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 نح الفرصة لي لشكرهم وتقدير دعمهم...وأخيرا  إلى كل من لم تس

 هذا إهدائي لكم                         

 

 

 

 

 

 



 د

 

 باللغة العربية الّدراسةملخص 
 الطالبة : نور الهدى سعد

 2019 -2018للعام   S18 الّدراسيالجامعة االفتراضية السورية                      الفصل 

 : فاطمة بدر إشراف الدكتورة 

 الملخص :

مادة تكنولوجيا ل الت دريسيأعضاء الكادر هدفت الد راسة للتعرف على أثر توظيف استخدام           

 –ة ذقي  الال   –حمص  –ريف دمشق  –ورية )دمشق س  المحافظات الالمعلومات واالتصاالت في 

اتي تعل م)الفيسبوك و واتساب( في ال االجتماعي الت واصلطرطوس ( لمجموعات مواقع  لكادر ل الذ 

اتيةالمهني ة  الت نمي ة) الت دريسي سون المرحلة األساسية الحلقة مم ن ، الت دريسي( واألداء الذ   الث انيةيدر 
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بشكل  ستبانةعت االبطريقة عشوائية، ووز   اختيروا للمجموعة، مستخد  م   (98نة من )المكو  العي نة 

 صت الد راسة إلى :خل  ، و 22SPSS برنامج باستخدام ا  اتها إحصائيناتحليل بي تم  لي إلكتروني

   بين توظيف استخدام إحصائي ة لة وموجبة وذات دال قوي ةة وجود عالقة ارتباطية خطي

اتي التعل مو تخصصي ةال الت واصلمجموعات  اتيه لمهني ةا الت نمي ة"  الذ  " ألعضاء الهيئة الذ 

ة ذقي  في محافظات دمشق وريفها وحمص والال   التربي ةمديريات مدارس في الت دريسي ة 

 س.وطرطو

   بين توظيف استخدام إحصائي ة وموجبة وذات داللة  قوي ةة وجود عالقة ارتباطية خطي

مدارس في الت دريسي ة ألعضاء الهيئة  واألداء الت دريسي تخصصي ةال الت واصلمجموعات 

 . ة وطرطوسذقي  في محافظات دمشق وريفها وحمص والال   التربي ةمديريات 

 ظيف عن مستوى توالعي نة ات إجابات أفراد متوس طبين إحصائي ة ه ال توجد فروق ذات داللة أن  و

ات لمتغي روفقا في التعل م الذ اتي واألداء   االختصاصي ة االجتماعي الت واصلاستخدام مجموعات 

ترنت نالجنس  والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة ونوع العمل ونوع االتصال المستخدم لإل)

 ((.العمل )المحافظة كانوم

   استخدام  متوس طحول ي نة العاستجابات أفراد  متوس طفي إحصائي ة وجود فروق ذات داللة

  .استخدام مجموعة الواتساب لصالح مجموعة واتساب متوس طمجموعة الفيس بوك و

 الكلمات المفتاحية:
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 األول الفصل
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 مقدمة 

رمع           عصر ه أن  في عصر أبسط ما يقال عنه  اإللكتروني ة اتالت طبيقو الت قني اتالهائل في  الت طو 

دار ت ت  كانة أصبحت البرمجيات تظهر بشكل متسارع لتلبي حاجات يومي  قني، فجار المعرفي والت  ن  األ

 الت قني اتأصبحت مواكبة هذه حيث الحياة وبمختلف االختصاصات، احي نوبشكل تقليدي في مختلف 

ال يستطيع  وأ الت قني ةعامل مع صعبا على من ال يمتلك المهارات في الت   على ضرورته يعد   مرا  أ

ي فضوله في عالم افتراضي يغذ   أن  الفرد  كانصبح بإمأ اإلنترنتكة وبوجود شب ،زاتهااكتشاف مي  

اتقي وينهل لينالمحدود المعارف   ته من المعرفة.نات ليجد ضال  عبر المواقع والمدو  نشره  تم   مم 

ة رة عبرهاالمتوف   اتالت طبيقو اإلنترنتر شبكة بتطو              الت واصلتطبيقات مواقع  خاص 

لما أحدثته من ثورة في  مفهوم  ،ةأصبحت جاذبة لكل الفئات العمري  التي عة ، والمتنو   االجتماعي

ة والثقافية، االجتماعي" استخدامها امتد ليشمل كل مناشط الحياة السياسية وفـ  فراد بين األ االتصال

 web 2.0)من الويب  يناالث  الجيل تطبيقات ها من أن  على  االجتماعي الت واصلف شبكات تصن  حيث 

الي غير متفاعل إلى مستخدم د متلق  الذي نقل المستخدم من مجر  (  ت ومشارك في الخدما فع 

تاجها عبر إن تم  ي تفاعلي ةة اإلعداد إلى وسائط سبق  ركيز على المحتويات م  ، ومن الت  اتالت طبيقو

ا(  354، 2012، ن  االمستخدم ويتشارك فيها مع اآلخرين " ) عمر فسحة افتراضية ال تقتصر  وفر مم 

التساؤالت  والعمل، وال تتوقف عند طرح الد راسةمع األهل واألصدقاء وزمالء  الت واصلعلى 

 شائهانإل لجأ تخصصي ةره من صفحات ك لما توف  وذل ،العلمي ة ة في أكبر القضايا والمعرفي   العلمي ة 

 بمختلف المجاالت لتكون منبر للتواصل مع عمالئها ومساعدا   المؤس ساتركات وكبرى الش  و األفراد

مواقع  -" فقد أدت، قمي ةرتوفره من معلومات أو خدمات  لما مالستفساراتهم وتساؤالته فوريا  

نة على إلى حدوث سرعة في تبادل المعلومات المنشورة والمدو   - االجتماعي الت واصلوتطبيقات 

( 2012)الفاللي، أكد  ، كما ( Miian & bromage,2011,184) " االجتماعي الت واصلشبكات 

بين  الت واصلتدعم ما أن  و االجتماعيال تهدف فقط للتواصل أصبحت هذه المواقع   أن  على  "

بهدف تشارك  اإلنترنتس المتواجدة على شبكة انام المتجتم  هالوالمجموعات ذات ا المؤس سات

و ينطبق ما سبق "، هات واألدبية، وتبادلها بين هذه الج   العلمي ة جازات المعرفة والمعلومات واإلن

 ةإلكترونيات نص  مفجميعها   Facebook, WhatsApp, YouTube, Twitter ـعلى تطبيقات ك

ةسائل ال" تقديم خدمات كالر    تعمل على دوين ومشاركة الملفات وغيرها من والفيديو والت   خاص 

ات ستفادة من هذه المنص  عوا لالروا وسَ ون أبرز من تأث  ربوي  الت   يعد  ، و (2013ين،ان)حس "الخدمات

 .لى حد سواءع  تعليمي ةالة وي  تعل مال عملي ةالزاتها في خدمة وخدماتها ومي  
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فشأت أنف         تعل ماللتفعيل  الت دريسيالكادر على مستوى  الت واصلوات ومجموعات حات والقنالص 

اتي اتي لمهني ةا الت نمي ةعزيز ت بهدف،  الذ  الاللتشارك خلق بيئة لو، موتطوير أدائه سينللمدر   هالذ   فع 

س ساعد ن ويمي يمك  تعلي إلكترونيوتوفير محتوى علمي  ،لمعارفهم ومعلوماتهم في أداء المدر 

البدروسه   الت قني اتهل من علوم اقون للن  سب   لط لبةبوقت أصبح  المتاحة، الت قني اتوكفاءة باستخدام  ي ةفع 

استخدام هذه المواقع من خالل  توظيف أثرق من للتحق   الد راسةت نا، لذا كوعلى دراية بأخبارها

اتي لمهني ةا الت نمي ةلى ع االختصاصي ة تخصصي ةالمجموعات ال                                                                  .يالت عليمللكادر  الت دريسي داءواأل هالذ 

مين  اتها فيي المحافاياتعبرمديريّ  التربّيةبعه وزارة طوير  في المناهج  الذي تتّ مع نهج التّ ف

 العلمّيية فيي الميواد  خاّصية ،اهناليرّ  العلمي الّتطّورة راسيالدّ  الماّدةمحتوى واكب يل ،حيث المضمون

التي يستخدمها خالل  الّتقنّياتومعارفه و وتحديث أدواته مهنيا  المدّرس من تطوير  البدّ  انك عملّيةالو

ت نياالتيي ك  الّتدريبّييةالدورات فأقيمت  ،ة الدرسية إليصال المعلومة بعيدا عن التلقين التقليديالحصّ 

 تأّكييد وقييد ,سييبوعاألتتجيياوز  لييم تها التييي المباشيير لقصيير مييدّ  الّتطبيييقة بعيييدة عيين ا تعريفّيييبمجملهيي

الكثييير ميين هييذه البييرامج كمييا يشييير  عيينالمدّرسييين و المعلمييين رضيياعييدم , وتهييانجاعالبحييوث عييدم 

بييل ة ميين ق  أو البييرامج المعييدّ  الّتطبيييقو ةهنيياف فجييوة بييين النارّييي أنّ  أي" ؛(مSmith ,1992سييميث)

  ".نالخبراء وبين رؤية المعلمين في الميدا

س من استقطاب  البد   انة  كغير كافي   دريبفترة الت   أن  وحيث   من خالل  الت طبيقوتحفيزه على المدر 

اتي تعل مال ةو الذ  سوها غير التي  يعد مدر  في مادة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  خاص 

رسوا ة عام دَ ة لمد  ة( لدورة تدريبي  طابهم ) وهم ذوو شهادات علمي  استق تم  ما أن  و الماد ةن في اختصاصي  

 الماد ةوبدأت الحقا هذه  2000منذ عام  الماد ةطالق في تدريس هذه نل اإلفيها أسس عامة تسه  

رب  البد   ناكف ،ة إضافة إلى لغات البرمجةي  الت طبيقجها العديد من البرامج هافي صلب منوأدخلت  الت طو 

وسائل  استثمار ، وذلك عبرالت طبيقو تعل مالخالل مرحلة  الت دريسيالكادر  دتناسمن دعم وم

ل هذه ث  تم( لاالختصاصي ة WhatsAppو  Facebook) مجموعات  واستخدام االجتماعي الت واصل

سبين الم ةحلقة وصل فوري   اإللكتروني ة اتالت طبيقالمواقع و س الخبير و در  تبادل  تم  يل تعل ممالالمدر 

المعارف وتطبيق  تعل م عملي ةوجيهات والمالحظات  خالل المعلومات واالستفسارات والخبرات والت  

الحديثة،  في وقت أصبحت  فيه  هذه المواقع  تأخذ حيزا  كبيرا من وقت المستخدمين 

امات تمترنت يتواصل من خاللها البشر الذين تجمعهم اهن("فهي مواقع على اإل2011)شفيق،

مع األصدقاء  الت واصلها تتيح أن  ة االجتماعيب الش بكاتنة، وسبب وصف هذه معي  صات أوتخص  

بكاتالروابط بين أعضاء هذه  قوي ةتتعمل على ، والد راسةوزمالء  من  كانلذا  "اإلنترنتفي فضاء الش 
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ت هذه كانف تعل مال عملي ةزاتها في واالستفادة من مي   اتالت طبيقالضرورة البدء باستثمار هذه المواقع و

 الت عليمسو ، ومدر   الث انيةسو الحلقة بمستوياته )مدر   الت دريسيتطبيقها على الكادر  تم  التي  الد راسة

 .في بعض المحافظات في سورية (ةي  وجيهلت  ،والهيئة ا الث انوي

 

 مشكلة البحث .1.1

ا  :الت اليكسؤال اإلشكالية سبق عرضه يمكن صياغة  مم 

 في تخصصيّةال االجتماعي التّواصلمواقع ات مجموع استخدامتوظيف أثر ما  -

(Facebook  وWhatsApp )داء األ( وهالّذاتي لمهنيّةا التّنميّة)  الّذاتي تعلّمال على

بعض مادة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في لالتّدريسيّة عضاء الهيئة أل التّدريسي

 ؟ المحافظات السورية

 

   تساؤالت البحث .1.2

 :الّتاليفي التساؤل   راسةالدّ حور مشكلة تمّ ت

 الّذاتي التعلّمعلى كل من  تخصصّيةال االجتماعي الّتواصلمجموعات مواقع  مدى أثر استخدامما 

لمادة تكنولوجيا الّتدريسّية على أعضاء الهيئة  الّتدريسيداء األ( و الّذاتيه لمهنّيةا الّتنمّية)

 .أمامهمالمعّوقات في دمشق و المعلومات واالتصاالت

 :ةالتّاليالرئيسيّة  تينبثق من السؤال السابق التساؤال

 التساؤل األول: -1
 - الّذاتي التعلّممهارات  على  تخصصّيةال االجتماعي الّتواصلمواقع  استخدام مجموعات يؤثر هل

 ة لمادة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ؟يّ أعضاء الهيئة التدريسلدى  - الّذاتيه لمهنّيةا الّتنمّية

 

 :الّثأّنيالتساؤل  -2
ألعضاء  الّتدريسياألداء على  تخصصّيةال االجتماعي الّتواصلمواقع  استخدام مجموعات يؤثرهل 

 ؟ الّثانويو الّثانيةللحلقة ة لمادة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يّ الهيئة التدريس

 

 التساؤل الثالث: -3

 االجتماعيمجموعات الت واصل  استخدام في مستوى ذات داللة إحصائي ةفروقات هل يوجد 

ألعضاء الهيئة التدريسي ة لمادة تكنولوجيا االتصاالت الديمغرافية  العوامل وفق التخصصي ة

 والمعلومات؟



5 

 

 التساؤل الرابع: -4

 تخصصي ةال االجتماعي الت واصلاستخدام مجموعة  متوس طبين إحصائي ةفرق ذا داللة يوجد هل 

على  تخصصي ةال االجتماعي الت واصلمجموعة  استخدام متوس طبين و  Facebookعلى

Whatsapp  ؟  

 

 
 

 أهداف البحث  .1.3

في  الت واصلتطبيقات مواقع مجموعات ف على أثر توظيف استخدام للتعر   الد راسةتهدف       

 :من خالل ةي  تعل مال عملي ةال

اتي التعل م على االجتماعي الت واصلاستخدام مواقع  أثرمعرفة  .1 ت نمي ة ال من خالل الذ 

اتيه   مادة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتلالت دريسي ة بين أعضاء الهيئة المهني ة الذ 

 بعض المحافظات السورية.في الث انوي  الت عليماألساسي الحلقة الث انية و الت عليملمرحلة 

على  تخصصي ةال االجتماعي الت واصلمواقع مجموعات  توظيف ودور أثر معرفة .2

لمرحلة مادة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لالت دريسي ة أعضاء الهيئة  تطوير أداء

 بعض المحافظات السورية.في  الث انوي الت عليمو الث انيةالحلقة األساسي  الت عليم

، المرحلة لمهني ة، المؤهل العلمي، الخبرة ا) الجنس العوامل الديمغرافية تأثير معرفة .3

على استخدام مجموعات  (العمل كانماالتصال باإلنترنت نوع ، )نوع العمل( ةالت دريسي

 .االختصاصي ة االجتماعي الت واصل

قاتالكشف عن  .4  االجتماعي الت واصلمواقع مجموعات تحد من استخدام  التي المعو 

  .مادة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتلالت دريسي ة أعضاء الهيئة عند  االختصاصي ة

سي استخدام مجموعتي الكشف عن وجود فرق بين  .5 مادة تكنولوجيا المعلومات مدر 

 .ةالت دريسيبالنسبة ألعضاء الهيئة  Facebookو  Whatsappواالتصاالت على 

 

 أهمية البحث  .1.4

في خراط األفراد انو في حياتنا اليومية االجتماعي الت واصلأهمية مواقع  من الد راسةأهمية  تيأت      

تها لتشمل وتعد  واالتصال  الت واصلرت مفهوم ي  التي غ الت قني ة اتلت طبيقا نباعتبارها م  التعامل معها

تصبح مصدر جذب نا وإدراكنا لر من أوقاتنا وحواس  ز كبيحي  سيطرتها على رضت فَ نواحي أخرى، ف

فمشاركتها عبر  تم  التي يو ،ى المجاالتعة في شت  متنو   خبارأتحتويه من معلومات وما ب حات الص 
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إعادة من خالل  التفاعل مع ما ينشر أو يطرح، تم  لي ،عبر صفحات األصدقاءوأ تخصصي ةأو الة العام  

 الت اليوب ،وتبادل األفكار ووجهات النظر بشكل تفاعلي فوري نالنقاش مع األقرواالتعليق النشر أو 

هو  ب إيجابيناجك  تعليمي ةالو ةي  تعل مال عملي ةالفي  ذه المواقع وهذا الوقت واستثمارهاالستفادة من ه

 :تكتسب أهميتها من الد راسة ن  إفلذا في المجال التربوي واألكاديمي  وتطبيقا   فكرة بدأت تلقى رواجا  

أو  تخصصي ةال االجتماعي الت واصلط الضوء على حداثة استخدام مجموعات مواقع يتسل -1

عضاء الهيئة ألدى  بشكل ذاتي لمهني ةا الت نمي ةوتطوير  الذ اتي تعل مالفي  االختصاصي ة

بعض مادة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في ( لالت دريسيالتوجيه والكادر ) الت دريسي ة 

 المحافظات السورية  كدمشق وريفها وحمص وطرطوس والالذقية .

 أعضاء الهيئةعلى أداء  االجتماعي الت واصلاستخدام مجموعات مواقع توظيف أثر  إبراز -2

بعض المحافظات السورية  كدمشق ضمن  الث انوي الت عليمو ث انيةالفي الحلقة الت دريسي ة 

 .وطرطوس والالذقية وحمص وريفها 

اتي لمهني ةا الت نمي ة ط الضوء علىيتسل -3  االجتماعي الت واصلموقع استخدام على  ةدتم  عالم هالذ 

Facebook   وتطبيقWhatsApp  الد عمللحصول على المعلومة و. 

 الت واصل مجموعات مواقعلعمل على االستفادة من لالت دريسي ة الهيئة أعضاء ام تم  توجيه اه -4

 منشوراتمشاركة عبر  لكترونيي اإلالت عليموتوظيفها في إثراء المحتوى  االجتماعي

 .األعضاء والتفاعل معها

 عملي ةالفي  االجتماعي الت واصلواقع وتطبيقات كثر رواجا كماألتقنيات العصر توظيف  -5

 .لتعليم ما قبل الجامعيلالت دريسي ة أعضاء الهيئة  ينة بي  تعل مال

 .تعل مالفي  االجتماعي الت واصلالمحلية المتعلقة بأثر استخدام مواقع  الد راساتغناء إ -6

 

 ابقةالسّ  الّدراسات .1.5

المحور األول  ،تقسيمها إلى محورين تمّ ابقة ومراجعتها السّ  الّدراساتالع على من خالل االطّ        

ين تعلّململلمعلمين ا الّدراسيلتحصيل في ا االجتماعي الّتواصل مواقعتناولت استخدام دراسات 

 يف االجتماعي الّتواصلاستخدام مواقع أثر هو  يانالثّ أما المحور  لمهنّيةا  تعليمّيةاللتنمية مهاراتهم 

وفق  راساتالدّ عرض  تمّ ، وقد  تعلّمالالتحصيل العلمي و علىالجامعي وماقبله  الّتعليممرحلة 

جازها إنبع في تّ ص لكل دراسة يتضمن الهدف منها والمنهج الم  مني مع عرض ملخّ تسلسلها الزّ 

  .إليهالت التي توصّ وعينتها وأدواتها وأهم النتائج والتوصيات 
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 والتحصيل العلمي  تعلّمال عمليّةفي  االجتماعي التّواصل: استخدام مواقع المحور األول .1.5.1
 

 عمليّةالفي  االجتماعي التّواصل: "استخدام مواقع ان( بعنو2018دراسة )قنيفي، .1.5.1.1

من طلبة عيّنةية على ناميد " دراسةلطّلبةتها لدى ة ومدى فاعليّ يّ تعلّمال  تعليميّةال

 عالم واالتصاالت جامعة محمد خيضر بسكرة.اإلعلوم 

صال بجامعة محمد إلى إلقاء الضوء على مدى استخدام طلبة اإلعالم واالت الد راسة تهدف        

ف جانبلى ، إ تعل مالموقع "فيس بوك" ألغراض خيضر بسكرة ل على مختلف األساليب التي  الت عر 

 تم   .تعل مال عملي ةة الموقع في وتلقي الضوء على مدى فاعلي   ،تعل مالالب من أجل تحقيق هدف بعها الط  يت  

حول الظاهرة وتحليلها البيانات ع استخدام المنهج الوصفي التحليلي لوصفه الواقع من خالل جم

على طالب الجامعة  الد راسةقت طب  حيث  المدروسة،وتفسيرها ومقارنتها للوصول لنتائج الظاهرة 

مؤلفة من  الد راسةعي نةت كانو ع للبحث،تمس، ماجستير، دكتوراه( كمجانبمستوياتهم الثالث ) ليس

 :الت اليوفق ثالث محاور كمقسمة  الد راسةت نتائج كان( طالبا وطالبة وقد 71)

ه ال يوجد فروق ذات داللة أن  حيث تبين  تعليمي ةماط استخدام "الفيس بوك" ألغراض أن  دوافع و -

أثر المؤهل العلمي كبيرا في  كانبين استخدام الجنسين لموقع فيس بوك،  بينما إحصائي ة

 بالنسبة لطلبة الدكتوراه.  تعل مالاستخدام الموقع ألغراض 

فشاء إنت نسبة كان العلمي ة عبر مجموعات الفيس بوك  تعل مال - وبنسبة  %47.3 العلمي ةحات الص 

فضمام لهذه ان فهذه  أن  و %94.5 بلغتحات الص  نسبة الب  تعليمي ةال عملي ةاللت حات قد سه  الص 

بنسبة  انوجو من التفاعل مع األقر ،عاونة للت  ووفرت لهم منص   % 50.9للجنسين بنسبة 

فتحميلها من هذه  تم  ن المواد التي ، وع31.8%  %74.5بنسبة  العلمي ة ت الكتب كانحات  الص 

 .%3.2بنسبة  العلمي ة ثم المقاالت  %49.1صات والشروحات  بنسبة يليها الملخ  

اعتبر  %69.1وبنسبة  تكان  تعليمي ةال عملي ةالحول فاعلية موقع "فيس بوك" في  لط لبةآراء  -

بنسبة   تعل ملل لط لبةالموقع يزيد من دافعية  أن  المنشورة موثوقة و المعلومات أن   الط الب

ه يؤثر على أن  و %83.6صيد المعرفي للطلبة  بنسبة الموقع يزيد من الر    أن  كما  72.2%

وا أكد  المستجوبين   لط لبةمن  %94.5 أن  ، و %63.6بشكل إيجابي بنسبة  الد راسيالتحصيل 

 .تعل مال عملي ةفي  يزات الموقع المتاحةدة من مهم استطاعوا االستفاأن  على 



8 

 

الابتكار طرائق للتعليم عبر موقع فيس بوك واالستفادة بشكل  الد راسةمن توصيات  كانو من  فع 

 المزايا الحديثة التي أصبحت متاحة فيه.

 

 

 التّواصل: " واقع توظيف مواقع  بعنوان( 2017دراسة )الشديفات و الزبون ، .1.5.1.2

 في الجامعات األردنية الحكومية"  تعليميّةالة يّ تعلّمال لعلميّة افي  االجتماعي

 عملي ةالفي  االجتماعي الت واصلالحالية للتعرف على واقع توظيف مواقع  الد راسةهدفت         

في استخدام المنهج الوص تم  في الجامعات األردنية الحكومية، ولتحقيق ذلك  تعليمي ةالة ي  تعل مال

توزيعها على  تم  من صدقها وثباتها ثم  أكد  الت تم  و ( فقرة ،35من ) نةمكو   استبانةرت طويري فطو  الت  

العليا، وأظهرت   الد راسات( طالبا وطالبة في مرحلة البكالوريوس و 382المكونة من )  الد راسةعي نة

 :أن   الد راسةنتائج 

في الجامعات   تعليمي ةال عملي ةالفي  االجتماعي الت واصلدرجة تقدير واقع توظيف مواقع  -

 ت درجة منخفضة .كان الد راسةعي نةاألردنية الحكومية من وجهة نظر أفراد 

 الت واصلواقع توظيف مواقع ل الد راسةعي نةفي تقديرات أفراد  إحصائي ةيوجد فروق ذات داللة  -

تعزى  العلمي ة في الجامعات األردنية الحكومية تبعا للدرجة   تعليمي ةال عملي ةالفي  االجتماعي

 العليا. الد راساتلطلبة 

 الت واصللواقع توظيف مواقع  الد راسةعي نةفي تقديرات أفراد  إحصائي ةيوجد فروق ذات داللة  -

في الجامعات األردنية الحكومية تبعا للنوع تعزى للذكر على   تعليمي ةال عملي ةالفي  االجتماعي

 ين.لمتغي ر لالمستوى الكلي لإلدارة وعلى جميع األبعاد 

 في ضوء تلك النتائج : الد راسةت توصيات كانو

 . تعليمي ةال عملي ةالام الجامعات الحكومية بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تم  ضرورة اه -

  تعليمي ةال عملي ةالفي  االجتماعي الت واصلدريس على استخدام مواقع حث أعضاء هيئة الت   -

 ومتابعتها.

 .   االجتماعي الت واصلة استخدام مواقع حول إيجابي   لط لبةنشر الوعي لدى  -
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)  االجتماعي التّواصلئل ا: " أثر استخدام وسبعنوان( 2016دراسة )احمد، .1.5.1.3

 الّصفب بداعي في مادة التاريخ لدى طاّل والتفكير اإلالفيسبوك( في التحصيل 

 ابع األدبي في محافظة صالح الدين في العراق"الرّ 

حصيل في الت    Facebook االجتماعي الت واصلإلى استقصاء أثر وسائل  سةالد راهدفت         

فبداعي في  مادة التاريخ لطالب والتفكير اإل الد راسي ين في الد   حة صالابع األدبي بمحافظالر   الص 

ن أفراد ، وقد تكو  للد راسةزمة الال   البياناتبع الباحث المنهج شبه التجريبي للحصول على ات   العراق.

ا من أربع مدارس اختيارهم قصدي   تم  ة عدادي  ب المرحلة اإل( طالبا من طال  40المدروسة من )عي نةال

 عت عشوائيا إلى مجموعتين تجريبية وضابطة. عين على شعبتين وز  موز  

( فقرة ، 30إعداد اختبار تحصيلي في ثالث دروس تكون من  ) تم    الد راسةولتحقيق أهداف         

ة باستخادم ة الدرسي  ة لسير الحص  شطة،وخطة تدريسي  أن   ةن من ستبداعي تكو  التفكير اإلواختبار في 

Facebook .  عالمات  متوس طفي نهايتها إلى وجود فروق ذات داللة بين   الد راسةلت توص  و

اريخ لصالح بداعي في مادة الت  ابطة في اختبار التفكير اإلالمجموعة التجريبية والمجموعة الض  

 . Facebookموعة التجريبية التي درست عبر المج

 

 الريّاضيّات : " اتجاهات معلميبعنوان(  2016دراسة )حمادنة و الشواهين ، .1.5.1.4

) الفيس بوك ( في  االجتماعي التّواصلومعلماتها في األردن نحو استخدام موقع 

 " الريّاضيّات تعليم

يال للتعرف على اتجاهات معلمي الد راسةهدفت هذه          ومعلماتها في األردن نحو  اضي اتر 

ي )الفيسبوك( في تعليم االجتماعي الت واصلاستخدام مواقع  من  الد راسة عي نةنت ، وتكو  اضي اتالر 

ة في لواء البادي   الت عليمو التربي ةلعليا في مديرية اية سسون المرحلة األساومعلمة ممن يدر   ( معلما  80)

استخدام المنهج  تم   الد راسةة ،ولطبيعة ة طبقي  تيارهم بطريقة عشوائي  اخ تم  ة ، ة والشرقي  الشمالي  

 الوصفي.

 :الت اليعلى الشكل  الد راسةت نتائج كان

ي مادةاتجاهات معلمي  ن  إ -  الت واصلومعلماتها في االردن نحو استخدام مواقع  اضي اتالر 

 ة بدرجة مرتفعة.ت إيجابي  كان االجتماعي

 الجنس. لمتغي ر تعزى ( 0.05α≥)مستوى داللة  عند إحصائي ة ال توجد فروق ذات داللة -
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المؤهل العلمي  لمتغي رتعزى  ( 0.05α≥)مستوى داللة  عند إحصائي ةداللة يوجد فروق ذات  -

 العليا. الد راساتولصالح 

الخبرة  لمتغي ر تعزى  ( 0.05α≥)مستوى داللة  عند إحصائي ةيوجد فروق ذات داللة  -

  سنوات فأكثر(.  5ح مدة الخبرة ) ولصالالت دريسي ة 

 :   الد راسةت توصيات كانبينما 

ي ميمعل  تعزيز مهارات  -  لكترونياإل االجتماعي الت واصلعبر موقع  المادة في تدريس اضي اتالر 

 )الفيس بوك(.

 تشارأن  التي تقف امام   تعليمي ةالة وة والمعرفي  ة والمادي  العمل على إزالة كافة العوائق الفني   -

المختلفة ووضع خطط  الت عليم)الفيس بوك ( في مراحل  االجتماعي الت واصلاستخدام موقع 

وتهيئة العاملين في الحقل التربوي لتفعيل  الت عليماستراتيجية طويلة المدى لتفعيل هذا النمط من 

 .      الت عليمواستخدام )الفيس بوك( في 

   على موقع )الفيس بوك( الري اضي ات تعليم شراف على استخدام مواقعإلام باتم  ضرورة االه -

 ن.ربويي  بل المشرفين الت  من ق  

 الت واصلالحديثة واستخدام موقع   تعليمي ةالثير الوسائل أية لمعرفة تانإجراء بحوث ميد -

 .  الري اضي ات وفي تطوير مهارات لط لبةدريس لدى في الت   ) الفيس بوك ( االجتماعي

                                            

لدى طلبة  االجتماعي التّواصل: استخدام وسائل بعنوان(  2015دراسة )الصوافي،  .1.5.1.5

 أنّ ة بسلطنة عماألساسي في محافظة شمال الشرقيّ  التّعليممن  الثّانيةالحلقة 

 اتلمتغيّر اوعالقته ببعض 

لمتغي ر ااعي وبين كل من تماالج صلالت وامعرفة العالقة بين  استخدام وسائل ل الد راسةهدفت          

فات ) ، الجنس ، المستوى التحصيلي، وعدد الساعات، نوعية الوسيلة األكثر ارتيادا الد راسي الص 

األساسي في محافظة شمال الشرقية، استخدم  الت عليممن  الث انيةوالغرض من الموقع( لدى طلبة الحلقة 

( طالب وطالبة، 300مؤلفة من ) الد راسة عي نةت كانالمنهج الوصفي االرتباطي و الد راسةفي 

في مدارس مختلفة بقطاع والية المضيبي من طلبة انموزعين على ثم ابع األساسي ين الس  الص 

ع تم  ( من المج%20) عي نةالاختيارهم بالطريقة العشوائية، بلغت نسبة  تم  والعاشر األساسي ، والذين 

 األصلي، وقد أظهرت النتائج:
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فبين طلبة  إحصائي ةفروق ذات داللة  عدم وجود - ي والعاشر األساسي سين السابع األساالص 

 .االجتماعي الت واصلفي استخدام وسائل 

ي )الجنس، المستوى التحصيلي( في لمتغي ر تعزى  إحصائي ةعدم وجود فروق ذات داللة  -

 .االجتماعي الت واصلاستخدام مواقع 

 .الد راسةألغراض  كان ت واصلالاستخدام وسائل  أن    الد راسةبينت  -

 بـ: الد راسةوصت بينما أ

ة يجابي  جوانبها اإلوتوضيح  االجتماعي الت واصلوسائل  بأهمي ةلبة ة للط  إجراء دورات توعوي   -

في تبادل المعلومات بينهم واالستفادة  الت واصلاالستفادة من مواقع  أنة وتوعيتهم بشلبي  والس  

 منها بشكل عام.

 ولياء االمور عن هذه الوسائل وآثارها.إقامة مشاغل أل -

 سرة والطالب.يومي يشترك بإعدادها المدرسة واألإقامة خطة لتقليل ساعات االستخدام ال -

 .أن  بهذا الش لط لبةعمل منشورات وبرامج تلفزيونية وإذاعية لتوعية  -

 ة لتقليل استخدام هذه الوسائل. إعداد برامج توعوي   -

 

 

 اإلنترنتعلى  االجتماعي التّواصل: "شبكات بعنوان( 2015دراسة )عبد الحكيم ، .1.5.1.6

 في الجامعات العراقية "  تعليميّةال عمليّةالوأثرها في 

فإلى  الد راسةهدفت           األكثر استخداما في المجاالت  االجتماعي الت واصلعلى مواقع  الت عر 

استخدام منهج دراسة الحالة  تم  .  ليمي ةتعال عملي ةالمن قبل أساتذة كلية العلوم ألغراض رفد  العلمي ة 

ارة تم  عت  اسمنهم. وز   %25ة بنسبة ة تناسبي  طبقي  عي نةأستاذ وقد أخذ  175ع البحث تم  وبلغ مج

إلى عدة نتائج منها  الد راسةلت ارة توص  تم  اس 159منها  أستاذ ورئيس قسم  استرد   175على  اناستبي

 االجتماعي الت واصلرس" هي أعلى الفئات استخداما لمواقع ن من حملة لقب " مد  الت دريسيفئة  أن  

بعدة  الد راسة. كما جاءت %26بلغت   االجتماعي الت واصلفوائد استخدام مواقع  أن  و %24بنسبة 

 توصيات هي:

بكل الفئات  االجتماعي الت واصلضمن مواقع  الت واصلياتهم على كانساتذة وإمعي لتنمية قدرة األالس  

 الت دريبي ةورات والورش واألكاديمية، وضرورة توفير الد   العلمي ة وتوجيهها لألغراض ة الت دريسي  
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 رقمي ةعامل مع البيئات الة الت  بهدف اكسابهم الخبرات لكيفي   العلمي ة بدعم من األقسام  العلمي ة 

 والبحث العلمي. الت عليموتسخيرها لغايات 

 

في  االجتماعي التّواصلور شبكات د : "بعنوان (2013دراسة ) عبد الرزاق،  .1.5.1.7

كلية  –للعلوم والتكنولوجيا  انودب جامعة السّ دراسة حالة طالّ  –  تعليميّةال عمليّةال

 "علوم الحاسوب 

  تعليمي ةال عملي ةالفي  االجتماعي الت واصلشبكات  ية توظيفكانق من إمللتحق   الد راسةهدفت         

قاتوأبرز ة يانفي الجامعات السود الط الببين  بكاتالتي  تحول دون توظيف هذه  المعو   في الش 

مدروسة عي نةل إلى النتائج من تخدمت الباحثة المنهج الوصفي للتوص  ان اسفي السود  تعليمي ةال عملي ةال

 تقانةفي كلية علوم الحاسوب والت دريسي ة عضاء الهيئة أمن  (5)طالبا وطالبة و (50)ت ضم  

للمعالجة   SPSSوبرنامج   البياناتوالمقابلة كأدوات لجمع  ستبانةلباحثة االالمعلومات، استخدمت ا

 :الد راسةلت له وأهم ما توص   حصائي ةاإل

 .الط الببين  الت واصلمساهمة فاعلة في تحسين مستوى  االجتماعي الت واصلتسهم شبكات  -

ا في  االجتماعي الت واصليمكن توظيف شبكات  -  . تعليمي ةال عملي ةالبدرجة كبيرة جد 

ا في  االجتماعي الت واصلتؤثر شبكات  - ا كبير    .الط الباألكاديمي بين  الت واصلتأثير 

قاتتبرز بعض  -  عملي ةالفي  االجتماعي الت واصلالتي تحول دون استخدام مواقع شبكات المعو 

ا عدم موثوقأهمها بطء الشبكه والل    تعليمي ةال ية مصادر غة المستخدمة في هذه المواقع، وأيض 

  .المعلومات المتبادلة بين األصدقاء عبر هذه المواقع

 :ةالت اليوصيات مت الباحثة الت  علي ضوء النتائج قد  و

 الت واصلضرورة قيام برامج تثقيفية تزيد المعرفة بالفوائد اإليجابية الستخدام شبكات   -

 . تعليمي ةال عملي ةالفي  االجتماعي

بالصورة المثلى  االجتماعي الت واصلكن من استخدام مواقع شبكات تم  دة ة جي  ة تحتي  توفير بني    -

 .الت عليمفي 

ة من فوائد االجتماعيتوفره المواقع  أن  تزويد متخذي القرار بنتائج هذا البحث وما يمكن   -

 . تعليمي ةال عملي ةلل
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 Facebook and the technology(  Karbiniski.2010) ةدراس  .1.5.1.8

revolution لدى  الّدراسيدام موقع "فيس بوك" على التحصيل " أثر استخ

  طلبة الجامعات"

أثر استخدام موقع "فيس ا : مالت اليباإلجابة على السؤال الرئيسي   الد راسةحورت مشكلة تم          

 لدى طلبة الجامعات؟ الد راسيبوك" على التحصيل 

راسة ، الجامعيين الذين شملتهم الد   بالط ال( من 79( طالبا جامعيا، )219على ) الد راسةقت وقد طب  

وقد استخدم المنهج ،  الد راسيعلى تحصيلهم  هم على موقع "الفيس بوك" أثر سلبيا  اندمإ أن  اعترفوا ب

 التوصل إليها: تم  ت أهم النتائج التي كان، وللد راسةكأداة  ستبانةالوصفي التحليلي ، واال

، وتصفح  اإلنترنتات المدمنون على شبكة التي يحصل عليها طالب الجامعالد رجات  أن   -

"فيس بوك" أدنى بكثير من تلك التي يحصل عليها نظراؤهم الذين يستخدمون هذا الموقع، 

ح هذا الموقع كلما ه ازداد الوقت الذي يمضيه الطالب الجامعي في تصف  أن  كما أظهرت النتائج 

 ات.انتدنت درجاته في االمتح

، يخصصون وقتا أقصر  اإلنترنتالذين يقضون وقتا أطول على األشخاص  أن  نت النتائج ي  ب -

 . %79بنسبة  الد راسيعلى التحصيل  يؤثر سلبا   الت الي، وبللد راسة

 : ءاواألد هالّذاتي لمهنيّةا التّنميّةفي  االجتماعي التّواصل: استخدام مواقع يأنّ الثّ محور لا .1.5.2

 االجتماعي التّواصلكات : "واقع شببعنوان( 2016ي واليحيى، انالقحط)دراسة  .1.5.2.1

ة في الثّانويللمعلمين من وجهة نظر معلمي المرحلة  هالّذاتي لمهنيّةا التّنميّةفي 

 المعرفي والمهاري//"  تعلّمالمدينة الدمام // 

في  لمهني ةا الت نمي ةفي  االجتماعي الت واصليهدف البحث للتعرف على واقع استخدام شبكات          

قات ة بمدينة الدمام ، والث انويوالمهاري لدى معلمي المرحلة المعرفي  جانبال التي تحد من المعو 

من مكاتب عي نة على  استبانةتطبيق  تم  ، وخدم الباحث المنهج الوصفي المسحياست استخدامهم لها.

وحدة  تكانريقة العنقودية العشوائية، وبمدينة الدمام بقطاعه الشرقي والغربي بالط   الت عليمو التربي ة

اختيار  تم  و ( مدرسة من إجمالي عدد المدارس في الجهتين،16هي المدرسة بواقع )عي نة الاختيار 

 .( معلما  240جميع المعلمين في المدارس التي وقع عليها االختيار، حيث بلغ عدد المعلمين )
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في تنمية  تماعياالج الت واصلالحسابي الستخدام المعلمين لشبكات  متوس طال أن  ت كانأهم النتائج 

قات ت أبرز كان(، بينما 3.68المعرفي والمهاري الكلية هي ) جانبال أمام استخدام شبكات المعو 

 هي : لمهني ةا الت نمي ةفي  االجتماعي الت واصل

 السلكية والالسلكية في المدارس. اإلنترنتقلة توفر شبكة  -

 .لمهني ةا الت نمي ةفي  االجتماعي الت واصلشغال باألعمال والواجبات عن استخدام شبكات ناإل -

 من أبرز توصيات الباحث مايلي: كانو

 عملي ةفي  االجتماعي الت واصلبتعزيز استغالل شبكات  الت نمي ةتوجيه القائمين على برامج  -

حسابات على كل من تويتر وفيس بوك على مستوى بإنشاء للمعلمين وذلك  لمهني ةا الت نمي ة

 . ليمي ةتعالالمدارس واإلدارات 

ترنت سلكي وال سلكي في المدارس، لتلبية متطلبات إنتوفير بيئة مادية داعمة من شبكات  -

 للمعلمين. لمهني ةا الت نمي ةفي  الت واصلتوظيف شبكات 

 

 االجتماعي التّواصلواقع استخدام شبكات :"بعنوان( 2016بحيري،ال)دراسة  .1.5.2.2

 "في جامعة الملك خالد  تربيّةالمين بكلية المعلّ  الطاّلبلدى  تعليميّةألغراض 

 الط البمن قبل  االجتماعي الت واصلإلى الكشف عن واقع استخدام شبكات  الد راسةهدفت هذه         

في جامعة الملك خالد، وذلك من خالل تحديد مدى استخدامهم لهذه الشبكات،  التربي ةالمعلمين بكلية 

ف، وتعليمي ةواتجاهاتهم نحو استخدامها ألغراض  أبرز الصعوبات التي تواجه مستخدمي  على الت عر 

بكاتهذه   تم  استخدم الباحث المنهج الوصفي، كما  الد راسةالتربوي، ولتحقيق أهداف  الميدانفي الش 

 :ستبانة( بندا موزعة على محوري اال17ل على )تمتش استبانةإعداد 

 .معلمين نحو استخدامها تربويا  ال الط الب، واتجاهات تعليمي ةألغراض  الش بكاتمدى استخدام  -

 .بكاتباإلضافة إلى سؤال مفتوح عن الصعوبات التي تواجههم عند استخدامهم لهذه الش   -

( طالبا  من قسمي الشريعة وأصول الدين، وأظهرت نتائج 88نة من )مكو   عي نةاستطالع آراء  تم  وقد 

بكاتالمعلمين يستخدمون هذه  لط لبةا أن   الد راسة نحو  إيجابياَ  لديهم توجها   أن  عالية، كما  بدرجة الش 

قاتوجود بعض  الد راسة، كما أظهرت نتائج تعليمي ةاستخدامها ألغراض   عي نةالتي تواجه  المعو 

بكاتالبحث أثناء استخدام هذه   :ومن أبرزها الش 

 .ة للمعلمة والمعنوي  غياب الحوافز المادي    -
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 .تعل ماللهذا النوع من  الط البة تفاوت جاهزي    -

 .الب(رفين )المعلم والط  وقت كبير من الط  ل الش بكاتهذه استهالك   -

 الد راسةات لمتغي ر البحث تعزى  عي نةعن أي فروق دالة إحصائيا بين استجابات  الد راسةولم تكشف 

 .ة(الد راسيص، الخبرة، المرحلة )التخص  

 على : الد راسةت توصيات كانبينما 

امعلمين وتطويرها وتضمينها أفضل الالعناية بمراجع إعداد ال - للمستحدثات   تعليمي ةالرسات مم 

 .الت قني ة

 .االجتماعي الت واصلستثمار وسائل باة ة مهني  مين تنمي  أت -

 .االجتماعي الت واصلة بعض شبكات علي  االتربوية حول ف الد راساتإجراء المزيد من  -

 
 

 االجتماعي التّواصلمواقع : " مدى مساهمة بعنوان(  2016دراسة ) فاخر،كليب ، .1.5.2.3

والبحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس وطلبة أقسام  لمهنيّةفي تحقيق الدوافع ا

 علم المكتبات والمعلومات في الجامعة األردنية"

فإلى  الد راسةهدفت          على واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس في أقسام المكتبات وطلبة  الت عر 

 تخصصي ةوالروابط ال االجتماعي الت واصللوريوس في الجامعات األردنية لمواقع الماجستير والبكا

أكثرهذه المواقع استخداما وأسباب استخدامهم لها، ودرجة فاعليتها  انفي المكتبات والمعلومات، وبي

 ،أسباب عدم استخدام بعض المستجوبين انودوافع البحث العلمي، وكذلك بي لمهني ةفي تحقيق الدوافع ا

ات إجابات المستجوبين متوس طبين ( 0.05α≥)عند مستوى داللة حصائي ةاإل الداللةوالفروق ذات 

نت تكو  عي نة على  استبانةي حيث طبقت المنهج الوصفي الميدان الد راسةاستخدم في   المستخدمين لها.

ت كان(، و%93( أي بنسبة )186ستجاب منهم )، االط البوالت دريسي ة ( عضو من الهيئة 200من )

 :أن   الد راسةنتائج 

اكثرها استخداما هى مواقع   أن  ة واالجتماعي( من المستجوبين يستخدمون المواقع % 88.2) -

Facebook, You tube, instagram  . 

 ة.متوس طهذه المواقع تحقق دوافع مهنية وبحثية للمستجوبين المستخدمين لها بدرجة  -
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لفاعلية تحقيق المواقع  جوبينتبين إجابات المسةإحصائي  ه ال توجد فروق ذات داللة أن   -

ات الجنسس، وقطاع لمتغي ر كاديمية لدى المستجوبين تعود واأل لمهني ةة للدوافع ااالجتماعي

 أو الخاص، وفترة االستخدام. الجامعة الحكومي

وافع لصالح طلبة المهنة في تحقيق الد   لمتغي ر تعود  إحصائي ةتوجد فروق ذات داللة  -

 :الد راسةت توصيات كانبينما ،  الوريوسالبك

بالنسبة لهم في  االجتماعي الت واصلمواقع  بأهمي ة لط لبةزيادة توعية أعضاء هيئة التدريس و -

 والبحثي.   الت دريسيالمجال المهني و

ة بالمكتبات والمعلومات وروابطها المتخصص   االجتماعي الت واصلإعداد قائمة بمواقع  -

 .  لمهني ةة واتها األكاديمي  ة بها ألهمي  ترويج لها والتوعي  عنها وال نواإلعال

للتعريف  االجتماعي الت واصلاء صفحات ألقسام علم المكتبات والمعلومات على مواقع إنش -

ة في علم المكتبات والمعلومات لالستفادة منها من قبل أعضاء بالمواقع والروابط المتخصص  

 دريس وطلبتهم.  هيئة الت  

 

عالم مشاركه شبكه وسائل اإل: بعنوان ( Mingle & Adams ,2015دراسة )  .1.5.2.4

  اناة العليا في غالثّانويكاديميه في المدارس ة واألاالجتماعي

اديمي في المدارس في األداء األك االجتماعي الت واصلفي مشاركه شبكات  الد راسةبحثت هذه        

 د:تحدي الد راسةهدف  كانو ا،انغا في ة العليالث انوي

 .الط الباالكثر استخداما بين  االجتماعي الت واصلمواقع شبكات   -
 بها. الط البكيفيه ربط  -
 ة.االجتماعي الش بكاتعلي  الط البالوقت الذي يستثمره  -
 ه.مالئي  ة واإلستو القواعد النحوي  م ىعل االجتماعي الت واصلثار وسائل آ -
 االجتماعي تعل مالمي للطالب في سياق ة علي األداء األكادياالجتماعيالشبكة  ةمشارك ثارآ -

 .ات االستخدام واإلشباعونظري  
 استخدم نهجا مختلطا ينطوي على: تم  ولتحقيق أهداف البحث 

 ويه عليا. اندراسة استقصائية للطلبة في أربع مدارس ث  -1
  .ة العلياالث انويمقابالت مع رؤساء المدارس  -2

 :أن   الد راسةوكشفت 

  .دموا واتساب والفيسبوك لصنع الصداقات والدردشةغالبيه المجيبين استخ  -
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 مثل سوء تطبيق القواعد واإلمالء.ة المجيبين من اآلثار السلبي  ة غالبي ىانع -
 الت واصلوضعف األداء األكاديمي بسبب المشاركة الكثيفة في شبكات  الد راسةوقت  ةقل  -

 االجتماعي
 االجتماعي الت واصلفي استخدام شبكات  الط البمرتفع بين  انل إدمهناك معد   كانذلك ، ل باإلضافة

في مهارات قراءاتهم نتيجة  آخرون تحسنا  ب طال  ت هناك حاالت شهد فيها كانذلك  وبالرغم من 

 .االجتماعي الت واصلللمشاركة في شبكات 

فيما  اتانسئله االمتحأاألفكار وناقشوا وتبادلوا  االجتماعي الت واصلعبر شبكات كما تبادل المجيبون 

 .بينهم 

جهزه استخدام األ ىا علانفي غ  تعليمي ةالفاذ الصارم لقاعده الخدمات نباإلفي الختام  الد راسةت وأص

كاديميه ، وتقديم ة لألغراض األاالجتماعيعالم ه في المدارس ، وتعزيز استخدام وسائل اإللكترونياإل

مالئيه عند المشاركة اعد الصحيحة واإل، واستخدام القوعلى هذه الوسائلالمشورة للطالب المدمنين 

 .ةاالجتماعي الش بكاتفي 

 

 الّتواصل تجربة توظيف وسائل ه(1436-1435) (2015)الشهري، دراسة .1.5.2.5

المعلمين  الّطالبمن وجهة نظر  الّتدريسيلتنمية مهارات األداء  االجتماعي

 وأعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم واآلداب بشرورة

 
ممثللة بتطبيلق واتلس  االجتملاعي الت واصللإلى تقويم تجربة توظيف وسائل هدف هذا البحث 

المعلمللين  الط البوالط البللاتمللن وجهللة نظللر  الت دريسللي(  فللي تنميللة مهللارات األداء Whatsappآب )

يضلاف للتجربلة  نأوأعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم واآلداب بشرورة, والكشلف علن ملا يمكلن 

صلات وفلي الب المعلملين فلي كافلة التخص  فلي تنميلة المهلارات األدائيلة للط ل ي ةالفع  لتساهم بشكل أكثر 

 ة تحديدا  ؟.غة العربي  ص الل  تخص  

, سللتبانةواسللتخدمت لللذلك أداة اال لوصللفي التحليلللي )الكمللي, والنللوعي(اختيللار مللنهج البحللث: ا تللم  و

 :وهم  الد راسةع تم  ة من مجممثل عي نةتطبيق األدوات على  تم  واألسئلة المفتوحة, والمقابلة, و

 .المعلمين الط الب -

 .المعلمات في كلية العلوم واآلداب بشرورة الط البات -

 .المعلمات في قسم اللغة العربية الط البات -

 .المشرفات عليهن من القسم -
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 التربي ةة من قسم ي  انالميد التربي ةإضافة إلى أعضاء, وعضوات هيئة التدريس المشرفين على  -

 الد راسيمن العام  الث اني الد راسيوذلك خالل الفصل  ،طفال, وقسم  اللغة العربيةض األوريا

 :ل البحث في نتائجه إلىوتوص  ،  في كلية العلوم واآلداب بشرورة (ـه1435-1436)

ة مهللارات األداء ( فللي تنمي للWhatsapp, وبالتحديللد واتللس آب )االجتمللاعي الت واصلللة وسللائل فاعلي لل 

صلين ملنهم فلي ملات, وللمتخص  المعل   الط البلاتالب المعلملين, وي للط لاندريب الميلدالت لأثنلاء  الت دريسي

قلاش, والحلوار وتبلادل األفكلار غة العربية, وذلك لما يتلاح عبلر تللك الوسلائل ملن فلرص للن  تدريس الل  

 أن  حلث والجماعي, وصوال  إلى التطوير, والتحسين, كملا أوضلح الب الذ اتيقويم لألداء والتجارب, والت  

هناك حاجة لنقاش أكبر, ودراسات أعمق؛  للوصلول لفوائلد أكبلر ملن توظيلف تللك الوسلائل, وتجنلب 

  السلبيات, والتغلب على العوائق في هذا المجال.

 

 

 Oye et al,2012) )The Impact of E-learning on Students دراسة .1.4.2.6

Performance in Tertiary Institutions  " مواقع  حول الطاّلبتصورات

ية ب كلّ اّل ية لطاندراسة ميد" على األداء األكاديمي هاريثأتوة االجتماعي الّشبكات

 علوم الحاسوب ونظم المعلومات، جامعة التكنولوجيا، ماليزيا

 الّتواصلاستخدام مواقع  شأنب الّطالبإلى الحصول على آراء  الّدراسةهدفت هذه        

ريق طعن  االستقصائية الّدراسةجريت هذه أ   ،الّدراسييلهم على تحص ة تأثيرها، وكيفيّ االجتماعي

ة علوم الحاسوب ونام المعلومات، الب كليّ طّ على مجموعة م ختارة من  استبيان 325))    توزيع

 : الّدراسة جت نتائأكدّ منها، حيث  استبيان (320)استكمال  تمّ جامعة التكنولوجيا، ماليزيا، وقد 

ا األ الّطالبأغلب  أنّ على  -  بشكل االجتماعي الّتواصلون في استخدام مواقع طوا ينخركانصغر سن 

 .يةيم، وألغراض أكاداالجتماعيدماج نشطة اإلأنّ أساسي من أجل المشاركة في 

أكثر إيجابية على تحصيلهم  كان االجتماعي الّتواصلتأثير مواقع  أنّ ب الّطالبمعام  شعر    -

 .الّدراسي

 كان  (2.97)متوّسطأعلى  أنّ ب الّدراسةعلى أسئلة  ينشاركتحليل إجابات الم جهرت نتائاأ -

ر على ؤثه ينّ مشكلة صعبة؛ أل االجتماعي الّتواصلمواقع  انإدم ي عد: لإلجابات عن العبارة

من : لإلجابات عن العبارة (3.64)متوّسطأعلى  كان ثلمّماوعلى نحو  .الّدراسيتحصيلي 

كنني مشاركة المعلومات والمواد المرجعية يم، االجتماعي الّتواصلخالل استخدامي لمواقع 
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، (، إلخطأفالم فيديو، صور، ملفات، روابت )كلية علوم الحاسوب ونام المعلومامع أعضاء 

 .الّدراسيتحصيلي ن يإلى تحسيؤدي  مّما

ة علوم الحاسوب ونام بكليّ  ياساتعي السّ انيجب على صه أنّ وصيات إلى خلصت التّ  الّتاليب

في الغالب من  االجتماعي الّتواصلاد مواقع تماع اناستراتيجيات لتوجيه وضم وضع المعلومات

 .ةة في الكليّ الب المرحلة الجامعيّ طّ  ينب ا  خصوص ،يةيمأجل أغراض أكاد

 
 

 Facebook as a Source of Informal (Rutherford,2010 دراسة )   .1.4.2.7

Teacher Professional Development ي " فيس بوك كمصدر غير رسم

 سين"للمدرّ  لمهنيّةة اللتنميّ 

سين ة ة استخدام موقع فيس بوك كوسيلة لدعم تنمي  ي  كانف على إمللتعر   الد راسةهدفت         في المدر 

سين مدينة أونتاريو بكندا من خالل مناقشات وحوارات بين  وفرها هذا الموقع، وقد اتبع المنهج المدر 

سا ( مدر  374من ) الد راسة عي نةة بقياس بعدي، وتكونت شبه التجريبي القائم على تصميم المجموع

، وقد دعي المستجوبون للمشاركة عبر مجموعة الد راسةع تم  س مثلوا مج( مدر  8000من أصل )

في بطاقة  الد راسةلت أدوات ث  تمط محددة، ووفق شرو عي نةالتقاء ان تم  عدت عبر الفيس بوك وأ

ة التي الد راسيثة كمناقشة المحتوى المعرفي  للمساقات دتها الباحشطة ومواضيع حد  نمالحظة أل

  تعليمي ةالالبيئات  ، ومناقشة، والمواضيع التربوية العامة الد راسييد رسها المدرسون، والمنهج 

المئوية،  ة: التكرارات، النسبالت اليحصائي ةساليب اإلاستخدمت الباحثة األومواضيع أخرى، 

 من أهم نتائجها: نكاوة، حرافات المعياري  نواإل

التعزيز ال قوي ةالفيس بوك يعد وسيلة  قليدي، لرفع طوير المهني غير الت  والت  الت دريسي ة رسات مم 

سين سين من خالل النقاشات والحوارات المفتوحة بين للمدر   لمهني ةالكفاءة ا  على مدار اليوم.المدر 

سين بضرورة تشجيع ودعم  الد راسةبينما أوصت  ة االجتماعيعالم ضمام لمواقع ووسائل اإلنلإلالمدر 

 .لمهني ةكالفيسبوك لتطوير الحياة ا

  الّدراساتتعقيب على  .1.6

 كافة الد راسات أن   الحالية للد راسة لمقاربتها استعراضها تم   التي ابقةالس   الد راسات من نجد      

كل  على ماهوأثر سواء فيس بوك أو واتساب االجتماعي الت واصل مواقع استخدام موضوع درست

اتي لمهني ةه اوالتنمي  أالعلمي  حصيلالت   من  من حيث  الد راسة هذه موضوع يشابه ما هواألداء و وأ هالذ 

اتي لمهني ةا الت نمي ةفيس بوك وواتساب على  االجتماعي الت واصلأثر استخدام مواقع وتطبيقات   هالذ 
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اعي وأثرها على التحصيل تماالج الت واصلمواقع  دورالحالية في   الد راسةتختلف مع فيما  ، واألداء

 :الحالي البحث موضوع الد راسة مع لها ومقارنة الد راسات لتلك وفيما يلي استعراض ي،الت عليم

 البحيري، دراسة)و( 2015، الحكيم عبد) و (2013 الرزاق، عبد) من لكل السابقة الد راسات أن   (1

 ودراسة (2018قنيفي،) ودراسة( 2017والزبون، الشديفات) و( 2016، فاخر،كليب)و( 2016

(Karbiniski.2010 )دراسة و(Oye, et al,2012 )االجتماعي الت واصل قعمو دور درست 

 العلمي ة  لتبادل المواد اكانم اعتبار موقع فيس بوك خالل من العلمي التحصيل زيادة في بوك فيس

 .ناحيةال هذه في الد راسة هذه مع يتفق وهوما  تعليمي ةالو

 ودراسة(  2015 الصوافي،) ودراسة( 2016، الشواهين و حمادنة) دراسة من كل بينت (2

 ةتنمي   في بوك فيس الت واصل موقع دور (Rutherford,2010) دراسة و( 2016احمد،)

اتي تعل مال لمهني ةا مهاراتال  هذهمع  أيضا يتفق ما وهو وللمعلم الفكري للطلبة بداعاإل وتطوير الذ 

اتي تعل مالمن حيث  سةالد را  .لمهني ةا الت نمي ةفي سبيل تطوير الذ 

سي ل لمهني ةة المهارات ادراسة الشهري درست بشكل منفرد تنمي   (3 غة العربية باستخدام الل  مدر 

الحالية على دراسة  الد راسةوهو ما عملت   Whatsapp واتساب االجتماعي الت واصلتطبيق 

 .اختصاص تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ق ولكن علىتأثيره ضمن نفس السيا

ا الماضية سنوات تالس   خالل تتم   الد راسات معظم (4  الد راسة موضوع حداثة على يدل مم 

 رة.تم  وأهميته المس

 التحصيل وزيادة تعل مال مهارات لتنمية كوسيلة Facebook موقع على ركزت الد راسات جميع (5

 .Whatsappواتساب  باستثناء دراسة طبقت على تطبيق العلمي

 السابقة الّدراساتالحالية من  الّدراسةموضع  .1.7

 االستفادة منها في  تم  تأمين مراجع ومصادر  السابقة في الد راساتالحالية من  الد راسةاستفادت        

واالسترشاد في صياغة ة له، ة العام  للبحث، وإعداد الخط  والمنهجي  يإعداد وبناء اإلطار النظر

اتي تعل مالواحي التي تتعلق بمفهوم في بعض الن  وإثرائه  حثمشكلة الب  لمهني ةا الت نمي ةتطوير و الذ 

اتي  ، كماالت دريسيللكادر  وتطوير األداء( اتالت طبيق) المواقع و االجتماعي الت واصلعبر وسائل  هالذ 

ءت الالزمة لبناء وتصميم ابقة في اختيار المنهج وأداة البحث واإلجراالس   الد راساتاالستفادة من  تم  

الناتجة عن  البياناتليل لتح المناسبة حصائي ةوتحديد األساليب اإل األداة  والتحقق من صدقها وثباتها

  .ع البحثتم  مج عي نةعلى البحث أداة تطبيق 
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 فرضيات البحث .1.8

  :ةالت اليالختبار الفرضيات  الد راسةتسعى 

 األولى:الرئيسّية الفرضية  .1

H1 : الّذاتي التعلّمعلى مهارات  تخصصّيةال االجتماعي الّتواصلمواقع  تخدام مجموعاتاس يؤثر - 

 .ة لمادة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتيّ أعضاء الهيئة التدريسلدى  - الّذاتيه لمهنّيةا الّتنمّية

 :الرئيسّية الّثانيةالفرضية  .2

H1: الّتدريسياألداء على  صصّيةتخال االجتماعي الّتواصلمواقع  استخدام مجموعات ثرؤي 

 الّثانوي.و الّثانيةللحلقة ة لمادة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يّ ألعضاء الهيئة التدريس

 الرئيسّية الّثالثةالفرضية  .3
 H1 : االجتماعي الت واصلمجموعات  استخدام في مستوى إحصائي ةذات داللة فروقات يوجد 

ة لمادة تكنولوجيا االتصاالت ي  ألعضاء الهيئة التدريس الديمغرافية العوامل وفق تخصصي ةال

 .والمعلومات

 الرئيسّية الّرابعةالفرضية  .4
H1 : تخصصي ةال االجتماعي الت واصلاستخدام مجموعة  متوس طبين إحصائي ةفرق ذا داللة يوجد 

على  تخصصي ةال االجتماعي الت واصلاستخدام مجموعة  متوس طبين  (Facebook) على

(Whatsapp) .   
 

 :الّدراسةنموذج  .1.9

استخدام مجموعات مواقع  أثر توظيفالمستقل وهو  لمتغي ر اباختبار العالقة بين  الد راسةتقوم 

اتي تعل مال –ي الت عليمات التابعة )األداء لمتغي ر اعلى  الت واصل اتي لمهني ةا الت نمي ة) الذ  حو .(هالذ   يوض 

 هذه العالقة  الت اليالشكل 

 

 نموذج البحث  1( 1-1شكل )
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 وإجراءاتها: الّدراسةة يّ منهج  .1.10

  الّدراسةمنهج  .1.10.1

الذي يطبق لدراسة ظاهرة موجودة في الواقع  التحليلي المنهج الوصفيعلى  الد راسةد تم  تع        

ومقارنتها، ثم وتحليلها  البياناتجمع  من خالل ،لوصفها بدقة ليعبر عنها الحقا كيفا  وكما   تم  ويه

سي من البحث  عي نةوتتألف  عرض وتحليل النتائج وتفسيرها من خالل ارتباطها بالواقع.  مدر 

سات و بعض المحافظات علومات واالتصاالت في مادة تكنولوجيا المهات هي وموج  وموج  مدر 

 .الس وري ة

 الّدراسة حدود .1.10.2

سي و الكادر التوجيهيع البحث من تم  يتكون مجالحدود البشرية:  سات ومدر  مادة تكنولوجيا مدر 

 .سوريةة في الث انويو (الث انية)الحلقة  عداديةالمعلومات واالتصاالت للمرحلتين اإل

سي إجراء البحث على  تم  سيي: كانالمجال الم  سات ومدر  المعلومات واالتصاالت تقانةمادة مدر 

 الت واصلنضمين لمجموعات الم الماد ةهي باإلضافة لموج   الس وري ةمدارس الالعاملين في 

 . Whatsappو  Facebookعلى  االختصاصي ة

  15/2/2019إلى  30/10/2018 جاز البحث  في الفترة الممتدة منإن تم  سوف يي: أنّ المجال الزم

 S18الفصل 

على  االجتماعي الت واصلاستخدام مجموعات توظيف أثر ضم البحث موضوع المجال الموضوعي:

اتي لمهني ةا الت نمي ةوي الت عليماألداء  اتي تعل مال) هالذ  مادة تكنولوجيا لالت دريسي ة بين أعضاء الهيئة  (الذ 

قاتو في سورية المعلومات واالتصاالت  االستخدام. توظيف هذاأمام  التي قد تكون حائال المعو 

 

  الّدراسةمتغيرات  .1.11

 ة:الّتاليابعة ة والتّ ات المستقلّ لمتغّير ا الّدراسةتضم 
   االجتماعي الّتواصلاستخدام مجموعات مواقع توايف  أثر  :المستقل ّير لمتغا -أ

 .التخصصّية                     
 ات الديمغرافية لمتغي ر ا                       

 :الد راسةثل في هذه تم  ي ابعالتّ  لمتغيّر ا    :ابع التّ  لمتغيّر ا -ب

 هيالّذات لمهنيّةا التّنميّة - الّذاتي تعلّمال – 

  التّدريسياألداء 
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 الّدراسةع تمّ مج .1.12

سي من  الد راسةع تم  ون مجتك  ي سات ومدر   هينولوجيا المعلومات واالتصاالت وموج  مادة تكمدر 

سي مين لمجموعة المستخد  ،ة ة محافظات سوري  عد  في االختصاصيين  الماد ةهات وموج   مادة مدر 

سا مدر   2117البالغ عددهم  وك وواتسابفيس بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على كل من 

 .هةوموج   ه اختصاصيسة وموج  ومدر  

 

 مصطلحات الّدراسة .1.13

وهو طريقة من طرق الّتعليم تهدف إلى قيام الفرد بتعليم نفسه بنفسه،  التعلّم الّذاتي:  -

والوصول إلى األهداف بحسب قدراته الخاّصة وبطريقته الخاّصة ، وهو النشاط الّتعليمي 

وم به المتعلّم مستّمدا وجهته من رغبته الّذاتّية واقتناعه الداخلي بهدف تنمية الذي يق

استعداداته، وإمكانياته، وقدراته مستجيبا لميوله واهتّماماته بما يحقق تنمية شخصيته وتكاملها، 

 والتفاعل الناجح مع مجتّمعه عن طريق االعتّماد على نفسه، والثقة بقدرته في التعلّم والّتعليم

 (.39،ص:1993)نشوان،

( بأن ها" ما يقوم به المعلم من 2012،177هناء الغسانية )عرفتها الّتنمّية المهنّية الّذاتيه:  -

ارسة  تطوير لقدراته ومهاراته ومعارفه عن طواعية واختيار شخصي، ألن ه يرى في تلك المم 

  استم رارية لكفاءته ولشخصه االعتباري، ووالء لمهنته"

الحكم على مستوى بأّنه " (2005: 126عّرفه )سكر وآخرون ليمي / الّتدريسي: األداء الّتع -

امتالف المعلمين لبعض كفايات األداء بهدف رفع ذلف المستوى من خالل تجاوز أسباب 

 ".تهموعوامل ضعف أدائهم وتعزيز أسباب وعوامل قوّ 

ادا  لهم نفس : وهي مجموعات مغلقة تضم أفرالتخصصّية االجتماعيمجموعات الّتواصل  -

 .االهتّمامات العلمّية  أو العملّية تّمكنهم من تبادل المعارف واألفكار والمعلومات

 

 

 

 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يانالثّ الفصل 
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  االجتماعي التّواصلمواقع وتطبيقات  ةنشأ .2.1
لم االفتراضي بما فيه من شبكات تواصل لما هو عليه اليوم العاساس األ اإلنترنتتعتبر شبكة        

لتطوير أمام المبرمجين والمبدعين  انة، حيث أطلق العناعي وتطبيقات تواصل ومراسلة فوري  تم  اج

 اإلنترنت، فمع ظهور االجتماعي الت واصلبتطبيقات  عرفأصبح ي  ما عليها  نيالتي ب   اإلنترنتات تقني  

ينات، انبعد ثورة ظهور الحاسوب الشخصي في بداية الثمها بذاتفي بداية التسعينات واعتبارها ثورة 

سعينات من القرن الماضي فظهرت في نهاية الت   االجتماعي الت واصلبدأ يظهر ما يعرف بشبكات 

 Randy Conradsسها س  والتي أ اإلنترنتعلى شبكة  1995عام  Classmates.comمواقع مثل 

ا وبلغ عدد مستخدمي هذ ،ةة والجامعي  الث انويمن المرحلة ن جوالمتخر   الد راسةة لتواصل زمالء كأدا

ل ث  تم تعليمي ةسة وا إلى ألف مؤس  انتم ة وكندا مليوني مستخدممريكي  الموقع في الواليات المتحدة األ

         .(2014ة وحتى الجامعة )شقرة،انمن الحض الت عليمجميع مراحل 

سائل بين األصدقاء إال ة وتبادل خدمات الر  ات الشخصي  هذا الموقع عدة مواقع لعرض الملف تال       

 Facebookو MySpaceحيث ظهر موقعا  2005ر ذلك حتى عام تم  واج نفسه واسها لم تلق الر  أن  

حقة عداد مستخدميه في األعوام الال  أ توتضاعف ،Facebook ر بدءا بالتنافس حتى تصد   اناللذ

 ؟بناء هذه المواقع تم  بب ذلك وكيف لكن ماهو س (2011)محمود،

 Web 2.0على  تقنية   Facebook موقع مثل تفاعلي ةال االجتماعي الت واصلدت مواقع تماع          

الخطوة األولى لبناء صفحات الويب فهي التي تعتبر Web 1.0 وهي تطوير جديد من نسخة الويب 

ه ال يعطي الفرصة لنشر الرد أو أن  يث ح أقل تفاعال مع المستخدم هلكن   على الشبكة مستقرا   موردا   تعد  

 ها توفر مزيدا  أن  ب Web 2.0  زت تقنية الـي  تمبينما " ،ة للمستخدميتيح تغذية عكسي   اله أن  ، كما التعليق 

يات تعديل متعددة كان، كما تتيح إم اإلنترنتعبر  تعل مالو ومشاركة المعلومات من التفاعل

 .(Kaplan & Haenlein ,2010)"للمستخدم

 Web 0.2تقنية   .2.2

ل تبادل سه  أدوات ت  ب تفاعلي ة وتطبيقات مواقع وبناء نت من إيجاد وخلقمك   Web 2.0الـ  إن  

ة المميزة لألدوات المستخدمة في الخاصي   "أن  يمكن القول بف ،ع على العمل التعاونيالمعلومات، وتشج  

)هنداوي وكابلي  "عاون.الت  فاعل ، والمشاركة ، وهي تشجيع المستخدمين على الت    2.0الويب 

تقنيات كالمجموعات المغلقة والرسائل الجماعية ومشاركة من خالل ما تتيحه من  (39: ص  2013،

كاألصدقاء أو زمالء  ،ادا على تصنيف ماتم  د اعتحد   عي نةد أو مع قائمة مالمنشورات لعدد محد  

 Wiki & Facebook etcهي   Web 2.0المواقع التي بنيت على أساس الـ  بعض ، ومنالد راسة



26 

 

ة على أساس المبني   عن سابقاتها من المنتديات والمواقع االجتماعي الت واصلنته مواقع م  أهذا ما و ،

Web 1.0   لمدونات  كما في ا القراءة فقطأتاحت التيBlogs. 

 (W.Wang et al2007(حسب ما بينها    Web 2.0و الـ    web 1.0فيما يلي مقارنة بين الـ 

 1 ( web 1.0 & web 2.0 بين الفرق) ( 1-2) جدول

Web 1.0  Web 2.0 

1993 - 2003 year 2003 tell now 

Mostly HTML pages Code Web pages 

Fixed & rigid pages Type More interaction 

read mode Write & contribute 

page Primary unit of content Post & record 

static state dynamic 

Web browser View through Browser ,rss readers, anything 

"Client Server" architecture "Web services" 

Web Coders Content created by Everyone 

geeks Domain Of mass amateurization"" 

)W.Wang et al2007) 

بدأت منذ عام   web 2.0ة ة بتقني  المواقع المبني   أن  ( 1-2المقارنة في الجدول )حيث تؤكد            

فمن  تفاعلي ةة صفحاتها أكثر زة وفق لغات برمجي  ها مرم  أن  و نوحتى اآل 2003 حات المكتوبة الص 

فويمكن لمتصفحها الكتابة والمساهمة في بناء   HTMLوفق   مم اسجيل ضمنها حة والنشر والت  الص 

تصميمها خدمي  أن  كما  ،حويمكن استعراضها عبر المتصف   تفاعلي ةة وا صفحة أكثر حركي  جعله

ار محتواه من قبل جميع المتصفحين يتطو    يجعله شمولي لكل المستخدمين. مم 

  التّعليمو تعلّمال عمليّةوWeb 2.0 الـ  .2.3

 عملّيةالفي  يه من مواقعزاتها وما تحول التربوي لالستثمار في ميّ الحق اإلنترنتجذبت شبكة       

 ،2003الذي اهر عام  ،   Web 0.2ام مع اهور مفهوم الـ تمّ ازداد هذا الجذب واالهو ، تعليمّيةال

تي الّ ة الجماعيّ ة االجتماعي الّشبكات وتطبيقات وألعاب الحقا االجتماعي الّتواصلفتنوعت مواقع 

ن صار لزاما على التربوييّ ف فيما بينهم، ةتع به من تشاركيّ تمّ لما ت جيل األطفال واليافعينجذبت 
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 الّشبكاتهذه لتحديد أفضل الطرائق واألساليب لالستفادة من  ،زاتهاوميّ  الّتقنّياتمتابعة هذه 

 وتنوع اإلعدادات المتاحة الّتقنّياتمع تطور  خاّصة تباههانوشد  تعلّملجذب الم تفاعلّيةال ةاالجتماعي

جموعات مال شاءإنو خاّصةورية والفيديو المباشر والرسائل الكالمحادثات الفالتي أدخلت عليها 

تهدف لبناء  تفاعلّية"مواقع  هاأنّ على  الّتواصلفت شبكات ومواقع عرّ   .واعهاأنّ ات برسال الملفّ إو

 ,Woodruff 2012 )ين لديهم أشياء مشتركة"ذلألفراد ال اإلنترنتعات محلية على تمّ مج

Rumsey, FechoK)   رمجها بسها وتها " شبكات تؤسّ أنّ ( ب82،ص2011) محمود اعّرفهبينما

شركات كبرى لجمع المستخدمين واألصدقاء ، وتهدف إلى ربطهم والتعارف بينهم ، حسب 

 امات".تمّ وااله خاّصةوطبيعة األهداف ال كانص والمالتخصّ 

 الّتواصلتتيح  ةتفاعليّ اعية تمّ ها عبارة عن شبكات اجأنّ ( ب25ص  2012)ا منصور،عّرفهفيما ي      

سنوات قليلة، وغيرت في ، وقد اهرت من العالم كانقت يشاؤون، وفي أي ملمستخدميها في أي و

كونها تعزز العالقات بين  االجتماعيوالتقارب بين الشعوب واكتسبت اسمها  الّتواصلفي مفهوم 

 بني البشر.

 اإلنترنتيقات ومواقع على شبكة تطب ها أنّ تعّرف إجرائيا بها ومن خالل التعاريف السابقة أنّ أي 

صدقاء ئي  بشكل متزامن بين األقارب واألواالتصال ببعديه الصوتي والمر الّتواصل عملّيةلت سهّ 

 .لديهم امات المشتركةتمّ أو العمل ليتفاعلوا فيما بينهم ومع بعضعم من خالل االه الّدراسةوزمالء 

 

  االجتماعي التّواصلمميزات مواقع وتطبيقات  .2.4
 ةالجتماعياال يتجزا من الحياة  جزءا اتالت طبيقسواء عبر المواقع أو  ةاعي  تماالج الش بكاتأصبحت 

 :هاأن   اتالت طبيقعن بقية المواقع و يميزها  ،العلمي ة و عملي ةالو

 .همئللتفاعل واالرتباط بنظرا للمستخدمينتشكل منابر  .1

شارك تساؤالت وطرح الت  يمكن استخدامها لتعزيز  تعل مللات ها منص  أن  ها على يلإيمكن النظر   .2

 هم.ئأداتطويرتعزيز و ساهماتهمبم ين على اختالف علومهمتعل ملما

ز مهارات االختالف فتعز  تسمح بو مناقشتهاطرح األفكار ول فسحةمنطقة افتراضية تتيح  .3

  .Deng, L&Tavares, N. J, (2013) التفكير النقدي بالمقارنة مع التفاعل وجها لوجه

) صور وفيديو المستخدمين بينة الفردي  الموارد  تبادلب بسماحهامورد ضخم للمعلومات  .4

 .واعها(أن  وملفات ب
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  االجتماعي التّواصلنماذج من تطبيقات  .2.5

 Facebookالفيس بوك  .2.5.1

كصلة وصل بين  Mark Zuckerbergمن قبل  2004في عام  Facebook شاء موقعإن تم         

منح األشخاص القدرة على بناء ل والحقا أصبح الموقع يهدف، Harvard Universitصدقائه في أ

للبقاء على اتصال مع األصدقاء والعائلة ،  Facebook يستخدم الناسف ،المسافاتع وتقريب تم  المج

ف يعر   أن  ويمكن    ((newsroom.fb.comهم اكتشاف ما يحدث في العالم ، ومشاركة ما يهم  و

مشاركة أفكاره عبر في الموقع ه موقع يتيح للمستخدم وعبر حسابه الشخصي أن  ائيا على إجر

ةمنشوراته ال أو ضمن المجموعات التي  فات والوسائط المتعددة مع أصدقائهومشاركة المل خاص 

 ام المشترك.تم  ينضم إليها ليتشاركها مع أصحاب االه

 

 WhatsAppالواتساب  .2.5.2

ال معا   اناللذ Jan Koum and Brian Acton كوم وبراين آكتن انجيد ست واتساب على تأس          عم 

ضمت واتساب إلى فيسبوك أن  حيث بلغ مجموع سنوات خدمتهما عشرين عاما .  Yahoo في شركة

رت في العمل كتطبيق مستقل  مع التركيز على بناء خدمة مراسلة تعمل تم  ، لكنها اس2014عام 

ابتدأت مسيرة واتساب كتطبيق بديل للرسائل  .في العالم كانا في أي ماد عليهتم  بسرعة ويمكن االع

واع متعددة من الوسائط منها: أن  فبات واتساب يتضمن إرسال واستقبال  نة القصيرة. أما اآلالنصي  

 الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو والمستندات والموقع الجغرافي والرسائل الصوتية

ة من خالل التشفير التام الرسائل والمكالمات محمي   أن  كما . والمحادثات الصوتية

.whatsapp.com))   ن مك  ستخدم على الهاتف المحمول أو الحاسب ي  ه تطبيق ي  أن  يعرف إجرائيا بو

ورسائل الوسائط والفيديو  ةة والصوتي  ) النصي   وإجراء المكالمات لقي الرسائلالمستخدم من ارسال وت

  .مجموعاتشكل منفرد أو ضمن باإلضافة للملفات( ب

 

  Facebook &  Whatsapp  االجتماعي التّواصلتقنيات مواقع  .2.6

أصبح ف Whatsapp نتها الحقا من االستحواذ علىبسرعة مك    Facebook تطورت شركة       

عة دة  ومتنو  وهي كثيرة ومتعد   مةالمقد  زات التطوير بين كل منهما يتشابه من حيث الخدمات والمي  

  :خدم أغراض مختلفة  ومنهاوت

على كل من تطبيقيها  Facebookت شركة وفر    : استخدام المجموعات المغلقةشاء وأنّ  -

Facebook & Whatsapp  ةشاء مجموعات إنية كانإم إليها يمكن إضافة األشخاص  خاص 
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يعة رة والس  ألعضاها استخدامها كأحد الوسائل الهام  ، بحيث يمكن م المشتركاتمذوي االهمن 

 .الت واصلفي 

ةشأت مجموعات نأف  سي ية لتعل مالو تعليمي ةال عملي ةالب خاص  تربط وتصل  ، بحيثكل مادةمدر 

 وعات أكبرضمن المحافظة الواحدة إضافة لمجم التربي ةات هم في مديري  يهبينهم وبين موج  

سي تضم  نا تعريف ة ويمكن هوري  ة الس  مهورية العربي  نفس االختصاص على مستوى الج  مدر 

ها مجموعات افتراضية تنشأ على أن  على  تخصصي ةة الاالجتماعي الت واصلمجموعات مواقع 

بهدف ربط عدد من األعضاء مع بعضهم  االجتماعي الت واصلأحد مواقع أو تطبيقات 

سة واحدة أو اختصاص واحد بهدف رفدهم بالمعلومات ومشاركتهم ا لمؤس  ائهم إم  تمنال

 وتشاركهم فيها.

 

الحديث  لكترونياإل تعل مالتعتبر هذه العناصر من أهم عناصر  اركة الصور والفيديو: مش -

رسالها إيمكن  إلكتروني ة عبارة عن ملفاتوهي  .شرطة الفيديو والكاسيتأمكان  حل توالتي 

ها تبقى متاحة أن  ، كما لتصل لجميع أعضاء المجموعة تخصصي ةال الت واصلعبر مجموعات 

 .ي المجموعة يمكن الرجوع إليها عند الضرورةلجميع األعضاء ف

 

  pdfة بصيغة وني  رواعها كالكتب اإللكتأن  بكافة  اإللكتروني ةتعتبر الملفات مشاركة الملفات:  -

وحتى   Power Pointة لتحرير النصوص  أو ملفات العروض التقديمي    Wordالـأو ملفات 

تبادلها أو رفعها على مواقع  تم  ات التي يف  هم الملأمن  Excel اإللكتروني ةداول ات الج  ملف  

باإلضافة  الت عليمو تعل مالة مجاالت والتي أصبحت تستخدم بكاف   االجتماعي الت واصلوتطبيقات 

 .المؤس ساتلمجاالت العمل المختلفة ضمن 

 

شاء إنكن من تم  الحديثة التي  تفاعلي ةتعتبر من الميزات ال  :Facebookالبث المباشر عبر  -

حظة عبر الحساب الشخصي للعضو في المجموعة في نفس الل   تفاعلي ةودروس ضرات محا

 .ة  روح وعرضها بشكل متزامن ليتفاعل بقية األعضاء معها مباشرنه من إعداد الش  ك  تم

 

تتيح للمستخدم   Facebookوهي ميزة توجد على كل تطبيقات شركة : Storiesالحالة أو  -

( يمكن من خاللها مشاركة يةأن  ث 30أو  ة واحدةق) دقي نشر الصور والفيديوهات القصيرة

ال عن موعد لبث مباشر أو نو اإلعالأالموجزة  تعليمي ةالالرسائل  ل صورة ة من خالعلمي   ي ةفع 

 .(أو فيديو
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 "الّذاتي تعلّمال" اإلطار النظري
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  تعلّمال واعأنّ  .3.1
فعة في الغرفة واع وأساليب متنو  أن عل متع رف لل            تعل مال عملي ةولكن مع خروج  ،يةالص 

تالزمها  تعل مواع أن  أصبح لهذه الوسائل  ،االجتماعي الت واصللتصبح عبر مواقع وتطبيقات  هاخارج

اتي تعل مالوتالئمها ، ك في دوره  ، كل   تعل مقه كل من المعلم والميستخدمه ويطب   ،التعاوني تعل مالو الذ 

ر خر أخبار العلوم في مجاله ليطو  آالمعلم في تطوير معارفه ومتابعة الب في تحصيله العلمي وفالط  

 كل منهما ذاته بالنتيجة.

اتي تعل مالالتركيز على   تم  سي الد راسةوفي هذه  سون عموما  بعها المدر  التي يت   تعل مالكأحد طرائق  الذ 

ات لمهني ةلتطوير مهاراتهم ا  صهم . في مجال تخص   الت دريسيتحسين أدائهم لوزيادة معارفهم   هي  الذ 

 

 الّذاتي تعلّمال .3.2

 المؤس ساتوال سيما عليها  اكانلتبني لنفسها م اإلنترنتشبكة  ىإل المؤس سات ت جميعضم  ان          

 ىشبكة فباتت كبرتاحتها لمستخدمي الأو العلمي ة فتحت العديد من مصادرها ، التي  تعليمي ةالو العلمي ة 

ا ،و مجتزأأاألكاديمية واألوراق البحثية وحتى الكتب بشكل كامل  الد راساتالجامعات تعرض   مم 

صات بكل التخص   ،منهالينابيع  من الوصولن الباحثين والمنقبين عن العلوم والمعارف مك  

اتي تعل مال عملي ة اإلنترنتزت شبكة ومن هنا عز   ،والمجاالت ( 1979) تها أبو مشرففالتي عر   الذ 

الذي يجعل الفرد يغير في سلوكه، ومعارفه، واتجاهاته بناء  على رغبته  تعل مالها ذلك النمط من أن  ب"

اتي   تعليمي ةالعامل مع األشخاص والمواد ة في الت  ووفقا لقدراته، واستعداداته، واختياراته الشخصي   هالذ 

ويمكن  ."ة، ونشاطه الفيزيولوجي، والعصبي واختياراتهاته العقلي  والمواقف والنمط الذي يميز عملي  

اتي تعل متعريف ال غبة الداخلية لدى الفرد بعد إأن  إجرائيا :على  الذ  دركه لملكاته لتغيير وتطوير ه الر 

غبة لل أدائه ي ز تم  وسلوكياته وأفكاره من خالل عمليات البحث والقراءة التي  يقوم بها إلشباع هذه الر 

د  . هأن  عن أقر والت فر 

 

 الّذاتي تعلّمالب لمهنيّةا التّنميّة .3.3

 هالّذاتي لمهنيّةا التّنميّةمفهوم  .3.3.1

عها من المهام األساسية في ميادين األعمال والمهن على اختالفها وتنو   لمهني ةا الت نمي ةتعتبر           

الوتسعى إليها جميع اإلدارات وعلى كل المستويات بغرض رفع  وظف أو العامل أو أداء الم ي ةفع 

 عملي ةة، وتعزيز ة و مهاراته المعرفي  تاجي  نكفاءته اإل لزيادةتوصيفه الوظيفي، والسعي  كانالمهني أيا 

من القطاعات التي راعت  الت عليمويعد قطاع  ات في مجال عمله.العه على كل جديد من تقني  اط  
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ورفع سوية أدائهم بشكل دوري من خالل  اي  وتنميتهم مهنالت دريسي ة ادرها تطوير كو عملي ةرار تم  باس

 لمهني ةا الت نمي ةأصبحت  االجتماعي الت واصلوتطبيقات  الت قني ات، لكن ومع تطور  الت دريبي ةالدورات 

اتي تعل مالية بل تعدتها لتصبح تنمية مهنية ذاتية من خالل المؤس ساتال تقتصر على الدورات  عبر  الذ 

 .االجتماعي الت واصلوسائل وتطبيقات 

 ( باآلتي:203، ص 2011) لمهنّيةا الّتنمّيةع مجاالت توني على تنوّ  أكدّ وقد 

 صي.األكاديمي التخصّ  جانبالتطوير والتجديد في ال -1

 مع بيئة العمل. الّتواصلفاعل ، وي، والتّ الّطالبة ، واإلرشاد، والتوجيه انيّ سنالعالقات اإل -2

 ر ومتطور في إيصال المعلومة.ما هو معاص، واستخدام الّتدريسياألداء  -3

 البحث العلمي واإلشراف األكاديمي. -4

 ي.الّتعليمتوايف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المجال  -5

 .الّذاتيطوير والتّ  الّتنمّية -6

 لوكيات في إطار العمل.ات المهنة، وتعديل السّ االلتزام بأخالقيّ  -7

دة ة أو متعدّ ، سواء التقليديّ  تعليمّيةالوس ة االستفادة منه في الدرّ ي، وكيفيّ الّتعليمالتصميم  -8

 الوسائط.

، والتي ع رفت في المجال لمهنّيةا الّتنمّيةكأحد طرائق  هالّذاتي لمهنّيةا الّتنمّيةعلى  أكدّ ه أنّ  نجد        

اتي  ة للتنمي   ا  الطوعي أساس تعل مالعد   يالذ( 2012:47ي بعدة تعاريف كتعريف عامر )الت عليم  كد  أف هالذ 

م، تجاهات المرتبطة بمهنة المعل  الها " العمليات التي تعمل على تحسين المعارف والمهارات واأن  على 

 تعل مرة، تؤدي إلى تحسين مطو   تعليمي ةنه من تصميم برامج ك  تموالتأثير عليها بشكل إيجابي، ل

 الت نمي ةللمعلم، وذة لترقية النمو الشخصي طة ومنف  شطة مخط  أن، وهي برامج تتكون من الط الب

 رة ومتراكمة يشترك فيها المعلم طوعا" تم  مس تعل م عملي ةبمفهومها الدقيق  لمهني ةا

اتي لمهني ةا الت نمي ة( 2013:12ي طه )أن  ام وأمتم  شادية  عرفتبينما          ها" ذلك األسلوب أن  ب هالذ 

بناء على رغبته،   تعليمي ةالواقف ، حيث يمر من خالله ببعض الم تعل مد على نشاط المتم  الذي يع

ز اماته، وميوله، والنمط الذي يمي  تم  لحاجاته وقدراته، واه ، ووفقا  انذاتيا وبدافعية وإتق تعل مبحيث ي

تحدث تغيرا في  ة، ونشاطه الفيزيولوجي، والعصبي، فيكتسب المعارف والمهارات التياته العقلي  عملي  

 تعليمي ةما أسفرت عنه التكنولوجيا من مواد مبرمجة ووسائل سلوكه وأدائه، من خالل التفاعل مع 

ة ي  انكما عرفتها هناء الغس ، "تعل مة منشودة للفرد الممتعددة، وذلك بهدف تحقيق أسباب تربوي  

ما يقوم به المعلم من تطوير لقدراته ومهاراته ومعارفه عن طواعية واختيار "ها أن  ( ب2012،177)
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اال ه يرى في تلكن  شخصي، أل ، لمهنته ة لكفاءته ولشخصه االعتباري، ووالءراري  تم  رسة اسمم 

ها منهج يعمل على تنمية واكتساب أي مهارة ، أو معلومة، أو سلوك يجعل الفرد أن  ف أيضا وتعر  

عده للتعامل ركيز على أهدافه في الحياة وتحقيقها، وت  عينه على الت  اخلي، وت  الم الد  ضا والس  يشعر بالر  

اتيساليب األ( ب2012،34، كما قصد عامر ) "ائق يواجههمع أي ع ، "تلك لمهني ةا الت نمي ةفي  هالذ 

ةاألساليب التي بموجبها يكتسب المعلم المعرفة و  لمهني ةالتي تساعده على تطوير كفاءته ا الماد 

س هذه األساليب هي ما يقوم به  أن  ة العامة بنفسه"، أي والثقافي   العلمي ة و سه وبرغبه منه بنفالمدر 

 بذلك.

اتي لمهني ةا الت نمي ة عملي ة أن  ت على أكد  التعاريف السابقة  أن           د عليه أوال تم  س تعللمدر   هالذ 

بعة ما طرأ على علومها من ومتاالت دريسي ة حول مادته  أفقه المعرفيوأخيرا من خالل سعيه لزيادة 

 الت واصلعبر مواقع  الذ اتي خصي الل بحثه الش  لمفاهيم والمعارف والمعلومات من ختطوير في ا

 لة.ة أو الصور أو الفيديوهات ذات الص  الع على المنشورات النصي  واالط   االجتماعي

اتي لمهني ةا الت نمي ةف تعر   أن  ومنه يمكن          ذاتية تصدرعن الفرد وبرغبه  عملي ةها: أن  إجرائيا ب هالذ 

ه من خالل  رفع ضا عن أدائمنه للر   سعيا   عملي ةالو العلمي ة دراته منه لتطوير معارفه ومهاراته وق

 .بات عمله على الوجه األكملفي تطبيق متطل   جاز وتحقيق طموحهإنكنه من تم  ة التي كفاءته للسوي  

 

 هالّذاتي لمهنيّةا التّنميّةأساليب  .3.3.2

 ة تطوير المناهج التربوي  ة وطرائق التدريس الحديثة ضمن خط الت قني ةاألساليب مع دخول          

س لكل من   تعليمي ةالبات ع في أبعادها أحد المتطل  وس  ليصبح البحث عن المعلومة أو الت  والتركيز  المدر 

ةالب، ووالط   س  خاص  ةبأحدث المعلومات،  كانليواكب وي لم قدر اإلمالمدر  في مادة كتكنولوجيا  خاص 

ت حد  أن  ، والتي ال يمكن الث انوي الت عليمو الث انيةالحلقة  ساسياأل الت عليمالتصاالت لمرحلة المعلومات وا

 .و مرجعأ معلوماتها المتجددة بين دفتي كتاب

إليها  الط البون تعل مد معلوماتها بسرعة كبيرة يسبق المتتجد   تقانةفي وقت أصبحت الو         

 من خالل: س ضرورةللمدر   لمهني ةا ةالت نمي   عملي ةأصبحت فمعلميهم في معرفة الكثير من أدواتها ، 

 .اإللكتروني ةة أو ي  ة الورقالقراءة الحر   -1

 . تعليمي ةالة وة والقنوات التربوي  ة كالبرامج التربوي  وسائل اإلعالم الجماهيري   -2

 (123،ص2010ة.)الطاهر،العليا واألكاديمية التربوي   الد راسات -3
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ضمن  االجتماعي الت واصلقع وتطبيقات ة ومواالتربوي   تخصصي ةعبر المواقع ال اإلنترنت -4

التي تنشر وتشارك المقاالت والفيديو مع  لمهني ةوا تخصصي ةالمجموعات ال

 (64، ص2003أعضائها.)مقرب،

اتيالبحث  عملي ة  -5 المرفقة ضمن  (تعل مال)مصادر  تعل مالواالطالع على مصادر وحقائب  الذ 

 . تعليمي ةالة وي  تعل مال عملي ةالستكمال ، وذلك الاإللكتروني ةالمناهج من خالل الروابط 

 

 لدى المدرسين: هالّذاتي لمهنيّةا التّنميّةمعوقات  .3.3.3

 الّتنمّيةأو  الّذاتي تعلّمال عملّيةالتي تعيق أو تأخر  المعّوقاتالعديد من المدّرس مام أتاهر         

 ( عدد منها:2012ة )يّ انوقد بينت الغس هالّذاتي لمهنّيةا

وافع إضافة لكثرة ل بضيق الوقت وعدم وجود الحوافز والدّ ثّ تمساتية تسّ قات مؤمعوّ  -1

 .ة، والاروف األسريّ المادي الّدعمبات في العمل وضعف المتطلّ 

حفيز من المختصين، شجيع والتّ ريع والكسل، قلة التّ قات تعود للشخص ذاته كالملل السّ معوّ  -2

 الّتنمّيةبغبة األصدقاء ممن لديهم الرّ  ات، قلةة لتطوير الذّ ة زمنيّ عدم القدرة على وضع خطّ 

 عين لها.والمشج هالّذاتي لمهنّيةا

لقدرة على ر التكنولوجيا وعدم اقات خارجية كتزايد وتراكم المعرفة ، وتسارع تطوّ معوّ  -3

 استيعابها ومواكبتها.

س للمدرّ  اتيالذّ  تعلّمالو لمهنّيةة اسي داعم أساسي للتنميّ يبقى التحفيز المؤسّ  المعّوقاتوعلى تنوع 

وجيهي من تطبيقها بالمتابعة واإلشراف التّ  أكدّ الت تمّ والتي ي دارية الملزمة بذلفاعد اإلإضافة للقو

 .ةالّتدريسيّ على أداء الهيئة 

 

  الّذاتي تعلّمالحاجة لل .3.4
الموظفيها بشكل دوري تبقى ال المؤس ساترغم التدريب الذي توليه             عة والمتاب عملي ةالرسة مم 

اتي لمهني ةة اورفع السوي   الذ اتير وتم  المس تعل مالتزام بلة واالخصي  الش   الفيصل في تحقيق الفائدة  يه هالذ 

ومحورها   تعليمي ةال عملي ةالأساس جودة  الذي يعد   يالت عليمو الت دريسيلكادر ف، فكيف باللموظ  

الال ّ  ال في نتائج ث  تمة المردود المع سوي  لوكي ترتفس  تاجي المعرفي والن  ه اإلئفبارتفاع أدا ،فع   لبةلط 

س  علىبذلك  بيترت   وسلوكهم وأدائهم في محيطهم. ة ور األهم في تنمية قدراته المعرفي  الد  المدر 

تطوير األداء عي لوينبع هذا الس   ،وزيادة خبراته دائهلتطوير وتحسين أ رتم  بشكل مس عملي ةالو العلمي ة 
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ضا والتوازن ة للفرد ليشعر بالر  أساسي   كحاجة، ة لديهوإبراز نقاط القو   اتيق الذ  تحقفي الرغبة  من

، فعدم وتغنيها  تعليمي ةال عملي ةالفي  لمهني ةبات االداخلي اتجاه ما يقدمه من معارف توازي المتطل  

على الفرد  وجسميا   نفسيا   في هرم الحاجات ستؤثر عكسيا   حددها ماسلوإشباع هذه الحاجات التي 

م ماسلوا الحاجات إلى قس   ذمر، وقدت  الضا وذلك في سلوكه على هيئة عدم الر   ، فيظهرل عامبشك

 وى األعلى في الهرم وهذه الحاجاتتقال للمستنلال منها يؤدي إشباع كل مستوى خمس مستويات

 .بحسب درجة أهميتها الت اليكل ة في الش  مبين  

 

 2 (  هرم ماسلو2/1) شكل

 الجامعة االفتراضية –المصدر مقرر الموارد البشرية 

فهي أصعبها  الت اليات هي أعلى الحاجات في الهرم وبتحقيق الذ   أن  ( 2/1لقد بين الشكل )          

تها من شخص ها تختلف في سوي  أن  كما  ،ع بكافة الحاجات التي تسبقهات  تمال يسعى لها إال من ، تحقيقا  

باحترام و ،ة العاليبحس المسؤولي  عون ت  تمة لدى األشخاص الذين يون محقق  ألخر، واكثر ما تك

فيسعون لمواكبة ومتابعة كل ماهو جديد في مجال عملهم من  ،ن حولهمفسهم ومم  نوتقديرعالي أل

ه وهذا أن  زه عن أقري  تمة أداء الفرد لتعليمات وإرشادات وتدريبات أو مالحظات تصب في رفع سوي  

 (2018م به كأحد وسائل إشباع حاجة تحقيق الذات )منزلجي،المسل   هر فقط بالتدريبز ال يظي  تمال

اتي عل مت  الخصي وما باالجتهاد الش  أن  و الذي يبذل الفرد في سبيله الوقت والجهد لتحقيق قيمة مضافة  الذ 

 .هأن  أقر بينشار إليها لبي طموحه وتجعله من الكفاءات الملعمله ت
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 األداء .4.1
ه ر وموج  اهن هو دور ميس  في الوقت الر   سينمن معلمين ومدر   الت دريسي أصبح دورالكادر           

ال بات تطوير قدرات ومهارات هذا الكادر  أن  لذا ف،  تعل مال عملي ةة أثناء ة الدرسي  الب خالل الحص  للط  

خاللها بما  بالط ال  ة وإدارة ة الدرسي  ة إدارة الحص  ما كيفي  أن  المعلومة وتقديمها و يقتصر على تواجد

 التربي ةلمسؤولي وزارة الشاغل األهم ، لذا أصبح بالكفاءة األعلىباتها جازها وتحقيق متطل  ن  يناسب أل

لية ، ولكون بفاع هاتطبيق تم  ليوالتشاركية  تفاعلي ةهو التعريف والتدريب على طرائق التدريس ال

س، ولمساعدته على تطوير قياس لتطور أداء المدر  مت المتابعة هي الكانطبيق ورات غير كافية للت  الد  

عم والمشورة لتكون جسرا للد   االجتماعي الت واصلاستخدام مجموعات  تم   . لقدمهاراته ومعارفه

س والمعرفة ، ويبقى الجزء األكبر على عاتق  معارف ها العلوم والر بفي مرحلة تتطو  المدر 

اتي تعل مالر من أدائه بطريقة م ويطو  ليرم   بشكل متتاليرائق واألساليب والط   دور من ل ويفع   الذ 

صب في تطوير ليكل ذلك ،  والبحث عن المعلومة تعل مال عملي ةاد على نفسه في تمالب في االعالط  

ة، فما هو األداء ة ومهني  أعلى سوية علمي  في   تعليمي ةالوتحسينه لتكون المخرجات  الت دريسياألداء 

 ؟الت دريسية األداء وما خصوصي   عموما  

 

 مفهوم األداء .4.2
أراء الباحثين واإلداريين حول تعريف األداء وذلك لتعدد أوجه النظر إليه واختلفت تنوعت            

هوما جوهريا في كل لكن يبقى لألداء مف، فيهاتعدد المهام وماط أعمالها أن  و المؤس ساتاختالف ب

القيام بالشيء، أو العمل كما يجب )مجمع اللغة  هوالمعنى اللغوي فاألداء بمنظمة أو مؤسسة ، 

 ( .2006العربية، 

ف األداءو            " داء الواجبات أو فعل األشياءأالقيام ب"ه أن  ب( Performance)  أيضا يعر 

(Oxford,2006,p569)  فهبينما جاز الفرد للمهام الموكلة إليه إنه "أن  ( ب31 ، ص2002مازن ) عر 

فهو، جاز"نجاز بمدى اكتساب الفرد للمهارات المختلفة التي تلزم لتحقيق هذا اإلنويرتبط هذا اإل  عر 

ريقة التي جاز أو إحراز نشاط ما وتحديد الط  إنه "كيفية أن  ( ب7، ص 2011كل من موسى والعتيبي )

ة التي يمارس بها الفرد "مفهوم األداء يعبر عن الكيفي   أن  ( 2018) و أورد حكمي تنفيذه بها" تم  ي

سة وخارجها، والذي يقاس من خالل المقارنة بين األداء الفعلي وما يرغب مهامه داخل المؤس  

 رات المختلفة".جاز وتحقيق لألهداف من خالل مجموعة من المعايير والمؤش  إنالوصول إليه من 

ويسعى لتحقيق أهدافها  المؤس ساتاألداء يهدف لتحقيق رغبات  أن  ابقة ف الس  نت التعاريبي  لقد         

نه من تحقيق ك  تمزات ومي  على ما يحمله من معارف ومهارات  ي لها بناءا  تم  على الفرد المن ا  ادتماع
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جات ه مجموعة المخرأن  إجرائيا ب الت دريسيف األداء يعر   أن  يمكن  الت اليغبات واألهداف ، وبهذه الر  

س التي يقدمها  اتي  اتجة عن معارفه ومهاراته والن  المدر  والتي تهدف  الت دريبي ةة أو راكمي  أو الت   هالذ 

 .  تعليمي ةالة لتحقيق أهداف المؤس س

 

 معايير ومؤشرات األداء   .4.3
 ي ةعملالفي  ءداحاليا وبشدة على تطبيق المعايير ومؤشرات األ  تعليمي ةال المؤس ساتتؤكد           

مع  اشيا  تم  و  تعليمي ةال عملي ةالعلى تحقيق أهداف  حرصا   الت دريسيي والت عليممن قبل الكادر   تعليمي ةال

رات هي قلب لذا تعد المعايير والمؤش   ،دريسالحديثة في المناهج وطرائق الت    تعليمي ةالتطبيق الخطة 

فما هي المعايير  ،كم على جودة مخرجاتهاساسها يحأوعلى   تعليمي ةال المؤس ساتتقييم أداء  عملي ة

 رات؟والمؤش  

يصل إليها  أن  ع توق  هائية التي ي  تيجة الن  مختصر يصف الن   انها بيأن  ب معايير األداءفت عر           

اخلي المتفق عليه ون الد  انالدستور أو الق ،ف الذي يؤدي عمل معين ، حيث تعد معايير األداءالموظ  

داء، وفي الوقت من األلوا بها إلى أفضل مستوى ص  ة التي يتومرؤوسين لتحديد الكيفي  ؤساء والبين الر  

فنفسه  تكون المعايير  أنعلى  (73، ص 2006،عأن  على أوجه القصور التي تشوب األداء)الم الت عر 

 . طبيققابليتها للت  متفق على 

 (75-73،ص 2006ع )أن  ومن أهم معايير تقييم األداء وفق ما ذكره الم

 .داء مخرجاتهاأبمؤشرات حقيقية لقياس   تعليمي ةالالجودة وهي مقدار التزام المؤسسة  -1

جازه والذي ال يتجاوز قدرات إنلوب طصل العمل المأالكمية وهو حجم العمل المنجز من  -2

س يات كانوإم  . تعليمي ةالفي المؤسسة المدر 

ة ضمنه تفاديا لحصول قصور لمهم  جاز اإنلمطلوب جديد واالمورد الغير قابل للت   الوقت وهو -3

 .ةالت دريسي عملي ةالخير في أو تأ

 ة وتحقيق األهداف.الخطوات المطلوب اتباعها لتنفيذ المهم   وهي اإلجراءات -4

فهق من مدى تحقيق األهداف وقد أدوات للتحق   فهي  مؤشرات األداءأما            والروبي  ا الحرعر 

والمعلومات التي تشكل العناصر المهمة والمالمح البياناتملة من منظومة متكا "ها أن  ب (4،ص2010)

  تعليمي ةالسة واألسرة والمؤس   تعل مم والمتعكس خصائص المعل   أن  ي، ويجب الت عليماألساسية للنظام 

ات هي رأبرز خصائص المؤش   أن   (7،ص2010) ن الحر والروبيكما بي   ."والعالقات القائمة بينها

كثر أر الواحد في تقييم ة استخدام المؤش  ي  كانة وإمو كيفي  أة عنها بطرق كمي  ريعب   أناس، وتها للقيقابلي  

  من مجال.
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 دات األداء دّ مح .4.4
جاز المهام المطلوبة منه لتحقيق ندات األداء هي العناصر التي يستند الفرد عليها إلتعتبر محد            

 ة:الت اليبالعناصر  دات األداء تحصرمحد   أن  ( ب2010خ )مة وقد بين أبو شرهدف المنظ  

 

 

 .أداء عملهورغبته في  ة الفرد: وهو مدى دافعي  الجهد المبذول .1

ابقة لدى الفرد ة الس  المهارات والخبرات التراكمي  السمات وة: وهي القدرات والخصائص الفردي   .2

الد درجة التي تحد    جاز العمل.نبذله إليالجهد الذي  ي ةفع 

شطة التي ن  طباعات عن األانرات ور عنه الفرد من تصو  ما يعب   ه وعمله: وهولدورإدراك الفرد  .3

 ابع لها.سة الت  يمارس دوره بها في المؤس   أنة التي يمكن والكيفي   يتألف منها عمله

لم يكن  إن على األقل ا  حكم بها وتطويرها ذاتي  ابقة تخضع للفرد نفسه ويمكنه الت  العناصر الس  إن  

و أاخلية ق وتخضع لظروف وبيئة العمل الد  خرى تتعل  أدات يوجد محد   لعمل، حيثمن خالل بيئة ا

اجب اتباعها ولاليب ارائق واألسسة كالواجبات والمسؤوليات والط  ة في المؤس  البيئة التنظيمي  

الاألداء ال إنف الت اليوب ،مةسة أو المنظ  ضمن بيئة عمل المؤس   ابقة يرتكز على العناصر الس   فع 

 .سة بعة ضمن المؤس  ة المت  د على البيئة التنظيمي  تمبدورها تعوالتي 

 

 

 3 فّعالاألداء ال (1-4) شكل
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  الّدراسةمنهج  .5.1

اهرة كما دراسة الاّ د على تمّ والذي يع التحليلي الحالية على المنهج الوصفي الّدراسةد تمّ تع        

، وسيشمل المنهج الوصفي احتساب وكيفا   عبير عنها كما  والتّ  ا  دقيق ا وصفا  ههي في الواقع بوصف

د وبحسب مت  عحيث سي   ة،حرافات المعياريّ نواال ةات الحسابيّ متوّسطة والسب المئويّ كرارات والنّ التّ 

)  نت قيمة االختبار أقل مكانما ( بحيث كلّ 5( من )3االفتراضي هو )  متوّسطال أنّ مقياس ليكرت 

 .ةفهي تشير إلى تقييمات إيجابيّ  (5( من )3ت أكثر أو تساوي )كان إنة ومات سلبيّ قييتّ الت كان( 3

ات وريّ اد على الكتب والمنشورات واألدبيات والدّ تمّ اري باالعالنّ  جانبال ةغطيت تمّ بينما         

ابهة أو مقاربة ابقة المنشورة حول مواضيع مشراسات السّ صة باإلضافة للدّ ة المتخصّ العربيّ 

من خاللها اختبار  تمّ التي   ستبانةعملي من خالل  االال جانبال ةغطيت تمّ ضوع البحث ، ولمو

باستخدام  تهاناتحليل بي تمّ البحث ثم  عّينةعلى  ستبيانزع االو، وات بحسب متغيرات البحث الفرضيّ 

اغة ات البحث والحصول على النتائج ثم صيبهدف اختبار فرضيّ   spssبرنامج التحليل االحصائي 

 ادا عليها.تمالتوصيات اع

 

 البحث عيّنةع وتمّ مج .5.1.1

في  التربّيةقبل وزارة دة من تمّ المعالّتدريسّية الهيئة أعضاء ع البحث من تمّ يتكون مج       

حمص( والذين  –طرطوس  –الالذقية  –ريف دمشق  –محافاات القطر الكبرى) دمشق 

 Facebook مات واالتصاالت على مادة تكنولوجيا المعلومدّرسي يتواجدون في مجموعة 

مة م ومعل  ن ومعل  سة مجازييس ومدر  مدر    (2117)والذين يقدر عددهم Whatsappومجموعة 

 والوزارة. التربّيةات وكادر توجيهي في مديريّ  مساعدة

 

 الّدراسةأداة  .5.1.2

ات التي يّ ت صياغتها بما يتناسب مع الفرضتمّ لتحقيق هدف البحث ، حيث  ستبانةصممت اال        

 ة:الّتالي األقسامعلى  ستبانةت االيسعى البحث لدراستها وقد احتو

 األول: القسم
استخدام مقياس ليكرت  تمّ ، و وهي المعلومات األساسية بجوهر البحث خاّصةالبدء باألسئلة ال تمّ 

 .الخماسي في جميع أسئلة هذا القسم
 2مقياس ليكرت  (1-5)جدول

 موافق جدا   موافق محايد غير موافق غير موافق أبدا ستجابةاال

 5 4 3 2 1 الدرجة
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 :يانالث   القسم

 :ةالت الي ات الديمغرافية لمتغي ر االتي شملت  ةوالتعريفيّ ة ويتضمن األسئلة التصنيفيّ 

 الجنس. -

 المؤهل العلمي  -

 الت دريسي ة الخبرة  -

 نوع العمل -

 باإلنترنت نوع االتصال -

  حمص  –طرطوس  –الالذقية  –ريف دمشق  -ل :  دمشق  العم كانم -

 

 الّدراسةإجراءات  .5.2

أو  االختصاصّية االجتماعي الّتواصلاستخدام مجموعات توايف أثر  ستبانةتصميم اال تمّ         

هون )موجّ الّتدريسّية ( واألداء ألعضاء الهيئة  هالّذاتي لمهنّيةا الّتنمّية)  الّذاتي تعلّمالعلى  تخصصّيةال

وقبل  صدقها وموثوقيتها انع بمصداقية عالية ولضمتّ تملذلف فهي ت ،وفقا لدراسات سابقة سون(ومدرّ 

لمادة تكنولوجيا المدّرسين هين االختصاصين واستقصاء أراء عدد من الموجّ  تمّ  ،ستبانةاد االتماع

من خالل استقصاء  دمشق وريفها في التربّية تيومديريّ  التربّيةالمعلومات واالتصاالت في وزارة 

هون لوجهات نارهم وقد استفسر الموجّ  الّدراسةمتغيرات  مناسبةأولي لهم وتجريبي للوقوف على 

عبارة، ثم  42ليصبح عدد العبارات  إعادة صياغتها وتوضيحها  تمّ حول بعض العبارات التي 

 تمّ إجابة   (24)ترداد اس تمّ  (55)ة بلغ حجمها تجريبيّ  عّينةعلى  إلكترونيبشكل   ستبانةعت االوزّ 

 ألفا كرونباخ إجراء اختبار الثبات تمّ واإلحصائي  SPSSترميزها وتفريغها ومعالجتها على برنامج 

 :الّتاليئج وفق ات النتكانو،  ستبيانلقياس ثبات اال للمحاور بشكل منفرد ككل و ستبانةلال

معامل ألفا كرونباخ الكلي (2-5) جدول  3 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.924 42 

 

 

وقد بلغت قيمة معامل ألفا  تخصصّيةال االجتماعي الّتواصلالمحور األول: استخدام مجموعات 

 بات ث  لل وهي قيمة عالية ومقبولة (0.830)كرونباخ 
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معامل ألفا كرونباخ للمحور االول (3-5) جدول  4 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.830 9 

 

 (0.898بلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ ) هالّذاتي لمهنّيةا الّتنمّيةو الّذاتي تعلّمال: يانالثّ المحور 

الث انيمعامل ألفا كرونباخ للمحور ( 4-5) جدول 5 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.898 12 

 

 (وهي قيمة عالية للثبات 0.876)فقد بلغ  الّتدريسيالمحور الثالث: األداء 

معامل ألفا كرونباخ للمحور الثالث (5-5) جدول  6 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.876 12 

 

 بات (وهي قيمة عالية للثّ 0.848فقد بلغ ) المعّوقاتلرابع: المحور ا

 7 ( معامل ألفا كرونباخ للمحورالرابع 6-5جدول)

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.848 3 

 

 ثبات (وهي قيمة جيدة لل0.781فقد بلغ ) Facebook: استخدام مجموعة لخامسالمحور ا

 8  الخامس( معامل ألفا كرونباخ للمحور7-5جدول)

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.781 3 

 
 

 (وهي قيمة جيدة للثبات 0.776فقد بلغ ) Facebook: استخدام مجموعة لخامسالمحور ا

 9 سادس( معامل ألفا كرونباخ للمحورال7-5)جدول
Reliability Statistics 
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Cronbach's 

Alpha N of Items 

.776 3 

 

البالغ  عي نةالع تم  على مج ستبانةالاتوزيع  تم  عد من ثبات ومناسبة المقياس لكل ب   أكد  وبعد الت     

سة وكادر توجيهي 2117)  SPSS برنامج على تفريغها تم   استجابة( 98)استرداد  تم  و( مدر س ومدر  

 عليها.حصائي ةإجراء االختبارات اإلو  22

 

  الّدراسةالمستخدمة في حصائيّةاألساليب اإل .5.3

اثلة تمتاج نتائج مإنثبات المقياس ويشير إلى مدى قدرة المقياس على الفا كرونباخ لقياس  .1

 . الّدراسةاهرة محل تكرار القياس للاّ  تمّ إلى حد ما إذا ما 

حراف المعياري لجميع نالحسابي واإل متوّسطكال تشتّ ة والتّ مركزيّ ة المقاييس النزع .2

 تها.ومدى تشتّ  عّينةالس إجابات أفراد انلمعرفة مدى تج الّدراسةت امتغير

 نات ات مجموعة من العيّ متوّسطالختبار تساوي    One way Anova اختبار .3

 ة المستقلّ  ناتللعيّ  T-Testاختبار  .4

 لمتغّير االمستقل و لمتغّير اهناف عالقة بين  كان إنلمعرفة  correlation االرتباط الخطي  .5

  .ةة أم إيجابيّ سلبيّ  وهل هيابع  ومقدار العالقة التّ 

المستقل  لمتغّير اة بين كل من لمعرفة العالقة التأثيريّ  Regrissionالخطي  اإلنحدار .6

 ين التابعين كل على حدا. لمتغّير او

 Paired T-Testالمزدوجة  للعّينات اختبار .7
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  والنتائج والتوصيات االختبارات
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 الّدراسةصدق أداة  .6.1

 الّدراساتدة بتمّ مت وفقا ألدوات مشابهة معصمّ  هي أداة الّدراسةاألداة المستخدمة في هذه  إن     

 الت واصلضوعات استخدام مواقع مو من حول كل منهاالع على عدد من االط   تمّ ابقة التي السّ 

اتي تعل مال)في  االجتماعي اتي  لمهني ةا الت نمي ةو الذ  ومنها دراسات ) علي ومنصور  (األداء)و (هالذ 

ي أن  و)القحط (.2017( و)الشديفات والزبون،2015( و) الصوافي،2013) عبد الرزاق،( و2011،

االطالع على  و (2015)الشهري، ( 2016( و)فاخر وكليب،2016( و) البحيري،2016واليحيى، 

عرضها على  تم  و، <( حول قياس اتجاهات المعلمين نحو المصادر الشبكية2006مقياس الظفيري)

  .ستبانةوا صدق وصالحية كل فقرة من فقرات االأكد  مختصين بالموضوع قيد البحث الذين 

 

 ثبات أداة البحث  .6.2

( قيمة الثبات 1-6ويبين الجدول ) ،ألفا كرونباخمعادلة باستخدام  الّدراسةحساب ثبات أدوات  تمّ      

 :ستبانةفهي قيمة  جيدة لثبات اال ( وهي قيمة عالية تقترب من الواحد0.940)ي للمقياس الكلّ 

الكليألفا معامل كرونباخ  (1-6)جدول   10 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.940 42 

 

 قيمة معامل  أن  حيث  ستبانةمن أبعاد االن  ثبات كل بعد بشكل منفرد ( فيبي  2-6أما الجدول  )

لكل بعد من األبعادألفا معامل كرونباخ  (2-6) جدول  11 

 Reliability Statistics 

 Cronbach's Alpha N of Items 

 9 .861 الّتواصلمجموعات مواقع  استخدام

 12 .906 (هالّذاتي لمهنّيةا الّتنمّية) الّذاتي تعلّمال

 12 919. الّتدريسياألداء 

 3 752. المعوقات

 Whatsapp 838. 3مجموعة استخدام 

 Facebook 830. 3مجموعة استخدام 

( 0.750لم تنخفض عن )( و0.850لم تنخفض عن )الثة الث   األساسية كرونباخ ألفا لكل من األبعاد

قاتلمحور   عالية تظهر ثبات األبعاد. هي قيمف الت اليب الت واصلومجموعتي  المعو 
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 معيار تقدير الفقرات .6.3

وفق ما ذكرته )الميرغني  ستبانةللحكم على تقديرات فقرات اال الت الياستخدام المعيار  تم      

 ( في شرحها لمقياس ليكرت الخماسي وتحويله لفترات 2018,

 12 س ليكرت الخماسي لتقدير البعد التجميعي للمحور( مقيا4-6جدول )

 مقياس ليكرت
المرجح  متوّسطال

 أنّ باألوز
 التقدير الوصف طول الفترة

 1 0.79 1.79 – 1.00 غير موافق أبدا
 منخفض

 2 0.79 2.59 – 1.80 غير موافق

 متوّسط 3 0.79 3.39 – 2.60 حيادي

 4 0.79 4.19 – 3.40 موافق
 مرتفع

 5 0.80 5.00 – 4.20 موافق جدا

 

 الوصف االحصائي للعينة .6.4

نوع  – لمهني ةالخبرة ا –المؤهل العلمي  –حسب العوامل الديمغرافية ) الجنس  عي نةالتوزع أفراد      

 ( كما يلي:3-6وفق الجدول ) المحافظة( -نوع االتصال باإلنترنت  –العمل 
 13حول العوامل الديمغرافية  عي نةالراد أف ( توزع إجابات3-6جدول )

 % النسبة المئوية العدد لمتغّير افئات  لمتغّير ا

 الجنس
 16.3 16 ذكر

 83.7 82 ثىأنّ 

 المؤهل العلمي

 18.4 18 معهد

 51.0 50 جامعة

 21.4 21 دبلوم تأهيل تربوي

 9.2 9 ماجستير

 عدد سنوات الخبرة
دريس مادة تكنولوجيا بت

 االتصاالت والمعلومات

 34.7 34 أقل من خمس أعوام

 16.3 16 أعوام 10 – 5من 

 22.4 22 عام 15 – 11من 

 26.5 26 عام 20 – 16من 

 نوع العمل

 52.0 51 يةأنّ تعليم أساسي حلقة ث

 29.6 29 ويأنّ ث

 12.2 12 ويأنّ مشترك اساسي/ث

 6.1 6 توجيه

 العمل كانم

 24.7 35 دمشق

 15.1 17 ريف دمشق

 14.3 14 طرطوس

 12.2 12 الالذقية

 11.2 11 حمص

 4.1 4 حلب

 2.0 2 حماه

 1.0 1 دير الزور

 1.0 1 السويداء

 1.0 1 الحسكة

 اإلنترنتنوع االتصال ب

ADSL 75 76.5 

Surf 6 6.1 

 17.3 17 كليهما
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 (3-6) من الجدولنجد 

أغلبهم  تخصصي ةة الاالجتماعي الت واصلممن يستخدمون مجموعات مواقع  عي نةالاد أغلب أفر أن   -

زى هذا ( ويع%16.3ت نسبة الذكور )كان( بينما %83.7) ن  ت نسبتهكاناث الالتي نمن اإل

 .أكثر من الذكور مجال العمل التربويلن لاللتحاق في اث يماإلن أن  التباين إلى 

ة  بنسبة بلغت من فئة اإلجازات الجامعي   مه الت دريسيكبر من الكادر النسبة األ أن  أظهرت النتائج  -

المعهد ثم  فئة ( %21.4ذوو دبلوم التأهيل التربوي بنسبة )من  فئة اإلجازات ( تلتها 51.0%) 

وأخيرا فئة الماجستيرات بنسبة ) ( %18.4ومعاهد تقنيات الحاسوب ( بنسبة )  التربي ة)معاهد 

نا وأوسع نطاقا ك  تمموارد بشرية أكثر  الت الي(وب %80)تجاوزتازات اإلج أن  أي ( 9.2%

 .العلمي ة بالمعرفة 

حسب سنوات الخبرة  تخصصي ةال االجتماعي الت واصلتوزعت نسب المنضمين لمجموعات  -

وتعزى  ( %34.7خبرتهم خمس سنوات أوأقل ) ت أعالها فئة منكانوفق أربع فئات  لمهني ةا

تداوله  تم  ي في مرحلة التدريس ولها رغبة أكبر بمتابعة ماالعهد حديثة الفئة  النسبة األعلى لكون

عام ( 20- 16تلتها فئة من )  ،وخبرات الزمالء األقدم في مجال التدريس الماد ةحول مفاهيم 

 انمتقاربت انوجاءت النسبت (  %22.4عام( بنسبة )15-11( ثم من خبرتهم من )%26.5بنسبة )

ة لمدة عام دراسي عند تغيير االختصاص بعوا فقط دورة تربوي  ة كونهما ممن ات  هما أقل خبرن  أل

 ينال في السنتإ  الماد ةات الحديثة بلمتغي ر اوا بولم يلم   عاما   (15)ة منذ أكثر من  للمعلوماتي  

أعوام ( بنسبة 10-5وأخيرا جاءت فئة )ة ورات االسبوعية الصيفي  من خالل الد   ينالماضيت

رات دمج التكنولوجيا ومع بدء د 2009دورية منذ ها ممن خضع لدورات تدريبية ن  أل (16.3%)

ة أدت لتراكمات معرفية حول المناهج الدرسي  ة التي الت الي  تخصصي ةورات الوالد   2009 الت عليمب

 واألدائية . لمهني ةتهم اءنتهم من تعزيز كفامك  

( بينما نسبته في %52.0) الث انيةساسي الحلقة األ الت عليملمرحلة  الت دريسيادر كنسبة عدد ال بلغت -

رت نسبته بـ قد    س في المرحلتين معا  الذي يدر   الت دريسيونسبة الكادر  (%29.6) الث انوي الت عليم

ساسي األ الت عليم( ويعزى االرتفاع لصالح %6.1) الماد ةهو ( بينما بلغت نسبة موج  12.2%)

 .العام الث انوي الت عليمس ارمقابل مد الث انيةالحلقات /سي سااأل الت عليمس ارلكثرة عدد مد

 تخصصي ةال االجتماعي الت واصلالمنضم لمجموعات  الت دريسيأظهر التوزع الجغرافي للكادر  -

( تلتها ريف دمشق %24.7ق بنسبة ) دمشكادر ت النسبة األعلى  لكانبين المحافظات ف تباينا  

( ثم حماة %12.2ة بنسبة )ذقي  والال   (%14.3سبة )ثم طرطوس بن(  %15.1وحمص بنسبة )

( بينما تساوت نسب كل من السويداء ودير الزور والحسكة %2.0بنسبة صغيرة جدا قدرت ب )
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( أما بقية المحافظات لم يرد لها أي نسبة ، وتعزى النتائج بارتفاع نسبة  %1.0حيث بلغت )

وكادرها  يعتبر ها العاصمة أن  منها  بابة أسفي دمشق عن بقية المحافظات لعد الت دريسيالكادر 

ها ن  إضافة أل ،تخصصي ةعبر المجموعات ال الماد ةرات رات ومتغي  تطو   تابعة التزاما بم األكثر

المحافظات ذات  ويشمل ذلك ،الد راسةهذه  دضمن المرحلة الحالية حين إعدا األكثر استقرارا  

ركة أو التي لم نجد منها أي اسبة بالمشالن   رنة مع المحافظات المنخفضةالنسب األعلى مقا

 .مشاركة

 االجتماعي الت واصلن يتفاعل مع مجموعات المستبيَ  الت دريسيغالبية الكادر  أن  أظهرت النسب  -

 اإلنترنتعبر  اإلنترنتلمادة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من خالل اتصاله ب تخصصي ةال

( وهي نسبة عالية  إذا ماو قورنت بنسبة من %76.5) ت النسبة قدرت بـ كانو ADSLالمنزلي 

( بينما من يستخدم %6.1رت بـ ) تهم قد  عبر الهاتف المحمول والذين نسب اإلنترنتيستخدمون 

 اإلنترنتعلى شبكة   تخصصي ةال االجتماعي الت واصلكال المصدرين للدخول إلى مجموعات 

 ل األعباءعلى تحم   الت دريسيغالبية الكادر  ( ويعزى هذا التباين لعدم قدرة%17.3قدرت بـ ) 

 الت واصلخول والمشاركة في مجموعات والد   اإلنترنتاتجة عن استخدام الن  ضافية اإل ةالمادي  

 . خارج المنزلمن  تخصصي ةال االجتماعي

 

 ستبيانعلى فقرات اال مستخدمينال النتائج المتعلقة بإجابات .6.5

فقرات وفيما يلي  9يتكون هذا البعد من  االجتماعي الت واصل البعد األول ومجال استخدام مجموعات

سب والن   كراراتحراف المعياري والت  نالحسابي واإل متوس طتحليل هذه الفقرات من خالل حساب ال

  .لكل فقرة من الفقرات ةالمئوي  

كامال بلغ  الحسابي لجميع الفقرات ) للبعد ككل ( المحور متوس طال أن  ( 5-6نجد من الجدول )      

حراف ان( معيار تقدير الفقرات يقع ضمن نسبة الموافق جدا   وب4-6( وهوحسب جدول )4.3390)

 قتتعلّ  جديدة معلومات على التّعّرف يتيح( 3الفقرة رقم ) أن  (، وقد وجد 0.48665معياري بلغ ) 

حسابي الذي بلغت  متوس طت المرتبة األولى باحتل   واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مادة بمناهج

 بين التّواصل يجعل تخصصيّةال التّواصلاستخدام مجموعات ( 1( والفقرة رقم )4.62قيمته )

حسابي بلغت قيمته  متوس طب الث انيةالمرتبة  (سونومدرّ  هون)موجّ   سهالالتّدريسيّة  الهيئة أعضاء

 العلميّة  الماّدة حول (مالحظات) راجعة تغذية تقديم في يساعد( 5فيما بلغت الفقرة ) (4.59) 

 في الثقة يجعل( 9(  وفي المرتبة األخيرة الفقرة )4.15حسابي بلغت قيمته ) متوس طتبة الثامنة بالمر

  .(4.12حسابي بلغت قيمته ) متوس طب عالية المجموعة على المنشورة المعلومات
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الممتعلقة باستخدام  األولالمتعلقة بالمحور  حرافت المعياريةن  ات الحسابية واألمتوس طلاملخص اإلجابات و( 5-6)جدول 

 14  تخصصي ةال الت واصلمجموعات 
محتوى الفقرة استخدام 

 الّتواصلمجموعات 
 تخصصّيةال

 
موافق  

 جدا
 حيادي موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 أبدا

 متوّسطال
حراف نّ األ

 المعياري
 التقدير المرتبة

 ينب الّتواصل يجعل-1

الّتدريسّية  الهيئة أعضاء

 موجهون ) سهال

 .(ومدرسون

 - 1 5 27 65 تكرار

 مرتفع 2 .640 4.59

% 66.3 27.6 5.1 1.0 - 

 مهام تسهيل على يعمل-2

 الحصة فيالمدّرسين 

 .الدرسية

 - 35 11 40 42 تكرار
 مرتفع 7 .840 4.21

% 42.9 40.8 11.2 5.1  

 على الّتعّرف يتيح-3

 تتعلق جديدة لوماتمع

 تكنولوجيا مادة بمناهج

 .واالتصاالت المعلومات

 - - 1 35 62 تكرار

 مرتفع 1 .508 4.62

% 63.3 35.7 1.0 - - 

 الفهم ترسيخ في يساهم-4

 .العلمّية  للمادة الجيد

 - 2 9 48 39 تكرار
 مرتفع 6 .711 4.27

% 49.0 52.1 9.2 2.0  

 يةتغذ تقديم في يساعد-5

 حول (مالحظات) راجعة

 العلمّية  الماّدة

 - - 14 55 29 تكرار
 مرتفع 8 .648 4.15

% 29.6 56.1 14.3 -  

 عملّية في سهولة يوفر-6

 ضمن المعلومات عن البحث

 المجموعة

 - 2 11 42 43 تكرار
 مرتفع 5 .746 4.29

% 43.9 42.9 11.2 2.0  

 الوصول في يساعد-7

 .بسرعة متعلّ ال لمصادر

 

 - 1 3 42 52 تكرار
 مرتفع 3 .613 4.48

% 53.1 42.9 3.1 1.0  

 المعرفة نطاق يوّسع-8

 بالمواضيع العلمّية 

 .الدرسية

 - 3 5 48 42 تكرار
 مرتفع 4 .712 4.32

% 42.9 49.0 5.1 3.1  

 المعلومات في الثقة يجعل-9

 المجموعة على المنشورة

 عالية

 - 4 20 34 40 تكرار
 مرتفع 9 .877 4.12

% 40.8 34.7 20.4 4.1  

 4.3390 أنّ البعد التجميعي لألوز  متوّسط

 0.48665 حراف المعياري للبعد ككلنّ األ

 SPSSالجدول من إعدادا الباحثة من مخرجات برنامج 
 

 متوس طات جميع الفقرات جاءت بدرجة مرتفعة حيث بلغت قيمة المتوس ط أن  وكما يظهر ف      

محور استخدام  ( لذا يعد  63368.معياري) بانحراف( و4.3390الحسابي لجميع الفقرات للبعد ككل )

اذو درجة مرتفعة من الموافقة  تخصصي ةال االجتماعي الت واصلمجموعات  ة يؤكد فاعلي   مم 

 استخدامها وأثرها اإليجابي على مستخدمها.
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اتي تعل مالالث انيالبعد  اتي لمهني ةا الت نمي ة) الذ  ( فقرة وفيما يلي تحليل 12ويتكون هذا البعد من ) (هالذ 

حراف المعياري والتكرارات والنسب المئوية لكل ن  الحسابي واأل متوس طالفقرات من خالل حساب ال

 فقرة من الفقرات.

بلغ  ال  الحسابي لجميع الفقرات ) للبعد ككل ( المحور كام متوس طال أن  ( 6-6نجد من الجدول )      

 بانحراف( معيار تقدير الفقرات يقع ضمن نسبة الموافق جدا   و4-6( وهوحسب جدول )4.0774)

 (7و  ) يشجع نشر األفكار والمعلومات (6الفقرتين رقم ) أن  (، وقد وجد 0.55873معياري بلغ ) 

حسابي بلغت  طمتوس  تا المرتبة األولى باحتل  التّدريسيّة يشجع المبادرة الشخصية وتشارك الملفات 

 متوس طب المرتبة العاشرة رتمّ المستقل المس تعلّماليشجع على ( 1( والفقرة رقم )4.43قيمته )

تبة الحادية عشرة المر ر مهارات إدارة الوقتيطوّ ( 8فيما بلغت الفقرة ) (3.81حسابي بلغت قيمته ) 

 .(3.56حسابي بلغت قيمته ) متوس طب

اتي تعل مالبالخاص الث انيالمتعلقة بالمحور ا حرافت المعياريةن  ات الحسابية واألطمتوس  لاملخص اإلجابات و( 6-6)جدول )  الذ 

اتي لمهني ةا الت نمي ة  15 ( هالذ 

  
موافق 
 جدا  

 حيادي موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 أبدا  

 متوّسطال
حراف نّ األ

 المعياري
 التقدير المرتبة

 تعلّمال على يشجع-1
 رتمّ المس المستقل

 - 9 20 50 19 تكرار
 مرتفع 10 0.857 3.81

% 19.4 51.0 20.4 9.2 - 

 تطوير على يشجع-2
 .هالّذاتي المهارات

 - 5 16 53 24 تكرار
 مرتفع 8 0.786 3.98

% 24.5 54.1 16.3 5.1 - 

 الرصيد ُيثري-3
 التخصصي المعرفي

 - 1 9 58 30 تكرار
 فعمرت 2 0.637 4.19

% 30.6 59.2 9.2 1.0 - 

المدّرس  دافعية ُيثير-4

 أكثر تعلّملل

 - 12 15 44 27 تكرار
 مرتفع 9 0.955 3.88

% 27.6 44.9 15.3 12.2 - 

 باكتساب يسهم-5
 تعليمّية مهارات

 - 6 10 54 28 تكرار
 مرتفع 7 0.797 4.06

% 28.6 55.1 10.2 6.1 - 

 وتبادل نشر يشجع-6
 والمعلومات ألفكارا

 - 2 2 46 48 تكرار
 مرتفع 1 0.642 4.43

% 49.0 46.9 2.0 2.0 - 

 المبادرة يشجع-7
 وتشارك الشخصية
الّتدريسّية  الملفات

 البرمجية اتالّتطبيقو
 بقية مع (هالّذاتي)

 . األعضاء

 - 1 4 45 48 تكرار
 مرتفع 1 0.626 4.43

% 49.0 45.9 4.1 1.0 - 

 تطوير في عديسا-8
 الوقت إدارة مهارات
 الدرسية الحصة ضمن

 - 19 22 40 17 تكرار
 مرتفع 11 0.996 3.56

% 17.3 40.8 22.4 19.4 - 

ي-9  مهارات ويطور ُينمِّ
 الّتواصل

 - 5 11 49 33 تكرار
 مرتفع 5 0.803 4.12

% 33.7 50.0 11.2 5.1 - 
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اتي تعل مالالخاص بالث انيالمتعلقة بالمحور ا حرافت المعياريةن  ات الحسابية واألوس طمتلاملخص اإلجابات و (6-6ة جدول )تم  ت )  الذ 

اتي لمهني ةا الت نمي ة   ( هالذ 

 طرح على يشجع-10
 العلمّية  ) التساؤالت
 (لمهنّيةوا

 - 5 7 51 35 تكرار
 مرتفع 3 0.778 4.18

% 35.7 52.0 7.1 5.1 - 

يحفز لتقديم الحلول -11

)للمسائل والعقبات 
 المطروحة(

 1 1 14 46 36 تكرار
 مرتفع 4 0.787 4.17

% 36.7 46.9 14.3 1.0 1.0 

 على القدرة يطور-12
 العمل مشكالت حل

 .أفضل بصورة

 - 5 11 50 32 تكرار
 مرتفع 6 0.798 4.11

% 32.7 51.0 11.2 5.1 - 

 4.0774 أنّ البعد التجميعي لألوز  متوّسط

 0.55873 حراف المعياري للبعد ككلنّ األ

 SPSSالجدول من إعدادا الباحثة من مخرجات برنامج 
 

 متوس طات جميع الفقرات جاءت بدرجة مرتفعة حيث بلغت قيمة المتوس ط إنوكما يظهر ف       

 تعل مال( لذا يعد محور 55873.معياري) بانحراف( و4.0774الحسابي لجميع الفقرات للبعد ككل )

اتي لمهني ةا الت نمي ة) اتيالذ   ا( ذو درجة مرتفعة من الموافقة هالذ   اتجاهيؤكد على الميل اإليجابي  مم 

اتي تعل مال  .الت واصلعبر مجموعات مواقع  الذ 

 

( فقرة وفيما يلي تحليل الفقرات من خالل 12ويتكون هذا البعد من ) الت دريسياألداء  الثالثالبعد 

 ة لكل فقرة من الفقرات.سب المئوي  كرارات والن  حراف المعياري والت  نواالالحسابي  متوس طحساب ال

الحسابي لجميع الفقرات ) للبعد ككل ( المحور كامال بلغ  متوس طال أن  ( 7-6نجد من الجدول )       

 بانحراف( معيار تقدير الفقرات يقع ضمن نسبة الموافق جدا   و4-6( وهوحسب جدول )3.9464)

بتحسين وتطوير  هالّذاتيّ يشبع الرغبة ( 11الفقرة رقم ) أن  (، وقد وجد 0.62364) معياري بلغ 

( والفقرة رقم 4.15حسابي بلغت قيمته ) متوس طتا المرتبة األولى ب( احتل  12والفقرة  رقم )األداء 

لفقرة فيما بلغت ا (3.81حسابي بلغت قيمته )  متوس طب اسعةلت  المرتبة ا ل النقديساعد على تقبّ ( 10)

حسابي بلغت  متوس طتبة العاشرة بالمر يالفعنّ األ لقدرة على ضبط االتزانيساهم في تحسين ا( 2)

 (.  3.59قيمته )

 الت دريسيباألداء الثالث الخاص المتعلقة بالمحور  ت المعياريةاحرافن  ات الحسابية واألمتوس طلاملخص اإلجابات و( 7-6)دول ج

16 

  
وافق م

 جدا  
 حيادي موافق

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 أبدا  

 متوّسطال
حراف نّ األ

 المعياري
المر
 تبة

 التقدير

 السابقة الخبرات يربط-1

 الحديثة بالخبرات

 - 4 14 49 31 تكرار
 مرتفع 3 0.788 4.09

% 31.6 50.0 14.3 4.1 - 
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الثالث الخاص باألداء المتعلقة بالمحور  حرافات المعياريةن  واأل ات الحسابيةمتوس طلاملخص اإلجابات و( 7-6جدول ) ة التمّ ت

 الت دريسي

 القدرة تحسين في يساهم-2

 أن  االتز في التحكم على

الن  األ  ضغط تحمل ) يفع 

 (النفس وضبط العمل

 1 17 21 41 18 تكرار
 مرتفع 10 1.014 3.59

% 18.4 41.8 21.4 17.3 1.0 

 على تساعد بأفكار يزود-3

 .للدرس هيدتم  ال

 - 6 13 48 31 تكرار
 مرتفع 4 0.835 4.06

% 31.6 49.0 13.3 6.1 - 

 جديدة تنفيذ بأساليب يزود-4

 للدرس

  6 14 49 29 تكرار
 مرتفع 5 0.831 4.03

% 29.6 50.0 14.3 6.1  

 تاجيةن  األ الكفاءة من يزيد-5

 األهداف تحقيق) للمدرس

 (المطلوبة

 - 3 14 51 30 تكرار

 مرتفع 2 0.753 4.10
% 30.6 52.0 14.3 3.1 - 

 أساليب تنويع على يساعد-6

 وكتابية شفهية ) التقويم

 تعل مال نواتج لقياس (وتقنية

 .المختلفة

 - 7 27 38 26 تكرار

 مرتفع 7 0.901 3.85
% 26.5 38.8 27.6 7.1 - 

 الثقة سوية من يزيد-7 

 . بالنفس

 - 10 23 39 26 تكرار
 متوّسط 8 0.942 3.83

% 26.5 39.8 23.5 10.2 - 

 .الرأي إبداء عملي ة يعزز-8
 - 6 21 51 20 تكرار

 مرتفع 6 0.808 3.87
% 20.4 52.0 21.4 61 - 

 التخطيط مهارة يحس ن-9

 يةتعل مالو  تعليمي ةال شطةن  لأل

 للدروس الالزمة

 - 10 21 43 24 تكرار
 تفعمر 8 0.920 3.83

% 24.5 43.9 21.4 10.2 - 

 .النقد تقبل على يساعد -10
 - 7 21 54 16 تكرار

 مرتفع 9 0.795 3.81
% 16.3 55.1 21.4 7.1 - 

اتي الرغبة ي شبع11  هالذ 

 .األداء وتطوير بتحسين

 1 3 9 52 33 تكرار
4.15 0.791 1  

% 33.7 53.1 9.2 3.1 1.0 

 يصالإ للمدر س ي تيح12

 الصحيح بالشكل المعلومة

 .لطالبه

 1 4 12 43 38 تكرار

 مرتفع 1 0.866 4.15
% 38.8 43.9 12.2 4.1 1.0 

 3.9464 أنّ البعد التجميعي لألوز  متوّسط

 0.62364 حراف المعياري للبعد ككلنّ األ

 SPSSالجدول من إعدادا الباحثة من مخرجات برنامج 
 

 متوس طات جميع الفقرات جاءت بدرجة مرتفعة حيث بلغت قيمة الطمتوس   ن  إوكما يظهر ف     

( لذا يعد محور األداء 62364.معياري) بانحراف( و3.9464الحسابي لجميع الفقرات للبعد ككل )

ا ،ذو درجة مرتفعة من الموافقة يؤكد على الميل اإليجابي لتطوير األداء عبر مجموعات مواقع  مم 

 .الت واصل
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قاتالرابع البعد  ويتكون هذا البعد من  االجتماعي الت واصلأمام استثمار واستخدام مجموعات  المعو 

حراف المعياري نالحسابي واال متوس ط( فقرات وفيما يلي تحليل الفقرات من خالل حساب ال3)

 سب المئوية لكل فقرة من الفقرات.والتكرارات والن  

بي لجميع الفقرات ) للبعد ككل ( المحور كامال بلغ الحسا متوس طال أن  ابق ( الس  8-6نجد من الجدول )

 بانحراف( معيار تقدير الفقرات يقع ضمن نسبة الموافق جدا   و4-6( وهوحسب جدول )4.0680)

 ADSL  اإلنترنتب اتصال توفر عدم يعيق( 1الفقرة رقم ) أن  (، وقد وجد .83448معياري بلغ )

حسابي بلغت  متوس طت المرتبة األولى باحتل   يّةتخصصال االجتماعي التّواصل مجموعات استخدام

 ومشاركتها ملفات شاءنّ )إ الفاعلة المشاركة حاسب وجود عدم يعيق( 3( والفقرة رقم )4.30قيمته )

 (3.97حسابي بلغت قيمته ) متوس طب الث انيةالمرتبة  (تخصصيّةال االجتماعي التّواصل مجموعات في

 التّواصل مواقع مجموعات استثمار المدرسة في اإلنترنت فرتو عدم يعيق (2فيما بلغت الفقرة )

 (  3.94حسابي بلغت قيمته ) متوس طب الث الثةتبة المر  تعليميّةال عمليّةال في االجتماعي

قاتحرافت المعيارية المتعلقة بالمحور الرابع ن  ات الحسابية واألمتوس طملخص اإلجابات وال( 8-6)جدول   17المعو 

  عدم يعيق
موافق 
 جدا  

 حيادي موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 أبدا  

 متوّسطال
حراف نّ األ

 المعياري
 التقدير المرتبة

 ADSL اإلنترنتب اتصال توفر

 الّتواصل مجموعات استخدام

 تخصصّيةال االجتماعي

 - 4 8 41 45 تكرار

 مرتفع 1 .789 4.30
% 45.9 41.8 8.2 4.1 - 

 المدرسة في إلنترنتا توفر

 مواقع استثمارمجموعات

 عملّيةال في االجتماعي الّتواصل

  تعليمّيةال

 3 17 9 23 46 تكرار
 مرتفع 3 1.242 3.94

% 46.9 23.5 9.2 17.3 3.1 

 الفاعلة المشاركة حاسب وجود

 في ( ومشاركتها ملفات شاءأنّ )

 االجتماعي الّتواصل مجموعات

 تخصصّيةال

 - 12 12 41 33 تكرار

 مرتفع 2 .979 3.97

% 33.7 41.8 12.2 12.2 - 

 4.0680 أنّ البعد التجميعي لألوز  متوّسط

 .83448 حراف المعياري للبعد ككلنّ األ

 SPSSالجدول من إعدادا الباحثة من مخرجات برنامج 

 متوس طة الات جميع الفقرات جاءت بدرجة مرتفعة حيث بلغت قيممتوس ط ن  إوكما يظهر ف      

حور ( لذا يعد م83448.معياري) بانحراف( و4.0680الحسابي لجميع الفقرات للبعد ككل )

قات قاتعلى  ذو درجة مرتفعة من الموافقة المعو   .ذكرها تم  التي  المعو 
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( فقرات وفيما يلي تحليل الفقرات 3ويتكون هذا البعد من )الخامس الميل لمجموعة الواتساب البعد 

ة لكل فقرة من سب المئوي  حراف المعياري والتكرارات والن  نالحسابي واال متوس طساب المن خالل ح

 الفقرات.

الحسابي لجميع الفقرات ) للبعد ككل ( المحور  متوس طال أن  ابق ( الس  9-6نجد من الجدول )       

فق جدا   ( معيار تقدير الفقرات يقع ضمن  نسبة الموا4-6( وهوحسب جدول )4.3367كامال بلغ )

 أكثر واتساب مجموعة تعتبر( 1الفقرة رقم ) أن  (، وقد وجد .64126معياري بلغ ) بانحرافو

 االستجابةتعد ( 2( والفقرة رقم )4.54حسابي بلغت قيمته ) متوس طت المرتبة األولى باحتل   ةفاعليّ 

 (3ما بلغت الفقرة )في (4.53حسابي بلغت قيمته )  متوس طب الث انيةالمرتبة  سرعة أكثر واتساب على

 (  3.94حسابي بلغت قيمته ) متوس طب الث الثةتبة المر واتسابعلى مجموعة  للملفات الوصولسهل ي  

 Whatsapp 18حرافت المعيارية المتعلقة بالمحور الخامس مجموعة نّ ات الحسابية واألمتوّسطملخص اإلجابات وال( 9-6)جدول 

  
موافق 
 جدا  

 حيادي موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 أبدا  

 متوّسطال
حراف نّ األ

 المعياري
 التقدير المرتبة

 مجموعة تعتبر

 فاعلية أكثر واتساب

 - 1 4 34 59 تكرار
 مرتفع 1 629. 4.54

% 60.2 34.7 4.1 1.0 - 

 على االستجابةتعد 

 سرعةأكثر واتساب

 - 2 4 32 60 تكرار
 مرتفع 2 677. 4.53

% 61.2 32.7 4.1 2.0 - 

 الوصوليسهل 

على  للملفات

  واتسابمجموعة 

 1 6 17 48 26 تكرار
 مرتفع 3 883. 3.94

% 26.5 49.0 17.3 6.1 1.0 

 4.3367 أنّ البعد التجميعي لألوز  متوّسط

 64126. حراف المعياري للبعد ككلنّ األ

 SPSSالجدول من إعدادا الباحثة من مخرجات برنامج 

 متوس طات جميع الفقرات جاءت بدرجة مرتفعة حيث بلغت قيمة المتوس ط ن  إوكما يظهر ف      

الميل ( لذا يعد محور 64126.معياري) بانحراف( و4.3367الحسابي لجميع الفقرات للبعد ككل )

 .وبدرجة إيجابية ذو درجة مرتفعة لمجموعة واتساب

( فقرات وفيما يلي تحليل الفقرات 3هذا البعد من ) ويتكونالسادس الميل لمجموعة الفيس بوك البعد 

ة لكل فقرة من سب المئوي  كرارات والن  حراف المعياري والت  نالحسابي واال متوس طمن خالل حساب ال

 الفقرات.

الحسابي لجميع الفقرات ) للبعد ككل ( المحور  متوس طال أن  ابق ( الس  10-6نجد من الجدول )       

( معيار تقدير الفقرات يقع ضمن نسبة الموافق جدا   4-6( وهوحسب جدول )3.7007كامال بلغ )
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 أكثر فيس بوك مجموعة تعتبر( 1الفقرة رقم ) أن  (، وقد وجد .79875معياري بلغ ) بانحرافو

 الوصوليسهل ( 3( والفقرة رقم )4.04حسابي بلغت قيمته ) متوس طاحتلت المرتبة األولى ب ةفاعليّ 

فيما بلغت  (3.82حسابي بلغت قيمته )  متوس طب الث انيةالمرتبة عة فيس بوك على مجمو اتللملفّ 

حسابي بلغت قيمته  متوس طب الث الثةتبة المر سرعة أكثر فيس بوك على االستجابةتعد  (2الفقرة )

(3.24) 

 Facebookامس مجموعة حرافت المعيارية المتعلقة بالمحور الخن  ات الحسابية واألمتوس طملخص اإلجابات وال( 10-6)جدول 
19 

  
موافق 
 جدا  

 حيادي موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 أبدا  

 متوّسطال
حراف نّ األ

 المعياري
 التقدير المرتبة

 فيسبوف مجموعة تعتبر

 فاعلية أكثر

 - 4 16 50 28 تكرار
 مرتفع 1 785. 4.04

% 28.6 51.0 16.3 4.1 - 

 لىع االستجابةتعد 

 سرعةأكثر فيسبوف

 - 25 29 39 5 تكرار
 مرتفع 3 897. 3.24

% 5.1 39.8 29.6 25.5 - 

 للملفات الوصوليسهل 

  على مجموعة فيسبوف

 - 14 24 26 34 تكرار
 مرتفع 2 1.068 3.82

% 34.7 26.5 24.5 14.3 - 

 3.7007 أنّ البعد التجميعي لألوز  متوّسط

 79875. بعد ككلحراف المعياري للنّ األ

 SPSSالجدول من إعدادا الباحثة من مخرجات برنامج 
 

 متوس طات جميع الفقرات جاءت بدرجة مرتفعة حيث بلغت قيمة المتوس ط ن  إوكما يظهر ف      

( لذا يعد محور الميل 79875.معياري) بانحراف( و3.7007الحسابي لجميع الفقرات للبعد ككل )

 رتفعة وبدرجة إيجابية.لمجموعة الفيس  ذو درجة م

 

 اختبار الفرضيات .6.6

المستقل )استخدام  لمتغي ر اة والتأثيرية بين الفرضيات واكتشاف طبيعة العالقة االرتباطي   الختبار     

اتي تعل مالالتابع األول  ) لمتغي ر ا( وكل من تخصصي ةة الاالجتماعي الت واصلمجموعات   الت نمي ة" الذ 

اتي لمهني ةا ة أوال  اد اختبار العالقة االرتباطي  تماع تم   (.  الت دريسي) األداء  يالث ان لمتغي ر االتابع "( وهالذ 

في كال  المستقل لمتغي ر احليل عالقة ودرجة تأثير ات لتلمتغي ر احدار بين نثم اختبار معامل اإل

دا ين التابعينلمتغي ر ا   .كل  على ح 
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 :األولىالرئيسيّة الفرضية  .6.6.1

H1:  االجتماعيمواقع الّتواصل  استخدام مجموعات ألثر إحصائّيةعالقة ذات داللة يوجد 

أعضاء الهيئة التدريسّية لدى  - المهنّية الّذاتيه الّتنمّية -على مهارات التعلّم الّذاتي التخصصّية 

 .لمادة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 اختبار عالقة االرتباط .6.6.1.1

 rبين هذين المحورين بلغت قيمته )  Pearsonمعامل االرتباط  أن   (10-6يظهر الجدول )          

  الداللة( وهي قيمة أقل من من مستوى sig = .000) قيمتها بلغت إحصائي ة( مقابل داللة 819%=

(α ≤ 0.05) ا فيمك ن من رفض الفرضية  مم  ة معامل االرتباط وقبول ة القائلة بعدم معنوي  ري  الص 

بين استخدام مجموعات  إحصائي ةتي تبين وجود ارتباط قوي وموجب وذا داللة ة البديلة الالفرضي  

اتي تعل مالو الت واصل  .الذ 

 

اتي تعل مالبين االستخدام و  PEARSON( تحليل معامل 10-6) جدول  20  الذ 
Correlations 

 Usinggroups SelfLearning 

Usinggroups 

Pearson Correlation 1 .819** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 98 98 

SelfLearning 

Pearson Correlation .819** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 98 98 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 اإلنحداراختبار فرضيات ، ين لمتغيّر ااختبار العالقة التأثيرية بين  .7.6.1.2

( ومعنى ذلك %67هي )  R squareحدار نقيمة مربع معامل اإل أن  ( نجد 11-6من الجدول )       

من   %67" يفسر ويشرح مقدار تخصصي ةال الت واصلالمستقل " استخدام مجموعات  لمتغي ر ا أن  

اتي تعل مالالتابع "  لمتغي ر ارات حرافات أو تغي  إن اتي لمهني ةا الت نمي ة – الذ  ن الجدول ، كما يبي  " هالذ 

 (.%82مقدارها )ارتباط وجود عالقة 

 21  للفرضية األولى اإلنحدار( لنتائج اختبار 11-6) جدول
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .819a .670 .667 .32241 

a. Predictors: (Constant), usinggroups 
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 مستوى داللة   أن  ب   ANOVA( الختبار تحليل 12-6في الجدول ) حصائي ةن النتائج اإلكما تبي  

 
 ANOVA  - 22( اختبار تحليل التباين 12-6) جدول

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 20.302 1 20.302 195.307 .000b 

Residual 9.979 96 .104   

Total 30.281 97    

a. Dependent Variable: SelfLearning 

b. Predictors: (Constant), usinggroups 

 

فة لفرضي  ا مستوى داللة اإلختبار أقل من        يمكن  الت الي.( وب000بقيمة ) (α ≤ 0.05) ةري  الص 

ألثر استخدام  إحصائي ةة البديلة القائلة بوجود عالقة ذات داللة الفرضي  ة العدم وقبول رفض فرضي  

اتي تعل مالعلى  تخصصي ةال االجتماعي الت واصلمجموعات  اتي لمهني ةا الت نمي ة) الذ   .(هالذ 

 تائج فيين ننظر للن  لمتغي راحدار الخطي بين نولمعرفة معامالت هذه العالقة  واستخراج معادلة اإل

  ( جدول المعامالت.13-6) الجدول 

 

كل زيادة  أن  تشير إلى  .(940والتي قيمتها ) 1Bمعلمة الميل  أن  ( 13-6ات الجدول )اننجد من بي    

اتي تعل مالى زيادة في بمقدار وحدة واحدة يؤدي إل تخصصي ةال الت واصلباستخدام مجموعات   الذ 

  :الت اليكل حدار على الش  ن، وعليه تكون معادلة اإلينلمتغي راة بين العالقة طردي   أن  أي  .(940بمقدار)

 (تخصصيّةال التّواصل. )استخدام مجموعات 940. + 002-" = هالّذاتي لمهنيّةا التّنميّة" الّذاتي تعلّمال

 23 الخطي  اإلنحدار( معامالت 13-6) جدول

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.002- .294  -.006- .995 

usinggroups .940 .067 .819 13.975 .000 

a. Dependent Variable: SelfLearning 

وأصغر  (α  =0.05)ها أصغر من أن  نجد  B1الميل( لمعلمة sig = .000بالنظر إلى قيمة )          

ة البديلة والقبول بالنظري  ( %1بمستوى داللة )ة العدم يمكن رفض فرضي   الت اليوب (α  =0.01)من 

 لمتغي ر اعلى  االجتماعي الت واصلالمستقل استخدام  مجموعات مواقع  لمتغي ر التي تقول بوجود أثر ل

اتي تعل مالابع الت   المستقل في شرح  لمتغي ر اس أهمية ة معلمة الميل تعكمعنوي   ن  إوبمعنى آخر ف الذ 

 التابع. لمتغي ر اتغيرات 
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و) فاخر  (2016ي واليحيى،أن  )القحط (RutherFord  ،2010) تتفق هذه النتيجة مع دراسة          

اتي تعل مالفي زيادة  (2016وكليب، وزيادة  المعرفي والمهارات جانبفي ال لمهني ةا الت نمي ةو الذ 

( وهذا ما Facebook) االجتماعي الت واصلباستخدام وسائل  والبحث العلمي تعل ملل لمهني ةالدافعية ا

 تعليمي ةال عملي ةالفي خدمة  الت واصلنحو استثمار مواقع وتطبيقات  التربي ة ايؤكد صحة توجه مسؤولو

 ة.ربوي  والت عملي ةالو العلمي ةلتنمية قدراته  الت دريسيلما لها من دور إيجابي في تحفيز الكادر 

 
 4  الّذاتي تعلّمالالتابع  لمتغّير الخطي ل اإلنحدار( معادلة 1-6شكل)

 

   :الثّانيةالرئيسيّة الفرضية  .6.6.2

H1:  لةعند مستوى دال إحصائيّةعالقة ذات داللة وجد ي (α ≤ 0.05 ) مواقع  مجموعاتالستخدام

لّتدريسي ألعضاء الهيئة التدريسّية لمادة تكنولوجيا األداء اعلى التخصصّية الّتواصل االجتماعي 

  للحلقة الّثانية والّثانويالمعلومات واالتصاالت 

 اختبار عالقة االرتباط  .6.6.2.1

 r%بين هذين المحورين بلغت قيمته )  Pearsonمعامل االرتباط  أن  ( 14-6يظهر الجدول )         

فة للفرضي   الداللةمن مستوى يمة أقل ( وهي قsig = .000( مقابل قيمة داللة بلغت )751=  ريةالص 

(α ≤ 0.05) ا فيمك ن من رفض الفرضية  مم  ة معامل االرتباط وقبول ة القائلة بعدم معنوي  ري  الص 

بين استخدام مجموعات  إحصائي ةن وجود ارتباط قوي وموجب وذا داللة ة البديلة التي تبي  الفرضي  

 .لحلقة الثانية والثانويلمدرسي ا الت دريسيألداء وا الت واصل
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 24 الت دريسيبين االستخدام واألداء   PEARSON( تحليل معامل 14-6) جدول
Correlations 

 usinggroups Performance 

usinggroups Pearson Correlation 1 .751** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 98 98 

Performance Pearson Correlation .751** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 98 98 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 اإلنحداراختبار فرضيات  ،ينلمتغيّر ااختبار العالقة التأثيرية بين  .6.6.2.2

هي   R square معامل التحديد حدارنقيمة مربع معامل اإل أن  ( نجد 15-6من الجدول )        

ر ويشرح " يفس  تخصصي ةال الت واصلالمستقل " استخدام مجموعات  لمتغي ر ا أن  ( ومعنى ذلك 56%)

ل وجود ن الجدو" ، كما يبي  الت دريسيابع " األداء الت   لمتغي ر ارات حرافات أو تغي  إنمن   %56مقدار 

 (.%75ين مقدارها )لمتغي رعالقة ارتباط بين  ا

 25  للفرضية األولى اإلنحداراختبار ( لنتائج 15-6) جدول
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .751a .563 .559 .41427 

a. Predictors: (Constant), usinggroups 

b. Dependent Variable: Performance 

 

مستوى   أن  ب   ANOVA( الختبار تحليل 16-6) في الجدول حصائي ةالنتائج اإل كما تبين        

ة العدم يمكن رفض فرضي   الت الي.( وب000بقيمة ) (α ≤ 0.05)مستوى داللة  اإلختبار أقل منداللة 

 الت واصلألثر استخدام مجموعات  إحصائي ةة البديلة القائلة بوجود عالقة ذات داللة وقبول الفرضي  

 على األداء التريسي. تخصصي ةال جتماعياال

 
 

 ANOVA  - 26( اختبار تحليل التباين 16-6) جدول
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 21.251 1 21.251 123.826 .000b 

Residual 16.475 96 .172   

Total 37.726 97    

a. Dependent Variable: Performance 

b. Predictors: (Constant), usinggroups 
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ين ننظر للنتائج في لمتغي راحدار الخطي بين نولمعرفة معامالت هذه العالقة  واستخراج معادلة اإل

 ( جدول المعامالت.17-6الجدول  )
 27 الخطي  اإلنحدار( معامالت 17-6) جدول

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.227- .377  -.601- .549 

usinggroups .962 .086 .751 11.128 .000 

a. Dependent Variable: Performance 

 

 أن  تشير إلى  .(962والتي قيمتها ) الموجبة B1معلمة الميل أن   (17-6ات الجدول )اننجد من بي       

بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة في األداء  تخصصي ةال الت واصلكل زيادة باستخدام مجموعات 

حدار نين، وعليه تكون معادلة اإللمتغي رابين موجبة العالقة طردية  أن  أي .( 962بمقدار ) الت دريسي

 :اليالت  كل على الش  

 (تخصصيّةال التّواصل. )استخدام مجموعات 962. + 227-=  التّدريسياألداء 

وأصغر  (α  =0.05)ها أصغر من أن  نجد  B1( لمعلمة الميلsig = .000بالنظر إلى قيمة )          

فة فرضي  اليمكن رفض  الت اليوب (α  =0.01)من  ة ( والقبول بالنظري  %1بمستوى داللة ) ةري  الص 

على  االجتماعي الت واصلمجموعات مواقع المستقل استخدام  لمتغي ريلة التي تقول بوجود أثر لالبد

المستقل في  لمتغي راة ة معلمة الميل تعكس أهمي  معنوي   ن  إوبمعنى آخر ف الت دريسيالتابع األداء لمتغي ر ا

 ابع. الت   لمتغي راشرح تغيرات 

 & Mingle) ( و2015،) الشلهري و (2016)أحملد، دراسلة جلاء فلي فق مع ملاتيجة تت  وهذه الن         

Adams ,2015 ) ، ( و2013و )عبلد اللرزاق Oye et al,2012))  حلول األثلر اإليجلابي السلتخدام

أو األكلللاديمي أو  الت دريسللليسلللواء تنميلللة األداء فللي  Facebookو  Whatsapp الت واصللللمواقللع 

لا( و 2017ات والزبلون،فيما تختلف ملع دراسلة ) الشلديف التحصيل العلمي  ه بوجلود أن لالشلك فيله  مم 

ة قلدراتهم سلوي  ة تساهم فلي رفلع من خلق بيئة افتراضي   ونربوي  الت   نك  تمسي الت واصلمجموعات مواقع 

 في األداء.
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 5 التابع األداء لمتغّير ل اإلنحدار( معادلة 2-6) شكل

 

 

  الثّالثةالرئيسيّة الفرضية  .6.6.3

H1:  مجموعات التّواصل االجتماعي  استخدام في مستوى ذات داللة إحصائيّةفروقات يوجد

ألعضاء الهيئة التدريسيّة لمادة تكنولوجيا االتصاالت الديمغرافية  العوامل وفق التخصصيّة

 .والمعلومات

 :ة التّاليومنه نجد الفرضيات الفرعية 

  Independent Samples T-Testاختبار  .6.6.3.1

  رعية األولىالفرضية الف

H1 عند مستوى داللة  إحصائيّة: يوجد فروق ذات داللة(α ≤ 0.05) استخدام في مستوى 

ألعضاء الهيئة التدريسيّة  تعزى إلى متغير الجنس التخصصيّةمجموعات التّواصل االجتماعي 

 .لمادة تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

 إحصائي ةف على وجود فروقات ذات داللة لك للتعر  ( وذT-Testإجراء اختبار )  تم   الختبار الفرضية

 .(ن )الجنسالفئتي لمتغي ر ة للمبحوثين، وذلك أو عدم وجودها تعزى للخصائص الشخصي  
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 28 للعوامل الديمغرافية  ( T-testتحليل ) ل ات متوس طال ( نتائج18-6) جدول
Group Statistics 

 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean الجنس

usinggroups  ّثىأن  82 4.3415 .45855 .05064 

 15729. 62915. 4.3264 16 ذكر

 

عنى من الم أكد  وللتتعزى للجنس  اتمتوس طفي ال ه ال يوجد اختالفأن  ( 18-6)نجد من الجدول 

 معنوية داللة  أن  و F= (2.949)قيمة  أن  ( 19-6الجدول )حيث يبين  اإلحصائي ننظر الختبار ليفين

 29  للعوامل الديمغرافية ( T-testنتائج تحليل ) ( 19-6جدول )
Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

usinggroups Equal 

variances 

assumed 

2.949 .089 .113 96 .910 .01507 .13368 -.25029- .28044 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  .091 18.234 .928 .01507 .16524 -.33176- .36191 

 

F انجالختبار ت( س التباين ليفيين أكبر منα =0.05( حيث بلغت )وهذا يدل على 089 ).تجانس 

ل والذي تشير فيه طر األو  للس   تمالقراءة ست إن  ف الت اليوب ،اثناإل عي نةالذكور و عي نةالتباين بين 

فة العدم ال يمكن رفض فرضي   الت الي( وبsig = .910القيمة ) ( إلىtة )معنوي   القول  ة ويمكنري  الص 

( ألثر استخدام مجموعات α ≤ 0.05داللة ) عند مستوى إحصائيّةال توجد فروقات ذات داللة ه أن  ب

أعضاء الهيئة التدريسيّة لمادة تكنولوجيا جنس لمتغيّر تعزى  االختصاصيّةاعي تماالج التّواصل

 (2016شواهين،ودراسة )حمادنة وال( 2018فق مع دراسة )قنيفي،وهذا يت   .االتصاالت والمعلومات

ويختلف مع دراسة )الشديفات ( 2016( ودراسة )البحيري،2015ودراسة )الصوافي،

ويدل ذلك   Facebook( التي وجدت فروق ذات داللة لصالح الذكور في استخدام 2017والزبون،

 الت واصلمن الجنسين ألهمية وفائدة استخدام مجموعات  الد راسةفي هذه  على إدراك المبحوثين

 على عملهم. االختصاصي ةة ماعياالجت
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 (One Way ANOVAاختبار تحليل التباين )  .6.6.3.2

 الثّانيةالفرضية الفرعية 

H1 :( توجد فروقات ذات داللة إحصائيّة عند مستوى داللةα ≤ 0.05 ألثر استخدام مجموعات )

ات إلى متغيرات )المؤهل العلمي ، نوع الوظيفة ،سنوتعزى  التّواصل االجتماعي االختصاصيّة

عضاء الهيئة التدريسيّة لمادة تكنولوجيا االتصاالت أل (اإلنترنتالخبرة، المحافظة، نوع االتصال ب

 .والمعلومات

 

في مستوى توظيف فروقات الالختبار  (one way ANOVAاستخدام نتائج تحليل التباين ) تم         

) المؤهل العلمي ،  اتمتغي رلتعزى  والتي االختصاصي ة االجتماعي ة الت واصلت استخدام مجموعا

 .(اإلنترنت، نوع االتصال بالعمل )المحافظة( كان، م، نوع العملالت دريسي ة  لمهني ةسنوات الخبرة ا

 ر على حدا.وفي مايلي اختبار كل متغي  

 

 متغير المؤهل العلمي  .1

ح        تجانسبار الالخت sigقيمة  أن  حسب المؤهل العلمي ب تجانس( الختبارال20-6الجدول ) يوض 

Levene's  ( وهي أكبر من مستوى 419.بلغت ) ا( 0.05)الداللة تباين  أن  يدل على  مم 

 .تجانسالمجموعات م

 30 حسب متغير المؤهل العلمي تجانساختبارال( 20-6)جدول

Test of Homogeneity of Variances 

usinggroups 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.952 3 94 .419 

 
      

حو  االختبار لم  أن   one way ANOVA من خالل اختبار تحليل التباين (21-6الجدول ) يوض 

F  (1.362 )( حيث بلغت قيمة α ≤ 0.05) داللةعند مستوى  إحصائي ة داللةأي فروق ذات يظهر 

فروقات ذات  ال يوجدلعدم أي ه اليمكن رفض فرضية ان  إف الت اليوب (sig =.259) إحصائي ة داللةوب

( ألثر استخدام مجموعات التّواصل االجتماعي α ≤ 0.05داللة إحصائيّة عند مستوى داللة )

عضاء الهيئة التدريسيّة لمادة تكنولوجيا االتصاالت أل المؤهل العلميلمتغيّر تعزى  االختصاصيّة

   .والمعلومات
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 31  المؤهل العلمي لمتغي ر تحليل التباين األحادي (21-6) جدول

ANOVA 

usinggroups 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .957 3 .319 1.362 .259 

Within Groups 22.015 94 .234   

Total 22.972 97    

       
  

دم وجود فروق لتشابه رؤية جميع ( وتعزو الباحثة ع2016مع دراسة )البحيري، هذه النتيجة تتفق

ضل كل األفجاز عملهم بالش  إنفي  االجتماعي الت واصل مجموعاتتوظيف استخدام  بأهمي ةالمبحوثين 

( ودراسة )حمادنة 2018، في حين اختلفت مع دراسة )قنيفي،العلمي ة تهم على اختالف مؤهال  

 ( .2016( ودراسة )فاخر وكليب،2016والشواهين،

 

  لمهني ةرة االخبمتغير  .2

ح       تجانسالختبار الsig قيمة  أن  ب لمهني ةحسب الخبرة ا تجانسال الختبار( 22-6الجدول ) يوض 

Levene's  ا( 0.05) الداللة( وهي أكبر من مستوى 219.)بلغت تباين  أن  يدل على  مم 

 .تجانسالمجموعات م

 32  لمهني ةحسب متغير الخبرة ا تجانسرالاختبا( 22-6)جدول

Test of Homogeneity of Variances 

usinggroups 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.503 3 94 ..219 

 

 

حو االختبار لم  أن   one way ANOVA من خالل اختبار تحليل التباين( 32-6الجدول ) يوض 

F  (.502 )( حيث بلغت قيمة α ≤ 0.05) داللةعند مستوى  إحصائي ة داللةيظهر أي فروق ذات 

ف ه اليمكن رفض فرضية العدمإن  ف الت اليوب (sig =.682) إحصائي ة داللةوب  ال يوجدأي  رية الص 

( ألثر استخدام مجموعات التّواصل α ≤ 0.05فروقات ذات داللة إحصائيّة عند مستوى داللة )

الهيئة التدريسيّة لمادة تكنولوجيا عضاء أل الخبرة المهنيّةتعزى لمتغيّر  االجتماعي االختصاصيّة

 .االتصاالت والمعلومات
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 33  لمهني ةالخبرة ا لمتغي ر اين األحادي تحليل التب(23-6) جدول

ANOVA 

usinggroups 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .362 3 .121 .502 .682 

Within Groups 22.610 94 .241   

Total 22.972 97    

 

تعزى للخبرة  ( وتعزو الباحثة عدم وجود فروق2016مع دراسة )البحيري،هذه النتيجة تتفق        

    وضعها  تم  يتعامل مع مناهج جديدة   لمهني ةبكل مراحل خبراته ا الت دريسيلكون جميع الكادر  لمهني ةا

ابع فين الس  للص   2018-2017 الد راسيالدرسي ة بدءا من العام في الخطة  التربي ةمن قبل وزارة 

 تم  ي الت اليامن والحادي عشر العلمي واألدبي وبفين الث  للص   2019-2018 الد راسيوالعاشر والعام 

 الت الية وبعامل معها ألول مر  الع والت  ب من الجميع االط  التعامل مع مفاهيم ومواضيع جديدة تتطل  

 وتنمي ة لزيادة االختصاصي ةاعي تماالج الت واصلاستخدام مجموعات  وضرورة ةبأهمي  الشعور 

حول المناهج الحديثة وتطوير األداء، ونجد هذه النتيجة اختلفت مع دراسة )حمادنة المعرفة 

 (2016والشواهين،

 

 متغير نوع العمل  .3

 تجانسالختبار الsig قيمة  أنّ حسب نوع العمل ب تجانس( الختبارال24-6الجدول ) يوّضح      

Levene's  ( وهي أكبر من مستوى 114.بلغت )تباين  أنّ يدل على  مّما( 0.05) الداللة

 .تجانسالمجموعات م

 34  حسب متغير نوع العمل تجانساختبارال( 24-6)جدول

Test of Homogeneity of Variances 

usinggroups 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.037 3 94 .114 

        

حو        االختبار لم  أن   one way ANOVA من خالل اختبار تحليل التباين( 25-6الجدول ) يوض 

F  (.976 )( حيث بلغت قيمة α ≤ 0.05) داللةعند مستوى  إحصائي ة داللةيظهر أي فروق ذات 

ففض فرضية العدم ه اليمكن رن  إف الت اليوب  (sig =.407)إحصائي ة داللةوب  ال يوجد أية ري  الص 

( ألثر استخدام مجموعات التّواصل α ≤ 0.05فروقات ذات داللة إحصائيّة عند مستوى داللة )
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نوع العمل )مدّرسي األساسي ، مدّرسي الثّانوي ، مدّرسي تعزى لمتغيّر  االجتماعي االختصاصيّة

تدريسيّة لمادة تكنولوجيا االتصاالت عضاء الهيئة الأل األساسي والثّانوي معا والتّوجيه(

 .  والمعلومات

 35  نوع العمل لمتغي ر ليل التباين األحادي تح( 25-6) جدول

ANOVA 

usinggroups 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .694 3 .231 .976 .407 

Within Groups 22.278 94 .237   

Total 22.972 97    
      

ى الوظيفي )كادر أي مقارنة من حيث نوع العمل او المسم  ال سابقة  الد راساتلم تذكر أي من          

و عدم وجود فروق في مستوى أالختبار وجود  ، أيةلماد  وي وكادر توجيهي( لانتدريسي أساسي وث

تعزى لنوع المسم ى الوظيفي أو نوع  ي ةتخصصاعي ة التماالج الت واصلتوظيف استخدام مجموعات 

توظيف استخدام  بأهمي ةوتعزو الباحثة عدم وجود فروق لتشابه رؤية جميع المبحوثين   العمل

هم أن  كل األفضل على اختالف نوع عملهم طالما جاز عملهم بالش  إناعي في تماالج الت واصلمجموعات 

 ون لنفس االختصاص. جميعا ينضم  

 

 اإلنترنتصال بمتغير نوع االت .4

ح       الختبار  sigقيمة  أن  ب اإلنترنتحسب نوع االتصال ب تجانس( الختبارال26-6الجدول ) يوض 

ا( 0.05)الداللة( وهي أكبر من مستوى 219.بلغت )  Levene's تجانسال تباين  أن  يدل على  مم 

   .تجانسالمجموعات م

 36  اإلنترنتحسب متغير نوع االتصال ب تجانساختبارال( 26-6)جدول

Test of Homogeneity of Variances 

usinggroups 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.515 2 95 .599 

 

 

حو         االختبار  أن   one way ANOVA من خالل اختبار تحليل التباين (27-6الجدول ) يوض 

F  (.271 )( حيث بلغت قيمة α ≤ 0.05) داللةمستوى عند  إحصائي ة داللةلم يظهر أي فروق ذات 

فه اليمكن رفض فرضية العدم إن  ف الت اليوب  (sig =.763)إحصائي ة داللةوب  ال يوجد أية ري  الص 
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( ألثر استخدام مجموعات التّواصل α ≤ 0.05فروقات ذات داللة إحصائيّة عند مستوى داللة )

عضاء الهيئة التدريسيّة لمادة تكنولوجيا أل ع االتصالنوتعزى لمتغيّر  االجتماعي االختصاصيّة

  .  االتصاالت والمعلومات

 

 37  اإلنترنتنوع االتصال ب لمتغي ر ليل التباين األحادي تح( 27-6) جدول

ANOVA 

usinggroups 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .130 2 .065 .271 .763 

Within Groups 22.842 95 .240   

Total 22.972 97    
 

المستخدم  اإلنترنتابقة أي مقارنة من حيث نوع االتصال بال س   الد راساتلم تذكر أي من       

وتعزو الباحثة عدم وجود فروق لتشابه رؤية جميع المبحوثين  االجتماعي الت واصلالستخدام مواقع 

بصرف  عملهم بالشكل األفضلإنجازفي  االجتماعي الت واصل جموعاتتخدام متوظيف اس بأهمي ة

ا اإلنترنتالنظر عن طريقة االتصال ب  . ة معارفهم وتطوير أدائهمنهم من تنمي  يمك   مم 

 
 (العمل )المحافظة كانمتغير م .5

ح          sigقيمة  أن  ب اإلنترنتحسب نوع االتصال ب تجانس( الختبارال28-6الجدول ) يوض 

ا( 0.05) الداللة( وهي أكبر من مستوى 219.بلغت )  Levene's تجانسالختبار ال يدل على  مم 

  .تجانستباين المجموعات م أن  

 38  حسب متغير نوع العمل تجانساختبارال( 28-6)جدول

Test of Homogeneity of Variances 

usinggroups 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.106 6 88 .365 

 

حو         االختبار  أن   one way ANOVA من خالل اختبار تحليل التباين( 29-6الجدول ) يوض 

F  (1.203 )( حيث بلغت قيمة α ≤ 0.05) داللةعند مستوى  إحصائي ة داللةلم يظهر أي فروق ذات 

فة العدم رضي  ه اليمكن رفض فن  إف الت اليوب (sig =.304) إحصائي ة داللةوب  ال يوجدة  أي ري  الص 

( ألثر استخدام مجموعات التّواصل α ≤ 0.05فروقات ذات داللة إحصائيّة عند مستوى داللة )

عضاء الهيئة التدريسيّة لمادة تكنولوجيا أل المحافظةتعزى لمتغيّر  االجتماعي االختصاصيّة

 .   االتصاالت والمعلومات
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 39  نوع العمل لمتغي ر حادي ليل التباين األتح( 29-6) جدول

ANOVA 

usinggroups 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.516 9 .280 1.203 .304 

Within Groups 20.456 88 .232   

Total 22.972 97    

 

مناطق المبحوثين،  تعدد واختالفمن حيث ابقة أي مقارنة ال س   الد راساتلم تذكر أي من          

توظيف استخدام مواقع  بأهمي ةوتعزو الباحثة عدم وجود فروق لتشابه رؤية جميع المبحوثين 

عملهم أو المحافظة  كانظر عن معملهم بالشكل األفضل بصرف الن  إنجازفي  االجتماعي الت واصل

االتي يعملون بها   ر أدائهم. نهم من تنمية معارفهم وتطوييمك   مم 

 

  الّرابعةالرئيسيّة الفرضية  .6.6.2

H1 : بين متوّسط استخدام مجموعة التّواصل االجتماعي التخصصيّة  فرق ذا داللة إحصائيّةيوجد

بين متوّسط استخدام مجموعة التّواصل االجتماعي التخصصيّة على و (Facebook) على

(Whatsapp). 

 Paired Sample t-testللعينات المزدوجة   Tاختبار  .6.6.2.1

 الت واصللكل من مجموعتي  عي نةالاستخدام  يمتوس ط أن  ( 30-6الحظ من الجدول )ي       

 الت اليننظر للجدول  أكد  مختلفة وللت( Whatsapp( و )Facebookعلى )  تخصصي ةاعي المتاالج

 Paired t-test  40   نتائج التحليل االحصائي للعينات المزدوجة  (30-6)جدول
Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 WhatsappGroup 4.3367 98 .64126 .06478 

FacebookGroup 3.7007 98 .79875 .08069 

 
  Paired t-test  41( نتائج تحليل العينات المزدوجة 31-6)جدول

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 WhatsappGroup - 

FacebookGroup 
.63605 1.09156 .11026 .41721 .85490 5.768 97 .000 
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يشير إلى وجود اختالف جوهري بين استخدام الكادر   tاختبار  أن  ( 31-6)جدول نالحظ من ال

 = sigقيمة )  أن  حيث   Whatsappواستخدامهم لمجموعة   Facebookلمجموعة  الت دريسي

والقبول ة العدم يمكن رفض فرضي   الت اليوب (α =0.05)من  صغرأ إحصائي ة داللة ( وهي ذات000.

 صيتينالتخص   الت واصللمجموعتي  الت دريسيفي استخدام الكادر  يوجد فرقي أ ة البديلةبالفرضي  

بالمحادثات سواء الفردية  الت طبيقص هذا وتعزو الباحثة ذلك لتخص   Whatsapp ولصالح مجموعة 

 Facebook.أو الجماعية أكثر من موقع أو تطبيق 

 

 التحليل الوصفي لعبارات نتائج  .6.7

 االختصاصيّة التّواصلاستخدام مجموعات ول البعد األنتائج تحليل فقرات  .6.7.1

البعد دال إحصائيا بدرجة عالية من الموافقة وبدرجة تقدير مرتفعة  أن   النتائجأظهرت           

 . أو منخفض متوس طولم يتواجد أي فقرة بتقدير رات المبحوثين للفقرات حسب تصو  

 "هالّذاتي لمهنيّةا نميّةالتّ " الّذاتي تعلّمالالثّانيالبعد نتائج تحليل فقرات  .6.7.2

البعد دال إحصائيا بدرجة عالية من الموافقة وبدرجة تقدير مرتفعة للفقرات  أن  أظهرت النتائج         

 . أو منخفض متوس طولم يتواجد أي فقرة بتقدير رات المبحوثين حسب تصو  

 فقرات األداء البعد الثالث نتائج تحليل .6.7.3

بعد دال إحصائيا بدرجة عالية من الموافقة وبدرجة تقدير مرتفعة ال أن  أظهرت النتائج           

ولم يتواجد أي فقرة متوسط هناك فقرة واحدة بتقدير   كان، حيث رات المبحوثينللفقرات حسب تصو  

 . بتقدير منخفض

 االختصاصيّة التّواصلتوظيف استخدام مجموعات نتائج تحليل البعد الرابع معوقات  .6.7.4

البعد دال إحصائيا بدرجة عالية من الموافقة وبدرجة تقدير مرتفعة للفقرات  أن  تائج أظهرت الن         

 . منخفضأو  متوس ط ولم يتواجد أي فقرة بتقدير رات المبحوثينحسب تصو  

 Whatsappنتائج تحليل البعد الخامس مستوى الميل لمجموعة الـ  .6.7.5

لية من الموافقة وبدرجة تقدير مرتفعة للفقرات البعد دال إحصائيا بدرجة عا أن  أظهرت النتائج          

 . أو منخفض متوس طولم يتواجد أي فقرة بتقدير رات المبحوثين حسب تصو  

 Facebookنتائج تحليل البعد السادس مستوى الميل لمجموعة الـ  .6.7.6

ة البعد دال إحصائيا بدرجة عالية من الموافقة وبدرجة تقدير مرتفع أن  أظهرت النتائج           

 .أو منخفض متوس طولم يتواجد أي فقرة بتقدير للفقرات حسب تصورات المبحوثين 

 نتائج اختبار الفرضيات .6.8

 األولىالرئيسيّة الفرضية نتيجة  .6.8.1

راء أعضاء الكادر آل إحصائيّة داللةه يوجد أثر ذو أنّ بحدار البسيط نهرت نتائج تحليل اإلظأ         

حول أثر توظيف  ةوري  في بعض المحافظات الس   تت واالتصااللمادة تكنولوجيا المعلوما الت دريسي
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اتي تعل مالعلى  االختصاصي ة تخصصي ةال االجتماعي الت واصلاستخدام مجموعات   لمهني ةا الت نمي ة" الذ 

اتي  األولى.الرئيسي ة الفرضية  ذلك ق بلت( ونتيجة 13-6في الجدول )  " هالذ 

 الثّانيةالرئيسيّة الفرضية نتيجة  .6.8.2

آلراء أعضاء الكادر  إحصائيّة داللةه يوجد أثر ذو أنّ بالبسيط  اإلنحدارأظهرت نتائج تحليل          

ة حول أثر توظيف وري  لمادة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في بعض المحافظات الس   الت دريسي

في الجدول   ريسيالت داألداء على  االختصاصي ة تخصصي ةال االجتماعي الت واصلاستخدام مجموعات 

 .الث انيةالرئيسي ة ة الفرضي   ذلك ق بلت( ونتيجة 6-17)

 الثّالثةالرئيسيّة نتيجة الفرضية  .6.8.3

ت الفرضية على            ( α ≤ 0.05توجد فروقات ذات داللة إحصائي ة عند مستوى داللة )ه أن  نص 

يرات )المؤهل العلمي ، تعزى إلى متغ ألثر استخدام مجموعات الت واصل االجتماعي االختصاصي ة

عضاء الهيئة التدريسي ة لمادة أل نوع الوظيفة ،سنوات الخبرة، المحافظة، نوع االتصال باإلنترنت(

 .تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

 .خصصّيةتّ ال الّتواصلعلى توايف استخدام مجموعات )متغير ثنائي( الفئة  "الجنس"متغير  أثر .1

 إحصائّية داللةذات  توجد فروقال ه أنّ   Independent T-testليل أاهرت النتائج حسب تح      

عضاء الهيئة ألالجنس  لمتغّيرتعزى  تخصصّيةال االجتماعي الّتواصلستخدام مجموعات ال

لمتغّير ة ة الفرعيّ الفرضيّ  رفض تمّ  الّتاليوب التصاالتاو لمعلوماتالّتدريسّية لمادة تكنولوجيا ا

 .الّثالثةيسّية الرئمن الفرضية  "لجنسا"

 

العمل  مكان ،نوع االتصال باإلنترنت ،نوع العمل ،الخبرة المهنّية ،المؤهل العلمي" اترأثر متغيّ  .2

 .تخصصّيةال الّتواصلعلى توايف استخدام مجموعات )متغيرات متعّددة الفئات( " المحافظة -

ستخدام مجموعات ال ّيةإحصائ داللةد فروق ذات توج اله أنّ   ANOVAأاهرت نتائج تحليل        

" "نوع العمل" " لمهنّية"المؤهل العلمي" "الخبرة اات لمتغّيرتعزى  تخصصّيةال االجتماعي الّتواصل

الّتدريسّية لمادة تكنولوجيا عضاء الهيئة أل"  -المحافاة  –العمل  كان" " م اإلنترنتنوع االتصال ب

 .الّثالثةالرئيسّية  ةالفرضيّ  رفض تمّ ونتيجة لذلف  التصاالتاو لمعلوماتا

 

 الّرابعةالرئيسيّة نتيجة الفرضية  .6.8.4

أعضاء الهيئة استخدام  متوس طبين  يوجد فرقه أن    Paired T-testأظهرت نتائج تحليل        

 هماستخدام متوس طو  Facebook مجموعة ل التصاالتاو لمعلوماتالّتدريسّية لمادة تكنولوجيا ا

 الت طبيقص هذا وتعزو الباحثة ذلك لتخص   ،Whatsapp ة ولصالح مجموع Whatsappمجموعة ل



72 

 

وسرعة الوصول  Facebook.بالمحادثات سواء الفردية أو الجماعية أكثر من موقع أو تطبيق 

ابعةالرئيسي ة الفرضية  قبول تم  ونتيجة لذلك لمجموعته والتفاعل عبرها،   .الر 

 

 الّدراسةتوصيات  .6.9

 :الت اليوصيات على النحو الباحثة تقترح عدة ت أن  ، فلد راسةاالتي توصلت إليها في ضوء النتائج 

سين  عريف بمجموعتي  الترويج وزيادة الت   -1 ة في بقي   االجتماعي الت واصلعلى وسائل المدر 

سي واألداء ل لمهني ةا الت نمي ةتطوير  عملي ةة لتعزيز وري  المحافظات الس   من  تلك المحافظاتمدر 

( Url)التوجيهي بتعميم  االقتراح على الكادرخالل   لخال االجتماعي الت واصلمجموعات  / اسم 

 جوالت تقييم األداء الدوري ة.

وأثره على  خصصي ةت  ال االختصاصي ةاعية تماالج الت واصلمجموعات  بأهمي ةطالقا من الوعي إن -2

اتي تعل مال اتيالمهني ة  الت نمي ةل بث  تمالم الذ  ثمار ميزات موقع ه واألداء توصي الباحثة باستالذ 

Facebook عملي ةجلسات جراء كالبث المباشر إلوتفعيلها  من المشرفين على هذه المجموعات 

  .ة المجموعةلزيادة فاعلي  مباشرة 

 بشكل دوري Facebookإجراء دورات تدريبية أو دروس مسجلة وبثها على مجموعة  -3

 .Whatsappوتعميمها عبر مجموعة 

ريبية من الكادر التوجيهي ت عنى بكيفي ة توجيه المراهقين واليافعين مشاركات تدرفد المجموعات ب -4

وكيفي ة التعامل معهم في الوقت الحالي الفتقار  الث انوي الت عليمو 2األساسي ح الت عليمفي مرحلتي 

ق لألساليب الت ربوي ة والن فسي ة أو المشاركات المنهجية من أي تط ر   الت دريبي ةسواء الدورات 

 .دريس الحديثةرها على طرائق الت  واقتصا

س في عملي ة الت علم  -5 السعي لإلسراع بإيصال اإلنترنت للمدارس لتفعيل دور الطالب مع المدر 

 وتطوير المهارات المعرفي ة.

 آفاق مستقبلية .6.10
 ما يلي: تقترح الباحثة

ال لدراسة مدىاألساسي  الت عليملمرحلة الت دريسي ة ت اختصاصاللمشابهة إجراء بحوث   -1  ي ةفع 

اتي لمهني ةا الت نمي ةعلى  االختصاصي ة االجتماعي الت واصلمجموعات   .الت دريسيواألداء  هالذ 

اللدراسة مدى  الث انوي الت عليملمرحلة الت دريسي ة إجراء بحوث مشابهة لالختصاصات  -2  ي ةفع 

اتي لمهني ةا الت نمي ةعلى  االختصاصي ة االجتماعي الت واصلمجموعات   .الت دريسيواألداء  هالذ 

الإجراء بحوث مشابهة لدراسة مدى  -3 على  االختصاصي ة االجتماعي الت واصلمجموعات  ي ةفع 

اتي لمهني ةا الت نمي ة ة تعليمي ةالواألداء في القطاعات  هالذ   .الخاص 
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   والمصادرالمراجع 

 العربية عالمراج

، "ألداء الوظيفي في شركة االتصاالت الفلسطينية من وجهة نظر العاملين( " تقييم أثر الحوافز على مستوى ا2010أبو شرخ، نادر ) (1

 ، جامعة األزهر بغزة ، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، قسم إدارة األعمال. رسالة ماجستير

 

التاريخ لطالب في التحصيل والتفكير االبداعي في مادة  االجتماعي الت واصلأثر استخدام مواقع " (2016مضر عبد المنعم )أحمد، (2

ف جامعة  –، كلية العلوم التربوية  ماجستير في المناهج وطرق التدريسرسالة " ، السابع في محافظة صالح الدين في العراق الص 

   3d8b41de3_1.pdfhttp://www.meu.edu.jo/libraryTheses/587b .الشرق األوسط

 

المعلمين بكلية  الط البلدى  تعليمي ةألغراض  االجتماعي الت واصل" واقع استخدام شبكات  (2016)البحيري، محمد حامد محمد  (3

  2016ون األول ، كان –( 12(. العدد )5المجلد ) ،المجلة الدولية التربوية المتخصصةجامعة الملك خالد" ، 

http://www.iijoe.org/v5/IIJOE_02_12_05_2016.pdf  

 

 القاهرة: المكتبة العصرية للنشر والتوزيع. "للمعلم لمهنيّةا التّنميّة"( 2013) ي محمدأن  ام، شادية عبدالحليم، وطه، أمتم   (4

 

"، القاهرة: المكتبة العصرية للمعلم لمهنيّةا التّنميّةمعلومات واالتصال في توظيف تكنولوجيا ال(. "2011توني، عاصم عبد القادر) (5

 للنشر والتوزيع.

 

عاصم سيد عبد  ترجمةع "  تمّ وتاثيرها على المج االجتماعي التّواصل"وسائل  Gupta&Brooks(،2017) جوبتا وبروكس (6

 .الفتاح

 

ر العلمي تمّ للمؤها". بحث مقدم تعل مفي تعليم العلوم و االجتماعي الت واصل" توظيف شبكات  (2014)ين، بدرية محمد محمدأن  حس (7

 2013أبريل  25 -24.  المنعقد في سوهاج في الفترة من  االجتماعي التّواصلوثقافة  التّعليمالعربي السابع ) الدولي الرابع ( 

 

لمهني ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية" (. " الحرية الكاديمية وعالقتها باألداء ا2018) أن  حكمي، عبد الملك بن علي عثم (8

 ، جامعة الملك خالد.التربي ة، رسالة دكتوراه، كلية 

 

ومعلماتها في األردن نحو  الري اضي اتاتجاهات معلمي( "2016)عبد عبد اللطيف  أن  حمادنة، مؤنس أديب ذياب والشواهين، سوز (9

 الّدراساتمجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث و،" الري اضي اتفي تعليم ) الفيس بوك ( االجتماعي الت واصلاستخدام مواقع 

  .2017 أن  نيس –( 18ع ) –المجلد الخامس  ، التربوية والنفسية

321.pdf-n18_307-v5-search.shamaa.org/PDF/Articles/PSJaqoueprs/JaqoueprsVol5No18Y2017/jaqoueprs_2017http://  

 

بجامعة االقصى  التربي ةالمعلمين فى كليات  لط لبةتقويم اداء " ( 2005)رجب سكر سكر واخرون ، نائلة نجيب الخزندار وناجي (10

العدد  –المجلد الثامن  ،العلميّة تصدرها الجمعية المصرية للتربية  العلميّة  التربيّةجلة م ، "كفايات الزمة لمعلم المستقبل ضوء في

 2005ديسمبر –جامعة عين شمس  التربي ةكلية  – الرابع

 

  يمي ةتعلالية تعل مال عملي ةالفي  االجتماعي الت واصل: واقع توظيف مواقع  2017الشديفات، منيرة عبد الكريم والزبون، محمد سليم ،  (11

  2018( 34العدد ) –المجلد الحادي عشر  – الجامعي التّعليمجودة  أنّ المجلة العربية لضمفي الجامعات األردنية الحكومية" 

098.pdf-n34_077-v11-aa.org/PDF/Articles/YEAjqahe/34AjqaheVol11No34Y2018/ajqahe_2018http://search.sham  
 

 : دار أسامة للنشر والتوزيع.أن  . عم"االجتماعي التّواصلاإلعالم الجديد: شبكات "(. 2014شقرة، علي خليل.) (12

 

http://www.meu.edu.jo/libraryTheses/587b3d8b41de3_1.pdf
http://www.iijoe.org/v5/IIJOE_02_12_05_2016.pdf
http://search.shamaa.org/PDF/Articles/PSJaqoueprs/JaqoueprsVol5No18Y2017/jaqoueprs_2017-v5-n18_307-321.pdf
http://search.shamaa.org/PDF/Articles/YEAjqahe/34AjqaheVol11No34Y2018/ajqahe_2018-v11-n34_077-098.pdf
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من وجهة  الت دريسيلتنمية مهارات األداء  تماعياالج الت واصلتقويم تجربة توظيف وسائل " (2015)الشهري ، محمد هادي علي  (13

 ." المعلمين وأعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم واآلداب بشرورة الط البنظر 

Hady.doc-2016/Mohamed-volume-Journal/Fifth-ges/Scientifichttps://www.minia.edu.eg/edu/ima  

 

 الت عليممن  الث انيةلدى طلبة الحلقة  االجتماعي الت واصل" استخدام وسائل  (2016)الصوافي، عبد الحكيم بن عبدهللا بن راشد  (14

 جامعة نزوى كلية العلوم واآلداب.اجستير. رسالة م "اتلمتغي ر اوعالقته ببعض  أن  األساسي في محافظة شمال الشرقية بسلطنة عم

http://www.unizwa.edu.om/content_files/a42241029.pdf 

 

" ، المركز القومي وطموحات تحدياتللمعلمين في ضوء االتجاهات العالمية " لمهني ةا الت نمي ة(. 2010الطاهر، رشيدة السيد أحمد) (15

 الجديد. ، القاهرة: دار الجامعةالت نمي ةللبحوث التربوية و

 

 ، "الد راسي في الفصلالعوامل المؤثرة في قياس اتجاهات المعلمين نحو استخدام المصادر الشبكية " (2005)الظفيري، فايز منشر  (16

 .124، ص 2006بر تم  سب – 3العدد  - 7المجلد  ،مجلة العلوم التربوية والنفسية 

 

 . القاهرة : مؤسسة طيبة للتوزيع والنشر"التدريب أثناء الخدمة للمعلم التّنميّةالنمو و"( 2012عامر، طارق عبد الرؤوف ) (17

 

 أن  دراسة حالة طالب جامعة السود "  تعليمي ةال عملي ةالفي  االجتماعي الت واصل" دور شبكات  )2013 (عبد الرزاق،نهال رجب  (18

 2013كلية علوم الحاسوب للعام  ،رسالة ماجستير، والتكنولوجيا للعوم 

le/123456789/4470/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d9%8http://repository.sustech.edu/bitstream/hand

4%d8%b5.pdf?sequence=2&isAllowed=y  

 

 للنشر والتوزيع. كان، الرياض: العبي2، ط"المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية" ( 2006 )العساف، صالح محمد  (19

 

سي اتجاهات " ( 2010 )علي، لينا ومنصور، علي  (20 ية في مدارس مدينة دمشق أن  دراسة ميد" التعاوني  تعل مالنحو  الث انوي الت عليممدر 

  2011 –ملحق  – 27المجلد  – مجلة جامعة دمشق –الرسمية 

191.pdf-ges/stories/157http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/edu/ima  

 

المعرفي وتنمية مهارات  ت في تدريس الجغرافيا في التحصيل: " فاعلية استخدام المدونا(2012)، خالد عبد اللطيف محمد أن  عمر (21

فلدى طالب  تعل مالبحث الجغرافي والدافعية لل واحد العدد ال، بسوهاج  التربيّةالمجلة التربوية  لكلية  "،الث انوياألول  الص 

 425 – 353والثالثون يناير. ص ص 

 

 .181 – 176، ص ص ،  أن  سلطنة عم – التربي ة. رسالة "ه للمعلمينالّذاتي لمهنيّةا التّنميّة"( 2012).ية، هناء أن  الغس (22

 

العلمي لدى والبحث  لمهني ةفي تحقيق الدوافع ا االجتماعي الت واصل" مدى مساهمة مواقع  ( 2016 .)فاخر، لمى وكليب،فضل جميل  (23

 يةأنّ سنّ األ الّدراساتمجلة الزرقاء للبحوث وأعضاء هيئة التدريس وطلبة أقسام علم المكتبات والمعلومات في الجامعات األردنية" ، 

   /:zujournal.zu.edu.jo/images/stories/no_2_2017/5.pdfhttp/  2017، يأن  الث  العدد  –المجلد السابع عشر  ،

 

 156-155" ، الجامعة االفتراضية السورية ، ص ص  الموارد البشرية إدارة ( مقرر" 2010الفراج، أسامة )  (24

 

امعة الملك عبد ، جاالستراتيجية الّدراساتمركز ، "اإللكتروني ة االجتماعي الت واصلالمعرفة وشبكات " (2012الفياللي، عصام  ) (25

 العزيز، االصدار التاسع والثالثون.

 

https://www.minia.edu.eg/edu/images/Scientific-Journal/Fifth-volume-2016/Mohamed-Hady.doc
http://www.unizwa.edu.om/content_files/a42241029.pdf
http://repository.sustech.edu/bitstream/handle/123456789/4470/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d9%84%d8%b5.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://repository.sustech.edu/bitstream/handle/123456789/4470/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d9%84%d8%b5.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/edu/images/stories/157-191.pdf
http://zujournal.zu.edu.jo/images/stories/no_2_2017/5.pdf
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 لمهني ةا الت نمي ةفي  االجتماعي الت واصل(. " واقع شبكات 2016) ي، عوض بن علي عبد هللا و اليحيى، محمد بن عبد هللاأن  القحط (26

اتي  2017،  4، ج 7"، مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية والنفسية، عدد للمعلمين من وجهة  هالذ 

 142.pdf-p4_109-n7-http://search.shamaa.org/PDF/Articles/EGMjfotn/MjfotnNo7P4Y2017/Mjfotn_2017  

 

ية أن  ) دراسة ميد "لط لبةية ومدى فاعليتها لدى تعل مال  تعليمي ةال عملي ةالفي  االجتماعي الت واصلاستخدام مواقع "( 2018).قنيفي، سهام  (27

مجلة الرسالة للدراسات والبحوث (،الفيسبوك نموذجا)من طلبة علوم اإلعالم واالتصال بجامعة محمد خيضر بسكرة( عي نةعلى 

  .2018: العدد السادس: مارس يأن  الث  المجلد  ،يةأنّ سنّ األ

104.pdf-n1_088-v3-http://search.shamaa.org/PDF/Articles/AERdbi/RdbiVol3No1Y2018/rdbi_2018 
 

ي في إطار مفهوم األداء الت عليماتية في منظومة المنهج (. نموذج مقترح لتضمين بعض المهارات الحي2002مازن، حسام محمد )  (28

"، المجلد األول ، الجمعية في ضوء األداء التّعليممناهج ر العلمي الرابع عشر " تم  والجودة الشاملة )رؤية شاملة(. مقدم للمؤ

 المصرية للمناهج وطرق التدريس، جامعة عين شمس، جمهورية مصر العربية.

 

 ( .المعجم الوجيز . القاهرة: هيئة المطابع األميرية.2006) مجمع اللغة العربية (29

 

بيروت: مدارك إبداع للنشر والترجمة  "وديناميكية التغير في العالم العربي االجتماعي التّواصلشبكات "( 2011محمود، خالد وليد.) (30

 والتعريب.

 

 .حصاءي في اإلدرس تعليم –( مقياس ليكرت الخماسي وتحويله لفترات 2018المرغني، أسماء) (31

https://www.youtube.com/watch?v=r3sEzHJZqO0&t=528s   

( ، 1)15، وعلم النفس التربّيةمجلة البحث في ( النمو المهني وحاجات المعلمين لإلشراف التربوي، 2003مقرب،علي أحمد ) (32

 ، جامعة المنيا.التربّيةية القاهرة ، كل

 

( "أثر مكتسبات تدريب الموارد البشرية في رفع مستوى أداء العاملين" دراسة في مرحلة 2018منزلجي، ربى محمد عبد الوهاب ) (33

 منشورة ، الجامعة االفتراضية السورية. رسالة ماجستيراإللزامي في محافاةالالذقية،  الّتعليم

 

ة االجتماعي للمواقع المتلقض دراسة مقارنة   على جمهور  االجتماعي الّتواصلير شبكات تأث"( 2012).لمنصور، محمد ا (34

مارف مجلس كلية أنّ ية العربية المفتوحة في الديماألكاد .رسالة ماجستير غير منشورةالعربية نمووجا ، " اإللكترونّيةوالمواقع 

 .التربّيةداب وآلا

 

وفقا لمعايير الجودة  أن  (. تطوير أداء أعضا هيئة التدريس بجامعة نجر2011 موسى، محمد فتحي والعتيبي، منصور نايف ) (35

 .70 – 1( ، 1( ، الجزء )145، جامعة األزهر ، جمهورية مصر العربية ، العدد ) التربي ةاد األكاديمي. مجلة كلية تم  واالع

 

  : دارالمسيرة للنشر والتوزيع.ن  أعم "التّطبيقالمفرد بين النظرية و التّعليم"( 1993) .، يعقوب حسينأن  نشو (36

 

ستخدام أدوات ويب بجامعة طيبة نحو ا الط البدراسة مقارنة التجاهات هيئة التدريس و"( 2013) .هنداوي، أسامة وكابلي، طالل (37

 .39( ص 36السعودية، ) –وعلم النفس  التربيّةدراسات في  "،الت عليمفي  0.2

 

 

 

 

http://search.shamaa.org/PDF/Articles/EGMjfotn/MjfotnNo7P4Y2017/Mjfotn_2017-n7-p4_109-142.pdf
http://search.shamaa.org/PDF/Articles/AERdbi/RdbiVol3No1Y2018/rdbi_2018-v3-n1_088-104.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=r3sEzHJZqO0&t=528s
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Abstract  
Student    : Nour alhuda Saad 

Title: The Impact of Using Social Networking Groups on Self-Learning & Performance 

University: SVU University                                                                     Year: 2019-2018 

Supervisor: Dr: Fatima Bader 

           The aim of this study is to explore the impact of using the groups of the social 

networking on (Facebook and Whatsaap) at Self-Learning (self-development) and 

Performance   by the ICT teachers and guiders in Syrian governorates (Damascus, 

Damascus countryside, Homs, Lattakia, Tartous), Who are teaching secondary or / 

and the basic learning (second circle), at the schools of directorates of education in 

Syria, Who belong to the Facebook & Whatsapp groups, the study adopted  the 

descriptive method and used the questionnaire as a tool to poll the views of a sample 

of (98) users at random from (2117) users, and the questionnaire was distributed 

electronically. The researcher used statistical methods in SPSS 22 program 

topresent and analyze the result of the study. 

 The study concluded the following results: 

          There is statistically significant impact and a strong, positive correlation between 

the use of the specialized communication groups and the self-learning "self-

professional development" and also between  the use of specialized communication 

groups and the teaching performance of faculty members in the schools of 

directorates of education in the governorates of Damascus, the countryside, Homs, 

Lattakia and Tartous. 

           There is no statistically significant differences between the average responses 

of the sample to the level of employment of the social communication groups in self-

learning and performance according to the variables (gender, qualification, years of 

experience, type of work, type of communication used for the Internet and 

workplace). 

           There is statistically significant differences in the average responses of sample 

members about the average use of the Facebook group and the average use of the 

Whatsaap group for Whatsaap Group. 

Key words: 

Social networking groups, self-learning, professional self-development, and teaching 
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 ستبياناال
 اضية السوريةالجامعة االفتر

 التّعليموزارة 

 ماجستير إدارة األعمال

 

 

ة ة العربيّ هو مادة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الجمهوريّ ادة موجّ السّ و يداتالسّ مالء الزّ و ميالتالزّ 

 ة السالم عليكم ورحمة هللا... وبعدالسوريّ 

للكادر  الّذاتي تعلّمالعلى  تخصصيّةال ختصاصيّةاال االجتماعي التّواصلتقوم الباحثة بدراسة أثر توظيف مجموعات 

, وذلك الستكمال متطلبات نيل درجة الماجستير في إدارة التّدريسي( واألداء هالّذاتي لمهنيّةا التّنميّة) التّدريسي

 األعمال.

كل ما   أنّ هكم إلى باانت تألف أنّ لذا أود  تائجبالغ األثر في الحصول على أفضل النّ  ستبانةلتعاونكم في ملء اال نّ إ

ة رأيكم لكم وألهميّ   ام الباحثة، ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط.تمتدلون به من آراء سيكون موضع اه

 ة.بكل دقة وحياديّ  ستبيانبالغ الشكر والتقدير لمشاركتكم في اإلجابة على هذا اال

 

 إشراف : د. فاطمة بدر

 الباحثة: نور الهدى سعد

  :القسم األول

 Facebook & Whatsappعلى االجتماعي الت واصلالمحور األول: استخدام مجموعات 
 & Facebookعلى  تخصصيّةال االجتماعي التّواصلاستخدام مجموعات 

Whatsapp 

ال أوافق 

 أبدا

ال 

 أوافق

موافق  موافق محايد

 جدا

      .)موجهون ومدرسون(سهال  التّدريسيّة بين أعضاء الهيئة  التّواصل  يجعل -1

      في الحصة الدرسية.المدّرسين مهام يعمل على تسهيل  -2

يتيح معرفة معلومات جديدة تتعلق بمناهج مادة تكنولوجيا المعلومات  -3

 واالتصاالت.

     

      .العلميّة يساهم في ترسيخ الفهم الجيد للمادة  -4

      .العلميّة  الماّدةتغذية راجعة )مالحظات( حول ساعد في تقديم ي -5

      ضمن المجموعة البحث عن المعلومات عمليّةيوفر سهولة في  -6

      بسرعة. تعلّماليساعد في الوصول لمصادر  -7

      بالمواضيع الدرسية. العلميّة يوسع نطاق المعرفة  -8

      يجعل الثقة في المعلومات المنشورة على المجموعة عالية. -9

 
اتي تعل مالالث انيالمحور  اتي لمهني ةا نمي ةالت  /  الذ   / هالذ 

 Facebook تخصصيّةال االجتماعي التّواصلاستخدام مجموعات توظيف  أنّ 

 Whatsappو

ال أوافق 

 أبدا

ال 

 أوافق

موافق  موافق محايد

 جدا

      .رتمّ المس المستقل تعلّمال يشجع على -1

      .هالّذاتييشجع على تطوير المهارات  -2

      .يثري الرصيد المعرفي التخصصي -3
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اتي تعل مال: الث انية المحور تم  ت  الذ 
      أكثر  تعلّمللالمدّرس يثير دافعية  -4

      تعليميّةكتساب مهارات با يسهم -5

      يشجع على نشر وتبادل األفكار والمعلومات -6

البرمجية  اتالتّطبيقوالتّدريسيّة تشارك الملفات و الشخصية المبادرةيشجع  -7

 عضاء .مع بقية األ (هالّذاتي)

     

      مهارات إدارة الوقت ضمن الحصة الدرسية يساعد في تطوير -8

      .التّواصلينمي ويطور مهارات  -9

      (لمهنيّةوا العلميّة على طرح التساؤالت )  شجعي -10

      يحفز لتقديم الحلول )للمسائل والعقبات المطروحة(. -11

      يطور القدرة على حل مشكالت العمل بصورة أفضل. -12

 
 :الت دريسياألداء المحور الثالث: 

  Facebookعلى  تخصصيّةال االجتماعي التّواصلاستخدام مجموعات 

   Whatsappو

ال أوافق 

 أبدا

ال 

 أوافق

موافق  موافق محايد

 جدا

      ربط الخبرات السابقة بالخبرات الحديثةي -1

      مة للدروس.ية الالزتعلّمالو  تعليميّةالشطة نّ حسن مهارة التخطيط لألي -2

      هيد للدرس.تمّ العلى ساعد تزود بأفكار ي -3

       درسللجديدة أساليب تنفيذ زود بي -4

       المختلفة التّعليملقياس نواتج المستخدمة ساعد على تنويع أساليب التقويم ي -5

      ) تحقيق األهداف المطلوبة( تاجية للمدرسنّ الكفاءة األ يرفع من -6

      قة بالنفس.الث سوية يزيد -7

      .)تحمل ضغط العمليفّعالنّ األ أنّ التحكم في االتزتحسين القدرة على ساهم في ي -8

      يعزز إبداء الرأي -9

      .النقد تقبل على ساعدي  -10

      .األداء وتطوير بتحسين هالّذاتي الرغبة يدزي  -11

      .للطالب الصحيح بالشكل المعلومة إيصالمن  يمكن  -12

 
 
   االجتماعي الت واصلور الرابع معوقات استخدام مجموعات حالم

 العبارة
ال أوافق 

 أبدا

ال 

 أوافق

موافق  موافق محايد

 جدا

      االجتماعي التّواصلاستخدام مجموعات  ADSl اإلنترنتاتصال ب توفرعدم يعيق  -1

 التّواصلفي المدرسة  استثمارمجموعات مواقع  اإلنترنتيعيق عدم توفر  -2

  تعليميّةال عمليّةالفي  عياالجتما

     

شاء ملفات ومشاركتها ( في أنّ يعيق عدم وجود حاسب  المشاركة الفاعلة ) -3

 تخصصيّةال االجتماعي التّواصلمجموعات 
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 Facebook مجموعة الميل الستخدام

 العبارة
ال أوافق 

 أبدا

ال 

 أوافق

موافق  موافق محايد

 جدا

 عليةفا أكثر فيس بوك مجموعة تعتبر
     

      أكثرسرعة فيسبوك  على تعد االستجابة

 على مجموعة فيس بوك للملفات يسهل الوصول
     

 
 Whatsapp مجموعة الميل الستخدام

 العبارة
ال أوافق 

 أبدا

ال 

 أوافق

موافق  موافق محايد

 جدا

 فاعلية أكثر واتساب مجموعة تعتبر
     

      أكثرسرعة واتساب على تعد االستجابة

 على مجموعة واتساب للملفات يسهل الوصول
     

 
 الشخصيةالبيانات: العبارات المتعلقة بيأن  الث   محورال

 ذكر ثىأنّ  الجنس

  

دبلوم تأهيل  جامعي معهد المؤهل العلمي

 تربوي

 ماجستير

    

في تدريس مادة تكنولوجيا  لمهنيّةالخبرة ا

 تالمعلومات واالتصاال

 عام 20- 16 عام 15-11 أعوام 10-6 أعوام 1-5

    

 كليهما ADSL Serf اإلنترنتنوع االتصال ب

   

 الّثانيةالحلقة  نوع العمل
 )المرحلة اإلعدادية(

 توجيه مشترك ةالّثانويالمرحلة 

    

  العمل )اكتب المحافظة( كانم

 

 أنّ وأخيرا شكرا لوقتكم الستكمال هذا االستبي

 الحترام والتقديروتفضلوا بقبول فائق ا

 أنّ نهاية االستبي
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  24عيّنةعند المقياس فقرات قياس ثبات 
  رتيب حسب المحاورجداول حذف العبارات لرفع قيمة ثبات المقياس بالت

 تخصصّيةال االجتماعي الّتواصلالمحور األول استخدام مجموعات مواقع 

 

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlatio

n 

Cronbach'
s Alpha if 

Item 
Deleted 

 861. 030. 13.848 35.75 .(ومدرسون موجهون)سهالالّتدريسّية  الهيئة أعضاء بين الّتواصل يجعل
 796. 700. 11.239 35.75 .الدرسية الحصة فيالمدّرسين  مهام تسهيل على يعمل
 804. 664. 11.884 35.67 .واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مادة بمناهج تتعلق جديدة معلومات على الّتعّرف يتيح

 802. 643. 11.418 35.88 .العلمّية  للمادة الجيد الفهم ترسيخ في يساهم
 799. 646. 10.841 36.17 العلمّية  الماّدة حول (مالحاات) راجعة تغذية تقديم في يساعد
 788. 724. 10.341 36.08 المجموعة ضمن المعلومات عن البحث لّيةعم في سهولة يوفر
 820. 497. 11.129 35.79 .بسرعة تعلّمال لمصادر الوصول في يساعد
 807. 620. 11.955 35.71 .الدرسية بالمواضيع العلمّية  المعرفة نطاق يوّسع
 825. 454. 11.332 35.88 عالية المجموعة على المنشورة المعلومات في الثقة يجعل

 

اتي تعل مالالث انيالمحور   لمهني ةا الت نمي ة الذ 

 

Scale Mean 
if Item 

Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-
Total 

Correlatio
n 

Cronbach
's Alpha 
if Item 

Deleted 

 893. 570. 27.071 47.13 رتمّ المس المستقل تعلّمال على يشجع
 891. 588. 28.109 46.75 .هالّذاتي المهارات تطوير ىعل يشجع
 886. 695. 27.737 46.54 التخصصي المعرفي الرصيد ي ثري
 881. 762. 25.471 46.92 أكثر تعلّمللالمدّرس  دافعية ي ثير
 890. 607. 27.824 46.54 تعليمّية مهارات باكتساب يسهم
 895. 507. 29.723 46.38 والمعلومات األفكار وتبادل نشر يشجع
 بقية مع (هالّذاتي ) البرمجية اتالّتطبيقوالّتدريسّية  الملفات وتشارف الشخصية المبادرة يشجع

 . األعضاء
46.29 29.346 .588 .892 

 883. 811. 28.167 46.42 الدرسية الحصة ضمن الوقت إدارة مهارات يطور
 891. 596. 27.476 46.54 الّتواصل مهارات ويطور ي نم ي
 884. 708. 26.853 46.63 (لمهنّيةوا العلمّية  ) التساؤالت طرح على يشجع
 894. 566. 26.868 46.79 .(المطروحة والعقبات للمسائل) الحلول لتقديم يحفز
 894. 529. 29.259 46.71 .أفضل بصورة العمل مشكالت حل على يساعد

 الت دريسيالمحور الثالث األداء 

 

Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlatio
n 

Cronbac
h's Alpha 
if Item 
Deleted 

 867. 553. 28.114 44.87 الحديثة بالخبرات السابقة الخبرات يربط
 856. 781. 27.679 44.87 (سالنف وضبط العمل ضغط تحمل  يفّعالنّ األ أنّ االتز في التحكم على القدرة تحسين في يساهم.

 862. 649. 28.172 44.79 .للدرس هيدتمّ ال على تساعد بأفكار يزود
 860. 686. 27.679 44.87 للدرس جديدة تنفيذ بأساليب يزود
 860. 667. 27.188 44.83 (المطلوبة األهداف تحقيق ) للمدرس تاجيةنّ األ الكفاءة من يزيد

 871. 489. 28.232 45.17 .المختلفة تعلّمال نواتج لقياس (وتقنية وكتابية شفهية ) يمالتقو أساليب تنويع على يساعد
 859. 681. 26.341 45.08 . بالنفس الثقة سوية من يزيد
 870. 516. 27.650 45.54 .الرأي إبداء عملّية يعزز
 868. 544. 28.824 45.04 للدروس الالزمة يةتعلّمالو  تعليمّيةال شطةنّ لأل التخطيط مهارة يحّسن
 873. 434. 29.362 45.17 .النقد تقبل على يساعد
 884. 345. 28.493 44.83 .األداء وتطوير بتحسين هالّذاتي الرغبة ي شبع
 862. 643. 27.362 44.83 .لطالبه الصحيح بالشكل المعلومة إيصال للمدر س ي تيح
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 المعّوقاتالمحور الرابع 
Item-Total Statistics 

 

Scale 
Mean if 
Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlatio
n 

Cronbach
's Alpha 
if Item 
Deleted 

 906. 582. 4.607 7.54 تخصصّيةال االجتماعي الّتواصل مجموعات استخدام ADSL اإلنترنتب اتصال توفر عدم يعيق
 عملّيةال في االجتماعي الّتواصل مواقع استثمارمجموعات مدرسةال في اإلنترنت توفر عدم يعيق

  تعليمّيةال
7.92 3.036 .867 .630 

 الّتواصل مجموعات في ( ومشاركتها ملفات شاءأنّ ) الفاعلة المشاركة حاسب وجود عدم يعيق
 تخصصّيةال االجتماعي

8.13 3.332 .738 .770 

 
 

 Whatsappالمحور الخامس الميل الستخدام مجموعة 
Item-Total Statistics 

 

Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlatio
n 

Cronbac
h's Alpha 
if Item 
Deleted 

 667. 817. 957. 9.00 فاعلية ألكثر هانّ أل واتساب مجموعة الستخدام أميل
 667. 817. 957. 9.00 سريعة واتساب على االستجابة
 1.000 597. 580. 9.67 واتساب على اسرع للملفات الوصول

 
 

 Facebookالمحور السادس الميل الستخدام مجموعة 
Item-Total Statistics 

 

Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach'
s Alpha if 
Item 
Deleted 

 827. 291. 2.172 6.46 فاعلية ألكثر هانّ أل بوف فيس مجموعة الستخدام أميل
 391. 653. 1.781 7.29 سريعة بوف فيس على االستجابة
 460. 575. 1.558 6.42 بوف فيس على اسرع للملفات الوصول

 


