وزارة التعليم ويحتوي على معارف ومفاهيم علمية ومهارات تطبيقية
في مجال الحاسب وتقنية املعلومات.
• معلم الحاسب ( :)Computer Teacherعرفه يونس ( )2017بأنه "الفرد الذي تم اختياره نظاما ليقوم بالعبء التدريس ي ملادة الحاسب اآللي في
املرحلة الثانوية واإلشراف على أنشطة الطالب الصفية والالصفية" (ص .)907.ويمكن تعريف معلم الحاسب في الدراسة الحالية بأنه الشخص
الذي يحمل شهادة البكالوريوس في تخصص الحاسب واملعين رسميا من قبل وزارة التعليم ليكون مسؤوال عن جميع جوانب العملية التعليمية ملقرر
الحاسب وتقنية املعلومات الذي يتم تدريسه للصف األول الثانوي وذلك لتحقيق األهداف التربوية املنشودة.

اإلطار النظري:
يتضمن اإلطار النظري عرضا لثالثة محاور وهي شبكات التواصل االجتماعي ومعلم الحاسب وتدريس مقرر الحاسب وتقنية املعلومات.
املحوراألول :شبكات التواصل االجتماعي
هي املواقع البارزة على شبكة اإلنترنت التي ظهرت مع ما يعرف بالوي ــب  ،2.0والتي جذبت العديد من املستخدمين لشبكة اإلنترنت فأصبحت من
أكثر املواقع املستخدمة في اآلونة األخيرة ملا لها من مميزات عديدة ،وتستخدم هذه املواقع للتعبير الحر عن كل ما يراه الفرد بصفة مستمرة ومشاركة
األفكار مع اآلخرين (بيزان.)2015 ،
ومن أشهر شبكات التواصل االجتماعي الفيسبوك وتويتر واالنستغرام والواتس آب وغيرها ،وقد تكون أدوات تعليمية مبهرة إذا تم استخدامها
بفعالية إضافة إلى أنها موردا مهما للمعلومات التي يمكن تقاسمها بين املتعلمين ،والفيسبوك هو أحد شبكات التواصل االجتماعي وقد تأسس في الرابع
من فبراير عام 2004م ،وكانت عضوية املوقع مقتصرة في بداية األمر على طالب الجامعة ،ثم طالب املدارس الثانوية ،وأخيرا أي شخص يبلغ من العمر
 13عاما فأكثر (الشهيل2019 ،؛ اللوزي ومراد .)2017 ،والفيسبوك يعد أحد شبكات التواصل االجتماعي على اإلنترنت التي يشترك فيها املستخدمون
لتبادل اآلراء واألفكار ،ووصلت احصائية املوقع في شهر جانيوري لعام 2020م في عدد مستخدميه عامليا إلى قرابة من ( )2.5مليار مستخدم ،وهو أكثر
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شبكات التواصل االجتماعي استخداما حتى اآلن (الداود والسعلوس2017 ،؛ الرشيد ومراد2014،؛ محمد نور ويوسف 2016؛
.)2020
كما أن هناك العديد من اإليجابيات التي يوفرها الفيسبوك للطالب ومنها أنه يتيح الفرصة للتفاعل فيما بينهم من خالل تطبيقات األجهزة اللوحية
وأجهزة الهاتف الذكية ،والتي توفر بيئة مريحة يمكن من خاللها مشاركة املعلومات الدراسية بين الطالب (عـواج وسامية2016 ،؛ Irwin, Ball,
 .) Desbrow, & Leveritt, 2012باإلضافة إلى أن الفيسبوك يدعم التعلم التعاوني حيث يوفر الفيسبوك العديد من األدوات املفيدة التي يمكن
استخدامها إلنشاء مجتمع تعلم تعاوني من خالل مشاركة الطالب وتزويدهم باملعلومات ( .)Munoz, 2011حيث يوفر الفيسبوك فرصة للطالب للعمل
بشكل تعاوني في املشروعات مع زمالئهم بما في ذلك تبادل املعلومات واألفكار ،وكذلك الحصول على املساعدة من زمالئهم ومن املعلم لحل الواجبات
املدرسية (سهيل وإبراهيم2017 ،؛  .)Kurniawan, Jingga, & Prasetyo, 2017كما يضيف شيلتري وآخرون بأن قوة الفيسبوك تكمن في إنشائه
مجتمعا يتعلم فيه الطالب من بعضهم البعض (املخالفي2018 ،؛  .)Shaltry, Henriksen, Wu, & Dickson, 2013وعلى الرغم من تعدد اإليجابيات
الستخدام الفيسبوك.
إال أن هنالك بعض السلبيات الستخدامه ،حيث أن هناك العديد من املخاطر من هذه املواقع على الطالب ،كما أن هناك العديد من املخاوف
والتي كان سببها الرئيس ي يرجع إلى موضوع الخصوصية واألمان ()Khedo, Ally, Suntoo, & Mocktoolah, 2012؛ ألن الفيسبوك قد يقوم على نشر
البيانات الشخصية للطالب ،ولذلك من املهم على املعلمين والطالب الحذر عند استخدامهم للفيسبوك ونشر ثقافة استخدام الفيسبوك بالشكل
املناسب ( .) Munoz, 2011ولهذا من املهم والواجب علينا أن نتعامل بحذر شديد مع الفيسبوك مع ابنائنا الطالب ،وتوجيههم بطريقة صحيحة
لالستفادة منها (املخالفي2018 ،؛ الهواري.)2015 ،
والنقطة املحورية في أهمية استخدام الفيسبوك في التعليم تتمثل في تحديث نظم التعليم ،وجعل البيئة التعليمية تفاعلية ويكون فيها الطالب
عنصرا فاعال يشارك في املسؤولية ،وليس مجرد متلق سلبي (أبو درب وعمار2014 ،؛ محمد نور ويوسف ،)2016 ،وهناك طرق عديدة الستخدام
الفيسبوك في التعليم تتمثل في متابعة املستجدات في التخصص ومراجعة الكتب واألبحاث بشكل تعاوني (سندي ،)2015 ،وإعداد مناهج تعليم تتوافق
مع نظام التعليم بهذه الشبكات وتطور أدوات منظومة التربية لتتماش ى مع نظام تعليمي جديد أصبح املعلم فيه موجها ومرشدا ومقيما ،والطالب مشاركا
ومتفاعال (بيزان2015،؛ املخالفي.)2018 ،
املحورالثاني :معلم الحاسب
يعتبر معلم الحاسب أحـد مخرجـات مؤسسـات التعلـيم العـالي التي تأهل الخريجين باملعارف واملهارات األكاديمية والثقافيــة واملهنيــة ،باإلضافة إلى
اكساب الخريجين املعارف واملهارات الالزمة الستخدام التقنيــات التعليميــة ،حيث تعد عمليــة تزويــد املعلمــين باملعـارف التربويـة فــي مجــال التـدريس ركيـزة
أساسـية للتكـوين املهنـي الجيـد ملعلمي الحاسب .ودور معلـم الحاسب لـيس ناقـال للمعرفـة فحسـب ،بـل هنـاك أدوار متعددة تجعله يسعى لتطوير ذاته
بشكل مستمر .فمن أهم أدوار معلم الحاسب أن يعمل كباحث ،مصمم تعليمي ،تقني ،مقدم للمحتوى ،مرشد وميسر للعمليات ،مقوم ،ومصمم
للمقررات اإللكترونية (أبو الدهب ويونس .)2013 ،فقد يسهم معلم الحاسب من خالل استخدام الفيسبوك في تنمية مهارات التواصل اإللكتروني لدى
الطالب من خالل إعالن املعلم عن صفحته الخاصة وتشجيع الطالب على مراسلته ،وتحفيز الطالب على تفعيل استخدام أدوات التواصل املتزامن وغير
املتزامن التي يتيحها الفيسبوك واستخدامها في إرسال الواجبات املنزلية ،وتنظيم عملية املراسالت وإرسال الردود التعليمية املتعلقة بالدرس للطالب،
ويقوم بالرد على استفسارات الطالب واستجاباتهم بما يوفر لهم تغذية راجعة فورية (بيزان2015 ،؛ املشاقبة والعكور .)2014 ،وقد يقوم معلم الحاسب
أيضا بتبادل التعليقات مع الطالب من خالل استخدام الفيسبوك حول ما يتم نشره من قبل الطالب حول الدرس (بيزان2015 ،؛ عـواج وتبري،)2016 ،
وعلى ذلك يمكن القول بأنه إذا أحسن معلم الحاسب استخدام الفيسبوك في عملية التدريس فإن ذلك يمكن أن يسهم في اكتساب الطالب للمعارف
واملهارات املتعلقة بمقرر الحاسب.
املحورالثالث :تدريس مقررالحاسب وتقنية املعلومات
يعرف التدريس بأنه مجموعة من العمليات السلوكية التي يقوم بها املعلم لتساعده في تحقيق أهداف املقرر التي يقوم بتدريسه (دخيخ وحسانين
واملصري .)2017 ،وتنقسم مهارات التدريس بصفة عامة إلى ثالثة مراحل رئيسية هي :تخطيط التدريس وتنفيذ التدريس وتقويم التدريس ،وتشمل كل
مرحلة من املراحل على مجموعة من املهارات التي يتعين على املعلم إتقانها كالتالي (سالمه2019 ،؛ الشرمان واملومني واملومني2014 ،؛ زيتون:)2001 ،
فتخطيط التدريس يشتمل على مجموعة من املهارات األساسية كمهارة تحديد أهداف الدرس ومهارة توزيع الوقت على عناصر خطة الدرس،
ومهارة اختيار الوسائل التعليمية ،ومهارة تحديد أساليب التقويم (إبراهيم2002 ،؛ زيتون .)2001 ،وقد يساعد استخدام الفيسبوك املعلم بالتخطيط
لتوفر أشكال متعددة لعرض املحتوى وذلك باستخدام الوسائط املتعددة املختلفة وكذلك التخطيط الستخدام طرق متنوعة ملشاركة املصادر
كاستخدام املنشورات أو الرسائل الجماعية والفردية (حاج أحمد وعمر2017 ،؛ سهيل وإبراهيم ،)2017 ،وهو ما قد يؤدي إلى تحسين التخطيط
للدرس.
Alexa web site,
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وتنفيذ التدريس يشتمل على مجموعة من املهارات األساسية كمهارة التهيئة ومهارة عرض الدرس ،ومهارة استخدام السبورة ،ومهارة استخدام
تقنيات التعليم املناسبة ،ومهارة إدارة الصف ،ومهارة استخدام طريقة التدريس املناسبة ،ومهارة استخدام األنشطة التعليمية اإلثرائية ،ومهارة تعزيز
استجابات الطالب ،ومهارة تنفيذ الدرس في الوقت املحدد ،ومهارة توجيه األسئلة الصفية (أبو ريا وآخرون2010 ،؛ العنزي2017 ،؛ املسرحي.)2016 ،
ويمكن استخدام الفيسبوك لتعزيز املهارات األساسية لتنفيذ التدريس ،فعلى سبيل املثال ،يستطيع معلم الحاسب نشر محتوى بأحد أنواع الوسائط
املتعددة ويسأل الطالب عنها كتهيئة للدرس ،ويستطيع عرض الدرس باستخدام أكثر من نوع للوسائط املتعددة ،ويحدد الوقت املناسب ملشاركة
الطالب إما بشكل فردي أو جماعي كاستخدام املحادثات الصوتية بالفيسبوك .ومن خصائص الفيسبوك التي تدعم تنفيذ الدرس ،أنه يمكن للطالب
العودة ألكثر من مرة لعرض الدرس وهذا قد يصعب في التعليم التقليدي ،وكذلك استخدام الوسائط املتعددة إضافة إلى جاذبية األلوان ،مما يساهم
في جعل الطالب يقبلون عليها بنشاط واستمتاع ،فيشبع اهتماماتهم ويبعدهم عن ملل الدرس بالتعليم التقليدي ،باإلضافة إلى إمكانية التعلم املتزامن
والغير متزامن ملا ينشره املعلم على الفيسبوك وفقا لظروف الطالب ،وكذلك التفاعل بين الطالب واملعلمين وآخرين لهم نفس االهتمامات واألهداف
التعليمية (عبد الرحيم ،والشاعر ،والسالمي2019 ،؛ صالح.)2018 ،
وأخيرا تقويم التدريس يشتمل على مجموعة من املهارات األساسية كمهارة التقويم الشخص ي ،ومهارة التقويم البنائي ومهارة تحديد الواجبات
املنزلية ومهارة استخدام التغذية الراجعة (زيتون2001 ،؛ العنزي2017 ،؛ املسرحي .)2016 ،حيث أن الفيسبوك يوفر العديد من األدوات التي تمكن
معلم الحاسب من تقويم الطالب بطرح أسئلة التقويم مثال عبر منشورات الفيسبوك وكذلك تشخيص أخطاء التعلم وعالجها بالرسائل الفردية
والجماعية بشكل متزامن أو غير متزامن.
الدراسات السابقة:
سيتم عرض الدراسات السابقة وفقا لتسلسلها التاريخي من األحدث إلى األقدم ،ومن ثم التعليق عليها.
• دراسة الزهراني وعسكول ( )2019هدفت الدراسة التعرف على مفهوم شبكات التواصل االجتماعي وأهمية استخدامها وأثرها على التحصيل
الدراس ي لطالب وطالبات املرحلة املتوسطة والثانوية ،واستخدمت املنهج الكمي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )1568طالب وطالبة من املرحلة
املتوسطة والثانوية باململكة العربية السعودية ،واستخدمت الدراسة االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وأشارت النتائج أنه ال توجد فروق دالة
احصائيا بين متوسطات استخدام شبكات التواصل االجتماعي بين طالب وطالبات املرحلة املتوسطة والثانوية تعزى ملتغير التقدير األكاديمي،
ومتغير املرحلة الدراسية.
• وهدفت دراسة العنزي والخوالدة ( )2019إلى التعرف على درجة أهمية توظيف وسائط التواصل االجتماعي في العملية التعليمية التعلمية ،وأثر
متغيرات الجنس ،املؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة في التعليم ،واستخدمت املنهج الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )189مديرا ومديرة مدرسة
بالكويت ،واستخدمت الدراسة االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وبينت النتائج أن درجة أهمية توظيف وسائط التواصل االجتماعي في العملية
التعليمية التعلمية في مدارس الكويت من وجهة نظر مديريها جاءت مرتفعة ،وبينت النتائج كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الدالة ( )0.05تعزى ألثر الجنس ،وبينت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الدالة ( )0.05تعزى ألثر متغيرات
املؤهل العلمي وسنوات الخبرة.
• وأجرت الشهيل ( )2019دراسة هدفت التعرف على مستوى وعي معلمات الرياضيات باستخدام شبكات التواصل االجتماعي في تعليم الرياضيات
ودرجة امتالكهن ملهارات استخدامها ،واستخدمت املنهج الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )85معلمة من معلمات الرياضيات باململكة العربية
السعودية ،واستخدمت الدراسة االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وأوضحت النتائج أن مستوى وعي معلمات الرياضيات في مراحل التعليم العام
باستخدام شبكات التواصل االجتماعي في تعليم الرياضيات جاء بدرجة عالية من وجهة نظر املعلمات ،وعدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند
مستوى ( )0.05فأقل في استجابة أفراد عينة الدراسة طبقا الختالف متغير املؤهل الدراس ي وسنوات الخبرة حول محاور الدراسة والدرجة الكلية.
• واستقصت دراسة املخالفي ( )2018التعرف على درجة استخدام شبكة التواصل االجتماعي فيسبوك من قبل طلبة الجامعة ،واستخدمت املنهج
الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )159طالب وطالبة من املرحلة الجامعية بماليزيا ،واستخدمت الدراسة االستبانة كأداة لجمع البيانات،
وأظهرت النتائج أن درجة استخدام عينة الدراسة لشبكة التواصل االجتماعي فيسبوك كانت متوسطة ،وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى ( )0.05بين متوسطي رتب درجات املستوى الدراس ي ،ولصالح املستوى الرابع ،بينما لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
( )0.05وفقا َ
ملتغيري الدراسة الجنس والتخصص.
• وحددت دراسة عبد الواحد وعبد الحليم ( )2017الفروق في القابلية لالستقطاب الذهني بين طالب وطالبات الجامعة املستخدمين لشبكة
التواصل االجتماعي الفيسبوك .واستخدمت املنهج الوصفي ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )566طالب وطالبة في كلية التربية بمصر ،واستخدمت
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مقياس القابلية لالستقطاب الذهني كأداة للبحث ،وبينت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا تبعا ملتغير الفرق الدراسية لصالح الفرقة الثالثة وتبعا
ملتغير الجنس لصالح اإلناث ،كما بينت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا ترجع إلى متغير التخصص األكاديمي.
• واستخدمت دراسة نصر ( )2017البحث اإلجرائي مدعوما بالفيسبوك في تنمية مهارات إدارة الصف لدى معلمي العلوم قبل الخدمة ،واستخدمت
املنهج الشبه تجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )9معلمين من معلمي العلوم قبل الخدمة بمصر ،واستخدمت الدراسة بطاقة مالحظة مهارات
إدارة الصف كأداة للبحث ،وأسفرت النتائج أن التدريب القائم على استخدام خطوات البحث اإلجرائي قد ساهم في تعرف املعلمين على مشكالتهم
الفعلية الحقيقية التي تواجههم في الفصول ،وأيضا عمل مجموعة مغلقة على الفيسبوك واستخدامها كأداة داعمة للبحث اإلجرائي.
التعليق على الدراسات السابقة:
باستعراض الدراسات السابقة التي تناولت استخدام الفيسبوك في العملية التعليمية يتضح أن الدراسة الحالية اتفقت من حيث الهدف مع
دراسة العنزي والخوالدة ( )2019في الكشف عن أهمية استخدام الفيسبوك وجزئيا مع دراسة الزهراني وعسكول ( )2019والتي هدفت أيضا للتعرف
على مفهوم شبكات التواصل االجتماعي وأثرها على التحصيل الدراس ي للطالب ،ولكن اختلف مع الدراسات األخرى والتي هدفت لتحديد درجة
االستخدام للفيسبوك (املخالفي )2018 ،أو وعي املعلمين باستخدام شبكات التواصل االجتماعي (الشهيل )2019 ،أو قابلية لالستقطاب الذهني للطالب
املستخدمين للفيسبوك (عبد الواحد وعبد الحليم )2017 ،أو هدفت الستخدام الفيسبوك في تنمية مهارات إدارة الصف للمعلمين (نصر.)2017 ،
ولكن تنوعت من حيث العينة ،فمنها ما اتفق مع الدراسة الحالية باستهداف املعلمين واملعلمات (الشهيل2019 ،؛ نصر ،)2017 ،ومنها ما استهدف
الطالب والطالبات (الزهراني وعسكول2019 ،؛ عبد الواحد وعبد الحليم2017 ،؛ املخالفي )2018 ،ومنها ما استهدف املدراء واملديرات كدراسة العنزي
والخوالدة ( .)2019أما من حيث املنهج ،فلقد اتفقت الدراسة الحالية في استخدام املنهج الوصفي مع بعض الدراسات السابقة (الشهيل2019 ،؛ عبد
الواحد وعبد الحليم2017 ،؛ العنزي والخوالدة2019 ،؛ املخالفي ،)2018 ،ولكن اختلفت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة والتي
استخدمت املنهج الشبه تجريبي (الزهراني وعسكول2019 ،؛ نصر .)2017 ،وأما من حيث أداة البحث ،فلقد اتفقت الدراسة الحالية من حيث
استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات مع بعض الدراسات السابقة (الزهراني وعسكول2019 ،؛ الشهيل2019 ،؛ العنزي والخوالدة2019 ،؛
املخالفي ،)2018 ،ولكن اختلفت هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة والتي استخدمت بطاقة املالحظة أو املقابلة أو االختبارات كأدوات لجمع
البيانات (عبد الواحد وعبد الحليم2017 ،؛ نصر .)2017 ،وأما من ناحية الحدود املكانية ،فلقد اختلفت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة
والتي تم تطبيقها دوليا كدراسة املخالفي ( ،)2018أو التي تم تطبيقها في الدول العربية (عبد الواحد وعبد الحليم2017 ،؛ العنزي والخوالدة2019 ،؛
نصر ،)2017 ،أو تلك التي تم تطبيقها في اململكة العربية السعودية ولكن بمناطق مختلفة عن منطقة الدراسة الحالية كدراسة الزهراني وعسكول
( )2019ودراسة الشهيل ( ،)2019حيث سيقتصر تطبيق الدراسة الحالية بمنطقة جازان.
ولقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظري واختيار املنهج املناسب وبناء أداة الدراسة ،فتـأتي هـذه الدراسة
لدعم الدراسات السابقة التي تناولت موضوع التعلم من خالل استخدام الفيسبوك والتي تؤكد على أن هنالك اهتماما بالتعلم من خالل استخدام
الفيسبوك ،وذلك بالتعريف بأهمية استخدام الفيسبوك في تدريس مقرر الحاسب وتقنية املعلومات لطالب الصف األول الثانوي من وجهة نظر معلمي
ومعلمات الحاسب في مدارس التعليم بمنطقة جازان باململكة العربية السعودية.

إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة:
انطالقا من مشكلة الدراسة وأسئلتها ،تم استخدام املنهج الوصفي ،حيث يعتمد على دراسة آراء معلمي ومعلمات الحاسب في املدارس التابعة
إلدارة تعليم جازان كما هي ميدانيا ويهتم بوصفها وصفا دقيقا (العنزي والخوالدة ،)2019 ،وهو من املناهج املهمة والشائع استخدامها في الدراسات
التربوية (سليمان.)2014 ،
مجتمع الدراسة:
يمثل مجتمع الدراسة جميع املفردات التي تتوفر فيها الخصائص املطلوبة لدراستها بحيث يجب أن يتم تحديد أسماء وعناوين ومفردات مجتمع
الدراسة (العبيدي والعبيدي .)2010 ،ويمثل مجتمع الدراسة جميع معلمي ومعلمات الحاسب في إدارة تعليم جازان باململكة العربية السعودية،
وعددهم ( )403معلم حاسب ،من بينهم ( )253معلم و( )150معلمة حاسب.
عينة الدراسة:
تمثل عينة الدراسة جزءا من وحدات املجتمع األصل بحيث تكون مماثله له ،ولصفاته املشتركة ،وهذا الجزء يغني الباحثين عن دراسة كل
وحدات املجتمع األصل ،خاصة في حالة صعوبة أو استحالة دراسة كل وحدات املجتمع املعني بالدراسة (قندلجي .)2018 ،وتكونت عينة الدراسة من
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مني & الزهراني

( )147معلم ومعلمة حاسب موزعة كالتالي ( )100معلم حاسب و( )47معلمة حاسب ،حيث تم اختيارهم بطريقة عشوائية منتظمة ،ويعد هذا العدد
مالئم ألهداف الدراسة ولعدد أفراد مجتمع الدراسة (أبو سمرة والطيطي2019 ،؛ باهي2018 ،؛ بشماني2014 ،؛ الكاف.)2014 ،
أداة الدراسة:
تمثلت أداة الدراسة في بناء استبانة وذلك بعد مراجعة اإلطار النظري والدراسات السابقة وأدواتها ذات الصلة بموضوع الدراسة (العنزي
والخوالدة2019 ،؛ اللوزي ومراد2017 ،؛ املومني والشمراني ،)2018 ،وتكونت االستبانة من ثالثة محاور ملقياس األهمية اشتملت على 26فقرة ،املحور
األول أهمية استخدام الفيسبوك في تخطيط تدريس مقرر الحاسب وتقنية املعلومات لطالب األول ثانوي واشتمل على عشر فقرات ،املحور الثاني
أهمية استخدام الفيسبوك في تنفيذ تدريس مقرر الحاسب وتقنية املعلومات لطالب األول ثانوي واشتمل على ثمان فقرات ،املحور الثالث أهمية
استخدام الفيسبوك في تقويم تدريس مقرر الحاسب وتقنية املعلومات لطالب األول ثانوي واشتمل على ثمان فقرات .وتم استخدام مقياس ليكرت
الخماس ي (مهم جدا  -مهم  -مهم إلى حد ما  -قليل األهمية  -منعدم األهمية) ،حيث تم إعطاء وزن لبدائل ملقياس األهمية (مهم جدا =  ،5مهم =  ،4مهم
إلى حد ما =  ،3قليل األهمية =  ،2منعدم األهمية =  ،)1حيث تم تصنيف تلك اإلجابات إلى خمسة مستويات متساوية املدى (العنزي والخوالدة2019 ،؛
السدحان )2015 ،كما يوضح الجدول ( )1توزيع الفئات ملقياس األهمية.
جدول ( :)1توزيع الفئات املستخدم ملقياس األهمية
م
1
2
3
4
5

األهمية
مهم جدا
مهم
مهم إلى حد ما
قليل األهمية
منعدم األهمية

مدى املتوسطات
5.00 – 4.21
4.20 – 3.41
3.40 – 2.61
2.60 – 1.81
1.80- 1.00

صدق األداة:
للتأكد من صدق األداة تم عرضها بصورتها األولية على ( )11محكم مختصين باملناهج وطرق التدريس ،وذلك للحكم على استبانة الدراسة ،حيث
أن استطالع آراء املحكمين من أكثر طرق الصدق شيوعا وسهولة واستخداما (الجرجاوي2010 ،؛ الزهيري .)2017 ،وقد تم األخذ بآراء املحكمين حيث
تم إعادة صياغة بعض الفقرات وكذلك إضافة فقرة بناء على آراء املحكمين وهي فقرة رقم ( )3في محور التنفيذ.
ثبات األداة:
للتأكد من ثبات أداة الدراسة تم تطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية تكونت من ( )15معلم ومعلمة حاسب ،وتم استخدام معامل ثبات
ألفا كرونباخ ( )Cronbach's Alphaوالجدول ( )2يبين قيم معامل الثبات ملحاور وفقرات االستبانة.
جدول ( :)2معامل الثبات ملحاوروفقرات االستبانة
م
1
2
3

املحور
أهمية استخدام الفيسبوك في التخطيط للتدريس
أهمية استخدام الفيسبوك في تنفيذ التدريس
أهمية استخدام الفيسبوك في تقويم التدريس
اإلجمالي

عدد الفقرات
10
8
8
26

معامل ألفا كرونباخ
0.98
0.97
0.99
0.99

ويتضح من الجدول ( )2أن جميع قيم معامالت الثبات إلجابات أفراد العينة االستطالعية على املحاور الثالثة ألداة الدراسة تتراوح بين (-0.97
 )0.99والثبات اإلجمالي لثبات املقياس هو ( ،)0.99يعد معامل ثبات مرتفع ويتصف بالثبات الكبير بما يحقق أغراض الدراسة ،ويجعل التحليل
اإلحصائي مقبوال (باهي2018 ،؛ غانم.)2013 ،

نتائج الدراسة ومناقشتها:
تكونت عينة الدراسة من ( )n= 147معلم ومعلمة حاسب بمدارس إدارة التعليم بجازان من املستخدمين للفيسبوك ،حيث شكل املعلمين ( =n

 )100أكثر من ثلثي حجم العينة ( )%68واملعلمات ( )n= 47أقل من ثلث حجم العينة ( ،)%32ولكن كان ما يقارب ثلث حجم العينة ( )%34منهم قد
استخدم الفيسبوك في التدريس (.)n= 50
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مني & الزهراني

اإلجابة عن السؤال الرئيس للدراسة :ما أهمية استخدام الفيسبوك في تدريس طالب الصف األول ثانوي من وجهة نظرمعلمي ومعلمات الحاسب
بمنطقة جازان باململكة العربية السعودية؟ لإلجابة عن السؤال الرئيس تم حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري واألهمية والترتيب لكل
محور من أداة الدراسة ولألداة ككل ،وكانت كما في الجدول (.)3
جدول ( :)3وصف استجابات املعلمين ملحاور االستبانة
م

املحور

عدد الفقرات

الوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

األهمية

الترتيب

1
2

أهمية استخدام الفيسبوك في تنفيذ التدريس
أهمية استخدام الفيسبوك في تقويم التدريس

8
8

4.31
4.23

0.72
0.77

مهم جدا
مهم جدا

1
2

3

أهمية استخدام الفيسبوك في التخطيط للتدريس

10

4.12

0.79

مهم

3

26

4.21

0.71

مهم جدا

اإلجمالي

توضح نتائج الجدول ( )3أن الوسط الحسابي العام ملحاور االستبانة بلغ ( ،)4.21وهو يشير إلى أن درجة األهمية الستخدام معلمي ومعلمات
الحاسب للفيسبوك مهم جدا ،حيث أن محور تنفيذ التدريس ومحور تقويم التدريس بلغ الوسط الحسابي لهما ( )4.31و( ،)4.23وهو يشير إلى أن
درجة األهمية مهم جدا ،بينما كان الوسط الحسابي ملحور التخطيط للتدريس ( ،)4.12وهو يشير إلى أن درجة األهمية مهم .كما بلغت قيمة االنحراف
املعياري العام ملحاور االستبانة ( )0.71وتعتبر هذه القيمة صغيرة ما يعني بأن التشتت قليل حول الوسط الحسابي ،وهذا يدل على أن هنالك اتفاق من
قبل جميع معلمي ومعلمات الحاسب على األهمية العالية ملحاور االستبانة ،مما يعني أن هناك أهمية عالية جدا الستخدام الفيسبوك في تدريس مقرر
الحاسب وتقنية املعلومات .وهذه النتيجة تتفق مع دراسة الشهيل ( )2019حيث أشارت إلى وجود أهمية الستخدام الفيسبوك في التدريس في مراحل
التعليم العام ،وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن الفيسبوك فرضت وجودها واندماجها في حياة الناس بشكل كبير في الوقت الحاضر ،وهذا األمر يزيد من
درجة وعي أفراد املجتمع بشكل عام ومنهم معلمي ومعلمات الحاسب بأهمية استخدام الفيسبوك في العملية التعليمية ،بينما تختلف هذه النتيجة مع
دراسة املخالفي ( )2018حيث أشارت إلى أن درجة استخدام عينة الدراسة للفيسبوك كانت متوسطة ،وقد تعزى هذه النتيجة إلى ضعف مستوى
اهتمام أفراد العينة بدراسة املخالفي الستخدام الفيسبوك في العملية التعليمية أو لقلة الدورات التدريبية املقدمة لهم في استخدام الفيسبوك في
العملية التعليمية.
اإلجابة عن األسئلة الفرعية للدراسة:
النتائج املتعلقة بالسؤال األول :ما أهمية استخدام الفيسبوك في تخطيط تدريس مقرر الحاسب وتقنية املعلومات لطالب الصف األول ثانوي من
وجهة نظرمعلمي ومعلمات الحاسب بمنطقة جازان؟ وكانت النتائج كما في الجدول (.)4
جدول ( :)4وصف استجابات املعلمين لفقرات محور التخطيط
م

الفقرة

يساعد الفيسبوك الطالب على تحديد طرق متنوعة ملشاركة املصادر املتعلقة بوحدة تصميم
1
وإدارة املواقع والشبكات االجتماعية.
يوفر الفيسبوك عرض محتوى وحدة تصميم وإدارة املواقع والشبكات االجتماعية بأشكال
2
متعددة (نصوص ،صور ،صوت ،فيديو).
يسهل الفيسبوك عرض أهداف وحدة تصميم وإدارة املواقع والشبكات االجتماعية.
3
يسهل الفيسبوك إنشاء مجموعة خاصة الستقبال أسئلة الطالب املتعلقة بوحدة تصميم وإدارة
4
املواقع والشبكات االجتماعية.
يدعم الفيسبوك تخطيط أنشطة متنوعة في وحدة تصميم وإدارة املواقع والشبكات االجتماعية.
5
يسمح الفيسبوك باستخدام وسائل تعليمية متنوعة لتدريس وحدة تصميم وإدارة املواقع
6
والشبكات االجتماعية.
يتيح الفيسبوك إنشاء حساب خاص بتدريس وحدة تصميم وإدارة املواقع والشبكات االجتماعية.
7
يساعد الفيسبوك على تحديد أساليب تقييم أنشطة وحدة تصميم وإدارة املواقع والشبكات
8
االجتماعية.
يسمح الفيسبوك باستخدام استراتيجيات متنوعة لتدريس وحدة تصميم وإدارة املواقع
9
والشبكات االجتماعية.
 10يوفر الفيسبوك قائمة باملراجع املرتبطة بوحدة تصميم وإدارة املواقع والشبكات االجتماعية.
محور التخطيط
* تم ترتيب الفقرات تنازليا بناء على قيمة الوسط الحسابي.
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الترتيب*

الوسط
الحسابي
4.23

االنحراف
املعياري
0.97

1

مهم جدا

4.21

0.86

مهم جدا

2

4.16
4.15

0.88
0.90

مهم
مهم

3
4

4.15
4.13

0.89
0.94

مهم
مهم

4
5

4.06
4.03

0.89
0.98

مهم
مهم

6
7

4.03

1.02

مهم

7

3.99
4.12

1.03
0.79

مهم
مهم

8
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مني & الزهراني

توضح نتائج الجدول ( )4أن الوسط الحسابي العام ملحور التخطيط بلغ ( )4.12وهو يشير إلى أن درجة األهمية ملحور التخطيط مهم ،بينما كان
الوسط الحسابي للفقرتين رقم ( )1و( )2حوالي ( )4.22وهو يشير إلى أن درجة األهمية مهم جدا ،كما بلغت قيمة االنحراف املعياري العام ملحور
التخطيط ( )0.79وتعتبر هذه القيمة صغيرة ما يعني بأن التشتت قليل حول الوسط الحسابي ،وبذلك يعد محور تخطيط تدريس مقرر الحاسب
وتقنية املعلومات مهم للمعلمين واملعلمات .ولقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة نصر ( )2017ويحتمل ذلك بكون الفيسبوك يسهل تبادل املعلومات
واملناقشات ووجهات النظر املختلفة بين الطالب وقد ساهم ذلك بشكل كبير في تحسين التخطيط للتدريس وكذلك تنمية مهارات إدارة الصف وحل
املشكالت الصفية ،وخاصة أن الفيسبوك يتيح إمكانية انشاء مجموعة مغلقة على الفيسبوك .ومن املمكن أن تعزى هذه النتيجة للعديد من
اإليجابيات التربوية التي يوفرها الفيسبوك للطالب ومنها أنه يتيح الفرصة للتفاعل فيما بينهم من خالل تطبيقات األجهزة اللوحية وأجهزة الهاتف
الذكية ،والتي توفر بيئة مريحة يمكن من خاللها مشاركة املعلومات الدراسية بين الطالب (عـواج وسامية2016 ،؛ .)Irwin et al., 2012
النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني :ما أهمية استخدام الفيسبوك في تنفيذ تدريس مقرر الحاسب وتقنية املعلومات لطالب الصف األول ثانوي من
وجهة نظرمعلمي ومعلمات الحاسب بمنطقة جازان؟ وكانت النتائج كما في الجدول (.)5
جدول ( :)5وصف استجابات املعلمين لفقرات محور التنفيذ
م

الفقرة

1

يمكن الفيسبوك الطالب من إضافة التعليقات على منشورات موضوعات وحدة تصميم وإدارة
املواقع والشبكات االجتماعية.
يتيح الفيسبوك مناقشة الطالب حول موضوعات وحدة تصميم وإدارة املواقع والشبكات
االجتماعية من خالل الدردشة الجماعية.
يوفر الفيسبوك للطالب نشر مصادر متعلقة بموضوعات وحدة تصميم وإدارة املواقع
والشبكات االجتماعية.
يتيح الفيسبوك مناقشة الطالب حول موضوعات وحدة تصميم وإدارة املواقع والشبكات
االجتماعية من خالل الدردشة الفردية.
يسهل الفيسبوك اإلجابة عن أسئلة الطالب املتعلقة بوحدة تصميم وإدارة املواقع والشبكات
االجتماعية من خالل الرسائل النصية.
يتيح الفيسبوك للطالب إعطاء نبذة تعريفية عن موضوعات وحدة تصميم وإدارة املواقع
والشبكات االجتماعية من خالل التعليقات.
يسهل الفيسبوك اإلجابة عن أسئلة الطالب املتعلقة بوحدة تصميم وإدارة املواقع والشبكات
االجتماعية من خالل التعليقات.
يسهل الفيسبوك للطالب االطالع على شروحات ملوضوعات وحدة تصميم وإدارة املواقع
والشبكات االجتماعية.
محور التنفيذ
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* تم ترتيب الفقرات تنازليا بناء على قيمة الوسط الحسابي.

توضح نتائج الجدول ( )5أن الوسط الحسابي العام ملحور التنفيذ بلغ ( ،)4.31حيث أن غالبية الفقرات بلغت مهم جدا ماعدا الفقرة رقم ()8
فبلغت مهم وبذلك يعد محور التنفيذ مهم جدا ،كما بلغت قيمة االنحراف املعياري العام ملحور التنفيذ ( )0.72وتعتبر هذه القيمة صغيرة وهو ما يعني
بأن التشتت قليل حول الوسط الحسابي ،وهذا يدل على أن هنالك اتفاق من قبل جميع معلمي ومعلمات الحاسب على األهمية العالية ملحور التنفيذ.
ولقد اختلفت هذه النتيجة مع دراسة الزهراني وعسكول ( )2019حيث بينت نتائج دراستهم أن الطالب الذين يقضون وقتا أطول على الفيسبوك
يخصصون وقت أقصر للدراسة وهذا منطقي ،حيث أن الساعات التي يقضيها الطالب في استخدام الفيسبوك تكون بالتأكيد على حساب التحصيل
الدراس ي والساعات املخصصة للدراسة .ومن املمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن الفيسبوك يدعم التعلم التعاوني حيث يوفر الفيسبوك العديد من
األدوات املفيدة التي يمكن استخدامها إلنشاء مجتمع تعلم تعاوني من خالل مشاركة الطالب وتزويدهم باملعلومات ( .)Munoz, 2011وأن قوة
الفيسبوك تكمن في إنشائه مجتمعا يتعلم فيه الطالب من بعضهم البعض (املخالفي2018 ،؛ .)Shaltry et al., 2013
النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث :ما أهمية استخدام الفيسبوك في تقويم تدريس مقرر الحاسب وتقنية املعلومات لطالب الصف األول ثانوي من
وجهة نظرمعلمي ومعلمات الحاسب بمنطقة جازان؟ وكانت النتائج كما في الجدول (.)6
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جدول ( :)6وصف استجابات املعلمين لفقرات محور التقويم
الفقرة

م

يمنح الفيسبوك للطالب فرصة التعبير عن وجهات نظرهم فيما يتعلق بموضوعات وحدة تصميم
1
وإدارة املواقع والشبكات االجتماعية عبر استطالع الرأي.
يسهل الفيسبوك إعالن نتائج تقويم موضوعات وحدة تصميم وإدارة املواقع والشبكات االجتماعية.
2
يوفر الفيسبوك فرصة معالجة أخطاء التعلم املتعلقة بوحدة تصميم وإدارة املواقع والشبكات
3
االجتماعية عبر الرسائل الخاصة.
يسمح الفيسبوك باستخدام اختبارات متنوعة لتقييم مستوى تعلم الطالب ملوضوعات وحدة
4
تصميم وإدارة املواقع والشبكات االجتماعية.
يساعد الفيسبوك على استخدام أساليب تقييم متنوعة لتقييم أنشطة وحدة تصميم وإدارة املواقع
5
والشبكات االجتماعية.
يقدم الفيسبوك أساليب تعزيز متنوعة للطالب حول موضوعات وحدة تصميم وإدارة املواقع
6
والشبكات االجتماعية.
يسمح الفيسبوك بتقويم أنشطة وحدة تصميم وإدارة املواقع والشبكات االجتماعية.
7
يسهل الفيسبوك تقييم ردود الطالب حول موضوعات وحدة تصميم وإدارة املواقع والشبكات
8
االجتماعية.
محور التقويم
* تم ترتيب الفقرات تنازليا بناء على قيمة الوسط الحسابي
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توضح نتائج الجدول ( )6أن الوسط الحسابي العام ملحور التقويم بلغ ( ،)4.23حيث أن هناك خمس فقرات بلغت مهم جدا ،وبذلك يعد محور
التنفيذ مهم جدا ،كما بلغت قيمة االنحراف املعياري العام ملحور التنفيذ ( )0.79وتعتبر هذه القيمة صغيرة وهو ما يعني بأن التشتت قليل حول
الوسط الحسابي ،وهذا يدل على أن هنالك اتفاق من قبل جميع معلمي ومعلمات الحاسب على األهمية العالية ملحور التقويم .ولقد اتفقت هذه
النتيجة مع دراسة نصر ( )2017ويحتمل ذلك بسبب أن التواصل املس تمر مع الطالب عبر الفيسبوك قد ساعد على تقديم التغذية الراجعة الفورية
والسريعة وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف في األداء الفعلي للطالب ،ومن ثم تعديل املسار في األداء نحو االيجابية (نصر .)2017 ،ومن املمكن
أن تعزى هذه النتيجة إلى أن الفيسبوك يوفر فرصة للطالب للعمل بشكل تعاوني ،وكذلك الحصول على املساعدة من الطالب اآلخرين ومن املعلم لحل
الواجبات املدرسية (.)Kurniawan et al., 2017
النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع :هل يوجد فروق دالة إحصائيا ( )α ≥0.05بين متوسطات استجابات معلمي الحاسب نحو أهمية استخدام
الفيسبوك في تدريس طالب الصف األول ثانوي تعزى ملتغيري الجنس واستخدام الفيسبوك في التدريس؟ وكانت النتائج كما في الجدول ( .)7حيث
تم حساب مقياس األهمية الستخدام الفيسبوك في تدريس مقرر الحاسب وتقنية املعلومات لطالب الصف األول ثانوي حيث بلغ الوسط الحسابي
للمقياس ( )4.21وكان قيمة االنحراف املعياري ( )0.71وذلك يدل على األهمية العالية للمعلمين واملعلمات .ثم تم استخدام اختبار ت للعينات املستقلة
( )Independent Sample T Testللكشف عن الفروق اإلحصائية ألهمية استخدام الفيسبوك في تدريس مقرر الحاسب وتقنية املعلومات لطالب
الصف األول ثانوي تبعا للجنس واستخدام الفيسبوك بشكل عام ،واستخدام الفيسبوك في التدريس كما هو موضح في الجدول (.)7
جدول ( :)7نتائج الفروق بين إجابات معلمي ومعلمات الحاسب تبعا ملتغيرات الدراسة
املتغير

الوصف

العدد

الجنس

معلم

100

الوسط
الحسابي
4.20

االنحراف
املعياري
0.70

معلمة

47

4.23

0.73

مستخدم

50

4.27

0.66

غير مستخدم

97

4.18

0.74

استخدام الفيسبوك في التدريس

درجة
الحرية
145

قيمة
االختبار
0.22

مستوى
الداللة
0.82

145

0.67

0.50

توضح نتائج الجدول ( )7عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند املستوى ( )α ≥0.05بين متوسطات أهمية استخدام الفيسبوك في تدريس
معلمي ومعلمات الحاسب مقرر الحاسب وتقنية املعلومات لطالب الصف األول ثانوي تبعا للجنس ،وهذه النتيجة تتفق مع دراسة الزهراني وعسكول
( )2019ودراسة املخالفي ( )2018حيث أشارت إلى أن البيئة التي تحيط باملعلمين واملعلمات متقاربة سواء داخل املدرسة أو خارجها وهو ما أدى إلى هذه
النتيجة ،بينما تختلف هذه النتيجة مع دراسة العنزي والخوالدة ( )2019ودراسة عبد الواحد وعبد الحليم ( )2017والتي أشارت إلى وجود فروق لصالح
املعلمين األمر الذي يمكن تفسيره بأن املعلمين أكثر انفتاح على العالم الخارجي ويمكنهم من تبني أفكار جديدة بصورة أكبر من املعلمات بسبب طبيعة
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الدور لكل منهما .وكذلك تبين النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند املستوى ( )α ≥0.05بين متوسطات أهمية استخدام الفيسبوك في
تدريس معلمي ومعلمات الحاسب مقرر الحاسب وتقنية املعلومات لطالب الصف األول ثانوي تبعا الستخدام فيها الفيسبوك في التدريس ،وقد تعزى
هذه النتيجة لتقارب وجهات النظر حول الفيسبوك في أنه يوفر فرصة للطالب للعمل في املشروعات مع زمالئهم وتبادل املعلومات واألفكار ،وكذلك
الحصول على املساعدة من زمالئهم (سهيل وإبراهيم .)2017 ،وقد يؤكد عدم وجود الفروق اإلحصائية بين متوسطات أهمية استخدام الفيسبوك في
تدريس معلمي ومعلمات الحاسب مقرر الحاسب وتقنية املعلومات لطالب الصف األول ثانوي على األهمية العالية من وجهة نظر معلمي ومعلمات
الحاسب بغض النظر االختالفات في الجنس واستخدام الفيسبوك بشكل عام أو في التدريس.

التوصيات واملقترحات:
الدراسة الحالية تخلص إلى أن استخدام معلمي ومعلمات الحاسب للفيسبوك في تدريس مقرر الحاسب وتقنية املعلومات ذو أهمية في
املرحلة الثانوية ،وتوص ي بضرورة تفعيل استخدام الفيسبوك لتدريس مقرر الحاسب وتقنية املعلومات باملرحلة الثانوية وعقد دورات تدريبية ملعلمي
ومعلمات الحاسب لتدريبهم على كيفية استخدام الفيسبوك في التدريس باملرحلة الثانوية ،وتقترح الدراسة إجراء دراسات تكشف عن فاعلية
االستخدام وكذلك الصعوبات التي قد تواجه معلمي ومعلمات الحاسب عند استخدام الفيسبوك في التدريس باملرحلة الثانوية.

املراجع:
أوال :املراجع العربية:
 .1إبراهيم ،بهاء الدين محمد" .)2016( .ضعف املستوى التحصيلي لدى بعض طالب املرحلة االبتدائية (حفر الباطن) اململكة العربية السعودية في
مادة الرياضيات" .مجلة جيل العلوم اإلنسانية واالجتماعية بمركز جيل البحث العلمي.169 -153 :)17،18(1 :
 .2إبراهيم ،مجدي عزيز .)2002( .التدريس الفعال ماهيته -مهاراته -إدارته .القاهرة :األنجلو املصرية.
 .3أبـو الدهب ،محمـود محمـد ،ويـونس ،سـيد شـعبان" .)2013( .فاعليـة اختالف بعـض أنمـاط تصـميم الكتـاب االلكتروني التفاعلي في تنمية مهارات
تصميم وانتاج املقررات اإللكترونية لدى معلمي الحاسـب اآللـي" .دراسات عربية في التربية وعلم النفس.200 -147 :)1(41 :
 .4أبو درب ،عالم علي ،وعمار ،حارص عبد الجابر " .)2014( .أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي لتنمية التحصيل املعرفي وبعض مهارات
التواصل االلكتروني في الجغرافيا لدى طالب املرحلة الثانوية" .الثقافة والتنمية.64 -1 :)86(15 :
 .5أبو دولة ،انتصار يوسف ،وحسين ،جبرين عطية " .)2016( .أثر اليوتيوب والفيسبوك على تحصيل طلبة الصف الثامن في منهاج اللغة اإلنجليزية".
رسالة ماجستير غير منشورة .الجامعة الهاشمية .الزرقاء ،األردن.
 .6أبو ريا ،محمد يوف ،وخماسية ،إياد محمد ،ومنصور ،عثمان منصور .)2010( .أساسيات في املناهج وطرق التدريس .حائل :دار األندلس للنشر
والتوزيع.
 .7أبو سمرة ،محمود أحمد ،والطيطي ،محمد عبد اإلله .)2019( .مناهج البحث العلمي من التبين إلى التمكين .األردن :دار اليازوري العلمية للنشر
والتوزيع.
 .8أبو عطية ،جوهرة درويش ،وطوالبة ،عائشة حسين " .)2017( .شبكة تواصل الفيسبوك والتحصيل واألنماط الشخصية واالتجاهات لدي طلبة
الجامعات" .مجلة العلوم التربوية والنفسية بالبحرين.612 -581 :)2(18 :
 .9باهي ،مصطفى .)2018( .املرجع في االحصاء التطبيقي نظري عملي .مصر :مكتبة األنجلو املصرية.
 .10بشماني ،شكيب" .)2014( .دراسة تحليلية مقارنة للصيغ املستخدمة في حساب حجم العينة العشوائية" .مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات
العلمية.100 -85 :)5(36 :
 .11بلعربي ،سميرة" .)2014( .دور شبكات التواصل االجتماعي في زيادة التفاعل في الوسط الجامعي :الفايسبوك أنموذجا :دراسة ميدانية على عينة من
طلبة جامعة أم البواقي" .مجالت الحكمة للدراسات التربوية والنفسية.181 -164 :)29(1 :
 .12بو عايشة ،وليد محمد" .)2018( .استخدام استراتيجية الجدول الذاتي ( )L.W.Kلتدريس مقرر الحاسب اآللي لتنمية التحصيل الدراس ي لدى طالب
الصف األول الثانوي بمدينة الظهران باململكة العربية السعودية" .مجلة كلية التربية بأسيوط.412 -43 :)4(34 :
 .13بو عزاوي ،املصطفى" .)2017( .تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها عبر شبكات التواصل االجتماعي الفايسبوك أنموذجا سياق التجربة وآفاق
التعميم" .املؤسسة العربية للتربية والعلوم واآلداب.104 -68 :)1(1 :
 .14بيزان ،حنان الصادق" .)2015( .توظيف شبكات التواصل االجتماعي في التعليم اإللكتروني املجتمعي" .مجلة املركز العربي للبحوث والدراسات في
علوم املكتبات واملعلومات.32 -1 :)3(2 :
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 .15جدو ،ولد محفوظ " .)2017( .أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي اإللكترونية على الشباب الجامعي في موريتانيا :الفيسبوك وتويتر نموذجا:
دراسة ميدانية على عينة من طالب جامعة نواكشوط بموريتانيا" .املنارة للدراسات القانونية واإلدارية.289 -273 :)18(1 :
 .16الجرجاوي ،زياد .)2010( .القواعد املنهجية التربوية لبناء االستبيان .ط .2غزة :مطبـعة أبـناء الجراح.
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Abstract: The study aimed to identify the importance of using facebook in teaching first-grade high school students
from the perspective of computer teachers at Jizan Region in Saudi Arabia. The study followed the descriptive
approach, and the study sample included (147) computer teachers. To collect the data, a questionnaire was
designed for the importance of using facebook in planning, implementing and evaluating the teaching of the
computer and information technology course. The results of the study revealed that using facebook in planning to
teach first-grade high school students is important (M= 4.12), while using facebook in implementing to teach firstgrade high school students is more important (M= 4.31) as well as using facebook in evaluating to teach firstgrade high school students is more important (M= 4.23). The results revealed that this importance was not
affected by a number of different variables, as there were no statistically significant differences towards the
importance of using facebook in teaching first-grade high school students from the perspective of computer
teachers according to their gender and usage of facebook in teaching. The study recommended using facebook to
teach computer and information technology courses in high school and holding training courses for computer
teachers on the best use of facebook in education.
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