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 المستخلص
هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات معلم الحاسب نحو استخدام شبكات 

وتقنية المعلومات بالصف األول  الحاسبالتواصل االجتماعي في تدريس مقرر 
( معلم 403ثانوي. واتبعت الدراسة المنهج الوصفي، وقد تكون مجتمع الدراسة من )

( منهم عشوائيا كعينة 196ومعلمة حاسب باإلدارة التعليمية بمنطقة جازان تم اختيار )
للدراسة. وقد تم تصميم استبانة لقياس اتجاهات معلم الحاسب. وقد أظهرت نتائج 
الدراسة أن هناك اتجاها ايجابيا نحو استخدام شبكات التواصل االجتماعي في تدريس 
الحاسب وتقنية المعلومات. وأنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات 
معلمي ومعلمات الحاسب تعزى لمتغيرات الجنس، والمستوى التعليمي، والخبرة في 

في استخدام الفيسبوك. وفي ضوء هذه النتيجة التدريس، وكذلك جميع متغيرات الخبرة 
أوصت الدراسة بضرورة تشجيع اإلدارة المدرسية للمعلمين على استخدام شبكات 

 التواصل االجتماعي بما قد يعود بالفائدة على العملية التعليمية.
معلم الحاسب، شبكات التواصل االجتماعي، الفيسبوك، الكلمات المفتاحية: 

 الحاسب التعليمي.
Abstract 

This study aimed to identify the computer teacher attitudes 
toward using social media in teaching computer and information 
technology course in the first-grade high school. The study 
followed the descriptive approach, and the study population 
included (403) computer teachers in the educational 
administration in Jazan region, and the sample included (196) 
computer teacher from both genders were selected randomly. A 
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questionnaire was designed to measure computer teacher 
attitudes. The results indicated that computer teachers have a 
positive attitude toward using social media in teaching computer 
and information technology course. The results also indicated 
that the computer teacher attitudes towards using the social 
media are similar regardless of their gender, educational level, 
experience in teaching, and regardless all the variable of 
experience with using facebook. The study recommended that 
the school administration should encourage teachers to use 
social media to probably benefit the educational process. 

Key Words: Computer teacher, social media, facebook, 
computer education.  
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 المقدمة
مع مطلع القرن الواحد والعشرين ازداد استخدام شبكات التواصل االجتماعي، 
وأصبح الشخص يشارك أصدقائه ويعرض معلوماته عن العمر والدراسة والصور 

(. لذلك انتشر 2014؛ العقبي وبركات، 2014الشخصية وغيرها )الرشيد ومراد، 
الفيسبوك ( و WhatsAppالواتس آب )استخدام شبكات التواصل االجتماعي مثل 

(Facebook (، السيما بين الطالب باعتبارها وسيلة سريعة للتواصل بينهم )بو
(. ويتضح أن استخدام الفيسبوك أصبح منتشرا 2014؛ الرشيد ومراد، 2017عزاوي، 

بين جميع فئات المجتمعات المختلفة، كما سيطر على أوقات وأفكار الطالب بشكل 
الهواري، ؛ 2016؛ عواج، وتبري، 2015؛ العزعزي، 2015خاص )سندي، 

(، لذلك احتل الفيسبوك مكانة هامة وخاصة في المملكة العربية السعودية، فهو 2015
أداة يحتاجها الطالب بكونهم معنيين بالمشاركة المعرفية واالجتماعية )أبو دولة 

(. وعالميا ويأتي استخدام الفيسبوك في 2014؛ العقبي وبركات، 2016وحسين، 
، فقد 2019في شهر ديسمبر لعام  Statistaموقع  المرتبة األولى وفق إحصائيات

(. كما (Statista web site, 2019بلغ مستخدميه أكثر من ملياري شخص شهريا 
أن الفيسبوك يمكن من يتيح بيئة تعليمية وحيوية يجد فيها الطالب نفسه عنصرا فعاال 

الوسائل (، حيث يعتبر من أفضل 2017ومشاركا في العملية التعليمية )بو عزاوي، 
التي يمكن أن توظف في التدريس، مما يساهم بشكل ملحوظ في تكوين شخصية 
الطالب، وإكسابه لمعرفة واسعة عن طريق الجمع بين مقترحاته الذاتية وآراء 

(. 2017؛ جدو، 2017؛ بو عزاوي، 2014)بلعربي، المجموعات وتعقيبات المعلم 
وخصائص متعددة، وأنه يعد من ومن خالل ما سبق يتضح أن الفيسبوك له مميزات 

أهم االتجاهات المستقبلية في التعليم، ونظرا النتشاره بين الطالب واستخدامهم المتكرر 
له فإنه قد يساعد الطالب على تسهيل تعلم المقرر الدراسي، كما أن الفيسبوك قد 
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 يساعد المعلم على تصميم الدروس وفق األهداف التعليمية، كما قد يقدم الفيسبوك
 .بيئة تعليمية يكون فيها الطالب إيجابيا، ويوفر إسهامات مبتكرة لعملية التعليم والتعلم

 مشكلة الدراسة 
يعتبر تدني التحصيل الدراسي من المشاكل العالمية الملحة والصعبة والمتشابكة 

(، 2014؛ الروقي، 2016األبعاد والتفاصيل والمنتشرة بين أوساط الطالب )إبراهيم، 
وتؤكد الدراسات الحديثة في المملكة العربية السعودية إلى تدني التحصيل الدراسي 

رر الحاسب وتقنية المعلومات )بو عايشة، لدى طالب الصف األول الثانوي بمق
(. كما لوحظ انتشار استخدام بعض التقنيات مثل 2018؛ القرني والزهراني، 2018

؛ 2014الفيسبوك، واقتصار استخدامها على الجانب االجتماعي فقط )شمسان، 
قد يكون له دور فعال في هذه التقنيات في التعليم (، وأن استخدام 2014المشيقح، 

( وقد يساعد على 2014ة دافعية الطالب نحو تعلم المقرر الدراسي )شمسان، زياد
؛ سندي، 2017التفاعل والتواصل مما قد يحسن العملية التعليمية )حاج أحمد وعمر، 

 (، وتبعا لذلك قد يتحسن مستوى التحصيل الدراسي.2014؛ وشمسان، 2015
 أسئلة الدراسة

ساهمة في تعزيز دور المعلم والطالب في انطالقا من مشكلة الدراسة ورغبة بالم
استخدام شبكات التواصل االجتماعي في التعليم، ستحاول الدراسة اإلجابة على 

 األسئلة التالية:
معلمي ومعلمات الحاسب نحو استخدام شبكات التواصل  اتجاهاتما  .1

االجتماعي في تدريس مقرر الحاسب وتقنية المعلومات لطالب الصف األول 
 ثانوي؟
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( تعزى للمتغيرات 0.05هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ) .2
 األساسية )الجنس والمستوى التعليمي وسنوات الخبرة في التعليم(؟

( تعزى لمتغيرات 0.05هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ) .3
ت الخبرة في استخدام الفيسبوك )سنوات الخبرة في استخدام الفيسبوك، الوق

الذي يقضيه المعلم في استخدام الفيسبوك يوميا، الجهاز المستخدم غالبا 
للدخول للفيسبوك، وعدد الحصص التي استخدام فيها الفيسبوك في 

 التدريس(؟
 أهداف الدراسة
 إلى: تهدف الدراسة

الحاسب نحو استخدام شبكات التواصل  معلمالتعرف على اتجاهات  .1
وتقنية المعلومات لطالب الصف األول  االجتماعي في تدريس مقرر الحاسب

 ثانوي.
الكشف عن الفروق بين اتجاهات معلم الحاسب نحو استخدام شبكات  .2

التواصل االجتماعي في تدريس مقرر الحاسب وتقنية المعلومات لطالب 
الصف األول ثانوي تبعا للمتغيرات األساسية وتشمل الجنس والمستوى 

 م.التعليمي وسنوات الخبرة في التعلي
الكشف عن الفروق بين اتجاهات معلم الحاسب نحو استخدام شبكات   .3

التواصل االجتماعي في تدريس مقرر الحاسب وتقنية المعلومات لطالب 
الصف األول ثانوي تبعا لمتغيرات الخبرة في استخدام الفيسبوك وتشمل 
 سنوات الخبرة في استخدام الفيسبوك، الوقت الذي يقضيه المعلم في استخدام
الفيسبوك يوميا، الجهاز المستخدم غالبا للدخول للفيسبوك، وعدد الحصص 

 التي استخدام فيها الفيسبوك في التدريس.
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 أهمية الدراسة
تستمد الدراسة أهميتها في أنها تحاول فتح المجال للتعرف على اتجاهات معلم 

تقنية الحاسب نحو استخدام شبكات التواصل االجتماعي في تدريس مقرر الحاسب و 
حيث يبدو أن هنالك ندرة في الدراسات في هذا المعلومات بالصف األول ثانوي، 

(، وذلك على الرغم من ظهور بعض 2014؛ المشيقح، 2014المجال )شمسان، 
الدراسات الحديثة التي استهدفت المعلمين والمعلمات في بعض التخصصات 

 ( وجميع2017، نصر( والعلوم )2017كالرياضيات )حمادنة والشواهين، 
(، إال أنها لم تعنى بمعلم الحاسب 2018التخصصات العلمية واألدبية )العتيبي، 

 تحديدا.
 مصطلحات الدراسة

 تضمنت الدراسة الحالية المصطلحات التالية:
 (Social Media Networkشبكات التواصل االجتماعي )

عبارة عن برمجيات لشركات مختلفة تقدم خدمات للمستخدمين تمكنهم من 
 )الشهيل، مع اآلخرين وتبادل المعلومات ومنها: الفيسبوك وتويتر وغيرها التواصل
(. ويمكن تعريفها بأنها منظومة من الشبكات اإللكترونية التي تسمح للمستخدم 2019

 بالتواصل مع مجموعة من المستخدمين لديهم نفس االهتمامات والميول والهوايات.
 (Facebookالفيسبوك )

المستخدم من بناء صفحته الخاصة، وتحميل الصور موقع إلكتروني يمكن 
ومقاطع الفيديو ونشرها، واختيار األصدقاء ومشاركتهم االهتمامات والهوايات )سندي، 

(. ويمكن تعريفه بأنه موقع إلكتروني يتيح إنشاء حساب لكي يتمكن المعلم من 2015

http://101064uqb.y.http.search.mandumah.com.uoj.proxy.deepknowledge.io/Author/Home?author=%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%8C+%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%A8+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2


 

 265 

دة مع الطالب التواصل مع الطالب، كما يستطيع مشاركة المحتوى بأنواعه المتعد
 أثناء العملية التعليمية.

 (Computer Teacherمعلم الحاسب )
الفرد الذي يقوم بالعبء التدريسي لمقرر الحاسب في المرحلة الثانوية واإلشراف 

(. ويمكن تعريفه بأنه الشخص المعين رسميا من 2017على أنشطة الطالب )يونس، 
نب العملية التعليمية لمقرر الحاسب قبل وزارة التعليم ليكون مسؤوال عن جميع جوا

  الذي يقوم بتدريسه في المرحلة الثانوية وذلك لتحقيق األهداف التربوية المنشودة.
 اإلطار النظري 

اإلطار النظري عرضا لمحورين هما شبكات التواصل االجتماعي  يتضمن
 وتدريس مقرر الحاسب وتقنية المعلومات.

 االجتماعيالمحور األول: شبكات التواصل 
شبكات التواصل االجتماعي هي أحد المواقع البارزة على شبكة اإلنترنت التي 

ــب ) (، مما دعت الضرورة إلى استبدال استراتيجيات 2.0ظهرت مع ما يعرف بالويـ
التعليم التقليدية بأنظمة أخرى أكثر انفتاحا مواكبة للتغيرات المتسارعة في تقنيات 

بكات التواصل االجتماعي فرضت نفسها بشكــل فعال على (، حيث أن ش2.0الويـــب )
جيــل مستخدمي شبكة اإلنترنت، حيث يمكن أن يوجد ذلك تعليمًا فاعال، خاصة إذا 

(. كما أنها تعتبر بمثابة االنطالقة 2015تم استخدامها بطريقة صحيحة )بيزان، 
والتخلي عن مبدأ الجديدة في عالم الويب حيث أتاحت للمستخدمين تحرير المعلومات 

السيطرة والتحكم فيها، وأصبحت منصة تشاركية وتفاعلية، تتيح من خاللها العديد من 
؛ العنزي 2019)الشهيل،  الفيسبوكوالواتس آب و  الشخصيةالخدمات كالمدونات 

 (.2016؛ عـواج وتبري، 2019والخوالدة، 
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في الرابع من ويعتبر الفيسبوك هو أحد شبكات التواصل االجتماعي، وقد تأسس 
( مع كل من داستين Zuckerberg( حيث شارك زوكربيرج )2004فبراير عام )
(، وكانت Chris Hughes( وكريس هيوز )Dustin Moskovitzموسكوفيتز )

 Harvardعضوية الموقع مقتصرة في بداية األمر على طالب جامعة هارفارد )
University جامعي، ثم طالب المدارس (، ثم اتسعت دائرة الموقع لتشمل أي طالب

؛ 2019( عامًا فأكثر )الشهيل، 13الثانوية، وأخيرًا أي شخص يبلغ من العمر )
(. حيث وصل عدد المستخدمين للفيسبوك عالميا حسب أحدث 2017اللوزي ومراد، 

 Alexa web( مليار مستخدم )2.5إحصائية بجانيوري للعام الحالي إلى قرابة )
site, 2020.) 

د من اإليجابيات التربوية التي يوفرها الفيسبوك ومنها أنه يتيح الفرصة هناك العدي
(. كما أنه يتيح التواصل بين 2017للتفاعل والتواصل بين الطالب )اللوزي ومراد، 

 Dengالمعلمين والطالب، وهذا يعد جانب رئيسي من جوانب التعلم عبر اإلنترنت )
& Tavares, 2015; Shaltry & Henriksen, Wu & Dickson, 2013 .)

كما أن الفيسبوك يوفر للطالب بيئة تعليمية ال تقتصر على المكان أو الزمان ويتيح 
(، Tiryakioglu & Erzurum, 2013؛ 2017مشاركة البيانات )سهيل وإبراهيم، 

كما يتيح الفيسبوك تكوين مجموعات دراسية مما يمكنهم من عرض األفكار ووجهات 
ض الدروس المتعلقة بالمقرر الدراسي )أبو درب وعمار، النظر فيما يتعلق ببع

 ,Kurniawan؛ 2016؛ محمد نور ويوسف، 2017؛ سهيل وإبراهيم، 2014
Jingga & Prasetyo, 2017 وعلى الرغم من تعدد اإليجابيات الستخدام .)

الفيسبوك، إال أن هنالك بعض السلبيات الستخدامه، حيث تعتبر قضية الخصوصية 
أهم القضايا التي أخذت على الفيسبوك والتي ناقشها التربويون؛ ألن  واألمان من

الطالب يكون قلقا على بياناته الشخصية فتباينت اآلراء في هذه القضية كثيرا، بل إن 
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بعض المعلمين أحجم عن استخدام الفيسبوك مع الطالب بسبب هذه القضية )فير، 
 Khedo, Ally, Suntoo؛ 2018؛ المخالفي، 2016؛ محمد نور ويوسف 2012

& Mocktoolah, 2012; Munoz & Towner, 2011).) 
ويحقق الفيسبوك دورا إيجابيا فاعال في العملية التعليمية، فمن أبرز أدواره تنمية 
مهارات التفكير اإلبداعي والعلمي، تفعيل االستراتيجيات التدريسية المختلفة، إيجاد 

االتصال التعليمي والتعاوني بين الطالب في حلول لبعض المشكالت التعليمية، يدعم 
المدارس، ويتيح للطالب متابعة المستجدات في التخصص ومراجعة الكتب واألبحاث 

 (.2017؛ الداود والسعلوس، 2014؛ خليفة، 2015)الجبار، 
 المحور الثاني: تدريس مقرر الحاسب وتقنية المعلومات

تربطها عالقات تفاعلية تبادلية،  يعرف التدريس بأنه "مجموعة من العوامل التي
(. ومن 121، ص.2019تعمل على تحقيق األهداف المرجوة للمتعلمين" )سالمه، 

هنا نجد أن تعريف التدريس يرتكز على كونه نشاطا تعليميا قائما على مجموعة من 
العمليات السلوكية من أجل المشاركة اإليجابية بين المعلم والطالب وبين الطالب 

 البعض، لتحقيق أهداف المقرر الذي يتم تدريسه.وبعضهم 
وتنقسم مهارات التدريس بصفة عامة إلى ثالثة مراحل رئيسية هي تخطيط 
التدريس وتنفيذ التدريس وتقويم التدريس، وهي من المهارات التي يتعين على المعلم 

المهارات إتقانها، حتى يؤدي عمله التدريسي بكفاءة واقتدار، وفيما يلي استعراض لهذه 
؛ مرعي 2019؛ سالمه، 2010بشيء من التفصيل )أبو ريا وخماسية ومنصور، 

(. فيتم في مرحلة تخطيط التدريس عمل تصور مسبق لمواقف تعليمية 2013والحيلة، 
يهيئها المعلم بغرض وضع إطار للدرس يجعله ملما بأهدافه متمكنا من معارفه ومعدا 

سية والتقويمية لمعرفة مدى تحقق األهداف لألساليب وللوسائل واألنشطة التدري
ومواجهة أي صعوبات محتملة في عملية التدريس في فترة زمنية معلومة للقيام بأدواره 

(. ويتم في 2016؛ المسرحي، 2010التدريسية على الوجه ألكمل )أبو ريا وآخرون، 
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ن القول بأن مرحلة تنفيذ التدريس تنفيذ ما خطط له المعلم في المرحلة األولى، ويمك
مرحلة تنفيذ التدريس تشير إلى ما يؤديه المعلم من إجراءات يمكن مالحظتها ورصدها 
بسهولة داخل بيئة التعلم، ويتم من خالل ذلك ترجمة األهداف واألنشطة إلى سلوكيات 

(. بينما يتم 2016؛ المسرحي، 2019مرغوبة لدى الطالب وما سبق تخطيطه )سيد، 
ريس تحديد ما تم تعلمه؛ وإصدار أحكام عن طريق جمع البيانات في مرحلة تقويم التد

بطرق القياس المختلفة ثم استخدامها في التوصل إلى أحكام عن فاعلية التدريس 
ومدى تحقيق األهداف التربوية، وذلك للكشف عن نقاط الضعف في أي مرحلة سابقة 

عملية مستمرة في جميع  وذلك لتعديلها وتحسينها في المرة القادمة، كما أن التقويم
مراحل التدريس حيث يتم تقويم الطريقة واألهداف والمحتوى والوسائل التعليمية وغيرها 

 (.2019؛ عطوان وأبو شعبان، 2019)سالمه، 
ومن أهم األهداف التدريسية لمقرر الحاسب وتقنية المعلومات تعليم الحاسب 

للطالب الكتساب مهارات جديدة في مجال للطالب في المرحلة الثانوية، إتاحة الفرصة 
تقنية المعلومات، إعطاء الفرصة للقطاع الخـاص للمشـاركة فـي التعلـيم وتقيـيم تلـك 
المشـاركات ونتائجها، إتاحـة المجـال لـولي أمـر الطالـب للمشـاركة فـي تعلـيم أبنائـه من 

اسب وتوظيفـه فـي مجـال خالل الحاسب، وإعداد المعلمين المدربين على استخدام الح
 (.2010التعليم )المطرفي، 

 الدراسات السابقة
سيتم عرض الدراسات السابقة وفقا لتسلسلها التاريخي من األحدث إلى األقدم، 

 ومن ثم التعليق عليها.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات معلمات ( 2018دراسة العتيبي )

التعليم العام في المرحلة المتوسطة والثانوية نحو توظيف الفيسبوك وتويتر وأهميتها 
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في التعليم ومعوقات توظيفها من وجهة نظرهن، حيث تم استخدام المنهج الوصفي، 
ة العربية ( معلمة بمدينة الرياض في المملك140وتكونت عينة الدراسة من )

السعودية، واستخدمت االستبانة كأداة للبحث. وقد بينت نتائج الدراسة أن هناك 
اتجاهات إيجابية للمعلمات نحو شبكات التواصل االجتماعي، كذلك استخدامها في 
التعليم، كما أسفرت النتائج عن وجود بعض المعوقات من أهمها: عدم توفر الوقت 

ل االجتماعي في التعليم، وقلة الخبرة ونقص الكفاءة الكافي الستخدام شبكات التواص
 العالية في التعامل معها.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع استخدام ( 2018دراسة المخالفي )

شبكة التواصل االجتماعي الفيسبوك من قبل طلبة الجامعة، وتحديد اتجاهاتهم نحو 
( 159وتكونت عينة الدراسة من )استخدامها، حيث تم استخدام المنهج الوصفي، 

طالب وطالبة من المرحلة الجامعية بماليزيا، واستخدمت االستبانة كأداة للبحث، وقد 
بينت نتائج الدراسة أن درجة استخدام عينة الدراسة لشبكة التواصل االجتماعي 
فيسبوك كانت متوسطة، وأن درجة حدة معوقات استخدامهم لهذه الشبكة كانت 

ًا من وجهة نظر طلبة كلية التربية، كما أن لديهم اتجاهات محايدة نحو متوسطة أيض
 استخدام شبكة التواصل االجتماعي فيسبوك. 

هدفت هذه الدراسة إلى إيجاد العالقة بين ( 2017دراسة أبو عطية وطوالبة )
استخدام الفيسبوك وأنماط الشخصية والتحصيل الدراسي واالتجاهات حول الفيسبوك 

ات الجامعة المستخدمات والغير مستخدمات الفيسبوك، حيث تم استخدام لدى طالب
( طالبة من المرحلة الجامعية 109المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من )

باألردن، واستخدمت في الدراسة ثالثة أدوات وهي اختبار تحصيلي واستبانة لمقياس 
سة إلى أن هناك فروق دالة االتجاه واختبار أنماط الشخصية، وخلصت نتائج الدرا

إحصائيا في نمطي الشخصية المنبسطة وإصدار الحكم لصالح المستخدمات، وفي 
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االتجاهات لصالح المستخدمات، كما أن هنالك عالقة إيجابية بين التحصيل الدراسي 
 واالتجاهات نحو الفيسبوك وأنماط الشخصية.

لى التعرف على هدفت هذه الدراسة إ( 2017دراسة حمادنة والشواهين )
اتجاهات معلمي الرياضيات ومعلماتها نحو استخدام شبكات التواصل االجتماعي 
الفيسبوك في تعليم الرياضيات، حيث تم استخدام المنهج الوصفي، وتكونت عينة 

( معلم ومعلمة باألردن، ولتحقيق أهداف الدراسة تم بناء استبانة 80الدراسة من )
، وأظهرت النتائج أن اتجاهات معلمي الرياضيات لمقياس االتجاه كأداة للبحث

ومعلماتها في األردن نحو استخدام شبكات التواصل االجتماعي الفيسبوك كانت 
إيجابية وبدرجة مرتفعة، وال توجد فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير الجنس، ووجود 

 فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير المؤهل العلمي ولصالح الدراسات العليا.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف ( Kalelioglu, 2017دراسة خليلي أوغلو )

على إمكانية توظيف الفيسبوك من قبل الطالب في إدارة التعلم خالل دورة تدريبية 
إلزامية للتعلم عن بعد واالتجاهات نحو الفيسبوك، واستخدمت هذه الدراسة منهج 

طالب من المرحلة الجامعية بتركيا، ( 18دراسة الحالة، وتكونت عينة الدراسة من )
واستخدمت االستبانة كأداة للبحث ، وأظهرت نتائج الدراسة بأن هناك العديد من المزايا 
في توظيف الفيسبوك في إدارة التعلم، وأن هناك اتجاهات إيجابية لدى معظم الطالب 

التواصل نحو مشاركة المحتويات التعليمية وتحميل الملفات على الفيسبوك، وكذلك 
 الفوري مع المعلم والمشاركة في المناقشات والحصول على اإلشعارات الفورية.

 التعليق على الدراسات السابقة:
اتفقت جميع الدراسات السابقة في الكشف عن االتجاهات نحو من حيث الهدف، 

اتفق مع الدراسة الحالية استخدام الفيسبوك، ولكن تنوعت من حيث العينة، فمنها ما 
(، 2018؛ العتيبي، 2017ستهداف المعلمين أو المعلمات )حمادنة والشواهين، با
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المخالفي، ؛ 2017ومنها استهدف طالب وطالبات الجامعة )أبو عطية وطوالبة، 
الدراسة الحالية في اتباع (. ومن حيث المنهج، اتفقت Kalelioglu, 2017؛ 2018

؛ حمادنة 2017عطية وطوالبة، المنهج الوصفي مع غالبية الدراسات السابقة )أبو 
(، ولكن اختلفت الدراسة 2018؛ المخالفي، 2018؛ العتيبي، 2017والشواهين، 

( والتي استخدمت منهج دراسة Kalelioglu, 2017الحالية مع دراسة خليلي أوغلو )
الدراسة الحالية من حيث استخدام االستبانة  اتفقتالحالة. ومن حيث أداة البحث، 

العتيبي، ؛ 2017حمادنة والشواهين، لبيانات مع بعض الدراسات السابقة )كأداة لجمع ا
(، ولكن اختلفت هذه الدراسة جزئيا Kalelioglu, 2017؛ 2018؛ المخالفي، 2018

( والتي استخدمت االستبانة وكذلك االختبارات 2017أبو عطية وطوالبة )مع دراسة 
من ناحية الحدود المكانية مع جميع  كأدوات لجمع البيانات. واختلفت الدراسة الحالية

 ,Kalelioglu ؛2018، )المخالفيطبقت دوليا الدراسات السابقة، مثل الدراسات التي 
؛ حمادنة 2017(، وتلك التي طبقت في الدول العربية )أبو عطية وطوالبة، 2017

(، وتلك التي طبقت في المملكة العربية السعودية ولكن بمنطقة 2017والشواهين، 
(، حيث تم تطبيق الدراسة الحالية 2018تلفة عن منطقة الدراسة الحالية )العتيبي، مخ

 بمنطقة جازان.
 منهج الدراسة

انطالقا من مشكلة الدراسة وأسئلتها، تم اتباع المنهج الوصفي، حيث يعتمد على 
دراسة آراء المعلمين في المدارس التابعة إلدارة تعليم جازان كما هي ميدانيا ويهتم 

(، وهو من المناهج المهمة والشائع 2019العنزي والخوالدة، وصفها وصفا دقيقا )ب
 (.2014)سليمان،  استخدامها في الدراسات التربوية
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 مجتمع الدراسة
يمثل مجتمع الدراسة جميع المفردات التي تتوفر فيها الخصائص المطلوبة 

مجتمع الدراسة )العبيدي  لدراستها بحيث يجب أن يتم تحديد أسماء وعناوين ومفردات
(. ويمثل مجتمع الدراسة جميع معلمي ومعلمات الحاسب في إدارة 2010والعبيدي، 

( معلم حاسب، من بينهم 403تعليم جازان بالمملكة العربية السعودية، وعددهم )
 ( معلمة حاسب.150( معلم و)253)

 عينة الدراسة
مماثله له، ولصفاته المشتركة، تمثل عينة الدراسة جزءا من المجتمع بحيث تكون 

(. ولقد 2018وهذا الجزء يغني الباحثين عن دراسة كل وحدات المجتمع )قندلجي، 
( معلم 123( معلم ومعلمة حاسب موزعة كالتالي )196تكونت عينة الدراسة من )

( معلمة حاسب، حيث تم اختيارهم بطريقة عشوائية منتظمة، ويعتبر هذا 73حاسب و)
؛ غانم، 2014؛ بشماني، 2018قياسا بعدد أفراد مجتمع الدراسة )باهي، العدد مالئم 

 (.2014؛ الكاف، 2013
 أداة الدراسة

تمثلت أداة الدراسة في بناء استبانة وذلك بعد مراجعة اإلطار النظري والدراسات 
؛ العنزي والخوالدة، 2018السابقة وأدواتها ذات الصلة بموضوع الدراسة )أصغر، 

(، وتم تصميم االستبانة والتي تكونت من جزئين 2018ني والشمراني، ؛ الموم2019
رئيسية. شمل الجزء األول على أسئلة حول المتغيرات األساسية شملت الجنس 
والمستوى التعليمي وسنوات الخبرة في التعليم، وكذلك أسئلة حول الخبرة في استخدام 

الوقت الذي يقضيه المعلم في  الفيسبوك وشملت سنوات الخبرة في استخدام الفيسبوك،
استخدام الفيسبوك يوميا، الجهاز المستخدم غالبا للدخول للفيسبوك، وعدد الحصص 
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التي استخدام فيها الفيسبوك في التدريس. بينما شمل الجزء الثاني على مقياس 
( فقرة. وتم استخدام مقياس ليكرت الخماسي )موافق 15االتجاه والذي تكون من )

غير موافق بشدة(. وتم تفسير النتائج تبعا  -غير موافق  -محايد  -فق موا -بشدة 
( والذي يوضح توزيع الفئات لمقياس االتجاه، حيث تم إعطاء وزن 4للجدول رقم )

، منخفضة = 3، متوسطة = 4، مرتفعة = 5لبدائل مقياس االتجاه )مرتفعة جدا = 
خمسة مستويات متساوية  (، ثم تم تصنيف تلك اإلجابات إلى1، منخفضة جدا = 2

(، علما بأنه تم إعادة ترميز 2015؛ السدحان، 2019المدى )العنزي والخوالدة، 
 (.4الفقرات السلبية كما هو موضح بالجدول )

 ( توزيع للفئات المستخدم في مقياس االتجاه1جدول رقم )
 مدى المتوسطات الوصف م

 5.00 – 4.21 مرتفعة جدا 1

 4.20 – 3.41 مرتفعة 2

 3.40 – 2.61 متوسطة 3

 2.60 – 1.81 منخفضة 4

 1.80- 1.00 منخفضة جدا 5

 صدق األداة
( محكم من 21للتأكد من صدق األداة تم عرضها بصورتها األولية على )

المتخصصين، وذلك للحكم على مدى أهمية األسئلة األساسية وأسئلة الخبرة في 
( عبارة، حيث 14استخدام الفيسبوك ومالئمة عبارات مقياس االتجاه والبالغ عددها )



 
 
 

274 

ا وسهولة واستخداما أن استطالع آراء المحكمين من أكثر طرق الصدق شيوع
(. وقد تم األخذ بآراء المحكمين حيث تم إعادة 2017الزهيري، ؛ 2010)الجرجاوي، 

صياغة بعض العبارات وكذلك إضافة فقرة بناء على آراء المحكمين وهي فقرة رقم 
 (.4( كما يظهر في الجدول )15)

 ثبات األداة
 Cronbachكرونباخ ألفا )للتأكد من ثبات أداة الدراسة تم استخدام معامل ثبات 

Alpha ،)( وهو يعتبر معامل ثبات مرتفع ويتصف بالثبات 0.957وكانت نتيجته ،)
 (2018الكبير بما يحقق أغراض الدراسة، ويجعل التحليل اإلحصائي مقبوال )باهي، 

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
سيتم وصف عينة الدراسة وذلك باستعراض نتائج المتغيرات األساسية ونتائج 
متغيرات الخبرة في استخدام الفيسبوك، ومن ثم سيتم استعراض نتائج مقياس االتجاه. 
بعد ذلك سيتم استعراض اختبارات الفروق التجاهات المعلمين والمعلمات تبعا 

. وسيتم مناقشة ي استخدام الفيسبوكلمتغيرات البحث األساسية ومتغيرات الخبرة ف
 النتائج حسب ترتيبها.

توزعت عينة الدراسة تبعا للمتغيرات األساسية لكل من الجنس والمستوى التعليمي 
 (.2وسنوات الخبرة في التدريس حسب ما هو موضح بالجدول )
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 توزيع عينة الدراسة تبعا للمتغيرات األساسية ( وصف2جدول رقم )

 وصفال المتغير
 التكرار

(F) 

 النسبة

(%) 

 الجنس
 63 102 معلم

 37 60 معلمة

المستوى 
 التعليمي

 12 20 دبلوم

 15 24 بكالوريوس غير تربوي 

 61 99 بكالوريوس تربوي 

 11 18 ماجستير

 1 1 دكتوراه 

سنوات الخبرة 
 في التعليم

 12 20 سنوات 5أقل من 

 33 54 سنوات 10سنوات إلى أقل من  5من 

 38 61 سنة 15سنة إلى أقل من  10من 

 17 27 سنة فأكثر 15من 
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( أن نسبة عدد معلمي الحاسب فاقت على نسبة عدد 2يتضح من الجدول )
( وأن أكثر من نصف حجم العينة من 25معلمات الحاسب بأكثر من ربع العينة )%

( %61الحاسب )المعلمين والمعلمات كانوا مؤهلين بدرجة البكالوريوس التربوي في 
في حين أن نسبة من كانوا من حملة شهادات الدبلوم أو حملة شهادات الدراسات 

( وأن أكثر من نصف حجم العينة من المعلمين %12العليا قاربت لكل منهما )
 10( لديهم خبرة في التدريس امتدت ألكثر من %65والمعلمات بنسبة وصلت )

 سنوات.
لمتغيرات الخبرة في استخدام الفيسبوك والتي وكذلك توزعت عينة الدراسة تبعا 

شملت سنوات الخبرة في استخدام الفيسبوك، الوقت الذي يقضيه المعلم في استخدام 
الفيسبوك يوميا، الجهاز المستخدم غالبا للدخول للفيسبوك، وعدد الحصص التي 

 (.3استخدام فيها الفيسبوك في التدريس حسب ما هو موضح بالجدول )
 ( وصف توزيع عينة الدراسة تبعا للخبرة في استخدام الفيسبوك3) جدول رقم

 الوصف المتغير
 التكرار

(F) 

 النسبة

(%) 

سنوات الخبرة في 
 استخدام الفيسبوك

ليس لديهم الخبرة في استخدام 
 الفيسبوك

15 9 

 30 48 سنوات 5أقل من 

 41 66 سنة 10سنوات إلى أقل من  5من 
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 الوصف المتغير
 التكرار

(F) 

 النسبة

(%) 

 20 33 سنة فأكثر 10من 

الوقت الذي 
يقضيه المعلم في 
استخدام الفيسبوك 

 يوميا

 55 81 أقل من ساعة

 27 39 من ساعة إلى أقل من ساعتان

 11 16 ساعات 3من ساعتان إلى أقل من 

 7 11 ساعات فأكثر 3من 

الجهاز المستخدم 
غالبا للدخول 

 للفيسبوك

 84 123 الهاتف الذكي

 1 2 الجهاز اللوحي

 14 20 المحمولالحاسب 

 1 2 الحاسب المكتبي

عدد الحصص 
التي استخدام فيها 

الفيسبوك في 

 66 97 لم استخدم الفيسبوك في التدريس

 12 18 حصة واحدة

 13 19 حصة 5من حصتين إلى أقل من 
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 الوصف المتغير
 التكرار

(F) 

 النسبة

(%) 

 9 13 حصص فأكثر 5من  التدريس

والمعلمات ( أن أكثر من نصف حجم العينة من المعلمين 3يتضح من الجدول )
( لديهم خبرة امتدت من خمس وأكثر في استخدام الفيسبوك وأن نسبة صغيرة 65%)

( ليس لديها الخبرة في استخدام الفيسبوك. ويتضح أن أكثر %10منهم لم تتجاوز )
( يستخدمون الفيسبوك ألقل %55من نصف حجم العينة من المعلمين والمعلمات )

( يستخدمون %84بية المعلمين والمعلمات )من ساعة في حياتهم اليومية وأن غال
األجهزة الذكية للدخول على الفيسبوك. ومن ناحية استخدام الفيسبوك في التدريس، 

( من المعلمين والمعلمات قد استخدموا الفيسبوك في تدريس %35فيبدو أن قرابة )
الموضوعات في الحصص الدراسية وأن أكثر من نصف حجم العينة من المعلمين 

 ( لم يسبق له أن استخدام الفيسبوك في التدريس.%66معلمات )وال
ما اتجاهات معلمي ومعلمات الحاسب نحو استخدام ولإلجابة على سؤال البحث: 

شبكات التواصل االجتماعي في تدريس مقرر الحاسب وتقنية المعلومات لطالب 
حسابي، الصف األول ثانوي؟ تم إيجاد التكرارات، والنسب المئوية، والوسط ال

 (.4واالنحراف المعياري لكل عبارة من عبارات مقياس االتجاه كما في الجدول رقم )
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 ( وصف استجابات المعلمين لمقياس االتجاه4جدول )
 الوصف االنحراف المعياري  الوسط الحسابي العبارة م

1 
أرغب برفع أهداف وحدة تصميم 

وإدارة المواقع والشبكات االجتماعية 
 الفيسبوك قبل الدرس.على 

 مرتفعة جدا 0.89 4.27

2*
* 

أعتقد أن استخدام الفيسبوك في 
تدريس وحدة تصميم وإدارة المواقع 
 والشبكات االجتماعية إهدار للوقت.

 مرتفعة 1.21 3.73

3 

أعتقد أن استخدام الفيسبوك في 
تدريس وحدة تصميم وإدارة المواقع 

تطوير ألدائي والشبكات االجتماعية 
 المهني.

 مرتفعة 0.85 4.20

4*
* 

أعتقد أن التفاعل بين المعلم والطالب 
في الفصل أفضل من التفاعل من 

 خالل الفيسبوك.
 متوسطة 1.30 3.28

5*
* 

أعتقد أن التفاعل بين الطالب 
والمحتوى الورقي أفضل من التفاعل 
 مع المحتوى الرقمي على الفيسبوك.

 مرتفعة 1.24 3.65

 مرتفعة 1.32 3.56أعتقد أن التفاعل بين الطالب في *6
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 الوصف االنحراف المعياري  الوسط الحسابي العبارة م

الفصل أفضل من التفاعل من خالل  *
 الفيسبوك.

7*
* 

أرى أن استخدام الفيسبوك في تدريس 
وحدة تصميم وإدارة المواقع والشبكات 

 االجتماعية يشتت انتباه الطالب.
 مرتفعة 1.22 3.74

8*
* 

إتاحة الفرصة للطالب أرى أن 
للتعبير عن وجهة نظرهم على 
الفيسبوك قد يتسبب في اإلساءة 

 للمعلمين.

 مرتفعة 1.25 3.59

9 
أرغب بالتفاعل مع استفسارات 

 الطالب على الفيسبوك.
 مرتفعة 0.89 4.17

10 
أرغب باستخدام الفيسبوك في تدريس 
وحدة تصميم وإدارة المواقع والشبكات 

 االجتماعية.
 مرتفعة 0.92 4.17

11
** 

أرفض نشر ملخصات الحصص 
 على الفيسبوك.

 متوسطة 1.28 3.36
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 الوصف االنحراف المعياري  الوسط الحسابي العبارة م

12 
أشجع الطالب على المشاركة في 
 مناقشة الموضوعات على الفيسبوك.

 مرتفعة جدا 0.86 4.29

13 
أؤيد رفع الملفات المتعلقة بموضوع 

 الدرس على الفيسبوك.
 مرتفعة 0.96 4.17

14 
معلمي الحاسب بالتدريس أوصي 

 باستخدام الفيسبوك.
 مرتفعة 1.02 3.96

15
* 

 مرتفعة 1.05 3.96 استمتع بالتدريس باستخدام الفيسبوك.

 مرتفعة 0.87 3.87 اإلجمالي

 * تم إضافة هذه الفقرة بناء على آراء المحكمين.
 ** عبارات سلبية تم إعادة ترميزها.

الوسط الحسابي العام لجميع عبارات االستبانة ( أن 4توضح نتائج الجدول رقم )
، 4.27( بلغ الوسط الحسابي لها )12، 1(، كما أن العبارتين رقم )3.87بلغ )
(، وهي تشير إلى مستوى اتجاهات )مرتفعة جدا( لدى المعلمين، وهناك عدد 4.29

( عبارات تشير إلى مستوى اتجاهات )مرتفعة( لدى المعلمين، بينما هناك 11)
(، وهي تشير إلى 3.36، 3.28( بلغ الوسط الحسابي لها )11، 4العبارتين رقم )

( 0.87مستوى اتجاهات )متوسطة(، كما بلغت قيمة االنحراف المعياري العام )
 وتعتبر هذه القيمة صغيرة ما يعني بأن التشتت قليل حول الوسط الحسابي.
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علم الحاسب نحو استخدام فإن الوسط الحسابي العام التجاه م سبقوبناء على ما 
( حيث تعتبر هذه النسبة 3.87شبكات التواصل االجتماعي في التدريس الذي بلغ )

وذلك بالنظر إلجابات افراد العينة، ويتضح بأن هناك اتجاهات إيجابية لدى )مرتفعة(، 
معلمي ومعلمات الحاسب، وهو ما يعني وجود الرغبة لديهم في استخدام شبكات 

ماعي في تدريس مقرر الحاسب وتقنية المعلومات. ومن الممكن أن التواصل االجت
تعزى هذه النتيجة لما يتمتع به الفيسبوك من مزايا متعددة ومنها أنه يتيح الفرصة 
للتفاعل والتواصل بين الطالب والتي من المتوقع أن تسهم في تعلم الطالب، وفي 

يسبوك تكوين مجموعات دراسية (، كما يتيح الف2017تحسين مستواهم )اللوزي ومراد، 
مما يمكنهم من عرض األفكار ووجهات النظر فيما يتعلق ببعض الدروس المتعلقة 

 (.Kurniawan, et al., 2017؛ 2017بالمقرر الدراسي )سهيل وإبراهيم، 
( 2018هذه النتيجة مع نتائج بعض من الدراسات كدراسة العتيبي )ولقد اتفقت 

أكدت هذه  ( حيث2017وأبو عطية وطوالبة )( 2017)ودراسة حمادنة والشواهين 
المعلمين والمعلمات تجاه الفيسبوك، وأهمية  الدراسات أن هناك اتجاهات ايجابية من

استخدامها في التدريس، وذلك ألن الفيسبوك يستخدم في تحقيق أهداف التعليم عن 
لومات بين بعد، وتوظيف التقنيات الحديثة في التدريس، وتبادل الخبرات والمع

الطالب، وزيادة التفاعل المشترك بين المعلمين والطالب، وزيادة دافعية الطالب 
للتعلم، وتوفير فرص جيدة لممارسة مهارات المحادثة والمناقشة، وتنمية مهارات التعلم 

( حيث 2018الذاتي لدى الطالب. ولقد اختلفت هذه النتيجة مع دراسة المخالفي )
بات لديهم اتجاهات محايدة نحو استخدام شبكة التواصل أن الطالب والطال أكد

 االجتماعي فيسبوك.
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ولمقارنة اتجاهات معلمي ومعلمات الحاسب تبعا للمتغيرات الرئيسية ابتداء 
( للعينات Independent Sample T Testبالجنس، تم استخدام اختبار ت )

 (5م )المستقلة لتوضيح الفروق اإلحصائية كما هو موضح بالجدول رق
 ( نتائج مقارنة اتجاهات معلمي ومعلمات الحاسب تبعا للجنس5جدول رقم )

 العينة الوصف المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة 
 االختبار

مستوى 
 الداللة

 الجنس
 0.84 3,85 102 المعلمين

0,54 0.59 
 0.93 3,92 60 المعلمات

هنالك فروق ذات داللة إحصائية عند ( أنه ال يوجد 5تشير نتائج الجدول )
( التجاهات معلمي ومعلمات الحاسب تعزى لمتغير الجنس. وقد 0,05المستوى )

(، 2018( ودراسة المخالفي )2017اتفقت هذه النتيجة مع دراسة حمادنة والشواهين )
وقد تعزى هذه النتيجة إلتاحة استخدام الفيسبوك لجميع أفرد المجتمع من الجنسين 

يود، أو أن التخصص بالحاسب للمعلمين والمعلمات أدى لتقارب االتجاهات دون ق
 نحو استخدام الفيسبوك.

ولمقارنة اتجاهات معلمي ومعلمات الحاسب تبعا للمستوى التعليمي وسنوات 
الخبرة في التعليم ومتغيرات الخبرة في استخدام الفيسبوك، تم استخدم اختبار تحليل 

للكشف عن وجود فروق الداللة اإلحصائية  One-Way ANOVAالتباين االحادي 
 (.6كما يوضحها الجدول )
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 ( مقارنة اتجاهات معلمي ومعلمات الحاسب6جدول رقم )

 المحور
مصادر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

در 
جات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

قيمة 
(F) 

مستو 
ى الداللة 
 االحصائي

المستوى 
 التعليمي*

بين 
 المجموعات

0.127 3 0.04 

0
.06 

0.98 
داخل 

 المجموعات
121,41 

1
58 

0.77 

 121.53 المجموع
1
61 

 

سنوات الخبرة 
 في التعليم

بين 
 المجموعات

0,98 3 0,33 

0,
43 

0,73 
داخل 

 المجموعات
120,56 

1
58 

0,76 

 121,53 المجموع
1
61 
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 المحور
مصادر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

در 
جات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

قيمة 
(F) 

مستو 
ى الداللة 
 االحصائي

سنوات الخبرة 
استخدام  في

 الفيسبوك

بين 
 المجموعات

1,62 3 0,54 

0,
71 

0,55 
داخل 

 المجموعات
119,92 

1
58 

0,76 

 121,53 المجموع
1
61 

 

الوقت الذي 
يقضيه المعلم 
في استخدام 
 الفيسبوك يوميا

بين 
 المجموعات

0,69 3 0,23 

0,
32 

0,81 
داخل 

 المجموعات
103,08 

1
43 

0,72 

 103,77 المجموع
1
46 

 

الجهاز 
المستخدم 

بين 
 المجموعات

2,66 3 0,89 
1,
26 

0,29 
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 المحور
مصادر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

در 
جات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

قيمة 
(F) 

مستو 
ى الداللة 
 االحصائي

غالبا للدخول 
 للفيسبوك

داخل 
 المجموعات

101,1 
1
43 

0,71 

 103,77 المجموع
1
46 

 

عدد الحصص 
التي استخدام 
فيها الفيسبوك 
 في التدريس

بين 
 المجموعات

4,13 3 1,38 

1,
97 

0,12 
داخل 

 المجموعات
99,64 

1
43 

0,7 

 103,77 المجموع
1
46 

 

حملة الماجستير مع الدكتوراه لتطبيق االختبار االحصائي، حيث أن هنالك معلم * تم دمج 
 واحد حاصل على درجة الدكتوراه.
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( أنه ال يوجد هنالك فروق ذات داللة إحصائية عند 6تشير نتائج الجدول )
المستوى ( التجاهات معلمي ومعلمات الحاسب تعزى لمتغير 0,05المستوى )

( 2017حمادنة والشواهين )التعليمي. وقد اختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة 
لمعلمي ومعلمات الرياضيات، وقد يعزى ذلك الختالف تخصص العينة بين 

(. كما تشير 2018الدراستين، بينما اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة المخالفي )
ك فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ( أنه ال يوجد هنال6نتائج الجدول )

سنوات الخبرة في التعليم. ( التجاهات معلمي ومعلمات الحاسب تعزى لمتغير 0,05)
، وقد يعزى ذلك (2017حمادنة والشواهين )ولقد اختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

( أنه 6) كما تشير نتائج الجدوللتوافق الخبرة التدريسية لمعلمي ومعلمات الحاسب. 
( التجاهات معلمي 0,05ال يوجد هنالك فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى )

للوقت الذي يقضيه المعلم في استخدام الفيسبوك يوميا. ولقد  ومعلمات الحاسب تعزى 
(، وقد يعزى ذلك الستخدام 2018المخالفي )اختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

وك لنفس األغراض كالتعليم. كما تشير نتائج الجدول معلمي ومعلمات الحاسب الفيسب
( التجاهات 0,05( أنه ال يوجد هنالك فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى )6)

للجهاز المستخدم غالبا للدخول للفيسبوك أو لعدد  معلمي ومعلمات الحاسب تعزى 
ئج لالتجاه الحصص التي استخدام فيها الفيسبوك في التدريس، وقد تعزى هذه النتا

اإليجابي المرتفع لهم نحو استخدام الفيسبوك بغض النظر عن الجهاز أو استخدامه 
 السابق في التدريس.
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 حدود الدراسة
اقتصرت هذه الدراسة للتعرف على اتجاهات معلم الحاسب نحو استخدام شبكات 
التواصل االجتماعي في تدريس مقرر الحاسب وتقنية المعلومات للوحدة الثانية لطالب 
الصف األول ثانوي بمدارس إدارة التعليم بجازان، خالل الفصل الدراسي األول من 

يار هذه العينة نظرا لسهولة الوصول إليها وقد تم اختهـ، 1440/1441العام الدراسي 
 إداريا واجتماعيا وجغرافيا.

 الخاتمة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات معلمي ومعلمات الحاسب نحو 
استخدام شبكات التواصل االجتماعي في تدريس مقرر الحاسب وتقنية المعلومات، 

استخدام شبكات التواصل  وقد أظهرت النتائج أن هنالك اتجاها إيجابيا نحو
االجتماعي في تدريس الحاسب وتقنية المعلومات، باإلضافة إلى عدم وجود فروق 
ذات داللة إحصائية على اتجاهات معلمي ومعلمات الحاسب تعزى لمتغيرات الدراسة. 
وتوصي الدراسة الحالية بضرورة تشجيع اإلدارة المدرسية للهيئة التدريسية على 

لتواصل االجتماعي بما يعود بالفائدة العلمية والتعليمية، من خالل استخدام شبكات ا
وضع نظام حوافز للمعلمين ليزيد من دافعيتهم. وعلى ضوء نتائج الدراسة الحالية، 
تقترح الدراسة الحالية إجراء دراسات مسحية لمعرفة االحتياجات التدريبية لمعلم 

التدريس وكذلك تقترح الدراسة الحاسب الستخدام شبكات التواصل االجتماعي في 
الحالية إجراء دراسات تجريبية للكشف عن فعالية استخدام الفيسبوك في تدريس مقرر 

 الحاسب وتقنية المعلومات والمقررات األخرى.
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