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ملخص: 
معلمي  اجتاهات  على  التعّرف  اإىل  الدِّرا�سة  هذه  هدفت 
الريا�سيات ومعلماتها يف الأردن نحو ا�ستخدام موقع التوا�سل 
عينة  وتكّونت  الريا�سيات،  تعليم  يف  بوك(  )الفي�س  الجتماعي 
الدِّرا�سة من )80( معلمًا ومعلمة، ما ن�سبتُه )%50( من جمتمع 
املرحلة  �سون  يدرِّ مّمن  ومعلمة،  معلمًا   )160( البالغ  الدِّرا�سة 
البادية  لواء  يف  والتعليم  الرتبية  مديرية  يف  العليا  الأ�سا�سية 
ونظراً  الطبقية،  الع�سوائية  بالطريقة  اختريوا  ال�رصقية،  ال�سمالية 
لطبيعة الدِّرا�سة جرى ا�ستخدام املنهج الو�سفي، ولتحقيق اأهداف 
الدِّرا�سة، مت بناء مقيا�س اجتاهات، وتكّون من )27( ِفقرة، وجرى 

التحقق من �سدق املقيا�س وثباته.
اأظهرت النتائج اأّن اجتاهات معلمي الريا�سيات ومعلماتها 
كانت  الجتماعي  التوا�سل  موقع  ا�ستخدام  نحو  الأردن  يف 
اإح�سائية  اإيجابية وبدرجة مرتفعة، ول توجد فروق ذات دللة 
ووجود  اجلن�س،  ملتغري  ُتعزى   )α=0.05( الدللة  م�ستوى  عند 
فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α=0.05( ُتعزى 
ملتغري املوؤهل العلمي ول�سالح )الدرا�سات العليا(، وكذلك وجود 
فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α=0.05( ُتعزى 
ملتغري اخلربة التدري�سية، ول�سالح ُمدة اخلربة )5 �سنوات فاأكرث(.
الجتماعي،  التوا�سل  اجتاهات،  املفتاحية:  الكلمات 

الفي�س بوك، معلمي الريا�سيات

Mathematics Teachers’ Attitudes in Jordan toward 
Using Social Media (Facebook) in Teaching Math-

ematics

Abstract: 

The study aimed at identifying the mathematics’ 
teachers attitude in Jordan toward using social 
media (facebook) in teaching mathematics, the 
sample of the study consists of (80) male and female 
teachers that forms (50%) of the total population 
of the of the study (160) male and female teachers, 
those who teach high elementary stage in North 
East Badia Directorate. The sample was chosen in 
stratified random method, due to the nature of the 
study descriptive method was used and to achieve 
the study’s outcomes trends scale was set up 
consisting of (27) items, reliability and validity of 
the scale was examined. 

The study showed that the attitudes of 
mathematics’ teachers in Jordan toward using 
social media were with high positive degree, there 
were no statistically significant differences at the 
level of significance (a = 0.05) due to the variable 
sex. There were statistically significant differences 
at the level of significance (a = 0.05) attributed 
to the educational qualification variable, and in 
favor of (graduate) , as well as the presence of 
statistically significant differences at the level of 
significance (a = 0.05) due to the variable teaching 
experience, and for the duration of experience (5 
years or more(. 

Keywords: attitudes, Social Media, Facebook, 
Mathematics Teachers. 
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مقدمة: 
ت�سهد املجتمعات الإن�سانية يف ع�رصنا احلايل ثورة علمية 
وتكنولوجية، نتج عنها العديد من املتغريات والتطورات ال�رصيعة 
فكان  الركِب،  اخلطا ملالحقة  الفرد يحثُّ  مّما جعل  واملتالحقة؛ 
حديثة  ات�سالت  و�سائل  عرَب  ويتفاعل  يتوا�سل  اأْن  عليه  لزاًما 
وهي  واحدة،  و�سيلة  عرب  ال�ّسابق  يف  كانت  كما  لي�س  وخمتلفة، 
الرتبية  جمال  يف  املخت�سني  دعا  مّما  ال�سخ�سية؛  املقابالت 
تنمية  يف  احلديثة  التكنولوجيا  هذه  اإىل  اللتفات  اإىل  والتعليم 

مهارات الطالب العلمّية. 
الأكرث  هي  الإلكرتوين  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  ُتعدُّ 
متّيزها  خ�سائ�س  من  متتلكه  ملا  الإنرتنت؛  �سبكة  على  انت�ساًرا 
الإنرتنت  �سّجع مت�سفحي  الأخرى؛ مما  الإلكرتونية  املواقع  عن 
من كافة اأنحاء العامل على الإقبال املتزايد عليها، وبالرغم من 
على  الجتماعية  املواقع  لها  تتعر�س  التي  ال�سديدة  النتقادات 
الدوام وخ�سو�سًا )الفي�س بوك( والتي ُتتَّهم بالتاأثري ال�سلبي على 
املجتمع الأ�رصي، وامل�ساهمة يف انفراط عقده وانهياره، وهناك 
املجتمعات،  بني  واللتحام  للتنامي  مهمة  و�سيلة  يرى  من 
على  والّتعرُّف  والطالع  الآخر،  مع  والروؤى  املفاهيم  وتقريب 
ثقافات ال�سعوب املختلفة، اإ�سافة لدوره الفاعل واملتميز كو�سيلة 

ات�سال ناجحة يف التفاعل الجتماعي )عابد، 2012(. 
املجتمعات  اأهم  اأحد   )Facebook( بوك(  )الفي�س  ُيعدُّ 
الفرتا�سية اأو التحليلية التي ن�ساأت على الإنرتنت، والذي يجمع 
بوك  والفي�س  العامل،  بالد  خمتلف  من  امل�سرتكني  من  املاليني 

عامل تخيلي بحق )حالوة وعبد املعطي، 2011(. 
ي�سري البالونة )2012( اإىل اأّن )الفي�س بوك( لي�س جمرد اأداة 
اأو موقع للّتعّرف على اأ�سدقاء جدد اأو التوا�سل مع الأ�سدقاء، اأو 
معرفة ما يجري حولنا يف العامل، بل هو اأداة تعليمية مبهرة اإذا 
مت ا�ستخدامه بفاعلّية، ومورد مهم للمعلومات، ويكن للمعلمني 
واملعلمات ا�ستخدامه يف غرفة ال�سف؛ من اأجل حت�سني التوا�سل، 
التدري�س  اأ�ساليب  عن  تختلف  فعالة  اأن�سطة  يف  الطلبة  ودمج 

العتيادية. 
اإّن الهدف الأ�سا�سي الذي مت من خالله اإن�ساء �سبكة التوا�سل 
التوا�سل الجتماعي  الجتماعي )الفي�س بوك( هو: زيادة ودعم 
الهتمامات  ذات  واملجموعات  واملوؤ�س�سات  الأفراد،  بني 
املتجان�سة واملتواجدة على �سبكة الإنرتنت؛ بهدف الت�سارك يف 
املعرفة واملعلومات، والإجنازات العلمية والأدبية، وتبادلها بني 
هذه اجلهات، بحيث تتم عملية الت�سارك والتوا�سل والتبادل من 
خالل ا�ستخدام اخلدمات التي توفرها هذه ال�سبكة، ومنها: الن�رص 
والتدوين على ال�سفحات اخلا�سة، واملحادثة الفورية والدرد�سة، 
وتبادل الر�سائل اخلا�سة والربيد الإلكرتوين، اإ�سافة اإىل حتميل 

واأفالم  واأ�سوات،  �سور،  من  املتعددة  الو�سائط  اأ�سكال  خمتلف 
فيديو وتبادلها )الفياليل، 2012(. 

باأنها  بوك(،  )الفي�س  ومنها  الجتماعية،  املواقع  ومتتاز 
وجمع  املعلومات،  وتبادل  واإدارة  نقل  على  فائقة  قدرة  ذات 
البيانات وم�ساركتها بني امل�ستخدمني؛ لذلك احتلت مكانة هامة 
يف جميع الدول، فهي اأداة يحتاجها الطلبة بو�سفهم م�ستخدمني 
العملية  اإّن  حيث  والجتماعية،  املعرفية  بامل�ساركة  معنيني 
اأهداف وا�سحة، وحتتاج  لها  ن�سطة  التعليمّية عملية ديناميكية 
لربطها  اجلديدة؛  اخلربات  من  املعرفة  يبتكروا  اأن  الطلبة  من 
يف  املجتمع  ُبناة  هم  اليوم  طلبة  اأّن  وكما  ابقة،  ال�سَّ مبعرفتهم 
امل�ستقبل فاإن املواقع الجتماعية ح�سب وزارة الرتبية والتعليم 
الأمور  الطلبة يف  تنمية  لت�صاعد يف  جاءت   )2011( الأردنية 

الآتية: 
Ú  والت�سالت املعلومات  تكنولوجيا  اأدوات  ا�ستخدام 

باإتقان واأمانة. 
Ú  وال�ستجابة والإبداعي،  الناقد  التفكري  ممار�سة 

مل�ستويات ُعليا من الأ�سئلة، مثل: التحليل، والتطبيق، والرتكيب، 
الدنيا، مثل:  املتعلقة بامل�ستويات  الأ�سئلة  والتقومي؛ عو�سًا عن 

اإعادة �رصد الأحداث، تذكر اإجراءات اأين ومتى وماذا وغريها. 
Ú  ق�ساُء وقٍت اأطول يف مناق�سة الن�ساطات التي ينخرطون

فيها، اأو ي�ساركون فيها باأفكارهم. 
Ú  تقدير ذاته، ويار�س عمليات التقومي الذاتي على نحو

م�ستمر. 
Ú  يتوا�سل مع الآخرين بطرق متعددة ملتزمًا باأخالقيات

العمل اجلماعي. 
اجلامعات  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  كثري  بداأ  ولذا، 
للتوا�سل  املواقع؛  هذه  با�ستخدام  والعربية  العاملية  واملدار�س 
يكون  وتفاعل،  �سفافة  تعليمّية  بيئة  اإعداد  اأجل  من  الطلبة  مع 
فاعاًل ي�سارك يف امل�سوؤولية، ولي�س جمرد متلٍق  الطالب عن�رصاً 
�سلبي للمعلومات، يلقنه اإياها املعلم يف القاعة الدِّرا�سية )نا�رص، 

 .)2014
الجتماعي  التوا�سل  موقع  ا�ستخدام  جمالت  اأهم  ومن 
الإبداع  على  الطلبة  حتفز  بيئة  توفري  التعليم:  يف  بوك(  )الفي�س 
من  الطلبة  بني  والتعاون  التفاعل  على  ي�ساعد  مما  والإجناز؛ 
خالل عمل املجموعات، واإبقاء التوا�سل مع املدر�سة، مما يجعل 
التعاوين  التعلم  ت�سجع  كما  تعلمه،  م�سوؤولية  يتحمل  املتعلم 
يتعلم  حيث  م�ستمر،  ن�ساط  حالة  يف  الطلبة  ويجعل  التناف�سي، 
املعلومات،  تبادل  على  ي�ساعد  كما  نف�سه،  الوقت  يف  وي�ستمتع 
امل�ساركة  من  يزيد  مما  الطلبة؛  بني  البّناءة  املناق�سات  واإجراء 
والتوا�سل والتفاعل، وجتعل من املتعلم مركزاً للعملية التعليمّية 

 .)Zaidieh, 2012( التعلمّية يف بيئة تفاعلية تعاونية
تطبيقات  ل�ستخدام  اجليد  والتخطيط  الإعداد  مت  ما  واإذا 
غرفة  من  املتنوعة  بوك(  )الفي�س  الجتماعي  التوا�سل  موقع 
ال�رصيعة،  والر�سائل  واملعلومات  امل�سادر  وتبادل  الدرد�سة، 
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والفيديو، يف  والن�سو�س  ال�سور  واإر�سال  وامل�ساركة يف حتميل 
كبري  ب�سكل  وحت�ّسن  �ستطّور  فاإنها  التعلمّية،  التعليمّية  العملية 
من خمرجات العملية التعليمّية التعلمّية، و�ست�ساعد على حتقيق 

 .)Ophus & Abbitt، 2009( اأهدافها
وتاأتي اأهمية موقع التوا�سل الجتماعي )الفي�س بوك( يف 
التعليم والتعّلم؛ لأّنه من اأكرث املواقع انت�ساًرا، فهو ُيعو�س �سيئًا 
من املالمح التعليمّية املعروفة يف املوؤ�س�سات الرتبوية، كما اأنه 
الو�سول  اإىل  قادر  لأّنه  التعليم؛  جمال  يف  كبرية  فوائد  يحقيق 
داخل  العلمية  املقررات  توزيع  و�سهولة  الأ�سخا�س،  ملختلف 
ال�سف الدِّرا�سي، وكذلك ت�سهيل عملية التقومي، واإجراء الختبار، 

وتبادل املعلومات بني املعلمني والطلبة )فوزي، 2011(. 
وكذلك بني �ستان�سيو واأندري ومها وفلورين والي�سا واأفيليا 
 )Stanciu & Andrei & Miha & Florin & Aleca & Ofelia, 2012(
)الفي�س بوك( يف جمال  التوا�سل الجتماعي  ا�ستخدامات موقع 
واإدارة  للطلبة،  خم�س�سة  قوائم  املعلمني  اإن�ساء  مثل:  التعليم، 
وتبادل  خمتلفة،  درا�سية  موا�سيع  حول  الطلبة  من  جمموعات 
الطلبة، ومراجعة  املعلومات وامل�سادر والو�سائط املتعددة بني 
الكتب والأبحاث ب�سكل تعاوين، واإن�ساء الأبحاث، وعمليات امل�سح 
وخدمة  النتائج،  على  احل�سول  �رصعة  مع  بوك(  )الفي�س  عرب 
الدرد�سة املبا�رصة؛ لالت�سال بني املعلمني والطلبة، ون�رص اأخبار 
الأكاديية  التخ�س�سات  يف  امل�ستجدات  ومتابعة  المتحانات، 
املختلفة، كل هذه ال�ستخدامات حتقق توا�ساًل وتعاونًا وت�ساركًا 

بني الطلبة. 
املواقع  من  ال�ستفادة  الريا�سيات  ملعلمي  ويكن 
التعليمّية  والأن�سطة  ال�سفية  امل�رصوعات  اإجناز  يف  الجتماعية 
الال�سفية، والتي ي�سعب حتقيقها يف احل�سة الدِّرا�سية العتيادية، 
وا�ستخدامها كاأداة ات�سال فّعالة بني الطلبة، ويكن ا�ستخدامها 
كاأداة للتدري�س بتدوين املواقع يف الإنرتنت ذات ال�سلة باملنهج 
وا�ستخدامها يف حتميل ملفات العرو�س التقديية والفيديو والبث 
الإذاعي، وتبادلها خالل املواقع الجتماعية )حجازي، 2011(. 
املعا�رصة؛  املجتمعات  خدمة  يف  الريا�سيات  ُت�سهم  كما 
لدى  ال�سليم  التفكري  بتنمية  تهتم  حديثة  توجهات  فر�س  مما 
على  ومقدرته  الإبداع،  على  وقدرته  �سخ�سيته  وبناء  الفرد، 
طرائق  هذا  ويتطلب  عليها،  والتغلب  وحّلها  امل�سكالت  مواجهة 
تواكب  وتعليمها  الريا�سيات  تعلم  يف  واأ�ساليب  وا�سرتاتيجيات 
ورغباتهم،  وميولهم  الطلبة  حاجات  وت�سبع  التوجهات،  هذه 
وتنمية روح البحث عن املعلومات، ومهارة الأ�سلوب العلمي يف 
واحرتام  واحرتامهم  الآخرين،  م�ساعدة  من  وال�ستفادة  التفكري، 
العمل، ومهارة العمل اجلماعي، وتلبي تطلعات هذا الع�رص الذي 
يت�سم بالثقافة الريا�سية والرقمية والتكنولوجية، حيث اإّن اتباع 
على  قادرة  غري  اأ�سبحت  العتيادية  التدري�س  ا�سرتاتيجيات 

جماراة التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل )الهويدي، 2010(. 
عام،  ب�سكل  الإلكرتوين  التعلَّم  ا�ستخدام  اأ�سبح  ولهذا، 
ب�سكل  بوك(  )الفي�س  الجتماعي  التوا�سل  موقع  وا�ستخدام 
خا�س، مبنظومته املتكاملة يف بيئة التعلم، متطلبًا مهمًا واأمًرا 

للمحتوى  املطلوب  النوعي  التطوير  اإىل  احلاجة  اأملته  �رصوريًا 
العلمي للمناهج، واملقررات الدِّرا�سية، وو�سائل التدري�س الالزمة 
يف تفعيل البيئة التعليمّية، واإثرائها مبعطيات واأ�ساليب وتقنيات 
الريا�سيات  تعلم  الإلكرتوين يف  التعلم  لأهمية  �رصورية، ونظراً 
اأكد املبداأ اخلام�س من مبادئ تعليم الريا�سيات  وتعليمها، فقد 
املتحدة  الوليات  يف  الريا�سيات  ملعلمي  القومي  للمجل�س 
National Council of Teachers of Mathemat- )للأمريكية 
الريا�سيات  التكنولوجيا يف تعليم  اأهمية توظيف   )ics, NCTM

التعليمّية  والربجميات  احلا�سوب  راأ�سها  وعلى  وتعلمها، 
والإنرتنت؛ ملا لها من وافر الأثر يف حت�سني تعلم الطلبة، وت�سهيل 
تنظيم البيانات وحتليلها، وامل�ساعدة على البحث يف كافة فروع 
الريا�سيات، وتقدمي �سور مرئية لالأفكار الريا�سية لت�سهل تنظيم 
2008؛  )املو�سوى،  الة ودقيقة  فعَّ بطريقة  املعلومات وحتليلها 

 .)NCTM, 2000

التعليمّية  الإلكرتوين يف املوؤ�س�سات  التعلُّم  ا�ستخدام  وُيعدُّ 
التطور؛ مبا يقدمه من برامج ت�ساعد  اأ�سا�سيًا من مظاهر  مظهًرا 
الطلبة على تعلم املواد التي تبدو لهم اأنها على درجة مرتفعة من 
ال�سعوبة، وت�ساعد تلك الربامج على تعزيز حت�سيلهم، وذلك مبا 
تفاعلي  باأ�سلوب  واإتقان،  اإجراءات ب�رصعة ودقة  تنفيذه من  يتم 
مهارات  بناء  يت�سمن  الطالب،  لنتباه  جاذب  ن�سط  ا�ستك�سايف 
تطبيقية وحل م�سكالت حقيقية؛ مما ُي�سهم يف تنمية قدرة املتعلم 
على التذكر والحتفاظ باملعلومات وا�ستخدام املنهج العلمي يف 
البحث والتفكري، وتبدو مناهج الريا�سيات اأكرث حاجة لتقديها 
جتريد،  من  مفاهيمها  به  تت�سف  ملا  وذلك  الإلكرتوين،  بالتعلُّم 
بل  كليًا،  املهارات  اأداء  على  يعتمد  ل  الريا�سيات  تعلم  اأّن  كما 
اأّن  يعني  مما  والكت�ساف،  ال�سليم  واملنطق  التفكري  على  يعتمد 
ا�ستخدام موقع التوا�سل الجتماعي )الفي�س بوك( �سوف ُي�سهم يف 
ن م�ستويات التفكري لدى الطالب؛ لأّن التفكري  حتقيق ذلك وُيح�سِّ
العلمية واملهنية، كاأهميته يف  العديد من املو�سوعات  مهم يف 

 .)Olkun, Sinoplu, & Deryakulu, 2005( الريا�سيات
الريا�سيات  ملعلمي  حمورّيًا  دوراً  الجتاهات  تلعب 
بغري  معلمة  اأو  معلم  هناك  يكون  اأن  يكن  فال  ومعلماتها، 
عنها،  ويدافعون  لها  ويتحم�سون  بها  يوؤمنون  معينة  اجتاهات 
من  مكون  اإىل  داخلهم  يف  وثباتها  ا�ستقرارها  نتيجة  وتتحول 
ل  قد  وثالثة  �سلبية،  اأخرى  واجتاهات  �سخ�سياتهم،  مكونات 
اأي  عندهم  حتتل  ل  اأن  ويكن  بها،  يوؤمنون  ول  لها  يتحم�سون 

اهتمام اأو تهيوؤ نف�سي )عبد، 2000(. 
اأبرز موقع  ُتعد  الريا�سيات ومعلماتها  واجتاهات معلمي 
للتوا�سل الجتماعي الإلكرتوين، ي�ساعد املعلمني واملعلمات يف 
احل�سول على ما ينفعهم وتكون اجتاهات ايجابية ويتجنبون ما 
يف  ذلك  وينمون  ُيعيقها،  ما  نحو  �سلبية  اجتاهات  من  ي�رصهم 
نحو  واملعلمات  املعلمني  اجتاهات  وتكون  التعليمية  الوظيفة 
ذلك  وي�ستلزم  الطلبة،  اإىل  املعلومات  من  مزيد  لإعطاء  ميلهم 
وجود اأطٍر مرجعية ت�ساعدهم على ذلك، لتزويد الطلبة باجتاهات 
عاملًا  فيدرك  عملِه  وتنظيم  بوك  الفي�س  ا�ستخدام  نحو  ايجابية 
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ثابتًا وي�ستخدم و�سيلة تعلم فاعلة مع زمالئه الطلبة )اأبو مغلي، 
 .)2002

والهدف من درا�سة الجتاهات هو معرفة اجتاهات معلمي 
العملية  يف  بوك  الفي�س  ا�ستخدام  نحو  ومعلماتها  الريا�سيات 
باختبارات  وا�سح  ب�سكٍل  ترتبط  التي  القيم  هي  وما  التعليمية 
والجتاهات  بالهتمامات  عالقاتها  يف  وتناق�س  املعلمني، 
والأولويات نحو ال�ستخدام )عبد املعطي وخليفة و�سعد، 2010(. 
موقع  ا�ستخدام  مربرات  اأبرز  من  اأّّن  الباحثان  يجد  لذا، 
على  امل�ساعدة  بالتعليم،  بوك(  )الفي�س  الجتماعي  التوا�سل 
اإىل  م�سوقًا  عن�رصاً  وُيعدُّ  الطلبة،  بني  والتفاعل  الجنذاب  زيادة 
التعّلم؛ لكرثة الو�سائط املتعددة عند ال�ستخدام مّما ي�ساعد على 
حلِّ كثرٍي من امل�ساكل الرتبوية؛ لأّن الرتبية والتعليم لي�ست مبناأى 
عن التطور الهائل وال�رصيع الذي يحدث يف جمالت احلياة، فمن 
التطورات؛  هذه  من  ت�ستفيد  اأْن  الرتبوية  للموؤ�س�سات  املفرت�س 
والتعليم  التعليمّية  املوؤ�س�سات  بني  احلا�سلة  الهوة  لتقليل 

العتيادي الذي يتلقاُه املتعّلم يف الواقع. 

مشكلة الدِّراسة وأسئلتها 
التطورات  من  العديد  احلا�رص  الوقت  يف  العامل  يواجه 
والتغريات التي رمبا لها اأثر كبري على املجتمع ب�سكل عام، وعلى 
الطلبة ب�سورة خا�سة، ومن اأهم هذه التطورات يف علم الإنرتنت، 
ال�سبكات الجتماعية ومنها الفي�س بوك وتويرت والفايرب وغريها، 
التقنيات  من  بوك(  )الفي�س  الجتماعي  التوا�سل  موقع  وُيعدُّ 
التعلمّية،  التعليمّية  العمليَّة  تطوير  على  ُت�ساعد  التي  احلديثة 
والنت�سار،  التطور  من  ديناميكية  حركة  ي�سهد  اأ�سبح  اأنه  حيث 
اأّن  من  الرغم  على  ن�ساأته،  منذ  جناحًا  بوك(  )الفي�س  حقق  وقد 
اأُن�سئ يف الأ�سا�س للتوا�سل الجتماعي بني الأفراد؛  هذا املوقع 
بوك(  )الفي�س  الجتماعي  التوا�سل  موقع  ا�ستخدام  فاإنَّ  لذلك 
امتد لي�سمل العملية التعليمّية الرتبوية بو�سع الربامج والأن�سطة 
التعليمّية للطلبة، وذلك بق�سد ال�ستفادة من وقت الطلبة وتنمية 
�سخ�سيتهم؛ فالعملية التعليمّية لي�ست جمرد تلقني للمتعلم فقط، 
لبناء  اأهداف وا�سحة ت�سعى  لها  واإمنا هي عملية تربوية ن�سطة 
التوازن  اإيجاد  وحماولة  النواحي،  جميع  من  الطلبة  �سخ�سية 
�سقل  يف  ي�ساعد  اإذ  �سخ�سيته؛  جوانب  جميع  بني  والتكامل 
اإىل املعلومات وتبادلها  الو�سول  الطلبة واملعلمني يف  مهارات 
الطلبة يف  ودمج  التوا�سل  اأجل حت�سني  من  ال�سفية؛  الغرفة  يف 

الأن�سطة الفعالة )اأبو �رصيعة، 2013(. 
العامل  يف  وقلتها  الأجنبية،  الدِّرا�سات  كرثة  من  وبالرغم 
العربي التي تناولت ا�ستخدام مواقع التوا�سل الجتماعي عامة، 
املعلمني  واجتاهات  التعليمية  العملية  يف  خا�سة  بوك  والفي�س 
يتخرج  التي  والكليات  فاجلامعات  نحوها،  والطلبة  واملعلمات 
فيها املعلمون واملعلمات ل حتتوي على مقررات درا�سية تعنى 
الو�سائل  وانتاج  تتعدى ت�سميم  اأنها ل  بل  التعليم،  بتكنولوجيا 
اإلية الوقائع والأحداث الأخرية يف العامل  التعليمية، وكما ت�سري 
على  بوك  الفي�س  الجتماعي  التوا�سل  موقع  تاأثري  من  العربي 

اجتاهات الأفراد، فكان لزامًا على الرتبويني يف الوقت احلا�رص 
العملية  يف  خا�سة  بوك  والفي�س  عامة  املواقع  ي�ستثمروا  اأن 

التعليمية التعلمّية؛ لتوؤدي دوراً مهمًا يف حتديث م�سرية الطلبة
وقد اأ�سار هوفارد وري�س )Hovord and Rees, 2009( باأّن 
ا�ستخدام عدد من تقنيات التوا�سل الجتماعي يف التدري�س، رمبا 
ل ي�ساعد فقط على خلق جو من املرح والتفاعل عند الطلبة، بل 
يف  الطلبة  يحتاجها  �رصورية  مهارات  تطوير  يف  ي�ساعد  اأي�سًا 
�سوق العمل، مثل: مهارات: التوا�سل، والتعاون، والبداع وغريها. 
يف   )facebook( الجتماعي  التوا�سل  موقع  واأ�سبح 
واأ�سهرها؛ ملا يقدمُه من  اأبرز تلك املواقع  الأخرية من  ال�سنوات 
اإمكانية كبرية للتعليم والتعّلم، اإذ ي�ستخدمه معظم الطلبة يوميًا، 

كما يعترب اأ�رصع مواقع التوا�سل منواً )عبد اللطيف، 2012(. 
حتديات  وظهور  التعليم،  يف  تراجع  وجود  اأي�سًا  ولوحظ 
الو�سائل  اإدخال  املهم  من  اأ�سبح  وقد  احلديثة،  التكنولوجيا 
الدِّرا�سية عامة ومادة الريا�سات خا�سة؛  اإىل املقررات  احلديثة 

من اأجل تطوير املهارات الريا�سية لدى الطلبة. 
وجاءت الدِّرا�سة للك�سف عن اجتاهات معلمي الريا�سيات 
ومعلماتها يف الأردن نحو ا�ستخدام موقع التوا�سل الجتماعي 
خالل  من  طلبتهم  لدى  الريا�سيات  تعليم  يف  بوك(  )الفي�س 

الإجابة عن الأ�سئلة الآتية: 
ما اجتاهات معلمي الريا�سيات ومعلماتها يف الأردن  -

نحو ا�ستخدام موقع التوا�سل الجتماعي )الفي�س بوك( يف تعليم 
الريا�سيات؟ 

م�ستوى  - عند  اح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل 
الدللة )α=0.05( بني متو�سطات اجتاهات معلمي الريا�سيات 
ومعلماتها يف الأردن نحو ا�ستخدام موقع التوا�سل الجتماعي 

)الفي�س بوك( ُتعزى ملتغري اجلن�س؟ 
م�ستوى  - عند  اح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل 

الدللة )α= 0.05( بني متو�سطات اجتاهات معلمي الريا�سيات 
ومعلماتها يف الأردن نحو ا�ستخدام موقع التوا�سل الجتماعي 

)الفي�س بوك( ُتعزى ملتغري املوؤهل العلمي؟ 
م�ستوى  - عند  اح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل 

الدللة )α= 0.05( بني متو�سطات اجتاهات معلمي الريا�سيات 
ومعلماتها يف الأردن نحو ا�ستخدام موقع التوا�سل الجتماعي 

)الفي�س بوك( ُتعزى ملتغري اخلربة التدري�سية؟ 

أهمية الدِّراسة
تكت�سب الدِّرا�سة احلالية اأهميتها من: 

Ú  موقع ا�ستخدام  يف  يكمن  حديثًا  مو�سوعًا  تناولها 
عند  التعليمّية  العملية  يف  بوك(  )الفي�س  الجتماعي  التوا�سل 

الطلبة. 
Ú  معلمي اجتاهات  عن  الك�سف  يف  الدِّرا�سة  ُت�سهم 

الريا�سيات ومعلماتها نحو ا�ستخدام موقع التوا�سل الجتماعي 
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د. مؤنس أديب ذياب حمادنهاجتاهات معلمي الرياضيات ومعلماتها في األردن نحو استخدام موقع التواصل االجتماعي )الفيس بوك( في تعليم الرياضيات
أ. سوزان عبد عبد اللطيف الشواهني

)الفي�س بوك( يف تعليم وتنمية مهارات الريا�سيات. 
Ú  يف الباحثني  اأمام  املجال  فتح  يف  الدِّرا�سة  ُت�سهم  قد 

ا�ستكمال متطلبات ت�ستدعيها هذه الدِّرا�سة. 
Ú  ،ياأمل الباحثان اأْن تفيد نتائج الدِّرا�سة متخذي القرار

لتاأكيد �رصورة بناء اجتاهات ايجابية لدى املعلمني واملعلمات 
نحو ا�ستخدام موقع التوا�سل الجتماعي )الفي�س بوك(. 

Ú  ا�ستخدام باأهمية  الوعي  تنمية  يف  الدِّرا�سة  �ست�ساعد 
الريا�سيات  تعليم  بوك( يف  )الفي�س  الجتماعي  التوا�سل  موقع 
تنمية  �رصورة  وبالتايل  ومعلماتها،  الريا�سيات  معلمي  لدى 

مهاراتهم يف ذلك، وتوظيفها يف تعليم الريا�سيات. 

التعريفات اإلجرائية
الجتاه: هو عبارة عن ا�ستعداد نف�سي متعلم لال�ستجابة  ◄

املوجبة اأو ال�سالبة نحو مثريات من اأفراد اأو اأ�سياء اأو مو�سوعات 
لغر�س  امُلعّد  باملقيا�س  قيا�سه  ومت  ال�ستجابة،  هذه  ت�ستدعي 

الدِّرا�سة. 
معلم الريا�سيات: هو املعلم اأو املعلمة الذي توكل اإليه  ◄

مهمة تدري�س مبحث الريا�سيات يف املدار�س احلكومية التابعة 
ملديرية الرتبية والتعليم للواء البادية ال�سمالية ال�رصقية يف العام 

الدِّرا�سي 2015/ 2016م. 
وهي  ◄  :)facebook( بوك  الفي�س  الجتماعي  التوا�سل 

الأفكار وتبادل اخلربات واملعارف  لنقل  الأفراد  و�سيلة يتخذها 
فيما بينهم عرب �سبكة الإنرتنت، وب�سورة ايجابية تتم بني ُمر�ِسل 
، مثل: املحادثة الفورية، اأو الر�سائل اخلا�سة، اأو التدوين،  ومتلقٍّ
اأو اإر�سال امللفات، ويتحدد يف الدِّرا�سة احلالية اأداة )الفي�س بوك(. 

حدود الدِّراسة وحمّدداتها
اقت�رشت الدِّرا�صة احلالية على: 

Ú  معلمي اجتاهات  معرفة  املو�سوعية:  احلدود 
الريا�سيات ومعلماتها نحو ا�ستخدام موقع التوا�سل الجتماعي 

)الفي�س بوك( يف تعليم الريا�سيات وتنمية مهاراته.
Ú  مدار�س على  الدِّرا�سة  هذه  تقت�رُص  املكانية:  احلدود 

مديرية الرتبية والتعليم يف لواء البادية ال�سمالية ال�رصقية.
Ú  الدِّرا�سي الف�سل  يف  الدِّرا�سة  ُطبقت  الزمانية:  احلدود 

الأول لل�سنة الدِّرا�سية )2015 - 2016م(.
Ú  احلدود الب�رصية: ُطبقت الدِّرا�سة على معلمي الريا�سيات

مديرية  يف  العليا  الأ�سا�سية  املرحلة  �سون  ُيدرِّ الذين  ومعلماتها 
تربية لواء البادية ال�سمالية ال�رصقية.

والنتائج  وثباتها  و�سدقها،  باأداتها،  الدِّرا�سة  حتدد 
املتحققة منها، وهي من اإعداد الباحثني.

الدِّراسات السَّابقة

جرى  التي  ابقة  ال�سَّ للدِّرا�سات  عر�سًا  اجلزء  هذا  يتناول 
وجرى  الدِّرا�سة،  مبو�سوع  عالقة  لها  والتي  اإليها،  الو�سول 

ترتيبها وفق الت�سل�سل الزمني من الأقدم اىل الأحدث: 
اأجرى دوف )Duff, 2010( ِدرا�سة هدفت اإىل التعرف اإىل مدى 
ا�ستخدام اأع�ساء الهيئة التدري�سية ملوقع الفي�س بوك للتوا�سل مع 
طلبتهم للتعليم والتعلم، وقد اأجريت يف جامعة تايوان، وتكونت 
التدري�سية يف  الهيئة  اأع�ساء  الدِّرا�سة من )50( ع�سواً من  عينة 
تكنولوجيا التعليم، وقد ا�ستخدم ال�ستبانة اأداة لدرا�سته، واأظهرت 
النتائج اأّن اأع�ساء هيئة التدري�س كانت لديهم الرغبة واجتاهات 
ايجابية نحو الفي�س بوك، واأنهم ي�ستخدمون الفي�س بوك للتوا�سل 
مع طلبتهم؛ لإخبارهم عن مواعيد الختبارات وت�سليم الواجبات 

واإقامة عالقة �سداقة معهم.
اإىل  هدفت  را�سة  دِّ  )Christin,2010( كلي�صتني  واأجرى 
يف  بوك  للفي�س  التدري�س  هيئة  ا�ستخدام  مدى  عن  الك�سف 
من  مدّر�سًا   )50( من  الدِّرا�سة  عينة  وتكونت  التعليمية،  العملية 
اأع�ساء هيئة التدري�س، وجرى ا�ستخدام املقابلة مع اأفراد العينة 
راأي  وكان  املحادثة،  اإىل  توؤدي  التي  الأ�سئلة  من  عدداً  ت�سمنت 
)40( مدّر�سًا من اأع�ساء هيئة التدري�س اأّن يكون الفي�س بوك خط 
ات�سال مفتوح بينهم وبني الطلبة لأغرا�س التعليم، كما تو�سلت 
يعزز  واأ�ساتذتهم  الطلبة  بني  بوك  الفي�س  ا�ستخدام  اأّن  النتائج 
العلمية التعليمية، ملا لُه من اأثر يف عملية التعليم الذاتي، وحتقق 

الراحة النف�سية عند الطلبة لالت�سال مع اأ�ساتذتهم.
يف   )Karbinsiki, 2010( كاربن�صكي  را�سة  دِّ وهدفت 
التوا�سل  مواقع  ا�ستخدام  اأثر  اإىل  التعرف  اإىل  املتحدة  الوليات 
طلبة  لدى  الدِّرا�سي  للتح�سيل  التعليمية  العملية  يف  الجتماعي 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  قبل  من  ا�ستخدامها  ودرجة  اجلامعات 
وطالبة  طالبًا   )219( من  الدِّرا�سة  عينة  وتكونت  والطلبة، 
اأّن الدرجات  اأظهرت النتائج  م�ستخدمًا ا�ستبانة جلمع البيانات، 
مواقع  ي�ستخدمون  الذين  اجلامعات  طلبة  عليها  يح�سل  التي 
التوا�سل الجتماعي التعليمية اأعلى بكثري من تلك التي يح�سل 

عليها الطلبة الذين ل ي�ستخدمون هذه املواقع.
 Grosseck, Bran&( را�سة جور�صك وبران وتريو وهدفت دِّ
اإىل الك�سف عن درجة امتالك الطلبة لأهمية ودور   )Tiru, 2011
رومانيا،  يف  التعليم  يف  اجتماعي  توا�سل  كموقع  بوك  الفي�س 
ال�ستبانة  ا�ستخدم  طالب،   )300( من  الدِّرا�سة  عينة  وتكونت 
اأّن موقع التوا�سل الجتماعي  جلمع البيانات، واأظهرت النتائج 
اأ�سبح  اأ�سبح ي�سكل جزءاً من حياة الطالب، ولهذا  )الفي�س بوك( 
عدد كبري من املعلمني يدعمون فكرة ا�ستخدام الفي�س بوك على 
فح�سب،  الجتماعي  امل�ستوى  على  ولي�س  الأكاديي  امل�ستوى 
على  كبرياً  وقتًا  يق�سون  الطالب  غالبية  اأّن  النتائج  واأظهرت 
الت�سال مع  للبقاء على  الجتماعية  الفي�س بوك لال�ستخدامات 

الأهل وال�سدقاء، ويبقون وقتًا اأقل لال�ستخدام الأكاديي.
 )Rajani&Chandio, 2011( وكانديو  رجاين  واأجرى 
ِدرا�سة هدفت اإىل الك�سف عن دور الفي�س بوك يف التعليم، وتكونت 
طالًبا،   )120( و  معلمًا   )62( منهم   ،)182( من  الدِّرا�سة  عينة 
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جرى اختيارهم من اإحدى اجلامعات الأمريكّية، وجرى ا�ستخدام 
ا�ستبانة جلمع البيانات، واأظهرت النتائج اأّن الفي�س بوك ي�ستخدم 
التوا�سل  يف  الطلبة  عليه  ويعتمد  وا�سع،  ب�سكٍل  الطلبة  قبل  من 
وتبادل الآراء والأفكار واملوا�سيع، وامل�ساركة مع اأع�ساء هيئة 

التدري�س من جهة، وبني الطلبة من جهٍة اأخرى.
عن  الك�سف  اإىل  هدفت  ِدرا�سة   )2012( البلونه  واأجرت 
الفي�س  الريموك  جامعة  يف  البكالوريو�س  طلبة  ا�ستخدام  درجة 
بوك يف التوا�سل الأكاديي والجتماعي، فتكونت عينة الدِّرا�سة 
كليتي  من  البكالوريو�س  طلبة  من  وطالبة  طالٍب   )401( من 
جامعة  يف  احلا�سبات  وعلوم  املعلومات  وتكنولوجيا  الرتبية 
بالطريقة  اختيارهم  وجرى   ،)2012_2011( للعام  الريموك 
ِفقرة   )30( ا�ستبانة تكونت من  بناء  الطبقية، وجرى  الع�سوائية 
التوا�سل  يف  بوك  الفي�س  ا�ستخدام  هما:  جمالني،  على  موزعة 
الأكاديي، وا�ستخدامه يف التوا�سل الجتماعي، وك�سفت نتائج 
جامعة  يف  البكالوريو�س  طلبة  ا�ستخدام  درجة  اأّن  الدِّرا�سة 
بدرجة  كانت  الجتماعي  التوا�سل  يف  بوك  الفي�س  الريموك 
اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  النتائج  اأظهرت  كما  مرتفعة، 
)α= 0.05( تبًعا ملتغري اجلن�س يف جمال ا�ستخدام الفي�س بوك 
يف التوا�سل الجتماعي ول�سالح الذكور، واأظهرت النتائج وجود 
فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α= 0.05( تبعًا 
ملتغري اخلربة يف ا�ستخدام الفي�س بوك يف التوا�سل الجتماعي 
ل�سالح اأ�سحاب اخلربة من �سنة اإىل اأقل من ثالث �سنوات، مقارنة 

باأ�سحاب اخلربة اأقل من �سنة.
كما اأجرى الر�صيدي )2012( ِدرا�سة هدفت اإىل الك�سف عن 
التدري�س يف جامعة حائل ملواقع  اأع�ساء هيئة  ا�ستخدام  درجة 
للك�سف  ا�ستبانة  تطوير  فجرى  التعليمّية  الجتماعي  التوا�سل 
التوا�سل  ملواقع  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  ا�ستخدام  درجة  عن 
الدِّرا�سة  عينة  تكونت  وقد  التعليمّية،  العملية  يف  الجتماعي؛ 
جرى  حائل،  جامعة  يف  التدري�س  هيئة  من  ع�سواً   )157( من 
من   10% ن�سبته  مبا  الع�سوائية  الطبقية  بالطريقة  اختيارهم 
ا�ستخدام  باأّن درجة  الدِّرا�سة  اأظهرت نتائج  الدِّرا�سة.وقد  جمتمع 
التوا�سل  ملواقع  حائل  جامعة  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء 
متو�سطة،  بدرجة  كان  عامة  التعليمّية  العملية  يف  الجتماعي 
اح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  اإىل  النتائج  اأ�سارت  كما 
عند م�ستوى الدللة )α= 0.05( يف درجة ا�ستخدام تعزى لأثر 
ذات دللة  فروق  النتائج عدم وجود  وبينت  الأداة،  اجلن�س على 
اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α= 0.05( يف درجة ال�ستخدام 

تعزى لأثر اخلربة العلمية والكلية على الأداة عامة.
واأجرت اأبو �رشيعة )2013( ِدرا�سة هدفت اإىل التعّرف على 
واقع ا�ستخدام مواقع التوا�سل الجتماعي )الفي�س بوك( من طلبة 
الأردن،  يف  والتا�سع  والثامن  ال�سابع  العليا  الأ�سا�سية  املرحلة 
عينة  وتكّونت  نظرهم،  وجهة  من  تعّلمهم  يف  م�ساعد  كو�سيط 
الدِّرا�سة من )220( طالًبا وطالبة من �سفوف املرحلة الأ�سا�سية 
الدِّرا�سي،  الف�سل  خالل  البيانات  جلمع  ا�ستبانة  باإعداد  العليا 
واأ�سارت النتائج اإىل اأّن ا�ستخدام الفي�س بوك بهدف التعّلم بدرجة 

متو�سطة، اإ�سافة لوجود معوقات مادية، حتول دون ا�ستخدامهم 
للفي�س بوك.

الك�سف عن  اإىل  ِدرا�سة هدفت   )2013( اجلهني  اأجرت  كما 
واقع ا�ستخدام مواقع التوا�سل الجتماعي يف تعّلم مادة احلا�سب 
املعلمات  نظر  وجهة  من  ال�سعودية  يف  الثانوية  للمرحلة  الآيل 
وجرى  الو�سفي،  امل�سحي  املنهج  ا�ستخدام  وجرى  والطالبات، 
ِفقرة   )38( من  ومكونه  للمعلمات  واحدة  ا�ستبانتني،  اإعداد 
وموزعة على جزاأين، والأخرى للطالبات مكونه من )66( ِفقرة 
موزعة على جزاأين، وبلغ عدد اأفراد العينة )316( معلمة وطالبة، 
منهم )25( معلمة و )291( طالبة وجرى اختيارهن بالطريقة 
الع�سوائية، واأظهرت النتائج اأّن واقع ا�ستخدام مواقع التوا�سل يف 
والطالبات،  املعلمات  نظر  وجهة  من  عامة  الآيل  احلا�سب  تعّلم 
جاءت بدرجة متو�سطة، واأظهرت التوجهات نحو ا�ستخدام مواقع 
التوا�سل الجتماعي يف تعّلم احلا�سب الآيل عامة، من وجهة نظر 

املعلمات والطالبات، جاءت متو�سطة.
على  التعّرف  اإىل  هدفت  ِدرا�سة   )2013( ال�رشاري  واأجرى 
ا�ستخدامات طلبة املرحلة الثانوية بال�سعودية للفي�س بوك واأثره 
على حت�سيلهم الدِّرا�سي، بالتعّرف على الكيفية التي يتم بها هذا 
ال�ستخدام ومدته ومدى تاأثريه �سلبًا اأو اإيجابًا على طلبة املرحلة 
ال�ستخدامات  نظرية  على  الدِّرا�سة  هذه  واعتمدت  الثانوية، 
للعينة  امل�سح  منهج  على  واعتمدت  نظري،  كاإطار  وال�سباعات 
�سملت  بال�سعودية  الثانوية  املدار�س  يف  والع�سوائية  الطبقية 
ومدر�ستني  للبنني  مدر�ستني  بواقع  واأهلية  حكومية  مدار�س 
الثانوية  طلبة  على  للدِّرا�سة  كاأداة  ال�ستمارة  وطبقت  للبنات، 
طالب   )400( العينة  عدد  وبلغ  بوك  الفي�س  ي�ستخدمون  الذين 
وطالبة، ومن اأهم النتائج التي تو�سلت اإليها الدِّرا�سة اأّن 67% 
تتعلق  لأغرا�س  بوك  الفي�س  ي�ستخدمون  ل  املبحوثني  من 
بالدِّرا�سة، واأّن %78 منهم يرون اأّن الفي�س بوك يوؤثر �سلبًا على 
حت�سيلهم الدِّرا�سي، كما تو�سلت الدِّرا�سة اإىل اأّن اأكرب دافع يقود 
طلبة الثانوية بال�سعودية ل�ستخدام الفي�س بوك هو ق�ساء وقت 
ن�سبته  ما  اأّن  وكذلك  الأ�سدقاء،  مع  والتوا�سل  والت�سلية  الفراغ 
%57،5 من املدار�س الثانوية بال�سعودية ل توجد فيها �سفحات 
با�سم مدار�سها على الفي�س بوك، كما اأظهرت الدِّرا�سة اأنه ل توجد 
فروق ذات دللة اإح�سائية يف ال�سباعات التعودية التي يحققها 
اأّنه  الفي�س بوك للمبحوثني تعزى ملتغرياتهم الديوغرافية، كما 
ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية على ال�سباعات النفعية التي 
يحققها الفي�س بوك للمبحوثني تعزى ملتغرياتهم الديوغرافية، 
كما اأثبتت �سحة اإحدى الفر�سيات التي توؤكد اأّنه كلما كان جتاه 
امل�سرتك نحو الفي�س بوك اإيجابيًا ازداد الوقت الذي يق�سيه عليه.

التعقيب على الدِّراسات السَّابقة

تناولت  التي  الدِّرا�سات  من  العديد  الباحثان  ا�ستعر�س 
موقع التوا�سل الجتماعي الإلكرتوين، والجتاهات نحو ا�ستخدام 
مبراجعتهما  الباحثان  وي�ستخل�س  التعليم،  يف  التكنولوجيا 
ابقة اإىل اأّن اأغلب الِدّرا�سات قد ركزت على ا�ستخدام  للدِّرا�سات ال�سَّ
التعليمّية،  العملية  يف  الإلكرتوين  الجتماعي  التوا�سل  موقع 
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التكنولوجيا،  ا�ستخدم  نحو  املعلمني  اجتاهات  على  واأخرى 
الباحثان  ا�ستفاد  ولقد  واأخرى  ِدرا�سة  بني  متفاوتة  وبن�سٍب 
واأ�سئلتها،  امل�سكلة  �سياغة  اأو  حتديد  يف  ابقة  ال�سَّ الدِّرا�سات  من 
وحتديد جمالتها واأدواتها؛ لتظهر بال�سكل الذي عليه الآن، حيث 
ابقة من حيث الأهداف  كانت الدِّرا�سة من�سجمة مع الدِّرا�سات ال�سَّ
التعليمّية  العملية  يف  الجتماعي  التوا�سل  موقع  من  املتوخاة 

ومدى توظيفها.
منهج  حيث  من  الدِّرا�سات  كل  مع  الدِّرا�سة  هذه  اتفقت 
هذه  مع  واختلفت  الو�سفي،  املنهج  ا�ستخدمت  التي  الدِّرا�سة 
الدِّرا�سات من حيث جمتمع الدِّرا�سة وعينة الدِّرا�سة، حيث تناولت 
ملوقع  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  ا�ستخدام  درجة  الدِّرا�سات  بع�س 
دوف  كِدرا�سة  التعليم،  يف  بوك(  )الفي�س  الجتماعي  التوا�سل 
وِدرا�سة   ،)Christin, 2010( كلي�ستني  وِدرا�سة   ،)Duff, 2010(
Ra-( وكاندي  رجاين  وِدرا�سة   ،)Karbinsiki, 2010 )ااربن�سكي 
، وكذلك   )2012( الر�سيدي  وِدرا�سة   ،  )jani & Chandio, 2011

واقع  تناولت  التي   )2013( �رصيعة  اأبو  ِدرا�سة  مع  اختلفت 
ا�ستخدام مواقع التوا�سل الجتماعي يف املرحلة الأ�سا�سية العليا 
جور�سك  وِدرا�سة   ،)2013( ال�رصاري  وِدرا�سة  م�ساعد،  كو�سيط 
تناولت  والتي   )Grosseck, Bran& Tiru, 2011( وتريو  وبران 
ِدرا�سة  بينما  التعليم،  يف  بوك  للفي�س  الثانوية  طلبة  ا�ستخدام 
للفي�س  البكالوريو�س  طلبة  ا�ستخدام  تناولت   )2012( البالونة 

بوك للتوا�سل الجتماعي والأكاديي.
يف  اأجريت  ِدرا�سة  اأول  باأّنها  الدِّرا�سة  هذه  وامتازت 
معلمي  اجتاهات  على  للتعّرف  الباحثني-  علم  ح�سب  الأردن- 
الريا�سيات ومعلماتها يف الأردن نحو ا�ستخدام موقع التوا�سل 

الجتماعي )الفي�س بوك( يف تعليم الريا�سيات.

الطريقة واإلجراءات
هدفت هذه الدِّرا�سة اإىل معرفة اجتاهات معلمي الريا�سيات 
ومعلماتها يف الأردن نحو ا�ستخدام موقع التوا�سل الجتماعي 
عر�سًا  الباحثان  وتناول  الريا�سيات،  تعليم  يف  بوك(  )الفي�س 
التحقق  وطرق  واأداتها،  وعينتها،  الدِّرا�سة،  ملجتمع  مف�ساًل 
واملعاجلات  ومتغرياتها،  واإجراءاتها،  و�سدقها،  ثباتها  من 

الإح�سائية التي جرى ا�ستخدامها يف الو�سول اإىل النتائج.

منهجية الدِّراسة
اعتمدت الدِّرا�سة احلالية على املنهج الو�سفي الذي يقوم 
على جمع البيانات والإجابة عن اأ�سئلتها، اإذ ا�ستخدمت مقيا�س 
لقيا�س اجتاهات معلمي الريا�سيات ومعلماتها يف الأردن نحو 
تعليم  يف  بوك(  )الفي�س  الجتماعي  التوا�سل  موقع  ا�ستخدام 

الريا�سيات.

جمتمع الدِّراسة
الريا�سيات ومعلماتها  الدِّرا�سة من معلمي  تكّون جمتمع 
الرتبية  مديرية  يف  العليا  الأ�سا�سية  املرحلة  يدر�سون  الذين 

عددهم  البالغ  ال�رصقية،  ال�سمالية  البادية  لواء  يف  والتعليم 
)160( معلمًا ومعلمة للف�سل الدِّرا�سي الأول من العام )2015 

- 2016م( ح�سب اإح�سائيات مديرية الرتبية والتعليم.

عينة الدِّراسة
يف  ومعلمة  معلمًا   )80( من  الدِّرا�سة  عينة  تكونت 
الدِّرا�سة الأ�سلي، جرى  الريا�سيات، بن�سبة )%50( من جمتمع 
 )1( واجلدول  الب�سيطة،  الطبقية  الع�سوائية  بالطريقة  اختيارهم 

يو�سح ذلك.
الجدول )1( 

التكرارات والنسب المئوية حسب متغيرات الدِّراسة

الن�صبة املئويةالتكرارالفئاتاملتغري

اجلن�س
4252.5ذكر

3847.5اأنثى

املوؤهل
6277.5بكالوريو�س

1822.5درا�سات عليا

اخلربة
2936.3اأقل من 5 �سنوات

55163.8 �سنوات فاأكرث

80100.0املجموع

أداة الدِّراسة
بناء  مت  اأ�سئلتها  عن  والإجابة  الدِّرا�سة  اأهداف  لتحقيق 
مقيا�س اجتاهات جلمع البيانات وفق م�سكلة الدِّرا�سة واأهدافها 

وت�ساوؤلتها، معتمداً يف اإعداده على اخلطوات الآتية: 
ابقة، كِدرا�سة  الطالع على الأدب الرتبوي والدِّرا�سات ال�سَّ
وِدرا�سة   ،)2013( �رصيعة  اأبو  وِدرا�سة   ،)2013( ال�رصاري 

البالونة )2012(.
يف  املخت�سني  من  عدد  مع  �سخ�سية  مقابالت  اإجراء 
املجال الرتبوي، و�سوؤالهم عن ت�سميم املقيا�س الأف�سل والأن�سب 

ملو�سوع الدِّرا�سة.
املعلومات  تكّون مقيا�س الجتاهات من جزاأين؛ فالأول: 
عن  ُيعرب  الذي  املقيا�س  والثاين:  الدِّرا�سة،  لعينة  الديوغرافية 
التوا�سل  موقع  ا�ستخدام  نحو  واملعلمات  املعلمني  توجهات 
الجتماعي )الفي�س بوك( يف تعليم الريا�سيات وتنمية مهاراته، 

وتكّون املقيا�س ب�سورتِه الأولية من )33( ِفقرة.
ليكرت  مقيا�س  على  املفحو�سني  تقديرات  لتف�سري  اعتمد 
اخلما�سي: )اأوافق ب�سدة، اأوافق، متو�سط، ل اأوافق، ل اأوافق ب�سدة(، 

.)1  ،2  ،3 ويقابلها بالأرقام على الرتتيب )5، 4، 

صدق أداة الدِّراسة
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اخلطوات  اتباع  جرى  الأداة،  حمتوى  �صدق  من  للتحقق 
الآتية: 
Ú  عر�س املقيا�س املكّون من )33( ِفقرة، على جمموعة

مناهج  تخ�س�س  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  املحكمني  من 
الريا�سيات واأ�ساليب تدري�سها، وتكنولوجيا التعليم يف اجلامعات 

الأردنية، وم�رصيف الريا�سيات يف وزارة الرتبية والتعليم.
Ú  اإبداء راأيهم حول انتماء طلب الباحثان من املحكمني 

ِفقرات املقيا�س لقيا�س ال�ّسمة املراد قيا�سها، واحلكم عليها من 
التحكيم  اأ�سفرت عنه عملية  اإ�سافٍة، وبعد ما  اأو  اأو حذٍف  تعديٍل 
الفقرة  حذف  التعديالت  هذه  ومن  املطلوبة،  التعديالت  اأجريت 
»اأرى اأّن موقع التوا�سل الجتماعي )الفي�س بوك( يك�سب العادات 
احل�سنة يف التحدث مبهارات الريا�سيات« وتعديل الفقرة »اأ�سعر 
تراعي  ل  بوك(  )الفي�س  الجتماعي  التوا�سل  موقع  ا�ستخدام  اأّن 
الفروق الفردية يف تعلم الريا�سيات«؛ لت�سبح اأ�سعر اأّن ا�ستخدام 
التعلم  اأمناط  يراعي  بوك(  )الفي�س  الجتماعي  التوا�سل  موقع 
ب�سورته  املقيا�س  وا�ستقر  امُلتعلمني،  بني  الفردية  والفروق 

النهائية على )27( ِفقرة.

ثبات األداة

للتحقق من ثبات املقيا�س، وثبات تطبيقها جرى ا�ستخدام 
طريقة الختبار واإعادة الختبار )Test- Retest( وذلك بتطبيقه 
على عينة ا�ستطالعية مكونة من )20( معلمًا ومعلمة من خارج 
وا�ستخراج  اأ�سبوعان،  ُمدتُه  زمني  بفارق  مرتني  الدِّرا�سة  عينة 
 Pearson( بري�سون  ارتباط  معامل  با�ستخدام  الرتباط  معامل 
Correlation( بني تقديراتهم يف املرتني على اأداة الدِّرا�سة عامة، 

وبلغ معامل الرتباط بني التطبيقني الأداة )0.84( ، وهي قيمة 
.)α =0.05( دالة اإح�سائًيا عند م�ستوى الدللة

Chronbach Al- األفا  كرونباخ  معادلة  تطبيق  )ججرى 
pha( على جميع ِفقرات اأداة الدِّرا�سة، وبلغ )0.76( ، وهي قيمة 

مرتفعة ومقبولة لأغرا�س التطبيق.

إجراءات تنفيذ أداة الدِّراسة

 بعد اأن جرى اعتماد مقيا�س الجتاهات ب�صورتِه النهائية، 
ولتحقيق اأهداف الدِّرا�صة اعتمدْت اخلطوات الآتية: 

Ú  اإعداد ثم  ابقة،  ال�سَّ والدِّرا�سات  النظري  الأدب  مراجعة 
وُعِر�س  ِفقرة،   )33( من  واملكونة  الأولية  ب�سورتِه  املقيا�س 
املقيا�س على جلنة من املحكمني يف اجلامعات الأردنية وم�رصيف 
الريا�سيات للتحقق من �سدقِه، وبعد ذلك تكّون ب�سورتِه النهائية 

من )27( ِفقرة.
Ú  من مكونة  ع�سوائية  عينة  على  الدِّرا�سة  تطبيق  اإجراء 

)80( معلمًا ومعلمة، جرى التحقق من ثبات الأداة بعد تطبيقها 
على عينة ا�ستطالعية مكونة من )20( معلمًا ومعلمة من خارج 

عينة الدِّرا�سة.
Ú  احل�سول على كتاب )ت�سهيل مهمة( من مديرية تربية

البادية ال�سمالية ال�رصقية موجهًا اإىل املدرا�س ذات العالقة ب�ساأن 

ت�سهيل مهمة الباحثني.
Ú  الدِّرا�سة الباحثان مقيا�س الجتاهات على عينة  وزع 

املرحلة  يدر�سون  والذين  ومعلمة  معلمًا   )80( من  املكونة 
جميع  وبيان  الإجابة،  طريقة  تو�سيح  وجرى  العليا،  الأ�سا�سية 
الدِّرا�سة،  اإجراء  من  والهدف  باملقيا�س  املتعلقة  املعلومات 
و�رصورة الإجابة عن جميع الفقرات من غري ترك اأي واحدة منها.

Ú  ومت واملعلمات،  املعلمني  ا�ستجابات  الباحثان  جمع 
تدقيقها للتحقق من �سالحيتها للتحليل الإح�سائي، وت�سنيفها 
ح�سب متغرياتها، وبعد النتهاء اأدخلت اإىل احلا�سوب، وا�ستخدمت 

حزمة التحليل الإح�سائي )spss( ل�ستخراج النتائج.

متغريات الدِّراسة 
Ú اأوًل: املتغريات امل�ستقلة
اجلن�س: ولُه م�ستويان )ذكور، اإناث(. -
درا�سات  - )بكالوريو�س،  م�ستويان  ولُه  العلمي:  املوؤهل 

عليا(.
-  5 من  اأقل   -  1( م�ستويان  ولُه  التدري�سية:  اخلربة 

�سنوات(، )5 �سنوات فاأكرث(.
Ú ثانًيا: املتغريات التابعة
الأردن  - يف  ومعلماتها  الريا�سيات  معلمي  اجتاهات 

نحو ا�ستخدام موقع التوا�سل الجتماعي )الفي�س بوك( يف تعليم 
الريا�سيات.

املعاجلات اإلحصائية
ا�صتخدمْت الأ�صاليب الح�صائية الآتية: 

معامل ارتباط بري�سون )معامل اإعادة الثبات(، حل�ساب  -
ثبات التطبيق.

للتحقق من  - األفا(،  )كرونباخ  الداخلي  الت�ساق  معامل 
ثبات اأداة الدِّرا�سة.

املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية، لالإجابة  -
عن اأ�سئلة الدِّرا�سة.

اختبار )ت( للعينات امل�ستقلة؛ للتعرف اإىل الفروق بني  -
العلمي،  واملوؤهل  اجلن�س،  ملتغريات،  تبعًا  العينة  اأفراد  اإجابات 

واخلربة التدري�سية.

عرض النتائج ومناقشتها
الريا�صيات  ◄ معلمي  اجتاهات  ما  الأول:  ال�سوؤال 

ومعلماتها يف الأردن نحو ا�صتخدام موقع التوا�صل الجتماعي 
)الفي�س بوك( يف تعليم الريا�صيات؟ 

لالإجابة عن هذا ال�سوؤال ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية 
والنحرافات املعيارية لجتاهات معلمي الريا�سيات ومعلماتها 
يف الأردن نحو ا�ستخدام موقع التوا�سل الجتماعي )الفي�س بوك( 
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د. مؤنس أديب ذياب حمادنهاجتاهات معلمي الرياضيات ومعلماتها في األردن نحو استخدام موقع التواصل االجتماعي )الفيس بوك( في تعليم الرياضيات
أ. سوزان عبد عبد اللطيف الشواهني

امل�ستويات  درجات  الباحثان  ق�سم  وقد  الريا�سيات،  تعليم  يف 
كبرية،  )درجة  هي:  م�ستويات  ثالثة  اإىل  احل�سابية  للمتو�سطات 

ودرجة متو�سطة، ودرجة قليلة(، على وفق املعادلة الآتية: 
طول الفئة= املدى ÷ عدد الفئات.وحيث اأن املدى هنا = 

الفئة العليا- الفئة الدنيا
فطول الفئة= )5 - 1( ÷ 3 = 1.33 

على  للحكم  الآتي  املقيا�س  اعتماد  جرى  عليه  وبناًء 
املتو�سطات احل�سابية: 

قليلة1 - 2.33

متو�سطة2.34 - 3.67

كبرية3.68 - 5

الجدول )2( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات معلمي الرياضيات ومعلماتها في 
األردن نحو استخدام موقع التواصل االجتماعي )الفيس بوك( في تعليم الرياضيات مرتبة 

تنازليًا 

رقم الرتبة
املتو�صط الفقراتالفقرة

احل�صابي
النحراف 
امل�صتوىاملعياري

16

اأعتقد اأّن موقع التوا�سل 
الجتماعي )الفي�س بوك( 

ي�ساعد على التعّلم التعاوين 
يف الريا�سيات.

مرتفع4.670.569

22

اأرى اأّن موقع التوا�سل 
الجتماعي )الفي�س 

بوك( يتيح فر�سًا اأكرث 
يف النفتاح على تعلم 

الريا�سيات.

مرتفع4.460.954

316

اأعتقد اأّن موقع التوا�سل 
الجتماعي )الفي�س بوك( 

ي�سهم يف تعليم امُلتعلمني 
على اكت�ساف الأخطاء 

الريا�سية ال�سائعة.

مرتفع4.441.065

48

اأعتقد اأّن موقع التوا�سل 
الجتماعي )الفي�س بوك( 

يوؤدي اإىل تنويع طرائق 
تعلم الريا�سيات وتعليمها.

مرتفع4.090.766

51

اأعتقد اأّن موقع التوا�سل 
الجتماعي )الفي�س 

بوك( ينمي الرغبة لدى 
امُلتعلم نحو حل امل�سائل 

وامل�سكالت الريا�سية.

مرتفع4.041.152

63

 اأعتقد اأّن موقع التوا�سل 
الجتماعي )الفي�س 

بوك( يعمل على دعم 
التعّلم الذاتي امل�ستمر 

للريا�سيات.

مرتفع4.011.013

رقم الرتبة
املتو�صط الفقراتالفقرة

احل�صابي
النحراف 
امل�صتوىاملعياري

727

اأ�سعر اأّن لدّي فهمًا �سحيحًا 
وواعًيا لدواعي ا�ستخدام 

موقع التوا�سل الجتماعي 
)الفي�س بوك( يف تعلم 

الريا�سيات وجعله اأكرث 
ارتباًطا يف امل�ستجدات 

الرتبوية احلديثة.

مرتفع3.861.230

818

اأ�سعر اأّن موقع التوا�سل 
الجتماعي )الفي�س 

بوك( ير�سخ الفهم اجليد 
لدى امُلتعلمني يف مادة 

الريا�سيات.

مرتفع3.850.943

921

اأرى اأّن موقع التوا�سل 
الجتماعي )الفي�س بوك( 

يجعل يف تعلم الريا�سيات 
متعه وت�سليه.

مرتفع3.761.183

1026

اأعتقد باأين كلما ا�ستخدمت 
موقع التوا�سل الجتماعي 

)الفي�س بوك( يف مادة 
الريا�سيات اأ�سبحت 

درا�ستها اأ�سهل واأي�رص 
بالن�سبة اإيّل.

مرتفع3.751.061

1123

اأ�سعر اأّن ا�ستخدام موقع 
التوا�سل )الفي�س بوك( 

الجتماعي يراعي اأمناط 
التعلم والفروق الفردية 

بني امُلتعلمني.

مرتفع3.711.193

1214

اأعتقد اأّن موقع التوا�سل 
الجتماعي )الفي�س بوك( 

ي�سهم يف تعلم وتعليم 
امُلتعلمني مهارات 

الريا�سيات الأ�سا�سية 
ب�سكل دقيق.

مرتفع3.701.141

1222

اأعتقد اأّن موقع التوا�سل 
الجتماعي )الفي�س بوك( 

يعمل على اإثارة ف�سول 
وحب ا�ستك�ساف املتعلمني 

نحو تعلم الريا�سيات.

مرتفع3.700.986

1424

اأ�سعر اأّن موقع التوا�سل 
الجتماعي )الفي�س بوك( 

يثري دافعية امُلتعلمني نحو 
تعلم الريا�سيات.

مرتفع3.691.051

1525

اأرى فرقًا يف تعلم 
الريا�سيات بني ا�ستخدام 

موقع التوا�سل الجتماعي 
)الفي�س بوك( والطرق 
الأخرى يف التدري�س.

مرتفع3.681.167

1615

اأرى اأّن ا�ستخدام موقع 
التوا�سل الجتماعي 

)الفي�س بوك( ي�سهم يف 
تطوير مهاراتي الأ�سا�سية 

يف الريا�سيات.

متو�سط3.631.162
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رقم الرتبة
املتو�صط الفقراتالفقرة

احل�صابي
النحراف 
امل�صتوىاملعياري

1720

اأعتقد اأن موقع التوا�سل 
الجتماعي )الفي�س بوك( 

ي�سجع امُلتعلمني على 
تنمية التفكري الإبداعي 
والعلمي واملنطقي يف 

الريا�سيات.

متو�سط3.601.176

184

اأجد اأّن موقع التوا�سل 
الجتماعي )الفي�س بوك( 

ي�ساعدين على ربط اخلربات 
ابقة بالريا�سيات  ال�سَّ

باخلربات اجلديدة.

متو�سط3.591.002

1811

اأعتقد اأّن موقع التوا�سل 
الجتماعي )الفي�س 

بوك( يرثي احل�سيلة 
املعرفية واملعلوماتية يف 

الريا�سيات.

متو�سط3.591.064

1813

اأرى اأّن ا�ستخدام موقع 
التوا�سل الجتماعي 

)الفي�س بوك( ُيكنني 
من اإي�سال املعلومة يف 

الريا�سيات ب�سكل �سحيح.

متو�سط3.591.133

2119

اأرى اأّن ا�ستخدام موقع 
التوا�سل الجتماعي 

)الفي�س بوك( �سي�سجع 
زمالئي وطالبي على تعلم 

الريا�سيات.

متو�سط3.541.147

219

اأ�سعر اأّن موقع التوا�سل 
الجتماعي )الفي�س بوك( 

ي�سهم يف ت�سهيل تعّلم 
الريا�سيات م�ستقباًل.

متو�سط3.541.147

2310

اأرى اأّن تعّلم الريا�سيات 
با�ستخدام موقع التوا�سل 
الجتماعي )الفي�س بوك( 

فيه ا�ستثماٌر للوقت.

متو�سط3.531.147

2412

اأرى اأّن ا�ستخدام موقع 
التوا�سل الجتماعي 

)الفي�س بوك( يوفر بيئة 
تعليمية منا�سبة لتعلم 

الريا�سيات.

متو�سط3.491.136

255

اأعتقد اأّن موقع التوا�سل 
الجتماعي )الفي�س 

بوك( يعمل على اإك�ساب 
معلومات جديدة يف 

الريا�سيات.

متو�سط3.460.871

267

اأعتقد اأّن موقع التوا�سل 
الجتماعي )الفي�س 

بوك( ُي�سهل على امُلتعلم 
ا�ستعمال حوا�سه عند تعلم 

الريا�سيات.

متو�سط3.441.101

رقم الرتبة
املتو�صط الفقراتالفقرة

احل�صابي
النحراف 
امل�صتوىاملعياري

2617

اأعتقد اأّن موقع التوا�سل 
الجتماعي )الفي�س بوك( 
ي�ساعد يف تطوير قدرتي 

على الكتابة الريا�سية 
ال�سحيحة.

متو�سط3.441.178

مرتفع3.770.391الدرجة الكلية

لدى  ايجابية  اجتاهات  هناك  اأّن   )2( اجلدول  من  يظهر 
الجتماعي  التوا�سل  موقع  ا�ستخدام  نحو  الدِّرا�سة  عينة  اأفراد 
وتراوحت  بالأردن،  الريا�سيات  تعليم  يف  بوك(  )الفي�س 
املتو�سطات احل�سابية لإجابات اأفراد العينة عن فقرات املقيا�س 
والتي   ،)6( رقم  الفقرة  جاءت  حيث   ،)4.67  -  3.44( بني  ما 
اأّن موقع التوا�سل الجتماعي )الفي�س بوك(  “اأعتقد  تن�س على: 
ي�ساعد على التعلم التعاوين يف الريا�سيات” يف املرتبة الأوىل 
 ،)2( رقم  الفقرة  جاءت  بينما   ،)4.67( بلغ  ح�سابي  ومبتو�سط 
اأّن موقع التوا�سل الجتماعي )الفي�س  “ اأرى  والتي تن�س على: 
الريا�سيات” يف  اأكرث يف النفتاح على تعلم  بوك( يتيح فر�سًا 
جاءت  بينما   ،)4.46( بلغ  ح�سابي  ومبتو�سط  الثانية  املرتبة 
التوا�سل  موقع  اأّن  اأعتقد   „ ون�سهما:  و17(   7( رقم  الفقرتان 
حوا�سه  ا�ستعمال  املتعلم  على  ُي�سهل  بوك(  )الفي�س  الجتماعي 
عند تعلم الريا�سيات” و „ اأعتقد اأّن موقع التوا�سل الجتماعي 
الريا�سية  الكتابة  على  قدرتي  تطوير  يف  ي�ساعد  بوك(  )الفي�س 
ال�سحية” باملرتبة الأخرية ومبتو�سط ح�سابي بلغ )3.44(.وبلغ 

املتو�سط احل�سابي لالأداة ككل )3.77(.
الريا�سيات  معلمي  اجتاهات  ارتفاع  تف�سري  ويكن 
ا�ستخدام  نحو  الأردن  يف  العليا  الأ�سا�سية  للمرحلة  ومعلماتها 
من  م�ستويات  حتقيق  يف  لأهميته  اإدراكهم  اإىل  بوك،  الفي�س 
الهدف  اأّن  ذلك  للتعلم،  جيدة  نواجت  ت�سمن  رمبا  التي  التفاعل 
حتقيق  هو  بوك(  )الفي�س  الجتماعي  التوا�سل  ملوقع  الأ�سا�سي 
التوا�سل والتفاعل بني امل�ستخدمني، ومن هنا يكن ال�ستفادة 
من موقع التوا�سل الجتماعي )الفي�س بوك( يف العملية التعليمّية 
جميع  بني  اأكرب  وتفاعل  توا�سل  حتقيق  خالل  من  التعلمّية، 
العملية، من طلبة ومعلمني وبيئة مادية ومعنوية،  اأطراف هذه 
الطلبة واملعلمني  للنقا�س بني  وذلك عن طريق عمل جمموعات 
كما  الدِّرا�سية،  وامللخ�سات  املعلومات،  وتبادل  واملعلمات، 
ت�ساعد على توا�سل الطلبة مع املعلمني واملعلمات خارج نطاق 
املدر�سة ملتابعة الق�سايا التعليمّية التي مل ت�ستكمل اأثناء احل�سة 
ال�سفية، ومن اأجل ال�ستف�سار عن الواجبات، ومتابعة العالنات 
التي ين�رصها معلمو الريا�سيات ومعلماتها عرب موقع التوا�سل 
الريا�سيات،  مبادة  يتعلق  فيما  بوك(،  )الفي�س  الجتماعي 

ومواعيد ت�سليم الواجبات والختبارات وغريها.
واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة ِدرا�سة البالونة )2012( 
جامعة  يف  البكالوريو�س  طلبة  ا�ستخدام  درجة  اأّن  اأظهرت  التي 
بدرجة  كانت  الجتماعي  التوا�سل  يف  بوك  الفي�س  الريموك 
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 Rajani & Chandio,( وكانديو  رجاين  ِدرا�سة  ومع  مرتفعة، 
2011( التي اأظهرت اأّن الفي�س بوك ي�ستخدم من قبل الطلبة ب�سكٍل 

والأفكار  الآراء  التوا�سل وتبادل  الطلبة يف  وا�سع، ويعتمد عليه 
ِدرا�سة  ومع  التدري�س،  هيئة  اأع�ساء  مع  وامل�ساركة  واملوا�سيع 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  اأّن  اأظهرت  التي   )Duff, 2010( دوف 
كلي�ستني  ِدرا�سة  ومع  بوك،  الفي�س  نحو  الرغبة  لديهم  كانت 
عليها  يح�سل  التي  الدرجات  اأّن  اأظهرت  التي   )Christin,2010(
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  ي�ستخدمون  الذين  اجلامعات  طلبة 
التعليمية اأعلى بكثري من تلك التي يح�سل عليها الطلبة الذين ل 
ي�ستخدمون هذه املواقع، واختلفت مع ِدرا�سة ال�رصاري )2013(، 
والتي اأظهرت اأّن %67 من املبحوثني ل ي�ستخدمون الفي�س بوك 
لأغرا�س تتعلق بالدِّرا�سة، واأّن %78 منهم يرون اأّن الفي�س بوك 
يوؤثر �سلبًا على حت�سيلهم الدِّرا�سي، كما تو�سلت الدِّرا�سة اإىل اأّن 
اأكرب دافع يقود طلبة الثانوية بال�سعودية ل�ستخدام الفي�س بوك 
هو ق�ساء وقت الفراغ والت�سلية والتوا�سل مع الأ�سدقاء، وكذلك 
اأّن ما ن�سبته %57،5 من املدار�س الثانوية بال�سعودية ل توجد 

فيها �سفحات با�سم مدار�سها على الفي�س بوك.
ال�سوؤال الثاين: » هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية  ◄

عند م�صتوى الدللة )α =0.05( بني متو�صطات اجتاهات معلمي 
الريا�صيات ومعلماتها يف الأردن نحو ا�صتخدام موقع التوا�صل 

الجتماعي )الفي�س بوك( ُتعزى ملتغري اجلن�س؟ 
لالإجابة عن هذا ال�سوؤال مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية 
والنحرافات املعيارية لجتاهات معلمي الريا�سيات ومعلماتها 
يف الأردن نحو ا�ستخدام موقع التوا�سل الجتماعي )الفي�س بوك( 
ح�سب متغري اجلن�س، ولبيان الفروق الإح�سائية بني املتو�سطات 

احل�سابية مت ا�ستخدام اختبار »ت«، واجلدول )3( يو�سح ذلك.
الجدول )3( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار »ت« ألثر الجنس على اتجاهات 
معلمي الرياضيات ومعلماتها في األردن نحو استخدام موقع التواصل االجتماعي )الفيس 

بوك( 

املتو�صط العدد
احل�صابي

النحراف 
املعياري

قيمة
“ت”

درجات 
احلرية

الدللة 
الإح�صائية

423.820.3811.133780.261ذكر

383.720.400انثى

يظهر من اجلدول )3( عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية 
عند م�ستوى الدللة )α =0.05( بني متو�سطات اجتاهات معلمي 
الريا�سيات ومعلماتها يف الأردن نحو ا�ستخدام موقع التوا�سل 
قيمة  بلغت  اإذ  اجلن�س،  ملتغري  تعزى  بوك(  )الفي�س  الجتماعي 
قيمة غري  ، وهي   )0.261( اح�سائية  وبدللة  “ت” )1.133(، 
املعلمني  اأّن  اإىل  النتيجة  هذه  الباحثان  ويعزو  اإح�سائيًا،  دالة 
من  اإّنه  اإذ  نف�سها،  التعليمّية  البيئة  يف  يعملون  واملعلمات 
اأّن بداأوا حياتهم العملية يف املدار�س وهم ل  اأّنهم منُذ  املالحظ 
يتقنون �سوى مهارة اللقاء، لذا فاإنَّ املعلمني واملعلمات على حٍد 
�سواء يجدون يف ا�ستخدام )الفي�س بوك( يف اأثناء التدري�س متعة 

وك�رًصا للروتني التعليمي، وبا�ستخدام )الفي�س بوك( ي�سعرون باأّن 
ُيطبقه  الذي  املنهج  اأو  املعرفة  جمرد  لي�ست  التعليمّية  العملية 
اأغرا�س  ذلك  يتبع  واإمّنا  ال�سف،  غرفة  داخل  املعلمة  اأو  املعلم 
الفر�سة  واإتاحة  الطلبة،  مع  اليجابي  بالت�سال  تتعلق  اأخرى 
للم�ساركة واإبداء الراأي حول املادة التعليمّية بطريقة تفاعلية من 
الطلبة اأو حتى من معلمني ومعلمات اآخرين يعملون يف املدر�سة 
العالقة بني  ُي�سهم يف تعميق  مّما  اأخرى؛  اأو يف مدار�س  نف�سها، 
يف  يرون  واملعلمات  فاملعلمون  والطلبة،  واملعلمات  املعلمني 
النف�سية  الظروف  على  لالطالع  فر�سة  بوك(  )الفي�س  ا�ستخدام 
والجتماعية للطلبة وهذا ُيّكن من حت�سني قدرة املعلم على فهم 

الطلبة والتوا�سل معهم.
 )2012( الر�سيدي  ِدرا�سة  نتائج  مع  النتيجة  هذه  اتفقت 
عند  اح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  اإىل  اأ�سارت  التي   ،
م�ستوى الدللة )α =0.05( يف درجة ا�ستخدام تعزى لأثر اجلن�س 
على الأداة عامة، واختلفت نتائج هذه الدِّرا�سة عن ِدرا�سة كل من: 
البالونه )2012( التي اأظهرت وجود فروق ذات دللة اإح�سائية 

يف الجتاهات ملتغري اجلن�س تعود ل�سالح الذكور.
اح�صائية  ◄ دللة  ذات  فروق  توجد  هل  الثالث:  ال�سوؤال 

عند م�صتوى الدللة )α =0.05( بني متو�صطات اجتاهات معلمي 
الريا�صيات ومعلماتها يف الأردن نحو ا�صتخدام موقع التوا�صل 

الجتماعي )الفي�س بوك( ُتعزى ملتغري املوؤهل العلمي؟ 
لالإجابة عن هذا ال�سوؤال مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية 
والنحرافات املعيارية لجتاهات معلمي الريا�سيات ومعلماتها 
يف الأردن نحو ا�ستخدام موقع التوا�سل الجتماعي )الفي�س بوك( 
بني  الإح�سائية  الفروق  ولبيان  العلمي،  املوؤهل  متغري  ح�سب 
 )4( واجلدول  »ت«،  اختبار  ا�ستخدام  مت  احل�سابية  املتو�سطات 

يو�سح ذلك.
الجدول )4( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار »ت« ألثر المؤهل العلمي على 
اتجاهات معلمي الرياضيات ومعلماتها في األردن نحو استخدام موقع التواصل االجتماعي 

)الفيس بوك( 

املتو�صط العدد
احل�صابي

النحراف 
املعياري

قيمة
“ت”

درجات 
احلرية

الدللة 
الإح�صائية

623.700.3653.313780.001بكالوريو�س

184.020.380درا�سات عليا

اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود   )4( اجلدول  من  يظهر 
عند م�ستوى الدللة )α =0.05( بني متو�سطات اجتاهات معلمي 
الريا�سيات ومعلماتها يف الأردن نحو ا�ستخدام موقع التوا�سل 
اإذ بلغت  الجتماعي )الفي�س بوك( ُتعزى ملتغري املوؤهل العلمي، 
وجاءت   ،)0.001( اح�سائية  وبدللة   )3.313( “ت”  قيمة 
الفروق ل�سالح )الدرا�سات العليا(، ويعزو الباحثان هذه النتيجة 
اإىل اأّن املعلمني واملعلمات اطلعوا على اأ�ساليب متنوعة لتوظيف 
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خربتهم  خالل  من  التعليم  يف  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 
وتوا�سلهم مع فئات متنوعة من الطلبة واأع�ساء هيئة التدري�س، 
يف  جديد  كل  مع  العليا  الدِّرا�سات  ات�سال  اإىل  ال�سبب  يعود  وقد 
و�سائل  لأهمية  تو�سلهم  اإىل  اأدى  وو�سائله؛ مما  التعليم  اأ�ساليب 

التوا�سل الجتماعي و�رصورة ا�ستخدامه يف تعليم الريا�سيات.
اختلفت هذه النتيجة مع نتائج ِدرا�سة الر�سيدي )2012( 
التي اأظهرت عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
اخلربة  لأثر  ُتعزى  ال�ستخدام،  درجة  يف   )α =0.05( الدللة 

العلمية والكلية على الأداة عامة.
ال�سوؤال الرابع: هل توجد فروق ذات دللة اح�صائية عند  ◄

معلمي  اجتاهات  متو�صطات  بني   )α= 0.05( الدللة  م�صتوى 
الريا�صيات ومعلماتها يف الأردن نحو ا�صتخدام موقع التوا�صل 

الجتماعي )الفي�س بوك( ُتعزى ملتغري اخلربة التدري�صية؟ 

لالإجابة عن هذا ال�سوؤال مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية 
والنحرافات املعيارية لجتاهات معلمي الريا�سيات ومعلماتها 
يف الأردن نحو ا�ستخدام موقع التوا�سل الجتماعي )الفي�س بوك( 
ح�سب متغري اخلربة، ولبيان الفروق الإح�سائية بني املتو�سطات 

احل�سابية مت ا�ستخدام اختبار »ت«، واجلدول )5( يو�سح ذلك.
الجدول )5( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار »ت« ألثر الخبرة على اتجاهات 
معلمي الرياضيات ومعلماتها في األردن نحو استخدام موقع التواصل االجتماعي )الفيس 

بوك( 

املتو�صط العدد
احل�صابي

النحراف 
املعياري

قيمة
“ت”

درجات 
احلرية

الدللة 
الإح�صائية

اقل من 5 
293.600.4053.133780.002�سنوات

من 5 �سنوات 
513.870.350فاأكرث

اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود   )5( اجلدول  من  يظهر 
عند م�ستوى الدللة )α =0.05( بني متو�سطات اجتاهات معلمي 
الريا�سيات ومعلماتها يف الأردن نحو ا�ستخدام موقع التوا�سل 
اإذ  التدري�سية،  اخلربة  ملتغري  تعزى  بوك(  )الفي�س  الجتماعي 
بلغت قيمة “ت” )3.133( وبدللة اإح�سائية )0.002(، وجاءت 

الفروق ل�سالح مدة اخلربة )5 �سنوات فاأكرث(.
املعلمني  اأّن  اإىل  النتيجة  هذه  الباحثان  يعزو  وقد 
اإي�سال  على  القدرة  لهم  اأطول  خربة  يتلكون  الذين  واملعلمات 
للطلبة  املعلومات  نقل  على  قادرين  هم  اإنَّ اإذ  للطلبة،  املعلومات 
بطرٍق متعددة، واإي�سال الأفكار واملعلومات لهم، من غري احلاجة 
للتواجد ال�سخ�سي اأو ات�سال مبا�رص فيما بينهم.واإّنهم اأكرُث قدرة 
على توظيف التقنية املتقدمة يف جمال التعليم، ويكن اأّن ُتعزى 
هذه النتيجة اإىل اأّن املعلمني واملعلمات الذين يعملون يف جمال 

التدري�س من ُمدة طويلة قد تو�سلوا اإىل نتيجة تفيد باأّنُه ل جدوى 
للحفظ والتلقني عند تعليم الطلبة، و�رصورة امل�ساهدة احل�سية يف 
الأ�سياء، واأهمية دور احلوا�س يف عملية التعليم؛ لذا فهم اأكرث مياًل 
اأو  )الفي�س بوك(؛ لعر�س املعلومات عن طريق فيديو  ل�ستخدام 
ُت�سهم يف نقل املعلومة للطلبة بطريقة ممتعة  اإي�ساحية  و�سائل 
وم�سوقة؛ لإبعاد الطلبة عن الروتني، واإيجاد بيئة تعليمية اأف�سل 
من وجهة نظرهم، واأّن املعلمني واملعلمات الذين يتلكون خربة 
حول  عملًيا  فهًما  يطّوروا  اأّن  على  قادرون  التدري�س  جمال  يف 
والتطورات  يتنا�سب  مبا  املتعلمني،  الطلبة  واحتياجات  �سفات 

التكنولوجية يف جمال التعليم احلديث والتعليم الإلكرتوين.
واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة ِدرا�سة البالونة )2012( 
التي اأظهرت وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة 
يف  بوك  الفي�س  ا�ستخدام  يف  اخلربة  ملتغري  تبعًا   )α =0.05(
التوا�سل الجتماعي ل�سالح اأ�سحاب اخلربة من �سنة اإىل اأقل من 

ثالث �سنوات، مقارنة باأ�سحاب اخلربة اأقل من �سنة.

التوصيات: 

يف �صوء النتائج يو�صي الباحثان بالآتي: 

تعزيز مهارات معلمي الريا�سيات يف تدري�س الريا�سيات . 1
عرب موقع التوا�سل الجتماعي الإلكرتوين )الفي�س بوك(.

واملعرفية . 2 واملادية  الفنية  العوائق  اإزالة كافة  العمل على 
والتعليمية التي تقف اأمام انت�سار ا�ستخدام موقع التوا�سل 
املختلفة،  التعليم  مراحل  يف  بوك(  )الفي�س  الجتماعي 
النمط  لتفعيل هذا  املدى  ا�سرتاتيجية طويلة  وو�سع خطط 
لتفعيل  الرتبوي  احلقل  يف  العاملني  وتهيئة  التعليم،  من 

وا�ستخدام )الفي�س بوك( يف التعليم.
تعليم . 3 مواقع  ا�ستخدام  على  بالإ�رصاف  الهتمام  �رصورة 

الريا�سيات على موقع التوا�سل الجتماعي )الفي�س بوك( 
من قبل امل�رصفني الرتبويني.

التعليمّية . 4 الو�سائل  تاأثري  ملعرفة  ميدانية  بحوث  اإجراء 
)الفي�س  الجتماعي  التوا�سل  موقع  وا�ستخدام  احلديثة، 
مهارات  تطوير  ويف  الطلبة  لدى  التدري�س  يف  بوك( 

الريا�سيات.

املصادر واملراجع

أوالً: املصادر العربية

طلبة . 1 ا�ستخدام  درجة   .)2012( اأن�سام.  البالونة، 
البكالوريو�س يف جامعة الريموك الفي�س بوك يف التوا�سل 
الجتماعي. ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة الريموك، 
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عّمان. 
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العالقات . 4  .)2011( رجاء  املعطي،  وعبد  حممد  حالوة، 
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هيئة . 5 اأع�ساء  ا�ستخدام  درجة   .)2012( �سلطان.  الر�سيدي، 
التدري�س يف جامعة حائل ملواقع التوا�سل الجتماعي يف 
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