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كلمة التحرير:

االتصاالت  مجال  في  متعاقبة  ث��ورات  املاضي  القرن  منتصف  منذ  العالم  يشهد 
واملعلومات، ومع ظهور شبكة اإلنترنت حدثت طفرة كبيرة في مجال التواصل االجتماعي 

واالتصال، والتواصل االجتماعي نوعان هما:

التواصل االجتماعي املباشر عن طريق اللغة اللفظية أو عن طريق التواصل غير اللفظي. 1 -

اإللكتروني  االجتماعي  بالتواصل  يسمى  ما  أو  املباشر،  غير  االجتماعي  التواصل  2 -
عن طريق األجهزة أو الشبكات، ويتميز هذا النوع من التواصل بعدة خصائص منها 

التفاعلية والعاملية وسعة االنتشار والقابلية للتحويل.

وشبكات التواصل االجتماعي عبارة عن منظومة من الشبكات اإللكترونية التي تسمح 

للمشترك فيها بإنشاء موقع خاص به، وهي بذلك مواقع إلكترونية ذات طابع اجتماعي 

تساعد على تكوين شبكة من األصدقاء من مختلف األعمار واألجناس ومن جميع أنحاء 

العالم، ويتبادل املشتركون في الشبكة من خاللها التجارب واملعارف واملعلومات والصور 

ومقاطع الفيديو، باإلضافة إلى تقدمي عديد من اخلدمات التعليمية والثقافية، وخدمة البريد 

اإللكتروني واحملادثة الفورية وغيرها.

وملا كان هذا اإلصدار ُيسلط الضوء على نتائج أحدث البحوث التربوية؛ فقد مت اختيار 

موضوع شبكات التواصل االجتماعي ووظائفها في التعليم للبحوث والدراسات العاملية 

لهذا العدد.
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•ولشبكات التواصل االجتماعي عدة وظائف تربوية أهمها:  	

•اكتشاف قدرات الطلبة في حل املشكالت الدراسية واالجتماعية. 	

•التعريف باملؤسسات والكيانات التعليمية واالجتماعية واالقتصادية. 	

•نقل اخلبرات التعليمية بني أفراد املجتمع املدرسي. 	

في  وتعليمهم  لرعايتهم  املسئولة  للجهات  وتقدميهم  املوهوبني  الطالب  •اكتشاف  	

املسارات التي تالئمهم.

التربوي  للمجتمع  يرجوه  ما  حقق  قد  اإلص��دار  هذا  يكون  أن  نأمل  فإننا  وبعد... 
واالجتماعي من طموحات تنعكس على تطوير العملية التربوية.

ونسأل الله التوفيق والسداد.

أ.د. مرزوق يوسف الغنيم
مدير املركز العربي للبحوث التربوية لدول اخلليج
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أ.د. مرزوق يوسف الغنيم
مدير املركز العربي للبحوث التربوية لدول اخلليج

متهيد:

تعد الشبكات االجتماعية مواقع فاعلة جّدًا في تسهيل التواصل في احلياة االجتماعية 
وتبادل  والصوتي،  املرئي  التواصل  من  ومتكنهم  واألصدقاء،  املعارف  من  مجموعة  بني 

الصور وغيرها من اإلمكانات التي توطد العالقة االجتماعية فيما بينهم.

وهي شبكات اجتماعية تفاعلية تتيح التواصل ملستخدميها في أي وقت يشاؤون وفي 
أي مكان من العالم، ومنذ ظهورها على شبكة اإلنترنت غيرت مفهوم التواصل والتقارب 
بني الشعوب، واكتسبت اسمها االجتماعي كونها تعزز العالقات بني بني البشر، وتعدت 
شبكات  وأبرز  وثقافية،  تعبيرية  وسيلة  لتصبح  االجتماعية  وظيفتها  األخيرة  اآلونة  في 
انتشاًرا هي شبكة  التواصل االجتماعي هي: »الفيسبوك، وتويتر، واليوتيوب« وأوسعها 
»الفيسبوك«، وعلى الرغم من حداثتها إال أن مشتركيها تقريًبا يصلون ملا يقارب أكثر من 

)800( مليون شخص من كل أنحاء العالم.

تكنولوجيا  منتجات  أحدث  من  اإلنترنت،  بواسطة  االجتماعي  التواصل  مواقع  وتعد 
االتصاالت وأكثرها شعبية، وعلى الرغم من أن هذه املواقع أنشئت في األساس للتواصل 
بكل  احلياة  ومناشط  األحداث  كل  ليشمل  امتد  استخدامها  فإن  األف��راد،  بني  االجتماعي 
املجتمعات حتى وصلت لتداول املعلومات اخلاصة في األحداث السياسية. وقد أصبحت 
مواقع التواصل االجتماعي اليوم من املؤسسات املهّمة التي تقوم بدور حيوي في تربية النشء 
وإكسابهم عادات وسلوكيات صحيحة، وأداة مهمة من أدوات التغيير والتعبير االجتماعي، 
وقد اهتمت املؤسسات االجتماعية والتربوية بوضع البرامج واألنشطة للطالب التي توظف 
تلك الشبكات لصالح العملية التربوية باتصال املعلم بالطالب، واملعلم بالتوجيه واإلدارة 
التعليمية، وممارسة نشاطات العملية التعليمية غير الصفية والصفية من خاللها بجوار وسائل 

التفاعل االجتماعي التكنولوجي املستخدمة باملدرسة؛ من مثل: السبورة الذكية وغيرها.
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عالم  في  حقيقية  وث��ورة  نوعية  نقلة  احلديثة  التكنولوجية  التطورات  أحدثت  ولقد 
املترامية  انتشرت شبكة اإلنترنت في كل أرجاء العالم، وربطت أجزاءه  االتصال، حيث 
والتعارف  للتقارب  املجتمعات  جلميع  الطريق  ومهدت  بعًضا،  ببعضها  الواسع  بفضائها 
املتاحة  املتعددة  الوسائط  الشبكة من  لهذه  وتبادل اآلراء واألفكار، واستفاد كل متصفح 
ظهرت  ثم  واجلماعات،  األف��راد  بني  التواصل  لتحقيق  وسيلة  أفضل  وأصبحت  فيها، 
املواقع اإللكترونية واملدونات الشخصية وشبكات احملادثة، التي غيرت مضمون اإلعالم 
جهة،  من  ومستخدميها  أصحابها  بني  التواصل  من  نوعًا  وأوج��دت  وشكله،  احلديث 
وبني املستخدمني أنفسهم من جهة أخرى؛ لذا جاء هذا اإلصدار حتت عنوان: “شبكات 
التواصل االجتماعي ووظائفها في التربية”؛ تلبية لتفاعل الدور التربوي مع املجتمعي في 
التواصل االجتماعي على املساهمة  النشء، وتبيان قدرة شبكات  لتربية  التواصل  عملية 
لتالفيها  فيها  السلبية  اجلوانب  عرض  مع  الشباب،  اجتاهات  في  إيجابي  بشكٍل  التربوية 
والعمل على تضمينها برامج العملية التعليمية مبا يتوافق مع اخلبرات العاملية ومنظومتها 

املتخصصة تربوّيًا، وذلك من خالل احملاور التالية:

•احملور األول: شبكات التواصل االجتماعي في برامج إعداد املعلمني. 	

•احملور الثاني: جتارب عملية لشبكات التواصل االجتماعي وتطبيقاتها في العمل  	

املدرسي.

راجني من املولى - عز وجل -  أن يتحقق النفع وأن تعمَّ الفائدة من كل ما متَّ تضمينه 
تربوية  ومنظومات  موضوعية،  عملية  علمية  وخبرات  ومحلية،  عاملية  دراس��ات  من 

واجتماعية... وردت في هذا اإلصدار.

والله الهادي إلى السبيل السوي املفيد.
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احملور األول:
شبكات التواصل االجتماعي في برامج إعداد املعلمني

التواصل االجتماعي وأهمية  التقارب بني شبكات  الدراسة األولى- طبيعة 
دورها في املمارسات املهنية في إعداد املعلمني.

املعلمني،  إعداد  برامج  في  االجتماعية  الشبكات  توظيف  الثانية-  الدراسة 
وتطبيق تويتر Twitter بوصفه وسيلة للتواصل االجتماعي.

اإللكترونية في تطوير عملية  الشبكات االجتماعية  فاعلية  الثالثة-  الدراسة 
التعليم والتعلم لدى طالبات كلية التربية في جامعة امللك سعود.

الدراسة الرابعة- برنامج مقترح في التربية العملية قائم على شبكات التواصل 
االجتماعي لتنمية املفاهيم العلمية، وعادات العقل لدى الطالبات معلمات 

رياض األطفال.
شبكات  باستخدام  املعلم  الطالب  تعلم  فرص  تعزيز  اخلامسة-  الدراسة 
أعمق  فهم  نحو  تويتر؛  طريق  عن  موسعة  مناقشة  االجتماعي:  التواصل 

للنشاط التعليمي.
الدراسة السادسة- دراسة تقوميية ملستوى التفاعل وفاعلية بيئة التعلم للطلبة 

املعلمني عبر شبكات التواصل االجتماعي على اإلنترنت.
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الدراسة األولى
طبيعة التقارب بني شبكات التواصل االجتماعي وأهمية دورها في 

املمارسات املهنية في إعداد املعلمني

Keith Turvey (2012). Questioning the Character and Significance 
of convergence Between Social Networking and Professional 
Practices in Teacher Education. British Journal of Educational 
Technology. Vol. 43, Issue 5.

تتناول هذه الدراسة عرض لتجربة بريطانيا في توظيف شبكات التواصل االجتماعي 
في برامج إعداد املعلمني بغرض االرتفاع مبستوى املمارسات املهنية في أثناء فترة التربية 
العملية التي يقضونها في العمل باملدارس االبتدائية وما بعدها في أثناء اخلدمة، خاصة 
بوصفها  املتحدة  اململكة  مستوى  على  أساسي  بشكل  متوافرة  اإلنترنت  وأن خدمات 
تقنية اتصال في جميع املؤسسات التعليمية، وُأجريت هذه الدراسة بعدما بينت نتائج 
كثير من الدراسات إبراز جوانب اجلودة بوضوح ودقة تدعو إلى ضرورة االعتماد على 
شبكات التواصل االجتماعي في العملية التعليمية بوصفها تقنية متطورة حتقق التقارب 

املهني ونقل اخلبرة بني املعلمني.
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وقد بحثت الدراسة في استخدام تقنية شبكات التواصل االجتماعي في إعداد معلمي 
املتابعة  من  كثيًرا  يتطلب  مبكرة  في سن  األطفال  مع  العمل  نظًرا ألن  االبتدائية،  املرحلة 
املهنية للمعلمني، وتطوير هذه املمارسات  أثناء املمارسات  واملالحظة واالستكشاف في 
يحقق  واملعلومات  لالتصاالت  احلديثة  التقنيات  باستخدام  للمعلم  املهني  العمل  في 

مستويات رائدة اجتماعية وثقافية في العمل املدرسي.

وبدأت اململكة املتحدة منذ عقدين من الزمان في دمج تكنولوجيا الشبكات بوصفها 
جزًءا أساسّيًا من املمارسات املهنية للمعلمني، ووضعت في سياستها إلعداد املعلمني أبعاد 
الدور الذي ميكن أن تقوم به شبكات التواصل االجتماعي وغيرها من تقنيات اإلنترنت 
تدريبية  دورات  عقدت  السياسة  هذه  إطار  وفي  للمعلمني،  املهنية  املمارسات  تقوية  في 
للتدريس،  ممارستهم  في  عملي  بشكل  التقنيات  هذه  استخدام  على  للتدريب  للمعلمني 
أو النشاط املدرسي، أو في اتصاالتهم بقادة اإلدارة املدرسية أو بزمالئهم. وفي إطار هذه 
السياسة يقوم املسؤولون مبتابعة املتدربني لرصد اخلبرات املهنية التي اكتسبوها، وأشارت 
املعلمون  بها  يقوم  التي  االتصاالت  على  تركز  كانت  التدريب  برامج  أن  إلى  الدراسة 
باستخدام شبكات التواصل االجتماعي وأثر ذلك على ممارساتهم املهنية، من جهة أخرى 
تركز عملية تقومي جدوى برامج التدريب على دقة اجلوانب التكنولوجية وسالمتها في 
النتائج  لتحقيق  التعليمية؛ ضماًنا  العملية  التواصل االجتماعي في صلب  عمل شبكات 

املرجوة من التطبيقات املنهجية للشبكات.

و ُتركز هذه الدراسة في منهجيتها على التعرف على مدى وضوح محتوى املناقشات 
املعلمني في  الطلبة  الذي يدور في االتصاالت عبر اإلنترنت إلثراء مهنية عمل  واحلوار 
ويتم  البرنامج،  في  اإلعداد  فترة  من  األخيرة  الثالث  السنوات  خالل  التعليمية  العملية 
التركيز فيها على التعلم اإللكتروني في صلب العمل املهني للمعلم، وفي دورات التعلم 
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عن طريق استخدام مختلف أدوات االتصال عبر اإلنترنت؛ من مثل: املدونات ومنتديات 
املناقشة متضمنة العناصر الوظيفية التالية:

•مناقشة املعلمني للممارسات املهنية عبر شبكات التواصل االجتماعي. 	

•وسائل املناقشة من خالل اإلنترنت وجدواها الوظيفية. 	

•مستوى الرد على البريد اإللكتروني. 	

•وصف بيئة التعلم االفتراضية احملتوى. 	

•احلرص على إيجابيات بيئة العمل مع األطفال. 	

•إدارة منتدى حوار املعلمني مع التالميذ، والتركيز على نشر أفكارهم. 	

•إيجابية مشاركة التالميذ في املقابالت التي جترى عبر شبكات التواصل. 	

•تقنني منهجية حتليل عمل الطلبة املعلمني مع التالميذ أو مع زمالئهم. 	

والهدف من تطبيق هذه املنهجية في تصميم برنامج إعداد املعلمني كما يحدده الباحث 
املهنية  املمارسات  لتطوير  بيئة منوذجية  املعلمني داخل  املهني في عمل  اجلانب  إثراء  هو؛ 
للمعلمني، واستخدام أحدث تقنيات شبكات التواصل االجتماعي عن طريق اإلنترنت .

املعلمني  إع��داد  مجال  في  والعاملني  املتخصصني  من  مجموعة  الباحث  دعا  وقد 
بالنسبة  النموذج، وعلى األخص  لتطبيق  العلمية  النتائج  مناقشة مفتوحة حرة حول  إلى 
الستخدام أدوات التعلم اإللكترونية ألهمية هذا اجلانب في تطبيق النموذج، فهذه النتائج 
الرأي  التربوية، وكان  العملية  الزاوية في  ُيَعدُّ حجر  الذي  املعلم  متس في األساس عمل 
األكثر عقالنية أن التطوير املهني في إعداد املعلم، ال ميكن أن يتم بعيًدا عن إدماج األدوات 
واسع  نطاق  على  يتم  املفهوم  هذا  وضمن  واملعلومات،  لالتصال  احلديثة  التكنولوجية 

استخدام شبكات التواصل االجتماعي.
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عمل  في  وأساسي  األهمية  غاية  في  عنصر  يبُرز  األدوات  تلك  إدم��اج  سياق  وفي 
املعلمني وهو؛ تبادل اخلبرات سواء في فترة اإلعداد أو بعدها، فعمل املعلم مع األطفال 
في ظل استخدام التكنولوجيا احلديثة ينقل إليهم في هذه الفترة املبكرة من أعمارهم وعًيا 

وخبرًة مببادئ التعلم اإللكتروني، واستخدام أدواته بسهولة وثقة في التعلم.

تعقيب:

برامج  في  االجتماعي  التواصل  شبكات  الستخدام  ثرّيًا  منوذًجا  الدراسة  هذه  تقدم 
الشبكات في  تلك  إلى كيفية توظيف  العملية، ويهدف  اخلبرة  مبني على  املعلمني  إعداد 
تنوع املمارسات املهنية للمعلمني واالرتفاع مبستوى أداء دورهم في العملية التعليمية عن 

طريق استخدام أحدث التقنيات املتطورة.

ويجد متخذو القرار واملهتمون في البرنامج الذي قدمته الدراسة منهجية شاملة ملختلف 
اجلوانب التي ميكن االستعانة بها في تطوير برامج إعداد املعلمني بكليات إعداد املعلمني 
عن طريق إدخال تقنيات شبكات التواصل االجتماعي، وغيرها من أدوات االتصال عبر 

اإلنترنت، وما يجب أن تتضمنه آلية التطوير من عناصر.
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التواصل  شبكة  دور  على  للتعرف  االستكشافية  الدراسات  من  الدراسة  هذه  ُتَعدُّ 
االجتماعي تويتر Twitter في برامج إعداد املعلمني من أجل توفير التواصل االجتماعي 
في مجتمع الطلبة املعلمني، وتعزيز الوجود االجتماعي بينهم في بيئة تعليمية إيجابية 
من خالل اإلنترنت، وقد قدم الباحث عدة دروس من واقع تطبيقات شبكة اإلنترنت في 
العالقة بني الطلبة املعلمني وبني الطلبة واألساتذة في كليات إعداد املعلمني، ويرى كثير 
من املربني املختصني أن لشبكة التواصل االجتماعي تويتر Twitter أثًرا إيجابّيًا  على 
مشاركة الطلبة املتعلمني في العملية التعليمية، وإمكانية حصول الطلبة على املعلومات 

بطريقة أيسر عبر شبكة التواصل االجتماعي.

الدراسة الثانية
توظيف الشبكات االجتماعية في برامج إعداد املعلمني، وتطبيق تويتر

 Twitter بوصفه وسيلة للتواصل االجتماعي

Lorena R. Munoz, Cynthia Pellegrini-Lafont and Elizabeth 
Cramer (2014). Using Social Media in Teacher Preparation 
Programs: Twitter as a Means to Create Social Presence. 
Perspectives on Urban Education, Vol. 11, Issue 2.
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الطلبة املعلمني يشعرون بقدر  ويشير البحث إلى أن معظم الدراسات تؤكد على أن 
أكبر من التقارب باستخدامهم شبكات التواصل االجتماعي؛ ألنها خير وسيلة للتواصل 
سهولة  بسبب  املستمر  للحوار  مالءمة  أكثر  ُتَعدُّ   Twitter تويتر  وأن  التعليمية،  البيئة  في 
االستخدام، حيث بينت استجابات الطلبة أيًضا؛ أن التعلم بواسطة اإلنترنت يتطلب درجة 
عالية من الدقة واالنضباط حتى يتحقق للطالب التعلم ذاتّيًا، كما أن التعلم عبر اإلنترنت 

َيعِرَض للطالب قضايا عديدة، وخاصة ما يتعرض له الطالب في الفصول الدراسية.

الفصول،  في  ما  بصورة  يحدث  واملعلمني  الطلبة  بني  التفاعل  أن  أيًضا  الدراسة  وتبني 
بينما عن طريق التواصل اإللكتروني تكون الفائدة على نحو أوسع، وبصورة أدق، وعلى 
وجه أشمل في حتقيق النتائج املرجوة؛ وذلك كله يساعد املعلم في إدارة املناقشات بني الطلبة 

بيسر، ويصبح املعلم محور املناقشات بداًل من أن تكون املناقشات بني الطالب فقط.

األربع  برنامج  في  يدرسون  الذين  املعلمني  الطلبة  من  الدراسة  هذه  عينة  وتكونت 
السنوات بكلية التربية بجامعة جنوب فلوريدا، ومت في أثناء التربية العملية توزيعهم على 
12 مدرسة بوصفها جزًءا من مطالب حصولهم على الدرجة اجلامعية في التدريس، وقد 
قام الباحثون بتقسيم أفراد العينة إلى ثالث مجموعات تقوم مجموعتان منها بالتواصل 
لوجه  وجًها  الدراسة  بحجرة  مناقشتهم  فيتم  الثالثة  املجموعة  أما  اإلنترنت،  طريق  عن 
املجموعتني  أفراد  أن  على  تؤكد  البحث  إليها  توصل  التي  النتائج  وكانت  املدرس؛  مع 
أن  األخرى، كما  املجموعة  أكثر من  بالرضا  يشعرون   Twitter تويتر  يستخدمون  الذين 
االتصاالت كانت تتم بني أفراد املجموعتني في سهولة ويسر، وبصورة أكبر تزيد كثيًرا عن 

االتصاالت بني مجموعة حجرة الدراسة.

وملا كان هدف البحث يركز في أثناء إجراء الدراسة على استخدام تويتر Twitter بوصفه 
وسيلة للتعرف على مدى وجود الشعور االجتماعي بني الطلبة املعلمني وأساتذتهم من جهة، 
وبني الطلبة بعضهم بعًضا من جهة أخرى، فقد توصل البحث إلى حقيقة في غاية األهمية؛ 
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وهي أن الروابط االجتماعية بني معلمي املستقبل جزء مهم من جناحهم في التدريس، ومتتد 
آثارها اإليجابية بينهم عند ممارستهم العمل املدرسي، كما يبني البحث أن استخدام الطلبة 
املعلمني لتويتر Twitter؛ يشجعهم على استخدام شبكات التواصل االجتماعي والتقنيات 

احلديثة األخرى في عملهم واإلبداع في تطبيقها في أثناء عملية التدريس.

وهكذا يصبح الطلبة املعلمون قادرين على استكشاف التنوع املعرفي وأثره على التنوع 
الثقافي واللغوي لدى املعلمني الذين تتضح في شخصياتهم سمات التفكير التي تعكس 

ارتفاع مستوى املمارسة املتميزة في العمل.

تويتر  استخدامهم  عند  يحرصون  املعلمني  الطلبة  أن  جند  الدراسة  نتائج  إطار  وفي 
Twitter على تنظيم اتصاالتهم مع األساتذة من أجل احلصول على املعلومات التي تعينهم 

على املضي ُقدما في عملهم بصورة متميزة؛ تبعدهم عن الطرق التقليدية في العمل.

وقد توصلت الدراسة إلى أن املؤسسات التعليمية في ظل استخدام شبكات التواصل 
االجتماعي تعمل على تعزيز الروابط بني الطلبة، والبحث عن اجلديد في الوسائط املتعددة 
التجريبية،  األعمال  إجناز  وفي  والتعاون،  املشاركة  في  متيًزا  أكثر  جتعلهم  التي  والتقنيات 
خاصة وأن تطبيقات اإلنترنت سوف تزداد تنوًعا في مجال التعليم، ومن الضروري أن 
من  مزيد  بإجراء  الدراسة  أوصت  وقد  املعلم،  إعداد  في  تطبيقاتها  كل  استخدام  يستمر 

الدراسات حول هذا اجلانب.

تعقيب:

بداية تؤكد هذه الدراسة على ضرورة تنمية مهارة الطلبة املعلمني في استخدام شبكات 
تتوافر  الذين  املعلمني  الطلبة  أن  اتضح  فقد  التعليمية،  العملية  في  االجتماعي  التواصل 
لديهم مهارات استخدام التقنيات احلديثة هم أكثر جناًحا وإبداًعا في عملهم، كما أن إتقان 
استخدام شبكات التواصل االجتماعي يساعدهم في بناء عالقات اجتماعية ومهنية مع 
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مختلف املعلمني، فعلى سبيل املثال؛ تويتر Twitter وفيسبوك Facebook؛ يدعم التواصل 
بينهم وبني غيرهم من أفراد املجتمع، كما أن استخدام مثل هذه الشبكات يتيح استمرار 

التواصل بني أفراد املجتمع التربوي ويعزز التعليم العميق بني الطلبة املعلمني.

بوصفها  االجتماعي  التواصل  شبكات  استخدام  فاعلية  تزداد  أن  الدراسة  وتتوقع 
وسيلة يتعلم خاللها كثير من املعلمني والطلبة املعلمني، وسوف تستمر شبكات التواصل 

االجتماعي في التطور، ويتسع نطاق استخدامها في مجال التعليم والتعلم.
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الضوء على أهمية استخدام شبكات  ُتلقي  الدراسة لكونها ميدانية  اختيار هذه  مت 
التواصل االجتماعي بنظرة مستقبلية في عملية التعليم والتعلم لدى طالبات كلية التربية 
للدور  املتوقعة  التطورات  املستقبلية على  النظرة  امللك سعود، وتعتمد هذه  في جامعة 
الذي ميكن أن تؤديه شبكات التواصل اإللكترونية في إعداد معلمي املستقبل بوصفها 

تقنية متطورة أواًل وبوصفها مصدًرا للمعلومات املتجددة في منو معارفهم ثانًيا.

الدراسة الثالثة
فاعلية الشبكات االجتماعية اإللكترونية في تطوير عملية التعليم

 والتعلم لدى طالبات كلية التربية في جامعة امللك سعود

نورة سعود الهزاني )2013م(. فاعلية الشبكات االجتماعية اإللكترونية في تطوير 
عملية التعليم والتعلم لدى طالبات كلية التربية في جامعة امللك سعود. املجلة الدولية 

لألبحاث التربوية / جامعة اإلمارات العربية املتحدة. العدد 33.



20

أولـــويــــات تـــربــويـــــة

التنمية االجتماعية واالقتصادية للدول، ثم احلاجة إلى  النمو املضطرد في خطط  مع 
تنفيذ هذه اخلطط بواسطة مخرجات تعليمية قوية تتحول لديها املعرفة إلى مهارة وعلى 
األخص في مجال التعليم املهني إلعداد املعلمني واملعلمات، وعلى اعتبار أن الشبكات 
االجتماعية اإللكترونية أسرع قطاعات التعلم اإللكتروني منّوًا في السنوات األخيرة فقد 
سعت السياسات التعليمية في مختلف دول العالم إلى استخدامها بوصفها تقنية حديثة 

في مجال إعداد املعلمني.

وتركز الدراسة احلالية على فاعلية الشبكات االجتماعية اإللكترونية في تطوير عمليتي 
التعليم والتعلم بكليات إعداد املعلمني، وحتديد مستقبل استخدامها بالنسبة لتعليم الطلبة 
املعلمني والطالبات املعلمات وتعلمهم، وفاعلية استخدام هذه الشبكات في ممارسة عملهم 
على اعتبار أن هذه الشبكات تضيف فكًرا تربوّيًا جديًدا للتقنيات اإللكترونية املستخدمة 

في املنظومة التربوية، وُبْعًدا جديًدا لتطوير مهارات املعلمني واملعلمات التكنولوجية.

املعلومات  يعتمد على جتميع  بروتوكول  عبارة عن  اإللكترونية  االجتماعية  والشبكة 
ثابتًة أو متحركة، وتخزينها في مجموعة وثائق  سواء كانت نصوصًا أوأصواتًا أو صوًرا 
متشعبة حيث ميكن للمتصفح احلصول على املعلومة التي يريدها حسب الطلب، مستخدمًا 
الروابط أو محركات البحث على الشبكة االجتماعية اإللكترونية، وهي من جهة أخرى 
فها الباحثون؛ شبكة ضخمة من شبكات احلاسب اآللي املمتدة عبر الكرة األرضية،  كما يعرِّ
وتستخدم في الوقت احلاضر من قبل املاليني في جميع أنحاء العالم، وجتعل كل مشترك 

بها قادر على الوصول إلى كم كبير من مصادر املعلومات.

وأدى استخدام الشبكة االجتماعية في التعليم إلى تطور في العملية التعليمية، كما أثر 
إيجابّيًا  على طريقة أداء املعلم واملتعلم وإجنازاتهما داخل الفصل الدارسي الحتوائها على 
بدور  ساهمت  اإللكترونية  االجتماعية  فالشبكة  املجاالت؛  شتى  في  متنوعة  معلومات 
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كبير وإيجابي في املجال التعليمي، ومن بني تلك األدوار التي تقوم بها الشبكة في املجال 
التعليمي، ما يلي:

•أداة حلفظ املعلومات. 	

•تساهم في االهتمام بالتعليم الفردي أو الذاتي. 	

•تنمي القدرات املعلوماتية لدى الطالب. 	

•تنمي مهارات التفكير العلمي. 	

•تساعد على تطوير التفكير اإلبداعي. 	

•حتقق بعض أهداف التعلم. 	

•تساعد في إيجاد إستراتيجيات وخطط حلل بعض املشكالت التعليمية. 	

•تيسر لألفراد االتصال باملؤسسات التعليمية بني دول العالم. 	

•ميكن الباحثني من االطالع على املجالت والدوريات والنشرات العلمية، والكتب  	

واملقاالت والتقارير املتنوعة.

في  استخدامها  ميكن  التي  التقنيات  أحد  اإللكترونية  االجتماعية  الشبكات  وتعد 
التعليم؛ إذ إنه من املمكن أن تقوم بدور كبير في تغيير الطريقة التعليمية املتعارف عليها 
في الوقت احلاضر، فعن طريق الفيديو التفاعلي لن يحتاج املعلم مستقباًل أن يقف أمام 
الطالب إللقاء درسه، وال يحتاج الطالب أن يتعلم من خالل الذهاب إلى املدرسة فقط، 
عن  ذلك  ويأتي  إلكتروني(،  )معلم  افتراضي  معلم  بواسطة  ُبعٍد  عن  التعليم  سيحل  بل 

طريق:

1- البريد اإللكتروني:

ويعد تعليم الطالب عن طريق البريد اإللكتروني اخلطوة األولى في استخدام الشبكة 
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القوائم  يسمى  ما  استخدام  على  املعلم  يساعد  فهو؛  التعليم  في  اإللكترونية  االجتماعية 
البريدية للفصل الدراسي الواحد، حيث يتيح للطالب احلوار وتبادل الرسائل واملعلومات 

فيما بينهم.

:)Mailing list( 2- القوائم البريدية في التعليم

من أهم مجاالت تطبيق القوائم البريدية في التعليم هو تأسيس قائمة بأسماء الطالب 
في الفصل الواحد بوصفه وسيًطا للحوار بينهم، ومن خالل استخدام هذه اخلدمة ميكن 
جلميع الطالب في الصفوف املماثلة في مجموعة تبادل اآلراء ووجهات النظر، وتوجيه 
املعلمني والطالب في التسجيل في القوائم العاملية العامة )حسب التخصص(؛ االستفادة 

من املتخصصني، ومعرفة اجلديد، واالستفادة من خبراتهم، والسؤال عما أشكل عليهم.

 :)Use Net( 3- نظام مجموعات اإلخبار في التعليم

وهي أكثر استخدامات شبكة اإلنترنت جماهيرية، فهي عبارة عن األماكن التي يجتمع 
فيها الناس لتبادل اآلراء واألفكار أو البحث عن املساعدة، ومما مييز هذه املجموعات أنها 

مرتبة هرمّيًا لتسهيل العثور على املعلومة.

4- استخدامات برامج احملادثة )Internet Relay Chat( في التعليم:

مع  احلديث  من  مستخدمه  مُيكن  نظام  هو   )IRC( اإلنترنت  شبكة  على  احملادثة 
املدارس يستخدمون  اجلامعات ومعلمي  أساتذة وطالب  مستخدمني آخرين، وكثير من 

هذا البرنامج في التعليم على النحو التالي: 

الصوت  باستخدام  االجتماعات  لعقد  وسيلة  بوصفه  احملادثة  نظام  •استخدام  	

والصورة بني أفراد املادة الواحدة.

•بث احملاضرات من املراكز التعليمية إلى أي مكان في العالم دون تكلفة تذكر. 	
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•استضافة علماء أو أساتذة من أي مكان في العالم لاللتقاء بهم، وإلقاء محاضرته  	

على معلمني وطالٍب في الوقت نفسة وبأقل تكلفة تذكر.

•يتم عقد الدورات العلمية عبر الشبكة االجتماعية اإللكترونية حيث ميكن للطالب  	

أو املعلم أو أي فرد متابعة تلك الدورة وهو في منزله.

مع  اجتماعات  عقد  الطالب  يستطيع  حيث  الفيديو  باستخدام  اجتماعات  •عقد  	

زمالئهم من مختلف أنحاء العالم ملناقشة مواضيع معينة أو ملناقشة كتاب أو فكرة 
جديدة في امليدان، أو مناقشة نتائج بحث ما وتبادل وجهات النظر حوله.

اجلراحية،  العمليات  مثل:  من  التجارب؛  بعض  لعرض  اخلدمة  هذه  •استخدام  	

وكذلك التجارب العملية بالكيمياء واألحياء والفيزياء ونحوها.

إيجابيات استخدام الشبكات االجتماعية اإللكترونية في التعليم:

الشبكات االجتماعية اإللكترونية تؤدي دوًرا مهّمًا في تزويد الطلبة باملعلومات املتنوعة 
التي تخدم معظم املجاالت والتخصصات، كما أنها تقدم خدمات كبيرة للطلبة منها:

•تبادل الرسائل البريدية اإللكترونية. 	

بني  وأص��وات  وصور،  وبرامج  تعليمية  نصوص  على  تشتمل  التي  امللفات  •نقل  	

الطالب.

•توفير آلية سهلة للطالب واملعلمني في نشر أعمالهم. 	

•تهيئة فرصة نشر اإلعالنات التعليمية وعقد الدورات التدريبية. 	

ومن هنا أصبحت الشبكة االجتماعية اإللكترونية في العصر احلديث ضرورة تربوية 
االجتماعية  الشبكة  استخدام  مبررات  من  بعٌض  يلي  وفيما  عنها،  االستغناء  ميكن  ال 

اإللكترونية تربوّيًا:



24

أولـــويــــات تـــربــويـــــة

- 1 مبرر اجتماعي: أصبحت ثقافة الشبكة االجتماعية اإللكترونية مؤشًرا للتقدم عند 
املجتمعات أو األفراد؛ فمؤسسات املجتمع املتميزة أصبحت تنظر إلى هذه الثقافة 

بوصفها مؤشًرا للكفاءة.

ومهارات  ق��درات  العاملني  متنح  اإللكترونية  االجتماعية  الشبكة  مهني:  مبرر  2 -
تفيدهم في إتقان أعمالهم املختلفة، وتوفير اجلهد والوقت واملال؛ لذا جند أن أسواق 
العمل املتميزة تسعى دومًا إلى تأهيل العاملني أو الراغبني في العمل ليتعاملوا مع 

مستحدثات العصر.

وآليات  مناذج  من  لهم  توفيره  ميكن  مبا  لإلبداع  املستخدمني  يحفز  إبداعي:  مبرر  3 -
تنفيذ، وإمكانيات للتعديل والتغيير والعرض والتقومي.

مبرر معلوماتي: تسعى املجتمعات دومًا للتطور التقني لينعكس ذلك عليها اقتصادّيًا  4 -
وسياسّيًا واجتماعّيًا، والشبكة االجتماعية اإللكترونية تأتي في قمة التطور التقني.

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

شبكات  حققتها  التي  للفوائد  بالنسبة  مهمة  نتائج  عدة  إلى  الدراسة  هذه  توصلت 
التواصل االجتماعي اإللكترونية في التعليم، فقد أجابت 82% من الطالبات عينة الدراسة 
الالتي يستخدمن هذه الشبكات بأنها؛ تساعدهن على احلصول على كثير من املعلومات 
اإللكترونية  االجتماعية  الشبكات  استخدام  أن  كما  يدرسونها،  التي  باملقررات  املرتبطة 
يساعد في دمج ثقافتهن بالثقافات األخرى عند حصولهن على املعلومات، وأجابت %78 
من الطالبات عينة الدراسة بأن استخدام شبكات التواصل االجتماعي اإللكترونية زادت 

من معرفتهن بالتقنيات احلديثة في مجال التدريس.

وقد توصلت الدراسة إلى التوصيات التالية:

املجال  في  اإللكترونية  االجتماعية  للشبكات  الطلبة  استخدام  تفعيل  على  العمل  1 -
العلمي األكادميي.
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الطلبة  استخدام  يدعم  مبا  بكلياتهم  بالطلبة  اخلاصة  واملعامل  التحتية  البنية  توفير  2 -
للشبكات االجتماعية اإللكترونية.

تدريب الطلبة على استخدام الشبكات االجتماعية اإللكترونية استخداًما علمّيًا  3 -
صحيًحا.

توفير احلوافز التي تدفع الطلبة إلى استخدام الشبكات االجتماعية اإللكترونية. 4 -

توعية الطلبة بأهمية استخدام الشبكات االجتماعية اإللكترونية. 5 -

اإللكترونية  االجتماعية  الشبكات  استخدام  على  التدريس  هيئة  أعضاء  حث  6 -
للتواصل العلمي مع الطالب.

نشر الوعي حول مفهوم كيفية استخدام الشباب للشبكات االجتماعية اإللكترونية  7 -
في املجال العلمي األكادميي.

القيام باملزيد من البحوث حول واقع استخدام الطلبة للشبكات االجتماعية  8 -
اإللكترونية.

دارسة املعوقات واملشكالت التي تواجة الطلبة عند استخدام الشبكات االجتماعية  9 -
اإللكترونية.

تعقيب:

تقدم هذه الدراسة نظرة حديثة في إعداد املعلمني تتوافق مع تقنية االتصال احلديثة، وتبني 
أهمية إعداد برامج إعداد معلم التعليم العام وبنائها معتمدة على تقنيات االتصاالت؛ ألهميتها 

وفائدتها، ولكي تساعد الطالب املعلم على التواصل العلمي مع زمالئه في احلقل التربوي.

وتفيد هذه الدراسة في تضمني شبكات التواصل االجتماعي لبرامج إعداد املعلمني.
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 تربوية
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االقتصادية  التغيرات  ملواكبة  الدراسية  امل��ق��ررات  تطوير  مبكان  ال��ض��رورة  من 
واالجتماعية والتكنولوجية والثقافية املختلفة، والعمل على معاجلتها بالشكل املناسب 
من خالل ترسيخ اجلوانب اإليجابية ومواجهة اجلوانب السلبية، وتفنيد عوامل القبول 
والرفض جتاهها، فاملجتمع احلديث يحتاج إلى نوعية من البشر ميكنهم التكيف بسهولة 
مع متغيرات العصر حتى ميكن التنقل في املهن واألعمال على اختالف أنواعها نتيجة؛ 

إلى وجود ثورة املعلومات التي البد من التفاعل معها.

الدراسة الرابعة
برنامج مقترح في التربية العملية قائم على شبكات التواصل االجتماعي

لتنمية املفاهيم العلمية، وعادات العقل لدى الطالبات معلمات رياض األطفال

عاصم محمد إبراهيم عمر )2013م(. برنامج مقترح في التربية العملية قائم على 
شبكات التواصل االجتماعي لتنمية املفاهيم العلمية، وعادات العقل لدى الطالبات 
معلمات رياض األطفال. دراسات عربية في التربية وعلم النفس، العدد 40، اجلزء 

األول، أغسطس 2013م.
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بدأت الدراسة بسرد عدد من املصطلحات العلمية التي لها عالقة بشبكات التواصل 
االجتماعي؛ من مثل:

• 	.)Social Networks( شبكات التواصل االجتماعي

.) • 	Facebook( الفيس بوك

في  االجتماعي  التواصل  شبكات  دور  إلى  النظري  إطارها  في  الدراسة  وتطرقت 
تنمية املفاهيم العلمية التربوية، وعادات العقل لدى الطالبات معلمات رياض األطفال، 
وتطرقت إلى أهمية تلك الشبكات في التربية العملية للطالبات معلمات رياض األطفال، 
مع  ظهرت  اإلنترنت  شبكة  عبر  املتاحة  املواقع  من  مجموعة  عن  عبارة  الشبكات  وهذه 
افتراضي  مجتمع  بيئة  في  األف��راد  بني  التواصل  تتيح   )Web 2.0( للويب  الثاني  اجليل 

يجمعهم حسب اهتماماتهم.

وتتنوع أشكال وأهداف هذه الشبكات؛ فبعضها عام يهدف إلى التواصل العام وتكوين 
في  اجتماعية  شبكات  تكوين  حول  يتمحور  اآلخر  وبعضها  العالم،  حول  الصداقات 
نطاق محدود ومنحصر في مجال معني؛ من مثل: شبكات املعلمني وشبكات املصورين 

ومصممي اجلرافيكس، وتقسم مواقع شبكات التواصل االجتماعي إلى نوعني هما: 

Internal Social Networking شبكات التواصل االجتماعي الداخلية

ويتكون هذا النوع من شبكات التواصل من مجموعة من الناس، متثل مجتمعا مغلقًا 
يتم السماح لهؤالء األشخاص  أفراد داخل مؤسسة تعليمية، حيث  أو خاّصًا؛ من مثل: 
فقط دون غيرهم للدخول إلى هذه الشبكة التي تسمح لهم باملشاركة في أنشطة مختلفة 
مباشرة  مناقشات  في  والدخول  اجتماعات  وحضور  وملفات،  آراء  وتبادل  تدوين  من 

وغيرها من األنشطة.
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External Social Networking شبكات التواصل االجتماعي اخلارجية

الشبكات عبارة عن مواقع متاحة جلميع مستخدمي اإلنترنت، وهي  النوع من  وهذا 
مصممة خصيًصا جلذب أكبر عدد من املستخدمني لها، وتسمح لهم باملشاركة في أنشطتها 

املختلفة مبجرد التسجيل فيها.

من: الفيسبوك  وتتعدد شبكات التواصل االجتماعي اخلارجية لتشمل حسب الشهرة كاّلً
 ،Lifeboon بوون  واليف   ،Hi5 فايف  وهاي   ،Myspace سبيس  وماي   ،Facebook

2ffe. نت  وتوفي   ،Brightkite كايت  وبرايت   ،Twitter وتوتير   ،Linkedin ولينكدإن 
الدراسة  هذه  واعتمدت  الشبكات،  من  وغيرها   ،IKHWANBOOK وإخوانبوك   ،net

الطالبات ألغراض  يجمع  الفيسبوك،  يرتبط على شبكة  العملية  التربية  في  برنامج  على 
مهنية وتعليمية وتدريبية.

على  قائم  العملية  التربية  في  برنامج  اقتراح  هو؛  للدراسة  الرئيس  الهدف  كان  وملا 
متضمًنا  املقترح  البرنامج  بتصميم  الباحث  ق��ام  فقد  االجتماعي،  التواصل  شبكات 

التطبيقات التالية:

 • 	Twitter التدوين املصغر؛ مما قد يغني عن مواقع التدوين املصغر؛ من مثل: تويتر
وغيره.

•إضافة الصور ومشاركتها والتعليق عليها، مما قد يغني عن مواقع تشارك الصورة؛  	

من مثل: فليكر Flicker وغيره.

•إضافة مقاطع الصوت والفيديو ومشاركتها والتعليق عليها؛ مما قد يغني عن مواقع  	

تشارك مقاطع الصوت والفيديو؛ من مثل: يوتيوب Youtube وغيره.

املفضلة االجتماعية؛ من مثل:  املواقع  •مشاركة روابط األصدقاء؛ مما قد يغني عن  	

Delicious وغيره.



30

أولـــويــــات تـــربــويـــــة

• وغيره. 	eBay البريد اإللكتروني والدردشة؛ مما قد يغني عن مواقع

•إضافة مالحظات قد تغني عن املدونات واملنتديات. 	

•إضافة مناسبات عامة أو خاصة وإمكانية دعوة األصدقاء عليها؛ مما قد يغني عن  	

مواقع التقومي Calendar على جوجل google  وغيره.

•ولشبكة الفيسبوك دور إيجابي في العملية التعليمية، فعن طريق هذه الشبكة ميكن  	

أن نقوم بالتالي:

•ينشئ املعلم أو الطالب صفحة ملادة أو موضوع تعليم، يدعو الطالب للمشاركة فيه  	

ويقترح عليهم تبادل املعلومات.

•نشر الصور ومقاطع الفيديو التعليمية املناسبة للمادة وتبادلها بني الطالب واملهتمني،  	

والتعليق عليها ومناقشة ما فيها.

•تكوين مجموعات تعليمية ترتبط مبنهج دراسي معني، يتم فيها تبادل املعلومات. 	

•تكوين صداقات وعالقات مع املهتمني مبادة أو موضوع تعليمي معني من جميع  	

أنحاء العالم مع تبادل املعلومات واخلبرات فيما بينهم.

•استخدامها بوصفها وسيلة الستمرار العالقة بني اخلريجني لالستمرار في التعليم  	

وتطوير الذات في ذات التخصص.

•استخدامها بوصفها وسيلة لدعوة الطالب وغيرهم للمناسبات التعليمية املختلفة. 	

كما أن هذه الشبكة تقوم مبا يلي:

•توفير بيئة تعلم غنية باملصادر العلمية املتنوعة من مواقع ويب أو مقاطع فيديو، أو  	

صور علمية، مع تسهيل املشاركة بني الطالبات املعلمات وبعضهم بعًضا.
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•إتاحة الفرصة للطالبات املعلمات مبشاركة األفكار الشخصية أو التصورات العقلية  	

حول املفاهيم العلمية، ومناقشتها، والتعليق عليها.

أفاعل اآلخرين جتاه ما مت مشاركته من  للتأمل والتعرف على ردود  •إتاحة فرصة  	

موضوعات علمية.

•إمكانية التواصل مع اخلبراء واملتخصصني في مجال التربية العملية وتعليم العلوم. 	

تعقيب:

في ضوء النتائج التي توصل إليها البحث احلالي ميكن تقدمي املقترحات اآلتية:

للتربية  برامج  تقدمي  في  • “الفيسبوك” 	 االجتماعي  التواصل  شبكة  من  االستفادة 
العملية ملختلف الطالب بالتعليم اجلامعي.

مجاالت  ضوء  في  التربية  بكليات  األطفال  رياض  معلمات  إعداد  برامج  •تطوير  	

منهج رياض األطفال املطور ومعاييره ومؤشراته مبؤسسات رياض األطفال؛ لضمان 
تخريج معلمات متتلك الكفايات الالزمة لتنفيذ هذا املنهج وحتقيق أهدافه.

•تدريب أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية على تصميم بعض املقررات التعليمية  	

من  املتزايد  لإلقبال  نظًرا  “الفيسبوك”؛  االجتماعي  التواصل  شبكة  عبر  وتنفيذها 
قبل طالب اجلامعة على استخدام هذه الشبكة.

التدريس  املعلمني كيفية  الطلبة  تعليم  التواصل االجتماعي في  •استخدام شبكات  	

باستخدام التعليم املصغر والتعلم الذاتي واللقاءات عن ُبْعٍد.

•تدريب معلمات رياض األطفال وموجهاتها في أثناء اخلدمة على استخدام شبكة  	

وتكوين  العملية،  التربية  أه��داف  لتحقيق  “الفيسبوك”؛  االجتماعي  التواصل 
مجتمعات التعلم اإللكتروني التي تستهدف حتقيق التنمية املهنية لديهن.
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التواصل  شبكة  عبر  وتعلمها  العلوم  بتعليم  يهتم  إلكتروني  تعلم  مجتمع  •عمل  	

االجتماعي “الفيسبوك”، يشارك فيه جميع املهتمني بالتربية العملية على مستوى 
التطورات  يواكب  مبا  العلوم  وتعليم  العملية،  بالتربية  للنهوض  العربي؛  الوطن 

الهائلة في مجالها.

•االستفادة من بيئة التعلم اإللكتروني التفاعلية بواسطة الفيسبوك في تنمية املفاهيم  	

العلمية، وعادات العقل وغيرها من أهداف التربية العملية لدى املتعلمني باملراحل 
التعليمية املختلفة.
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تركز هذه الدراسة على نوع اخلبرات التعليمية التي يكتسبها الطالب املعلمون عند 
من  البحث  عينة  اختيار  مت  وقد  وكمها،  تويتر  االجتماعي  التواصل  شبكة  استخدام 
الطالب املنتظمني في برامج جامعة جزر بلير بأسبانيا، فقد الحظ الباحثون أنه منذ عام 
تعليمية مبتكرة، وعند محاولة  الطالب في تلك اجلامعة تقدمي ممارسات  بدأ  2004م 
معرفة السبب وجدوا أن طلبة البرنامج يستخدمون شبكة تويتر في احلصول على املادة 

العلمية وعلى األفكار التي تدعم نشاطاتهم.

الدراسة اخلامسة

تعزيز فرص تعلم الطالب املعلم باستخدام شبكات التواصل االجتماعي: 
مناقشة موسعة عن طريق تويتر؛ نحو فهم أعمق للنشاط التعليمي

Gemma Tur and Victoria I. Marin (2015). Enhancing Learning 
with the Social Media: Student Teachers’ Perceptions on Twitter 
in a Debate Activity. Journal of New Approaches in Educational 
Research. Vol. 4, No. 1.
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وحتاول هذه الدراسة التعرف على أنواع النشاطات املبتكرة التي تعتمد على تكنولوجيا 
Twitter، على أن يتم عمل مناقشة أولية  شبكات التواصل االجتماعي ومن بينها تويتر 
متهيًدا لوضع خطة تدريب الطلبة املعلمني، وتقدمي كل مجموعة فهم لبيئة التعلم املالئمة، 
ويركز الباحثان على التعلم الشخصي للطالب املعلم باستخدام تويتر بوصفه منهجية لهذه 

الدراسة، بحيث يتحقق للطالب التنمية الشخصية واملهنية.

وفي اجلانب التعليمي بينت الدراسة آلية تصميم أنشطة التعلم باستخدام تويتر، وتتم 
هذه األنشطة في محيط الفصل الدراسي؛ فعلى سبيل املثال؛ إدارة مناقشة موسعة حول 
مضمون موضوع معني يشارك فيها عدد من الطلبة املعلمني، أو يطرح سؤااًل على نطاق 
املشاركة في النقاش؛ ليتسع أيًضا نطاق التفاعل بني الطلبة، والحظ الباحثان أن استخدام 
ول سلبية  الطالب، ويحِّ الطالبية بشكل يشجع مشاركة  األنشطة  ينظم  التعليم  تويتر في 
أيًضا أن االتصال بني الطلبة على املستوى  بعض الطالب إلى مشاركة نشطة، والحظوا 
التربوي أفضل من املناقشة املوجهة والسبب في ذلك أنها تعكس املستوى احلقيقي إلدراك 

الطلبة من خالل استخدامهم لشبكة تويتر.

وقام الباحثان كذلك بتوضيح كيفية معاجلة الصعوبات التي قد تواجه الطلبة املعلمني 
في استخدامهم للشبكات االجتماعية عند تنفيذ أنشطة التعلم، ويؤكد الباحثان أن الطالب 
يصبح أكثر ثقة بنفسه، وتزداد قدرته على الفهم واإلدراك باستخدام مثل هذه الشبكات 
في تنفيذ األنشطة؛ ألن تفاعله مع زمالئه في أثناء العمل املشترك، وحماسه لبذل اجلهد 
بالتعاون مع زمالئه يقلل من قلقه، وفي سياق اإلجراءات ركزت الدراسة على االهتمام 
املعلمني،  للطلبة  التعليمية  األنشطة  تنفيذ  في  املتعددة  والوسائط  تويتر  تكنولوجيا  بدمج 
َثمَّ أمكن تصميم اخلبرة املكتسبة من استخدام تكنولوجيا تويتر وتنفيذها وحتليلها،  ومن 
كما أنه حدثت بعض التغييرات في املمارسات التعليمية للطلبة نتيجة االتصال باملعلمني 
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رصيدهم  زيادة  نحو  النفسية  بالراحة  وإحساسهم  مباشر  بشكل  تعليمهم  فرص  زاد  مما 
إعدادهم  ومصداقية  اجلديدة  التقنية  هذه  استخدام  بني  إيجابي  ارتباط  ووجود  املعرفي، 

بوصفهم معلمني.

مناقشة  ومناقشتها  التعليمي  النشاط  جتربة  تنفيذ  مت  الدراسة  هذه  إجراء  سياق  وفي 
مفصلة ملواضيع مختلفة، وتشمل هذه التجربة اجلوانب التالية:

•مراحل املناقشة للنشاط العملي. 	

•جمع البيانات وحتليلها. 	

•تقييم النشاط في ضوء حتليل البيانات. 	

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج مهمة منها:

فقد  تويتر،  شبكة  قدمته  مبا  متأثرين  إيجابّيًا  املعلمني  الطلبة  استجابة  مستوى  1 -
النشاط أن تويتر ساعدهم على فهم أفضل  أجاب 80% من الطلبة املشاركني في 

ملوضوعات املناقشة.

% من  كان الشعور العام للطلبة حول هذه التجربة مع تويتر إيجابّيًا، فقد أجاب 84- 2
الطلبة املشاركني بأنهم قد استمتعوا وتعلموا من النشاط.

% من الطلبة  كان النشاط املقدم على اإلنترنت إيجابّيًا، وله هذه اآلثار بالنسبة ل� 88- 3
حول أوجه املناقشة.

كان مستوى فهم الطلبة الذين استخدموا اإلنترنت عن طريق احلواسيب ليصلوا  4 -
إلى تويتر، أعلى من الطلبة الذين استخدموه عن طريق املوبايل للوصول إليه.

في  حديثة  تقنية  بوصفه   Twitter تويتر  تطبيق  أن  الدراسة  نتائج  من  يتضح  وهكذا 
ممارسة النشاط ارتفع مبستوى التدريس، واتسع نطاق فرص التعلم في الفصول الدراسية، 
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مما يشجع الطلبة على استخدام هذه التقنية مستقباًل، وذلك باإلضافة إلى أن انطباع الطلبة 
كان إيجابّيًا، كما أن مؤشر النتائج أظهر رغبة الطلبة في استخدام تقنية شبكات التواصل 
في أثناء دراستهم وفي عملهم مستقباًل، كما ميكن القول: إن نظام التعليم في مؤسسات 
إعداد املعلمني يجب أن يركز على استخدام تويتر وغيره من شبكات التواصل في أثناء 

دراستهم وفي عملهم مستقباًل.

على  يركز  أن  يجب  املعلمني  إع��داد  مؤسسات  في  التعليم  نظام  إن  القول:  وميكن 
استخدام تويتر وغيره من شبكات التواصل في األنشطة التعليمية بوصفها أداة فاعلة في 

تعليم الطلبة املعلمني وتدريبهم، وهذا يعزز استخدامها في العمل املدرسي بشكل عام.

تعقيب:

إن كثيًرا من الدراسات تؤكد على أهمية استخدام تويتر وغيره من شبكات التواصل 
في  مكانها  تأخذ  أن  يجب  التي  احلديثة  التقنيات  من  أساسّيًا  جزًءا  بوصفه  االجتماعي 
التعليم ببرامج إعداد املعلم، ألنها تعزز العالقة بني الطلبة املعلمني وأساتذتهم، كما أنها 
توسع نطاق التعليم خارج الفصول الدراسية. وتطبيق طريقة املناقشة باستخدام شبكات 
العمل  املفيد  املعلمني، ومن  إعداد  التدريس مبؤسسات  أسلوًبا متطوًرا في  ُيَعدُّ  التواصل 
على إدخاله بوصفه جتديًدا تقنّيًا، ومن جهة أخرى فإن تطبيق مبدأ مشاركة الطالب املعلم 
في تنفيذ النشاطات التعليمية ُينمي إحساسه املهني ويزيد إحساسه باملسؤولية جتاه تالميذه 

في املستقبل.

شبكات  الستخدام  بالنسبة  املماثلة  الدراسات  به  أوصت  ما  تطبيق  في  البدء  وعند 
التكنولوجية؛  التواصل االجتماعي؛ يجب أن تراعي اجلهات املسؤولة توافر اإلمكانات 

من مثل: احلواسيب وشبكة اإلنترنت.
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أجريت هذه الدراسة بهدف التعرف على مستوى التفاعل االجتماعي وفاعلية 
بيئة التعلم عبر شبكات التواصل االجتماعي على اإلنترنت، واسُتخِدَم في إجرائها 
استبيان قابل للتطبيق املتكرر، وقد ظهرت أهمية هذه الدراسة وغيرها من الدراسات 
املماثلة بعد أن زاد عمق العالقة بني املعلمني واملتعلمني وظهور أهمية االتصال بني 
االرتقاء  في  االتصاالت  هذه  مثل  وجدوى  املهنية،  ممارستهم  خالل  في  املعلمني 
التواصل االجتماعي في إجراء  املعلمني وفاعلية استخدام شبكات  مبستوى إعداد 
االتصاالت بني الطلبة املعلمني في أثناء األنشطة التعليمية. ويجب هنا أن نشير إلى 
دور شبكات التواصل االجتماعي في تسهيل مهمة الباحث لتحديد مستوى التفاعل 
وفاعلية بيئة التعلم بواسطة اإلنترنت، والتي يراد من ورائها حتسني نوعية التعليم في 

مؤسسات إعداد املعلمني.

الدراسة السادسة
دراسة تقوميية ملستوى التفاعل وفاعلية بيئة التعلم للطلبة املعلمني

عبر شبكات التواصل االجتماعي على اإلنترنت

David B. Mykoto (2015). A Replication Study on the Multi-
Dimensionality of Online Social Presence. The Turkish Online 
Journal of Educational Technology. Vol. 14, Issue 1.
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وتشير الدراسة إلى صعوبة قياس الوجود االجتماعي ومستوى تكييف الطالب في بيئة 
التعلم عن طريق اإلنترنت، وكذلك قياس املستويات الفكرية والثقافية للطلبة، ومحاولته 

االستعانة مبقاييس الدراسات السابقة في هذا املجال.

ولكون الدراسة اعتمدت على تكرار التحليل في إجراء الدراسة؛ فقد واجهت مشكلة 
أخرى متثلت في عدم وجود مقاييس موحدة لعمل املقارنات املطلوبة؛ لذا مت اللجوء إلى 

التحليل العاملي الستكشاف الفروق اإلحصائية بني املجموعات.

وفي إطار عرض النتائج ومناقشتها مت استعراض العوامل اخلارجية التي كان لها أثر 
واضح في إيجاد الفروق بني املجموعات من أفراد عينة الدراسة والتي تضمنتها إجاباتهم 

على النحو التالي:

التواصل  شبكات  بأن  العينة  أفراد  أفادت  االجتماعي؛  االتصال  ألشكال  بالنسبة  1 -
لغة  بها  املستخدمة  اللغة  وأن  اآلخرين،  مع  للتواصل  جيدة  وسيلة  االجتماعي 

واضحة وسهلة مليئة باملعاني.

باملشاركة  تسمح  االجتماعي  التواصل  شبكات  فإن  االجتماعي؛  للسياق  بالنسبة  2 -
البناءة وتهتم بالعالقات اإلنسانية بني الطلبة وإقامة عالقات اجتماعية جيدة.

وبالنسبة للتفاعل؛ فإنه في ظل متتع املشاركني مبهارات االتصال؛ فإنهم سيجدون  3 -
بأنها مريحة وذات فائدة عظيمة، وتبني ذلك من التفاعل بني الطلبة.

التعليم  توفير  في  املقارنة  ألغراض  التباين  حجم  الدراسة  نتائج  حتليل  تكرار  أوضح  وقد 
جلميع الطلبة املعلمني باستخدام شبكات التواصل االجتماعي، كما أوضحت النتائج مستوى 
تكافؤ الفرص في استخدام الشبكات بالنسبة جلميع الطلبة، وأوضحت الدراسة أيًضا عدم وجود 
فروق بني اجلنسني في استخدام تلك الشبكات، كما أوضحت نتائج الدراسة أن استخدام الطلبة 

لشبكات التواصل ال يتأثر باملستوى الثقافي للطلبة، وال بأمناط اتصالهم لألغراض التعليمية.
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تعقيب:

ُتَعدُّ هذه الدراسة تقوميية من أجل تطوير استخدام شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز 
التعليم مبؤسسات إعداد املعلمني؛ فقد قام الباحث بالتحليل املتكرر لنتائجها لكي يتحقق 
الهدف من الدراسة، ومن املمكن االستفادة من منهجية الدراسة والعناصر التي ركزت على 
تقوميها ألهميتها عند إدخال تكنولوجيا شبكات التواصل االجتماعي بوصفه جزًءا مهّمًا في 
برامج إعداد املعلمني املستقبلية، كذلك في قياس التقدم الذي ميكن أن يحدث في مستوى 

فاعلية استخدام الشبكات، ومستوى االستفادة منها في تعليم الطلبة املعلمني.

وورد ضمن نتائج هذه الدراسة مجموعة من املؤشرات التي ميكن االستفادة منها في 
ترشيد خطط تطبيق شبكات التواصل االجتماعي في برامج إعداد املعلمني واملعلمات، أو 
تطبيقها في برامج التعليم األخرى، وَعّد التقومي مرحلة مهمة وضرورية لتحسني استخدام 

هذه التقنية احلديثة ضمن النشاطات اإليجابية املفيدة لشبكة اإلنترنت.
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احملور الثاني
جتارب عملية لشبكات التواصل االجتماعي وتطبيقاتها في العمل 

املدرسي

الدراسة السابعة- تصور مقترح لتوظيف شبكات التواصل االجتماعي في 
التعليم القائم على املشروعات، وأثره في زيادة دافعية اإلجناز واالجتاه نحو 

.Web التعليم عبر الويب

الدراسة الثامنة- استخدام شبكات التواصل االجتماعي في املدارس: الفوائد 
واملخاطر من واقع نتائج البحوث امليدانية.

االجتماعي  التواصل  شبكات  الستخدام  مقترح  تصور  التاسعة-  الدراسة 

)الفيسبوك( في اإلرشاد التربوي في ضوء إدراك املرشدين التربويني.

التعليم  في  االجتماعي  التواصل  شبكات  استخدام  العاشرة-  الدراسة 

والتعلم: التحديات والفرص.

الدراسة احلادية عشرة- تأثير شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز التعليم 

والتدريب.

الدراسة الثانية عشرة- استخدام الوسائط املتعددة في بيئات التعلم اإلبداعي: 

النشاط التعليمي وتفاعل الطلبة في املؤسسات التعليمية.

تتوافر  أن  يجب  التي  العشرة  التكنولوجية  املهارات  عشرة-  الثالثة  الدراسة 
املعايير  ضوء  في  االجتماعي  التواصل  شبكات  الستخدام  املعلمني؛  لدى 

األمريكية املعاصرة.
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الدراسة الرابعة عشرة- فوائد شبكات التواصل االجتماعي في مجال التعليم 
من وجهة نظر مديري املدارس.

التعليم  من  مزيج  عام 2020م:  اإلعالمية  الثقافة  اخلامسة عشرة-  الدراسة 
االجتماعي  التواصل  شبكات  استخدام  على  القائم  والتعليم  التعاوني 

والوسائط املتعددة.

على  التعلم  عملية  يعكس  تعليمي  نظام  تصميم  عشرة-  السادسة  الدراسة 
مواقع التواصل االجتماعي.

االجتماعية  الشبكات  ملفات  مع  األطفال  تعامل  عشرة-  السابعة  الدراسة 
بالفصول الدراسية باملرحلة االبتدائية املبكرة.

الدراسة الثامنة عشرة- استخدام إستراتيجيات االتصال املباشر عبر الوسائط 
االجتماعية في إجراء البحوث التربوية ونشرها.

الدراسة التاسعة عشرة- استكشاف جدوى التعليم املدرسي باستخدام مواقع 
الشبكات االجتماعية واملخاطر التي يواجهها – دراسة استقصائية.

تنفيذ  أعمال  في  االجتماعي  التواصل  شبكات  دمج  العشرون-  الدراسة 
املنهج داخل غرفة الفصل.
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حتتوي شبكات التواصل االجتماعي على أهم تطبيقات الويب Web. وأصبحت 
إمكانية  للجمهور  تتيح  ألنها  املستخدمني؛  جمهور  من  قرًبا  املواقع  أهم  من  بذلك 
التفاعل مع  أهمية  تتضح  مباشرة، وهنا  فيها  الرأي  املنشورة وإبداء  املادة  التعليق على 
اآلخرين عبر الشبكات؛ لذا أصبحت من أكثر مواقع الويب استخدامًا ملا لها من مميزات 
احلر،  والتعبير  اآلراء  تبادل  تساعد على  أعضائها، حيث  تفاعلية بني جميع  اجتماعية 
ومناقشتها وتسجيل  أفكارهم وتسجيلها بصفة مستمرة،  األفراد على رصد  وتشجيع 

التعليقات عليها، وأيًضا املشاركة بالصور والفيديو وامللفات بأنواعها.

الدراسة السابعة
تصور مقترح لتوظيف شبكات التواصل االجتماعي في التعليم القائم 
على املشروعات وأثره في زيادة دافعية اإلجناز واالجتاه نحوالتعليم 

.Web عبر الويب

التواصل  شبكات  لتوظيف  مقترح  تصور  )2013م(.  عمر  الدين  نصر  أم��ل 
االجتماعي في التعليم القائم على املشروعات وأثره في زيادة دافعية اإلجناز واالجتاه 
نحو التعليم عبر الويب .Web مقدم إلى املؤمتر الدولي الثالث حول التعليم اإللكتروني 

والتعليم عن ُبْعد. الرياض، اململكة العربية السعودية. 4 فبراير 2013م.
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وتهدف هذه الدراسة إلى:

في  توظيفها  ميكن  التي  وأدواتها  االجتماعي  التواصل  شبكات  إمكانات  حتديد  1 -
التعلم القائم على املشروعات.

تقدمي تصور مقترح لتوظيف شبكات التواصل االجتماعي في التعلم القائم على  2 -
املشروعات.

قياس أثر التصور املقترح في زيادة دافعية اإلجناز . 3 -

قياس أثر التصور املقترح في االجتاه نحو التعليم عبر الويب. 4 -

وقد عرفت الدراسة شبكات التواصل االجتماعي عبر الويب Web املوجودة حالّيًا بأنها 
عبارة عن؛ مواقع تقدم مجموعة من اخلدمات؛ من مثل: احملادثة الفورية والبريد اإللكتروني.

وبينت بعض السمات األساسية ملواقع شبكات التواصل االجتماعي، وهي:

املبتكرة  األدوات  للجميع  تتوافر  حيث  املستخدمون  ببنائه  يقوم  املوقع:  محتوى  1 -
ن  تتكوَّ وبالتالي  صفحته،  محتوى  ببناء  مستخدم  كل  ويقوم  الفاعلة،  واخلدمات 

شبكة متفرعة ال نهاية لها من احملتوى اخلاص بكل مستخدم.

التواصل املستمر بني املستخدمني: وهو أن تصل نشاطات مستخدم إلى مستخدم  2 -
آخر وأخباره، ويتم ذلك بشكل آلي دون تدخل يدوي، وميكن أيضا التعليق عليها 

وإبداء الرأي واملناقشة.

التحكم في احملتوى املعروض: وفيه يتم إتاحة روابط للخدمات واألدوات التي  3 -
أنشطته  مشاهدة  في  يرغب  من  وحتديد  األصدقاء،  إضافة  في  استخدامها  ميكن 
وأخباره، وروابط املواقع والصفحات التي ترغب في عرض محتواها لديه، وعلى 
أساس اختياراته يتم حتديد محتوى صفحته، فالشخص هو فقط من يحدد احملتوى 

الذي سيعرض على صفحته.
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القائم على املشروعات بوصفه منوذج تعليم وتعلم يركز  التعلم  الدراسة   ووضحت 
على التعلم املتمحور حول املتعلم عن طريق إجراء املشاريع التعليمية، وهي طريقة تسمح 
التعلم  ببناء  صغيرة  تعاونية  في مجموعات  العمل  خالل  من  أو  مستقل  بشكل  للمتعلم 
اخلاص به، ويبلغ ذروة هذا التعليم في النتائج الواقعية التي أنتجها املتعلم، وفي هذا التعلم 
يطبق الطالب املعرفة التي اكتسبوها سابقًا على املوقف احلالي، ويكون التركيزعلى إنتاج 

املنتج النهائي للمشروع بوصفه أساًسا للتقييم.

ويتفق مع ماسبق، املفهوم اجلديد لتكنولوجيا التعليم، الذي قدمته جمعية تكنولوجيا 
األخالقية  واملمارسة  “البحث  التربية هي:  تكنولوجيا  بأن  األمريكية؛  واالتصال  التعليم 
واملصادر  للعمليات  واإلدارة  واالستخدام،  باالستحداث  األداء  التعلم وحتسني  لتسهيل 
التكنولوجية املالئمة”، وكما هو واضح يركز املفهوم على التسهيل وليس التلقني للتعلم، 
وذلك للتحول إلى التعلم املعرفي والبنائي، واستخدام متغيرات تصميم بيئة التعلم، وتوفير 

أساليب املساعدة وليس التحكم بغرض تسهيل التعلم وحتسني األداء لدى املتعلم.

مبادئ  على  تقوم  علمية  أسس  على  يركز  املشروعات  على  القائم  التعلم  إن  وحيث 
عدد من النظريات، منها؛ النظرية البنائية والتعلم باملواقف التي تهتم ببناء الطالب ملعرفته 
بنفسه، والتركيز على التعلم السابق وأثره على التعلم الالحق، والتعلم من خالل املمارسة 
ومعاجلة مشكالت حقيقية. هذا وتقوم فلسفة التعلم القائم على املشروعات على عديٍد 

من النظريات التربوية والتعليمية منها:

•النظرية البنائية: فهي تقوم على فكرة أن الطالب يبني معرفته من خالل التجارب  	
تلقي  بداًل من  تعليمية  أنشطة  به، ويتعلم بشكل أفضل عندما يشارك في  اخلاصة 
املعلومة بطريقة سلبية، والتعلم القائم على املشروعات هو أحد الطرق التي متكن 
مشاكل  ومعاجلة  الذاتية،  املمارسة  خالل  من  الشخصية  معرفته  بناء  من  الطالب 

حقيقية، وُيَعدُّ من أهم أساسيات النظرية البنائية، كما هو موضح بالشكل التالي:
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•نظرية جاردنر للذكاءات املتعددة: كل شخص لديه أنواع مختلفة من الذكاءات؛ من  	

مثل: الذكاء املوسيقي، والذكاء اللغوي، والذكاء املنطقي والرياضي، وميكن تعزيز 
القائم  التعلم  ، ويؤيد جاردنر  املناسب  التعليم  املختلفة من خالل  الذكاءات  هذه 
والتحديات  املشاكل  معاجلة  من  الطالب  ن  مَيكِّ منهج  خالل  من  املشروعات  على 

التي تنمي لديه ذكاءات متعددة.

•التعلم التعاوني: هي إستراتيجية تدريسية يستخدمها املعلم داخل الصف لتحقيق  	

داخل  بينهم  فيما  تعاونهم  خالل  من  أنفسهم،  الطالب  مبعاونة  محددة  أه��داف 
مجموعات لكل عضو فيها مهمة محددة، وجناح الفرد من جناح املجموعة، والتعلم 
التعلم  الطالب مهارات  تنمي لدى  بيئة  توفير  املشروعات يعمل على  القائم على 

وحل املشكالت من خالل تعاون الطالب إلكمال املشروع.

في  تتمثل  والتي  املشروعات  على  القائم  التعلم  مراحل  التالي  الشكل  من  يتضح  و 
اختيار املشروع وتخطيطه وتنفيذه مع التقومي املستمر لهذه املراحل:

النظرية البنائية

التعليم 
باالستكشاف

التعليم القائم
على املشروع

التعلم
بحل املشاكالت

عالقة التعلم القائم على املشروعات بالنظرية البنائية
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ًرا مقترًحا لتوظيف إمكانات شبكات التواصل االجتماعي  وقد عرضت الدراسة تصوُّ
وأدواتها داخل التعلم القائم على املشروعات في التعليم اجلامعي، وقياس فاعلية التصور 
املقترح على الدافعية لإلجناز، واالجتاه نحو التعلم عبر الويب، وقد اعتمدت الباحثة على 

املبادئ النظرية التالية:

شبكات  مواقع  حتليل  يعد  وإمكاناتها:  االجتماعي  التواصل  شبكات  خدمات  1 .
الشبكات واخلدمات واإلمكانات  إلى طبيعة تلك  للتوصل  التواصل االجتماعي 
على  القائم  التعلم  وفي  عام  بشكل  التعليمية  العملية  في  منها  اإلفادة  ميكن  التي 
املشروعات بشكل خاص؛ وخلصت إلى أن اخلدمات التي ميكن اإلفادة منها هي: 
التواصل  الصور،الرسائل اخلاصة،  ألبومات  املجموعات،  الشخصية،  الصفحات 
املتبادل الفاعل، مشاركة الوسائط والتطبيقات املختلفة واأللعاب، ومت دراسة هذه 
التعلم  مراحل  في  توظيفها  بهدف  وذلك  منها  كل  وطبيعة  واخلدمات  األدوات 

القائم على املشروعات وخطواته.

طبيعة التعلم القائم على املشروعات: مت حتليل طبيعة التعلم باملشروعات ودراسة  2 .

مراحل التعلم القائم على املشروعات

تخطيط املشروع

التقومي املستمر

تنفيذ املشروع اختيار املشروع
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النظريات التربوية والتعليمية التي يقوم عليها؛ من مثل: النظرية البنائية، الذكاءات 
مت  كما  املشكالت،  بحل  التعلم  باالكتشاف،  التعلم  التعاوني،  التعليم  املتعددة، 
املشروع،  )اختيار  وهي:  ودراسته  املشروعات  على  القائم  التعلم  مراحل  حتليل 

تخطيط املشروع، تنفيذ املشروع، تقومي املشروع(.

شبكات  لتوظيف  وبنائه  املقترح  التصور  إلعداد  أنه  إلى  التوصل  مت  لذلك  ونتيجة 
التواصل االجتماعي في التعليم؛ البد أن منر مبرحلتني هما:

املرحلة األولى: التخطيط لعملية التعلم داخل التصور املقترح وتنظيمها: حيث يتم  1 -
القائم  “التعلم  املستخدمة  التعلم  بإستراتيجية  للتعريف  الطالب  مع  لقاءات  عقد 
التواصل  شبكات  “أدوات  املستخدمة  باألدوات  والتعريف  املشروعات”،  على 
طريقها  عن  ليتم  ملجموعات  العينة  وتقسيم  الدراسة،  قاعات  في  االجتماعي” 
اختيار موضوع املشروع واحملتوى التعليمي لكل مجموعة، وتوجيه املجموعات 
الختيار قائدة الفريق وتوزيع املهام فيما بينهم، واالتفاق على طريقة العمل مع كل 
مجموعة، وخاصة أن الدراسة وضعت بندًا في تقييم املشروعات النهائية وهو)البد 
أن تستخدم كل مجموعة على األقل )5( أدوات تواصل اجتماعي خالل فترات 
بكتابة  تقوم  أن  على  املراقب  بصفة  مجموعة  كل  في  طالبة  وتعيني  العمل،  إجناز 

تقرير عن األدوات التي مت استخدامها وتوظيفها في املكان املناسب من عدمه(.

يتم  االجتماعي:  التواصل  شبكات  داخل  باملشروعات  التعلم  الثانية:  املرحلة  2 -
املعلم  وربط  عمل،  مجموعة  لكل  الشخصية  صفحاتهم  إلنشاء  الطالب  توجيه 
ملخطط  تبعًا  فريقه  قيادة  قائد  كل  ويتولى  إنشاؤها،  مت  التي  املجموعات  بكل 
العمل لكل مجموعة، وميارس أفراد كل مجموعة املهام اخلاصة بها حتت إشراف 
املعلم وتوجيهه، ويلي ذلك إتاحة كل املصادر واملعلومات لتفعيل االستفادة منها 
والصفحات  املستخدمة  النماذج  جميع  عرض  ويتم  املشروع،  خطوات  تنفيذ  في 
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يتناسب  مبا  تطويرها  وسبل  حولها،  النقاش  وإدارة  تصميمها  مراحل  جميع  في 
أو  املجموعة  تواجه  التي  والصعوبات  املشكالت  كل  وعرض  املوقع،  وموضوع 
لالتصال  األسبوع  في  يوم  حتديد  مع  مناسبة،  حللول  التوصل  ومحاولة  األف��راد، 
املباشر مع املعلم وقائد املجموعة في كل املجموعات لتفعيل العمل وأخذ اآلراء 
وإتاحة النقاش، ثم التوصل للمشروع النهائي )املوقع في صورته النهائية( وإتاحة 
مناقشته مع األقران، متمثلة في املجموعات األخرى على الشبكة، ثم مناقشته مع 

املعلم وإجراء التعديالت الالزمة.

تعقيب:

أثرت شبكة الويب Web وغيرها من شبكات التواصل االجتماعي مبالمحها األساسية 
وأدواتها بشكل مباشر في التعليم، وتركز اهتمام التربويني في امليدان على إستراتيجيات 
التدريس التي متنح الطالب دوًرا فاعاًل في عمليات التعلم املختلفة؛ لذا فإنه ميكن االستفادة 
من شبكات التواصل االجتماعي ومن بينها شبكة الويب في توظيف إمكاناتها وأدواتها 
في تخطيط عمليات التعلم وتصميمها عبر الويب بشكل عام، وفي تصميم التعلم القائم 
على املشروعات بشكل خاص. وفي ظل أهداف استخدام شبكات التواصل االجتماعي 

ميكن قياس أثر التصور املقترح في زيادة دافعية اإلجناز واالجتاه نحو التعلم عبر الويب. 

العمليات  في  االجتماعي  التواصل  شبكات  توظيف  ضرورة  في  الدراسة  تفيد  كما 
املشروعات بشكل خاص، وكذلك  القائم على  التعلم  تطبيق  بشكل عام وفي  التعليمية 
لكيفية  تربوّيًا  املتخصصني  غير  اجلامعيني  واألساتذة  للمعلمني  تدريبية  دورات  إقامة 
استخدام إستراتيجيات التدريس عبر الويب، وداخل مواقع التواصل االجتماعي لتطوير 
مهارتهم التدريسية مع مواكبة التطور التكنولوجي، واستخدام التصور املقترح لتوظيف 

أدوات شبكات التواصل االجتماعي في التعلم القائم على املشروعات.
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تستعرض هذه الدراسة نتائج عدة بحوث ميدانية مت إجراؤها في عدد من الواليات 
املتحدة األمريكية، وناقشها جمهور كبير من التربويني العاملني في امليدان  حول استخدام 
استخدام  فوائد  تبيان  إلى  لتصل  وذلك  امل��دارس،  في  االجتماعي  التواصل  شبكات 
شبكات التواصل االجتماعي في جتارب البحوث امليدانية األخرى ونتائجها واالستفادة 
في  االجتماعي  التواصل  شبكات  تؤديه  الذي  الدور  إن  حيث  السلبيات،  معرفة  من 
التعليم، والذي تبني أبعاده نتائج األبحاث اجلارية، يحب أن تناقشه اجلهات املعنية في 
مديريات التعليم مبختلف الواليات األمريكية حتى تستفيد منها الدولة، وهكذا يكون 
األمر بالنسبة لنا عند استعراض نتائج البحوث حول استخدام تقنية شبكات التواصل 

االجتماعي في مجال التعليم والتعلم.

الدراسة الثامنة
استخدام شبكات التواصل االجتماعي في املدارس:
الفوائد واملخاطر من واقع نتائج البحوث امليدانية

Christie Blazer (2012). Social Networking in Schools: Benefits and 
Risks; Review of Research; Policy Considerations and Current 
Practices. Information Capsule, Research Services, Vol. 1109.
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واشترك في مناقشة تلك البحوث عديد من أساتذة اجلامعات بكليات التربية بهدف 
زيادة فاعلية استخدام الشبكات في التعليم وتقليل املخاطر من وراء استخدامها من ِقَبِل 
التواصل  شبكات  استخدام  يحظر  املدارس  من  عدًدا  هناك  أن  من  الرغم  وعلى  الطلبة، 
االجتماعي في الفصل إال أن معظم املربني وواضعي السياسات يرون إعادة النظر في هذا 
احلظر؛ ألن نتائج البحوث والدراسات توصي باستخدامها ألنها تشجع الطلبة على زيادة 
النشاطات الصفية؛ لذا فإنه من الضروري أن تضع املدارس سياسات قوية  املشاركة في 
تعالج السلبيات املترتبة على استخدام الشبكات داخل الفصول الدراسية، ووضع قواعد 

تنظيمية الستخدام تقنية شبكات التواصل االجتماعي في املدارس.

استخدام  فوائد  مناقشتها  مت  التي  البحوث  نتائج  خالل  من  الدراسة  أظهرت  ولقد 
يستخدمون  الطلبة  من   %85 أن  بينت  حيث  التعليم،  في  االجتماعي  التواصل  شبكات 
بعض مواقع شبكات التواصل االجتماعي في مشاهدة الفيديو وسماع املوسيقى ومحادثة 
التعليم  في  يستخدمونها  العام  التعليم  مراحل  في  الطلبة  من   %68 بينما  األصدقاء، 
شبكات  الطالب  هؤالء  ويفضل  2012/2011م،  الدراسي  العام  في  وذلك  والتعلم، 
التواصل االجتماعي ضمن أساليب التعلم في املدرسة أو املنزل؛ ألنها تعمل على توفير 
وتتيح  ُيريدونها،  التي  التعليمية  األمور  باملعلمني لالستفسار عن  املباشر  االتصال  فرص 
للمعلمني كذلك الرد السريع عن أسئلة طالبهم وتوجيههم حتى خارج املدرسة، وهكذا 
ميكن القول: إن شبكات التواصل االجتماعي تعزز طرق التعلم التعاوني واإلبداعي التي 
يقدمها املعلمون ومناقشة األفكار مع طالبهم في أثناء تدريسهم املواد الدراسية املختلفة، 
كما أن نتائج األبحاث بينت زيادة مشاركة الطالب في العملية التعليمية باستخدام شبكات 
التواصل االجتماعي التي تتيح املزيد من املناقشات، وإدارة احلوار بني الطالب وبعضهم 

بعًضا وبني الطالب واملعلمني.
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وقد أوضحت الدراسة أيًضا املخاطر املرتبطة باستخدام شبكات التواصل االجتماعي، 
حيث يتردد بعض واضعي السياسات التعليمية في دمج الشبكات االجتماعية في التدريس، 
وينبع هذا التردد من املخاطر الكامنة في استخدام هذه الشبكات الواردة في تقرير اللجنة 
املراهقني لشبكة  الشباب  النواب األمريكي عام 2009م حول استخدام  القضائية مبجلس 
الباحث في  التي ميكن أن يتعرض لها دون معرفة املسيئ، وقد استند  اإلنترنت، واإلساءة 
معاجلة هذه اجلزئية من نتائج الدراسة إلى نتائج كثير من البحوث والدراسات التي عاجلت 
املشكالت الناجمة عن استخدام شبكات التواصل االجتماعي في التعليم، وفي دراسة متت 
استخدام  أثناء  في  يعانون  أنهم  املراهقني  الطلبة  من  عينة  من   %20 أفاد  2011م،  عام  في 
شبكات التواصل االجتماعي من اللغة غير املناسبة في بعض املواقع، أو اللجوء إلى أساليب 
غير أمينة وملتوية وفيها نوع من الغش ملعرفة املعلومات الشخصية، وأفاد 30% من املجيبني 
على استطالع رأي أحد البحوث؛ أنهم تعرضوا لطرق ملتوية فيها نوع من الغش لكشف 
يرجع  املزيفة  الصداقات  هذه  ملثل  تصديقهم  وكان  بهم،  اخلاصة   )Password( السر  كلمة 
التواصل  استخدام  في  اإلفراط  فإن  ذلك  إلى  وإضافة  نضجهم،  وعدم  سنهم  حداثة  إلى 

االجتماعي من قبل صغار السن يجعلهم عرضة للقلق واالكتئاب.

أشارت  التعليم؛  من  جزًءا  بوصفها  االجتماعي  التواصل  شبكات  استخدام  وحول 
نتائج 80% من البحوث والدراسات إلى أن الطلبة يحصلون على املعلومات من شبكات 
الطلبة  أن  كما  للمدرسة،  املطلوبة  البحوث  إجن��از  في  لتوظيفها  االجتماعي  التواصل 
ُيحسون أكثر مبشاعر االنتماء للمجتمع املدرسي الذي يقوم لهم بتوفير املعلومات املطلوبة 
التعليم  على  إيجابي  أثر  له  االجتماعي  التواصل  شبكات  استخدام  وأن  لدراستهم، 
التعليمية  التطبيقات  املعرفة مع زمالئهم، واالنفتاح على  تبادل  األكادميي، والقدرة على 

املتعلقة بتنظيم أنشطة التعلم واكتساب مهارات تتعلق بتحليل البيانات.
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ولقد وضعت الدراسة حتلياًل للدراسات التي تناولت هذا املوضوع ووضعت خالصة 
لتوصيات تنفيذ سياسات إلنشاء شبكات اجتماعية في املناطق التعليمية، حيث يتضح من 
توصيات البحوث والدراسات أنه متت مشاركة عدد من املدارس في وضع املبادئ اخلاصة 
بإنشاء شبكات التواصل االجتماعي في ضوء سياسات الستخدام اإلعالم االجتماعي، 
لكن ما مت مالحظته أن هناك تفاوًتا واضًحا وكبيًرا بني الواليات في هذا الشأن، وكانت 
وما  السياسات  تلك  صياغة  في  الواليات  مختلف  في  املدارس  تواجه  التي  التحديات 
تتضمنه من تفاعالت عبر اإلنترنت، وما تتيحه من وقت لالستفادة من استخدام مواقع 
شبكات التواصل االجتماعي؛ ألن هذه العوامل قد حُتِدُّ من قدرة الطالب واملعلمني على 
الدراسات  اقترحت  وقد  الواليات،  وبني  التعليمية  املناطق  وبني  امل��دارس  بني  التعاون 
السياسات  التواصل االجتماعي أن تتضمن هذه  عند وضع سياسات استخدام شبكات 

العناصر األساسية التالية:

الفصول  ف��ي  االجتماعي  التواصل  شبكات  أله���داف  دقيق  تفصيلي  وص��ف  1 -
الدراسية.

شرح كيفية التواصل االجتماعي مع املناهج الدراسية. 2 -

توفير معلومات كافية عن كل مدرسة وسياستها في تطبيق مواقع شبكات التواصل  3 -
االجتماعي.

التواصل االجتماعي في  بيئات استخدام شبكات  توضيح حدود اخلصوصية في  4 -
املدرسة.

شبكات  استخدام  في  زمالئهم  مع  وسلوكياتهم  الطالب  عن  واضح  بيان  وضع  5 -
التواصل االجتماعي.

توجيه املعلمني واإلداريني واآلباء حول السلوك املالئم. 6 -
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توجيه املعلمني إلى كيفية احلفاظ على اخلصوصية الشخصية في كل األمور عند  7 -
استخدام شبكات التواصل االجتماعي.

لشبكات  والطلبة  املعلمني  استخدام  عند  محظور  هو  ما  كل  يحدد  بيان  إصدار  8 -
التواصل االجتماعي.

وضع تعليمات محددة في أثناء رصد مواقع شبكات التواصل االجتماعي. 9 -

وصف املهارات والقدرات املتعلقة باستخدام شبكات التواصل، وكيفية تقييمها    10 -
من قبل مديري املدارس.

قبل  من  اإلس��اءات  على  الرد  ملنع  إستراتيجيات  وضع  أيًضا  الدراسات  واقترحت 
الطلبة الصغار، وعدم تدخل اآلباء واألمهات في هذا الشأن؛ ألنهم ال ميلكون املهارات 
ملنع  التالية  املمارسات  اإلستراتيجيات  هذه  تتضمن  وأن  أطفالهم،  لنمو  املواكبة  التقنية 

اإلساءات:

•توعية املجتمع املدرسي واملسؤولني عن استخدام اإلنترنت؛ ألن الطلبة في حاجة  	

التصرفات  هذه  مبثل  يقومون  الذين  وأن  املقبولة،  غير  التسلط  أشكال  معرفة  إلى 
سوف يخضعون للحساب.

فيها  يجيد  التي  البيئة  وإيجاد  مدرسة،  كل  في  والنزاهة  االحترام  من  مناخ  •إقامة  	

الطالب التحدث مع الكبار.

وتقنن  السن  التي حتمي صغار  بالقوانني  عناية خاصة  املدارس  ُتولي  أن  املهم  •من  	

استخدامهم لإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي، خاصة بالنسبة للطلبة حتت 
مسؤوليات  وحتديد  االجتماعي،  التعارف  مواقع  في  ومشاركتهم  سنة،   13 سن 

األسرة التعليمية في هذا الشأن حلماية األطفال.

•البدء في وضع برنامج تدريبي للمدارس التي تشارك في مشروع استخدام شبكات  	
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التواصل االجتماعي املقنن في الفصول الدراسية، والسماح للطالب في املدارس 
النموذجية باحلصول على أجهزة الكمبيوتر حتقيًقا ملبدأ املساواة، وتدريب املعلمني 

على قيادة الطالب لتوظيفها في التعليم والتقارب من اآلخرين.

التواصل  شبكات  من  االستفادة  في  املساواة  قدم  على  الطالب  أن  على  •التأكيد  	

املشاركة  املدارس  في  للدراسة  املخصص  الوقت  التعلم خالل  االجتماعي، ومن 
أجهزة  استخدام  في  الطالب  متساوية جلميع  املشروع، وضمان وجود فرص  في 

الكمبيوتر في املدرسة واملنزل.

شبكات  ملواقع  الطالب  استخدام  على  التدريس  هيئة  رقابة  يفرض  نظام  •وجود  	

التواصل االجتماعي، على أال يعتمد هذا النظام على سياسة املنع بل على تفويض 
هيئة التدريس في حتقيق ممارسات التعليم الفاعل.

•وضع مبادئ توجيهية صارمة لالتصاالت بني املعلمني والطالب عبر مواقع شبكات  	

التواصل االجتماعي، وجتنب أن يصبح املعلمون أصدقاء للطلبة، وأن يتم السماح 
للطالب باالتصال باملعلمني في أمور بعيدة عن عمليتي التعليم والتعلم.

تعقيب:

نتائج  برصد  الباحث  قام  إذ  للتطبيق؛  التي تصلح  نتائجها  في  ثرية  الدراسة  ُتَعدُّ هذه 
كثير من الدراسات من خالل دورية متخصصة لها مكانتها بني دوريات البحث التربوي، 
ومتيزت النتائج باحتوائها على عدة برامج الستخدام شبكات التواصل االجتماعي، وقد 
تضمنت هذه البرامج قواعد أساسية لتنظيم هذه االستخدام من جانب الطلبة واملعلمني 
واملشرفني على استخدام الشبكات في غرف الدراسة باملدارس التي تشارك في البرامج، 
وتشمل فوائد استخدام شبكات التواصل االجتماعي في املدارس؛ دمج الطالب ألساليب 
التعليم والتعلم؛ ألن هذا يؤدي إلى تعزيز فرص تعلم الطالب في غرف الدراسة، وميكن 
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أيًضا االستفادة من نتائج هذه الدراسات في وضع سياسات استخدام شبكات التواصل 
االجتماعي في املدارس بوصفها أداة تعليمية تدعم جهود املعلمني.

وميكننا هنا تطبيق السياسات التي تتبعها الواليات املتحدة األمريكية في تنظيم إدخال 
متضمنة  احلديثة،  التعليمية  التقنيات  من  جزًءا  بوصفها  االجتماعي  التواصل  شبكات 
العناصر التي وردت في نتائج البحوث، وخصوًصا ما يحقق التوازن بني حرية االتصال 
وتيسير التعليم ودعمه للطالب في الفصول، واملهم أن نعمل على توظيف هذه الشبكات 

بإيجابية مطلقة قدر اإلمكان وجتنب السلبيات التي وردت في نتائج الدراسات.

التعليم  في  الشبكات  هذه  استخدام  مهارات  اكتساب  وهي  إضافية  فائدة  وهناك 
هم للمستقبل الذي يعتمد على التقنيات  والتعلم من قبل املعلمني والطلبة، وهو ما يعدُّ

اإللكترونية احلديثة.
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التواصل  شبكة  استخدام  لتطوير  مقترح  تصور  وض��ع  ال��دراس��ة  ه��ذه  حاولت 
االجتماعي في التوجيه واإلرشاد التربوي، خاصة وأنه أصبح لهذه الشبكات دور متقدم 
جميع  في  تدخل  يجعلها  الذي  األمر  واملعلومات،  االتصاالت  تكنولوجيا  عصر  في 
مجاالت النشاط التربوي، ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحث استبانة بوصفها أداة 
التواصل االجتماعي  التربويني ألهمية استخدام شبكات  تقيس مدى إدراك املرشدين 

»الفيسبوك Facebook” في اإلرشاد التربوي.

الدراسة التاسعة
تصور مقترح الستخدام شبكات التواصل االجتماعي )الفيسبوك( 

في اإلرشاد التربوي في ضوء إدراك املرشدين التربويني ألهميته

حسني عوض )2013م(. تصور الستخدام شبكة التواصل االجتماعي »الفيسبوك« 
في اإلرشاد التربوي في ضوء إدراك املرشدين التربويني ألهميته. مجلة جرش للبحوث 

والدراسات. مجلد 15، عدد خاص.
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وحتددت أهداف الدراسة على النحو التالي:

التواصل  موقع  استخدام  ألهمية  التربويني  املرشدين  إدراك  مدى  على  التعرف  1 -
االجتماعي “الفيسبوك” في اإلرشاد التربوي.

التوصل إلى تصور مقترح يهدف إلى حتسني االستخدام اإليجابي ملواقع الشبكات  2 -
االجتماعية لدى املرشدين التربويني والطلبة، وتوظيفه في العملية اإلرشادية.

التخصص، ومكان  التعرف على دور كل من متغيرات )اجلنس، سنوات اخلبرة،  3 -
التواصل االجتماعي  التربويني لدور شبكات  املدرسة( في مدى إدراك املرشدين 

في حل املشكالت السلوكية لدى طلبة املرحلة األساسية العليا.

توظيف  إلى  يهدف  ملشروع  خطة  عن؛  عبارة  فهو  الباحث  اقترحه  الذي  التصور  أما 
أجل  من  التربوي  اإلرش��اد  في   ”Facebook “الفيسبوك  االجتماعي  التواصل  شبكة 

تطويرها وزيادة كفاءتها وفاعليتها.

وقد دلت الدراسات السابقة العربية واألجنبية التي جمعها الباحث على أن استخدام 
مواقع شبكات التواصل االجتماعي وتوظيفها في اإلرشاد مازالت حديثة نسبّيًا وأن فكرة 
تطبيقها في الدول العربية سوف تفيد كثيًرا، خاصة وأن استخدام مثل هذه الشبكات قد 

شاع استخدامه بني الشباب في وجود اإلنترنت .

“الفيسبوك”  وقد مت بناء التصور املقترح ملشروع توظيف موقع التواصل االجتماعي 
في اإلرشاد التربوي وفق أهداف تنفيذية وهي:

تلبية  أجل  من  املدرسة  أس��وار  خ��ارج  إلى  اإلرشادية  العملية  نقل  في  املساهمة  1 -
االحتياجات اإلرشادية املتزايدة للطلبة مقابل ندرة املوارد البشرية واملادية الالزمة 

للعملية اإلرشادية.

توجيه سلوك  في  يساعد  الذي  املرشد  دور  االجتماعية  الشبكات  تؤدي  أن  ميكن  2 -
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الطلبة وتبدل الطريقة التقليدية لإلرشاد، فالتكنولوجيا - بجميع وسائلها املتطورة 

- تستطيع أن حتدث تغييرا في سلوك الطالب وشخصيته وقدرته على التكيف مع 

املدرسية،  املدرسية وصقل مواهبه وإمكاناته اإلبداعية في دراسته ونشاطاته  بيئته 

عملية  في  الذهنية  قدراته  تنمية  على  الطالب  قدرة  مدى  سيعكس  بدوره  وهذا 

التعلم.

 ” و”الفيسبوك- 3 االجتماعية  والشبكات  واإلنترنت  التقنية  استخدام  على  التشجيع 

حتديدا في العملية اإلرشادية.

الطلبة، من خالل مطالبتهم  أوساط  والتسامح في  احلوار  ثقافة  نشر  املساهمة في  4 -

ومقاطع  ونشرها  الصور  وإنتاج  واملعلومات  احلوار  في  معا  والتعاون  باملشاركة 

الفيديو والروابط وغيرها، التي تهدف إلى نشر املمارسات التربوية اجليدة والسلوك 

احلسن؛ سواء كان ذلك من إنشاء املجموعات أو من خالل صفحة اإلرشاد التربوي 

على الفيسبوك.

املساهمة في جعل العملية اإلرشادية أكثر متعة وحيوية، وأكثر تفاعلية واستمراًرا  5 -

خالل  من  الطلبة  نفوس  في  الطموح  لغرس  وذل��ك  “الفيسبوك”،  باستخدام 

تشجيعهم على إنشاء تطبيقات جديدة وتصميمها في “الفيسبوك” لتخدم العملية 

التعليمية والتربوية وتعمل على نشرها بني الطلبة لالستفادة منها.

التكنولوجيا  باستخدام  وتوظيفها  التربوي  اإلرشاد  في  احلديثة  النظريات  ممارسة  6 -

ومن خالل الفيسبوك.

نشر الوعي لدى فئة الطلبة حول دور مواقع التواصل االجتماعي وأثرها في تنمية  7 -

شخصياتهم وإرشادهم لالستخدام األمثل ملواقع التواصل االجتماعي.
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لذا فإن هذا التصور له فوائد متعددة ميكن عدها على النحو التالي:

أواًل – فوائد املشروع بالنسبة للطلبة:

استخدام شبكات التواصل االجتماعية في اإلرشاد ميثل توجيًها تربوّيًا للطلبة نحو  1 -

االستخدام اإليجابي للتكنولوجيا.

مما  مختلفة؛  ووسائل  بطرق  االجتماعي  التفاعل  في  املشاركة  نحو  الطالب  يدفع  2 -

يساعد في منوه االجتماعي وتقديره لذاته.

فلسلفة  وفق  املعرفة  نقل  خالل  من  وذلك  والنجاح،  التعلم  مهام  حتقق  املشاركة  3 -

التعلم الذاتي والتعلم باملشاركة، ويعد الفيسبوك بيئة خصبة لذلك.

تطوير املواقف اإليجابية والسلوك احلسن في البيئة املدرسية. 4 -

يعمل على تطوير الذكاء الشخصي والتفكير الناقد من خالل املشاركة الفاعلة في  5 -

إنتاج األفكار وتوليدها في املنتديات وحلقات النقاش.

الطلبة  شخصيات  وينمي  الذاتي  واالستقالل  الفردية  املسئولية  زيادة  على  يعمل  6 -

إيجابّيًا.

ميكن  وتعليمات  قواعد  خالل  من  اآلخر  الرأي  واحترام  البناء  احلوار  لغة  تنمية  7 -

التحكم فيها من خالل الشبكة.

يكتسب الطلبة مهارات اجتماعية خالل املناقشات؛ إضافة إلى التعبير عن ذواتهم  8 -

بحرية من خالل املخاطبة الكتابية )الشات( لتعزيز الشعور باالنتماء للجماعة.

ميكن من خالل استخدام الفيسبوك إتاحة الفرصة للطلبة فردّيًا وجماعّيًا للتفريغ  9 -

االنفاعلي والتخاطب مع املرشد بحرية بخصوص مشكالتهم.
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ثانًيا – فوائد املشروع للمرشد:

تعزيز مصداقية املرشد املشارك في الثقافة املعاصرة للطالب. 1 -

تسهم شبكات التواصل االجتماعي في أثناء العملية اإلرشادية باحلد من مشكلة  2 -
اتساع نطاق اإلشراف للمرشد التربوي.

خارج  السلوكية  املشكالت  ملواجهة  اجلمعي  والتوجيه  اإلرشاد  استخدام  إمكانية  3 -
أسوار املدرسة عن طريق تشكيل املجموعات اإلرشادية.

قبول الطالب بوصفه شريًكا في التواصل. 4 -

تطوير املعرفة واملهارات من أجل حتقيق أنشطة إرشادية فاعلة. 5 -

من  متعددة  ملجموعات  اإلرشادية  اخلدمة  تقدمي  خالل  من  واجلهد  الوقت  توفير  6 -
الطالب في الوقت نفسه بواسطة الشبكة.

مواجهة  في  فريًقا  بوصفه  والعمل  املدرسي  املجتمع  أعضاء  بني  التفاعل  تنمية  7 -
املشكالت السلوكية والتربوية في املدرسة.

وقامت الدراسة بتوضيح خطوات تنفيذ املشروع ومراحله، على النحو التالي:

التنسق مع وزارات التربية والتعليم وأخذ املوافقة الرسمية للبدء بتنفيذ املشروع. 1 -

الالزمة  املهارات  إكسابهم  إلى  تهدف  التربويني  للمرشدين  تدريبية  حقيبة  إعداد  2 -
إلدارة العملية اإلرشادية عبر التقنيات احلديثة وشبكات التواصل االجتماعي من 

الناحيتني الفنية واملهنية.

في عدد من املدراس  إنشاء صفحات على موقع التواصل االجتماعي “الفيسبوك” - 3
بوصفها مرحلة جتريبية للمشروع، بإشراف عدد من املرشدين التربويني الذين مت 

اختيارهم في املرحلة األولى من املشروع.
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انضمام طلبة املدراس املقترحة في املرحلة األولى للمشروع للصفحات التي يتم  4 -
إنشاؤها بعد تسجيلهم بالفيسبوك، إن لم يكونوا قد سجلوا مسبًقا.

تشكيل املجموعات واجلماعات املدرسية عبر الصفحات التي مت إنشاؤها، ومنحهم  5 -
الصالحيات إلدارتها بعد توزيع األدوار فيما بينهم، ونشر نشاطاتهم على الصفحة 

الرئيسة ودعوة جميع الطلبة للمشاركة فيها.

تصميم برامج إرشادية باستخدام الكمبيوتر، متهيًدا لعرضها على مواقع التواصل  6 -
االجتماعي “الفيسبوك”.

استخدام أسلوب احملاكاة من خالل الفيديو لتعلم الطلبة السلوك السوي أو تعديل  7 -
السلوك السلبي.

استخدام صفحات الفيسبوك لتبادل األفكار املختلفة واملعلومات، وعرض حاالت  8 -
مختلفة لالستفادة منها في توجيه سلوك الطلبة، مع احلفاظ على مبدأ السرية.

النفسية  الطلبة  مشكالت  مواجهة  في  واجلمعي  ال��ف��ردي  اإلرش���اد  استخدام  9 -
والتربوية.

استخدام االختبارات واملقاييس النفسية والتربوية اجلماعية والفردية من خالل  10 -
الشبكة للتعرف على مواطن القوة والضعف لدى الطلبة.

إضافة روابط لصفحات ومواقع على شبكة اإلنترنت ومشاركتها مبا تتضمنه من  11 -
مواد إرشادية وقائية عالجية.

وفي ضوء ما عرضته الدراسة وما توصلت إليه أوصت بالتالي:

احلكومية  امل��دارس  من  محدود  عدد  على  مرحليا  وتطبيقه  املقترح  التصور  تبني  1 -
الستخالص العبر والنتائج من التجربة قبل التعميم على املدارس كلها.

التربوي  اإلعالم  في  مقررات  إلدخال  اجلامعات  في  اإلعالم  كليات  مع  التنسيق  2 -
مهارات  إكسابهم  أجل  من  التربويني  للمرشدين  تدريبية  برامج  وعمل  اجلديد، 
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استخدام وسائل اإلعالم اجلديد وتوظيفها، خاصة مواقع التواصل االجتماعي في 
اإلرشاد التربوي.

حث املرشدين التربويني على استخدام شبكات التواصل االجتماعي في العملية  3 -
اإلرشادية ملا لها من فاعلية على األبعاد الوقائية واإلمنائية والعالجية.

والتقنيات  املعاصرة  االتصال  بوسائل  املتعلقة  امليدانية  البحوث  من  املزيد  إجراء  4 -
احلديثة، وكيفية استثمارها وتوظيفها في خدمة العملية التعليمية واإلرشادية.

التواصل  موقع  على  لهم  صفحات  إنشاء  على  التربويني  املرشدين  تشجيع  5 -
االجتماعي “الفيسبوك”، واستخدامها في العملية اإلرشادية لطلبتهم.

مركز  بإنشاء  التربوي  اإلرشاد  وأقسام  والتعليم  التربية  وزارات  تقوم  أن  ضرورة  6 -
واإلرشادية  التعليمية  العملية  في  استخدامها  أجل  من  التعليمية  الوسائط  إلنتاج 

وعبر شبكات التواصل االجتماعي.

تعقيب:
بعد انتشار استخدام شبكة اإلنترنت وزيادة اإلقبال على االستفادة من مواقع شبكات 
التواصل االجتماعي في مجاالت عديدة، بدأت فكرة استثمار توظيف هذه الشبكات في 
مجال التعليم والتعلم، وكان من ضمن مجاالت النشاط اإلنساني مجال اإلرشاد التربوي. 
وهكذا وصل تطبيق استثمار هذه الشبكات في جانب مهم من جوانب املنظومة التربوية، 
ملا لها من أهمية في األبعاد اإلرشادية واإلمنائية والعالجية، وال شك أن تطبيق املشروع 
مبكتب  األعضاء  الدول  في  التربويني  املرشدين  يشجع  سوف  الدراسة  هذه  قدمته  الذي 
التواصل االجتماعي  لهم على مواقع  إنشاء صفحات  اخلليج على  لدول  العربي  التربية 

واستخدامها في العملية اإلرشادية لطلبتهم والتواصل معهم باستمرار.
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التي  الطريقة  ما  هي؛  االجتماعي  التواصل  لشبكات  األساسية  الفكرة  كانت  ملا 
الناس مع  يتفاعل  يعرفه؟  وكيف  أن  ما يجب  يعرف  أن يسلكها كي  ينبغي لإلنسان 
بعضهم بعًضا؟ فإن االجابة هي أن مواقع شبكات التواصل االجتماعي القائمة على 
اإلنترنت تعطي الناس القدرة على املشاركة في املعرفة وتبادل املصالح في عالم أكثر 
وحتاول  احملادثات،  أوإجراء  املباشرة،  الرسائل  بواسطة  االتصال  طريق  عن  انفتاًحا 
التعليم  التواصل االجتماعي في  الضوء على استخدام شبكات  الدراسة تسليط  هذه 
أصبحت  احلاضر  الوقت  ففي  االستخدام؛  لهذا  والعيوب  املزايا  وتوضيح  والتعلم، 
مواقع شبكات التواصل االجتماعي واحدة من أهم وسائل إجراء احملادثات الفورية، 

وتعزيز التواصل بني األصدقاء وزمالء الدراسة.

الدراسة العاشرة
استخدام شبكات التواصل االجتماعي في التعليم والتعلم:

التحديات والفرص

Ashraf Jalal Zaidieh (2012). The Use of Social Networking in 
Education: Challenges and Opportunities. World of Computer 
Science and Information Technology Journal. Vol. 2, No. 1.
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التحديات، كون  التعليم عديًدا من  التواصل االجتماعي في  وقد واجه استخدام شبكات 
هذه الشبكات تتيح املشاركة مِلَْن يريد دون قيود، وتتمثل هذه التحديات في نقاط ثالث، وهي:

اخلصوصية. 1 -

بشأن  مخاوف  لديهم  الشبكات  مستخدمي  أن  ال��دراس��ات  بعض  نتائج  أظهرت 
خصوصية املعلومات الشخصية وضرورة االنتباه في احملافظة عليها، وعلى الرغم من أن 
وضع املعلومات الشخصية أمر اختياري؛ فإن ضمان استخدامها يجب أن يكون بطريقة 

سليمة من قبل املعلم، ولكنها تظل عقبه بالنسبة للطالب.

الصداقة احلقيقية. 2 -

هذه  ولكن  لألشخاص،  حقيقية  صداقات  التواصل  شبكات  استخدام  عبر  تتكون 
أمور  االتصال  عملية  مست  إذا  خاصة  األحيان؛  بعض  في  كذلك  ليست  الصداقات 
احلياة الشخصية، ووصلت إلى مرحلة الضرر باملتعلم في أثناء استخدامه ملواقع شبكات 

التواصل في التعليم.

قيمة الوقت. 3 -

الذي  الوقت  األمور واملعلمني من طول  أولياء  قلق  البحوث  كثير من  نتائج  سجلت 
يستغرقه الطلبة عند استخدامهم لشبكات التواصل في التعليم؛ ألن بعض الطلبة يخلطون 
ما بني االستخدام السليم وغير السليم لها، وألن طول الوقت الذي يستغرقه الطالب في 
استخدام شبكات التواصل قد يؤدي إلى نقص دافعية الطالب للتعلم والسيما إذا كانت 

املادة العلمية الجتذب الطالب.

شبكات  تتيحها  أن  املمكن  من  الفرص  من  عديًدا  هناك  أن  الدراسة  وكشفت 
التواصل للطلبة، وتتمثل هذه الفرص:
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حتسني التعليم نحو الدراسات العليا. 1 -

توصلت نتائج الدراسات إلى أن استخدام الطلبة لشبكات التواصل االجتماعي في 
التعليم، يؤدي إلى االرتفاع مبستوى مهارتهم وقدراتهم في التحصيل الدراسي مما يحسن 
فيما  العليا  الدراسات  مواصلة  عليهم  ويسهل  العام،  التعليم  أثناء  في  تعلمهم  مستوى 

بعد.

إيجاد بيئة تكنولوجية جديدة. 2 -

برامجها  في  االجتماعي  التواصل  شبكات  دمج  نتيجة  امل��دارس  من  كثير  حققت 
املعلمون خبرات متقدمة في  بيئة تكنولوجية حديثة يكتسب خاللها  التعليمية إلى توفير 

استخدام أدوات جديدة في التدريس، ويكتسب منها الطالب مهارات متعددة للتعلم.

دعم التعاون والتجارب مع األفكار املفيدة. 3 -

  أثبتت نتائج كثير من الدراسات اخلاصة باستخدام شبكات التواصل االجتماعي في 
التعليم ومن بينها هذه الدراسة، أن الطلبة يتعاونون بصورة أكبر في سبيل تعلمهم، وأنهم 

يصبحون أكثر قدرة على تبادل األفكار املفيدة مع زمالئهم والتعلم بصورة أفضل.

تنمية اإلبداع لدى الطلبة. 4 -

  توصلت نتائج بعض الدراسات في هذا املجال إلى أن استخدام شبكات التواصل 
أثناء ممارستهم لألنشطة  الطلبة في  تنمية اإلبداع لدى  إلى  التعليم تؤدي  االجتماعي في 
التعليمية وإمكانية استفادتهم من اإلمكانات التعليمية التي تنتجها شبكات التواصل فكًرا 

وعماًل.

تعقيب:

يتضح من نتائج هذه الدراسة أن مواقع شبكات التواصل االجتماعي ثرية في إمكاناتها 
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املدارس  للطلبة واملعلمني ومديري  يتيح  التعليم  املعلوماتية؛ ولذلك فإن استخدامها في 
كثيًرا من الفرص املفيدة داخل املدرسة أوخارجها؛ فبالنسبة للطلبة ميكن حتفيزهم للوصول 
إلى املزيد من مصادر املعلومات وممارسة كثير من االتصاالت املفيدة التي تكسبهم أفكاًرا 
روح  يكسبهم  الذي  اإليجابي  التعاون  على  وتشجيعهم  وزمالئهم،  معلميهم  من  مفيدة 
العمل اجلماعي. وميكننا تطبيق ما جاء في هذه الدراسة لالستفادة من الفرص في تبادل 
من  بتوفيره  تقوم  وما  التواصل  شبكات  استخدام  خالل  من  واملهنية  التعليمية  األفكار 
مرونة في التفاعل البشري، وتكرار األفكار واملعلومات التي تزيد من فرص التعلم أمام 
أثناء  في  أو  احملادثة  غرف  في  أو  االفتراضية،  الفصول  في  مشاركتهم  أثناء  في  الطالب 

االجتماعات.  
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االجتماعي  التواصل  لشبكات  الطلبة  استخدام  تقييم  إلى  الدراسة  هذه  تهدف 
ينتظمون  التي  البرامج  تعليمهم في  وتأثير ذلك على جوانب  الذي يقضونه  والوقت 
بها ومستوى التحصيل املعرفي لهم، وبينت الدراسة أنه ومبرور الوقت تتطور شبكات 
التواصل االجتماعي ويزداد عدد مستخدميها من مختلف فئات املجتمع، وحتاول هذه 
الدراسة التعرف على تأثيرها على الوضع التعليمي للطالب، ومستوى تفاعلها بالنسبة 
لهم بعد أن أصبحت جزًءا من احلياة اليومية ولها تأثير في اتصاالتهم، ومستوى متنامًيا 
ملحوًظا في تبادل املعلومات بينهم، وفي هذا السياق حتاول الدراسة أيضا التعرف على 
مستوى العالقات بينهم، بحيث تستمر وتؤدي دورها النشط في زيادة درجة الدافعية 

في التدريس، وارتفاع مستوى األداء األكادميي والتعلم.

الدراسة الحادية عشرة
تأثير شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز التعليم والتدريب

Neelesh Kumar Jain, Ashish Verma, Rama Shankar Verma and 
Prashant Tiwari (2012). Going Social: The Impact of Social 
Networking in Promoting Education. International Journal of 
Computer Science Issues, Vol. 9, Issue 3, No. 1. 
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وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج ميكن االستفادة من تطبيقها، وهذه النتائج هي : 

يتمتعون  التواصل  شبكات  استخدام  في  أطول  وقًتا  يقضون  الذين  الطلبة  أن  1 -
مبستوى معرفي أعلى من الطلبة الذين يقضون وقًتا أقل.

يستخدمها  التي  اإلعالم  ووسائل  االجتماعي  التواصل  شبكات  تعددت  كلما  2 -
الطالب كلما ارتفع مستواه العلمي ومتيز بالتفوق الدراسي.

أن الطلبة يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي لألغراض التالية: 3 -

•البحث عن املعلومات وتبادلها. 	

•كيفية توظيف املعلومات في الواجبات الدراسية. 	

•االستماع إلى املوسيقى أو مشاهدة األفالم. 	

•االستماع للمحاضرات على موقع اليوتيوب. 	

•تصفح املواد الدراسية. 	

•إعداد املشاريع وتقدمي العروض املطلوبة. 	

•إعداد التقارير املطلوبة بوصفها جزًءا من البرنامج الدراسي. 	

•إجناز األنشطة التعليمية املطلوبة بوصفها جزًءا من البرنامج الدراسي. 	

تعقيب:

واليوتيوب  بوك  الفيس  مثل:  من  االجتماعي؛  التواصل  شبكات  توظيف  يتم  عندما 
للمعلمني  املفيد  من  فإنه  امل��دارس؛  في  املستخدمة  التعليمية  التقنيات  من  جزًءا  بوصفه 
الشبكات،  تلك  استخدام  نحو  الطلبة  ميول  التعرف على  في  الدراسة  نتائج هذه  تطبيق 
وأوجه االستخدام في التعليم والتعلم خاصة وأن املعلم يدير العملية التعليمية مبا فيها من 
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تكليفات دراسية وبحثية، وتقييم أعمال الطلبة بناء على ما يبذلونه من جهد ووقت في 
استخدام تلك الشبكات. 
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تهدف هذه الدراسة إلى معرفة كيفية استفادة الطالب من التعليم بطريقة أفضل في 
ظل استخدام الوسائط املتعددة املدمجة مع شبكات التواصل االجتماعي؛ لتهيئة بيئات 
املؤسسات  تقدمها  التي  النشاطات  مع  الطلبة  فيها  يتفاعل  اإلبداعي،  للتعلم  جديدة 
املتعددة  الرقمية  التقنيات  توافر  بعد  الدراسة  بإجراء هذه  الباحثون  قام  التعليمية، وقد 
ُيظهر  واملعلمني،  الطلبة  بني  للتعاون  ونهج  جديدة  آف��اٍق  وتوافر  اإلنترنت،  بواسطة 
تكامل  بعد  الدراسة  هذه  إلجراء  حتمسهم  وزاد  التعليمية.  العملية  في  بينهم  التفاعل 
التكنولوجيا اجلديدة املتعددة وإمكانية استفادة املنهج التعليمي املتطور منها، وشجعهم 
التفاعلية،  املتعددة  الوسائط  حول  املبتكرة  البحوث  من  متزايد  عدد  ظهور  ذلك  على 
املتخصصة حول  بأبحاثهم  النفس  التربوي، ومساهمة علماء  النظام  في  واستخدامتها 

زيادة فهم الطالب، متأثرة باستخدام التقنيات املتعددة اجلديدة في التعليم.

الدراسة الثانية عشرة
استخدام الوسائط املتعددة في بيئات التعلم اإلبداعي:

النشاط التعليمي وتفاعل الطلبة في املؤسسات التعليمية

Andri Ioannou, Christina Vasiliou and Panayiotis Zaphiris 
(2015). Creative Multimodal Learning Environments and 
Blended Interaction for Problem-Based Activity in HCI 
Education. Tech Trends. Vol. 59, No. 2.
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والتعلم  التعليم  في  الطالب  انطالق  مناقشة  الدراسة  لهذه  النظري  اإلطار  وتضمن 
ويتم  املشروعات،  القائمة على  التعلم  به في عملية  يشاركون  الذي  النشط  للدور  نتيجة 
التي  املتعددة  التقنيات  مجموعة  ضمن  االجتماعي  التواصل  شبكات  باستخدام  تنفيذه 

تزيد مساحات التعلم للطلبة.

استخدام  املتطور في ظل  للتدريس  إستراتيجيات  بالشرح عدة  الدراسة  تناولت  وقد 
التي تقدم للطالب ما يجب فهمه ومعرفته، وُتلقي الدراسة كذلك الضوء  التقنيات  هذه 
أن  املثال: يجب  فعلى سبيل  التدريس؛  في  املعلم  تتضمنها ممارسات  التي  العناصر  على 
لتحقيق  وذلك  أسبوعّيًا  املتعددة  الوسائط  تطبيق  آليات  ملناقشة  زمالئه  مع  املعلم  يجتمع 
االستفادة القصوى للطلبة، وأوردت الدراسة في هذا السياق وصًفا تفصيلّيًا لبيئة التعليم 
الفصول  تهيئة  في  املعلمون  به  ليسترشد  الرقمية  والتقنيات  الوسائط  باستخدام  والتعلم 
الطالب  ليتعلم  التقني  الدعم  من  مزيد  وتقدمي  خارجها،  النشاط  بيئة  وتهيئة  الدراسية، 
بالوسائط احلديثة التي تتيح لهم التفاعل مع محتوى املناهج الدراسية، وليتعلموا كذلك 
مهارات التفكير عبر شبكات التواصل التي تقرب لهم املفاهيم املختلفة عن طريق احلوار 

وليس عن طريق سبورة اجلدار.

تتم  والتي  الوسائط،  املتعدد  التعليم  طرق  استكشاف  إلى  احلالية  الدراسة  وتسعى 
باستخدام مجموعة متجانسة مبتكرة من األدوات الرقمية، وتسعى كذلك إلى املزج بني 
قوة احلواسيب الرقمية املادية والطبيعية، وبني طرق العمل التعاوني والتفاعل بني الطلبة 

عند استخدامهم هذا املزيج في األنشطة التعليمية.

وهكذا تصل الدراسة إلى تقدمي بيئة للتعلم املتعدد التي ُتستخدم فيها شبكات التواصل 
املتقدمة، والوسائط املتعددة األخرى التي يتعلم فيها الطلبة تصميم املشاريع، والذين مت 
تدريبهم بواسطة أساتذة متخصصني من جامعة ميدلسكس Middlesex الذين يتعاونون 
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مع اجلهات املسؤولة عن تطوير التعليم، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج 
اإليجابية الدالة على أن التعليم املتعدد جتربة ثرية بسبب البيئة التعليمية متعددة الوسائط 

التي متتلئ بتفاعل الطالب وتعاونهم.

تعقيب:

ميكن للمسؤولني عن تطوير التعليم أن يسترشدوا مبا جاء في هذه الدراسة حول طرق 
التعليم املتعدد، والتعرف على أنواع الوسائط املتعددة التي ميكن استخدامها في العملية 
مصحوبة  التعليم  في  االجتماعي  التواصل  شبكات  توظيف  كيفية  خاصة  التعليمية، 
بالتقنيات املتاحة، ومن املهم أن يولي أصحاب القرار اهتمامهم جلانبني أساسيني في هذا 

التطبيق، وهما: 

•اجلانب األول: تفاعل الطلبة في أثناء احلوار مع زمالئهم؛ ألن مستوى هذا التفاعل  	

يبني مدى استفادة الطالب من موضوعات األنشطة التي ميارسونها.

التعليمية،  العملية  في  التقنيات  هذه  مثل  توظيف  فاعلية  مستوى  الثاني:  •اجلانب  	

ويتضح مثل هذا املستوى من زيادة ما يتعلمه الطلبة من مفاهيم ومعارف.
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تعرض هذه الدراسة نتائج املسح امليداني الوطني الذي أجري في الواليات املتحدة 
الواليات  املربني في  يتوافر لدى  ينبغي أن  املعلومات وما  األمريكية حول تكنولوجيا 
املتحدة من مهارات في عام 2015م، وتشمل هذه املهارات إتقان أساسيات التطبيقات 
وذلك  االجتماعي،  التواصل  شبكات  باستخدام  التعليم  في  واإلنتاجية  التكنولوجية 
اإلنترنت،  البحث على  إستراتيجيات  فاعليته عن طريق  التعلم وزيادة  بهدف سرعة 
وفهم أفضل لوسائل االتصال وأوجه استخدامها من قبل الطالب في التعلم وفي تبادل 

املعلومات.

الدراسة الثالثة عشرة
املهارات التكنولوجية العشرة التي يجب أن تتوافر لدى املعلمني 

الستخدام شبكات التواصل االجتماعي في ضوء املعايير األمريكية 
املعاصرة

Dian Schaffhauser (2015). 10 Tech Skills Every Educator Must 
Have in 2015. THE Journal. Vol. 42, Issue 1.
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عما  سؤال:  عن  اإلجابة  املربني  والقادة  واإلداري��ني  املعلمني  من  الباحثة  طلبت  وقد 
إجاباتهم  والعشرين؟ وجاءت  احلادي  القرن  في  الذكية  الدراسية  الفصول  لتشغيل  يلزم 
املناهج  تنفيذ  في  التقنيات  استخدام  إدارة  ويجيد  مهنّيًا،  املعرفة  واسع  املربي  يكون  أن 
الدراسية الذكية، ويلم بأفضل الطرق لتوجيه الطالب في تعلم املفاهيم العلمية اجلديدة، 
رغبة  زيادة  على  والعمل  احلديثة  التقنيات  استخدام  في  مهارات  وبناء  رؤى،  واكتساب 
طالبه في التعلم، وبوجه عام ميكن أن تعمل هذه املهارات لتستمر حيوية كل درس، وأن 
تكون املمارسات التعليمية متنوعة، وقد رصدت الباحثة املهارات التي يجب أن تتوافر في 

املربني من خالل نتائج دراستها، وذلك على النحو التالي:

أواًل: تطبيقات التفوق واإلنتاجية.

املعرفة بأساسيات معاجلة النصوص وتصميم جداول البيانات وتطبيقات العرض على 
التواصل بني  إلى اخلبرة في  أبعد من هذا  التواصل االجتماعي، والذهاب  مواقع شبكات 
الطالب والزمالء وأولياء األمور؛ إذ إن هذا كله سوف يزيد من فاعلية أداء مديري التقنيات 
في  منها  الطالب  يستفيد  بحيث  الدروس،  في  احلديثة  التقنيات  باملدارس، ودمج  التربوية 
إجناز مشاريعهم التعليمية، ويجب أال نغفل دور االتصاالت في العملية التعليمية؛ ألنه بالغ 
األهمية للحفاظ على مشاركة اآلباء واألمهات، والتعاون مع املعلمني في العمل املدرسي.

ثانًيا: إتقان استخدام اإلنترنت في إجراء البحوث.

املطلوبة  املعلومات  إلى  الطالب كيف يصلون  يتعلم  أن  الوقت احلاضر  املهم في  من 
لبحوثهم بدقة وسرعة، فلن يتحقق ذلك إال بإتقان استخدام محرك البحث على مواقع 

شبكات التواصل االجتماعي، وهذه املهارة ينبغي أن تتوافر بداية في املعلمني.

ثالًثا: التواصل من خالل الشبكات اإلعالمية.

وتويتر  الفيسبوك  مقدمتها  وفي  االجتماعية  االتصال  وسائل  على  الطالب  يعتمد 
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وإنستجرام وجوجل وغيرها؛ ولذلك يحتاج املربون إلى فهم كيف تعمل هذه الشبكات 
من  أنه  إلى  إضافة  املجتمع،  في  فرد  لكل  حق  استخدامها  أصبح  والتي  اإلنترنت،  على 
انتباه الطالب ملوضوعات  واجب كل معلم أن يعرف كيف يوجد هذه الشبكات جلذب 

الدروس التي يجب أن يتعلموها.

رابًعا: استكشاف األخطاء في استخدام تقنية الشبكات.

في إطار املهارات التي حددتها الباحثة مهارة اكتشاف املعلم لألخطاء التي يرتكبها عند 
استخدامه لشبكات التواصل في التعليم والعمل على تداركها.

خامًسا: إيجاد ملفات املعلومات وتبادلها.

والتعلم،  التعليم  في  اإلبداعي  بعملهم  تتصل  إذ  للمعلمني  املهارة ضرورية  ُتَعدُّ هذه 
وفي معرفة كيف يتقاسمون املوارد وفًقا جلداول البيانات املتوافرة على شبكات التواصل، 
خاصة بالنسبة لألمور املالية املتعلقة بالتمويل، واحتفاظ اجلهات املعنية بوثائقها على موقع 
ب العمل من املْعنِيَّ به - أّيًا كانت مهمته ووظيفته سرعة  خاص من مواقع الشبكات، وَتَطلُّ

الوصول إلى ملف املعلومات املتعلق مبا هو مطلوب.

سادًسا: النمذجة وتنظيم الفصل الدراسي.

يجب أن تكون هذه املهارة في سياق املهارات التي يجب أن تتوافر في املعلم لكونه 
الدراسية،  بالفصول  التكنولوجيا  النمذجة في استخدام  متعلًما مدى احلياة؛ وهي مهارة 
في  التعليمي  العمل  ُتثري  إمكانات  وذات  األفكار،  كاملة  التغير،  دائمة  تكون  أن  على 

الفصل، وتتطلب مهارة النمذجة أن يكون املربي مخطًطا لها بشكل جيد.

سابًعا: جذب االنتباه باستخدام الفيديو.

يتطلب من املعلم مهارة استخدام التقنيات احلديثة التي تعتمد على الصوت مع الصورة 
أن  الباحثون  أن وجد  بعد  الطالب،  انتباه  اإللكترونية جلذب  إلى األلعاب  ولتصل حتى 



82

أولـــويــــات تـــربــويـــــة

استخدام الفيديو يعمل على إثارة االنتباه والتشويق ويحقق اإلتقان في التعلم، ويسمح 
إليها  يصل  أن  ميكن  حيث  اإلنترنت،  شبكة  على  ونشرها  الدروس  بتسجيل  للمعلمني 

الطالب في أي مكان.

ثامًنا: استثمار جاذبية أجهزة العرض املتعددة.

على املعلم أن يعرف كيفية استخدام هذه األجهزة في جذب اهتمام الطلبة مبا يجب أن 
يتعلموه، والقدرة على إدارة استخدام هذه التقنيات والتجهيزات لتشغيل األجهزة الرقمية 

بوصفها جزًءا من عملية التدريس في برنامج للتعلم املتعدد الوسائط.

تاسًعا: عروض لإلتقان.

إن مهارات املعلمني ال يجب أن تقف عند حد معرفة واسطة واحدة من وسائط التواصل 
االجتماعي، بل يجب زيادة هذه املهارات لتنمية قدراتهم على استخدام مجموعة متنوعة 

من البرمجيات املتنوعة لنقل األفكار واملعلومات في تكامل فني مشوق.

عاشًرا: إدارة تعلم الطالب.

إن مهارة إدارة التعلم تزيد من قدرات الطلبة على نشر املواد التعليمية على شبكات 
واستخدام  املكتبة،  في  املتنوعة  املعلومات  مصادر  واستخدام  االجتماعي،  التواصل 
اإلمكانات املختلفة لشبكة اإلنترنت، واستخدام وسائل اإلعالم األخرى بحسب ما تسمح 

به سياسة املدرسة للوصول إلى املوارد الرقمية وتقدمي العروض والدورات التدريبية.

تعقيب:

توصلت الباحثة إلى عدد من املهارات التي يجب أن يتمتع بها املعلمون وميكن لإلدارات 
مطلوبة  إنها  حيث  املهارات  هذه  مثل  املعلمني  إلكساب  تدريبية  دورات  إقامة  التعليمية 
الستخدام شبكات التواصل االجتماعي، والتقنيات احلديثة في التعليم في الوقت احلاضر. 
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جامعة  قامت  األمريكية  املتحدة  بالواليات  التعليم  تطوير  سياسات  ضوء  في   
فوائد  لعرض  هدفت  التي  الدراسة  هذه  بإجراء  الباحثني  بتكليف  اجلنوبية  جورجيا 
لشؤون  بالنسبة  وخاصة  التعليمية  اإلدارة  أعمال  في  االجتماعي  التواصل  شبكات 
اختيار املعلمني وتوظيفهم وقد أجريت هذه الدراسة على مستوى عدد من الواليات؛ 
هي: فلوريدا، وكلورادو، وتنسي، وأيوا، وميتشجان، ونورث كارولينا، وكانت هيئات 
االعتماد األكادميي أحد املراجع للتعرف على معايير اختيار املعلمني من الناحية املهنية، 
ومت الرجوع كذلك إلى املجلس الوطني العتماد تعليم املعلم وغيره من الهيئات املتعددة 

في مجال إعداد املعلمني وتدريبهم.

الدراسة الرابعة عشرة
فوائد شبكات التواصل االجتماعي في مجال التعليم

من وجهة نظر مديري املدارس

Marlynn M. Greffin and  Robert L. Lake (2012). Social Networking 
Postings: Views from School Principals. Education Policy Analysis 
Archives. Vol. 20, Issue 11.
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التعليمية،  الهيئات  ومواقع  االجتماعي  التواصل  بشبكات  الدراسة  استعانت  وقد 
ومواقع إدارة املوارد البشرية ومواقع املعلمني عليها، ولم يغفل الباحث اجلانب القانوني 
املتاحة للتعرف على مدى  التعليمية في استخدام املعلومات  بالنسبة لصالحيات اإلدارة 
صالحية األشخاص للعمل في مهنة التعليم؛ من مثل: املعلومات املتعلقة بخبراتهم وبرامج 
التدريب العملي التي اجتازوها، والدورات التوجيهية التي اشتركوا فيها، واستشهدت في 
هذا اجلانب القانوني بالتفسير الذي وضعته احملكمة العليا في نيويورك بصدد مصداقية 
هذه الصالحية؛ إذ إنه من غير املعقول وجود خصوصية في تداول املعلومات والصور، 

والرجوع إليها باستخدام مواقع شبكات التواصل االجتماعي.

وتؤكد الدراسة على أهمية مناقشة املعلومات التي يتم احلصول عليها عن األشخاص 
مديري  ِقَبِل  من  التي  القرارت  إصدار  في  والتروي  التعليم،  في سلك  للعمل  املرشحني 
التعليم في شأن االختيار والتوظيف، وتوخي الدقة واالعتدال وعدم التحيز لِعْرق معني 
أو قبيلة معينة، أو جنس معني عند االختيار أو عند ترشيح األشخاص للمناصب القيادية 

في مجال التعليم، أو للعمل في مناطق دون األخرى.

وبينت في سبيل ذلك فحص مستوى اجلودة في املعلومات املتوافرة على الشبكات، 
حيث تطرقت الدراسة في إطار إجرائها إلى مستوى وضوح صياغة املعلومات وسهولة 
الوصول إليها على مواقع شبكات التواصل االجتماعي، وقد مت اختبار محتوى املعلومات 
املتاحة على هذه الشبكات بواسطة عدد كبير من أعضاء هيئات التدريس بكليات التربية 
بنتائج هذا االختبار إلى مجموعة عشوائية من  الرجوع  إدارة األعمال، وقد مت  وكليات 
مديري املدارس في والية جورجيا ملعرفة آرائهم في نوعية املعلومات التي تقوم بتوفيرها 
اآلراء  أغلب  املختلفة، وكانت  االجتماعي  التواصل  اإلنترنت من خالل شبكات  شبكة 
لصالح البريد اإللكتروني وقابلية عناوينه لالستخدام العملي في استقاء املعلومات وإجراء 
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االتصاالت باألفراد، وجاءت معظم آراء مجموعة مديري املدارس مؤيدة لسهولة قراءة 
األعمال  إن وجدت - حول   - املطلوبة  الصور  املعلومات واالطالع على وضوح  نص 
على  احلصول  جلدوى  وبالنسبة  مستقباًل،  األشخاص  يؤديها  أن  ميكن  التي  التعليمية 
بأنها  املدارس  مديري  آراء  معظم  أفادت  االجتماعي،  التواصل  شبكات  من  املعلومات 
كانت مفيدة، وساعدت كثيًرا في تطوير النظم واللوائح املتعلقة باختيار املعلمني، وأفادت 
كذلك آراء العينة حول متيز بعض الشبكات مبدى توافر – أو كثرة -  املعلومات الشخصية 

واملهنية املطلوبة للتوظيف وللتعاقد مع املعلمني.

وأكدت الدراسة في نتائجها على وجود عديٍد من الفوائد الستخدام شبكات التواصل 
املعلومات  إلى  احلاجة  أن  إلى  القرار  أصحاب  أنظار  ولفتت  التوظيف،  في  االجتماعي 
الفائدة  تقييم  في  مهّمًا  عنصًرا  كان  إليها  الوصول  وسهولة  الشبكات  هذه  على  املتوافرة 
التواصل  شبكات  بأن  الدراسة  عينة  استجابات  من   %95 أفادت  فقد  استخدامها؛  من 
املرشحني؛  املعلمني  باختيار  اخلاصة  القرارات  اتخاذ  على  معني  خير  كانت  االجتماعي 
ألنها ساعدت كثيًرا في الوصول إليهم واالتصال بهم، وأفاد 22% من العينة أن استخدام 
مواقع شبكات التواصل االجتماعي ساعدت في توفير املعلومات اخلاصة بطالبي العمل 
النشرات  الشبكات أفضل من  فإن  العينة  النسبة من  املعلمني، وحتى مع بساطة هذه  من 
استخدام  معايير  من  عديدًا  املهنية  الهيئات  اقترحت  وقد   .Digest املتخصصة  املهنية 
شبكات التواصل االجتماعي، خاصة بالنسبة لسلوك املعلمني ورجال اإلدارة املدرسية، 
واالستعداد ملمارسة مهنة التعليم، وتوصلت هذه الدراسة في إطار نتائجها إلى معلومات 
غاية في الدقة بالنسبة للسلوكيات التي تتنافى مع أخالقيات مهنة التعليم، وفي الوقت نفسه 
املرشحني،  املعلمني  إيجابية تشجع على توظيف  إلى معلومات  املهنية  الهيئات  توصلت 
حيث إن الغرض من هذه الدراسة ضمنا هو حتديد مبادئ للتفكير في كيفية اتخاذ قرارات 
التعصب والتحيز، وتتعامل مع احلقائق في اجلوانب  التوظيف بطريقة جديدة بعيدة عن 
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اإلنسانية لشخصية املعلم في ضوء املعلومات التي تعمل على توفيرها شبكات التواصل 
االجتماعي؛ فإن من الضروري وضع سياسات الستخدام شبكات التواصل االجتماعي 
على  السياسات  هذه  ونشر  اخلالية  الوظائف  لشغل  وغيرهم،  املعلمني  اختيار  أمور  في 
مستوى الدولة؛ لتكون معروفة جلميع املعلمني وجلميع رجال اإلدارة التعليمية، والعاملني 

في شؤون اختيار املعلمني وتوظيفهم.

تعقيب:

تفيد هذه الدراسة بأنها قدمت بعض قواعد اختيار املعلمني احلديثة وآلية توظيفهم في 
ضوء املعلومات املتاحة على شبكات التواصل االجتماعي، ومن املمكن أن تقوم بتوفير 
التصرف  احلال مت  التعليمية، وبطبيعة  اإلدارة  في  العاملني  الوقت واجلهد على  كثيٍر من 
على  للتركيز  العربية  ال��دول  في  العمل  طبيعة  مع  تتالءم  ال  التي  املعلومات  عرض  في 
إليها عن األشخاص في شبكات  الوصول  التي ميكن  املعلومات  التعامل مع  أخالقيات 
التواصل االجتماعي، وآليات االنتفاع باملعلومات في اتخاذ القرارات الصحيحة والعادلة 
إمكانية  إلى  الدراسة  أشارت  نفسه  الوقت  وفي  بعملهم،  ترتقي  التي  املوضوعية  بكل 
املعلمني  اختيار  عن  املسؤولة  اجلهات  أو  اإلدارة  في  العمل  تطوير  في  بنتائجها  االنتفاع 
وتوظيفهم، وفي استخدام تكنولوجيا جديدة بوصفها وسيلة الستقاء املعلومات املطلوبة 

عن األشخاص املطلوب تعيينهم أو ترقيتهم إلى الوظائف العليا.
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في عام 2013م قامت خمس جامعات من كل من فنلندا واململكة املتحدة وأسبانيا 
والنمسا وهولندا مبشروع مشترك هو عبارة عن دراسة مستقبلية حول الثقافة اإلعالمية 
في عام 2020م تتناول املهارات البشرية والقوى التكنولوجية التي سوف تقوم عليها 
املمارسات التعليمية في مواجهة حتدي التقارب التكنولوجي، الذي يجمع بني الوسائط 
حتديد  ومت  االجتماعي،  التواصل  شبكات  في  ممثاًل  االجتماعية،  والوسائط  الرقمية 
فاعلية  بني  التقارب  مدى  إثبات  وهو؛  2020م  اإلعالمية  الثقافة  مشروع  من  الهدف 
مجال  في  تطبيقا  والعشرين  احلادي  القرن  في  التكنولوجيا  وقوة  اإلعالمية،  الثقافة 

التعليم والتعلم.

الدراسة الخامسة عشرة
الثقافة اإلعالمية عام 2020م: مزيج من التعليم التعاوني والتعليم

 القائم على استخدام شبكات التواصل االجتماعي والوسائط املتعددة

Richard Vickers, James Field and Cai Melakoski (2015). Media 
Culture 2020: Collaborative Teaching and Blended Learning 
Using Social Media and Cloud-Based Technologies. Contemporary 
Educational Technology. Vol. 6, No. 1.
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ثم كان هناك هدف آخر للمشروع هو كسر احلواجز التي تقف حائاًل بني كثير من األمور 

املطلوبة في تطوير العملية التعليمية، وإنشاء بيئات افتراضية مفتوحة يتعلم فيها الطالب 

وشبكات  اإلنترنت  طريق  عن  املعرفة  ونقل  التعليم  عاملية  أي  العالم؛  دول  مختلف  من 

التواصل االجتماعي والوسائط التكنولوجية األخرى، ثم ناقشت الدراسة أشكال إدارة 

املشروع وتنفيذه في ظل تطوير التعليم التعاوني بالدول اخلمس، ومت متويل املشروع من 

االحتاد األوروبي.

مرحلة العمل في التنفيذ:

َم للطلبة واحملاضرين فرصة للعمل  في إطار تنفيذ مشروع الثقافة اإلعالمية 2020م ُقدِّ

أنواع  إنشاء  إمكانية  أتيحت  الفرصة  هذه  خالل  ومن  بعًضا،  بعضهما  من  والتعلم  مًعا 

جديدة من التعلم املنتج عند مزج منتجات التعليم بطرق مختلفة مع اإلنتاج اإلعالمي، 

كله  فاألمر  قبل،  من  متاحة  تكن  لم  جديدة  فرًصا  ذلك  أثناء  في  االتصال  أجهزة  وتتيح 

مبعامل  مصحوبة  اإلنترنت  على  االفتراضية  الفصول  وضع  في  مبتكرة  حلواًل  يتطلب 

وأستوديوهات تعمل مًعا مترابطة باملواصفات التالية:

ُم اإلنتاج بشكل مترابط وشامل، وتتقاسم اجلهات املشاركة قيمتها احلقيقية. •ُيَقدَّ 	

م وضع دورات دراسية متعددة  • يتطلب العمل في مشروع الثقافة اإلعالمية 2020	

التخصصات للطلبة واملعلمني من الدول األوروبية اخلمس.

•يتم العمل في ظل شروط مشروع اليونسكو: التعليم للجميع وأهدافه. 	

بدأت  وقد  أسبوعني،  كل  دوري  بشكل  واملعلمني  الطلبة  تضم  عمل  ورشة  •تقام  	

هذه الورشة في نوفمبر 2013م وُتستخَدُم فيها تقنية ال�Online، حتى ال يتحمل 

املشاركون عملّيًا أية مصاريف لإلقامة والسفر.
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منهج عمل قائم على تكنولوجيا الشبكات والتنمية التعاونية:

مشروع الثقافة اإلعالمية 2020م اقتراح مسجل على جوجل Google مبوجب وثيقة 
في جامعة العلوم التطبيقية بفنلندا مرفًقا بها ما تقترحه بقية اجلهات املشاركة في أداء دورها 
تواصل  أن  وعليها  االقتصادي،  والنمو  االجتماعي  احلراك  من  جزًءا  بوصفها  التاريخي 
توفير التقنيات املستحدثة والعدد املنشود من أنظمة التعلم التعاوني، وعليها أيًضا احلفاظ 

على املعلم الذي يركز على دعم الطالب.

وإجراءاته  التعاوني  العمل  أدوات  لتقييم  فرصة  حددت  باملشروع  العمل  إطار  وفي 
وتوثيق عملية التخطيط بوصفها عنصًرا أساسّيًا لنجاح املشروع؛ وبطبيعة احلال تكون جوجل 
وملحقاتها هي جوهر أدوات العمل، غير أن متّيزها يرجع إلى تقنية الفيديو التي تتيح االتصال 
ملدة من الزمن وتصل إلى تسعة من املشاركني، األمر الذي يجعل تقنية شبكة جوجل مفيدة 

للغاية في املناقشات احملورية لتبادل املعلومات، وحتديد اجتاهات التفاعل الثقافي.

واعتماًدا على حركة وسائل الثقافة اإلعالمية عام 2020م فإن املشاركني ميكنهم تعزيز 
ُم داخل  التعلم عبر اإلنترنت مع الطلبة واملعلمني قبل انتهاء حلقة العمل وبعدها والتي ُتَنظَّ
اجلديدة  املبتكرة  اجلوانب  الختبار  البحث  بساط  على  املشروع  ُعِرَض  وقد  مدرسة،  كل 
في تطوير التعليم، وفاعلية اجلهود األوربية املشتركة في استخدام الوسائط االجتماعية، 
ونوعية املمارسات التربوية بني هذه الدول ومساهمة كل دولة أوروبية مشتركة في املهارات 

اخلاصة املطلوبة لتنفيذ املشروع.

وعند تطبيق املنهج املتعدد في تنفيذ املشروع كان من الواضح أن اخلبرة في تصميم التفاعل 
التعليمي باستخدام تقنيات اإلعالم االجتماعي، لها أثرها الكبير في تطوير البرامج التعليمية 
واإلنتاج اإلعالمي ممتزًجا بالتعلم الذي يعيش فيه املتعلم بكامل حواسه، وهكذا تعكس مواقع 

الشبكات آليات العمل واألنشطة املقترحة مبنطقية تقود إلى التحسينات املطلوبة في املستقبل.
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وقد قام الباحثون في معرض تناولهم مراحل تنفيذهم للمشروع بتعريف؛ ما الطالب 
أولويات  ومن  املشروع  نطاق  داخل  أدائه  في  اإلنتاجية  جوانب  اكتشاف  وكيفية  املنتج؟ 
اإلنتاجية املنافسة بوصفها جزًءا ال يتجزأ من العملية التعليمية، ويؤكد املشروع في مراحله 
املعرفة،  إنتاج  في  ممارستهم  خالل  متعاونني  به  يقومون  الذي  الطلبة  دور  على  املختلفة 

معتمدين على املهارات األكادميية التي بدورها تزيد من فرص حتسني العمل.

مرحلة تنفيذ ورش العمل:

من  أسابيع  ستة  قبل  التمهيدية  العمل  ورش  عقد  يتم  املشروع  خطة  تنفيذ  ضوء  في 
يبدأ  فريق عمل جماعي  املشروع، ويتم تكوين  املشاركني في  املقدمة من  العمل  حلقات 
باستخدام أدوات اإلعالم االجتماعي بواسطة اإلنترنت، وقد حققت هذه اخلطوة بعض 
من  كبير  عدد  مشاركة  اجتذاب  في  أكبر  جناًحا  العمل  ورش  حققت  حني  في  النجاح 

املتدربني في الدول اخلمس.

مرحلة تنفيذ حلقة العمل:

إذ كانت  الثقافة اإلعالمية 2020م،  الرقمية جزًءا من صميم مشروع  الوسائط  ِت  ُعدَّ
بالتعاون من خالل مرحلة عقد  يتعلق  فيما  دوًرا حيوّيًا  تؤدي  احلديثة  التقنيات  تزال  وال 
حلقات العمل، إذ تقوم كل مجموعة عمل باملهام الرئيسة في كل دولة من الدول اخلمس 
املشاركة، وتتمثل املهمة الرئيسة لكل مجموعة عمل في إعداد املفاهيم التي تبني كيفية تأثير 
التكنولوجيا على حتسني الثقافة اإلعالمية األوروبية املشتركة في عام 2020م، ومن املمكن 

االطالع على مضمون املفاهيم من خالل إجابات الطالب في مجموعة عمل أي دولة.

املرحلة احلالية من املشروع:

ما زال القائمون على املشروع يتطلعون إلى إجناز بعض األمور املهمة؛ من مثل: حتديد 
مناذج التفاعل واحملتوى، وهو أمر يشجع املشروع على فتح آفاق بيئة تعليمية تتمزج فيها 
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االستخدامات املتطورة للتكنولوجيا مع أساليب التدريس التقليدية في الفصول الدراسية، 
بحيث يتوافر فيها مكان للتفاعلية الناجتة عن الثقافة اإلعالمية اجلديدة التي متكن الطالب 
حيث  من  جديدة  معرفة  إنتاج  في  املشاركة  جانب  إلى  االجتماعية،  الروابط  تعزيز  من 
احملتوى، وهنا ينتبه القائمون على املشروع إلى قضية امللكية الفكرية للطالب واحملاضرين 

من الدول في وسائل اإلعالم والثقافة.

تعقيب:

لَع على تفاصيل مشروع الثقافة اإلعالمية 2020م وآلية العمل في تنفيذه، يجد  إن املطَّ
األعضاء  الدول  على  ينطبق  ما  وهو  اإلقليمي  املستوى  على  املشترك  للعمل  منوذًجا  فيه 
املشروع  في  العمل  خطة  من  االستفادة  وميكن  اخلليج،  لدول  العربي  التربية  مكتب  في 
التواصل  شبكات  تقنيات  فيه  ُتستخَدُم  جديد  معرفي  إنتاج  في  للمشاركة  تنفيذه،  وآلية 
االجتماعي، والوسائط املتعددة واملشاركة كذلك في وضع حلول مبتكرة لتطوير التعليم 

والتعلم بطريقة تعاونية.
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اجتمعت آراء التربويني على أن نظريات التعلم تعكس أمًرا حيوّيًا في جناح املمارسة 
التواصل االجتماعي،  التعليم ممكنة على مواقع شبكات  التي جعلت مختلف أساليب 
الطلبة  تزويد  إلى  تهدف  التي  الوحدات  الشبكات  هذه  مواقع  على  التعلم  ويهدف 
بالوسائل التي تيسر لهم الفهم وتعينهم على العمل املنتج؛ ولذلك ينادي علماء التربية 
باستخدام مواقع شبكات التواصل االجتماعي؛ من مثل: فيسبوك Facebook، وماي 
سبيس MySpace في بيئات التعليم، ويؤكدون على أهميتها بوصفها أمًرا حيوّيًا لنجاح 

التعلم، ويشير جيل الشباب من الطلبة إلى أمرين مهمني عملّيًا هما:

•أن مواقف التعلم تتغير بتغير ظروف الطلبة. 	

•أن إدارة الوقت تشكل حتقق التوازن بني حجم العمل والتعلم. 	

الدراسة السادسة عشرة
تصميم نظام تعليمي يعكس عملية التعلم على مواقع التواصل

 االجتماعي

Ji Yong Park and Lazaros Kastanis (2009). Reflective Learning 
through Social Network Sites in Design Education. The 
International Journal of Learning, Vol. 16, No. 8.
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في  التواصل  شبكات  مواقع  بدمج  التعليمية  التقنيات  في  االختصاصيون  قام  وقد 
العملية التعليمية وعملية التعلم جلميع الطلبة في الصفوف اخلاصة، ليتسنى لهم املشاركة 

النشطة في الدراسة والعمل على موقع الشبكة االجتماعية.

وتشير هذه الدراسة التي متت في أستراليا إلى أن تصميم التعليم على شبكات التواصل، 
هو عمل تربوي يقوم على التعلم باملمارسة التأملية حيث يتعامل الطلبة مع مشاكل تصميم 
املشروعات حتت إشراف املعلمني والتشاور معهم إليجاد احللول، والتعاون مع زمالئهم 
لتطوير العمل في تصميم املشروعات التربوية خالل عملية التدريس، وتبرز الدراسة في 

هذا الصدد اخلصائص الرئيسة لعملية تصميم التعليم، وهي:

•دور للطالب في أثناء عملية تصميم املشروع الدراسي وتطويره. 	

•قيادة املشاريع التعليمية من قبل املعلمني. 	

•املمارسة احلقيقية املستمرة نحو زيادة الكفاءة واخلبرة. 	

•إجراء مشاورات منتظمة، والتفكير املتبادل بني الطالب واملدرس. 	

•وجود معلم ذي خبرة في استخدام التقنية مبهنية. 	

القائم  التعلم  نوعية  تعكس  التي  املمارسة  من  نوعًا  التصميم  تعليم  يكون  ثم  ومن 
على التفكير واملعرفة واملهارات العملية، وتؤكد الدراسة هنا على أن خاصية التعليم في 
مجال التصميم من خالل التعلم عبر اإلنترنت، ميكن إثراؤه على مواقع شبكات التواصل 

االجتماعي.

بالتفكير في معاجلة  فيها  الطالب  يقوم  تعليمية  الدراسة تصميم وحدة  وقد تضمنت 
من  شكاًل  التصميم  يعكس  أن  على  اإلنترنت  في  خاص  موقع  على  املطروحة  املسائل 
إلى طريقة جمع  إضافة  االبتكاري،  والتفكير  النقدي  التفكير  مثل:  من  التفكير؛  أشكال 
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مصادر املعلومات باستخدام شبكات التواصل، وبحيث يوضح التصميم جميع عمليات 
وتنمية  اإلبداعي  التفكير  أوعملية  التدريبات،  على  التفكير  وعملية  التعليمي،  البرنامج 
املفاهيم  تقدمي مجموعة من  إلى ذلك مت  وباإلضافة  التأملي،  التفكير  الشخصية وكيفية 
ملساعدة الطلبة على استخدام مواقع شبكات التواصل في مجال التعلم مدى احلياة، وقد 
مت إعداد التقييم بحيث يعكس صورة التعلم يومّيًا، مبيًنا ما يكتبسه الطالب من علوم من 

خالل هذا النوع من التعليم، وكذلك عمق التفاعالت بني الطالب.

الطالب  أن  أهمها؛  من  نتائج  عدة  إلى  إجراءاتها  سياق  في  الدراسة  توصلت  وقد 
أسبوعّيًا  ساعات   8-6 من  يستغرق  االجتماعي؛  التواصل  شبكات  مواقع  في  املشارك 
في استخدامها بوصفها أداة فاعلة في التعلم، فضاًل عن 15 ساعة أسبوعّيًا الستخدامها 
في إجناز تكليفاته الدراسية، ويعتقد 39% من الطلبة أن شبكات التواصل مفيدة جّدًا في 
التعليم، ويؤكد 53% منهم على أنها أداة فاعلة في التعلم، كما يؤكد 63% من الطلبة في 
املعلومات عند  أداة مهمة جّدًا في توفير مصادر  التواصل  املتقدمة أن شبكات  الصفوف 
إجراء البحوث التي هي جزء من عملهم اليومي، وعند سؤال الطلبة عن مستوى رضاهم 
عن استخدام شبكات التواصل االجتماعي على أساس أنها تعكس صورة التعلم، كانت 

إجاباتهم:

•ال يوجد الوقت الكافي الستكمال الواجبات املطلوبة. 	

•ال توجد فرصة للتفاعل مع األقران. 	

حتقيق  مدى  تعكس  أنها  ثبت  االجتماعي،  التواصل  شبكات  واقع  فإن  عام  وبوجه 
التعلم عند تقييم الطلبة، على أن هناك بعض القضايا التي حتتاج إلى نظر في اجلانب التقني 
الستخدام هذه الشبكات في تصميم التعليم، وأما بالنسبة للممارسة العملية والتعليمية 
في التصميم والتعامل مع مختلف أنواع الوسائط التقنية؛ فإن الطلبة يحتاجون إلى املزيد 
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هذه  استخدام  في  صعوبة  يواجهون  مازالوا  ألنهم  الفنية،  واإليضاحات  التعليمات  من 
الطلبة يتوقعون تعليًما أكثر مهنية بواسطة شبكات  الدراسة إلى أن  الشبكات، وأشارت 
WebSite التي يحتاج تصميمها إلى  التواصل االجتماعي، خاصة بالنسبة ملواقع الويب 

مهارات معينة.

على  للحصول  الطلبة  بتحفز  تتعلق  مهمة  نقطة  عن  الستار  الدراسة  نتائج  وتكشف 
املعلومات املوجودة على الشبكة االجتماعية لتحسني تعليمهم إذ ال يكفي وجود املعلم 
معهم فقط ملراقبة مستوى األداء وحل املشكالت العملية باحلوار وحده، بل يحتاج الطلبة 

إلى املعلم في التعلم والتوجيه التقني الذي يقوم على املمارسات العملية.

تعقيب:

االجتماعي  التواصل  شبكات  استخدام  في  األسترالية  التجربة  الدراسة  هذه  تترجم 
في تعلم الطلبة كيفية تصميم املواقع التي تعكس صورة املستوى العلمي لتعلمهم، ومن 
أهم العناصر التي قدمتها الدراسة في تعلم التصميم؛ عنصر احملتوى التعليمي واألنشطة 
لعملية  املعلم  وجود  ضرورة  وبينت  االجتماعية،  الشبكات  مواقع  بفوائد  االحتفاظ  مع 
التعلم والتوجيه التقني، وميكننا االستفادة عملّيًا من نتائج هذه الدراسة في كيفية استثمار 
عملية  أنشطة  في  املشاركة  على  الطلبة  تشجيع  في  قدمتها  التي  واملنهجية  اإلستراتيجية 
املعاصرة،  التواصل االجتماعي صورتها  التفاعلي، على أساس أن تعكس شبكة  التعلم 

مع اإلبقاء على خصائص إنشاء املوقع التفاعلي الشامل لتجربة التعلم.
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املتحدة  بالواليات  بنسلفانيا  بوالية  فيالدلفيا  مدينة  في  الدراسة  هذه  أجريت 
األمريكية، وهي تتناول األدوار االجتماعية لألقران من الصف األول والصف الثاني 
الدراسة  إج��راء  وعند  االجتماعي،  التواصل  شبكات  على  االبتدائية،  املرحلة  من 
كونت مجموعات متآلفة من األطفال بناء على طلبهم، وقد استجاب الباحثان لهذه 
مختلف  وصف  الدراسة  إجراء  من  الهدف  وحدد  البحث،  أصول  مع  متشًيا  الرغبة 
اجلوانب ألوائل األطفال امللتحقني باملدارس االبتدائية الذين هم في سن إدراك معاني 
العمل االجتماعي، وفهم أدوار الصداقة عن طريق تعزيز العالقة بينهم وبني الشبكة 

االجتماعية، وآثار هذه العالقة في النمو االجتماعي املستقبلي لهؤالء األطفال.

الدراسة السابعة عشرة
تعامل األطفال مع ملفات الشبكات االجتماعية بالفصول الدراسية

 باملرحلة االبتدائية املبكرة

Jennifer A. Vu, Jill J. Locke (2014). Social Network Profiles of 
Children in Early Elementary School Classrooms. Journal of 
Research in Childhood Education. No. 28.
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التفاعل في  إلى  البحث تقارب األعمار، وامليل  وقد روعي في اختيار األطفال عينة 
ممارسة النشاط مع األقران على الشبكة االجتماعية، وممن لديهم املهارات الالزمة لدعم 
املجموعة في تعزيز االستعداد املدرسي، حتى يعملوا بصورة أفضل في املجموعات مع 
بعضهم بعًضا. وعالوة على ذلك فإن مجموعة األقران عادة ما يكونون أكثر إيجابية في 
تنمية العالقات على شبكة التواصل االجتماعي. وقد بينت الدراسة أنه ال توجد فروق 

بني اجلنسني من األطفال الصغار في تعاملهم مع الشبكة االجتماعية. 

عليهم  وقع  الذين  األطفال  أمور  أولياء  موافقة  على  باحلصول  الدراسة  بدأت  وقد 
االختيار في الصفني األول والثاني باملدارس االبتدائية للسماح لهم باملشاركة في الدراسة، 
ثم أعقب ذلك إجراء مقابالت لهؤالء األطفال وأصدقائهم ممن يواجهون صعوبات تعلم 
في القراءة والكتابة، وذلك لدراسة العالقة بينهم عن طريق استخدام الشبكة االجتماعية 

للتعرف على أوجه االتصاالت بني كل طفل وصديقه أو أصدقائه.

تال ذلك تصنيف األطفال إلى مجموعات بحسب اجلنس لبيان عدد االتصاالت بينهم 
والتي تتسم باإليجابية في الفصول الدراسية، وكذلك عدد االتصاالت السلبية بينهم عند 

استخدام احلاسب اآللي في الفصول الدراسية.

األطفال  الستخدام  بالنسبة  املهمة  النتائج  من  مجموعة  إلى  الدراسة  توصلت  وقد 
للشبكة االجتماعية ودورها في استمرار العالقات بينهم، وبالنسبة للتفاعل بني األصدقاء 
التعليمية ألصدقائهم ممن  للمساعدات  اإليجابية، وتقدمي األطفال  أثناء االتصاالت  في 

لديهم صعوبات في تعلم بعض املواد الدراسية.

وأوضحت الدراسة أن درجة التفاعل وحجم املساعدات بني أفراد العينة كانت أكبر 
بني البنات.

األطفال  من  مجموعة  ميثلون  وهم  التعامل  رفضت  مجموعة  هناك  كان  املقابل  وفي 
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الشبكات االجتماعية وال  الزراعية في عزلة عن استخدام  املناطق  8،3%، ويعيشون في 
تتوافر لديهم اإلمكانات  التكنولوجية. 

ميكن  مدرسة  كل  في  لالتصاالت  حجرة  وج��ود  أهمية  إلى  الدراسة  أش��ارت  وقد 
لألطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة، وممن لديهم صعوبات تعلم أن يستخدموها مع 
أصدقائهم خالل اليوم املدرسي، وأن تقدم املساعدات الالزمة تكنولوجّيًا لألطفال الذين 

يعيشون في عزلة وال تتوافر لهم فرص استخدام الشبكات االجتماعية.

أعلى  إظهار  إلى  مييلون  األطفال  من  مجموعة  هناك  أن  إلى  النتائج  أش��ارت  كما 
الصور  هذه  وضحت  وقد  فردي،  بشكل  االجتماعية  الشبكات  استخدام  في  املستويات 
بشكل أكبر من قبل الفتيات املشاركات الالتي يتمتعن بكفاءات اجتماعية كبيرة، وأظهرن 

تفوًقا دراسّيًا أعلى من أقرانهن عند استخدام الشبكة االجتماعية في الفصل.

وبينت الدراسة كذلك أن زيادة حجم الشبكات االجتماعية يعمل على توفير فرٍص 
أكثر لظهور املشكالت بني األطفال في استخدام الشبكات، ومن املمكن أن تكون الفرص 
أكثر لألطفال الذين يريدون اللعب، بينما جند في الطرف اآلخر أن هناك زيادة في عدد 
األطفال املقبلني على التعلم بسبب زيادة النمو العقلي لديهم، وكذلك الذين لديهم القدرة 
استكشاف  يبني  وهذا  االجتماعية،  التنمية  مبجال  الصلة  ذات  املواقف  في  التعبير  على 
الشبكات االجتماعية لألطفال واألدوار التي يقومون بها في النشاطات داخل املدرسة، 
واملميزات التي تنطوي عليها عالقاتهم مع أقرانهم، والتفاعل مع األقران في تعلم كيفية 
تنسيق املعلومات، وهذا يبرهن على تعزيز اإلنتاجية في عالقات األطفال مع أقرانهم في 

الفصل الدراسي؛ وهو ما تسعى الدراسة إلى حتقيقه. 

تعقيب:

من املمكن استثمار منهجية الدراسة في التطبيقات املتعلقة بتطوير استخدام شبكات 
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التواصل االجتماعية في املدارس االبتدائية بالنسبة لصغار األطفال، وتطوير طرق التعليم 
بواسطة األقران، وإدخال إستراتيجيات في املرحلة االبتدائية؛ إذ ثبت علمّيًا فائدتها، حيث 
من  يزيد  االجتماعية  الشبكات  واستخدام  بعًضا،  بعضهم  مع  التفاعل  األطفال  يستطيع 

قدراتهم على التعلم.
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الوسائط  باستخدام  التقنية  اإلمكانات  زيادة  املعرفة  بنشر  االهتمام  تزايد  يصاحب 
هنا  االجتماعية  بالوسائط  ويقصد  ونشرها؛  التربوية  البحوث  إجراء  في  االجتماعية 
اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي، وتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن دور 
إستراتيجيات إجراء البحوث التربوية ونشرها بني أربعة وأربعني مؤسسة بحثية تعليمية 
في كندا باستخدام الوسائط االجتماعية، وتناقش الدراسة طبيعة الوظائف واملمارسات 
البحثية التي تقوم بها املؤسسات، وعلى الرغم من أن إستراتيجيات البحث التجريبي 
الوسائط  لهذه  التكنولوجية  اإلمكانات  من   %30 إال  َتْستخِدْم  لم  التعليم  مجال  في 
التي  النتائج  أن  إال   Twitter Facebook وتويتر  االجتماعية عن طريق الفيسبوك 
الشبكات؛ كما  مثل هذه  استخدام  في  النشطة  املشاركة  ُتشجع على  البحوث  حققتها 
إتاحة  في  الشبكات  تقنيات  دور  على  تؤكد  سوف  القوية  البحث  إستراتيجيات  أن 

املعلومات واملعارف ونشر البحوث.

الدراسة الثامنة عشرة
استخدام إستراتيجيات االتصال املباشر عبر الوسائط االجتماعية 

في إجراء البحوث التربوية ونشرها

Amanda Cooper (2014). The Use of Online Strategies and Social 
Media for Research Dissemination in Education. Education Policy 
Analysis Archives. Vol. 22, No. 88.
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إن استخدام اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي في إطار إستراتيجيات البحث 
للشبكات  التقنية  اإلمكانات  جعل  واالت��ص��االت  املعلومات  ث��ورة  ظل  في  التربوي 
الدولي؛  املستوى  على  نتائجه  ونشر  التربوي  البحث  إلجراء  الرئيس  السند  االجتماعية 
كما أن حركة البحث عاملّيًا وإقليمّيًا ارتبطت بتطور الشبكات وتطور مهارات استخدامها 
من قبل الباحثني في املنظمات واملؤسسات العلمية، وهناك اهتمام عاملي واسع النطاق في 
سد الفجوة بني سياسات إجراء البحوث وبني إستراتيجيات استخدام شبكات التواصل 
استخدام  إن  القول:  لها، وميكن  التجريبية  النتائج  زيادة  ونشرها وفي  نتائجها  في حتقيق 
ُيَعدُّ مبثابة حزام األمان لضمان نتائج أفضل ومعرفة جتريبية أشمل  الشبكات االجتماعية 

في إطار إستراتيجيات واسعة النطاق للبحث التربوي.

التواصل  شبكات  استخدام  نحو  التربوية  البحوث  نوعية  في  التحول  زي��ادة  إن 
االجتماعي يؤكد أن صانعي السياسات واملمارسني في مجال التعليم، يستفيدون بشكل 
أفضل من نتائج البحوث في حتسني العملية التعليمية، ويرجع الفضل في حتقيق جناحهم 
إلى استخدام شبكات التواصل االجتماعية في إجراء البحوث التربوية ونشرها، وتداول 
نتائجها بني دول العالم؛ ففي تشارك كندا مع نيوزلندا واململكة املتحدة يظهر حجم التعاون 

املثمر في إجراء البحوث املشتركة وفي تطبيق العمل التجريبي في حتسني التعليم.

ومن الواضح أن احلاجة تدعو إلى املزيد من العمل من أجل فهم إستراتيجيات استخدام 
التوجه  كيفية  في  البحثية  املؤسسات  ملساعدة  عنها  املنبثقة  التواصل  وشبكات  اإلنترنت 
نحو زيادة الفاعلية في العمل قبل تقدمي املشورة، وهناك حاجة أيًضا إلى التأكيد على أن 
استخدام إستراتيجيات إضافية عن طريق بعض املواقع األخرى من شأنه تشجيع املشاركة 

النشطة، إذا ما كانت هذه اإلستراتيجيات سوف تدعم سبل النهوض باملعرفة ونشرها.

التربوية  البحوث  إجراء  في  االجتماعية  الشبكات  تقنيات  استخدام  أصبح  وهكذا 
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البرامج  تطوير  في  البحوث  لنتائج  التفاعلية  التطبيقات  أكثر  وصف  وفي  ونشرها، 
البحوث ليس فقط  نتائج  املتزايد في استثمار  النمو  التربية على  التعليمية. ويؤكد علماء 
في مجال التربية وإمنا في مختلف مجاالت النشاط اإلنساني؛ فقد أصبح البحث السمة 
املعلومات  ثورة  ظل  في  البحوث  انتشار  ويأتي  للعمل،  املنظمة  والوسيلة  للتقدم  املميزة 
واالتصاالت عنوان التغيير في املفاهيم العلمية، وأصبحت تقارير البحوث وأدلتها املادة 
األكثر تداواًل بني مصادر املعلومات على مواقع شبكات التواصل االجتماعي، فالبحوث 
تنشر على مواقع اإلنترنت وشبكات التواصل بطريقتني: إما أن تكون في شكل ملخص 
للدراسة أو البحث، أو في شكل الفصل الكامل لبحث أو لدراسة، كما تتضمن املواقع 
أدلة البحث وأدواته التي يهتم بها صانعوا السياسات واملعنيون بتطبيقها في مجال التعليم، 
وتقدم الدراسة عرًضا موجًزا ملختلف أنواع األدوات البحثية التي ُتْسَتْخَدُم في الدراسات 
إطار  تضمن  فقد  املنشورة،  بالبحوث  منها  يتعلق  ما  وخصوًصا  وامليدانية،  التجريبية 
البحوث على شبكات اإلعالم االجتماعية، وذلك على  بنشر  العناصر اخلاصة  الدراسة 

النحو التالي:

•وسائل اإلعالم االجتماعية ونشر البحوث. 	

لنشر  بالنسبة  االجتماعي  اإلع��الم  استخدام  الستكشاف  التجريبية  •الدراسات  	

البحوث.

وقد تضمنت إجراءات الدراسة اختيار العينة بطريقة منتظمة من جميع أنحاء كندا، ومت 
تطبيق أدوات جمع املعلومات على عينة الدراسة، ثم مت حتليل البيانات ومعاجلتها إحصائّيًا 
اإلستراتيجيات  لتحديد  االجتماعي  التواصل  شبكات  ملواقع  منتظمة  زيارات  واقع  من 
التي اسُتخِدَمْت بواسطة اإلنترنت، باإلضافة إلى مواقع الشبكات األخرى جلمع البيانات 

اخلاصة باملنظمات البحثية وحتليلها.
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الدراسة بحسب  نتائج  العلمي في إظهار  النشر  آليات  أنواع من  واسُتْخِدَمْت خمسة 
من  تضمنته  وما   )”RBOs“ Research Brokering Organizations( الكندي  النظام 
مقاييس ملستوى التفاعل بني الوسائط اإلعالمية عبر اإلنترنت وإستراتيجيات نشر البحوث 

وتداولها في 44 مؤسسة بحثية، وأظهرت النتائج ما يلي:

.% • 14 مؤسسة لم تستخدم إستراتيجيات إضافية لنشر البحوث؛ بنسبة 32	

.% • 16 مؤسسة استخدمت 1،2 من إستراتيجيات نشر البحوث؛ بنسبة 36	

.% • 11 مؤسسة استخدمت 3،4 من إستراتيجيات نشر البحوث؛ بنسبة 25	

.% • 3 مؤسسات استخدمت 5 إستراتيجيات إضافية لنشر البحوث؛ بنسبة 7	

وقد تضمنت نتائج الدراسة أيًضا أن 36% من املؤسسات البحثية تستخدم الفيسبوك 
Facebook بطريقة تلقائية في احلصول على املعلومات املتعلقة بتحليل النتائج، وأن %45،7 

املطلوبة،  بالبيانات  البحوث  تغذية  في  الشبكات  بقية  يستخدمون  املؤسسات  هذه  من 
 Twitter تويتر  البحثية يستخدمون  املؤسسات  الدراسة أن 34% من  نتائج  كما تضمنت 
للحصول على املعلومات والبيانات التي تتطلبها البحوث عن التعليم، أما اإلحصائيات 
فيتم احلصول عليها من اإلنترنت، وهذا يؤكد تفاعل تلك املؤسسات البحثية مع شبكات 
بقية  وتطبق  جتريها،  التي  البحوث  إجناز  في  أساسّيًا  جزًءا  بوصفها  وتوظيفها  التواصل 

املؤسسات اآللية نفسها في إجناز ما تقوم به من أبحاث بنسب متفاوتة.

وقد كشفت نتائج الدراسة كذلك عن طبيعة وظيفة شبكات التواصل االجتماعية في 
البحوث؛ من  بنتائج  البحث واحلصول على معلومات نوعية تتصل  تنفيذ إستراتيجيات 

مثل:

وأولياء  اآلباء  آراء  خاصة  وبصفة  التعليمية  القضايا  بعض  حول  النظر  •وجهات  	

األمور لكونهم شركاء في العملية التعليمية.
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•املعلومات املطلوبة لتعزيز وظائف األنشطة الترويحية، والتي يهتم املسؤولون عن  	

اإلدارة املدرسية بها لتنظيم التحاق الطلبة والطالبات بهذه األنشطة.

•املعلومات التي تشتمل على تفاصيل يحتاج إليها املتخصصون في تصميم البرامج  	

التعليمية في املستويات املختلقة.

•املعلومات واإلحصاءات اجلارية التي تنتج عن البحوث التجريبية لالنتفاع بتطبيقها  	

أواًل بأول ميدانّيًا.

تعقيب:

مما ال شك فيه أن إجراءات هذه الدراسة والنتائج التي توصلت إليها في غاية األهمية 
استخدام  تطوير  سياسات  وضع  عن  واملسؤولني  التربوي  البحث  مجال  في  للعاملني 
اإلجرائية  األعمال  وتنسيق  إقليمّيًا  البحثية  املؤسسات  لربط  املعلومات  شبكات  تقنيات 
في  وإمكاناتها  االجتماعية  الشبكات  أدوات  فاستخدام  الكبير؛  بالنفع  عليهم  تعود  التي 
إطار إستراتيجيات البحث أصبح األسلوب األمثل في تنفيذها في ضوء اآلثار اإليجابية 

التي أظهرتها نتائج الدراسة.



106

أولـــويــــات تـــربــويـــــة



�أولويـات

 تربوية

107

مخاوف  يثير  االجتماعي  التواصل  شبكات  استخدام  على  املتزايد  اإلقبال  أصبح 
معظم أفراد املجتمع في كل مكان، خاصة بعد اهتزاز صورة احملافظة على اخلصوصية، 
أمور  وأولياء  التربويني  آراء  معظم  أجمعت  وقد  املراهقني،  أبنائها  األسرة على  وقلق 
وزيادة  املراهقني  لتثقيف  املثالي  املكان  هي  املدرسة  أن  على  القضية  هذه  إزاء  الطلبة 
َوْعيِِهم بشأن جتنب مخاطر استخدام الشبكات االجتماعية، وتعليم الطلبة من الشباب 

كيفية استخدامها في ظل سلوك آمن، وإيجابية يطمئن إليها أفراد املجتمع.

الدراسة التاسعة عشرة
استكشاف جدوى التعليم املدرسي باستخدام مواقع الشبكات

 االجتماعية واملخاطر التي يواجهها – دراسة استقصائية.

Ellen Vanderhoven, Tammy Schellens and Martin Valcke (2013). 
Exploring the Usefulness of School Education about Risks on 
Social Network Sites: A Survey Study. Journal of Media Literacy 
Education, Vol. 5, No. 1.
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املواقف  حول  البحوث  من  املزيد  بإجراء  االهتمام  بضرورة  التربية  علماء  ويطالب 
تركيز  وض��رورة  االجتماعي،  التواصل  شبكات  استخدام  في  اآلمن  والسلوك  الفعلية 
منذ  الطلبة  توجيه  في  التعليم  تأثير  حول  االستقصائية  الدراسات  إجراء  على  الباحثني 
تعنى  التي  الدراسات  وإجراء  االجتماعية،  للشبكات  اإليجابي  االستخدام  نحو  الصغر 
التعليم  أن  املعروف  فمن  الشباب وفي احملافظة على سلوكهم،  رعاية  في  التعليم  بتأثير 
االستخدام  نحو  َوْعيِِهم  وزيادة  والطالبات  الطلبة  سلوك  على  إيجابي  تأثير  له  املدرسي 
اآلمن للشبكات االجتماعية داخل املدرسة وخارجها، خاصة وأن العالم يشهد في الوقت 

احلاضر منو جيل جديد من شبكات التواصل التفاعلية االجتماعية.

في  وأثره  املدرسي  التعليم  دور  الكشف عن  إلى  االستقصائية  الدراسة  وتهدف هذه 
عن  اإلجابة  خالل  من  وذلك  الطلبة،  قبل  من  االجتماعية  للشبكات  اآلمن  االستخدام 

األسئلة التالية:

وهل  عام؟  بوجه  املعلومات  خصوصية  على  باحملافظة  الشباب  الطلبة  يهتم  هل  1 -
توجد فروق فردية فيما يتعلق بالعمر والنوع؟

وهل  االجتماعية؟  الشبكات  استخدام  عند  للطلبة  اآلمن  غير  السلوك  مظاهر  ما  2 -
هناك أي فروق فردية فيما يتعلق بنوع اجلنس والعمر والتعليم؟

الرعاية  خصوصية  على  إيجابي  تأثير  له  املدرسي  التعليم  في  الوعي  زي��ادة  هل  3 -
وسالمة سلوك الطلبة من الشباب؟

وقد شارك في اإلجابة عن هذه األسئلة عينة مكونة من 638 طالًبا )بنني وبنات( من 

املسجلني في مدارس التعليم العام مت اختيارهم من 26 مدرسة في بلجيكا، كما مت أخذ 

آراء أولياء أمورهم، وبعض املعلمني



109

نتائج الدراسة االستقصائية

بأن  الطلبة  أمور  أولياء  من   % • 	94 أقر  التالي:  النحو  على  الدراسة  نتيجة  وكانت 
الشبكات  املعلومات الصحيحة عند استخدام  املدرسة مكاٌن آمٌن ومهمٌّ في تلقي 

االجتماعية رسمّيًا في نطاق املناهج الدراسية.

% باستخدام الشبكات االجتماعية  • طالب عدد كبير من اآلباء واألمهات بنسبة 85	
بوصفها جزًءا حيوّيًا لتنمية القدرة على الوصول إلى املعلومات.

•أيَّد معظم الطلبة والطالبات املشاركني في عينة الدراسة استخدام الشبكات االجتماعية  	

على نطاق واسع في املناهج الدراسية؛ ألن هذه املرحلة في التعليم املدرسي ُتَعدُّ أفضل 
فترة عمرية ميكن فيها احلصول على املعلومات والبحث عنها في شبكة اإلنترنت.

•أقرَّ معظم أفراد العينة بأن استخدام الشبكات االجتماعية في تنفيذ املناهج الدراسية  	

داخل املدرسة وخارجها يجنبهم مخاطر استخدامها بشكل فردي.

املدارس  الوقت في  األمور بضرورة تخصيص بعض  أولياء  كبير من  •طالب عدد  	

الستخدام  والالزمة  احلاسوب  في  األساسية  املهارات  األطفال  لتعليم  االبتدائية 
الشبكات االجتماعية وتوعيتهم منذ الصغر باملخاطر التي قد يواجهونها.

أنه ال توجد  إلى  أولياء األمور واملعلمني  الدراسة من خالل استجابات  •توصلت  	

فروق فردية بني الذكور واإلناث في حتمل املسؤولية االجتماعية عن السلوكيات 
البنني  الفتيات أكثر حذًرا من  التواصل، وإن كانت  السلبية في استخدام شبكات 

لتجنب السلوكيات غير اآلمنة.

توعية  في  بواجباتها  القيام  على  تواظب  امل��دارس  ب��أن  ال��دراس��ة  نتائج  •أف��ادت  	

الطالب وتوعيتهم مبخاطر استخدام الشبكات االجتماعية خارج الدروس وتنفيذ 
املشروعات التعليمية الالصفية.
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تعقيب:

في إطار النتائج بينت الدراسة أن املدارس تتخذ مجموعة من القرارات احليوية املؤثرة 
التي تتعلق باستخدام الطلبة للشبكات االجتماعية في اجلهود املؤثرة التي يبذلها الطلبة، 
القرارات  املدارس، فهذه  الذي تقدمه مجموعة  برنامج خدمة املجتمع  مساهمة منها في 
تنفيذ  في  االجتماعية  للشبكات  العملي  الدور  حول  للطلبة  املوجهة  التوعية  إلى  تهدف 
التعليمية، وذلك باإلضافة إلى ما تقوم به مجموعة املدارس املشاركة في وضع  البرامج 
الدراسة  تقدم هذه  وبهذا  التدريس،  في  االجتماعية  للشبكات  املعلمني  استخدام  معايير 
املسؤولة  اجلهات  منها  تنطلق  أن  ميكن  التي  املقترحات  من  مجموعة  نتائجها  طيات  في 
عن تطوير التعليم عندما تقرر استخدام شبكات التواصل االجتماعي بوصفها جزًءا من 
العملية التعليمية، وأن يصبح من واجب املدارس القيام بتوعية الطلبة باجلوانب اإليجابية 
واجلوانب السلبية الستخدام الشبكات االجتماعية، وتنفيذ املنهج الدراسي وبرامج خدمة 
املجتمع؛ من مثل: برامج العمل التطوعي... إلخ، وكلها تأتي في اجلانب االيجابي الذي 
يبني جدوى استخدام هذه الشبكات في التعليم، كما ميكن االستفادة منها في وضع برامج 
فقط  السلبي  اجلانب  في  تتمثل  التي  االجتماعية  الشبكات  استخدام  مخاطر  عن  توعية 
الستخدامها، والتي تشكل أمناط أفكار ملجموعة من برامج التوعية للطلبة الذين يثيرون 

مخاوف األسرة واملجتمع عند استخدامهم شبكات التواصل االجتماعي.
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 أصبح من السائد أن معظم الطالب يقضون وقًتا طوياًل على مواقع شبكات التواصل 
االجتماعي ليستفيدوا في الغالب من التكامل بني تقنيات الشبكات االجتماعية وبني 
نتائج  وتؤكد  الطالب،  تعلم  لتعزيز  أداة  مبثابة  ذلك  أضحى  فقد  الدراسية؛  املناهج 
في  التواصل  شبكات  إدم��اج  أن  باحلاسوب  التعلم  في  املتخصصة  البحوث  معظم 
للطلبة  تتيح  الشبكات  إن هذه  إذ  التعلم،  إلى زيادة  أن يؤدي  التعليمية؛ ميكن  البرامج 
فرصة االطالع على االبتكارات واالكتشافات اجلديدة في العالم، األمر الذي يزيد من 

معلوماتهم ويثري تعلمهم داخل املدرسة وخارجها.

الدراسة العشرون
دمج شبكات التواصل االجتماعي في أعمال تنفيذ املنهج 

داخل غرفة الفصل

Paige Abe and Nickolas A. Jordan (2013). Integrating Social 
Media Into the Classroom Curriculum. About Campus Journal, 
Vol. 18, No. 1.
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كما يتيح هذا اإلدماج للمعلمني فرًصا كثيرة مع طالبهم ليتعلموا عن طريق التفكير 

واملناقشة خارج قاعات الدرس، وبطبيعة احلال سوف يؤدي إدماج الشبكات االجتماعية 

املشاركة  من  نوًعا  يحقق  كما  والطلبة،  املعلمني  بني  التفاعل  زيادة  إلى  املنهج  تنفيذ  في 

اإليجابية في ممارسة األنشطة التعليمية، واالهتمام بتنظيم املواقف التعليمية لتعزيز التعلم 

وإظهار التفوق .

وقد كشفت نتائج عديٍد من البحوث عن مدى تأثير استخدام شبكات التواصل االجتماعي 

في تعميق مفاهيم الطلبة وزيادة َوْعيِِهم مبا تعلموه في املناهج الدراسية.

وقد بينت الدراسة آراء املعلمني التي أجمعت على أن استخدام الشبكات االجتماعية 

في الفصل يساعد على االحتفاظ بانتباه الطلبة في أثناء الدرس، ومن وجهة أخرى يساعد 

الشبكات  تقنية  فالطلبة عند استخدام  الدرس؛  التركيز في استيعاب مفاهيم  الطلبة على 

االجتماعية يركز كل منهم بانتباه شديد على محركات البحث والعثور على املعلومات، 

وتشير الدراسة إلى أن استغراق الطلبة الشديد في العثور على أساليب مختلفة أو بديلة 

في  واالنتباه  التركيز  على  حافًزا  يكون  قد  االجتماعية،  الشبكات  طريق  عن  لالتصال 

الفصل، وزيادة في احلرص على معرفة ما يجب عليهم عمله في الدرس.

الشبكات  استخدام  أهمية  الطالب  يعرف  أن  املهم  من  أن  إلى  الدراسة  أشارت  كما 

االجتماعية بوصفها تقنية حديثة لالتصال، لها عديد من الفوائد التعليمية في بيئة الصف 

الدراسي إذا ما اسُتخدمت بجانب تعابير الوجه ولغة اجلسد لتجسيم التفاعل بني الطلبة 

وبعضهم أو بني الطلبة واملعلمني، وكذلك التعرف على كيفية التعامل مع األشياء واملواقف 

احلياتية املختلفة، وبوجه عام اكتساب املهارات االجتماعية التي تؤهلهم ألداء دورهم في 

املجتمع، وأشارت الدراسة أيًضا إلى اخلبرات العملية التي يكتسبها الطلبة في نطاق املنهج 

الدراسي والنشاطات الصفية التي يشتركون فيها مع زمالئهم حتت إشراف املعلمني كي 

يستمدوا املعلومات املطلوبة ملمارستها من خالل شبكات التواصل االجتماعي.
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تعقيب:

تتناول هذه الدراسة دور الشبكات االجتماعية في خدمة أعمال الصف الدراسي التي 
للثقافة  عرًضا  الدراسة  تقدم  كما  التعليمية،  العملية  نطاق  في  واملعلمون  الطلبة  ميارسها 
من  املعلمني  متكن  التي  األساليب  تتناول  ألنها  املدرسي؛  املجتمع  ألفراد  التكنولوجية 
عملية،  بخطوات  الدراسي  املنهج  تنفيذ  إلثراء  االجتماعي  التواصل  شبكات  استخدام 
تبدأ بفكرة املوضوع املراد تقدميه للطالب، ثم التعامل الهادف مع املعلومات التي يجب 
ثم  األخ��رى،  االجتماعية  الشبكات  أو  اإلنترنت  شبكة  من  الطالب  عليها  يحصل  أن 
مناقشة الطلبة ألفكار املشروع أو النشاط مع االستعانة باملعلومات التي حصلوا عليها من 
الشبكات، وفي كل خطوة من هذه اخلطوات يقوم املعلم بشرح أبعاد الدور الذي قامت 
الشبكة االجتماعية به لفائدة الطلبة سواء في اجلانب األكادميي أو في جانب تنمية املهارات 

واخلبرات.

الصفية  بالنشاطات  التعليمي  املنهج  لربط  النموذج  اتباع هذا  الدراسة في  وتفيد هذه 
وغير الصفية للطالب بتوجيه من معلمي املدرسة في مدارس التعليم العام.      




