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 منطقة يف احلكومية املدارس ومديرات مديري اجتاهات
 امليدان يف التفاعلي اإلعالم وسائط توظيف حنو حائل

 الرتبوي

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن اتجاهات مديري  الملخص _
ومديرات المدارس الحكومية في منطقة حائل نحو توظيف وسائط 

 .اإلعالم التفاعلي في الميدان التربوي
( مديرًا ومديرة من مديري 1111تكّون مجتمع الدراسة من )     

في  المدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية الحكومية في منطقة حائل
م، في حين تكوّنت عينة الدراسة من 5111/5114العام الّدراسي 

( مديرًا ومديرة اختيروا بالطريقة الطبقية العشوائية، تبعًا لعوامل 194)
الجنس والمرحلة الدراسية للمدرسة. وقد اتّبعت الّدراسة المنهج الوصفي 
التحليلي. واستخدمت استبانة تم تطويرها لغايات دراسة اتجاهات 
المديرين والمديرات نحو توظيف تلك الوسائط في خمسة مجاالت: 
تعزيز العالقات االجتماعية مع الزمالء، النّمو المهني للمعلمين، 
تعزيز تعّلم الطلبة، التوجيه واإلرشاد النفسي للطلبة وأخيرًا العالقة مع 

 .المجتمع المحّلي
ت المدارس أظهرت نتائج الّدراسة أّن اتجاهات مديري ومديرا     

الحكومية في منطقة حائل نحو توظيف وسائط اإلعالم التفاعلي في 
كل من مجالّي تعزيز العالقات االجتماعية مع الزمالء واإلرشاد 
والتوجيه النفسي للطلبة مرتفعة، في حين كانت اتجاهاتهم نحو بقية 
المجاالت متوسطة. كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة 

اتجاهاتهم نحو توظيف تلك الوسائط في مجال اإلرشاد إحصائية في 
والتوجيه النفسي للطلبة تعزى إلى لمتغّير الجنس ولصالح اإلناث. كما 
أظهرت فروقًا ذات داللة إحصائية في اتجاهاتهم نحو توظيف وسائط 
اإلعالم التفاعلي في الميدان التربوي تعزى لمغّير المرحلة الدراسية 

 .رس الثانويةولصالح مديري المدا
وأوصت الدراسة باإلفادة من وسائط اإلعالم التفاعلي في الميدان      

التربوي من خالل إنشاء مواقع وصفحات تفاعلية للمدارس الحكومية؛ 
لتعزيز تعّلم الطلبة، واإلرشاد والتوجيه النّفسي للطلبة. وتطوير أساليب 

 إلعالم التفاعليوطرائق التدريس السّائدة لتواكب التطور في وسائط ا

 .ومستويات انخراط الطلبة العالية بها
وسائط اإلعالم التفاعلي، الميدان التربوي، مديرو  :الكلمات المفتاحية

 .ومديرات المدارس في منطقة حائل
 المقدمة. 1

اجتذبت وسائط اإلعالم التفاعلي مئات الماليين من      
المنخرطين حول العالم من كافة الشرائح االجتماعية، إذ يقضي 
هؤالء جزًءا كبيًرا من وقتهم في التفاعل مع األخبار واألحداث 
واألصدقاء االفتراضين والواقعيين على المواقع التفاعلية وشبكات 

اعل واقًعا في حياة األفراد ال التواصل االجتماعي. وبات هذا التف
[. 1يمكن تجاهله كما يشير علماء االجتماع والنفس والتربية ]

فوسائط اإلعالم التفاعلي مواقع إلكترونية عبر شبكة اإلنترنت، 
نستغرام والمواقع  كالفيس بوك وتويتر واليوتيوب والواتس أب وا 

د بأنها تتيح لألفرا Boyd  [2]اإلخبارية المتخصصة. وتشير
نشاء صفحات خاصة  التفاعل مع األحداث والتعليق عليها وا 
دراج المواّد السمعية  نشاء شبكات من األصدقاء، وا  بهم، وا 
والبصرية والمكتوبة، والتفاعل مع مشاركات اآلخرين، كما تتيح 
لهم اختيار األفراد الذين يشتركون معهم في االتصال. وترتبط 

ل شبكة هائلة من قوائم تلك الملفات مع بعضها البعض من خال
 .األصدقاء داخل تلك المواقع

وفي ضوء نسب االنخراط المرتفعة من الشباب في تلك      
الوسائط يعّبر بعض المربين عن قلقهم من تلك التقنيات 
االجتماعية الجديدة، لما لها من مخاطر كبيرة، تتمثل في 

صية استخدامها لمجرد التسلية والكشف عن أسرار الحياة الشخ
والعالقات الحميمة مما يتعارض مع القيم المتوارثة في شتى 

[ إلى جملة من التحديات 4] [. ويشير جاربنر1المجتمعات ]
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التي تواجه التربويين نتيجة نسب االنخراط الهائلة للشباب في 
وسائط اإلعالم التفاعلي دون إطار تربوي منّظم، ما يدعو 

المؤسسة المدرسية  مؤسسات التنشئة الرسمية وعلى رأسها
الستثمار هذا االندفاع من أجل تحقيق غايات تربوية مخططة، 
للحّد من السلبيات وتعميق اإليجابيات. ال سيما في ظل جمهور 
متزايد لتلك الوسائط من المعلمين أنفسهم كما يورد مونوز وتاونر 

تدعو المربين إلى التعاطي اإليجابي Boyd  [2] [، لذا فإن2]
وز ذلك القلق والتعّلم من الطلبة الشباب األكثر براعة معها وتجا

في استخدام التكنولوجيات والشبكات، والتخلي عن افتراضاتهم 
قامة شراكات معهم؛ لفهم  المسبقة حول استخدام الطلبة لها وا 
طريقة تفكيرهم والعمل سوًيا على مجابهة التحديات التي 

 .تواجههم
ورغم الّتخّوفات المشروعة من قبل البعض حول تلك      

الوسائط، تلوح لها آفاق واسعة في الميدان التربوي، إذ أن 
التربويين وعلى مدى عقوٍد خَلْت عملوا على استثمار كل 
التكنولوجيات الحديثة، كالوسائط السمعية والبصرية، والحاسوب 

ك الشبكات واإلنترنت، في صالح العمل التربوي. ولن تكون تل
استثناء من هذه القاعدة، بل على العكس تمامًا، إذ أن 
اإلمكانيات االجتماعية والتقنية الهائلة التي تتيحها ستدفع 

[. فتلك التكنولوجيات 6التربويين إلى توظيفها واإلفادة منها ]
تحتاج إلى نظرة أكثر عمقًا، إذ أن ما يحدث فيها يتجاوز الغاية 

ثير على طريقة التفكير والتعلم والتفاعل الترفيهية، إلى التأ
االجتماعي، ال سيما على الجيل األصغر الذي تطّبع معها في 
ظل الموجة الرقمية. فهي قد تحمل قيمة تربوية عالية ومزايا 
متعددة، ومن الممكن مواجهة التحديات التي تواجهنا بتحويلها 

سية والمناهج إلى بيئة آمنة للطلبة، وتطوير االستراتيجيات التدري
تاحة الفرصة للطلبة لمواصلة النقاش  لتتواءم مع التكنولوجيا، وا 
خارج الفصول الدراسية، في جو من الحيوية والدافعية والنشاط 

[7.[ 
تظهر الّدراسات أن األدوات التي توّفرها وسائط اإلعالم      

التفاعلي والشبكات االجتماعية من شأنها تدعيم مفاهيم التعّلم 

شط من خالل األنشطة التفاعلية والعمل التعاوني والمشاريع النّ 
التشاركية وتبادل المصادر والمعلومات والتفكير الّناقد. عدا عن 

[، فالعديد 8إتاحة فرص التفاعل االجتماعي في سياقات التعّلم ]
من الطلبة حول العالم يقومون بإنشاء مجموعات على تلك 

شتركة كالهوايات واألندية الشبكات ذات اهتمامات تعليمية م
[، فالمزايا الفريدة لتلك الشبكات تجعلها قابلة 9العلمية والثقافية ]

لألنشطة التعليمية. كلوحة اإلعالنات والرسائل الفورية والبريد 
اإللكتروني وسهولة إدراج وتبادل المعلومات والصور واألفالم. 

مكانية تنزيل تطبيقات تدعم الوظائف التعليمية م ما يسهم في وا 
يجاد مجتمع تعلم حيوي ]  ].2ربط الطلبة بعضهم ببعض، وا 

وهناك أدوار واعدة لتلك الوسائط في اإلرشاد والدعم النفسي      
والتوعية للطلبة بعد عزوف الشباب عن وسائل اإلعالم التقليدية 
إلى مواقع التواصل اإللكترونية، فقد بات على تلك المؤسسات 

حو تلك الشبكات وتنفيذ حمالت توعية فاعلة، التربوية التوّجه ن
ورزمة جاذبة من المعلومات والصور واألفالم القصيرة حول 
المخاطر التي قد تواجههم، كالتدخين والمخدرات واإليدز 
والتطّرف واالنحراف. إضافة إلى تقديم االستشارات النفسية 

دشة الفردية باستخدام أدواتها اّلتي تكفل الخصوصّية، مثل الدر 
  [6].الثنائية والبريد اإللكتروني

[ من خطورة الهّوة بين الممارسات 7ويحّذ ركلوفر وزمالؤه ]     
التعليمية السائدة في المدارس وطرائق تفكير األجيال الرقمية 
الناشئة من الطلبة التي تشكلت عبر االنخراط في وسائط 

النفور  اإلعالم التفاعلي إلى درجة اإلدمان لدى البعض، مقابل
مما يشاهدونه في المدارس من طرائق تقليدية ال تستهويهم، لذا 
بات على التربويين ردم هذه الهّوة من خالل توظيف وسائط 
اإلعالم التفاعلي لغايات تربوية مخططة، والتحّول في طرائق 
الممارسات التربوية لمواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة. 

[ بًدا من مواكبة األساليب 11ليوس ]لذلك ال يجد مازمان ويو 
التربوية للتقدم التكنولوجي السريع، واالستفادة من ميزات وسائط 
اإلعالم التفاعلي في الميدان التربوي؛ إليجاد بيئات مرنة تتغلب 
على عاملي الزمان والمكان، وتفسح المجال للطلبة ألن يكونوا 
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 من مستهلكين متعلمين نشيطين مشاركين في إنتاج المعرفة بدالً 
 .سلبيين
وعليه فإّن دراسة اتجاهات مديري المدارس كقادة تربويين      

نحو توظيف تلك الوسائط في مجاالت متعددة في الميدان 
التربوي كتوثيق العالقات االجتماعية بين العاملين، والنمو 
المهني للمعلمين، وتعزيز تعّلم الطلبة، والتوجيه واإلرشاد 

قة مع المجتمع المحلي بات أمًرا مللًحا. ومن هنا النفسي، والعال
 .جاءت مشكلة الّدراسة

 مشكلة الدراسة. 2
تشّكل وسائط اإلعالم التفاعلي تحّديا كبيًرا للتربويين بسبب      

نسب االنخراط العالية بها لدى شرائح المجتمع المختلفة وال سيما 
يجابية عليهم. األجيال الناشئة، وما قد تحمله من آثار سلبية وا  

كما أن مواكبة التطورات التكنولوجية ومن ضمنها تلك الوسائط 
وتوظيفها في الميدان التربوي يشّكل بعًدا هامًّا من جملة تلك 
التحديات. وبما أن مديري ومديرات المدارس هم المستوى األول 
في القيادة التربوية إذ يتعاملون مع الطلبة والمعلمين والعاملين 

في المدرسة والمجتمع المحلي، ويشرفون على جودة  اآلخرين
العملية التعليمية مباشرة في مؤسساتهم. فإن مشكلة الدراسة 

 :تتمّثل في اإلجابة عن السؤال التالي
 أ. أسئلة الدراسة

ما اتجاهات مديري ومديرات المدارس الحكومية في منطقة  •
 التربوي؟ حائل نحو توظيف وسائط اإلعالم التفاعلي في الميدان

 ب أهداف الدراسة
 :هدفت الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي

ما اتجاهات مديري ومديرات المدارس الحكومية في منطقة  •
  حائل نحو توظيف وسائط اإلعالم التفاعلي في الميدان التربوي؟

 :وينبثق عنه األسئلة الفرعية اآلتية
ات المدارس الحكومية في منطقة ما اتجاهات مديري ومدير  -1

حائل نحو توظيف وسائط اإلعالم التفاعلي في توثيق العالقات 
  بين العاملين في المدرسة؟

 ما اتجاهات مديري ومديرات المدارس الحكومية في منطقة -2

حائل نحو توظيف وسائط اإلعالم التفاعلي في النمو المهني 
  للمعلمين؟

ت المدارس الحكومية في منطقة ما اتجاهات مديري ومديرا -3
حائل نحو توظيف وسائط اإلعالم التفاعلي في تعزيز تعّلم 

  الطلبة؟
ما اتجاهات مديري ومديرات المدارس الحكومية في منطقة  -4

حائل نحو توظيف وسائط اإلعالم التفاعلي في التوجيه واإلرشاد 
 النفسي للطلبة؟

كومية في منطقة ما اتجاهات مديري ومديرات المدارس الح -5
حائل نحو توظيف وسائط اإلعالم التفاعلي في توثيق العالقة 

 مع المجتمع المحّلي؟
  هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -6

(α ≤ 0.05)  في اتجاهات مديري ومديرات المدارس الحكومية
في منطقة حائل نحو توظيف وسائط اإلعالم التفاعلي في 

 التربوي تعزى لمتغير للجنس؟الميدان 
  هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -7

(α ≤ 0.05)  في اتجاهات مديري ومديرات المدارس الحكومية
في منطقة حائل نحو توظيف وسائط اإلعالم التفاعلي في 

 الميدان التربوي تعزى لمتغير المرحلة الدراسية للمدرسة؟
 أهمية الدراسةج. 

 :تأخذ هذه الدراسة أهميتها من خالل النقاط اآلتية
االنتشار الواسع الستخدام وسائط اإلعالم التفاعلي من كافة  -

الفئات العمرية في المجتمع السعودي، ومن ضمنهم المعلمون 
 .والمعلمات والطلبة

ندرة الدراسات العربية التي تناولت شبكات توظيف وسائط  -
يدان التربوي، وال سيما في المملكة اإلعالم التفاعلي في الم

 .العربية السعودية
اآلفاق الواسعة الستخدام تلك الوسائط في الميدان التربوي كما  -

 .تشير إلى ذلك العديد من الدراسات األجنبية
الهّوة بين الممارسات والطرائق التربوية التقليدية السائدة في  -

 كنولوجيات الحديثة ومنالمدرسة، وانخراط األجيال الناشئة في الت
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 .ضمنها وسائط اإلعالم التفاعلي
يمكن أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة عّدة جهات: اإلدارة  -

العليا والمتوسطة والدنيا في وزارة التربية والتعليم والمؤسسات 
الرسمية واألهلية المهتمة بشؤون األطفال والشباب في سن 

 .المدرسة
 حدود الدراسةد. 
الزمانية: أجريت الدراسة الحالية خالل الفصل الثاني  الحدود -

 .م5111/5114من العام الدراسي 
الحدود المكانية: اقتصرت هذه الدراسة على المدارس  -

  .الحكومية في منطقة حائل في المملكة العربية السعودية
الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة على عينة من مديري  -

االبتدائية والمتوسطة والثانوية في منطقة حائل ومديرات المدارس 
 .في المملكة العربية السعودية

 التعريفات اإلجرائيةه. 
 :تم اعتماد التعريفات اإلجرائية اآلتية لغايات هذه الّدراسة

 :وسائط اإلعالم التفاعلي
مواقع إلكترونية عبر شبكة اإلنترنت، تتيح لألفراد إنشاء       

دراج صفحات خاصة بهم، و  نشاء شبكات من األصدقاء، وا  ا 
المواّد السمعية والبصرية والمكتوبة، والتفاعل مع مشاركات 
نستغرام  اآلخرين. كالفيس بوك وتويتر واليوتيوب والواتس أب وا 

 .والمواقع اإلخبارية والمتخصصة
 :االتجاهات

محركات كامنة لسلوك األفراد، تدفع استجاباتهم للمثيرات      
ألفكار، والمواقف، والمعتقدات والقيم، وفي هذه المختلفة كا

االستجابة تقويم موجب أو سالب يتضمن القبول أو الرفض 
 .للموضوعات التي تواجه األفراد

 الدراسات السابقة. االطار النظري و 3
رزرم      [ استخدام شبكات 1] استقصت دراسة تيرياكيجلو وا 

التواصل االجتماعي كأدوات تربوية، تكّونت عينة الدراسة من 
( أستاًذا من التخصصات المختلفة في جامعة األناضول 67)

في تركيا، واستخدمت استبانة مخصصة للدراسة، وأظهرت 

النتائج إلى أن أكثر من ثالثة أرباع المدّرسين لهم حسابات على 
أن معظم هؤالء يستخدمون الفيس بوك  الفيس بوك، كما أظهرت

( 42بشكل يومي، كما أن فئة المدّرسين ممن هم من عمر )
عاًما فما دون أكثر استخداًما من المدّرسين األكبر سًنا، وال 
يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في االتجاه 

سة نحو استخدام الفيس بوك، وأظهرت أن ثلثي أفراد عينة الدرا
يعتقدون أن شبكة الفيس بوك من الممكن أن تسهم بشكل فاعل 
في التواصل االجتماعي بين الطلبة أنفسهم من جهة، والطلبة 

 .والمعلمين من جهة أخرى
[ دراسة الستطالع العالقة بين درجة 15كما أجرى جنكو ]     

استخدام شبكة الفيس بوك ومشاركة الطلبة في األنشطة 
( طالًبا من جامعة 5568ت عينة الّدراسة من )التعليمية، تكّون

لوك هافن في الواليات المتحدة األمريكية، استخدمت الّدراسة 
( فقرة وفق التدريج الثالثي استناًدا إلى 19استبانة مكّونة من )

المسح الوطني النخراط الطلبة بوسائط اإلعالم التفاعلي. وقد 
لوقت الذي يقضيه أشارت النتائج إلى عالقة سلبية بين طول ا

الطلبة في استخدام تلك الشبكات من جهة، والوقت الذي 
 .يقضونه في اإلعداد لدروسهم واألنشطة المصاحبة للمنهاج

إلى استقصاء أثر شبكات  [6وهدفت دراسة أبو صعيليك ]     
التواصل االجتماعي على اتجاهات طلبة الجامعات في األردن 

ازنة، تكّونت عينة الّدراسة من ودورها في تنمية الشخصية المتو 
( طالًبا وطالبة في مرحلة البكالوريوس من ثالث 1112)

جامعات أردنية حكومية. واستخدمت الّدراسة استبانة خاّصة 
أعّدت لغايات الّدراسة باإلضافة إلى المقابالت الّشخصية، وقد 
خلصت الّدراسة إلى أّن هناك آثاًرا إيجابية وأخرى سلبية لتلك 

كات، فمن اآلثار اإليجابية تعميق العالقات االجتماعية الشب
والمشاركة في األعمال الّتطّوعية وتنمية مواهب الّطلبة، والّتعاون 
الّدراسي بين الطلبة. ومن اآلثار الّسلبية اإلدمان على تلك 
ثارة الّتعّصب. كما  الّشبكات، وخرق الخصوصّية وكشف الّذات وا 

فاق واعدة لتلك الّشبكات في الميدان أشارت الّدراسة إلى وجود آ
 الّتربوي، كالّتشارك في المشاريع التربوية
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 .والجانب اإلعالمي واإلرشاد الّنفسي والتربوي
دور شبكات  [11الدبيسي والطاهات ] كما استقصت دراسة     

التواصل االجتماعي في تشكيل الرأي العام لدى الجامعات 
األردنية، ومستوى منافسة شبكات التواصل االجتماعي لوسائط 
اإلعالم التقليدّية باعتمادها مصادر لألخبار والمعلومات. وقد 

( 111استخدم الباحثان استبانة لمسح آراء عينة مكّونة من )
عات أردنية، وخلصت الّدراسة إلى أن طالًبا وطالبة من سّت جام

شبكات التواصل أصبحت مصدًرا هاًما من مصادر الحصول 
على األخبار والمعلومات لدى الطلبة التي من شأنها التأثير في 
تشكيل الرأي العام، بما في ذلك القيم اإليجابية مثل تعزيز الروح 

تبّثه وسائل  الوطنية والوالء واالنتماء، والسلبية مثل التشكيك فيما
اإلعالم الرسمية، والدعوة للمشاركة في فعالّيات مرتبطة بأحداث 

  .خارجّية
[ دراسة الستطالع توجهات 15وأجرى هيتكو وستيفن ]     

الطلبة في جامعتين في الجنوب الشرقي والغرب األوسط في 
الواليات المتحدة األمريكية نحو استخدام مواقع التواصل 

ليم والفصول الّدراسية. شملت الّدراسة عينة االجتماعي في التع
( طالًبا من الجنسين استجابوا لالستطالع من 516مكّونة من )

خالل اإلنترنت. بّينت النتائج أّن الّطلبة ال ينزعون إلى عقد 
صداقات مع أساتذتهم على تلك الشبكات، وأنهم يفّضلون فصل 

قى ملفاتهم حياتهم االجتماعية عن حياتهم األكاديمية وأن تب
الشخصية غير مرئية لغير األصدقاء. كما بّينت النتائج عدم 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في 

 .توّجهاتهم لتوظيف تلك الشبكات في الميدان التربوي
[ الّدور 9في حين استكشفت دراسة ايتوكليواس ورفاقه ]     

س بوك للغايات التربوية التربوي لشبكة التواصل االجتماعي الفي
من خالل تطوير المجموعات ذات االهتمامات المشتركة، وفائدة 
وقيمة هذه الشبكات من وجهة نظر طلبة التعليم العالي. تكّونت 

( طالًبا وطالبة في خمس جامعات 515عينة الّدراسة من )
قبرصية، تم تشكيل مجموعات على شبكة الفيس بوك في ثالثة 

علومات اإلدارية والهندسة والعلوم وشملت تخصصات: نظم الم

تلك المجموعات المدّرسين والطلبة، وقد أظهرت نتائج الّدراسة 
الّدور الواعد والمهم لتلك المجموعات في الحياة االجتماعية 
واألكاديمية للطلبة في زيادة التفاعل بينهم وبين المعلمين، وبينهم 

شاريع بين الطلبة وبين زمالئهم، والتعاون والتشارك في الم
وتبادل المواد التعليمية. عدا عن الدور اإلعالمي حول التعيينات 
المطلوبة واألحداث القادمة واألنشطة خارج الفصول الدراسية مما 

 .يسهم في رفع دافعّية الطلبة والتعّلم الفّعال
[ فعالية مجموعات 11واستقصت دراسة يونس وصالحي ]     

رة الكتابة لدى الطلبة وفق تصّوراتهم الفيس بوك في تحسين مها
( فرًدا من الذكور واإلناث 41أنفسهم، تكّونت عينة الّدراسة من )

في ماليزيا، وأظهرت استجابات عينة الّدراسة إلى أّن استخدام 
الفيس بوك طّور من قدراتهم الكتابية وخاصة عملية العصف 

جديدة يتم  الذهني قبل الكتابة، واستخدام مفردات وأنماط لغوية
تضمينها من تعليقات اآلخرين إضافة إلى االستفادة من خاصّية 
التدقيق اإلمالئي للمفردات، وأظهرت نتائج الدراسة أيًضا أن 
أفكار وآراء زمالئهم في مجموعات الفيس بوك ساعدهم في 
الحصول على فكر أفضل للكتابة، كما أن تلقي تعليقات وتغذية 

لشبكة ساهم في تجويد الكتابة راجعة األصدقاء عبر تلك ا
 .وتطويرها

[ إلى استقصاء غايات 14وهدفت دراسة اكليدز وأرجان ]     
استخدام شبكات التواصل االجتماعية لدى طلبة الجامعة 

( فرًدا من طلبة 1111التركية، تكّونت عينة الّدراسة من )
الجامعات، واستخدمت استبانة خاصة بهذا الغرض، وأظهرت 

راسة أن أغراض االستخدام المرتبطة بالتواصل نتائج الدّ 
االجتماعي مع األصدقاء، ومتابعة األنباء واألخبار ومساهمات 
األصدقاء قد طغت على استخدام تلك الشبكات لغايات تعليمية 

 .مرتبطة بالفصول والموضوعات الّدراسّية
 :التعقيب على الّدراسات السابقة

ّل الّدراسات ا      لّسابقة تناولت استخدامات وسائط يلالحظ أّن جل
اإلعالم التفاعلي في الميدان التربوي من وجهة نظر الّطلبة، 
حداها من وجهة نظر المدّرسين. كما أن معظم الّدراسات التي  وا 
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تناولت استخدام وسائط اإلعالم التفاعلي هي دراسات أجنبية، 
استان والّدراستان العربيتان الواردتان في هذه الّدراسة هما در 

نادرتان. لذا فإن هذه الّدراسة تمتاز بتناول هذه الوسائط في 
الميدان التربوي من وجهة نظر مديري المدارس، وهو مجتمع 
دراسة مهم لم يتم التطرق إليه في دراسات سابقة. كما تمتاز هذه 

 .الّدراسة بشمولية المجاالت الّتي تناولتها
 . الطريقة واالجراءات4

 منهج الدراسةأ. 

عن  اّتَبَعِت الّدراسة الحالّية المنهجية الوصفية المسحية؛ للكشف
اتجاهات مديري ومديرات المدارس الحكومية في منطقة حائل 

 .نحو توظيف وسائط اإلعالم التفاعلي في الميدان التربوي
 مجتمع الدراسة. ب

تكّون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات المدارس       
والمتوسطة والثانوية في منطقة حائل في المملكة االبتدائية 

( من 281( منهم )1111) العربية السعودية، والبالغ عددهم
 (.1( من اإلناث. كما يبّين الجدول رقم )211الذكور و)

 1 جدول
 توزيع مجتمع الدراسة تبًعا لمتغير الجنس والمرحلة الدراسية

 المجموع أنثى ذكر الجنس لدراسيةالمرحلة ا
 618 588 151 ابتدائي
 115 142 167 متوسط
 191 97 96 ثانوي
 1111 211 281 المجموع

 عينة الدراسة. ج
( مديًرا ومديرة 551تكونت عينة الدراسة األصلّية من )     

%( من مجتمع الّدراسة، اختيروا بالطريقة الطبقية 51بنسبة )
العشوائية تبعًا لمتغير الجنس والمرحلة الدراسية. استجاب منهم 

( 96( مديًرا و)98( فرًدا، إذ تكونت العينة الّنهائية من )194)
اسية الثالث تبًعا لمتغير مديرة، توزعت على المراحل الدر 

 (.5الجنس، كما يبين الجدول رقم )

 2جدول 
 توزيع عينة الدراسة تبًعا لمتغير الجنس والمرحلة الدراسية

 المجموع أنثى ذكر الجنس المرحلة الدراسية
 115 49 21 ابتدائي
 22 52 11 متوسط
 17 55 12 ثانوي
 194 96 98 المجموع

 أداة الدراسة. د
بهدف تحقيق هدف الدراسة والمتمثل في الكشف عن      

اتجاهات مديري ومديرات المدارس الحكومية في منطقة حائل 
نحو توظيف وسائط اإلعالم التفاعلي في الميدان التربوي، قام 

النظري  الباحث بتطوير استبانة من خالل مراجعة األدب
 أبو صعيليك والدراسات السابقة التي تناولت الموضوع كدراسة

يرزرم ] [6] [ ودراسة ايتوكليواس ورفاقه 1ودراسة تيرياكيجلو وا 
[، إذ تم وضع قائمة بالفقرات المرتبطة بموضوع الدراسة، وتم 9]

 ( فقرة، موزعة في41صياغتها على شكل استبانة تكونت من )

 :خمسة مجاالت هي
 .( فقرات7المجال األول: العالقات االجتماعية بين العاملين )

 .( فقرات8المجال الثاني: الّنمو المهني للمعلمين )
 .( فقرات11المجال الثالث: تعزيز تعّلم الطلبة )

 .( فقرات8المجال الرابع: التوجيه واإلرشاد النفسي للطلبة )
 .فقرات( 7المجال الخامس: العالقة مع المجتمع المحّلي )

وقد تم تصميم االستجابة على االستبانة وفق تدريج ليكرت      
( 2وكما يلي: موافق بشدة ولها ) (Likert Type) الخماسي

( درجات، 1( درجات، غير متأكد ولها )4درجات، موافق ولها )
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غير موافق ولها )درجتان(، غير موافق بشدة ولها )درجة واحدة( 
 .فقط

ية تم احتساب درجة اتجاهات المديرين وألغراض الدراسة الحال
والمديرات نحو توظيف وسائط اإلعالم التفاعلي في الميدان 

 : التربوي على النحو اآلتي
(، 1(، والحد األدنى للبدائل )2الحد األعلى للبدائل )     

( ومن ثم 4وبطرح الحد األعلى من الحد األدنى يكون الناتج )
ثة مستويات )مرتفعة، متوسطة، قسمة الفرق بين الحدين على ثال

(، وعليه فإن 1.11منخفضة( ليكون المدى بين كل مستويين )
( 5.11إلى  1الفقرة التي تحصل على متوسط حسابي من )

يكون تقديرها منخفًضا، والفقرة التي تحصل على متوسط حسابي 
( يكون تقديرها متوّسًطا، والفقرة 1.66إلى  5.11من )أكثر من 
( 2إلى  1.66ى متوسط حسابي من )أكثر من التي تحصل عل

 (.يكون تقديرها مرتفًعا
 :صدق أداة الّدراسة

( محكًما من 15تم عرض االستبانة بصورتها األولية على )     
ذوي االختصاص في مجال اإلدارة التربوية واإلعالم واإلرشاد 
، والتوجيه النفسي وأصول التربية وتكنولوجيا التعليم واللغة العربية

وقد طلب إليهم تحديد درجة مالءمة الفقرات الواردة في االستبانة 
ودرجة شموليتها الكشف عن اتجاهات مديري ومديرات المدارس 
الحكومية نحو توظيف وسائط اإلعالم التفاعلي في الميدان 
التربوي، ودرجة انتماء الفقرات للمجال الواردة فيه )العالقات 

ّنمو المهني للمعلمين، تعزيز تعّلم االجتماعية بين العاملين، ال

الطلبة، التوجيه واإلرشاد النفسي للطلبة، العالقة مع المجتمع 
المحّلي(، ودرجة وضوح الفقرات وسالمتها اللغوية، وكذلك إبداء 
أي تعديالت مقترحة وحذف الفقرات غير الضرورية. وبعد إعادة 

%( 81عليها )االستبانة تم إجراء التعديالت المقترحة التي اتفق 
 .من المحكمين في توصياتهم

 :ثبات االستبانة
بعد تطبيق االستبانة على العينة االستطالعية المكونة من       

( مديًرا ومديرة، تم حساب الثبات بطريقة االتساق الداخلي 58)
، وقد بلغت (Cronbach Alpha) وفق معادلة كرونباخ الفا

( وتعد هذه القيمة 1.76)قيمة الثّبات )ألفا( لالستبانة ككل 
 .مقبولة ومناسبة ألغراض الدراسة الحالية

 ومناقشتهانتائـج . ال5
 :فيما يلي عرض لنتائج الدراسة وفقًا لتسلسل أسئلتها

ما : "عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول وينص على
اتجاهات مديري ومديرات المدارس الحكومية في منطقة حائل 

ائط اإلعالم التفاعلي في توثيق العالقات بين نحو توظيف وس
 " العاملين في المدرسة؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم احتساب المتوسط الحسابي، 
واالنحراف المعياري والترتيب لتقديرات مديري ومديرات المدارس 
على فقرات االستبانة التي تقيس اتجاهاتهم نحو توظيف وسائط 

العالقات بين العاملين في المدرسة. اإلعالم التفاعلي في توثيق 
 (.1وكانت النتائج كما في الجدول )
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 3 جدول
ئط المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات مديري ومديرات المدارس على فقرات االستبانة التي تقيس اتجاهاتهم نحو توظيف وسا

 التفاعلي في توثيق العالقات بين العاملين في المدرسة، مرتبة تنازلياً اإلعالم 
رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الّدرجة الترتيب

 مرتفعة 1 1.12 4.54 تزيد من مشاركة المعلمين في المناسبات االجتماعية المختلفة لدى زمالئهم. 4
 مرتفعة 5 1.8 4.18 المعلمين من خالل تواصلهم عبرها خارج أوقات العمل.تضفي أجواء إيجابية بين  1
 مرتفعة 5 1.99 1.91 تعمل على استمرار التواصل االجتماعي مع الزمالء في العطل المدرسية. 6
 مرتفعة 4 1 1.75 توّثق األواصر االجتماعية بين المعلمين واإلدارة المدرسية. 2
 متوسطة 2 1.18 1.21 للزمالء من خالل تقديمهم لذواتهم عبر تلك الوسائط.تعمل على فهم أعمق  7
 متوسطة 6 1.94 1.45 تحيي العالقات مع الزمالء القدامى الذين انتقلوا من مكان العمل. 5
 متوسطة 7 1.11 5.94 تلعزز عالقة المعلمين مع المعلمين اآلخرين في المدارس األخرى. 1

 مرتفعة  1.98 1.71 العالقات بين العاملين في المدرسةالمجال األول: توثيق 
( بأّن تقديرات عينة 1تشير النتائج كما يبّين الجدول رقم )     

الّدراسة على المجال األول )توثيق العالقات بين العاملين في 
( وانحراف 1.71المدرسة( جاءت مرتفعة بمتوسط حسابي )

( وهي " تزيد من 4( وقد جاءت الفقرة رقم )1.98) معياري
مشاركة المعلمين في المناسبات االجتماعية المختلفة لدى 

(، كما جاءت 4.54زمالئهم" بالترتيب األول ومتوسط حسابي )
( وهي " تضفي أجواء إيجابية بين المعلمين من 1الفقرة رقم )

لثاني خالل تواصلهم عبرها خارج أوقات العمل" بالترتيب ا
(. وتتفق هذه النتيجة مع جّل الّدراسات 4.18ومتوسط حسابي )

 [6] أبو صعيليك التي تناولت وسائط اإلعالم التفاعلي كدراسة
[ اللتين أشارتا إلى دور تلك الوسائط في 8] ودراسة بيتروفيك

تعزيز العالقات االجتماعية، ويمكن عزو ذلك أن الغاية 
األساسية من وسائط اإلعالم التفاعلي هي التواصل االجتماعي، 
فمن خالل األدوات التي تتيحها تلك الوسائط يتم تبادل األخبار 

ة مشاركات االجتماعية والمناسبات الشخصية؛ مما يسهم في زياد
المعلمين في المناسبات االجتماعية والّتواصل مع الزمالء خارج 
أوقات العمل، وتعميق فهم المعلمين لزمالئهم من خالل تفاعلهم 

 .على تلك الوسائط بعيًدا عن أجواء العمل الّرسمي
ما : "عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني وينص على

مدارس الحكومية في منطقة حائل اتجاهات مديري ومديرات ال
نحو توظيف وسائط اإلعالم التفاعلي في النمو المهني 

 " للمعلمين؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم احتساب المتوسط الحسابي،      

واالنحراف المعياري والترتيب لتقديرات مديري ومديرات المدارس 
ئط على فقرات االستبانة التي تقيس اتجاهاتهم نحو توظيف وسا

اإلعالم التفاعلي في الّنمو المهني للعاملين. وكانت النتائج كما 
 (.4في الجدول )
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 4جدول 
وسائط المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات مديري ومديرات المدارس على فقرات االستبانة التي تقيس اتجاهاتهم نحو توظيف 

 اإلعالم التفاعلي في الّنمو المهني للعاملين، مرتبة تنازلياً 
رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الّدرجة الترتيب 

 مرتفعة 1 1.99 4.11 تلعمم تجارب المعلمين ونجاحاتهم على المعلمين اآلخرين في مواقع مختلفة. 14
 مرتفعة 5 1.52 1.87 التربوية بين المعلمين.تسّهل عملية تبادل المواد  11
 متوسطة 1 1.82 1.61 تسهم في التغلب على عاملي الزمان والمكان للتفاعل اإليجابي بين المعلمين. 9
 متوسطة 4 1.14 1.24 ترفع مستوى المعارف والمهارات المتّصلة بالعمل التربوي لدى المعلمين. 8
تسهم في حل المشكالت التربوية التي تواجه المعلمين في صفوفهم، من خالل  15

 إثارة نقاش تربوي حولها. 
 متوسطة 4 1.15 1.24

 متوسطة 6 1.19 5.47 تلرّوج للندوات والحلقات وورش العمل التربوية الخاّصة بالمعلمين. 11
 متوسطة 7 1.11 5.11 التربوية بين المعلمين.تلشّجع على تبادل الروابط والمواد السمعية والبصرية  11
 منخفضة 8 1.19 5.57 تزيد الثقة بين المعلمين واإلشراف التربوي 12

 متوسطة  1.15 1.51 المجال الثاني: الّنمو المهني للمعلمين
( بأّن تقديرات عينة الّدراسة 4تبّين النتائج في الجدول رقم )     

على المجال الثاني ككل )الّنمو المهني للعاملين( جاءت 
( 1.15( وانحراف معياري )1.51متوّسطة، بمتوسط حسابي )

( وهي 14وقد جاءت فقرتان في الّدرجة المرتفعة هما الفقرة رقم )
ة بين المعلمين " بالترتيب " تسّهل عملية تبادل المواد التربوي

(، في حين جاءت الفقرة رقم 4.11األول ومتوسط حسابي )
( بالترتيب الثامن واألخير وهي " تزيد الثقة بين المعلمين 11)

(، 5.57واإلشراف التربوي" بدرجة " منخفضة" بمتوسط حسابي )
ويمكن تفسير هذه النتيجة بنزوع المعلمين إلى تشكيل مجتمعات 

نب الكشف عن بعض الخصوصيات الوظيفية التي قد مغلقة لتج
يعتقدون أنه من غير المناسب إطالع غيرهم عليها. وعموًما 
تشير النتائج إلى أن اتجاهات مديري ومديرات المدارس نحو 
توظيف وسائط اإلعالم التفاعلي في الّنمو المهني للمعلمين 

بر متوسطة. ويمكن عزو هذه النتيجة إلى ضعف االرتباطات ع
تلك الوسائط بين الجهات المسؤولة عن النمو المهني للمعلمين 
من جهة والمعلمين من جهة أخرى، إضافة إلى عدم وجود 
تجارب سابقة تدعم هذا التوّجه وتفضيل مديري ومديرات 

 .المدارس الطرائق التقليدية في تدريب المعلمين
ما : "علقة بالسؤال الثالث وينص علىعرض ومناقشة النتائج المت

اتجاهات مديري ومديرات المدارس الحكومية في منطقة حائل 
 " نحو توظيف وسائط اإلعالم التفاعلي في تعزيز تعّلم الطلبة؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم احتساب المتوسط الحسابي،      
واالنحراف المعياري والترتيب لتقديرات مديري ومديرات المدارس 

قيس اتجاهاتهم نحو توظيف وسائط على فقرات االستبانة التي ت
اإلعالم التفاعلي في تعزيز تعّلم الطلبة. وكانت النتائج كما في 

 (.2الجدول )
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 5جدول 
تجاهاتهم نحو توظيف وسائط المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات مديري ومديرات المدارس على فقرات االستبانة التي تقيس ا

 اإلعالم التفاعلي في تعزيز تعّلم الطلبة، مرتبة تنازلياً 
رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الّدرجة الترتيب 

 مرتفعة 1 1.84 4.55 تنمي مواهب الطلبة، من خالل نشر إبداعاتهم على تلك الوسائط. 16
 مرتفعة 5 1.97 4.11 تشجع األنشطة المنهجية الالصفّية لدى الطلبة. 51
 متوسطة 1 1.11 1.61 تنشر الروابط السمعية والبصرية المتصلة بالمواد الدراسية المختلفة بين الطلبة. 54
 متوسطة 4 1.58 1.28 تلسّهل عملية استطالع آراء الطلبة حول الشؤون المدرسية. 17
 متوسطة 2 1.81 1.21 المشاريع العلمية المشتركة بين الطلبة بصرف النظر عن التباعد المكاني.تشّجع  52
 متوسطة 6 1.11 1.11 تسهم في انخراط الطلبة في األندية الطالبية المختلفة. 18
 متوسطة 7 1.25 5.96 تدعم تنفيذ المسابقات الثقافية والفنية الخاصة بالطلبة 51
 متوسطة 8 1.64 5.84 التفاعل بين الطلبة والمعلمين خدمة لألهداف التربوية.تزيد من  19
 منخفضة 9 1.82 5.16 تلشّجع الطلبة على إدراج مساهماتهم حول الموضوعات الدراسية. 51
بداء آرائهم حولها 55  منخفضة 11 1.68 5.18 تلشّجع تفاعل الطلبة مع المواد التربوية وا 

 متوسطة  1.75 1.51 تعّلم الطلبة المجال الثالث: تعزيز
( بأّن اتجاهات عينة 2تظهر النتائج في الجدول رقم )     

الّدراسة على المجال الثالث ككل )تعزيز تعّلم الطلبة( جاءت 
( 1.75( وانحراف معياري )1.51متوّسطة، بمتوسط حسابي )

( وهي 16وقد جاءت فقرتان في الّدرجة المرتفعة هما الفقرة رقم )
تهم على تلك " تنمي مواهب الطلبة، من خالل نشر إبداعا

( والفقرة رقم 4.55الوسائط " بالترتيب األول ومتوسط حسابي )
( وهي " تشجع األنشطة المنهجية الالصفّية لدى الطلبة" 51)

(، وتتقاطع هذه النتيجة 4.11بالترتيب الثاني ومتوسط حسابي )
[ التي أشارت إلى أن 9مع نتيجة دراسة إيتو كليس ورفاقه ]

ون بإنشاء مجموعات على تلك الشبكات العديد من الطلبة يقوم
ذات اهتمامات مشتركة كالهوايات واألندية العلمية والثقافية. كما 

( وهي 51جاءت فقرتان في الّدرجة المنخفضة، وهما الفقرة رقم )
" تلشّجع الطلبة على إدراج مساهماتهم حول الموضوعات 

قرة رقم ( والف5.16بالترتيب الّتاسع ومتوسط حسابي ) الدراسية"
بداء 55) ( وهي " تلشّجع تفاعل الطلبة مع المواد التربوية وا 

(، وتتفق 5.18آرائهم حولها" بالترتيب العاشر ومتوسط حسابي )
[ التي أشارت 14هذه النتائج مع نتائج دراسة اكليدز وأرجان ]

إلى أّن استخدام تلك الوسائط من قبل الطلبة يغلب عليه الغايات 
يمية. ويمكن عزو هذه النتائج بأن مديري اجتماعية ال التعل

ومديرات المدارس يعتقدون أن اهتمامات الطلبة الالصّفّية تطغى 
على اهتماماتهم التعليمية عبر تلك الوسائط من خالل االنخراط 
في األلعاب التفاعلية، وتبادل اآلراء حول األنشطة والهوايات 

ة دراسية. وقد تعزى المرتبطة بالثقافة الفرعية للطلبة في كل مرحل
أيًضا إلى اعتقادهم أن طرائق التدريس السائدة لدى المعلمين 

 .تنأى عن توظيف تلك الوسائط في العملية التعلمّية التعليمية
ما : "عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع وينص على

اتجاهات مديري ومديرات المدارس الحكومية في منطقة حائل 
وسائط اإلعالم التفاعلي في اإلرشاد والتوجيه نحو توظيف 
 "النفسي للطلبة؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم احتساب المتوسط الحسابي،      
واالنحراف المعياري والترتيب لتقديرات مديري ومديرات المدارس 
على فقرات االستبانة التي تقيس اتجاهاتهم نحو توظيف وسائط 

والتوجيه النفسي للطلبة. وكانت اإلعالم التفاعلي في اإلرشاد 
 (.6) النتائج كما في الجدول
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 6جدول 
ئط المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات مديري ومديرات المدارس على فقرات االستبانة التي تقيس اتجاهاتهم نحو توظيف وسا

 والتوجيه النفسي للطلبة، مرتبة تنازلياً  اإلعالم التفاعلي في اإلرشاد
رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الّدرجة الترتيب 

 مرتفعة 1 1.71 4.44 تلسّهل عملية طرح المشكالت النفسية لدى الطلبة وحلها بعيًدا عن المواجهة المباشرة. 11
 مرتفعة 5 1.88 4.18 من خالل طرح اآلراء بحرية. ترتقي بالممارسات الديمقراطية لدى الطلبة 58
 مرتفعة 1 1.12 4.51 تعمل على زيادة الّدعم االجتماعي للطلبة المحتاجين للمساعدة. 57
 مرتفعة 4 1.16 4.17 تسهم في زيادة الثقة بالنفس لدى الطلبة  56
 مرتفعة 2 1.25 1.71 تلنّمي جوانب الشخصية المتكاملة لدى الطلبة. 59
 متوسطة 6 1.44 1.12 تلسهم في التوجيه المهني للطلبة واختيار مهنة المستقبل. 11
تعّمق انتماء الطلبة للمدرسة، من خالل التواصل والتفاعل خارج أوقات الدوام  11

 المدرسي.
 متوسطة 7 1.11 5.88

 متوسطة 8 1.71 5.78 عبرهاتحّد من المشكالت السلوكية، من خالل النقاش اإليجابي الفعال بين الطلبة  15
 مرتفعة  1.11 1.75 المجال الرابع: اإلرشاد والتوجيه النفسي للطلبة

 مديري تقديرات أن( 6) الجدول في النتائج من يتبين     
 اتجاهاتهم تقيس التي االستبانة فقرات على المدارس ومديرات

 والتوجيه اإلرشاد في التفاعلي اإلعالم وسائط توظيف نحو
 كانت حيث المرتفعة، الدرجة ضمن كانت ككل للطلبة النفسي

 إذ الّدراسة، مجاالت في األعلى هي المجال هذا في تقديراتهم
 معياري وبانحراف( 1.75) لتقديراتهم الحسابي المتوسط بلغ
 [6] صعيليك أبو دراسة نتيجة مع النتيجة هذه وتتفق ،(1.11)

 التواصل شبكات الستخدام الواسعة اآلفاق إلى أشارت التي
 والدعم النفسي واإلرشاد التوجيه مجال في االجتماعي
 التوّجه والجمعيات والهيئات المؤسسات أوصتْ  فقد االجتماعي

نشاء يوجدون أينما للشباب والّذهاب الوسائط تلك نحو  وا 
 التي باألنشطة نحوها الشباب وجذب بها، الخاصة الّصفحات
 المعلومات خالل فاعلة، توعية حمالت تنفيذ ثم ومن تستهويهم،
 تواجههم، قد التي المخاطر حول القصيرة واألفالم والصور
 .واالنحراف والتطّرف واإليدز والمخدرات كالتدخين

 الدرجة بين ما تقديراتهم تراوحت فقد للفقرات وبالنسبة     
 الدرجة ضمن فقرات( 2) جاءت حيث والمتوسطة، المرتفعة
 الفقرة حّلت وقد المنخفضة، الدرجة ضمن فقرات( 1)و المرتفعة،

 وحلها الطلبة لدى النفسية المشكالت طرح عملية تلسّهل( " 11)
 وبمتوسط األول الترتيب في"  المباشرة المواجهة عن بعيًدا

 جاءت حين في ،(1.71) معياري وانحراف( 4.44) حسابي
 النقاش خالل من السلوكية، المشكالت من تحدّ ( " 15) الفقرة

 واألخير الثامن الترتيب في" عبرها الطلبة بين الفعال اإليجابي
 أن ويمكن(. 1.11) معياري وانحراف( 5.75) حسابي بمتوسط
 بمناسبة المدارس ومديرات مديري اعتقاد إلى النتائج هذه تعزى

 والرسائل الثنائية كالدردشة الوسائط تلك تتيحها التي األدوات
 على الطلبة تشّجع قد المتخصصة والمجموعات الخاصة
 لطرح النفسيين واالختصاصيين التربويين المرشدين مع التواصل
 أّما. المباشرة المواجهة تعقيدات عن بعيًدا بحرّية مشكالتهم
 تتصل فهي واألخير الثّامن الترتيب احتلت اّلتي للفقرة بالنسبة

 ضعف إلى الّنتيجة هذه تعزى أن ويمكن الّسلوكّية، بالمشكالت
 المشكالت ذوي من الطلبة لدى الّنزاعات حلّ  ومهارات الّتواصل
 بشكل قبلهم من الوسائط تلك استخدام إلى يؤّدي مما السلوكّية

 .أحياًنا سلبي
: على وينص الخامس بالسؤال المتعلقة النتائج ومناقشة عرض

 منطقة في الحكومية المدارس ومديرات مديري اتجاهات ما"
 العالقة توثيق في التفاعلي اإلعالم وسائط توظيف نحو حائل
 "المحلي؟ المجتمع مع

 الحسابي، المتوسط احتساب تم السؤال هذا عن لإلجابة     
 المدارس ومديرات مديري لتقديرات والترتيب المعياري واالنحراف
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 وسائط توظيف نحو اتجاهاتهم تقيس التي االستبانة فقرات على
 وكانت. المحّلي المجتمع مع العالقة توثيق في التفاعلي اإلعالم

 (.7) الجدول في كما النتائج

 7 جدول
 وسائط توظيف نحو اتجاهاتهم تقيس التي االستبانة فقرات على المدارس ومديرات مديري لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 تنازلياً  مرتبة المحّلي، المجتمع مع العالقة توثيق في التفاعلي اإلعالم
رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الّدرجة الترتيب

 مرتفعة 1 1.61 4.15 ترّوج لألنشطة والفعاليات الثقافية المدرسية في المجتمع المحلي. 16
نجازاتها الّنوعية في المجتمع المحلي. تسهم في نشر رؤية ورسالة 14  مرتفعة 5 1.11 4.11 المدرسة وا 
 مرتفعة 1 1.11 1.99 توّطد العالقة بين المدرسة والمجتمع المحّلي. 41
 مرتفعة 4 1.98 1.11 تعزز اإلفادة من إمكانيات المجتمع المحّلي في خدمة المدرسة.  19
تلزّود المدرسة بالمالحظات والتغذية الراجعة من المجتمع المحّلي حول شؤون  17

 المدرسة. 
 متوسطة 2 1.64 5.89

 متوسطة 6 1.18 5.74 تزيد مشاركة المعلمين والطلبة في األنشطة التطوعية خارج أسوار المدرسة. 18
 متوسطة 7 1.71 5.25 تلسّهل استطالعات الرأي ألولياء أمور الطلبة حول أداء المدرسة. 12

 متوسطة  1.16 1.17 المجال الخامس: توثيق العالقة مع المجتمع المحّلي
( أن تقديرات مديري 7يتبين من النتائج في الجدول )     

ومديرات المدارس على فقرات االستبانة التي تقيس اتجاهاتهم 
نحو توظيف وسائط اإلعالم التفاعلي في توثيق العالقة مع 
المجتمع المحّلي ككل كانت ضمن الدرجة المتوسطة، حيث بلغ 

ياري ( وبانحراف مع1.17المتوسط الحسابي لتقديراتهم )
( " ترّوج 16(، وبالنسبة للفقرات فقد حّلت الفقرة )1.16)

لألنشطة والفعاليات الثقافية المدرسية في المجتمع المحلي " في 
( وانحراف معياري 4.15الترتيب األول وبمتوسط حسابي )

(، ويمكن أن تعزى هذه النتائج إلى أّن تلك الوسائط 1.61)
ات المدارس في نشر باتت أدوات مفّضلة لدى مديري ومدير 

الّصور واألخبار لألنشطة والفعاليات التي تعقد في المدارس. في 
( " تلسّهل استطالعات الرأي ألولياء أمور 12حين جاءت الفقرة )

الطلبة حول أداء المدرسة " في الترتيب الّسابع واألخير بمتوسط 
(. وقد تعزى هذه 1.71( وانحراف معياري )5.25حسابي )
ى اعتقاد مديري ومديرات المدارس إلى أن الّشراكات النتيجة إل

مع المجتمع المحلي قد ال تكون ضمن المستوى المتوقع في 
أرض الواقع، ومن الممكن أن ينعكس ذلك على التواصل بين 

المدرسة والمجتمع المحّلي عبر تلك الوسائط. من جانب آخر قد 
مدرسية إلنشاء تعزى هذه النتيجة إلى ندرة التجارب والمحاوالت ال

مواقعها وصفحاتها التفاعلية الخاّصة، وبالتالي فإن تقييم توظيف 
 .تلك الوسائط في هذا المجال قد تتأّثر بذلك

عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الّسادس وينص على: 
  ≥ α)"هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

ت المدارس الحكومية في في اتجاهات مديري ومديرا (0.05
منطقة حائل نحو توظيف وسائط اإلعالم التفاعلي في الميدان 

 "التربوي تعزى لمتغير للجنس؟
للكشف عن داللة الفروق في اتجاهات مديري ومديرات      

المدارس الحكومية في منطقة حائل نحو توظيف وسائط اإلعالم 
جنس، تم استخراج التفاعلي في الميدان التربوي تبًعا لمتغّير ال

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، لتقديراتهم على 
 استبانة الدراسة، كما تم استخدام اختبار "ت" للعينات المستقلة

Independent Samples t-test وكانت النتائج كما في ،
 (.8الجدول )
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 8 جدول
للكشف عن داللة الفروق في اتجاهات مديري ومديرات المدارس الحكومية في منطقة حائل نحو توظيف وسائط اإلعالم نتائج اختبار "ت" 

 التفاعلي في الميدان التربوي تبًعا لمتغّير الجنس
المتوسط  العدد الجنس المجاالت

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

 مستوى الداللة

 1.598 1.16- 1.96 1.69 98 ذكر العاملين في المدرسةتوثيق العالقات بين 
 1.11 1.71 96 أنثى

 1.899 1.58 1.78 1.52 98 ذكر الّنمو المهني للمعلمين
 1.75 1.17 96 أنثى

 1.711 1.11 1.71 1.19 98 ذكر تعزيز تعّلم الطلبة
 1.71 1.51 96 أنثى

 *1.111 5.48 1.15 1.61 98 ذكر اإلرشاد والتوجيه النفسي للطلبة
 1.11 1.81 96 أنثى

 1.442 1.77 1.97 1.16 98 ذكر توثيق العالقة مع المجتمع المحّلي
 1.15 1.18 96 أنثى

 1.642 1.814 1.64 1.48 98 ذكر الميدان التربوي )الكلي(
 1.62 1.17 96 أنثى

 دالة إحصائيا *

( إلى وجود 8تشير المتوسطات الحسابية في الجدول )     
فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية لتقديرات مديري 
ومديرات المدارس الحكومية في منطقة حائل نحو توظيف 
وسائط اإلعالم التفاعلي في الميدان التربوي تبًعا لمتغّير الجنس، 

ن تقديراتهم وقد تم إجراء اختبار "ت" للكشف عن داللة الفروق بي
في ضوء متغير الجنس )ذكر، أنثى(، حيث أظهرت النتائج 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات مديري 
ومديرات المدارس الحكومية في منطقة حائل نحو توظيف 
وسائط اإلعالم التفاعلي في مجال التوجيه واإلرشاد النفسي 

قيمة "ت" المحسوبة لهذا للطلبة تبًعا لمتغّير الجنس، إذ بلغت 
 الداللة( وهذه القيمة دالة إحصائيا عند مستوى 5.48المجال )

(α ≤ 0.05) حيث كانت الداللة لصالح مديرات المدارس ،
( وهو أعلى من 1.81حيث حصلن على متوسط حسابي بلغ )
(، في حين تشير 1.61المتوسط الحسابي للمديرين والبالغ )

ى عدم وجود فروق ذات داللة النتائج في الجدول نفسه إل
إحصائية بين متوسطات تقديرات مديري ومديرات المدارس 
الحكومية في منطقة حائل نحو توظيف وسائط اإلعالم التفاعلي 
في المجاالت األربعة األخرى وفي االستبانة ككل، حيث تراوحت 

( وهذه القيم 1.16-( و)1.814قيم "ت" المحسوبة لها ما بين )
وال تتفق  .(α ≤ 0.05) الداللةصائيا عند مستوى غير دالة إح

رزرم ] [ التي استقصت 1هذه النتيجة مع دراسة تيرياكيجلو وا 
استخدام شبكات التواصل االجتماعي كأدوات تربوية وأشارت 
إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الّذكور واإلناث 

 .في استخدام تلك الشبكات لغايات تربوية
وبالتالي يمكن القول إن اتجاهات مديرات المدارس      

الحكومية في منطقة حائل نحو توظيف وسائط اإلعالم التفاعلي 
في مجال اإلرشاد والتوجيه النفسي للطلبة أكبر من اتجاهات 
مديري المدارس، في حين تتساوى اتجاهاتهم في بقية المجاالت. 

للمجتمع  ويمكن عزو هذه النتيجة إلى الطبيعة المحافظة
السعودي الذي قد ال يتيح للفتاة التعبير عن مشكالتها وهمومها 
النفسية وجًها لوجه وبشكل مباشر، في حين قد تشّكل تلك 
الوسائط منابر مفّضلة لإلناث لطرح المشكالت بصراحة لتلّقي 

 .حلول من المختّصين
عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الّسابع وينص      

 هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةعلى: "
(α ≤ 0.05)  في اتجاهات مديري ومديرات المدارس الحكومية
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في منطقة حائل نحو توظيف وسائط اإلعالم التفاعلي في 
 "الميدان التربوي تعزى لمتغير المرحلة الّدراسية للمدرسة؟

رات للكشف عن داللة الفروق في اتجاهات مديري ومدي     
المدارس الحكومية في منطقة حائل نحو توظيف وسائط اإلعالم 
التفاعلي في الميدان التربوي تعزى لمتغير المرحلة الّدراسية 

للمدرسة )ابتدائي، متوسط، ثانوي(، تم استخراج المتوسطات 
الحسابية واالنحرافات المعيارية، لتقديرات أفراد العينة على 

ر المرحلة الّدراسية، وكانت النتائج استبانة الدراسة في ضوء متغي
 (.9كما في الجدول )

 9 جدول
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، لتقديرات أفراد العينة على استبانة الدراسة في ضوء متغير المرحلة الّدراسية

 المرحلة الّدراسية
 المجاالت

 ثانوي متوسط ابتدائي
المتوسط  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 1.99 1.81 1.99 1.69 1.79 1.67 توثيق العالقات بين العاملين في المدرسة
 1.79 1.55 1.79 1.54 1.68 1.19 الّنمو المهني للمعلمين
 1.91 1.91 1.28 1.19 1.72 5.98 تعزيز تعّلم الطلبة

 1.81 1.99 1.96 1.71 1.19 1.61 اإلرشاد والتوجيه النفسي للطلبة
 1.15 1.19 1.75 1.16 1.11 1.17 توثيق العالقة مع المجتمع المحّلي

 1.69 1.42 1.66 1.41 1.71 1.45 الميدان التربوي )الكلي(
 وجود إلى( 9) الجدول في الحسابية المتوسطات تشير     
 العينة أفراد لتقديرات الحسابية المتوسطات في ظاهرية فروق
 متغير ضوء في ككل االستبانة وعلى الّدراسة مجاالت على

 مستوى ولمعرفة ،(ثانوي متوسط، ابتدائي،) الّدراسية المرحلة

 استخدام تـم الحسابية المتوسطات في للفروق اإلحصائية الداللة
 وكانت ،(One Way ANOVA) األحـادي التباين تحليل
 (.11) الجدول في موضح هو كما النتائج

 11جدول 
 وسائط توظيف نحو حائل منطقة في الحكومية المدارس ومديرات مديري اتجاهات في الفروق داللة عن للكشف األحادي التباين تحليل نتائج

 (ثانوي متوسط، ابتدائي،) للمدرسة الّدراسية المرحلة لمتغير تبًعا التربوي الميدان في التفاعلي اإلعالم
درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المجاالت

 الحرية
متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

 مستوى
 الداللة

توثيق العالقات بين العاملين 
 في المدرسة

 11.11 7.27 5 55.71 بين المجموعات
 

1.441 
 1.51 191 511.25 داخل المجموعات 

  191 521.55 المجموع
 18.18 14.45 5 41.52 بين المجموعات الّنمو المهني للمعلمين

 
1.692 

 1.59 191 155.42 داخل المجموعات
  191 162.71 المجموع

 41.12 55.94 5 68.84 بين المجموعات تعزيز تعّلم الطلبة
 

1.111* 
 1.19 191 516.26 داخل المجموعات

  191 582.41 المجموع
 21.16 19.51 5 27.68 بين المجموعات اإلرشاد والتوجيه النفسي للطلبة

 
1.111* 

 1.59 191 155.52 داخل المجموعات
  191 179.91 المجموع

توثيق العالقة مع المجتمع 
 المحّلي

 1.618 59.77 14.56 5 45.81 بين المجموعات
 1.57 191 111.48 داخل المجموعات
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   191 141.11 المجموع
 11.46 18.57 5 24.88 بين المجموعات الميدان التربوي )الكلي(

 
1.711 

 1.56 191 588.64 داخل المجموعات
  191 141.25 المجموع

 دالة إحصائيا *

( إلى وجود فروق ذات داللة 11تشير النتائج في الجدول )     
إحصائية تعزى لمتغير المرحلة الّدراسية في متوسطات تقديرات 
أفراد العينة للمجال الثّالث )تعزيز تعّلم الّطلبة( والمجال الّرابع 
)اإلرشاد والتوجيه النفسي للطلبة(، إذ بلغت قيمة "ف" المحسوبة 

 ، وهذه القيم دالة إحصائيا عند(21.16( و)41.12لهما )

  (α ≤ 0.05). مستوى الداللة
وللكشف عن مصدر الفروق في هذين المجالين، تم إجراء 

كما هو   "Scheffe""مقارنات بعدية باستخدام طريقة "شيفيه
 (.11موضح في الجدول )

 11 جدول
" للكشف عن مصدر الفروق في اتجاهات مديري ومديرات المدارس الحكومية في منطقة حائل Scheffe"شيفيه""نتائج المقارنات البعدية بطريقة 

رشاد نحو توظيف وسائط اإلعالم التفاعلي في الميدان التربوي تعزى لمتغير المرحلة الّدراسية للمدرسة في مجالّي )تعزيز تعّلم الطلبة( و)اإل 
 والتوجيه النفسي للطلبة(

 ثانوي متوسط ابتدائي  المرحلة الدراسية المجال
 1.91 1.19 5.98 -س  

 *1.91 *1.51 - 5.98 ابتدائي تعزيز تعّلم الطلبة
 *1.75 - - 1.19 متوسط

 ثانوي متوسط ابتدائي  المرحلة الدراسية اإلرشاد والتوجيه النفسي للطلبة
 1.99 1.71 1.61 -س

 *1.16 1.11 - 1.61 ابتدائي
 *1.56  - 1.71 متوسط

 = المتوسط الحسابي -س    (a ≤ 0.05) دالة إحصائيا عند مستوى *

( أن مصدر الفروق الدالة 11تبين النتائج في الجدول )     
إحصائيا في اتجاهات أفراد العينة نحو توظيف وسائط اإلعالم 

تقديرات مديري ومديرات التفاعلي في تعزيز تعّلم الطلبة كان بين 
المدارس الثانوية من جهة وأقرانهم في كل من المدارس 
المتوسطة واالبتدائية، ولصالح مديري ومديرات المدارس 
الثانوية، كما تبّين النتائج في المجال نفسه وجود فروق بين 
تقديرات مديري ومديرات المدارس المتوسطة ومديري ومديرات 

صالح مديري ومديرات المدارس المدارس االبتدائية، ول
المتوّسطة. ويمكن القول أنه كلما ارتقينا في المرحلة الّدراسية 
كانت اتجاهات مديري المدارس نحو توظيف تلك الوسائط في 

 .تعزيز تعّلم الطلبة إيجابية أكثر
 كما تبّين النتائج أيًضا أن مصدر الفروق الّدالة إحصائًيا     

الّدراسة نحو توظيف وسائط اإلعالم في اتجاهات أفراد عينة 
التفاعلي في اإلرشاد والتوجيه النفسي للطلبة كان بين مديري 
ومديرات المدارس الثانوية من جهة وأقرانهم في المدارس 
المتوسطة واالبتدائية من جهة أخرى ولصالح مديري ومديرات 

 .المدارس الثانوية
ام هذه الوسائط ويمكن أن تعزى هذه النتائج إلى انتشار استخد

لدى الطلبة في المرحلة الثانوية أكثر من المرحلتين المتوسطة 
واالبتدائية، كما أن بعض تلك الوسائط تشترط بلوغ سٍن معينة 

 .إلنشاء حساب
من جهة أخرى يمكن عزو هذه النتيجة إلى اعتقاد أفراد      

عينة الّدراسة أّن الطلبة في المرحلة الثانوية أكثر مقدرة على 
التعامل مع تلك الوسائط، إضافة إلى أن هامش الحرّية واتخاذ 
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القرار المسموح لهم من قبل أسرهم قد يكون أكثر من أقرانهم في 
 .المرحلتين االبتدائية والمتوسطة

إضافة إلى ذلك فإن الطلبة في المرحلة الثانوية يكونون في      
سّن المراهقة التي تترافق غالًبا مع مشكالت نفسية واجتماعية 
وأكاديمية، مما يتطلب مساندة من قبل المرشدين المدرسيين 
والتي قد تكون وسائط اإلعالم التفاعلي أداة مهمة مع هؤالء 

النفسية واالجتماعية بعيًدا عن الطلبة، لتقديم االستشارات 
 .تعقيدات المواجهة المباشرة

 الّتوصيات. 6
في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة يوصي الباحث بما 

 :يأتي
عقد دورات وورشات عمل لمديري المدارس حول توظيف  -1

وسائط اإلعالم التفاعلي في الميدان التربوي، وذلك من قبل 
 .تربية والتعليمالمختصين في وزارة ال

إنشاء مواقع وصفحات تفاعلية للمدارس الحكومية لرفع  -5
مستوى التواصل بين إدارات المدارس والمعلمين والطلبة 

 .والمجتمع المحلي
استخدام وسائط اإلعالم التفاعلي في الترويج لألنشطة  -1

واإلنجازات المدرسية، والفعاليات الثقافية التي تعقد في المدارس 
 .مية في المملكة العربية السعوديةالحكو 

توظيف وسائط اإلعالم التفاعلي في تعزيز تعّلم الطلبة، من . 4
خالل إدراج الروابط والمواّد العلمية والّصور وأفالم الفيديو التي 

 .تساند المناهج الّدراسية على الّصفحات الخاّصة بالمدارس
، والّدعم إنشاء صفحات خاّصة باإلرشاد والتوجيه الّنفسي -2

االجتماعي، ال سيما في المدارس الثانوية للمساعدة الطلبة في 
الّسلوك وفق قيم المجتمع السعودي واألخالق اإلسالمية، 
ومساعدتهم في حّل المشكالت النفسية واالجتماعية التي قد 

 .تعترضهم
تطوير أساليب وطرائق التدريس الّسائدة في المدارس  -6

والتطورات التكنولوجية، وخصوًصا وسائط السعودية؛ لتتواكب 
 اإلعالم التفاعلي من جهة ومستويات انخراط الطلبة العالية بها

 .من جهة أخرى
 المراجع

 أ. المراجع العربية
رقابة  (، الشبكات االجتماعية:5111أبو زيد، أحمد ) [3]

 .16-15 ، ص657 ، العددمجلة العربيناعمة، 

أثر شبكات التواصل (، 5115، ضيف اهلل )أبو صعيليك [6]
االجتماعي على اتجاهات طلبة الجامعات في األردن 

، أطروحة دكتوراه ودورها في تنمية الشخصية المتوازنة
 غير منشورة، الجامعة األردنية، عّمان، األردن.

(، دور 5111الدبيسي، عبد الكريم والطاهات، زهير )[11] 
تشكيل الرأي العام لدى  شبكات التواصل االجتماعي في

دراسات، العلوم اإلنسانية  طلبة الجامعات األردنية،
 .81-66(، 1) 41، واالجتماعية
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THE ATTITUDES OF THE SCHOOLS’ 

PRINCIPALS IN HA’IL REGION TOWARDS 

EMPLOYING THE INTERACTION MEDIA 

IN THE EDUCATIONAL FIELD 

KHALED BEN MEBREK AL MOTAIRY 

Faculty of Education 

 University of Ha’il 

Abstract  _ This study aims to investigate the attitudes of the schools’ principals in Ha’il region towards employing the 

interaction media in the educational field. 

     The population of this study consists of (1113) elementary, medium and secondary schools’ principals in Ha’il 

region in the scholastic year 2013/2014. The sample consists of (194) schools’ principals. They were chosen with the 

stratified random way. The study followed the descriptive analytical approach, and used developed questionnaire to 

investigate the attitudes of the schools’ principals in Ha’il region towards employing the interaction media in five 

domains: Strengthening social relationships with colleagues, teachers’ professional growth, enhancing students 

learning, students’ guidance and counseling, and finally the relationship with the local community.  

      The study showed that the attitudes of the schools’ principals towards employing the interaction media in two 

domains: Strengthening social relationships with colleagues and students guidance and were in the high-level. While 

it showed that the attitudes towards the other three domains were in the mid-level. There were a statistically 

significant differences in their attitudes on students’ guidance and counseling domain due to sex in favor of females. 

In addition, it showed statistically significant differences in their attitudes towards employing the interaction media in 

the educational field due to school stage in favor of the principals of secondary schools. 

     The study recommended utilizing the interaction media in the educational field through creating interaction sites 

and pages for the governmental schools, to enhance students learning and guidance and counseling. It recommended 

developing teaching Techniques and methods to keep up with the development of the interaction media and the high 

levels of engagement by students. 

Keywords: interaction media, attitudes, and schools’ principals in Ha’il region. 

 

 

 

 

 

 

 


