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واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي ألغراض

تعليمية لدى الطالب املعلمني بكلية الرتبية يف جامعة
امللك خالد

الممخص_ ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف كاقع استخداـ شبكات

التربية كالتعميـ مف القطاعات التي استفادت مف شبكات التكاصؿ

جامعة الممؾ خالد ،كذلؾ مف خبلؿ تحديد مدل استخداميـ ليذه

كالجامعات ،مف خبلؿ إتاحة آالؼ المكاقع كالبرامج التعميمية

التكاصؿ االجتماعي مف قبؿ الطبلب المعمميف بكمية التربية في

االجتماعي في تطكير العممية التعميمية كالبحثية في المدارس

الشبكات ،كاتجاىاتيـ نحك استخداميا ألغراض تعميمية ،كتعرؼ أبرز

كالتدريبية ،كالتي تسيـ في تطكير أداء المعمميف كتنمية مياراتيـ

الصعكبات التي تكاجو مستخدمي ىذه الشبكات في الميداف التربكم،

البحثية كتنمية التفكير لدل الطبلب ].[1

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي ،كما تـ

كمع انتشار شبكات التكاصؿ االجتماعي مثؿ الفيسبكؾ

إعداد استبانة تشتمؿ عمى ( )17بندا مكزعة عمى محكرم االستبانة -

 Facebookكتكيتر  Twetterكيكتيكب  Youtubeكأمثمو

مدل استخداـ الشبكات ألغراض تعميمية ،كاتجاىات الطبلب المعمميف

عمى التطبيقات البارزة في الجيؿ الثاني مف الكيب Web 2.0

نحك استخداميا تربكيا -باإلضافة إلى سؤاؿ مفتكح عف الصعكبات

دعت الحاجة إلى دمج التكنكلكجيا الحديثة في بيئة التعمـ

التي تكاجييـ عند استخداميـ ليذه الشبكات ،كقد تـ استطبلع آراء

التقميدم لمكاكبة التغيرات المتسارعة في تكنكلكجيا الكيب،

عينة مككنة مف ( )88طالبان مف قسمي الشريعة كأصكؿ الديف،
كأظيرت نتائج الدراسة أف الطمبة المعمميف يستخدمكف ىذه الشبكات

كتحقيؽ التكافؽ مع طريقة تعامؿ الجيؿ الجديد مع الشبكة [.[2

بدرجة عالية ،كما أف لدييـ تكجيا إيجابيا نحك استخداميا ألغراض

كيشير خمؼ اهلل [ ]3إلى أف االستخداـ المتزايد لشبكات

تعميمية ،كما أظيرت نتائج الدراسة كجكد بعض المعكقات التي تكاجو

التكاصؿ االجتماعي كدخكليا في مختمؼ المجاالت كمنيا مجاؿ

عينة البحث أثناء استخداـ ىذه الشبكات كمف أبرزىا غياب الحكافز

تغير في الفمسفة التعميمية؛ فظير رسميان ما
التعميـ أدل إلى ّ

المادية كالمعنكية لممعمـ ،ككذلؾ تفاكت جاىزية الطبلب ليذا النكع مف

يعرؼ بالتعميـ مف خبلؿ شبكات التكاصؿ االجتماعي ،كبدأ

التعمـ ،كما تستيمكو ىذه الشبكات مف كقت كبير مف الطرفيف (المعمـ

الكثير مف أعضاء ىيئة التّدريس بالجامعات العالمية كالعربية
باستخداـ التعميـ عف طريؽ شبكات التكاصؿ االجتماعي

كالطالب) ،كلـ تكشؼ الدراسة عف أم فركؽ دالة إحصائيا بيف

استجابات عينة البحث تعزل لمتغيرات الدراسة (التخصص ،الخبرة،

كأسمكب لتقديـ المقررات كالمناىج الدراسية ،مف أجؿ خمؽ بيئة

المرحمة الدراسية).

طالب عنص انر فاعبلن يشارؾ في
تعميمية تفاعمية يككف فييا ال ّ

الكممات المفتاحية :شبكات التكاصؿ االجتماعي ،الطبلب المعمميف،

جامعة الممؾ خالد.

المسئكلية التعميمية.

لقد أصبحت شبكات التكاصؿ االجتماعي مف أىـ كسائؿ

 .1المقدمة

المعرفة كالتكاصؿ في المجتمعات العصرية ،كأخذت تطبيقاتيا

مع استمرار تسابؽ المكتشفات التقنية في عالـ اليكـ،

تغزك كؿ مرافؽ الحياة ،كما أدل استخداميا في التعميـ إلى

كتسابؽ الشركات التقنية في تقديـ خدمات إلكتركنية تسيؿ

إيجاد نظرة جديدة إليو مف حيث تنظيمو كتقديمو إلى الطبلب،

مناحي الحياة ،كتفتح نكافذ جديدة لمتعمـ كالتكاصؿ كاالكتشاؼ،

فمـ يعد التعميـ قاص انر عمى ما يتـ داخؿ فصكؿ الدراسة كتحت

أضحت شبكات التكاصؿ االجتماعي حديث الساعة إذ ال يكاد

إشراؼ المعمميف ،كانما كفرت شبكة اإلنترنت فرصا جديدة لمتعمـ

يخمك منيا منزؿ أك مؤسسة حككمية أك خاصة ،كك هؿ يطكع ىذه

في أم مكاف خارج المدرسة المكسى كالمبارؾ [ ]4بحيث يتمكف

الشبكات لتحقيؽ رؤيتو ،كبمكغ أىدافو.

المتعممكف مف الحصكؿ عمى محتكل التعمـ الذم يناسب

كلـ يكف الميداف التربكم بمعزؿ عف ىذا التفاعؿ مع

مياراتيـ كقدراتيـ ،كبالطريقة التي يفضمكنيا ،مع استخداـ

شبكات التكاصؿ االجتماعي فانتشرت برامجو كتطبيقاتو بيف

عركض الكسائؿ المتعددة التي تزيد مف فعالية عممية التعمـ،

الطبلب كالمعمميف عمى حد سكاء ،كيمكف القكؿ بأف قطاع
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كيمكف مف تقديـ أنشطة إثرائية متنكعة ،باإلضافة إلى تحميؿ

خبللو استقصائو لمعديد مف قكاعد بيانات األبحاث التربكية أم

المتعمميف القادريف عمى الحصكؿ عمى المعرفة بأنفسيـ.

االجتماعي ألغراض تعميمية لدل الطمبة المعمميف عمى كجو

دراسة خصصت لمكشؼ عف كاقع استخداـ شبكات التكاصؿ

المكاد التعميمية كبرامج التعميـ الفردم ،التي تبني جيبلن جديدان مف

الخصكص.

كما تؤكد شمش [ ]5أف شبكات التكاصؿ االجتماعي تقدـ
العديد مف التطبيقات التي تساعد المعمـ كالطالب في إدارة

أ .أسئمة الدراسة

المعمـ عمى إضافة تدريبات كعرض المحتكل ،كما يكفر تطبيؽ

ما كاقع استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي ألغراض تعميمية

يحاكؿ البحث الحالية اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي:

العممية التعميمية كاثرائيا ،مثؿ تطبيؽ  Card Flashالذم يساعد
 Coursesلممعمـ مجمكعة مف الخدمات الميمة إلدارة المادة

لدل عينة مف الطمبة المعمميف بكمية التربية في جامعة الممؾ

الدراسية مثؿ إمكانية إضافة المقررات ،كاإلعبلنات كالكاجبات

خالد كيتفرع عف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية التالية:

كتككيف حمقات نقاش مف خبلؿ مجمكعات دراسية ،كيستطيع

• ما مدل استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي ألغراض

الطبلب أيضا تبادؿ الكتب كاعارتيا فيما بينيـ.

تعميمية لدل عينة مف الطمبة المعمميف؟

كتأكيدان عمى انتشار استخداـ ىذه الشبكات في أكساط

• ما اتجاىات الطمبة المعمميف نحك استخداـ شبكات التكاصؿ

الشباب فقد أظيرت تقارير متخصصة أف  %93مف مستخدمي

االجتماعي ألغراض تعميمية؟

اإلنترنت في المممكة لعربية السعكدية يستخدمكف الفيسبكؾ ،كأف

• ىؿ يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات عينة البحث

عدد مستخدمي شبكة الفيسبكؾ في السعكدية يقارب  8.4مميكف

تبعا لبعض المتغيرات؟

مستخدـ ،كما أف الفئات العمرية مف ( )35-18تييمف بشكؿ

• ما الصعكبات التي تكاجو عينة البحث عند استخداـ شبكات

كبير عمى أعمار المستخدميف ،كفيما يتعمؽ بشبكة اليكتيكب فإف

التكاصؿ االجتماعي ألغراض تعميمية؟

 %96مف مستخدمي اإلنترنت في السعكدية يشاىدكف

ب .أهداف الدراسة

مستخدـ عمى األقؿ قامكا برفع فيديكىات كلك لمرة كاحدة عمى

التكاصؿ االجتماعي ألغراض تعميمية لدل عينة مف الطمبة

الفيديكىات عمى مكقع اليكتيكب بشكؿ منتظـ ،كما أف  7مميكف

يستيدؼ البحث الحالي الكشؼ عف كاقع استخداـ شبكات

مكقع اليكتيكب ،أما شبكة تكيتر فقد استقطبت كثر مف 5.4

المعمميف بكمية التربية في جامعة الممؾ خالد ،مف أجؿ الكقكؼ

مميكف مستخدـ مف السعكدية يغردكف بأكثر مف  210مميكف

عمى مدل استثمارىـ ليذه األدكات في سبيؿ تحقيؽ األىداؼ

تغريدة شيريان ،كتمثؿ نسبة التغريدات في السعكدية  %40مف

التربكية المنشكدة ،كتحديدا فالبحث الحالي يركز عمى:

التغريدات في منطقة الشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيا [.[6

• الكشؼ عف مدل استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي

كمف خبلؿ استعراض ما سبؽ يتضح أىمية العناية

ألغراض تعميمية لدل عينة مف الطمبة المعمميف.

باستخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي في العممية التعميمية،

• تحديد اتجاىات الطمبة المعمميف نحك استخداـ شبكات

كالدكر الميـ كالمتكقع مف المعمميف في استثمار ذلؾ في تعزيز

التكاصؿ االجتماعي ألغراض تعميمية.

فرص التعمـ لمطبلب.

• تعرؼ الفركؽ بيف استجابات عينة البحث تبعا لبعض
المتغيرات.

 .2مشكمة الدراسة

• الكشؼ عف أبرز صعكبات استخداـ شبكات التكاصؿ

مف خبلؿ استعراض كمراجعة األدبيات التربكية التي

تناكلت كاقع استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي في العممية

االجتماعي ألغراض تعميمية.

التعميمية ،كمف خبلؿ خبرة الباحث كمشرؼ عمى طمبة التربية

ج .أهمية الدراسة

استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي ألغراض تعميمية ،إذ –

االجتماعي في الحياة اليكمية ،تتزايد الحاجة إلى تسخير ىذه

كانتشارىا كتنكع الخدمات التي تقدميا  -لـ يجد الباحث مف

الحياة التي يعيشو جيؿ اليكـ ،كيألؼ التكيؼ معو.

الميدانية لمس الباحث الحاجة إلى محاكلة التعرؼ عمى كاقع

يكما بعد يكـ ،كمع انتشار استخداـ شبكات التكاصؿ

رغـ أىمية شبكات التكاصؿ االجتماعي في الحياة اليكمية

األدكات لتككف مكردا تعميميا ،كمصد ار لممعرفة يتناسب كأسمكب
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كيؤيد ىذا التكجو ما أشارت إليو الدراسات التربكية مف
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عينة مف الطمبة المعمميف بكمية التربية في جامعة الممؾ خالد.

أىمية استخداـ أعضاء ىيئة التدريس لشبكات التكاصؿ

 -الحدكد الزمانية :ييدؼ ىذا البحث إلى استطبلع آراء عينة

االجتماعي في التدريس ،كاستثمارىا في خمؽ بيئة تعمـ تتفاعؿ

البحث كالمتمثمة في الطمبة المعمميف بكمية التربية في جامعة

[ ]7كدراسة تكفيؽ [ ]1كدراسة خمؼ اهلل [ ،]3كما أف التجارب

1437/1436ق.

العالمية التي كظفت ىذه الشبكات تربكيا قد أشارت إلى أثر

ه .مصطمحات الدراسة

األنشطة التعميمية أكثر كفاءة كفاعمية ،كمنح المعمـ خصائص

اإلنترنت تكفر لمستخدمييا فرصة لمحكار كتبادؿ المعمكمات

الممؾ خالد خبلؿ الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الجامعي

مع الطالب كتيسر لو الحصكؿ عمى المعرفة كدراسة الشيرم

شبكات التكاصؿ االجتماعي :كتعرؼ بأنيا "مكاقع عمى شبكة

إيجابي يمكف أف تحققو شبكات التكاصؿ االجتماعي لجعؿ
أكثر حيكية في التكاصؿ مع طبلبو كمكحة اإلعبلنات كالرسائؿ

كاآلراء كاألفكار كالمشكبلت مف خبلؿ الممفات الشخصية

كألبكمات الصكر كغرؼ الدردشة" [.[9

كالبريد اإللكتركني كعرض أفبلـ الفيديك كالصكر ،كتحميؿ

كما تعرؼ بأنيا :نكع مف االتصاؿ بيف البشر تتـ عف

البرامج التعميمية ،كالتكاصؿ المباشر بيف المعمـ كالمتعمـ بعيدا

طريؽ اإلنترنت – دكف االعتماد عمى عبلقات الكجو إلى

عف حدكد الزماف كالمكاف [.[8

كلذا فيذا البحث يستمد أىميتو مف أىمية مكضكعو ،كأثره

الكجو -كيضاؼ إلييا ميارات كآليات كتقنيات المعمكمات التي

في تعزيز فرص التعمـ ،كالحاجة إليو في زمف شبكات التكاصؿ

تناسب استخداـ الفضاء اإللكتركني ككسيط أك كسيمة اتصاؿ بما

االجتماعي ،كيمكف القكؿ أف أىمية ىذا البحث تظير – جمية -

في ذلؾ استخداـ النص كالصكت كالصكرة كالمستكيات المختمفة

مف خبلؿ:

مف التفاعؿ بيف المرسؿ كالمستقبؿ [.[10

 -1أىمية شبكات التكاصؿ االجتماعي في الحياة المعاصرة،

كيختصر السكيدم [ ]11تعريؼ شبكات التكاصؿ

كاالنتشار الكاسع لتطبيقاتيا ،كتبني العديد مف المؤسسات
التربكية كغيرىا حسابات رسمية تخدـ أىدافيا ،كتحقؽ رؤيتيا،

االجتماعي بأنيا مكاقع كتطبيقات كبرامج مخصصة إلتاحة

القدرة لممستخدميف لمتكاصؿ فيما بينيـ مف خبلؿ كضع معمكمات

حتى غدت تطبيقات التكاصؿ االجتماعي إحدل السمات البارزة

كتعميقات كصكر .كتعرؼ إجرائيا في ىذا البحث بأنيا مكاقع

لعصرنا الحالي.

تفاعمية تتيح لممستخدميف تبادؿ المعمكمات كالممفات كالصكر،

 -2ككف ىذا البحث مف البحكث العممية الحديثة التي تحاكؿ

كمف أشير تمؾ الشبكات :فيسبكؾ  ،Facebookتكيتر

الكشؼ عف مستكل تفاعؿ المعمميف مع التقنيات العصرية،

 ،Twitterكيكتيكب  Youtubeكغيرىا.

كمدل تكظيفيا إيجابيا لتحقيؽ غايات التعمـ ،كأىداؼ التعميـ.

الطبلب المعمميف :ىـ طبلب مقرر التربية الميدانية ،كىـ

 -3يمكف أف يككف ىذا البحث محف از إلجراء بحكث أكثر تركي از

الطبلب الذيف أنيكا مقررات اإلعداد التخصصي كالميني في

عمى استخدامات برامج كتطبيقات خاصة ضمف حزمة شبكات

مرحمة البكالكريكس كبدأكا برنامج التدريب الميداني لمتدريس في

التكاصؿ االجتماعي كتعرؼ دكرىا التربكم في حياة جيؿ اليكـ.

مدارس التعميـ العاـ.

 -4كما تبرز أىمية البحث الحالي في أىمية االستجابة إلى

 .3اإلطار النظري

النداءات التربكية التي تدعك المعمـ إلى مكاكبة مستجدات

لـ يعد مجاالن لمنقاش أف شبكات التكاصؿ االجتماعي اليكـ

العصر كتكظيفيا بما يثرم العممية التعميمية كينيض بيا.

باتت إحدل محاضف التربية كمكطف لحياة المبلييف مف

د .حدود الدراسة

مستخدمي ىذه الشبكات ،كبات أثر ىذه الشبكات كما ينشر فييا

يقتصر ىذا البحث عمى تعرؼ كاقع استخداـ شبكات

مممكسان لممربيف في جميع مراحؿ النشء ،كلذا فمـ يعد مقبكالن مف

المعمميف بكمية التربية في جامعة الممؾ خالد كعميو فإف حدكد

االفتراضي ،كأصبح لزامان عمييـ أف يبذلكا الجيد في استثماره

 -الحدكد المكضكعية :يسعى ىذا البحث إلى الكشؼ عف

كقد أصبحت الشبكات االجتماعية اليكـ مف المؤسسات

التكاصؿ االجتماعي ألغراض تعميمية لدل عينة مف الطمبة

المؤسسات التربكية كمعممييا أف يغيبكا عف كاقع ىذا العالـ

ىذا البحث تتمثؿ فيما يمي:

مكاقعو كأدكاتو مف أجؿ تحسيف فرص التعمـ كالتربية.

كاقع استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي ألغراض تعميمية لدل

الميمة التي تقكـ بدكر ميـ في تربية النشء كاكسابيـ عادات
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كسمككيات ،كما أنيا أداة ميمة مف أدكات التغيير االجتماعي،

فكرة مثؿ ىذه المكاقع عمى نشر الممفات الشخصية لممستخدميف

كالتعارؼ بؿ أصبحت مكردا ميما لممعمكمات ،كفتحت لممعمميف

أيضا عدة مكاقع أخرل مثؿ " "Life Journalكمكقع

أبكابا مف فرص تحسيف التكاصؿ مع الطبلب كدمجيـ في

" "KeyWorldالذم أنشئ في ككريا سنة  ،1999كقد شيدت

أنشطة تفاعمية مع مناىجيـ كمجتمعيـ المدرسي [.[1

الفترة ما بيف عاـ  1999ك 2000ظيكر العديد مف شبكات

مفيكـ شبكات التكاصؿ االجتماعي:

التكاصؿ االجتماعي لكنيا لـ تحقؽ انتشا ار كاسعا ،ككاف اليدؼ

كخدمة إرساؿ الرسائؿ الخاصة لمجمكعة مف األصدقاء ،كظير

كلـ تعد مجرد أدكات لبناء الصداقات أك لمجرد التكاصؿ لمتسمية

تعرؼ شبكات التكاصؿ االجتماعي بأنيا "منظكمة مف

الرئيس مف ىذه المكاقع ىك التكاصؿ عف طريؽ الرسائؿ

الشبكات اإللكتركنية التي تسمح لممشترؾ فييا بإنشاء مكقع

الجماعية التي تضـ مجمكعة مف المشتركيف في ذات

خاص بو ،كمف ثـ ربطو مف خبلؿ نظاـ اجتماعي إلكتركني مع

االىتمامات ].[21,22

أعضاء آخريف لدييـ اىتمامات أك ىكايات مشتركة ،أك جمعو

كتشير األدبيات إلى أف االنطبلقة البلفتة لشبكات

كترل لينيارت كمادف [ ]23بأنيا مساحات افتراضية

"فرندر"  friendesterالذم حقؽ نجاحا دفع شركة "قكقؿ" إلى

مخصصة في شبكة اإلنترنت يستطيع بكاسطتيا المستخدمكف

محاكلة شرائو سنة  ،،2003كفي نياية العاـ نفسو ظير في

إنشاء صفحات شخصية لمتكاصؿ مع بعضيـ البعض بطرح

فرنسا مكقع "سكام ركؾ " "skyrockكمنصة لمتدكيف ثـ تحكؿ

ينشركنيا أك يتبادلكنيا مع االخريف بدرجة عالية مف الحرية

"سكام ركؾ" انتشا ار كاسعا ليصؿ في  2008إلى المركز السابع

كاالبداع.

في ترتيب المكاقع االجتماعية كفقا لعدد المشتركيف ،كمع مطمع

التكاصؿ االجتماعي ظيرت مع بداية عاـ  2002بظيكر مكقع

مع أصدقاء الجامعة أك الثانكية" [.[22

بشكؿ كامؿ إلى شبكة اجتماعية سنة  ،2007كقد حقؽ مكقع

األفكار كمناقشتيا مما يمكنيـ مف طبيعة لمحتكيات التي

كيتفؽ حسني [ ]24مع التعريفات السابقة إذ يرل بأف

عاـ  2005انطمؽ مكقع "مام سبيس" My Spaceاألمريكي

شبكات التكاصؿ االجتماعي ىي مجتمعات متكافرة عبر

كأصبح مف أكائؿ الشبكات االجتماعية كأكبرىا عمى مستكل

كالنشاطات ،كما تكفر ىذه الشبكات طرقا عدة كمتنكعة لمتعمـ

عالـ الشبكات االجتماعية "فيسبكؾ " facebookثـ تتابع ظيكر

كالتفاعؿ ،مف خبلؿ المحادثة أك المراسمة أك عف طريؽ البريد

عدد مف الشبكات االجتماعية مثؿ تكيتر " "twitterكيكتيكب

اإللكتركني.

" ،"youtubeلتشكؿ شبكة متكاممة مف تطبيقات كبرامج كمكاقع

العالـ كانطمؽ في نفس الفترة تقريبا المكقع – األكثر شيرة في

اإلنترنت كمككنة مف أشخاص يشترككف في االىتمامات

التكاصؿ االجتماعي ].[10,22

كيرل الباحث أف جميع مف عرؼ الشبكات االجتماعية يكاد

إيجابيات كسمبيات شبكات التكاصؿ االجتماعي:

يجمع عمى أنيا مجمكعة مف المكاقع التفاعمية التي تتيح
لممستخدميف التكاصؿ كتبادؿ المعمكمات كالصكر كغيرىا

لقد فرض التسارع المذىؿ في المكتشفات التقنية

ألىداؼ متعددة .أم أنيا – كما حددتيا جرار  -شبكة مكاقع

كخصكصا في مجاؿ اإلنترنت كاالتصاالت حقائؽ جديدة عمى

فعالة تعمؿ عمى تسييؿ الحياة االجتماعية بيف مجمكعة مف
ّ
المعارؼ كاألصدقاء ،كما تمكف األصدقاء القدامى مف االتصاؿ

العالـ ،كحقؽ مفيكـ القرية الككنية الصغيرة بكضكح ،كمع انتشار

شبكات التكاصؿ االجتماعي ،كانتشار األجيزة الذكية ،كانخفاض

ببعضيـ البعض كبعد طكؿ سنكات تمكنيـ أيضا مف التكاصؿ

كمفة االشتراؾ في الخدمات ،زاد اإلقباؿ عمى استخداـ ىذه

المرئي كالصكتي كتبادؿ الصكر كغيرىا مف اإلمكانات التي

الشبكات في الحياة اليكمية ،كأفرز ىذا التزايد ظيكر إيجابيات

تكطد العبلقة االجتماعية بينيـ [.[25

كسمبيات متعددة ،حتمت عمى ركاد التربية أف يكلكىا عنايتيـ

كاىتماميـ ليستفيدكا مف اإليجابيات كيحدكا مف السمبيات.

نشأة شبكات التكاصؿ االجتماعي:

بدأ ظيكر شبكات التكاصؿ االجتماعي أكاخر التسعينات

كمف خبلؿ استعراض الدراسات كاألدبيات في ىذا المجاؿ يمكف

حيث ظير مكقع ) (Classmatesعاـ  1995لمربط بيف زمبلء

اإلشارة – بإيجاز -إلى عدد مف إيجابيات استخداـ شبكات

الدراسة ،كمكقع ) (Six Degressعاـ  ،1997ككانت تقكـ

التكاصؿ االجتماعي كمنيا:
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 -تعزز تفاعؿ األفراد كالمكاظبة في العبلقة فيما بينيـ دكف

التكاصؿ االجتماعي بيدؼ التعميـ كالتعمـ كتنمية لميارات

ارتباط بالثقافة أك المجتمع أك األسرة أك أم نطاؽ مكاني محدد

كاالنفتاح عمى رؤل جديدة ،كما أشارت الدراسة إلى أف طرح

[.[11

المناىج التعميمية عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي ساعد عمى

 -تكسر حاجز الخجؿ كتسييؿ عمميات التكاصؿ مع االخريف

جعؿ عممية التعمـ كالتعميـ أكثر أىمية كذات مغزل كمعنى لدل

كتبادؿ اآلراء كتعرؼ ثقافات الشعكب األخرل [.[26

الطبلب ،كصار المعممكف قادريف عمى زيادة مشاركة الطبلب

 -تفتح أبكابا تمكف مف إطبلؽ اإلبداعات كالمشاريع التي تحقؽ

في التعميـ ،كتعزيز ركح التعاكف بيف الطبلب.
كلطبيعة شبكات التكاصؿ االجتماعي المفتكحة ،فقد سيمت

األىداؼ تساعد المجتمع عمى النمك.

 -تتيح معرفة األخبار كاألحداث العالمية بأسرع كقت.

جمع أعداد كبيرة مف المتعمميف كاستقطابيـ لممشاركة في أنكاع

 -تفيد الباحثيف عف فرص العمؿ كأنشطة العمؿ التطكعي،

متعددة مف األنشطة التعميمية كاالجتماعية كالثقافية كطرحيا ليـ

كالدعكة إلى اهلل ،ككذلؾ التسكيؽ اإللكتركني [.[27

في قالب جذاب حيث المحادثة الفكرية كممفات الصكت كالصكرة

 -تسيـ في سيكلة الحصكؿ عمى المعمكمة كالتكاصؿ مع

كالفيديك كاأللعاب التعميمية كغيرىا ].[10,20
كما ساعدت شبكات التكاصؿ االجتماعي في تجاكز عدد

العمماء كأصحاب الرأم.

 -تسيؿ أنشطة التطكير الذاتي كتنمية الميارات مف خبلؿ

مف الصعكبات التي كانت تكاجو المعمميف في الفصكؿ الدراسية؛

العديد مف المحتكل المفيد الذم ينشر في ىذه الشبكات يكميا.

فقد أشارت بعض الدراسات إلى أف شبكات التكاصؿ االجتماعي

 -تقدـ فرصة رائعة إلعادة ركابط الصداقة القديمة [.[28

تعتبر أدكات ناجحة في كسر حاجة التردد كالخجؿ لدل بعض

كمع الحجـ الكبير إليجابيات شبكات التكاصؿ االجتماعي إال

الطبلب ،كساعدتيـ عمى التعبير عف آرائيـ كتكجياتيـ كأفكارىـ

 -إضعاؼ تأثير األسرة ،كتراجع قكة العبلقات االجتماعية

كيؤكد ىمؿ [ ]10بأف شبكات التكاصؿ االجتماعي لـ تعد

بحرية تامة [.[26

أنيا ال تخمك مف سمبيات يمكف اإلشارة إلى أبرزىا فيما يمي:
التقميدية ما بيف األفراد لمصمحة لعبلقات االفتراضية [.[11

أدكات أك مكاقع لمتعارؼ أك معرفة ما يجرم حكلنا ؛ كانما

 -قد تتسبب في اختراؽ خصكصيات اآلخريف [.[20

أضحت أدكات ككسائؿ تعميمية فاعمة إذا ما تـ استخداميا

 -ارتفاع كتيرة استيبلؾ الكقت كالماؿ ،كتزايد حاالت اإلدماف

بفعالية كبأخبلقية ،كمكارد ميمة لممعمكمات ،كيمكف لممعمميف

عمى اإلنترنت [.[29

استخداميا مف أجؿ تحسيف التكاصؿ مع الطبلب كدمجيـ في

 -الميؿ إلى التقميد األعمى لمسمككيات المنحرفة كالتي يتعارض

أنشطة فاعمة تختمؼ عف أساليب التدريس التقميدية.

كثير منيا مع تعاليـ الديف كالثقافة اإلسبلمية كتيدـ قيـ

كيشير حسني [ ]24إلى أف السنكات األخيرة شيدت نمكان

 -االنعزالية كعدـ االكتراث بالكاقع ،كضعؼ التكاصؿ المفظي

حيث اشترؾ فييا آالؼ المعاىد كالمدارس كالجامعات عمى

[.[11

مستكل العالـ ،فضبلن عف اشتارؾ الطبلب بغرض التعميـ

متزايدا الستخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي ألغراض تعميمية،

المجتمع.

كالتعمـ ،حيث استفادكا مف خدماتيا دكف قيكد الزماف كالمكاف.

 -تراجع ميارات التفكير كزيادة االعتماد عمى التطبيقات

لقد أصبحت شبكات التكاصؿ االجتماعي تستقطب

اإللكتركنية كالبرامج الذكية [.[26

اىتمامات الطبلب لمتعمـ كالبحث عف المعرفة كحب االطبلع

االستخدامات التعميمية لشبكات التكاصؿ االجتماعي:

كالقراءة؛ خاصة أف ىذه المكاقع ليا ارتباط كبير بأسمكب حياتيـ

رغـ أف شبكات التكاصؿ االجتماعي قد ظيرت أساس نا

بيدؼ تسييؿ التكاصؿ االجتماعي بيف األفراد ،كتكثيؽ الصبلت

اليكمي ،كما أنيا تحفزىـ لمتكاصؿ البناء كااليجابي كتبادؿ

بيف األصدقاء كاألقارب كمجمكعات اليكايات كاالىتمامات

االىتمامات المشتركة كالمعمكمات كالمعارؼ خارج حدكد المدرسة

كالجامعة.

المشتركة ،إال أف ىذه الشبكات قد حققت حضك ار بار از في الحياة

التعميمية لمطبلب كخصكصا في اآلكنة األخيرة.

 .4الدراسات السابقة

أشارت لينارز [ ]30بأف  %77مف الطبلب في جامعة

شيدت السنكات العشر األخيرة حراكان ممحكظان مف الباحثيف

التربكييف لدراسة العديد مف المجاالت التربكية المتعمقة بالتقنية

مينيسكتا بالكاليات المتحدة األمريكية يدخمكف إلى شبكات
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أما دراسة الزكماف [ ]15حكؿ كاقع تعرض الشباب

الحديثة كاستخداماتيا التعميمية ،حيث عنيت نسبة كبيرة مف ىذه

الدراسات بدراسة فاعمية استخدامات التقنية كتكظيفيا في إكساب

السعكدم لمشبكات االجتماعية ،فقد أجريت عمى عينة مككنة مف

المتعمـ لممعرفة أك االتجاىات اإليجابية أك الميارة ،كنظ انر لكثرة

 200طالب كطالبة مف جامعتي الممؾ سعكد كاإلماـ محمد بف
سعكد بالرياض ،كتكصمت إلى عدة نتائج منيا :أف أىـ

مثؿ ىذا النكع مف الدراسات كاألبحاث فإف البحث الحالي

سيقتصر عمى استعراض الدراسات السابقة المتمقة باستخدامات

اإلشباعات التي يحققيا الشباب السعكدم مف استخداـ الشبكات

شبكات التكاصؿ االجتماعي ألغراض تعميمية كتربكية كذلؾ

االجتماعية ىي اإلشباعات المعرفية ،كالى عدـ كجكد فركؽ ذات

داللة إحصائية في متكسطات معدالت استخداـ الشبكات

لشدة عبلقتيا بمكضكع ىذا البحث كأىدافو.

االجتماعية بحسب فئات الدخؿ الشيرم ،كظيكر فركؽ ظاىرية

ففي دراسة أجراىا ككبكسكامي كنارياف [ ]12لتعرؼ تأثير
مكاقع الشبكات االجتماعية عمى تربية الشباب ،أظيرت الدراسة

في متكسطات معدالت استخداـ الشبكات االجتماعية بحسب

أف الشباب ينجذبكف إلى مكاقع الشبكات االجتماعية بشكؿ

متابعة كسائؿ اإلعبلـ التقميدم ،كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة

اىتماـ الطمبة بدراستيـ ،كأكصت الدراسة باالستفادة مف ىذه

لدل عينة الدراسة تبعان لمتغير جنس الطالب ،كعدـ كجكد

إحصائية بيف متكسطات معدالت استخداـ الشبكات االجتماعية

الفت ،كأف ليا تأثي ار إيجابيا عمييـ ،كما أنيا قد تؤدم إلى عدـ

المكاقع في التعميـ إذا كاف االستخداـ كفؽ مبادئ سميمة

فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات درجة الرضا حياؿ

كاشراؼ مناسب.

مساحة الحرية في الشبكات االجتماعية بحسب متغيرات العمر

كمجاؿ الدراسة.

كما أجرل مازماف كأسمكؿ [ ]13دراسة ىدفت إلى كضع

تصكر لبلستفادة مف إمكانيات مكقع الفيسبكؾ في العممية

أما الدراسة التي أعدىا الدمارم [ ]16حكؿ الطبلب

التربكية ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي مف خبلؿ

كالشبكات االجتماعية عمى عينة مف طمبة كمية الفنكف كاإلعبلـ

استبانة إلكتركنية كزعت عمى عينة مككنة مف ( )378مف

بجامعة الفاتح في ليبيا ،فقد أجريت الدراسة عمى مستخدمي

مستخدمي الفيسبكؾ في تركيا ،كتكصمت الدراسة إلى أف

الفيس بكؾ كشبكة اجتماعية بيدؼ البحث في اإلشباعات

المستخدميف الذيف يعتقدكف أف الفيسبكؾ يمبي رغباتيـ حكالي

المتحققة مف جراء استخدامو؛ كتكصمت الدراسة إلى أف الفيس

( ،)%86كأف ( )%45منيـ يستخدمكنو ألغراض تعميمية،

بكؾ كشبكة اجتماعية يستخدـ مف معظـ الطمبة كىـ مف يخبركف

كانتيت الدراسة إلى كضع تصكر الستخدامات الفيسبكؾ

بعض عنو ،كأف السبب الرئيس الستخدامو ىك اكتساب معارؼ

التعميمية يتـ فيو مراعاة رغبات المستخدميف كاالستفادة مف

كتعمؽ أكثر بالعالـ كالتكاصؿ مع أناس ذكم اىتماـ مشترؾ ،كما

كفي دراسة أجراىا عبد الشافي [ ]14لمعرفة أثر استخداـ

االنشغاؿ عف القراءة ،كيؤدم إلى الكسؿ كالتراخي ،أما عف

مكاقع التكاصؿ االجتماعي كعبلقتو بزيادة التأثير المعرفي

النتائج مف حيث اإلشباعات فكانت :أف الفيس بكؾ كشبكة

كاستيدفت ( )300مف طمبة الجامعات المصرية ،كشفت نتائج

اجتماعية يشبع الطمبة معرفيا كيزكد الطمبة بمعرفة متعمقة

الدراسة أف أىـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي التي يفضميا الشباب

بالعالـ - .كأيضا لمفيس بكؾ إشباع اجتماعي ،حيث أنو يخمؽ

يكتيكب .كمف أبرز تأثيرات مكاقع التكاصؿ االجتماعي تككيف

 -كلمفيس بكؾ إشباع فكرم ،حيث أنو يطرح أفكا ار جديدة

صداقات جديدة ،كالمشاركات في تعرؼ آخر األخبار حكؿ

لمتكاصؿ بيف الطمبة ،إذ يناقشكف بعضيـ بعضا في مناىج

األحداث الميمة ،كتبادؿ الصكر كالفيديكىات المفضمة عبر

الدراسة كالمحاضرات ،كاكتشافيـ طرؽ أفضؿ لمراجعة الدركس.

بيف الشباب عينة الدراسة كفؽ متغيرات (النكع – نكع التعميـ

إلى قياس استخداـ طبلب كطالبات قسـ عمـ المعمكمات لمكاقع

الجامعي – المستكل الثقافي لؤلسرة) في متكسطات درجات

التكاصؿ االجتماعي ،كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي

كثافة استخداميـ لمكاقع التكاصؿ االجتماعي.

التحميمي ،كمف خبلؿ تطبيؽ أداة االستبانة اإللكتركنية عمى عينة

أجمع الطمبة أف االستخداـ المفرط لمفيس بكؾ يؤدم إلى

اإلمكانات كالخدمات التي يقدميا المكقع.

جكا اجتماعيا كتكاصبل بيف الزمبلء حتى في أكقات العطبلت.

في الجامعات المصرية ىي عمى التكالي :فيسبكؾ ،تكيتر،

كفي جامعة أـ القرل؛ أجرل معتكؽ [ ]17دراسة ىدفت

المكقع .كأشارت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
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بمغت ( )466طالبا كطالبة ،أظيرت النتائج أف ( )%94مف

كفي دراسة حديثة قامت بيا حناكم [ ]19مف أجؿ الكقكؼ

عينة الدراسة تستخدـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي ،كأف نسبة

عمى كاقع استخداـ الطمبة في سف المراىقة الكسطى لشبكات

استخداـ الطالبات تتفكؽ عمى الطبلب ،أما عف أغراض ىذا

التكاصؿ االجتماعي في مدارس مدينة نابمس في فمسطيف،

ضعفا في الكعي لدل عينة الدراسة في خصائص كامكانيات

بحثية ،كبمغت عينة الدراسة ( )217مفردة مف الفئة العمرية

الشبكات االجتماعية.

( )16-14سنة ،منيـ ( )102طالبان ،ك( )115طالبة ،تـ

اتبعت الدراسة المنيج الكصفي ،كاستخدمت االستبانة كأداة

االستخداـ فكاف التكاصؿ مع األصدقاء ،كما أظيرت الدراسة

اختيارىـ عشكائيان مف ست مدارس مف مناطؽ جغرافية متنكعة

كاستيدفػ ػت دراسػ ػة آؿ سعػ ػكد [ ]18تعػ ػ ػرؼ دكاف ػع استخ ػداـ

الشباب الجامعي في السعكدية لمكاقع التكاصؿ االجتماعي عمى

مف المدينة ،تكصمت الدراسة إلى أف النسبة العظمى ()%97

شبكة اإلنترنت ،كاإلشباعات المتحققة منيا ،كالتعرؼ عمى

مف الطمبة لدييـ اشتراؾ في كاحد عمى األقؿ مف مكاقع شبكات

عادات ككثافة االستخداـ كتأثير ذلؾ عمى تقييميـ لسمبيات

التكاصؿ االجتماعي ،كأف معظميـ ( )%89يستخدمكف

كايجابيات شبكات التكاصؿ االجتماعي .كاعتمدت الدراسة عمى

(الفيسبكؾ) كمكقع رئيس ،كالنسبة األكبر ( )%68منيـ لدييـ

االستبياف كأداة لجمع البيانات ،كأخذت بأسمكب العينة العشكائية

اشتراكات منذ ما يزيد عف سنتيف ،كما أف معظميـ يتمتعكف

الممؾ سعكد بكاقع ( )470طالبان .كأكضحت نتائج الدراسة أف

النسبة األكبر ( )%38.4بينيـ يستخدمكف مكاقع شبكات

بميارات عالية الستخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي ،كأف

الختيار  % 5مف إجمالي طبلب السنة التحضيرية بجامعة

التكاصؿ االجتماعي يكميان ألكثر مف ثبلث ساعات ،كما أف

أكثر مف  % 85مف عينة البحث يستخدمكف شبكات التكاصؿ
االجتماعي ،كأف  % 88منيـ يقضكف في استخداـ تمؾ

نسبة ( )%60منيـ يعتبركف خدمة التكاصؿ مع األىؿ

 % 61منيـ يستخدمكف (تكيتر) ،مقابؿ  % 57لمف يستخدمكف

( )%63منيـ يستخدمكف اليكاتؼ الذكية بالدرجة الرئيسة

(فيسبكؾ) كجاءت دكافع الحصكؿ عمى األخبار ،كمعرفة أبرز

كجياز الستخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي.

كاألصدقاء ىي المجاؿ األكثر استخدامان لدييـ ،كأف نسبة

الشبكات ما بيف ساعة إلى أقؿ مف ساعتيف ،كأف أكثر مف

أما دراسة المقيؿ [ ]20فقد تناكلت التأثيرات االجتماعية

القضايا السياسية العالمية ،كالبحث عف األحداث كاالحتفاالت

في مقدمة دكافع المبحكثيف الستخداـ شبكات التكاصؿ

كالسمككية كالمعرفية الستخداـ الطالبة الجامعية لشبكات التكاصؿ

االجتماعي ،تمييا األسباب كالدكافع الخاصة باالتصاؿ كالتكاصؿ

االجتماعي ،كقد ىدفت الدراسة إلى تعرؼ أسباب استخداـ

مع اآلخريف .ككاف االتجاه اإليجابي ىك الغالب لدل المبحكثيف

شبكات التكاصؿ االجتماعي مف قبؿ طالبات كمية الخدمة

إزاء تأثيرات شبكات التكاصؿ االجتماعي.

االجتماعية بجامعة األميرة نكرة بنت عبد الرحمف باإلضافة عمى
تعرؼ االثار االجتماعية كالسمككية كالمعرفية سمبيا كايجابيا

كمف أجؿ الكقكؼ عمى األخبلقيات التربكية لشبكات

التكاصؿ االجتماعي لدل طمبة الدراسات العميا بجامعة دمنيكر؛

الستخداميف ليذه الشبكات ،كقد استخدمت الباحثة منيج المسح

أجرل ىمؿ [ ]10دراسة ميدانية شممت ( )642مف طمبة كميات

االجتماعي كما تـ إعداد استبانة كزعت عمى عينة بمغت ()102

التربية كالتجارة كالطب البيطرم كالعمكـ كرياض األطفاؿ ،كمف

طالبة تـ اختيارىف عشكائيا ،كما تـ إجراء ( )8مقاببلت مع ()8

خبلؿ المنيج الكصفي كباستخداـ استبانة صمميا الباحث لجمع

مف أعضاء ىيئة التدريس بالكمية ،كتكصمت الدراسة إلى أف

مف كقت عينة الدراسة ،كغياب مبدأ التحقؽ مف المعمكمة قبؿ

متكسطا ،كمأ أف ىذه الشبكات قد أسيمت في تقريب المسافة

نشرىا ،ككجكد آثار سمبية عمى أخبلقيات كفكر الشباب نتيجة

بيف الصديقات كاألقارب كاشراؾ الطالبة في الفعاليات

التعرض لمحتكيات ىذه الشبكات ،كغياب الشفافية في نشر

المجتمعية ،كما أظيرت الدراسة كجكد عدد مف الظكاىر السمبية

األخبلقيات التربكية لشبكات التكاصؿ االجتماعي لدل عينة

االثار اإليجابية ليا.

لشبكات التكاصؿ االجتماعي تأثي ار اجتماعيا كسمككيا كمعرفيا

بيانات البحث ،كشفت الدراسة عف استيبلؾ ىذه الشبكات لكثير

الستخداـ ىذه الشبكات عمى سمككيات الطالبات لكنيا ال تبمغ

المعمكمات الصادقة عبر ىذه الشبكات ،كالى ضعؼ عاـ في

كما أجرل عزب كزمبلؤه [ ]21دراسة سعت إلى الكشؼ

الدراسة ،كما أشارت الدراسة إلى عدـ ظيكر فركؽ ذات داللة

عف الخصائص السيككمترية لمقياس دكافع الشباب مع شبكات

إحصائية بيف إجابات عينة الدراسة تبعا لمتغير التخصص.
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حكؿ مكضكع البحث ،كبناء أداتو ،كتعرؼ العديد مف جكانبو.

التكاصؿ االجتماعي كتككنت عينة الدراسة مف ( )100طالبان

كطالبة مف كمية التربية في جامعة عيف شمس تتراكح أعمارىـ

 .5الطريقة واإلجراءات

بيف ( )22-18كمف خبلؿ مقياس تـ إعداده لجمع بيانات

أ .منهج الدراسة

دكافع رئيسة الستخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي لدل عينة

المسحي لمناسبتو لطبيعة أىداؼ الدراسة الحالية كأسئمتيا ،مف

الدراسة كتككف مف ( )15فقرة ،تكصمت الدراسة إلى كجكد خمسة

اعتمد الباحث في بحثو ىذا عمى المنيج الكصفي

البحث كىي الحفاظ عمى العبلقات القائمة ،كالتعرؼ عمى

حيث استطبلع كجيات نظر عينة الدراسة (الطبلب المعمميف)

أشخاص جدد ،كقضاء كقت الفراغ ،كتقديـ نفسو كالتعبير عنيا

حكؿ كاقع استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي ألغراض

لآلخريف ،كألغراض التعمـ كتبادؿ المعمكمات حكؿ المشاريع

تعميمية كتعرؼ اتجاىاتيـ ،كالصعكبات التي يكاجيكنيا في سبيؿ

الدراسية كالبحثية.

استثمار ىذه األدكات إيجابيان في العممية التعميمية.

التعقيب عمى الدراسات السابقة

ب .عينة الدراسة

يتضح مف استعراض الدراسات السابقة ما يمي:

تككف مجتمع ىذه الدراسة مف جميع الطبلب المعمميف

 -تزايد اىتماـ الباحثيف التربكييف الممحكظ بدراسة االثار التربكية

في تخصص التربية اإلسبلمية بكمية التربية في جامعة الممؾ

 -عنيت العديد مف الدراسات بتناكؿ أثر استخداـ ىذه الشبكات

كالمتكسطة كالثانكية) ،كبمغ مجكع العينة ( )88طالبان معممان أم

كمعرفيان ..إلخ.

عددىـ ( )260طالبا ،بعد استبعاد ( )25معممان شارككا في

كالتعميمية لشبكات التكاصؿ االجتماعي.

خالد ،كتـ اختيار العينة عشكائيا مف جميع المدارس (االبتدائية

عمى الشباب مف زكايا متعددة تربكيان كاجتماعيان كأخبلقي نا

ما نسبتو حكالي ( )%34مف مجمكع أفراد مجتمع البحث كالبالغ

 -ال زالت الحاجة قائمة إلى مزيد مف الدراسات التخصصية في

اإلجابة األكلية عمى أداة البحث ألغراض التأكد مف صدقو

االستخدامات التعميمية لشبكات التكاصؿ االجتماعي كخصكصان

كثباتو ،ك( )12معممان لـ تكف إجاباتيـ صالحة لمتحميؿ بسبب

السابقة كاقع استخداـ المعمميف ليذه الشبكات في العممية

كقد حددت خصائص عينة الدراسة بالتخصص ،كالمرحمة

في مجاؿ التربية اإلسبلمية ،إذ لـ تتناكؿ أم مف الدراسات

النقص الكبير في البيانات المطمكبة أك تعارض بيا.

التعميمية.

الدراسية ،كالخبرة .كتكضح الجداكؿ أرقاـ ( )3( ،)2( ،)1تكزيع

 -ت ػـ االستف ػادة م ػف ى ػذه ال ػدراس ػات ف ػي تػأطي ػر الخ ػمفية المعرفية

أفراد عينة البحث كفقا لممتغيرات الديمكغرافية لمجتمع البحث.

جدول 1

توزيع أفراد عينة البحث طبقاً لمتغير التخصص (ن = )88
القسم

العدد

النسبة المئوية

الشريعة

61

69.3

أصكؿ الديف

27

30.7

المجمكع

88

100

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )1أف أعمى نسبة استجابة مف

بنسبة ( ،)%69بينما بمغت نسبة المشاركيف مف الطبلب

أفراد عينة الدراسة كانت مف الطبلب المعمميف في قسـ الشريعة

تقريبان.

المعمميف

جدول 2

بقسـ

أصكؿ

الديف

()%30.7

توزيع أفراد عينة البحث طبقاً لمتغير نوع الخبرة في استخدام شبكات التواصل االجتماعي (ن =)88
الكمية

العدد

النسبة المئوية

أقؿ مف  3سنكات

34

38.6

مف  3إلى  6سنكات

42

47.7

أكثر مف  6سنكات

12

13.6

المجمكع

88

100
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يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )2أف نسبة استجابة عدد أفراد

االجتماعي أكثر مف  6سنكات فمـ يتجاكزكا ما نسبتو

عينة الدراسة الذيف يممككف خبرة تتراكح بيف  6-3سنكات ىـ

( )%13.6فقط مف إجمالي عينة البحث ،كربما يعكس ىذا

نسبتيـ ( ،)%47.7بينما بمغت نسبة مف يتعاممكف مع شبكات

فئة الشباب في المممكة حيث ظيرت ىذه البرامج كانتشرت

التكاصؿ االجتماعي منذ أقؿ مف  3سنكات ( ،)%38.6أما

استخداماتيا في أكساط المجتمع خبلؿ الخمس سنكات األخيرة

الطبلب المعممكف الذيف تجاكزت خبرتيـ في برامج التكاصؿ

تقريب نا.

التكزيع كاقع انتشار استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي بيف

الشريحة األكبر بف نسبة المستجيبيف ألداة البحث إذ بمغت

جدول 3

توزيع أفراد عينة البحث طبقاً لمتغير مرحمة المدرسة التي يعمل بها الطالب المعممون (ن =)88
مرحمة المدرسة

العدد

النسبة المئوية %

االبتدائية

4

4.5

المتكسطة

74

84.1

الثانكية

10

11.4

المجمكع

88

100

صعكبات استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي ألغراض تعميمية

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )3أف نسبة كبيرة مف عينة الدراسة

كانت تمارس التربية الميدانية في مدارس المرحمة المتكسطة

مف كجية نظر عينة البحث مف خبلؿ اإلجابة عف سؤاؿ مفتكح.

كىي المرحمة األكثر شيكعا لمتدريب في كمية التربية ،كبمغت

لمتأكد مف صدؽ بنكد االستبانة كمدل تمثيميا لكاقع

نسبة الطبلب المعمميف المشاركيف في ىذا البحث ممف يتدربكف

البحث ،تـ عرض النسخة األكلية مف االستبانة عمى ( )9مف

في مدارس ىذه المرحمة ( )%86.36مف إجمالي عينة البحث،

المتخصصيف في تخصصات المناىج كطرؽ تدريس كتقنيات

( )%10مف عينة البحث ،أما مدارس المرحمة االبتدائية فقد

لتحقيؽ أىداؼ البحث ،.كتـ تطكير أداة البحث في ضكء آراء

شارؾ منيا ثبلثة طبلب فقط كيمكف أف يعزل ذلؾ لقمة عدد

المحكميف إذ تضمنت النسخة النيائية لؤلداة حذؼ بند مف

الطبلب المعمميف الذيف يكجيكف لمتدريب في تمؾ المدارس

المحكر األكؿ ،كثبلثة بنكد مف المحكر الثالث ،كتمت إضافة بند

ج .أدوات الدراسة

كمف خبلؿ تطبيؽ أداة البحث عمى عينة استطبلعية شممت

التعميـ كالقياس كالتقكيـ لمحكـ عمى مدل صبلحيتيا كمناسبتيا

في حيف مثمت نسبة المشاركيف مف المدارس الثانكية حكالي

إلى المحكر الثالث ،كما تـ إجراء بعض التصكيبات المغكية،

مقارنة بمدارس المرحمة المتكسطة كالثانكية.

( )25طالبا معمما لحساب معامؿ الثبات (اختبار ألفا كركنباخ)

مف خبلؿ استطبلع كمراجعة الدراسات السابقة كبالنظر

أظيرت النتائج أف قيمة معامؿ الثبات بمغت  86.2كىي درجة

إلى أىداؼ ىذه الدراسة فإف الباحث يرل مناسبة استخداـ أداة

جيدة مف الثبات.

االستبياف كذلؾ مف أجؿ جمع البيانات المطمكبة لمكصكؿ إلى

 .6النتائج ومناقشتها

نتائج البحث ،كقد أعد الباحث أداة االستبياف لتتناسب مع

السؤاؿ األكؿ :ما مدل استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي

أىداؼ كأسئمة البحث الحالي ،كما تـ تقسيميا إلى أربعة أقساـ

رئيسة :خصص القسـ األكؿ لجمع البيانات األساسية (متغيرات

ألغراض تعميمية لدل عينة مف الطمبة المعمميف؟

البحث) لمعينة المشاركة كالتخصص ،كعدد سنكات الخبرة في

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ ،تـ استخراج المتكسطات الحسابية

استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي ،كالمرحمة الدراسية لمدرسة

كاالنحراؼ المعيارم حسب تقديرات أفراد عينة البحث لمدل

التدريب الميداني ،أما القسـ الثاني فقد خصص لمكشؼ عف

استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي ألغراض تعميمية ،بحيث

مدل استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي ألغراض تعميمية

خصص لكؿ فقرة سمـ استجابة ثبلثي؛(دائما ،أحيانا ،ال) ،كقد

لدل عينة البحث ،كخصص القسـ الثالث لتحديد اتجاىات عينة

أعطيت رقميا الدرجات  1،2،3عمى الترتيب ،كتـ حساب مدل

البحث نحك استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي ألغراض

القياس عمى النحك التالي:

تعميمية مف كجية نظر ،أما القسـ الرابع فقد استيدؼ تحديد

المدل = أعمى قيمة – أقؿ قيمة /عدد الفئات (درجات المقياس)
24

الحسابي لمبند بيف  2.35ك 3كبدرجة متكسطة إذا كاف المتكسط

مدل المقياس = 0.66 = 3 / 2 = 3/ 1-3

الحسابي يقع بيف  1.68ك ،2.34كيعتبر استخداـ الطبلب

كبناء عمى ذلؾ تـ تحديد قيمة فئات المقياس الثبلثي

المعمميف لشبكات التكاصؿ االجتماعية ألغراض تعميمية بدرجة

المتدرج كما يمي:

منخفضة إذا قؿ المتكسط الحسابي عف قيمة .1.67

يعتبر استخداـ الطبلب المعمميف لشبكات التكاصؿ

كجاءت النتائج كما يمي:

االجتماعية ألغراض تعميمية بدرجة عالية إذا تراكح المتكسط
جدول 4

استخدام الطالب المعممين لشبكات التواصل االجتماعية ألغراض تعميمية
البند

ك

دائما

أحيانا

ال

2.59

0.654
0.546

%

ك

%

ك

8

9.1

الفيسبكؾ

60

68.2

20

22.7

4.5

2.71

تكيتر

67

76.1

17

19.3

4

1.56

0.756

مام سبيس

53

60.2

21

23.9

14

15.9

0.485

يكتيكب

68

77.3

18

20.5

2

2.3

2.75

انستجراـ

52

59.1

26

29.5

10

11.4

2.48

0.694

سناب شات

42

47.7

32

36.4

14

15.9

2.31

0.736

لينكدف

18

20.5

44

50

26

29.5

1.90

0.705

يتضح مف الجدكؿ ( )4بأف المتكسطات الحسابية لتقديرات

%

المتوسط

االنحراف
المعياري

السؤاؿ الثاني :ما اتجاىات الطمبة المعمميف نحك استخداـ
شبكات التكاصؿ االجتماعي ألغراض تعميمية؟

أفراد عينة البحث لدرجة استخداميـ لشبكات التكاصؿ
االجتماعية ألغراض تعميمية تراكحت بيف ( )2.75ك()1.90

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ ،تـ استخراج المتكسطات الحسابية

عدا متكسط استخداميـ لمكقع مام سبيس كالذم لـ يتجاكز

كاالنحراؼ المعيارم لكؿ فقرة مف فقرات مقياس اتجاىات عينة

( )1.56كبالنظر إلى المعيار الذم اعتمد عمى تقسيـ المدل

البحث نحك استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي ألغراض

التكاصؿ االجتماعية ألغراض تعميمية بدرجة عالية أك متكسطة

مقياس ليكرت؛ (مكافؽ بشدة ،مكافؽ ،محايد ،غير مكافؽ ،غير

عدا مكقع مام سبيس فيي قميمة ،كتحديدا فإف عينة البحث

مكافؽ بشدة) ،كقد أعطيت رقميا الدرجات  ،5،4،3،2،1عمى

تستخدـ مكقع اليكتيكب كأكثر المكاقع ألغراض تعميمية بدرجة

الترتيب ،كتـ حساب مدل القياس عمى النحك التالي:

( ،)2.59ثـ االنستجراـ ( ،)2.48كجميع ىذه المتكسطات تقع

المدل = 0.8 = 5/4 = 5/ 1-5

تعميمية ،بحيث خصص لكؿ فقرة سمـ استجابة خماسي ،بحسب

لثبلث فئات متساكية ،نجد أف استخداـ عينة البحث لشبكات

المدل = أعمى قيمة – أقؿ قيمة /عدد الفئات (درجات المقياس)

عالية ( ،)2.75يميو مكقع تكيتر ( ،)2.71ثـ مكقع الفيسبكؾ

كبناء عمى ذلؾ تـ تحديد قيمة فئات المقياس الخماسي

ضمف نطاؽ االستخداـ العالي ،أما استخداميـ لمكقع سناب
شات كمكقع لينكدف فقد بمغت متكسطاتيما ( 2.31ك)1.90

المتدرج كما يمي:

تعميمية كاف متكسطا .كىذه النتيجة تشير إلى شعبية استخداـ

االجتماعية ألغراض تعميمية إيجابيا بدرجة كبيرة جدا إذا تراكح

مكاقع التكاصؿ االجتماعية ألغراض تعميمية في أكساط الطمبة

المتكسط الحسابي لمبند بيف  4.21ك 5.00كبدرجة كبيرة إذا

المعمميف خصكصا يكتيكب ،تكيتر كالفيسبكؾ ،كلعؿ ذلؾ يرجع

كاف المتكسط الحسابي يقع بيف  3.41ك 4.20أما إذا كقعت

إلى أنيما مف أكائؿ شبكات التكاصؿ االجتماعي انتشا انر ،كتتفؽ

قيمة المتكسط الحسابي بيف  2.61ك 3.40فيعني أف اتجاىات

[ ]18كالدمارم [ ]16كعبد الشافي [.[14

الشبكات االجتماعية ألغراض تعميمية سمبيا أك سمبيا جدا إذا قؿ

يعتبر

عمى التكالي؛ مما يعني أف استخداـ عينة البحث ليما ألغراض

ىذه النتائج مع دراسة كؿ مف حناكم [ ]19كدراسة آؿ سعكد

اتجاه

الطبلب

المعمميف

لشبكات

التكاصؿ

الطبلب المعمميف بدرجة متكسطة ،كيعتبر اتجاىيـ نحك استخداـ
المتكسط الحسابي عف قيمة .2.60
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جدول 5

اتجاهات الطالب المعممين نحو استخدام شبكات التواصل االجتماعي ألغراض تعميمية
م

1

العبارة

أشعر باالنسجاـ أثناء تصفحي

موافق

موافق بشدة

غير موافق

محايد

غير موافق

المتوسط

بشدة

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

35

39.8

36

40.9

15

17

0

0

2

2.3

االنحراف
المعياري

4.16

0.870

شبكات التكاصؿ
2

أداكـ عمى متابعة الجديد في

16

18.2

28

13.8

36.4

32

8

9.1

4

4.5

3.5

0.984

تخصصي عبر شبكات التكاصؿ
3

شبكات التكاصؿ أثرت معمكماتي

27

30.7

35

39.8

21.6

19

7

8.0

0

0

3.93

0.920

في التخصص
4

عند تصفح شبكات التكاصؿ

42

47.7

40

45.5

6.8

6

0

0

0

0

4.41

0.620

أحرص عمى تطكير مياراتي
كمعمكماتي
5

قد ألغي بعض المياـ لمتابعة

5

5.7

30

34.1

38.6

34

15

17

4

4.5

3.20

0.95

جديد شبكات التكاصؿ
6

ال اشعر باالرتياح عند انقطاعي

21

23.9

35

39.8

27.3

24

7

8.0

1

1.1

3.78

0.953

عف شبكات التكاصؿ
7

مكاقع التكاصؿ سيمت لممعمميف

16

18.2

44

50

28.4

25

2.3

2

1

1.1

3.82

0.796

مياـ عمميـ
8

أحتفظ بعبلقات مميزة مع

24

27.3

33

37.5

27

30.7

4

4.5

0

0

3.88

0.870

تربكييف مف خبلؿ شبكات
التكاصؿ
9

يمكنني استثمار شبكات التكاصؿ

14

15.9

35

39.8

28

31.8

10

11.4

1

1.1

3.58

0.931

في التكاصؿ مع طبلبي
10

أحث زمبلئي عمى االستفادة مف

7

8

32

36.4

37

42

11

12.5

1

1.1

3.38

0.848

شبكات التكاصؿ االجتماعي
تربكيان

3.76

الكمي

0.88

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف عينة البحث لدييا اتجاىات

شبكات التكاصؿ االجتماعي في اآلكنة األخيرة ،كقناعة عينة

إيجابية الستخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي ألغراض تعميمية إذ

البحث بما تقدمو ىذه الشبكات مف إثراء عممي كمعرفي

التكاصؿ االجتماعي ألغراض تعميمية ( )3.76كىك ما يمثؿ

خدمات التكاصؿ اإللكتركني كمشاركة الممفات ،كتبادؿ

االتجاه اإليجابي حسب المقياس الخماسي الذم تـ اعتماده ليذا

المعمكمات ىي مف أىـ ما يحتاجو المعمـ أثناء تدريسو لطبلبو.

البحث ،كتفصيبل فقد تراكحت متكسطات استجابات عينة البحث

كتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة المقيؿ [ ]20كالدمارم [ ]16كدراسة

عمى ( )8مف فقرات ىذا المقياس بيف ( 3.50ك )3.78كىك ما

ككبكسكامي كنارياف [ ،]12كدراسة مازماف كاسمكؿ [.[13

ألغي بعض المياـ لمتابعة جديد شبكات التكاصؿ" ك"أحث

عينة البحث تبعا لمتغيراتو؟

لمستخدمييا ،كايماف عينة البحث بأف ما تكفره ىذه الشبكات مف

بمغ المتكسط العاـ الستجاباتيـ عمى مقياس استخداـ شبكات

السؤاؿ الثالث :ىؿ يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات

يشير إلى االتجاه اإليجابي لدل عينة الدراسة ،أما الفقرتاف "قد

كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار ت لمعرفة أثر

زمبلئي عمى االستفادة مف شبكات التكاصؿ االجتماعي تربكيان"

متغير التخصص عمى استجابات عينة البحث ،كما ىك مبيف

فقد بمغت متكسطاتيما ( 3.20ك )3.38عمى التكالي مما يقع

في الجدكؿ (.)6

ضمف فئة االتجاه المحايد ،كقد يعكد السبب في ذلؾ إلى انتشار
26

جدول 6

اختبار(ت) لمعرفة أثر متغير التخصص عمى استجابات عينة البحث
المحور

التخصص

ن

المتوسط

االنحراف المعياري

ت

الداللة

مدل استخداـ شبكات التكاصؿ ألغراض تعميمية

الشريعة

61

14.36

1.40

0.828

غير دالة

أصكؿ الديف

27

14.51

1.47

الشريعة

61

37.31

3.75

أصكؿ الديف

27

38.30

3.61

االتجاه نحك استخداـ شبكات التكاصؿ ألغراض تعميمية

كما تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم ،لمعرفة أثر

0.877

غير دالة

متغير الخبرة عمى استجابات عينة البحث كما ىك مبيف في
الجدكؿ (.)7

جدول 7
اختبار تحميل التباين األحادي ،لمعرفة أثر متغير الخبرة عمى استجابات عينة البحث
مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

ف

الداللة

مدل استخداـ شبكات التكاصؿ

داخؿ المجمكعات

3.178

2

1.589

0.785

0.459

ألغراض تعميمية

بيف المجمكعات

172.095

85

2.025

المجمكع

175.273

87

االتجاه نحك استخداـ شبكات

داخؿ المجمكعات

39.755

2

19.878

التكاصؿ ألغراض تعميمية

بيف المجمكعات

1163.109

85

13.684

المجمكع

1202.864

87

كتـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم ،لمعرفة أثر متغير

1.453

0.240

المرحمة الدراسية عمى استجابات عينة البحث كما ىك مبيف في

الجدكؿ (.)8
جدول 8

اختبار تحميل التباين األحادي ،لمعرفة أثر متغير المرحمة الدراسية عمى استجابات عينة البحث
مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

ف

الداللة

مدل استخداـ شبكات التكاصؿ

داخؿ المجمكعات

7.386

2

3.693

1.870

0.160

ألغراض تعميمية

بيف المجمكعات

167.886

85

1.975

المجمكع

175.273

87

االتجاه نحك استخداـ شبكات

داخؿ المجمكعات

33.862

2

16.931

التكاصؿ ألغراض تعميمية

بيف المجمكعات

1169.01

85

13.753

المجمكع

1202.864

87

1.231

0.297

يتبيف مف الجداكؿ أعبله رقـ ( )6ك( )7ك( )8عدـ كجكد

[ ]15في عدـ كجكد أثر داؿ إحصائيا لمتغير مجاؿ الدراسة،

أفراد عينة البحث حسب أم مف متغيرات البحث (التخصص،

كجكد أثر لمتغير التخصص عمى استجابات عينة البحث حكؿ

كالخبرة في استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي ،كالمرحمة

شبكات التكاصؿ االجتماعي ،كيمكف قبكؿ مثؿ ىذا االختبلؼ

الدراسة) ،كبالنظر إلى التشابو الكبير بيف خبرات عينة البحث

الختبلؼ التخصصات بيف دراسة عبد الشافي [ ]14كىذه

الشبكات ،كالى ما أظيرتو نتائج ىذا البحث مف االتجاه اإليجابي

كالتقنية مف الطبيعي أف تحدث أث ار في استجابات المبحكثيف

السائد لدل عينة البحث فإف ىذه النتيجة تككف مقبكلة.

يختمؼ عف األثر الذم تحدثو تخصصات أخرل.

كتختمؼ مع نتائج دراسة عبد الشافي [ ]14كالتي اشارت إلى

اختبلؼ ذم داللة إحصائية في المتكسطات الحسابية لتقديرات

الدراسة ،إذ أف طبيعة التخصصات التي ليا عبلقة بالحاسب

العممية كالمينية ،ككذلؾ سنكات خبرتيـ في التعامؿ مع ىذه

السؤاؿ الرابع :ما صعكبات استخداـ شبكات التكاصؿ

كتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة ىمؿ [ ]10في عدـ كجكد

االجتماعي ألغراض تعميمية مف كجية نظر عينة البحث؟

أثر داؿ إحصائيا لمتغير التخصص ،كمع نتائج دراسة الزكماف
27

5

جاءت إجابات عينة البحث عمى ىذا السؤاؿ متضمنة عددان مف

2016

12

لتصنيفيا فقد جمع الباحث ىذه العكائؽ في خمسة عكائؽ رئيسة
تـ إجماليا في الجدكؿ التالي:

العكائؽ التي تحد مف استخداـ الطبلب المعمميف لشبكات
التكاصؿ االجتماعي كاستثمارىا ألغراض تعميمية ،كفي محاكلة

جدول 9

الصعوبات التي تحد من استخدام الطالب المعممين لشبكات التواصل االجتماعي ألغراض تعميمية
ك

%

الصعوبات

م
1

غياب الحكافز المادية كالمعنكية لممعمـ

96

16.95

2

تفاكت جاىزية الطبلب الستخداـ مثؿ ىذه األدكات

61

14.99

3

حجـ الكقت الذم تستغرقو شبكات التكاصؿ االجتماعي

56

13.76

4

قمة الدكرات التطكيرية لممعمميف في ىذا المجاؿ

53

13.02

5

ضعؼ خدمات شبكة اإلنترنت أك انعداميا

48

11.79

6

عدـ اإللماـ بطبيعة ىذه الشبكات كامكاناتيا

38

8.35

7

التكجو السمبي كالقمؽ النفسي لدل بعض المعمميف كالمديريف

37

9.09

8

عدـ كعي بعض أكلياء األمكر بفاعمية مثؿ ىذه الشبكات تعميميا

28

6.88

9

عدـ مناسبتيا لكثير مف محتكيات مقررات العمكـ الشرعية

21

5.16

407

100

المجمكع

العممية التعميمية.

كيظير جميان مف خبلؿ ىذا الجدكؿ أف أغمب عينة البحث

كمف خبلؿ ىذه النتائج يتأكد أىمية العناية بدكر المعمـ

يؤمنكف بأف غياب الحكافز المادية كالمعنكية لممعمـ ،ككذلؾ
تفاكت جاىزية الطبلب ليذا النكع مف التعمـ ،كما تستيمكو ىذه

كالطالب كتحفيزىما الستثمار ىذه الشبكات لتعزيز فرص التعمـ

الشبكات مف كقت كبير مف الطرفيف (المعمـ كالطالب)،

كالتكاصؿ بينيما كذلؾ مف خبلؿ تكفير الحكافز المادية

الشبكات االجتماعية مف أجؿ التعميـ كالتعمـ مف أبرز العكائؽ

كما أف نشر ثقافة التعميـ اإللكتركني كاالستفادة مف الخدمات

التي تكاجو المعمميف عند استخداميـ لمشبكات االجتماعية كأداة

المتاحة في ىذه الشبكات لدل منسكبي المدارس كأكلياء األمكر

مف أدكات التعمـ ،إذ تراكحت نسب تكرار اإلشارة إلى ىذه

قد يسيـ بشكؿ كبير في جعؿ ميمة المعمميف أسيؿ ،كتتفؽ

( ،)%13.02كيأتي ضعؼ خدمات شبكة اإلنترنت أك انعداميا

 .7التوصيات

التك اررات التي تشير إلى ىذا العائؽ ( )%11.79مف إجمالي

 .1العناية بمراجعة برامج إعداد معمـ العمكـ الشرعية كتطكيرىا

عدد التك اررات ،في حيف تقاربت نسبة إشارة عينة البحث إلى

مف خبلؿ تضمينيا أفضؿ الممارسات التعميمية لممستحدثات

كالمعنكية ،كتنمية مياراتيما في االستخداـ األمثؿ ليذه الشبكات،

باإلضافة إلى عدـ تكفر دكرات تدريبية متخصصة في استخداـ

النتائج الحالية مع نتائج معتكؽ [.[17

المعكقات ضمف استجابات عينة البحث مف ( )%16.95إلى

في ضكء نتائجو ،يكصي البحث بما ىك و
آت:

في المرتبة الخامسة مف كجية نظر عينة البحث إذ بمغت نسبة

كجكد ضعؼ في اإللماـ بطبيعة ىذه الشبكات كاستخداماتيا

التقنية.

التربكية ،كالى كجكد تكجو سمبي لدل بعض المعمميف كمديرم
المدارس تجاه استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي في التعميـ

 .2تكفير تنمية مينية متخصصة في كيفية استثمار كسائؿ
التكاصؿ االجتماعي كاالستفادة منيا كمكرد لمتعمـ ،كبكابة

إذ بمغت نسبة تك اررات كؿ مف ىذيف العائقيف حكالي ()%9

لمتكاصؿ اإليجابي بيف الطالب كالمعمـ.

تقريبا ،كاحتؿ عدـ كعي أكلياء األمكر بجدكل ىذه الشبكات

 .3إجراء المزيد مف الدراسات التربكية حكؿ فاعمية بعض

تعميميا المرتبة الثامنة بنسبة تك اررات بمغت ( ،)%6.88أما عدـ

شبكات التكاصؿ االجتماعي كخصكصا ما يكفر خدمة البث
المباشر في تحسيف نشر العمـ الشرعي.

مناسبة محتكيات شبكات التكاصؿ االجتماعي لبلستخداـ
ألغراض تربكية فقد تمت اإلشارة إلييا بنسبة ( )%5تقريبا مف
إجمالي تك اررات اإلشارة إلى معكقات استخداـ ىذه الشبكات في
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THE REALITY OF USING SOCIAL
COMMUNICATION NETWORKS (SCN)
BY STUDENT TEACHERS IN THE
FACULTY OF EDUCATION, KING
KHALID UNIVERSITY
MOHAMMED H. ALBAHIRI
King Khalid University.
ABSTRACT_ This study was undertaken to investigate the reality of using Social
Communication Networks (SCN) by student teachers in the faculty of Education, King
Khalid University. Specifically, it aims to explore to what extend they use SCN, their
attitudes towards it for educational purposes and barriers that might affect using it. To
fulfill the aims of this study, descriptive methods were applied and by using questionnaire
of (17 items) 88 students teachers were surveyed in Islamic law Department. The results
showed that the sample used SCN highly and they have a positive attitude toward using it
for educational purposes. In the other hand, the results revealed that student teachers, in
general, face some obstacles such as the absence of financial and moral incentives,
variation in readiness of students to this type of learning, the time consuming in students
and teachers' time alike. No significant statistically differences were showed due to subject,
experience or stage.
Key Word: Social Communication Networks, student teachers, King Khalid University.
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