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دور شبكات التواصل االجتماعي في النمو المهني ألخصائيي 
 تكنولوجيا التعميم بدولة الكويت

* نوال نهار العتيبيأ/  و طارؽ عبيد المسعود /د  
 المقدمة:

ؿ انتقاؿ المعمكمات حققت تكنكلكجيا االتصاؿ كالتكاصؿ ثكرة كبيرة في مجا
دل إلى ظيكر أات العامة كالخبرات المينية مما كالتكاصؿ بيف البشر كتبادؿ الخبر 

شبكات التكاصؿ االجتماعي مثؿ تكيتر كفيسبكؾ كيكتيكب كانستغراـ كغيرىا مف 
 كالتي كسرت حكاجز المسافات. اإلنترنتالشبكات االجتماعية عبر 

 ،ىداؼ التربكيةالتي تحقؽ األ ىـ الركائزمف أ يعد أخصائي تكنكلكجيا التعميـ
مدكر الياـ الذل يقـك بو ا لنظرن قصى درجات نمكه. ك أ مكغ المتعمـتساعد عمى بك 

ف التنمية المينية إما يتطمبو ىذا الدكر مف ميارات فك  تكنكلكجيا التعميـ أخصائيك
ل اصبحت ضركرة ممحة ليـ، كذلؾ لتنمية الميارات كالمعارؼ كاالرتقاء بمستك 

ادائيـ كتغيير سمككيـ الى االفضؿ كذلؾ مف خالؿ برامج التنمية المينية التي تقدـ 
 .(7443)عبد اليادم،  ليـ

 لداحتكنكلكجيا التعميـ في القرف ال كمف أىـ التحديات التي تكاجو أخصائي
كالعشريف التغيرات كالتطكرات التكنكلكجية المتسارعة التي طرأت في مجاؿ 

مات كاالتصاالت كالتي فرضت إحداث تغييرات جكىرية عمى تكنكلكجيا المعمك 
العممية التعميمية/ التعممية، كما استكجبت إعادة النظر كمراجعة استراتيجيات التعمـ 
كالتعميـ، بحيث يتـ االنتفاع بالمستحدثات التكنكلكجية بما تيسره تمؾ التقنيات 

ف أطراؼ العممية لمكصكؿ إلى المعمكمات كسرعة تعزيز التكاصؿ الفعاؿ بي
 .(43، ص7410)شريؼ، التعميمية ك/ التعممية 

عمى الرغـ مف أىمية تشجيع أخصائيي تكنكلكجيا التعميـ عمى تكظيؼ  
المستحدثات التكنكلكجية في المدارس عف طريؽ الحكافز المادية كالمعنكية؛ إال أف 

                                                           
الييئة العامة لمتعميـ  -أستاذ مساعد في كمية التربية األساسية: طارؽ عبيد المسعود /د - *

 الككيت -التطبيقي كالتدريب 
 .بمجيكا–جامعة أنتكيرب  -طالبة دكتكراة بتخصص تكنكلكجيا التعميـ: نوال نهار العتيبيأ/  -
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مؿ مع تمؾ تكنكلكجيا التعميـ التعا كسيككف محدكدا ما لـ يجيد أخصائي أثرىا
اإللكتركنية كمف أىميا شبكات التكاصؿ  اإلنترنتالمستحدثات كخاصة بيئات 

 .(75، ص7445)دركيش، االجتماعي 
في تأىيؿ أخصائي تكنكلكجيا التعميـ  كتسيـ شبكات التكاصؿ االجتماعي

عمى التعامؿ مع التكنكلكجيا الحديثة كتحديث خبراتيـ كتثقيفيـ كتحقيؽ عدالة 
(، كيعد النمك الميني ألخصائي 21، ص7414)المالح،  نية ليـالتنمية المي

ضركرة ممحة؛ نظران لمتطكر السريع في مجاؿ تكنكلكجيا التعميـ،  تكنكلكجيا التعميـ
مما يستمـز مكاكبتيـ ليذا التطكر، خاصة في ظؿ المستحدثات المتقدمة في مجاؿ 

تدريب أثناء الخدمة. النمك الميني كالتي أدت دكرا كبيرا في تطكير أساليب ال
 (.11، ص7445)الطعاني،
كمف أىـ المستحدثات التكنكلكجية التي تسيـ في النمك الميني لممعمـ:  
كىي إحدل تطبيقات الجيؿ الثاني ، ”Social Networks”االجتماعية  الشبكات
، فيي اإلنترنت، كالذم أقبؿ عميو معظـ مستخدمي شبكة Web 2.00لمكيب 

خالؿ األنشطة المختمفة، كتتخطى الحكاجز  اعؿ مع اآلخريف مفتكفر إمكانية التف
 اكتساب الخبرات، كتمكف تمؾ الشبكات مستخدمييا مف كالحدكد، كتساعد عمى

التجمع في كيانات اجتماعية تشابو الكيانات الكاقعية فيما يسمى بمجمكعات 
ة الميمة العمؿ، كبالتالي أصبحت شبكات الكيب االجتماعية مف المصادر التعميمي

إيجاد بيئة تفاعمية فيما بيف المشاركيف، باإلضافة إلى  يمت فيساكالمؤثرة، حيث 
خالليا زيادة معدؿ إتاحة المحتكل اإللكتركني عمى  ككنيا تمثؿ بيئة يمكف مف

، خاصة مع ظيكر شبكات اجتماعية تعميمية متخصصة يمكف اإلنترنتشبكة 
)عبد الفتاح، الميني كالمنصات التعميمية. تكظيفيا كاستخداميا كبيئة أساسية لمنمك 

7413) 
 مشكمة الدراسة:

تبرز أىمية شبكة التكاصؿ االجتماعي في دكره الذم لـ يعد مقتصرا عمى 
نما امتد دكره إلى التعميـ كالتدريبة كتنمية الميارات، كمف  التعارؼ كالتراسؿ؛ كا 

خصائي تكنكلكجيا خالؿ الدراسة االستطالعية التي أجراىا الباحث عمى بعض أ
خصائيي تكنكلكجيا أئي مف خصاأ( 74الككيت، كتككنت عينتيا مف ) التعميـ بدكلة

، تبيف أف أغمب أفراد العينة يستخدمكف شبكات التكاصؿ االجتماعي في التعميـ
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المينية، كقد أكدت بعض الدراسات عمى ضركرة  التكاصؿ كتنمية الميارات
التعميمية  كات التكاصؿ االجتماعي في العمميةاستخداـ المعمميف كاألخصائييف لشب

، (7414)الزىراني، ، ك(7412)شحاتو، ، كدراسة (7410)الدريكش، كمنيا دراسة 
كما أكصت بعض الدراسات بضركرة مناقشة كيفية االستفادة مف خدمات الشبكات 

 (.7414االجتماعية في تحسيف العممية التعميمية كمنيا دراسة معتكؽ )
ىذه الدراسة إللقاء الضكء عمى دكر استخداـ شبكات التكاصؿ  لذلؾ جاءت 

االجتماعي في النمك الميني ألخصائيي تكنكلكجيا التعميـ، ككضع آليات لتفعيؿ 
دكر شبكات التكاصؿ االجتماعي في تنمية األداء الميني الخصائيي تكنكلكجيا 

 التعميـ.
 الدراسة: تساؤالت

 التالييف:تتمثؿ أسئمة الدراسة في السؤاليف 
ميني ألخصائيي تكنكلكجيا ما دكر شبكات التكاصؿ االجتماعي في النمك ال .1

 ؟التعميـ
ما المعكقات التي تحد مف استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي في النمك  .7

 الميني ألخصائي تكنكلكجيا التعميـ؟
 الدراسة: أهداؼ

 عممت الدراسة عمى تحقيؽ األىداؼ التالية:
تكاصؿ االجتماعي في النمك الميني ألخصائيي تعرؼ دكر شبكات ال .1

 تكنكلكجيا التعميـ.
عرؼ المعكقات التي تحد مف استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي في النمك ت .7

 الميني ألخصائيي تكنكلكجيا التعميـ.
 أهمية الدراسة:

 تتضح أىمية الدراسة فيما يمي:
ي تكنكلكجيا التعميـ في قد تفيد ىذه الدراسة القائميف عمى برامج إعداد أخصائ .1

إيجاد بيئة تعميمية تفاعمية مف خالؿ شبكات التكاصؿ االجتماعي تسيـ في 
 إعداد جيؿ مف األخصائييف ذكم القدرة عمى مسايرة المستحدثات التقنية.

قد تسيـ نتائج ىذه الدراسة في التنمية المينية ألخصائي تكنكلكجيا التعميـ في  .7
شبكات التكاصؿ االجتماعي في برامج دكلة الككيت مف خالؿ تكظيؼ 

 التدريب الميني.
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تسد الدراسة فجكة بحثية نتيجة ندرة الدراسات العربية التي تناكلت تكظيؼ  .4
شبكات التكاصؿ االجتماعي في التنمية المينية ألخصائيي تكنكلكجيا التعميـ 

 بدكلة الككيت.
 مصطمحات الدراسة:

 يـ تعريفيا كىي:يتضمف البحث بعض المصطمحات التي مف الم
 ما يمكف تكقعو مف اف تقـك بيا مؤسسة ما مجاؿ معيف.(: Role)دور .1

ما يتكقع أف تقـك بو شبكات التكاصؿ االجتماعي في مجاؿ التنمية : إجرائيا
 المينية ألخصائي تكنكلكجيا التعميـ.

مجمكعة مف (: Social Media Networks) شبكات التواصل االجتماعي .2
ة كالمتكاممة مع بعضيا البعض عبر الكيب، كتكفر النقؿ التطبيقات المرتبط

اإللكتركني لممعرفة كالتكاصؿ كنشرىا كتبادليا، كتتيح مناقشة المعمكمات 
كاآلراء كاألفكار، مما يعزز الترابط االجتماعي بيف أفراد المجتمع، كمف 

 بأمثمتيا الفيس بكؾ كتكيتر كاليكتكيب كالكاتس اب كالكيكي كالمدكنات كسكاي
 (121، ص7412)نصار، 
تطبيقات التراسؿ كالتعارؼ كالمدكنات الصغيرة كالتفصيمية عبر : إجرائيا

خصائي تكنكلكجيا أدؼ إلى نقؿ الخبرات المينية لدل كالتي تي اإلنترنت
 التعميـ، مما يسيـ في النمك الميني ليـ.

عممية مستمرة كانشطة  (:Professional Development) النمو المهني .3
لكي تمكنيـ مف  ممة لزيادة المعرفة المينية كالميارات كاتجاىات المعمميف،مص

 .(052، ص7445)إبراىيـ، جؿ تعمـ جيد أتحسيف أدائيـ مف 
خصائيي تكنكلكجيا التعميـ في دكلة الككيت مينيا أتطكير أداء : إجرائيا

داريا في ضكء معايير األداء الميني .  كا 
منيجية في التفكير (: Educational Technologyتكنولوجيا التعميم ) .0

كالعممية إلجراءات التعميـ كالتعمـ كمصادره تصميما تركز عمى الجكانب النظرية 
دارة، مف أجؿ ترقية العممية التعميمية كالكصكؿ بالتعمـ إلى  كتنفيذا كتطكيرا كا 

 .(32، ص7412)المنيفي كالجبر، درجة اإلتقاف 
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: (Educational Technology Specialist)تكنولوجيا التعميم  أخصائي.5
 الشخص المؤىؿ الذم يقـك بمياـ تكنكلكجيا التعميـ في دكلة الككيت كىك

 .كيعمؿ في كزارة التربية كمدارسيا الحككمية
 اإلطار النظري:

 شبكات التواصل االجتماعي:
مكاقع التكاصؿ ( Lenhart & Madden,2007يعرؼ لينيارت كمادف ) 

بكاسطتيا  ، يستطيعاإلنترنتحات افتراضية في شبكة االجتماعي بأنيا مسا
المستخدمكف إنشاء صفحات شخصية، كاستخداـ األدكات المتنكعة لمتفاعؿ، 
كالتكاصؿ مع مف يعرفكنيـ مف ذكم االىتمامات المشتركة، كطرح المكضكعات 

 كاألفكار كمناقشتيا.
عمى  مكاقع شبكات التكاصؿ االجتماعي بأنيا (7410براىيـ )إكيعرؼ  

تقدـ لألفراد خدمة التكاصؿ المستمر بكؿ أشكاؿ التفاعؿ مف تبادؿ  اإلنترنت
الممفات كدردشة كرسائؿ كمحادثات، كذلؾ بيدؼ استمرار االتصاؿ االجتماعي 

ك غير متجانسيف؛ أفراد قد يككنكف متجانسيف كتبادؿ المصالح المشتركة كىؤالء األ
، 7410إبراىيـ، )أك مينية مشتركة. ة أك تعميمية لكف تجمعيـ عالقات اجتماعي

 (071ص
 خصائص مواقع التواصل االجتماعي:

برمجيات التكاصؿ اإلجتماعي عبر الكيب مجمكعة مف الخدمات تقدـ معظـ  
لممستخدميف مثؿ المحادثة الفكرية، كالرسائؿ الخاصة، كالبريد اإللكتركني، 

مات، كقد أحدثت تغيران كبيران كالفيديك، كالتدكيف، كمشاركة الممفات، كغيرىا مف الخد
في كيفية االتصاؿ، كالمشاركة بيف األشخاص، كالمجتمعات، كتبادؿ المعمكمات، 
حيث تجمع المالييف مف المستخدميف حسب الغرض منيا، فيناؾ شبكات تجمع 
أصدقاء الدراسة، كأخرل تجمع أصدقاء العمؿ، باإلضافة لشبكات المدكنات 

)الشيرم،  كسائؿ فإنو يجمع بينيا خصائص أبرزىا:المصغرة. كرغـ تنكع تمؾ ال
 (141-170، ص ص 7410

حيث تتكفر لمجميع األدكات  :يقوم ببنائه المستخدمون محتوى الموقع .1
كالخدمات الفعالة، كيقـك كؿ مستخدـ ببناء محتكل صفحتو،  المبتكرة،

 .كبالتالي تتككف شبكة متفرعة ال نياية ليا مف المحتكل الخاص بكؿ مستخدـ
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التكاصؿ الفعاؿ ليس في االتصاؿ  :التواصل المستمر بين المستخدمين .2
نما ىك أف تصؿ نشاطات كأخبار مستخدـ إلى  المباشر بيف األفراد، كا 
بداء  مستخدـ آخر بشكؿ آلي دكف تدخؿ يدكم، كيمكف أيضا التعميؽ عمييا كا 

 الرأم كالمناقشة.
لمخدمات كاألدكات  : حيث يتـ إتاحة ركابطالتحكم في المحتوى المعروض .3

التي يمكف استخداميا في إضافة األصدقاء، كتحديد مف يرغب في مشاىدة 
أنشطتو كأخباره، كركابط المكاقع كالصفحات التي ترغب في عرض محتكاىا 

 لديو.
مف أكثر مكاقع الكيب استخداما لما  تعد ىذه المكاقع :التفاعمية بين األفراد .4

بيف جميع أعضائيا، حيث تساعد عمى ليا مف مميزات اجتماعية تفاعمية 
تبادؿ اآلراء، كالتعبير الحر، كتشجيع األفراد عمى رصد أفكارىـ كتسجيميا 
بصفة مستمرة كمناقشتيا كتسجيؿ التعميقات عمييا، كأيضا مشاركة الصكر 

 كالفيديك كالممفات بأنكاعيا.
 دوافع استخدام مواقع التواصل االجتماعي:

فرد ينتقؿ مف العالـ الكاقعي إلى العالـ االفتراضي تكجد عدة دكافع تجعؿ ال 
حسابا كاحدا لو عمى األقؿ في إحدل مكاقع التكاصؿ االجتماعي، كمف بيف  كينشأ

أىـ العكامؿ التي تدفع بمختمؼ األفراد كخصكصا الشباب لالشتراؾ في ىذه 
 (747-735 ، ص ص7412)عبد المنعـ كآخركف، المكاقع ما يمي: 

  ية: المشاكل األسر 
تشكؿ األسرة الدرع الكاقي لمفرد حيث تكفر لو األمف كالحماية كاالستقرار  

كالمرجعية، كلكف في حالة افتقاد الفرد ليذه البيئة المتكاممة ينتج لديو نكع مف 
االضطراب االجتماعي الذم يجعمو يبحث عف البديؿ لتعكيض الحرماف الذم قد 

ىما بسبب مشاغؿ الحياة أك التفكؾ يظير مثال في غياب دكر الكالديف أك أحد
 األسرم.

 :الفراغ 
يعد الفراغ الذم ينتج عف سكء إدارة الكقت أك حسف استغاللو بالشكؿ السميـ  

يا الذم يجعؿ الفرد ال يحس بقيمتو كيبحث عف سبيؿ يشغؿ ىذا الكقت مف بين
بكة ف عدد التطبيقات الالمتناىية الذم تنتجو شإمكاقع التكاصؿ االجتماعي حيث 
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الفيسبكؾ مثال لمستخدمييا كمشاركة كؿ مجمكعة أصدقاء بالصكر كالممفات 
الصكتية يجعؿ الفيسبكؾ خاصة كشبكات التكاصؿ االجتماعي عامة أحد الكسائؿ 

 مؿء الفراغ كبالتالي يصبح ككسيمة لمتسمية كتضييع الكقت عند البعض منيـ.
 :البطالة 

يني الذم يؤدم لعدـ االندماج تعتبر عممية االنقطاع كعدـ االندماج الم 
االجتماعي كالنفسي، كمنو إلى اإلقصاء االجتماعي الذم ىك نتيجة تراكـ العكائؽ 
كاالنقطاع التدريجي لمعالقات االجتماعية، مف أىـ المشاكؿ االجتماعية التي 
يعاني منيا الفرد كالتي تدفعو لخمؽ حمكؿ لمخركج مف ىذه الكضعية التي يعيشيا 

ف كا نت ىذه الحمكؿ افتراضية، فيناؾ مف تجعؿ منو البطالة كاستمراريتيا حتى كا 
شخصا ناقما عمى المجتمع الذم يعيش فيو باعتباره لـ يكفر لو فرصة لمعمؿ 
كالتعبير عف قدراتو كايديكلكجياتو كربط عالقات مع أشخاص افتراضييف مف أجؿ 

 االحتياؿ كالنصب.
 الفضول: 

عالما افتراضيا مميئا باألفكار كالتقنيات تشكؿ مكاقع التكاصؿ االجتماعي 
العممية  ـتعماليا سكاء في حياتو العممية أالمتجددة التي تستيكم الفرد لتجريبيا كاس

ذا ما تكفرت  ـأ الشخصية، فمكاقع التكاصؿ االجتماعي تقـك عمى فكرة الجذب كا 
 ثنائية الجذب كالفضكؿ تحقؽ األمر.

 :التعارؼ و تكوين الصداقات 
مكاقع التكاصؿ االجتماعي تككيف الصداقات حيث تجمع ىذه  سّيمت 

الشبكات بيف الصداقات الكاقعية كالصداقات االفتراضية فيي تكفر فرصة لربط 
عالقات مع أفراد مف نفس المجتمع أك مف مجتمعات أخرل مختمفة بيف الجنسيف 

 أك بيف أفراد الجنس الكاحد.
 :التسويؽ أو البحث عن وظائؼ 

مكاقع التكاصؿ االجتماعي لـ تعد لمجرد التعارؼ بؿ أصبحت  في الكاقع 
أداة تسكيقية قكية كفعالة لمغاية ألصحاب األعماؿ، ككنيا منخفضة التكاليؼ، 
كتضمف سيكلة االتصاؿ بيا داخؿ ك خارج مقر العمؿ، باإلضافة إلى سيكلة 

 االنضماـ إلييا كاالشتراؾ بيا.
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، كتصنيؼ المشتركيف حسب العمر كما تتمتع بقابمية التصميـ كالتطكير
كالجنس كاالىتمامات كاليكايات كسيكلة ربط األعماؿ بالعمالء كأيضا ربط 

 أصحاب العمؿ بطالبي العمؿ كانتشار المعمكمة كاستثمارىا.
فتجربة التسكيؽ عبر الشبكات تزيد مف التكاصؿ مع المستيمكيف كمع  

ث عف كظائؼ كفرص التطكير الكفاءات، كما أنيا أصبحت مف بيف الكسائؿ لمبح
 كالكفاءات كما ىك الحاؿ في شبكة لينكداف. الكظيفي كتبادؿ الخبرات

فمف خالؿ عرض ألىـ العكامؿ التي تدفع باألفراد لإلقباؿ الكبير لالشتراؾ  
في شبكات التكاصؿ االجتماعي نجد أف ىناؾ مف يستخدميا بدافع التعمـ كتكسيع 

لحياتية، مناقشة قضايا المجتمع، التعبير عف المعارؼ كالميارات الشخصية كا
اآلراء بحرية كالتنفس عف الذات ...، باإلضافة إلى مجمكعة مف األسباب التي لـ 

 يسعنا ذكرىا جميعا.
 النمو المهني:

 ىناؾ عدة تعريفات تناكلت النمك الميني، كمف أىميا: 
ادة المعرفة ( بأنيا: عممية مستمرة كانشطة مصممة لزي7445عرفيا إبراىيـ )

المينية كالميارات كاتجاىات المعمميف، لكي تمكنيـ مف تحسيف أدائيـ مف اجؿ 
 (052، ص7445تعمـ جيد )إبراىيـ، 

"عممية طكيمة المدل تبدأ مف التخرج كحتى  ( بأنيا:7411كعرفيا السعيد )
نياية الخدمة تتضاعؼ فييا الجيكد البشرية، كاالمكانات المادية بيدؼ تحسيف 

 (10، ص7411اء، كتنمية الجكانب المعرفية كالميارية كالسمككية"، )السعيد، األد
 االتجاهات الحديثة في النمو المهني:

 ىناؾ اتجاىات حديثة تربكية في مجاؿ النمك الميني لممعمميف كاألخصائييف
 (735، ص7414)كىبة، 

المينية االتجاه لمنمك الميني المخطط كالمبرمج مستقبال، كبناء خطط لمتنمية  .1
 لممعمـ كاألخصائي تراعي متغيرات المستقبؿ.

االتجاه نحك التركيز عمى األدكار الجديدة كالمتغيرة لممعمـ كاألخصائييف  .7
كمدخؿ لمتنمية المينية كمساعدة تمؾ الفئات عمى تفيـ تمؾ األدكار كالقياـ بيا 

 مستقبال بفاعمية.
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تنمية المينية لممعمـ كتحقيؽ االتجاه نحك االعتماد األكاديمي لبرامج كمدربي ال .4
 نظـ كمعايير الجكدة .

االتجاه نحك تطبيؽ نظاـ الترخيص لمزاكلة الميف التعميمية )االعتماد الميني(  .0
 كربط التجديد ليذا الترخيص بكفاءة.

نشاء كحدات  .1 االتجاه إلى التركيز عمى المدرسة ككحدة لمتنمية المينية لممعمـ كا 
 ارس.لمتدريب كالتقكيـ داخؿ المد

االتجاه الستخداـ نظـ التدريب عف بعد كالتدريب اإللكتركني في تمبية  .2
االحتياجات المينية لممعمميف كاألخصائييف، فيذه النظـ تقدـ خيارات تدريبية 
متنكعة لممعمميف، كتساعد عمى تخطي حاجز المكاف كالزماف كالكصكؿ إلى 

 أكبر عدد ممكف مف المعمميف.
 منهج الدراسة:

، كىك منيج قائـ عمى جمع الحقائؽ اسة مف المنيج الكصفي التحميميدر تعد ال
كتصنيفيا كمعالجتيا كاستخالص دالالتيا كالكصكؿ إلى نتائج كتعميمات عف 

 الظكاىر محؿ الدراسة.
كفي ىذه الدراسة قاـ الباحث بتحميؿ البيانات المتعمقة بدكر شبكات التكاصؿ 

كنمكجيا التعميـ بدكلة الككيت مف خالؿ االجتماعي في النمك الميني ألخصائيي ت
 دراسة الجانب النظرم كالدراسة الميدانية.

 مجتمع الدراسة:
تككف مجتمع الدراسة مف جميع اخصائي تكنكلكجيا التعميـ بدكلة الككيت 

طبقا إلحصاء  7413أخصائي تكنكلكجيا تعميـ في عاـ  (1744كالبالغ عددىـ )
 كزارة التربية بدكلة الككيت.

 ة الدراسة:عين
( مف اخصائي تكنكلكجيا التعميـ بدكلة 174تككنت عينة الدراسة مف )

الككيت، تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية في ست محافظات، كالجدكؿ التالي يبيف 
تكزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة كىي )النكع، كالمؤىؿ الدراسي كسنكات 

 .الخبرة كعدد الدكرات التدريبية(
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النسبة  العدد التفاصيل تغيراتالم م
 المئوية

 %45 03 ذككر النكع .1
 %21 34 إناث

 %41 144 بكالكريكس المؤىؿ .7
 %11 13 ماجستير

 الخبرة .4
 %15 74 أقؿ مف سنة
 %12 23 سنكات 4أكثر مف سنة إلى 

 %10 13 أكثر مف ثالث سنكات إلى خمس
 %11 14 اكثر مف خمس سنكات إلى عشر

كرات الد .0
 التدريبية

 %74 40 كال دكرة
 %03 12 دكرات 4إلى  مف دكرة

 %14.1 77 أكثر مف ثالث دكرات إلى خمس
 %0 1 إلى عشر اكثر مف خمس دكرات

 %7.1 4 اكثر مف عشر دكرات
 اة الدراسة:أد

قاـ الباحث بإعداد استبانة لتعرؼ دكر شبكات التكاصؿ االجتماعي في  
 خصائيي تكنكلكجيا التعميـ حسب الخطكات التالية:النمك الميني أل

  مراجعة أدبيات الدراسة ذات الصمة بمكضكع الدراسة كىك شبكات التكاصؿ
 االجتماعي كتنمية األداء الميني ألخصائيي تكنكلكجيا التعميـ.

 .تحديد محاكر أداة الدراسة بناء عمى أىدافيا 
  تساؤالت الدراسة كالمتعمقة صياغة عبارات األداة الخاصة بيدؼ اإلجابة عف

 بأىمية الدكر كمعكقاتو.
  مراجعة الصياغة لدل المحكميف لمتأكد مف انتماء كؿ عبارة لممحكر الذم

 كضع لو ككذلؾ مراجعة مدل كضكع العبارات.
 التقديرات المستخدمة في األداة:

( يعني عدـ المكافقة بشدة مف قبؿ أفراد  1.4-1الكسط الحسابي مف )  .1
 الدراسة.

 .( يعني عدـ مكافقة أفراد الدراسة 7.2-1.4أكبر مف )  .7
 .الدراسة( يعني عدـ تأكد أفراد 4.0-7.2كأكبر مف ) .4
 .المكافقة العالية أفراد الدراسة ( يعني0.7-4.0كأكبر مف )  .0
 .مف قبؿ أفراد الدراسة ( يعني المكافقة العالية جدا1-0.7كأكبر مف )  .1
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 إجراءات الدراسة:
 الحالية كفقا لإلجراءات التالية: تـ إعداد الدراسة

االطالع عمى الجانب النظرم ذم الصمة بمكضكع الدراسة، كأيضا الدراسات  .1
 السابقة مف اجؿ تحديد مشكمة الدراسة كمعرفة ابعادىا.

 إعداد أداة الدراسة كالمتمثمة في االستبانة في صكرتيا األكلية. .7
 الصياغة النيائية ألداة الدراسة بعد التحكيـ. .4
( 174كزيع أداة الدراسة كتطبيقيا عمى عينة الدراسة، كقد بمغ حجميا )ت .0

( استبانة ، كالتي مثمت عينة 144اخصائي تكنكلكجيا تعميـ، كتـ استرجاع )
 الدراسة الفعمية.

دخاؿ بيانات أفراد عينة الدراسة إلى جياز الحاسب،  .1 تـ جمع االستبانات كا 
 (.SPSSتماعية )باستخداـ البرنامج اإلحصائي لمعمـك االج

تـ تحميؿ أسئمة الدراسة كمناقشتيا في ضكء الدراسات السابقة كاإلطار  .2
النظرم، كفي ضكء النتائج التي تـ التكصؿ إلييا، تـ تقديـ عدد مف 

 التكصيات ذات الصمة.
 األساليب اإلحصائية المستخدمة:

رنامج قاـ الباحث بإجراء التحميؿ اإلحصائي لبيانات ىذه مف خالؿ استخداـ ب
 (.SPSSحزمة البرامج اإلحصائية لمعمـك االجتماعية ، كالمعركؼ اختصارا ب )

 كقد تـ استخداـ األساليب اإلحصائية التالية:
 التكرارات كالنسب المئكية. .1
 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية. .7
 ( لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.Cronbach's Alphaكركنباخ )-اختبار ألفا .4
 ختبار )ت( لمفركؽ بيف المتكسطات.ا .0

 الدراسات السابقة:
ىناؾ العديد مف الدراسات التي تناكلت استخداـ شبكات التكاصؿ  

 االجتماعي في التعميـ، كفيما يمي عرض ألىـ تمؾ الدراسات مف األحدث لألقدـ:
( دراسة ىدفت إلى تقكيـ تجربة تكظيؼ كسائؿ 7412أجرل الشيرم )  .1

في تنمية  (Whatsappي ممثمة بتطبيؽ كاتس آب )التكاصؿ االجتماع
ميارات األداء التدريسي مف كجية نظر الطالبات كالطالب المعمميف كأعضاء 
ىيئة التدريس في كمية العمـك كاآلداب بشركرة، كتـ اختيار منيج البحث: 
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الكصفي التحميمي )الكمي كالنكعي( كاستخدمت لذلؾ أداة االستبانة كاألسئمة 
كالمقابمة، كتـ تطبيؽ األدكات عمى عينة ممثمة مف مجتمع الدراسة،  المفتكحة

كىـ الطالب المعمميف كالطالبات المعممات في كمية العمـك كاآلداب بشركرة 
كالطالبات المعممات في قسـ المغة العربية كالمشرفات عمييف مف القسـ، 

لميدانية إضافة إلى أعضاء كعضكات ىيئة التدريس المشرفيف عمى التربية ا
المغة العربية، كذلؾ خالؿ الفصؿ  مف قسـ التربية كرياض األطفاؿ كقسـ

ق( في كمية العمـك كاآلداب 1042-1041الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي )
بشركرة. كتكصؿ البحث في نتائجو إلى فاعمية كسائؿ التكاصؿ االجتماعي، 

داء التدريسي أثناء ( في تنمية ميارات األWhatsappكبالتحديد كاتس آب )
التدريب الميداني لمطالب المعمميف كالطالبات المعممات كلممتخصصيف منيـ 
في تدريس المغة العربية، كذلؾ لما يتاح عبر تمؾ الكسائؿ مف فرص لمنقاش 
كالحكار كتبادؿ األفكار كالتجارب كالتقكيـ لألداء الذاتي كالجماعي، كصكالن 

ح البحث أفَّ ىناؾ حاجة لنقاش أكبر إلى التطكير كالتحسيف. كما أكض
كدراسات أعمؽ، لمكصكؿ لفكائد أكبر مف تكظيؼ تمؾ الكسائؿ كتجنب 

 السمبيات كالتغمب عمى العكائؽ في ىذا المجاؿ.
( إلى كاقع استخداـ شبكات التكاصؿ 7412كىدفت دراسة نصار ) .7

في االجتماعي لدل طمبة كميات التربية بجامعات غزة كالتعرؼ إلى دكرىا 
تعزيز اليكية الثقافية، كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، كتـ 

( 134( فقرة عمى عينة الدراسة المككنة مف )04تطبيؽ استبانة مككنة مف )
طالبان كطالبة مف جامعتي األقصى كاألزىر بغزة، كتـ اختيارىـ بالطريقة 

ـ. كقد 7410/7411العشكائية، خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 
كشفت النتائج أف طمبة كميات التربية بالجامعات الفمسطينية يستخدمكف 

%(، كأف 44.4) شبكات التكاصؿ االجتماعي بشكؿ دائـ، بنسبة مئكية قدرىا
أكثر شبكات التكاصؿ االجتماعي استخدامان ىك الفيس بكؾ، بنسبة مئكية 

%(، تالىا شبكة 11رىا)%(، ثـ شبكة تكيتر، بنسبة مئكية قد31.1) قدرىا
%(، ثـ سكام بي، بنسبة مئكية 1.7اليكتيكب، كبنسبة مئكية قدرىا)

%(. كانت 1.4%(، كأخيران شبكة المدكنات، بنسبة مئكية قدرىا)7.5قدرىا)
درجة تقدير أفراد العينة الكمية لدكر شبكات التكاصؿ االجتماعي في تعزيز 
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لتربية بجامعات غزة بدرجة اليكية الثقافية مف كجية نظر طمبة كميات ا
%(. كأظيرت الدراسة كجكد فركؽ ذات 24.42متكسطة بنسبة مئكية قدرىا )

داللة إحصائية في دكر شبكات التكاصؿ االجتماعي في تعزيز اليكية الثقافية 
تعزل لمتغير المستكل الدراسي، كلصالح الطمبة َممف ىـ في المستكل 

داللة إحصائية في تقييـ دكر شبكات )الثالث/الرابع(، كلـ تظير فركؽ ذات 
التكاصؿ االجتماعي في تعزيز اليكية الثقافية تعزل لصالح متغيرات )النكع، 

 الجامعة(. كقد قدمت الدراسة عدد مف التكصيات كالمقترحات.
( تعرؼ دكر مكاقع التكاصؿ االجتماعي فى 7410استيدفت دراسة محمد ) .4

سة عمى أجريت الدرا ب الريفي.تنمية الكعى االجتماعي كالسياسي لمشبا
 444طالب جامعة سكىاج ،حيث تـ اختيار عينة عرضية بمغ قكاميا 

% مف إجمالي عدد الطالب بكميات الجامعة، كقد 5,1مبحكث يمثمكف 
اعتمدت الدراسة فى جمع بياناتيا الميدانية عمى أسمكب االستبياف بالمقابمة 

المئكية الشخصية. كاستخدـ لتحميؿ بيانات ىذه الدراسة التكرارات كالنسبة 
تكصمت إلييا الدراسة ما  كمعامؿ ارتباط بيرسكف. ككانت أىـ النتائج التى

برز األدكار التي تقـك بيا مكاقع التكاصؿ االجتماعي لتنمية أف أ-1يمى: 
: التكاصؿ مع د العينة البحثية بدرجة عالية ىيالكعي االجتماعي لمشباب أفرا

تعرؼ ثقافات %(، كيمييا 21العديد مف االصدقاء مختمفي الجنس كالعرؽ)
 %(، كانيا تتيح لممكاطنيف العادييف حؽ التعبير عف آرائيـ24األخريف)

عالـ الجديد في نشر األحداث كقت %(، كتعد أداة مف أدكات اإل15,3)
عالمية نحك بعض القضايا إ%(، ساعدت في تككيف اتجاىات 15ا)حدكثي

ظيرت النتائج البحثية أا كم-7. %(14مف خالؿ التعميقات كاآلراء المتبادلة)
برز األدكار التى تقـك بيا مكاقع التكاصؿ االجتماعي لتنمية الكعي أأف 

السياسي لمشباب أفراد العينة البحثية بدرجة عالية ىى انيا تعد عامؿ مف 
%(، كيمييا أنيا 13,3يكنيك) 44يناير، كثكرة  71عكامؿ قياـ كنجاح ثكرة 

%(، كأثرت 05,3خبة السياسية كالجميكر)أصبحت منبرا لمحكار السياسي لمن
يمت سا%(، ك 01في اتخاذ بعض القرارات الحاسمة عمي الساحة السياسية)

في التكاصؿ كالتجمع كبث األفكار الثكرية، كفضح األنظمة 
كتكصمت الدراسة الى اف ىناؾ عالقة ارتباطية -4%(. 04,3الدكتاتكرية)

اعي فى تنمية الكعي مكجبة بيف كؿ مف دكر مكاقع التكاصؿ االجتم
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االجتماعي لمشباب كتعدد دكافع استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي، مقدار 
التفاعؿ مع التكاصؿ االجتماعي، درجة الثقة في المعمكمات التي تقدميا 
مكاقع التكاصؿ االجتماعي، حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط لكؿ منيما عمى 

ف ىناؾ ألى إتكصمت الدراسة  كما-0 .4,141، 4,144،  4,111الترتيب 
عالقة ارتباطية مكجبة بيف كؿ مف دكر مكاقع التكاصؿ االجتماعي في تنمية 
الكعى السياسي لمشباب كتعدد مكاقع التكاصؿ االجتماعي المستخدمة، تعدد 
دكافع استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي، مقدار التفاعؿ مع التكاصؿ 

كمات التي تقدميا مكاقع التكاصؿ االجتماعي، درجة الثقة في المعم
منيما عمى الترتيب  االجتماعي، حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط لكؿ

لدراسة بمجمكعة مف . كقد انتيت ا4,143، 4,724 ،4,714، 4,144
عمى مكاقع التكاصؿ  ةالتكصيات منيا: انشاء مجمكعات شبابية ىادف

كثقافية لتبادؿ المعرفة االجتماعي األكثر استخدما تتبنى قضايا اجتماعية 
كتعميـ الفائدة، كعمؿ كرش عمؿ ألساتذة الجامعات عف اىمية استخداـ 
تكنكلكجيا االتصاالت الحديثة في تطكير المناىج التي يقكمكف بتدريسيا، 

كعي لدل كدكر ىذه المكاقع في التعميـ كالتكاصؿ مع طالب الجامعة، كنشر ال
رشادىـ ا  قع التكاصؿ االجتماعي ك بي لمكايجافئة الشباب حكؿ الدكر اإل

كتكجيييـ لالستخداـ األمثؿ ليذه المكاقع، كالعمؿ عمى تكظيؼ مكاقع 
كالبحث العممي لما لذلؾ مف التكاصؿ االجتماعي في عمميتي التعميـ كالتعمـ، 

 يجابية عديدة تزيد مف فاعمية ككفاءة العممية التعميمية.إثار آ
رؼ كاقع استخداـ شبكات التكاصؿ تع( إلى 7410) ىدفت دراسة إبراىيـ .0

دراسة ميدانية(. ) مية التعميمية بجامعات صعيد مصراالجتماعي في العم
استخدمت الباحثة أداتيف مف إعداد الباحثة كىما : استبانة عف كاقع استخداـ 

لدل أعضاء ىيئة التدريس  شبكات التكاصؿ االجتماعي في العممية التعميمية
بانة عف كاقع استخداـ شبكات التكاصؿ بجامعات صعيد مصر، كاست
لدل الطالب بجامعات صعيد مصر. طبقت  االجتماعي في العممية التعميمية

الباحثة استبانة كاقع استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي في العممية 
لدل أعضاء ىيئة التدريس عمى عينة مف أعضاء ىيئة التدريس  التعميمية

( استبانة، ك طبقت الباحثة 244تـ تطبيقيا )االستبانات التي كبمغ إجمالي 
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لدل  استبانة كاقع استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي في العممية التعميمية
االستبانات الطالب عمى عينة مف الطالب بالجامعات الثالث، كبمغ إجمالي 

( استبانة. أظيرت الدراسة الميدانية في نتائجيا تدني 544التي تـ تطبيقيا )
أعضاء ىيئة التدريس لشبكات التكاصؿ االجتماعي في العممية  استخداـ

التعميمية بعدة كميات بالجامعات محؿ الدراسة كذلؾ مف كجية نظر أعضاء 
ىيئة التدريس كأيضا الطالب. كأظيرت الدراسة الميدانية أيضا أف ىناؾ 
العديد مف المعكقات التي تقابؿ أعضاء ىيئة التدريس كالطالب في استخداـ 

ذه الشبكات بالرغـ مف كجكد رغبة عالية مف أعضاء ىيئة التدريس ى
 الستخداميا كرغبة أعمى منيا لدم الطالب .

( إلى استقصاء كاقع استخداـ شبكات 7410كىدفت دراسة الدريكيش ) .1
التكاصؿ االجتماعي في التعميـ لدل طالب كمية المعمميف في جامعة الممؾ 

لتكاصؿ االجتماعي في العممية سعكد، ككضع آليات لتفعيؿ شبكات ا
تـ استخداـ المنيج الكصفي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، كتكّكنت عينة  التعميمية.

( طالب. كقد أظيرت النتائج اتفاؽ الطالب عمى أىمية 144الدراسة مف )
جميع مفردات المحكر األكؿ، إذ حصمت عبارة "إذا حصمت عمى معمكمة 

شرىا في شبكات التكاصؿ جديدة في مجاؿ التعميـ أحرص عمى ن
%(. كما أظيرت اتفاؽ الطالب عمى 54االجتماعي"، عمى نسبة بمغت )

( عبارة. كقد حصمت 11أىمية معظـ مفردات المحكر الثاني المككف مف )
(: "أتعاكف مع زمالئي في أداء الكاجبات التعميمية باستخداـ شبكات 2العبارة )

بالمتعة عند استخداـ شبكات  ( "أشعر5"، كالعبارة )ماعيالتكاصؿ االجت
التكاصؿ االجتماعي في التعميـ" عمى أعمى المفردات حيث جاءت النسبة في 

كاتفؽ الطالب عمى أىمية جميع مفردات المحكر الثالث، إذ  %(.53) كمييما
( "إيجاد شبكة إنترنت عالية السرعة في الجامعات" كالعبارة 1حصمت العبارة )

تماعي خاصة بالتعميـ" عمى أعمى المفردات، ( "تكفير شبكة تكاصؿ اج7)
%(. كفي ضكء النتائج، أكصى الباحث 55حيث كانت النسبة في كمييا )

 بعدد مف التكصيات كالبحكث المقترحة.
( إلى الكشؼ عف فاعمية استراتيجية تكليفية 7410ىدؼ دراسة عطية ) .2

لدل طالب  لمتفاعؿ اإللكتركني لتنمية ميارات التصميـ التعميمي عبر الكيب
تكنكلكجيا التعميـ بكمية التربية النكعية، كقد قاـ الباحث بعرض مشكمة البحث 
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كفركضو كمنيجيتو، كأدكاتو كأىميتو كخطكاتو، كما تـ عرض األساس النظرم 
لمبحث، كاستخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي كالذل يقـك عمى تصميـ 

ف خالؿ تطبيؽ أحد نماذج كتطكير كتقكيـ البرامج التعميمية، كيتـ ذلؾ م
التصميـ متمثالن فى النمكذج الذل تبناه الباحث كىك نمكذج محمد عطية 

( طالبنا كطالبة، مف  47(، حيث تككنت عينة البحث مف ) 7444خميس )
 ، طالب الفرقة الرابعة قسـ تكنكلكجيا التعميـ بكمية التربية النكعية جامعة الفيـك

( مجمكعات 0كتـ تكزيعيـ بالتساكم عمى )تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية، 
( طالبات. كمف أىـ النتائج 4( طالب ك)4تجريبية، كؿ مجمكعة تتككف مف )

التي تكصؿ إلييا البحث: إعداد قائمة معايير تطكير بيئات التعمـ اإللكتركنية 
عداد قائمة بميارات التصميـ التعميمي عبر الكيب،  القائمة عمى الكيب، كا 

تكليفية مقترحة. باإلضافة لمنتائج التالية: يكجد فرؽ ذات داللة كاستراتيجية 
إحصائية بيف متكسطي درجات االختبار التحصيمي القبمي كالبعدم لممجمكعة 
التجريبية األكلى التي تستخدـ استراتيجية تكجبو األسئمة إلكتركنيا لصالح 

استراتيجية  التطبيؽ البعدم، ككذلؾ بالنسبة لممجمكعة الثانية التي تستخدـ
المناقشة اإللكتركنية، كالمجمكعة الثالثة التي تستخدـ استراتيجية لعب األدكار 
إلكتركنيا كالمجمكعة الرابعة التي تستخدـ االستراتيجية التكليفية، ككذلؾ الحاؿ 
بالنسبة لبطاقة المالحظة. كلكف تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف المجمكعات 

ي في ميارات التصميـ التعميمي عبر الكيب األربع في االختبار التحصيم
لصالح المجمكعة الرابعة التي استخدمت االستراتيجية التكليفية، ككذلؾ 

 بالنسبة لبطاقة المالحظة.
تعرؼ دكر مكاقع التكاصؿ االجتماعي ( إلى 7414دفت دراسة الزىراني )كى .3

كىا، في حؿ المشكالت التي تكاجو طالب التربية العممية كاتجاىاتيـ نح
(، كأجريت الدراسة التحميمي –تخدـ في الدراسة المنيج الكصفي )المسحي كاس

بجامعة أـ القرل كالبالغ عددىـ عمى طالب التربية العممية بكمية التربية 
كانكا مسجميف في مقرر التربية العممية، كتـ أخذ كامؿ المجتمع  ا( طالبن 124)

تحميؿ المحتكل، االستبانة.  استمارة كعينة لمدراسة. ككانت أداة الدراسة
يـ بدرجة كبيرة في حؿ سا( Facebookيرت نتائج الدراسة أف الفيسبكؾ )اظ

ربية العممية، كأف المشكالت التي كاجيت طالب التربية العممية أثناء فترة الت
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يجابية بدرجة )مكافؽ( لدل مجتمع الد راسة نحك استخداـ إىناؾ اتجاىات 
التي كاجيت طالب التربية العممية، كما أظيرت الفيسبكؾ في حؿ المشكالت 

النتائج كجكد معكقات تحد مف استخداـ الفيسبكؾ بدرجة )متكسطة(، كما 
اشارت النتائج إلى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات استجابات 
مجتمع الدراسة في حؿ المشكالت التي تكاجو طالب التربية العممية أثناء فترة 

 ممية ُتعزل إلى التخصص كالمعدؿ التراكمي.التربية الع
تعرؼ اتجاىات استخداـ طالب قسـ ( إلى 7414كىدفت دراسة معتكؽ )  .4

المعمكمات بجامعة أـ القرل لمكاقع التكاصؿ االجتماعية. تـ تطبيؽ الدراسة 
مف خالؿ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي مستعينا  عمى مجتمع الدراسة
%( تستخدـ مكاقع التكاصؿ 50ية، ككاف غالبية الدراسة )باالستبانة اإللكتركن

االجتماعي، كباألخص مكقع اليكتيكب، كما تكصمت الدراسة إلى أف اليكاتؼ 
دكات استخداـ مكاقع التكاصؿ أاءت في المرتبة األكلى كأحد أىـ الذكية ج

 غراض االستخداـ ىك التكاصؿ مع األصدقاء.أ االجتماعي، ككاف أىـ
فاعمية برنامج إلكتركني قائـ  تعرؼ مدل( إلى 7417ة ىداية )ىدفت دراس  .5

عمى استخداـ الشبكات االجتماعية في تنمية ميارات إنتاج كنشر الدركس 
اإللكتركنية لدل طالب الدراسات العميا بكمية التربية. استخدمت الباحثة 

مف طالب الدبمـك الميني  عينة عشكائية مف المنيج شبو التجريبي عمى
( 04تكنكلكجيا التعميـ بكمية التربية جامعة المنصكرة يبمغ عددىـ ) تخصص

طالبان. تضمف البحث اختبارا تحصيميا لقياس الجانب المعرفي المرتبط 
بميارات إنتاج كنشر الدركس اإللكتركنية، كبطاقة مالحظة لقياس الجكانب 

إلى فعالية  األدائية لميارات إنتاج كنشر الدركس اإللكتركنية. تكصمت الدراسة
فاعمية برنامج إلكتركني قائـ عمى استخداـ الشبكات االجتماعية في تنمية 
ميارات إنتاج كنشر الدركس اإللكتركنية لدل طالب الدراسات العميا بكمية 

 التربية.
 يتضح مما سبؽ أف جميع الدراسات السابقة أكدت أىمية كسائؿ التكاصؿ 

أّنيا تكشؼ عف ارتباط كثيؽ بينيا كبيف  ، كمااالجتماعي في العممية التعميمية
 يس كالمعمميف قبؿ كأثناء الخدمة.التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدر 
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 عرض نتائج الدراسة:
 عرض نتائج السؤال األول:

كالذم ينص عمى: إلى أم درجة ترل أف شبكات التكاصؿ االجتماعي تسيـ 
 في النمك الميني ألخصائي تكنكلكجيا التعميـ؟

ىذا السؤاؿ تـ استخراج االنحرافات المعيارية كالمتكسطات  فجابة علإل
 الحسابية كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي:

 مدل إسياـ شبكات التكاصؿ االجتماعي  (1جدكؿ )
 في النمك الميني ألخصائي تكنكلكجيا التعميـ

االنحراؼ  المحور رقم
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

درجة 
 الرتبة االسهام

هل شبكات التواصل االجتماعي عمى اخصائي تس .0
 6 عالية 1.800 4.05 تكنولوجيا التعميم الوصول إلى مصادر المعمومات.

التعمم المهني عبر شبكات التواصل االجتماعي يدعم  .2
 21 عالية 1.749 3.92 األداء المهني ألخصائي تكنولوجيا التعميم .

بيئة تعمم تساعد شبكات التواصل االجتماعي عمى توفير  .3
 01 عالية 1.843 4.02 مهني تشاركية.

تساعد شبكات التواصل االجتماعي عمى تقوية التواصل  .4
 5 عالية 1.915 4.06 بين أخصائي تكنولوجيا التعميم.

يسهم التدريب المهني عبر شبكات الواصل االجتماعي  .5
 08 عالية 1.871 4.11 في تقميل عيوب التدريب المهني التقميدي.

م شبكات التواصل االجتماعي في التنمية المهنية تسه .6
 09 عالية 1.924 3.89 المتواصمة.

تسهم شبكات التواصل االجتماعي في تحقيؽ التفاعل  .7
عالية  1.776 4.23 واإليجابية لدى المتدربين

 2 جدا

توفر شبكات التواصل االجتماعي فرص المناقشة وتبادل  .8
 04 عالية 1.695 4.15 ا التعميماألفكار والتجارب في مجال تكنولوجي

تساعد وسائل التواصل االجتماعي عمى االطالع عمى  .9
 03 عالية 1.969 4.18 المستجدات في مجال تكنولوجيا التعميم.

تضيؼ وسائل التواصل االجتماعي المزيد من المهارات  .01
 06 عالية 1.788 4.13 الشخصية ألخصائي تكنولوجيا التعميم.

واصل االجتماعي أفكار جديدة حول مهنة تقدم وسائل الت .00
 00 عالية 1.763 4.00 تكنولوجيا التعميم.

عالية  1.692 4.07 تعينهم عمى التجديد وتطوير ادائهم المهني. .02
 4 جدا

 8 عالية 1.963 4.04 تبصرهم بتوفير الوسائل المناسبة في التدريس .03
 3عالية  1.776 4.20تسمح وسائل التواصل االجتماعي بمشاركة المحاضرات  .04
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االنحراؼ  المحور رقم
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

درجة 
 الرتبة االسهام

 جدا ش العمل الخاصة بتكنولوجيا التعميم.وور 
توفر وسائل التواصل االجتماعي دراسات خاصة  .05

 7 عالية 1.695 4.05 بمستحدثات تكنولوجيا التعميم.

تساعد وسائل التواصل االجتماعي عمى تنمية المهارات  .06
 9 عالية 1.969 4.03 األدائية ألخصائي تكنولوجيا التعميم.

تنمي وسائل التواصل االجتماعي الثقافة العامة لدى  .07
 07 عالية 1.788 4.13 اخصائي تكنولوجيا التعميم.

تساهم وسائل التواصل االجتماعي في تنويع أسموب  .08
 02 عالية 1.763 4.00 ومصدر تقديم المعمومة لممتدربين.

تساعد وسائل التواصل االجتماعي عمى التغمب عمى  .09
عالية  1.776 4.31 التقميدي.صعوبات التدريب 

 0 جدا

21. 
تؤدي وسائل التواصل االجتماعي إلى زيادة فاعمية 
اخصائي تكنولوجيا التعميم وتحسين قدراتهم في إتقان 

 المادة العممية.
 05 عالية 1.695 4.15

 8.00 4.196 المتوسط العام - عالية 06.20 80.92 إجمالي المحور
أف األكساط الحسابية عمى جميع فقرات  يتضح مف نتائج الجدكؿ اعاله

( ، أم بيف درجة إسياـ عالية كدرجة 4.31- 3.89األداء تراكحت ما بيف )
إسياـ عالية جدا، كقد كاف مستكل اإلسياـ بشكؿ عاـ في جميع المحاكر بشكؿ 

( عبارة، بينما 74( مف أصؿ )13عاـ في درجة عالية، كقد كاف ذلؾ لعدد )
 درجة عالية جدا، كىي: ( عبارات عمى4حصمت )

تساعد كسائؿ التكاصؿ االجتماعي عمى التغمب عمى صعكبات التدريب  .1
 التقميدم.

تسيـ شبكات التكاصؿ االجتماعي في تحقيؽ التفاعؿ كاإليجابية لدل  .7
 المتدربيف.

تسمح كسائؿ التكاصؿ االجتماعي بمشاركة المحاضرات ككرش العمؿ  .4
 الخاصة بتكنكلكجيا التعميـ.

 الثاني: السؤال 
ما المعوقات التي تحد من استخدام شبكات التواصل االجتماعي في النمو 

 المهني ألخصائي تكنولوجيا التعميم؟
 عرض نتائج السؤال الثاني:
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كالذم ينص عمى: ما المعكقات التي تحد مف استخداـ شبكات التكاصؿ 
 االجتماعي في النمك الميني ألخصائي تكنكلكجيا التعميـ؟

ىذا السؤاؿ تـ استخراج االنحرافات المعيارية كالمتكسطات الحسابية  فلإلجابة ع
 كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي:

 ( المعكقات التي تحد مف استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي 7جدكؿ )
 في النمك الميني ألخصائي تكنكلكجيا التعميـ

المتوسط  المحور رقم
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 الرتبة ةاألهمي

زيادة األعباء اإلدارية والتكميفات التعميمية من  .0
 5 عالية 1.891 4.00 اخصائي تكنولوجيا التعميم.

 7 عالية 1.879 3.98 داخل المدرسة. اإلنترنتندرة توفر االتصال ب .2
ندرة تدريب أخصائي تكنولوجيا التعميم عمى استخدام  .3

عالية  1.983 4.33 شبكات التواصل االجتماعي في النمو المهني.
 0 جدا

قمة وعي اخصائي تكنولوجيا التعميم بأهمية استخدام  .4
 01 عالية 1.872 3.77 شبكات التواصل االجتماعي في النمو المهني.

النظر إلى شبكات التواصل االجتماعي عمى أنها  .5
 3 عالية 1.924 4.09 شبكات ترفيهية وليست تعميمية أو تدريبية.

6. 
ي تكنولوجيا التعميم بالمهارات قمة إلمام أخصائ

التكنولوجية المناسبة الستخدام شبكات التواصل 
 االجتماعي في التنمية المهنية.

 8 عالية 1.895 3.95

النظام التدريبي السائد ال يدعم استخدام شبكات  .7
عالية  1.776 4.23 التواصل االجتماعي في النمو المهني.

 2 جدا

تكميفات التعميمية من زيادة األعباء اإلدارية وال .8
 4 عالية 1.800 4.04 اخصائي تكنولوجيا التعميم.

 9 عالية 1.749 3.92 داخل المدرسة. اإلنترنتندرة توفر االتصال ب .9
ندرة تدريب أخصائي تكنولوجيا التعميم عمى استخدام   .01

 6 عالية 1.902 4.19 شبكات التواصل االجتماعي في النمو المهني.
 1.869 4.70 المتوسط العام - عالية 8.690 41.70 إجمالي المحور

يتضح مف نتائج الجدكؿ اعاله أف األكساط الحسابية عمى جميع فقرات األداة 
( ، أم بيف درجة األىمية المعكقات عالية كدرجة 4.33-3.77تراكحت ما بيف )

إسياـ عالية جدا، كقد كاف درجة اىمية المعكقات بشكؿ عاـ في جميع المحاكر 
( عبارة، بينما 14( مف أصؿ )4شكؿ عاـ في درجة عالية، كقد كاف ذلؾ لعدد )ب

 حصمت عبارتاف عمى درجة عالية جدا، كىما:
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ندرة تدريب أخصائي تكنكلكجيا التعميـ عمى استخداـ شبكات التكاصؿ  .1
 االجتماعي في النمك الميني 

اعي في النظاـ التدريبي السائد ال يدعـ استخداـ شبكات التكاصؿ االجتم .7
 النمك الميني.

 توصيات الدارسة:
 في ضكء نتائج الدراسة يكصي الباحث بما يمي:

ضركرة استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي التنمية المينية ألخصائيي  .1
 تكنكلكجيا التعميـ بدكلة الككيت.

إجراء المزيد مف الدراسات حكؿ أثر استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي   .7
 ألخصائي تكنكلكجيا التعميـ بدكلة الككيت.في الرضا الميني 

ضركرة التكسع في بناء برامج تدريبية تقـك عمى تكظيؼ شبكات التكاصؿ  .4
 االجتماعي في تنمية ميارات أخصائي تكنكلكجيا التعميـ.

كضع خطة تنفيذية مرحمية في ضكء اإلمكانات المادية كالبشرية كاإلدارية  .0
 المدارس كالجامعات. لتكظيؼ شبكات التكاصؿ االجتماعي في



 الجتماعي في النمو المهني دور شبكات التواصل ا
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 راجعالم
(. أثر اختالؼ المنصات التعميمية 7413عبد الفتاح، أسماء عبد الخالؽ. )

التفاعمية عمى تنمية بعض ميارات منظكمة الحاسب اآللي لدل طالب 
جامعة بنيا. كمية التربية النكعية،  -تكنكلكجيا التعميـ. اطركحة )ماجستير(

 .قسـ تكنكلكجيا التعميـ.
(. ثقافة الجكدة في إدارة رياض األطفاؿ كتطبيقاتيا. 7410السيد. ) شريؼ،

 القاىرة: دار الجكىرة.
(. التعميـ اإللكتركني: فمسفتو ػ مميزاتو ػ مبرراتو ػ 74445دركيش، إيياب. )

 متطمباتو ػ إمكانية تطبيقو. القاىرة: دار السحاب.
ـ اإللكتركني. عماف: دار (. األسس التربكية لتقنيات التعمي7414المالح، محمد. )
 الثقافة.

(.أثر استخداـ الدعامات البنائية في بيئة 7412ابك المجد، أحمد حممي محمد. )
( عمى التحصيؿ Facebookالتعمـ عبر شبكة التكاصؿ االجتماعي )

المعرفي ككفاءة التعمـ لدل طالب تكنكلكجيا التعميـ بكمية التربية النكعية 
 02لكمية التربية بسكىاج : ع.  مة التربكيةجامعة جنكب الكادم. المج

 ص. 24. / 24-1(، ص 7412أكتكبر )
دكر مكاقع التكاصؿ االجتماعي فى  (.7410محمد، ىدل مصطفى عبدالعاؿ. )

: دراسة ميدانية عمى فيتنمية الكعي االجتماعي كالسياسي لمشباب الري
مـك عينة مف الطالب الريفييف بجامعة سكىاج. مجمة المنصكرة لمع

  .1411 – 1753الزراعية كاالجتماعية، ص ص 
(. فاعمية استراتيجية تكليفية لمتفاعؿ 7410عطية، محمد رمضاف عبد الغنى. )

اإللكتركني في تنمية ميارات التصميـ التعميمي عبر الكيب لدل طالب 
تكنكلكجيا التعميـ بكمية التربية النكعية. مجمة جامعة الفيـك لمعمـك التربكية 

 .445 - 755(، ص. 7410)يكليك  7، ج. 4فسية /ع. كالن
(. فاعمية برنامج إلكتركني قائـ عمى 7417ىداية، رشا حمدم حسف عمي. )

استخداـ الشبكات االجتماعية في تنمية ميارات إنتاج كنشر الدركس 
اإللكتركنية لدل طالب الدراسات العميا بكمية التربية . مجمة كمية التربية 
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(، ص. 7417)يكليك  1، ج. 44معة المنصكرة.، ع. جا -بالمنصكرة 
774 – 724. 

(. تقكيـ تجربة تكظيؼ كسائؿ التكاصؿ 7412الشيرم، محمد ىادم عمي )
االجتماعي لتنمية ميارات األداء التدريسي مف كجية نظر الطالب 
المعمميف كأعضاء ىيئة التدريس في كمية العمـك كاآلداب بشركرة. مجمة 

 .124-144لمجمد الخامس، ص ص جامعة المنيا، ا
(. كاقع استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي 7410الدريكيش، أحمد بف عبداهلل .)

في التعميـ لدل طالب كمية المعمميف بجامعة الممؾ سعكد. مجمة اتحاد 
(، ص 7(، عدد )40الجامعات العربية لمبحكث في التعميـ العالي، مجمد )

 .147-51ص 
(. كاقع تفعيؿ تكنكلكجيا التعميـ في 7412جبر، حامد. )المنيفي، جابر، كال

(، عدد 47األنشطة التربكية. مجمة كمية التربية، جامعة أسيكط، مجمد )
 .144-37، ص ص 7412، يكليك 1( ، ج4)

(. معجـ مصطمحات كمفاىيـ التعميـ كالتعمـ. 7445إبراىيـ، مجدم عزيز. )
 القاىرة: عالـ الكتب.

دكر مكاقع التكاصؿ االجتماعي  (.7414جابر بف عكاض )الزىراني ، محسف بف 
في حؿ المشكالت التي تكاجو طالب التربية العممية كاتجاىاتيـ نحكىا. 

 رسالة دكتكراه، المناىج كطرؽ التدريس، كمية التربية، جامعة اـ القرل.
(.كاقع استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي لدل 7412نصار، شحادة أنكر. )

ية. مجمة ت التربية بجامعات غزة كدكرىا في تعزيز اليكية الثقافطمبة كميا
(، ص ص 4(، عدد )2الدراسات، مجمد )جامعة فمسطيف لألبحاث ك 

121-141. 
(. كاقع استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي 7410الدريكيش، أحمد بف عبداهلل .)

حاد في التعميـ لدل طالب كمية المعمميف بجامعة الممؾ سعكد. مجمة ات
(، ص 7(، عدد )40الجامعات العربية لمبحكث في التعميـ العالي، مجمد )

 .147-51ص 
زينب عبد الرازؽ  غريب،عبد المنعـ، محمد، كالطاىر، الرشيد إسماعيؿ، ك 

. أثر استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي عمى ميارات (7412)
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ؿ. مجمة التكاصؿ كالشعكر بالكحدة النفسية لدل طمبة جامعة الممؾ فيص
 .407 -731جامعة المنايا، المجمد األكؿ، ص ص 

(. تطكير أدكار األكاديمية المينية لممعمميف في 7414كىبة، عماد صمكئيؿ. )
مجاؿ التنمية المينية لممعمـ في مصر في ضكء االتجاىات الحديثة في 
ىذا المجاؿ : دراسة ميدانية. المجمة التربكية لكمية التربية بسكىاج : ع 

 .004-413( ص. 7414)يناير  44
(. كاقع استخداـ شبكات التكاصؿ 7410، خديجة عبد العزيز عمي. )إبراىيـ

دراسة ميدانية(. ) مية التعميمية بجامعات صعيد مصراالجتماعي في العم
 ، جامعة القاىرة،التربكية، معيد الدراسات كالبحكث التربكيةمجمة العمـك 

.ص 7410، يكليك لثالث، الجزء الثانيركف ،العدد االمجمد الثاني كالعش
 .032-010ص 

أثر اختالؼ البرامج التدريبية اإللكتركنية  (.7411. )السعيد، تياني سعكد رحيـ
المتزامنة كغير المتزامنة في تنمية الكفايات المينية لباحثات الخدمة 
االجتماعية المدرسية بدكلة الككيت كمستكل الرضا الميني لدييف. رسالة 

 اه الفمسفة في التربية، تخصص تكنكلكجيا التعميـ.دكتكر 
(. فاعمية استراتيجية تكليفية لمتفاعؿ 7410عطية، محمد رمضاف عبد الغني. )

اإللكتركني في تنمية ميارات التصميـ التعميمي عبر الكيب لدل طالب 
تكنكلكجيا التعميـ بكمية التربية النكعية. مجمة جامعة الفيـك لمعمـك التربكية 

 . 445-754النفسية. العدد الثالث، )الجزء الثاني(، ص ص ك 
(. فاعمية برنامج إلكتركني قائـ عمى 7417ىداية، رشا حمدم حسف عمي. )

إستخداـ الشبكات االجتماعية في تنمية ميارات إنتاج كنشر الدركس 
اإللكتركنية لدل طالب الدراسات العميا بكمية التربية. مجمة كمية التربية 

(، ص. 7417)يكليك  1، ج. 44جامعة المنصكرة.، ع.  -رة بالمنصك 
774 – 724. 

(. اتجاىات استخداـ طالب قسـ المعمكمات بجامعة 7414معتكؽ، خالد سميماف. )
أـ القرل لمكاقع التكاصؿ االجتماعية: دراسة تحميمية. مجمة اعمـ، العدد 

 -127ـ، ص ص 7414ىػ / إبريؿ  1040الثاني عشر، جمادل األكلى 
150. 
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