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 دور الفيسبوؾ في تحقيؽ فاعمية التعميـ االلكتروني
 

 **د. رعد الصرف *د. عبد المطيؼ عبد المطيؼ
 
 

 

 الممخص
ىدفت الدراسة إلى تعّرؼ دور استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي )الفيسبوؾ( في تحقيؽ فاعمية 

باحثاف بتصميـ استبانة التعميـ اإللكتروني في الجامعات األردنية الحكومية". ولتحقيؽ ذلؾ قاـ ال
المجموعة، وسرعة الحصوؿ عمى و ( مجاالت وىي: الصفحة، 5( فقرة موزعة عمى)23مكونة مف )

 المعمومة، وتحقيؽ الرضا الطبلبي، وجودة التعميـ االلكتروني(.
تكوف مجتمع الدراسة مف طبلب الجامعات الحكومية األردنية الرسمية في إقميـ الشماؿ )جامعة 

( 211جامعة العمـو والتكنولوجيا، وجامعة آؿ البيت(، واختيرت عينة عشوائية تقدر بػ )اليرموؾ، و 
( استبانة لكؿ جامعة مف الجامعات الثبلث 311طالٍب مف كؿ جامعات مجتمع الدراسة، إذ وزعت )

 ( استبانة صالحة لمتحميؿ.555مف عينة الدراسة، واسترد )
، توصمت الدراسة إلى وجود أثر لمواقع التواصؿ وبعد إجراء المعالجة اإلحصائية المناسبة

االجتماعي)الفيسبوؾ(، المتمثؿ بػ )الصفحة، المجموعة( في فاعمية التعميـ االلكتروني في الجامعات 
    األردنية الحكومية في إقميـ الشماؿ، ووجود أثر لمواقع التواصؿ االجتماعي)الفيسبوؾ( المتمثؿ 

ة الحصوؿ عمى المعمومة لدى الطبلب في الجامعات األردنية بػ )الصفحة، المجموعة( في سرع
 الحكومية في إقميـ الشماؿ(. 

أوصى الباحثاف في ضوء ىذه النتائج: توصيؼ تكنولوجيا نظـ المعمومات في الجامعات لتحسيف 
مستوى الطبلب وتمبية احتياجاتيـ األكاديمية، وضرورة توفير الوسائؿ التكنولوجية الحديثة لكؿ 

 عة؛ مما يتيح ليا إمكانية تحقيؽ فاعمية التعميـ االلكتروني.جام

 الكممات المفتاحية: الفيسبوؾ، التعميـ االلكتروني، الفاعمية
                                                 

 أستاذ في قسم إدارة األعمال، كمية االقتصاد واألعمال، جامعة جدارا، األردن.*
 أستاذ مساعد في قسم إدارة األعمال، كمية االقتصاد، جامعة دمشق، دمشق. **
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 :مقدمةال
 نحو العربية المجتمعات في والخاصة ةعامال نظماتالم تعاصره الذي اليائؿ التكنولوجي التطوريتجو 
 مف انتقؿ اليوـ فالتعميـ التعميـ، مجاؿ في خاصة ةومتنوع مختمفة أبعاد في ةوكمي نوعية ةنقم

 أدى امم   ،والتطبيؽ والبرامج النظـ مف ىائمة مجموعة عمى يعتمد الكتروني منيج إلى تقميدي منحى
 تطوير التعميـ والبحث العممي جؿأ مف  عمييا المستمر والتحسيف ريوالتطو ، المناىج حوسبة إلى

 .فييا الثقافة مستوى  رفعل الدوؿ نيضة في  واإلسياـ
 التحديات ظؿ في الدوؿ وعمي وتقـو الحضارات وعمي تبنى الذي األساس حجر ىو التعميـ ف  إ ذْ إِ 

 العممية مسارىا في اتجيت التي النقمة إبراز مف البد   لذلؾ ،المستمرة والمنافسة المتاحة والفرص
 في أصبح فالتعميـ ،كميا أشكالياب فةوالمعر  الوعي نشر في المسار ىذا أىميةإلى نظرًا  التعميمية

 الدراسة ىذه موضوع ىو االرتباط وىذا .المعمومات تكنولوجيا أدوات في مرتبط الكتروني، شكؿ
 وتعزيز ،المعمومات إلى وصوؿ وسرعة خدمات مف االجتماعي التواصؿ مواقع تقدمو فيما ياوىدف

 في أسيـ اؿوالفعّ  السريع االمتداد فيذا. المجتمع مف كبيرة شريحة إلى دتتم التي التواصؿ لعمميات
 مواقع طريؽ عف التعميمية العمميات عميةاف ودعـ وعزز ،والمصطمحات المسميات مف كثير تغيير

 في االجتماعي التواصؿ مواقع عميو تعمؿ الذي الدور ؼتعرّ  مف البد   كاف لذلؾ ،االجتماعي التواصؿ
 .(3100)الميدي،  اإللكتروني التعميـ عميةاف

خبلؿ العقد األخير مف حيث المحتوى  اً ممحػوظ تطوراً وقد تطور التعميـ الجامعي في العالـ المعاصر 
والمضموف وأنماط التعميـ والتعمـ التي تحكـ النوع والكـ معًا، وبما يخدـ تحقيػؽ التنميػة البشرية 

وقد  .المرحمة المقبمةمف الحكومات في  عددالشاممة، حتى أضحت التنمية البػشرية مػف أولويػات 
األخيرة الحديث عف أىمية استخداـ التعمػيـ اإللكتروني في تطوير العممية التدريسية  المدةكثر في 

 .(3100)شياب،  ة مقارنة بالتدريس بالطريقة التقميديةعدّ  ميزاتلما يحققو ىذا االستخداـ مف 

 :الدراسة وأسئمتيا مشكمة
ا التعميـ اإللكتروني في الجامعات العامة والخاصة يالتي يواجيمف التحديات والصعوبات  عددىنالؾ 

لدى ، ومنيا غياب االتصاؿ المباشر بيف المعمـ والمتعمـ، وضعؼ العبلقات االجتماعية ردنيةأل ا
 تحقيؽ في ذلؾ ضرورةإلى  ونظراً  ضعاؼ الدور التربوي لممعمـ....الخ.المتعمـ، وارتفاع التكمفة، وا  

جاءت  ،الفيسبوؾ استخداـ خبلؿ مف ،األردنية الحكومية الجامعات لدى لكترونياال  التعميـ فاعمية
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ردنية أل مشكمة الدراسة في معرفة دور الفيسبوؾ في تحقيؽ فاعمية التعميـ االلكتروني في الجامعات ا
مف السمبيات الناتجة عف عدد وقدرتيا عمى مواجية أي معوقات متوقعة، ووجود  ،بشكؿ خاص

التي مف أىميا اتفاقية االستخداـ المتحيزة لطرؼ واحد، وفقداف الخصوصية مف  بوؾاستخداـ الفيس
، والتركيز فقط عمى اإليجابيات لتحقيؽ ذلؾ ، وكيؼ يمكف تجاوزخبلؿ مشاركة اآلخريف معموماتؾ

  :اآلتيي الرئيس التساؤؿ عف لئلجابة الدراسة مشكمة ذلؾ جاءتإلى ودة التعميـ اإللكتروني. ونظرًا ج
 "األردنية؟ الحكومية الجامعات في اإللكتروني التعميـ فاعمية تحقيؽ في الفيسبوؾ دور ما "

 :يأتي ما السؤاؿ ىذا عف ويتفرع
 طبلب لدى (والجيد الوقت اختصار) المعمومة عمى الحصوؿ ةسرع تحقيؽ في الفيسبوؾ دور ما -

 ؟األردنية الحكومية الجامعات

 ؟األردنية الحكومية الجامعات طبلب دىل الرضا  تحقيؽ في الفيسبوؾ دور ما -

 ؟األردنية الحكومية الجامعات طبلب لدى االلكتروني التعميـ جودةتحقيؽ  في الفيسبوؾ دور ما -

 :الدراسة أىمية
 االلكتروني التعميـ فاعمية تحقيؽ في الفيسبوؾ دور توضيح خبلؿ مف أىميتيا الدراسة ىذه تستمد
 االلكتروني لمتعميـ اؿفعّ  استخداـ مف مواقع التواصؿ تحققو لما ،األردنية الحكومية الجامعات لدى
 مف ىذه الدراسة تعد  و  موضوعيا أىمية مف الدراسة أىمية تكمف كما. األردنية الجامعات مجتمع في

 العربية. الببلد في القميمة الدراسات

 :أىداؼ الدراسة
 يمكف تحديد أىداؼ الدراسة باآلتي:

 الحكومية الجامعات لدى االلكتروني التعميـ فاعمية تحقيؽ في  يسبوؾالف استخداـ دور تحديد .0
 .األردنية

 التعميـ فاعمية تحقيؽ في أساسياً  داعماً  تشكؿ ومقترحات توصيات ووضع نتائج إلى التوصؿ .3
 .االلكتروني
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 :الدراسة أنموذج
 الفرعية أيضًا. ( نموذج الدراسة موضحًا المتغير المستقؿ والتابع وعناصرىما0ح الشكؿ )يوضّ 

 
 

 ( نموذج الدراسة0الشكؿ )

 :الدراسة فرضيات .2
 لمواقع (α≤0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذو ثرأ يوجد ال :األولى الرئيسية الفرضية
 في ونيااللكتر  التعميـ فاعمية تحقيؽ في -الصفحة والمجموعة -)الفيسبوؾ( االجتماعي التواصؿ
 .الحكومية األردنية الجامعات

 لمواقع (α≤0.05)الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذو ثرأ يوجد ال :األولى الفرعية الفرضية -
 لدى المعمومة عمى الحصوؿ سرعة في -الصفحة والمجموعة -االجتماعي )الفيسبوؾ(  التواصؿ
 الحكومية. األردنية الجامعات في الطبلب

المتغير المستقل: مواقع 
 التواصل االجتماعي )الفيسبوك(

                        
                        

                  
 
 

المتغير التابع: فاعمية التعميم 
 اإللكتروني

 سرعو الحصول عمى المعمومة

 

 تحقيق الرضا الطالبي

التعميم االلكتروني جودة  

صفحة ال   page 
 

 Group   المجموعة 
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 لمواقع (α≤0.05)الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر يوجد ال :الثانية الفرعية الفرضية -
 الجامعات في الطبلب لدى الرضا في -الصفحة والمجموعة -)الفيسبوؾ(  االجتماعي التواصؿ
 .الحكومية األردنية

 اقعلمو  (α≤0.05)الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر يوجد ال: الثالثة الفرعية الفرضية -
 .االلكتروني التعميـ جودة في -الصفحة والمجموعة - )الفيسبوؾ( االجتماعي التواصؿ

 (α≤0.05)وجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة تال : الثانية الفرضية الرئيسية 
 في التعميـ اإللكتروني فاعمية تحقيؽ في االجتماعي )الفيسبوؾ( التواصؿ مواقع استخداـ لقياس دور
 .اسـ الجامعة لى متغيرإالحكومية، تعزى ة األردني الجامعات

   والعينة:. المجتمع اإلحصائي 7
الجامعات الحكومية األردنية الرسمية في إقميـ الشماؿ )اليرموؾ،  طبلبتكوف مجتمع الدراسة مف 

التعميـ )إحصاءات وزارة لؼ طالب وطالبةأ( 48البالغ عددىـ )آؿ البيت( و ، االعموـ والتكنولوجيو 
الجامعات الحكومية األردنية  طبلبتمثيمية مف  بسيطة عينة عشوائية وقد اختيرت. العالي األردنية(

قدر حجـ و البيت(. جامعة آؿ و جامعة العموـ والتكنولوجيا، و في إقميـ الشماؿ وىي: )جامعة اليرموؾ، 
 :  العبلقة اآلتيةالعينة باستخداـ 

 
 
 
 p=0.5 ،N=84000، 00.2% ىي 5عند مستوى الداللة Zقيمةمستوى الداللة، و  =1015 إذ

 حجـ المجتمع. 
)اليرموؾ،  عينة الدراسة مف الجامعات الثبلثفراد أ( استبانة عمى 211بتوزيع ) افوقاـ الباحث

لضماف  مف الجامعات الثبلث نة لكؿ جامعة( استبا311آؿ البيت( بواقع )و العموـ والتكنولوجيا، و 
صالحة لمتحميؿ  ( استبانة555) استرد وقد لبًا وطالبة،/ طا242الحصوؿ عمى حجـ العينة/

 الجامعة.اسـ تبعًا لمتغير  تياوعين( وصفًا ألفراد مجتمع الدراسة 0الجدوؿ )ح يوضّ و حصائي، اإل
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 ة الدراسة مف الجامعات الحكومي عمى مجتمع طبلب( توزيع ال0جدوؿ)ال
 ؿ البيت(آو العمـو والتكنولوجيا، و )اليرموؾ، 

 اسم الجامعة

 عينة الدراسة مجتمع الدراسة

 العدد
النسبة 
 المثوية

الحجم المطموب من 
 كل جامعة

الصالح  العدد 
 لمتحميل

 النسبة المئوية

 % 1040 044 540 %54 00444 اليرموك

 العموم
 والتكنولوجيا

50444 29% 004 031 1140 % 

 % 1540 030 13 %18 00444 لبيتآل ا

 % 04444 002 131 %044 84000 المجموع

 المصدر: الدراسة الميدانية.
 كثركومية مف جامعة اليرموؾ ىـ األ الجامعات األردنية الح طبلب( أف عينة 0يظير مف الجدوؿ )

لبيت ىـ األقؿ مف جامعة آؿ ا في حيف كانوا%(، 2800بنسبة مئوية ) مبحوثاً  (0.1بمغ ) وقدتكرارًا 
   %(.2305بنسبة مئوية ) مبحوثاً  (040)عددىـ بمغ  وقد ،تكراراً 

 منيج الدراسة:. 4
الحصوؿ عمى البيانات ومعالجتيا لمحصوؿ عمى  ج الوصفي التحميمي مف أجؿعمى المني دَ مِ تُ عْ اِ 

الدراسة بيدؼ  ات اختبار فرضياتالمنيج التحميمي لغاي دَ مِ تُ عْ اِ كما ، الدراسة المعمومات عف مجتمع
ؼ إلى دور مواقع التواصؿ االجتماعي "الفيسبوؾ" في تحقيؽ فاعمية التعميـ االلكتروني في تعرّ 

مراجعة األدب النظري والدراسات المتعمقة بموضوع الدراسة،  ت، حيث تمّ الحكومية األردنيةالجامعات 
 ميا وتفسيرىا لمحصوؿ عمىجمع البيانات تمييدًا لتحميبغرض  استبانةبتطوير  افكما قاـ الباحث

 .النتائج والتوصيات

   والمناقشة:المراجعة األدبية . .
رز دور مواقػع التواصػػؿ االجتمػاعي فػي مجػػاؿ التعمػيـ بشػػكؿ كبيػر خػبلؿ السػػنوات القميمػة الماضػػية، بػ

فػػادوا منيػػا فػػي إطػػار المنظومػػة ، وأحيػػث اشػػترؾ فييػػا آالؼ المعاىػػد والجامعػػات عمػػى مسػػتوى العػػالـ
تعدد مواقع التواصػؿ االجتمػاعي عبػر االنترنػت، إال أف  ومع (.3103)عبد الحافظ، مية الثقافية التعمي

مػػػف مواقػػػع التواصػػػؿ الدراسػػػة ركػػػزت عمػػػى موقػػػع الفيسػػػبوؾ كونػػػو أكثػػػر المواقػػػع شػػػيوعًا واسػػػتخدامًا 
الػذي  نترنػت، ألنػو المكػافالتعميـ االلكتروني عبػر موقػع اإل  أىـ أدوات بوصفواالجتماعي المستخدمة 

يجمػػع أكبػػر عػػدد ممكػػف مػػف الطػػبلب وأعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي الجامعػػات، كمػػا أنػػو المكػػاف األكثػػر 
 .(Lu Hsu ,2011)العالـ في توفيرًا لممعمومات عنيـ كوف الفيسبوؾ أكثر المواقع استخدامًا 
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  The Concept of Facebookمفيـو الفيسبوؾ: . 0-.

نترنػػت أسسػػو طالػػب فػػي جامعػػة ىارفػػارد عػػاـ عيػػة عمػػى اإل أشػػير المواقػػع االجتما إف الفيسػػبوؾ مػػف
أثنػػاء دراسػػتو  فػػي وىػػو يػػدعى مػػارؾ زوكػػر بيػػرج قػػاـ بتصػػميمو كمشػػروع، (3100)عبػػدا ،  3118

بعػػػض تبلمػػػذة  إليػػػو، إلػػػى أف طمػػػب ذاتيػػػا بالجامعػػػة، واقتصػػػر اسػػػتخدامو عمػػػى الطمبػػػة مػػػف الجامعػػػة
. (3102) اليزانػي، ح الموقػع لمجميػع ُمػنومػف ثػـ المدارس الثانويػة إتاحػة الفرصػة ليػـ باسػتخدامو، 

، ويسػمح ىػذا الموقػع لممسػتخدميف باالنضػماـ إلػى عػدة نفسػيا والموقع يتبع شركة فيسػبوؾ الخاصػة
جامعػػة معينػػة  أو تصػػب فػػي فئػػة معينػػة مثػػؿ منطقػػة جغرافيػػة معينػػة،نفسػػو مواقػػع فرعيػػة مػػف الموقػػع 

جػدوف فػي فئػة الموقػع زيػد مػف األشػخاص الػذيف يو كتشػاؼ الموغيرىا مف األماكف التي تساعد عمى ا
 (.3103)الحربي، نفسو 

يعمػػؿ عمػػى تكػػويف األصػػدقاء ويسػػاعدىـ عمػػى تبػػادؿ  Websiteبأنػػو موقػػع ويػػب  يعػػّرؼ الفيسػػبوؾو 
المعمومػػات والصػػور الشخصػػية ومقػػاطع الفيػػديو والتعميػػؽ عمييػػا ويسػػيؿ إمكانيػػة تكػػويف عبلقػػات فػػي 

  .(Pettennati & Cigognini, 2007)قصيرة  مدة
ويشير اسـ الموقع إلػى دليػؿ الصػور الػذي تقدمػو الكميػات والمػدارس التمييديػة فػي الواليػات المتحػدة 
األمريكيػػة إلػػى أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس والطػػبلب الجػػدد الػػذي يتضػػمف وصػػفًا ألعضػػاء الحػػـر الجػػامعي 

كػػف لممسػػتخدميف التفاعػػؿ ، والػػدخوؿ إلػػى الموقػػع والتسػػجيؿ بػػو مجانػػًا، أو يمإلػػييـكوسػػيمة لمتعػػرؼ 
رسػػاؿ الرسػػائؿ إلػػييـ، وأيضػػًا تحػػديث ممفػػاتيـ  ضػػافة أصػػدقاء إلػػى قائمػػة أصػػدقائيـ وا  والتواصػػؿ، وا 

 (.3102)عمر، الشخصية وتعريؼ األصدقاء بأنفسيـ 
  Group): )والمجموعة  (page)بعرض مبسط لمصفحة  قمناال بد لنا مف أف نبرز أىـ مكونات الفيسبوؾ لذا 

 :(Page)لصفحة اأواًل: 

التي يسػتخدميا فػي إرسػاؿ المعمومػات بوؾ عمى موقع التواصؿ االجتماعي وىي إرساؿ مستخدـ الفيس
تحتػوي عمػى منشػورات اآلخػريف و تظير لؾ بمجرد دخولػؾ الفيسػبوؾ، و  عف طريؽ الموقع. ياواستقبال

التػػي تظيػػر  ا عنػػد النقػػر عمػػى اسػػمؾ فسػػتنتقؿ إلػػى )الصػػفحة الشخصػػية( وىػػي تمػػؾوأخبػػارىـ. أم ػػ
لآلخػػريف عنػػد زيػػارتيـ لصػػفحتؾ، سػػتحتوي عمػػى منشػػوراتؾ التػػي كتبتيػػا وكػػذلؾ الصػػور والفيػػديوىات 

فييػػا، وكػػذلؾ التعميقػػات التػػي كتبتيػػا عمػػى منشػػورات اآلخػػريف وصػػورىـ، بمعنػػى أف  ُأشػػير إليػػؾالتػػي 
 .(3100)عمر،  داخؿ الفيسبوؾ نشاطاتؾ جميعياصفحتؾ الشخصية ستحتوي عمى 
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 كّميػػا ؾ الفيسػػبوؾ بشنشػػاء صػػفحة تيػػدؼ إلػػى تزويػػد صػػفحات مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعييسػػمح لػػو 
بالمعمومات والمنشورات الميمة والمفيػدة عمػى الصػعيد الشخصػي واالجتمػاعي، ومػف أىػـ األساسػيات 

 :  التي تقـو عمييا الصفحة
األفػػراد  بشنشػػاء يقػػـو بعػػض  ذْ إِ  ف بشنشػػاء  صػػفحات عبػػر الفيسػػبوؾووىػػـ األشػػخاص المعنيػػ: األفػػراد

الصػػفحات المختصػػة بػػالموقع الرسػػمي و صػػفحات تواصػػؿ اجتمػػاعي رسػػمية مثػػؿ الصػػفحات التعميميػػة، 
الصػػفحات المختصػػة بأعضػػاء ىيئػػة التػػدريس، وىنالػػؾ صػػفحات تواصػػؿ اجتمػػاعي خاصػػة و لمجامعػػة، 

 .Angella, (3100)) باألفراد المستقميف الميتميف بالنشاط التعميمي في الجامعات
خػبلؿ  المنشػودة مػفوىي األدوار التػي تقػـو بيػا الصػفحة فػي سػبيؿ تحقيػؽ األىػداؼ الصفحة: مياـ 

 ,Kracht & Wang) كمػا أورد التعمػيـ اإللكترونػيإنشػاء الصػفحة، وذلػؾ بمػا يفيػدنا فػي مجػاؿ 

 :مف خبلؿ  (2010
يػة المختمفػة المنشػورات الثقاف :عػف طريػؽالتعمػيـ التي تخص قطػاع  يابالمعمومات كمّ تزويد األفراد  .0

النشػػاطات الثقافيػػة المختمفػػة التػػي تػػدعميا و الخاصػػة بالقطػػاع التعميمػػي عمػػى مسػػتوى الجامعػػات، 
المؤتمرات والتقارير التي تبرميػا إدارة ىيئػة أعضػاء التػدريس فػي الجامعػات و الجامعات الحكومية، 

   (Siemens & Conole, 2011) طالب الجامعيالبما يختص ب

جرافيػػؾ( يوضػػح ليػػـ والفيػػديو، والالجامعػػات بمػػواد إعبلنيػػة )مثػػؿ الصػػور،  تزويػػد األفػػراد وطػػبلب .3
ف فييػا وجيػات نظػر أعضػاء ىيئػة األحداث والمؤتمرات والمعارض، التي تقـو بيػا الجامعػات، وتبػيّ 

 بما يخص قطاع التعميـ  االلكتروني في الجامعات.  وآراءىـ التدريس

ػػ ـُ بػػر الفيسػػبوؾ ع ((Profileا فيمػػا يخػػص الصػػفحة الشخصػػية أم   حسػػب لػػى عػػدة صػػفحاتإ فتقس ػػ
(Zeevi, 2013) تيآلاك : 

 (Wall):  أو تضػيؼ  ةىذا الووؿ الخاص بؾ كؿ شيء تفعمو تجده ىناؾ مثؿ أف تعمػؽ عمػى صػور
 الخ. فصفحة الووؿ ىي الصفحة الرئيسية لمبروفايؿ... اً صديق

 (Info) المعمومػػػات الخاصػػػة بػػػؾ وتسػػػتطيع تعػػػديميا بُ تَػػػكْ تُ : ىنػػػا:Photos))  ىنػػػا البػػػـو الصػػػور
 الخاصة بؾ.

 :(Boxes)  الػػخ. شػػرح طمبػػات  .األزىػػار..ىنػػا سػػتجد التطبيقػػات المرسػػمة لػػؾ مػػف أصػػدقائؾ مثػػؿ
يوضػح بػأف ىػذا النػوع  اً كؿ طمب ستجد أمامػو رقمػو . .في مربع خاص بيا (Requests) األصدقاء

فتح لػؾ قائمػة الطمبػات . وسػتالطمبػات.مف الطمب مرسؿ منو عدة طمبات اضغط عمى أي طمب مف 
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. ويسػػػألؾ إذا كنػػػت تػػػود الموافقػػػة أو الػػػرفض الطمػػػب.. اسػػػـ مرسػػػؿ الطمػػػب.نػػػوع  فييػػػا: اً موضػػػح
Dochev& Agre,2009) ). 

 :(Groupsثانيًا: المجموعة )
صفحة لتبادؿ النقػاش عبارة عف  (Groups)أف المجموعة Carrozzino, et, al)   ,3102) تورد

إلػػػى ىػػػذه  االنضػػػماـخصػػػص معػػػيف تكػػػوف األيقونػػػة فييػػػا )طمػػػب تفػػػي أو  ،معينػػػة فػػػي موضػػػوعات
ويكػػوف  ،المجموعػػة( بػػداًل مػػف )إضػػافة صػػديؽ(، وتكػػوف المجموعػػة بػػشدارة مسػػتخدـ أو مسػػتخدميف

المنشػػػػورات فػػػػي المجموعػػػػات ال تصػػػػؿ إلػػػػى صػػػػفحات و ترتيػػػػب المنشػػػػورات فييػػػػا بحسػػػػب آخػػػػر رد. 
 المستخدميف المنضميف فييا.

مجػرد  ىاد  َعػقػع الفيسػبوؾ ال يمكػف اأف مو  (Irwin & Desbrow ,2012)وفػي ىػذا اإلطػار يػرى 
أداة أو موقع لمتعارؼ أو التواصؿ مع األصدقاء أو معرفة ما يجري حولنا فػي العػالـ فحسػب؛ بػؿ إنيػا 

أداة تعميميػػػة وتدريبيػػػة ميمػػػٌة ومػػػورٌد ميػػػـ لممعمومػػػات، ويمكػػػف ألعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس فػػػي  أيضػػػاً 
داميا فػػػي التعمػػػيـ مػػػف أجػػػؿ تحسػػػيف التواصػػػؿ مػػػع الطػػػبلب ودمجيػػػـ فػػػي الجامعػػػات المختمفػػػة اسػػػتخ

 نشػاء المجموعػة عبػر الفيسػبوؾ.إتشاركية تختمػؼ عػف أسػاليب التعمػيـ التقميديػة مػف خػبلؿ  نشاطات
ف تصػػميـ ىػػذه المجموعػػات عبػػر الفيسػػبوؾ لػػدييا قػػدرات كبيػػرة تجعػػؿ منيػػا منبػػرًا لمتعمػػيـ، ووسػػيمة وا  

أصػػبحت وسػػيمة  ، وليػػذااالجتماعيػػة التعميميػػة النشػػاطاتيػػة، كمػػا تشػػجع لمتواصػػؿ لؤلغػػراض األكاديم
 .Cain & Policastri , 2011) )مناسبة لمطالب وعضو ىيئة التدريس في الجامعة

عمى ما سبؽ فشف نظاـ الصفحة أو المجموعة يتيح ألصدقاء الفيسػبوؾ، التنقػؿ بػيف الصػفحات  وبناءً 
كػوف نصػًا كتابيػًا أو صػورة وعمييػا تعميػؽ أو مقطػع فيػديو أو مف خبلؿ الػ)منشور( ىذا المنشور قػد ي

عنػدما يضػع صػديقؾ منشػورًا جديػدًا  . (Rosen & et.al , 2013)مقااًل مطواًل أو رابطػًا لموقػع آخػر
فشنو سيذىب مباشرة إلى معظـ أصدقائو )وأنت منيـ( ويصػؿ إلػى صػفحاتيـ، وعنػدىا يمكنػؾ التفاعػؿ 

 :اآلتيةئؿ الوسا بشحدىمع ىذا المنشور 
 (.ةعمى المنشور )كتابة رد أو شكر أو مداخم التعميؽ .0

بالمنشػػور: يضػػع الفيسػػبوؾ كممػػة )أعجبنػػي( تحػػت كػػؿ منشػػور وعنػػدما تضػػغط عمييػػا  اإلعجػػاب .3
معجبًا بيذا المنشور ويزداد عدد المعجبيف الموجود تحت ىػذا المنشػور، وىكػذا فػشف عػدد  صبحُ ت

 .  تووجود ا المنشورالمعجبيف بالمنشور يعكس مدى أىمية ىذ
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لموقػػع آخػػر(  اً المنشػػور: إذا أعجبػػؾ المنشػػور )فػػي حالػػة كػػاف صػػورة أو فيػػديو أو رابطػػ مشػػاركة .2
 (.3115)العبود،  فبشمكانؾ مشاركتو في صفحتؾ ونشره بيف أصدقائؾ

تجػػدىا أعمػػى المنشػػورات و )أىػػـ االخبػػار( و)آخػػر االخبػػار(،  ُض رَ ْعػػتُ ومػػف خػػبلؿ صػػفحتؾ عمػػى الفػػيس 
ا أىػػـ ر، تظيػػر لػػؾ كػػؿ الجديػػد القػػادـ مػػف األصػػدقاء ومػػف الصػػفحات المشػػترؾ فييػػا، أم ػػعمػػى اليسػػا

 الذي يقـو الفيسبوؾ بمعرفتو بواسطة عدة أمور، أىميا: ،األخبار فيو المحتوى الميـ فقط
 ستكوف منشورات ميمة. و  ،ؾؤ المنشورات التي تـ التعميؽ عمييا كثيرًا وأكثر المعمقيف ىـ أصدقا .0

  .كبرىكوف لو أىمية تباستمرار وتتفاعؿ مع منشوراتو س ي تتابعوالصديؽ الذ .3
، لكػف عنػدما يقػـو عشػرة ميمػاً ، فمف يكوف ىػذا الخبػر عندما يصادؽ أحد أصدقائؾ شخصًا جديداً   .2

ألنػو مػف المحتمػؿ أنػؾ تعػرؼ ىػذا  ميمػاً مف أصدقائؾ بمصادقة شخص جديد فسػيكوف ىػذا األمػر 
 الشخص الجديد.
 طورىػايو تعامػؿ معيػا الفيسػبوؾ ييير األىمية واألولوية ىػي األمػور المعقػدة التػي وبشكؿ عاـ فشف معا

 & Salem) عنػػدما يزيػػد عػػدد أصػػدقائو بشػػكؿ كبيػػر ماوال سػػي  كػػي تفػػرز األىػػـ فػػاألىـ لممسػػتخدـ 

Jarrar, 2010) .   
 التعميـ االلكتروني: . 3-.

ستطيع مف خبلليا الوسيمة التي ي"  :ون  أبالتعميـ االلكتروني  (Hwang & Liaw, 2007) عّرؼ
 في حيف جاء تعريؼ ف ممارسة نشاطاتيـ التعميمية في أي زماف ومكاف.والطمبة والمتعمم

(Koohang & et.al, 2010) طريقة إبداعية لتقديـ بيئة تفاعمية،  :لمتعميـ االلكتروني بأنو "
أي وقت ي فرد، وفي أي مكاف، و ، وميسرة ألاً جيد تصميماً متمركزة حوؿ المتعمميف، ومصممة مسبقًا 

بالتطابؽ مف مبادئ التصميـ التعميمي  ىاومصادر نترنت والتقنيات الرقمية باستعماؿ خصائص اإل 
التعميـ االلكتروني يمغي الحواجز  وىذا يدؿ عمى أف المناسبة لبيئة التعميـ  المفتوحة، والموزعة".

أدوات ووسائؿ اتصاؿ تزيد مف نسبة وصوؿ والعوائؽ أماـ المتعمميف سواء كانت جغرافية بتوفير 
 جديدة لتحفيز قدرات المتعمميف طرائؽنجاز واالبتكار بتوفير تعميـ إلى األفراد، أو معوقات اإل ال

شراك ببساطة  التعميـ االلكتروني :القوؿ ناإمكانية إطبلؽ الطاقات الكامنة. وعميو يمكن ومف ثـ ، يـوا 
 . يـنترنت لتطبيؽ نشاطات التعمواإل ستخداـ المعمومات واالتصاالت ا ىو
يتمحػػور  اً جيػػدتصػميمًا التعمػيـ اإللكترونػػي طريقػة مبتكػػرة لتقػديـ بيئػػات تعمػػـ تفاعميػة مصػػممة  إف  أي 

فػي أي مكػاف وزمػاف مػف خػبلؿ االسػتعانة  اً جميعػفػراد لؤلحوؿ المتعمـ وتسػتخدـ الوسػائط اإللكترونيػة 
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 )بنػػػي دومػػػيااللكترونػػػي ـ مػػػع مبػػػادئ تصػػػميـ التعمػػػيـ باإلنترنػػػت والتكنولوجيػػػا الرقميػػػة بمػػػا ينسػػػج
 :وييدؼ إلى (3101 وآخروف،

              :: سرعو الحصوؿ عمى المعمومةأوالً 
توفرت لو التقنيات التي سيطمع  ما دامتعمى المادة العممية أينما كاف  االطبلعيمكف لممتعمـ 

فالبث التعميمي  .مرئياً  ـصوتيًا أ ـصيًا أعمى سرد المادة العممية سواء كاف ىذا السرد ن بواسطتيا
 أوقاتأف يكوف ُمباشرًا، مما سيسيؿ عمى الطالب المواءمة بيف  يمكف أف يكوف ُمسجبًل عوضًا عف

بعد  وىو ما يتناسب مع الشريحة األساسية مف الطبلب الذيف يستيدفيـ التعميـ عف ،عممو ودراستو
يسعيـ التفرغ التاـ  تواىـ األكاديمي أو الميني والمف الكبار العامميف الذيف يودوف تطوير مس

االلكترونية  التعميـ وتتيح وسائؿ .(3112)جبريف وآخروف، لمدراسة أو االنقطاع عف موارد رزقيـ 
وتوفر كذلؾ النفقات المترتبة  ،الوقت التي توفر (On-site Training) في المقر  فرصة التدريب

 .(3118)فقية،  وأجور معممي شركات التدريب والتطوير اعاتعمى السفر واإلقامة واستئجار الق
 :الطبلبيثانيًا: تحقيؽ الرضا 

ىو الشعور بالسعادة واالبتياج الػذي يحصػؿ عمييمػا اإلنسػاف نتيجػة إشػباع حاجػػة أو رغبػػة، : الرضا
وتكمف فػي ىػذه الدراسػة فػي إشػباع حاجػو الطالػب مػف المعمومػة المقدمػة عػف طريػؽ مواقػع التواصػؿ 

 (..311)الحسنية، االجتماعي 
بيف األساتذة والطبلب أو الطبلب فيما الكبير التفاعؿ و أي مكاف وفي أي زماف،  فيمرونة التعميـ  إف

 , Abdulahi & et.al)بينيـ مف أىـ عوامؿ جذب الطبلب لمتعمـ عف بعد بطريقة إلكترونية 

التي تقدميا  يانفسلتعميـ الدارسيف يتوقعوف الحصوؿ عمى جودة ا أولئؾعممًا أف .(2014
. لذا، فشف جودة التدريس، ومحتوى المادة (3114)الجرؼ، المؤسسات التعميمية في التعميـ التقميدي

، وأساليب تقويـ متنوعة تتناسب مع أنماط الدراسة التعميـ اإللكترونيالتعميمية، والدعـ الفني لتقنيات 
 .(3110، طارؽ) الطبلب امف رض ر عاؿٍ يـ في تحقيؽ قدمف أىـ العوامؿ التي تس ياوظروف

 :التعميـ االلكترونيثالثًا: جودة 
التي تصؼ خصػائص التعمػيـ  االلكترونػي بمػا يتناسػب مف اإلجراءات واألسس المعمنة  ةىي مجموعو 
 . (Babatuned,2007)المعايير المطموب تحقيقيا لتحقيؽ فاعمية التعميـ االلكترونيو 

انعكس عمى مختمؼ  في مجاؿ التكنولوجيا والمعمومات، وىذا األمريواجو العالـ تحديات ىائمة 
النظاـ التربوي والتعميمي بشكؿ  القطاعات االقتصادية واالجتماعية والسياسية بشكؿ عاـ، وعمى
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مف التغيرات والتطورات في العممية التعميمية  عددخاص؛ وىذا مف شأنو أف يسيـ في إحداث 
يجاد التقنيات  ، ويتأتى ذلؾ بتوظيؼة التعميـراتيجيات الفعالة تجاه عممياالست بمختمؼ عناصرىا، وا 

واستثمارىا بالشكؿ الذي يقرب المسافة بيف  المتمثمة في الحاسوب واإلنترنت في البيئة التعميمية،
مكانية ويتطمب توظيؼ التعميـ   .الحصوؿ عمييا بأي وقت ومكاف ممكنيف المعمومة وطالبيا، وا 

المتمثمة في الحواسيب اإلمكانات المادية البلزمة  يتي التعمـ والتعميـ توفيراإللكتروني في عمم
 .(3108)الحايؾ، وغيرىا  واإلنترنت والمواد

اإللكتروني في العممية  البشرية المدربة والمؤىمة لتوظيؼ التعميـ  األطرتوفر  فضبًل عفىذا 
الدراسية  مف االىتماـ بتصميـ المقررات وحتى نحقؽ التعميـ  اإللكتروني الفعاؿ، ال بد   التعميمية، 

فريؽ يضـ المصمـ التعميمي  بالطريقة الجيدة والفعالة والجذابة، وأف تصمـ ىذه المقررات مف قبؿ
يكوف تصميميا وفؽ أسس سميمة ومنظمة  والشخص المختص بالموضوع والتقني والمّقوـ، وأف

توظيؼ التعميـ  اإللكتروني في تحقيؽ معايير  وُيسيـ ألجميا، تراعي األىداؼ التعميمية التي وضعت
احتياجات  التعميـ، واستيعاب التطورات المتزايدة في المعرفة، ويمبية عممي النوعية والجودة في

، طبلبميارات التفكير لدى ال ، ويتيح الفرص التعميمية ألكبر عدد ممكف مف األفراد، وينميطبلبال
ويعزز القيـ االجتماعية، ويسيـ في تربية أجياؿ  سس نشطة،ويعزز التعميـ  الذاتي القائـ عمى أ

 التعميـ اإللكتروني. ويتمّيز (Borstorf & Lowe , 2006)اآلخريف لدييـ القدرة عمى التواصؿ مع
فيما بينيـ مف جية، وبينيـ وبيف المعمـ مف جية أخرى،  لمتفاعؿ الفوري طبلببشتاحة الفرصة لم
 مثؿ: حمقات النقاش وغرؼ الحوار وغيرىا. كما أنو يعمؿ عمى نشر اإللكترونية مف خبلؿ الوسائؿ

 .(3100)زامؿ، ثقافة التعميـ  والتدرب الذاتييف في المجتمع، وُيعد األفراد لممستقبؿ
وسػائؿ وقنػوات جديػدة لبلتصػاؿ والتواصػؿ،  Facebook) ) التعمػيـ االلكترونػي عبػر الفيسػبوؾويوفر 

مػف التواصػؿ  ويمكػنيـ وار، ممػا يفػتح المجػاؿ أمػاـ طػبلب الجامعػاتويتيح منابر جديػدة لمنقػاش والحػ
مػف فعاليػة التعمػيـ بأشػكالو بػدوره يزيػد  الػذي، (Facebook)بواسطة الفيسبوؾ  االتصاؿعبر وسائؿ 

 (..311)كماؿ،  المختمفة
وسػػيمة جديػػدة لتبػػادؿ  وصػػفبو  facebook)) الفيسػػبوؾ ويمجػػأ طػػبلب الجامعػػات لمتواصػػؿ عبػػر موقػػع

فػي العمميػة التعميميػة، مػف خػبلؿ تبػادؿ المنشػورات والمشػاركات  الً اوفّعػ اَ اء واألفكار، وممتقػى ميمػاآلر 
ممػا يخمػؽ بيػنيـ  ،وبػيف أعضػاء ىيئػة التػدريس فػي الجامعػات اً بعضػالمختمفة، بيف بعضػيـ الثقافية 

يػػـ عمػػى الطالػػب ، ممػػا يعػػود بػػاألثر الكبيػػر والمونجاحػػاً  حمقػػة تواصػػؿ تزيػػد العمميػػة التعميميػػة تطػػوراً 
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معبػػػريف مػػػف خبللػػػو عػػػف اىتمامػػػاتيـ وآرائيػػػـ  .(Hagerty,2008)والجامعػػػة والييئػػػة التدريسػػػية. 
احتياجػػػاتيـ التعميميػػػة، وبمػػػا يشػػػبع رغبػػػاتيـ بوجػػػو عػػػاـ بومػػػواقفيـ المتفاوتػػػة، وعمػػػى نحػػػو يفػػػي 

 ر مواقػػعلتطػػو  دت مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي تبعػػاً فقػػد تعػػد وبنػػاء عمػػى ذلػػؾ .(.311)البسػػػيوني، 
تسػػػػمح بتبػػػػادؿ  ذْ إِ ، انتشػػػػاراً وأعظميػػػػا  قػػػػوى المواقػػػػعأ بوصػػػػفيا (Facebook)نترنػػػػت، فيسػػػػبوؾ اإل 

ضافة أصدقاء وتتبعيـ، وتستخدـ في  يمكػف مػف خبلليػا تبػادؿ  ذْ إِ  كّميػا،نمػاط السػابقة األ المعمومات وا 
 . (3102بيسي والطاىات، د)الالنصوص والمرفقات والصور والفيديو

تطػور فػي العمميػة التعميميػة، كمػا أثػر إيجابيػًا  لػىإفي التعميـ  Facebook)) الفيسبوؾ استخداـ ىأد  
نجازاتيمػػا داخػػؿ الجامعػػة فػػي الحتوائػػو عمػػى معمومػػات  ،طريقػػة أداء الطالػػب وعضػػو ىيئػػة التػػدريس وا 

يجػابي فػي المجػاؿ ا  بػدور كبيػر و  أسػيـ Facebook))متنوعة في شػتى المجػاالت، فموقػع الفيسػبوؾ 
فػي المجػاؿ التعميمػي   (facebook)دوار الدور الػذي يقػـو بيػا الفيسػبوؾ ألي، ومف بيف تمؾ االتعميم

العممػػي مػػف خػػبلؿ تطػػوير مػف خػػبلؿ تنميػػة القػػدرات المعموماتيػة لػػدى الطػػبلب وتنميػػة ميػػارات التفكيػر 
يجػػاد اسػػتراتيجيات وخطػػط لحػػؿ بعػػض إيػػؽ بعػػض أىػػداؼ التعمػػيـ، عػػف طريػػؽ بػػداعي لتحقالتفكيػػر اإل

يمكػػػف االطػػػبلع عمػػػى المجػػػبلت   ((facebookمػػػف خػػػبلؿ موقػػػع الفيسػػػبوؾ و شػػػكبلت التعميميػػػة، الم
 .(Junco,2011) والدوريات والنشرات العممية والكتب والمقاالت والتقارير المتنوعة

ميػارة واختصػاص،  مف قبؿ أشػخاص ذوي ةالجتماعي ما ىي إال برمجيات مصممالتواصؿ ا مواقعإف 
يمكننػػا أف نصػػؼ مواقػػع  معػػيف، بػػؿ فكػػرة أو موضػػوع أو ىػػدؼ فػػيوالتفاعػػؿ  تسػػمح لمنػػاس بالتواصػػؿ

 أصػػػدقاء مػػػرتبطيف معػػػاً  يطمػػػؽ عمػػػييـ اسػػػـ غالبػػػاً  التواصػػػؿ االجتماعيػػػة بأنيػػػا مجموعػػػة مػػػف األفػػػراد
 .(.311باز، ( ويتبادلوف أفكارًا تجمعيـ معاً 

فػادة مػف قػدرة الموقػع لئل ،معػاً لػربط ىػؤالء األفػراد  وتستخدـ مواقع التواصؿ االجتماعيػة تقنيػات الويػب
 مثػؿ الفيسػبوؾ وقػد لفػت االنتشػار الواسػع ليػذه المواقػع .العنكبوتية عمى كسر حاجز الزماف والمكاف

(Facebook) ،فيػي تمثػؿ بيئػة مناسػبة لتعمػيـ  وغيره أنظار القائميف عمى المؤسسات التربويػة فػي دوؿ العػالـ
تعمػػيـ منفػػتح يعتمػػد التواصػػؿ والمشػػاركة أساسػػاً لمعمميػػة   إلػػى مختمػػؼ ومتقػػدـ عػػف التعمػػيـ التقميػػدي، لتنطمػػؽ

فػادة يمكػف اإل عػف التمقػيف، كمػا تعطػي أفقػاً واسػعاً لتبػادؿ الخبػرات واالطػبلع عمػى تجػارب أخػرى التعميميػة كبػديؿ
 .(3118وآخروف،   )الطعامنة منيا في رفع االبتكار واإلبداع لدى الطالب

أىػـ وسػائؿ التعمػيـ،  مواقع التواصؿ االجتماعي وسػيمة مػفاعتماد  نحووقد اتجو عدد مف دوؿ العالـ 
، مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي نجػػد أف كثيػػرًا مػػف مدارسػػيا قػػد أدخمػػتفمػػو نظرنػػا إلػػى التجربػػة الصػػينية 
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كسػرت روتػيف التػدريس،  العبلقة بيف الُمعمِّـ والُمتعمِّـ، وُيشير "رونغواي ىوانغ" إلى أف التجربػة لتوطيد
التعميمي الصيني ُيمكف أف ُيحقؽ المزيد مػف المنفعػة  طالب أكثر قػُدرة عمى اإلبداع. والُمخططوصار ال

مبػػدأ التحفيػػز والترغيػػب، ويضػػمف الوصػػوؿ بيػػـ إلػػى أكبػػر قػػدر مػػف الحماسػػة،  لمُطػػبل ب، حيػػث يوفػػػِّر
دروس تعم ػـ  ؿُمعق ػدة، منيػا عمػى سػبيؿ المثػا بعضػيـعنػدما يتعم ػؽ األمػر بػدروس قػد يراىػا  سػي ماوال

والحوار، واالنسجاـ داخػؿ المحػيط الدراسػي  عمى االنفتاح اً أساسي اعتماداً الُمغات األجنبية، التي تعتمد 
 .(3114)إبراىيـ، 

ػ المػدارس والمعاىػد الرسػمية  : وىػي ُمطب قػة حديثػػػًا فػي كثيػر مػفا لػو نظرنػا إلػى التجربػة األمريكيػةأم 
الُمعمِّمػيف والُطػبل ب، فتشػير "كرسػتيف جرينيػو" إلػى أف  مػف ِقبػؿ والخاصة، وتػُمارس عمى نطػاؽ واسػع

مػغػػزى  االجتماعية تسػاعد عمػى جعػؿ المػدارس أكثػر أىميػة وذات التعميمية في المواقع إدراج المناىج
التعمػيـ، ورفػع الكفػاءة التكنولوجيػة،  لمُطػبل ب، وصار الُمعمِّموف قادريف عمى زيادة انخػراط الُطػػبلب فػي

إف التفكيػػر »، وتػػُػضيؼ: «الدراسػػية، وبنػػاء ميػػارات اتصػػاؿ أفضػػؿ زيػػز روح التعػػاوف فػػي الفصػػوؿوتع
ر ليس فقط في دمج التفكيػر  التكنولوجيا الخاصة بؾ، ولكف في خمؽ مياـ أكثر إلحاحػػػًا، وسػوؼ يتطػو 

 .(Abu-Shanab, 2011) الُطبل ب الناقد وحؿ الُمشكبلت، والقدرة عمى الُمشاركة العالمية لدى
ألبنائنػا تعميمػًا متميػزًا متطػورًا  لذلؾ ال يوجد لنا نحػف أمػة العػرب، أمػة العمػـ والقمػـ، عػذر فػي أف نقػدـ

مػف شػبابنا يسػتخدموف  جػداً  كبيػراً  ما أف عػدداً السي  و والفعالة،  مف خبلؿ استخداـ تمؾ األدوات البسيطة
 .تيـ بالفائدةال يوظفونيا فيما يعود عمييـ وعمى مجتمعا ولكف ىذه المواقع

التعميميػة العربيػة لئلصػرار عمػى  وبالنظر إلى تسارع قافمة التكنولوجيا لـ يعد ىناؾ أي مبػرر ألنظمتنػا
ثبػػت بالتجربػػة العمميػػة فعاليػػة تطبيػػؽ مواقػػع التواصػػؿ  األسػػموب التقميػػدي القػػديـ فػػي التعمػػيـ، فقػػد

مػف  يفؼ عاليػة، وبوقػت وجيػد قميمػالتربوي فػي تقػديـ تعمػيـ بنػاء، دوف تكػالي االجتماعي في الميداف
 .(3105)الخميؿ، التعميـ اإللكتروني استراتيجيةتطبيؽ  خبلؿ

الشػيقة والنافعػػة ليػدعـ تقديمػػو لممػػادة  مػػف التقنيػػات عػدداً التواصػؿ االجتمػػاعي لممعمـػ أف يسػػتخدـ  وتتػيح مواقػػع
   Moghnieh & Blat , 2009):) خبلؿ األساليب اآلتية العممية، يمكننا التطرؽ لبعضيا مف

لممػادة  تحتػوي شػرحاً  أف يؤسس مدونػة إلكترونيػة صػغيرة لممػادة الدراسػية التػي يقػـو بتدريسػيا  -0
 .فاؽ الطبلبآومقاالت ذات صمة تفتح  ة والتماريف المرافقة ليا ويدعميا بروابط لمواقعمميالع

 (Facebook) التػي يوفرىػا موقػع فيسػبوؾ (Closed Group) اسػتخداـ المجموعػات المغمقػة  -3
مجموعػػة عمػػى  ينشػػ  يمكػػف لممعمػػـ أف ذْ إِ  ،أىػػـ الوسػػائؿ الناجحػػة فػػي تعزيػػز التعمػػيـ بوصػػفو
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يدرسػػيا ويػػدعو طبلبػػو  خاصػػة فقػػط بطػػبلب الفصػػؿ أو المػػادة التػػي (Face book) فيسػػبوؾ
ليػػا عبلقػػة بالمػػادة  اتعو ضػػمو  فػػيفيتػػيح ليػػـ مػػف خبلليػػا النقػػاش والحػػوار  ،لبلنضػػماـ إلييػػا

واالستكشػػاؼ واالعتمػػاد عمػػى الػػنفس لمحصػػوؿ  عيـ عمػػى التفاعػػؿ والمبػػادرةالدراسػػية، ممػػا يشػػج
 .لمتعمـ البديؿ المثالي عف التمقيف ىمَ ضْ الفُ عمى المعرفة، وىي الطريؽ 

 ،بشػكؿ مسػتمر عمى موقع اإلنترنت والتدويف فييػا ( (Blogتشجيع الطالب عمى تأسيس مدونة  -2
تحديػد توجيػو  عمػى ويسػاعده ،واإلبداع لديػو سيعزز شخصية الطالب وينمي ميارات الكتابةمما 

ـ   ،الميني فػي وقػت مبكػر الجامعػة أف تعمػؿ عمػى جعػؿ  فػشف عمػى المعمػـ أو المدرسػة أو ومػف ثَػ
البلمنيجيػػة وتحفيػػزىـ عمػػى الكتابػػة  مػػف مشػػاريع تخػػرجيـ أو نشػػاطاتيـ اً مػػدونات الطػػبلب جػػزء

مػدونات زمبلئيػـ  إلىإضافة التعميقات خريف عمى آلالطبلب ا ، ويمكف تشجيعدوماً والتدويف فييا 
 2010).)الحمصي،يـ جميع والتبادؿ المعرفي بيف الطبلب مما يعزز الحوار

محتػوى  ىػذا وال يمكػف ألي، عنصػر مػف عناصػر التعمػيـ  فػي عصػرناالصوت والصورة ىػي أىػـ  -8
 ذلػؾ بػأف لطػبلب دوف اسػتخداميا، فػيمكف لممعمػـ أف يسػتغؿإلػى اعممػي أف يػنجح فػي الوصػوؿ 

ليػا عبلقػة بشػكؿ  تقديميػة اً توضػيحية أو عروضػ اً طبلبو إعداد مقاطع فيديو أو رسوم إلىيطمب 
مشػاركتيا عبػر  إلػييـثػـ يطمػب  ،بدارسػتيا مباشر أو غير مباشر بالمادة الدراسية التػي يقومػوف

مػع العػالـ كمػو، فيػذا سػيعزز الميػارات اإلعبلميػة  مػع زمبلئيػـ أو حتػى (YouTube) يوتيػوب
كمػا سػيدعـ فيمػو لممػادة العمميػة بشػكؿ  ،وفنوف اإلقنػاع والتػأثير الخطابة طبلب خصوصاً لدى ال
 .خريف يمثؿ أعمى درجات التعميـعرضيا أماـ اآل ف  إ ذْ إِ قوي 

االجتماعية تمثؿ بيئة مناسبة لتعمػيـ حػديث ومتطػور ويمبػي حاجػات  التواصؿ أف مواقع ويرى الباحثاف
التواصػػؿ  وال عجػػب فػػي ذلػػؾ فقػػد أصػػبحت مواقػػع، يػػةنولوجيػػة العالمويتماشػػى مػػع الثػػورة التك الفػػرد،

حتػى مػف  يـ فػي ذلػؾ إمكانيػة الوصػوؿ إلػى تمػؾ المواقػعسػأالمجتمػع، و  االجتماعي منتشػرة بػيف أفػراد
اإلنترنػت فضػبًل  المحمولػة التػي أصػبحت منتشػرة بػيف شػرائح المجتمػع، وانتشػار مواقػع خػبلؿ األجيػزة

كػاف اسػتخداميا كوسػيمة لمتعمػيـ  حت جػزءًا مػف حيػاتيـ اليوميػة، لػذلؾعػف سػيولة اسػتخداميا. فأصػب
 .المتعة بالعمـ لموصوؿ إلى المعرفة المنشودة أمرًا طبيعيًا ال يمثؿ عبئا عمييـ، ويخمط

 عػف بػرامج التعمػيـ كػامبلً  ستصػبح فػي المسػتقبؿ القريػب بػديبلً  االجتمػاعي التواصػؿ مواقػعف ىػذا، وا  

االجتماعيػػة ليسػػت  إف المواقػػع .اً ممػػا قػػد يغيػػر مفيػػـو التعمػػيـ اإللكترونػػي جػػذري ،اإللكترونػػي التقميديػػة
ة تعميميػة أدا يػا أيضػاً مػا يجػري حولنػا فػي العػالـ، أن   أصدقاء جػدد، أو معرفػة إلىمجرد مواقع لمتعرؼ 
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 طػبلبجػؿ دمػج الأمػف   بفعاليػة، وأثبتػت فعاليػة لػدى اسػتخداميا فػي التعمػيـ تْ مَ دِ خْ تُ ْسػاِ  مبيرة إذا تػـ

 .فعالة، واالنطبلؽ إلى استخدامات أخرى أكبر فائدة وفاعمية اتطانش في
   الدراسة الميدانية: .01
%، وكبل 302.% وقيمة معامؿ الصدؽ 4503بمغت قيمة معامؿ ألفا كرونباخ لكامؿ االستبانة  -

التحميؿ  ا يشير إلى أف مصداقية البيانات عالية في إجراءمم  %، 21مميف قيمتو أكبر مف االمع
 اإلحصائي. 

ف تقريبًا، مما االقيمتيف متساويت ف  إ، أي 2055وقيمة الوسيط  2022نات بمغت قيمة المتوسط لمبيا -
 يشير إلى أف توزيع البيانات اعتدالي.

 :اإلحصاء الوصفي. 01-0

جػاؿ مػف مجػاالت الدراسػة والمقيػاس عػرض المتوسػطات واالنحرافػات المعياريػة لكػؿ م يػأتيفيما  -
 3022أقػػػؿ مػػػف  :لمحكػػػـ عمػػػى المتوسػػػطات الحسػػػابية اآلتػػػيعمػػػى التصػػػنيؼ  اعتمػػػد قػػػدو  .وكّمػػػ

 مرتفعة. 5011إلى  2025، ومفمتوسطة 2022-3022مف و  ،منخفضة

 المقياس األوؿ: مواقع التواصؿ االجتماعي "الفيسبوؾ". 01-0-0
 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت المقياس3الجدوؿ )
 (n=557) كّموواقع التواصؿ االجتماعي "الفيسبوؾ"" والمقياس "م

 الدرجة الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال الرقم

 متوسطة 5 0.70 3.60 الصفحة 0

 متوسطة 0 0.63 3.63 المجموعة 5

مواقع التواصل االجتماعي 
 "الفيسبوك"

 متوسطة - 0.58 3.62

 انية.المصدر: الدراسة الميد
مواقػػػع التواصػػػؿ االجتمػػػاعي ( أف المتوسػػػطات الحسػػػابية لمجػػػاالت المقيػػػاس "3يظيػػػر مػػػف الجػػػدوؿ )

(، كػػػاف أعبلىػػػا لممجػػػاؿ "المجموعػػػة" بمتوسػػػط حسػػػابي بمػػػغ 2022-2021راوحػػػت بػػػيف )" ""الفيسػػػبوؾ
 قيمػة متوسػطو الحسػابي أف  نظػرًا إلػى / 0الترتيػب / ىػذا المجػاؿ حيػث أخػذ، وبدرجة متوسطة( 2022)

 (2021، وأدناىػا لممجػاؿ "الصػفحة" بمتوسػط حسػابي بمػغ )أكبر مف المتوسػط الحسػابي لممجػاؿ اآلخػر
مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي ، وبمػػغ المتوسػػط الحسػػابي لمقيػػاس "/3وأخػػذ الترتيػػب/ وبدرجػػة متوسػػطة

ًا وحسػب قػػيـ االنحػػراؼ المعيػاري فػػشف التشػتت قميػػؿ نسػػبي ( وبدرجػة متوسػػطة.2023) وّمػػك "الفيسػبوؾ"
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ـ  عػػفىػػذيف المجػػاليف و  عػػفإلجابػػات المبحػػوثيف  ـ  يمكػػف القػػوؿ المقيػػاس األوؿ. مػػف ثػػ  ف  إ :ومػػف ثػػ
 ألىمية مواقع التواصؿ اإلجتماعي ) المجموعة والصفحة( متوسط.  المبحوثيف مستوى إدراؾ

وفيمػػا يػػأتي عػػرض المتوسػػطات واالنحرافػػات المعياريػػة لكػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات كػػؿ مجػػاؿ مػػف مجػػاالت 
 .ومّ مجاؿ كولم" مواقع التواصؿ االجتماعي "الفيسبوؾ"لمقياس "ا

 المجاؿ األوؿ: الصفحة
 (n=557) ومّ فقرات المجاؿ والمجاؿ "الصفحة" ك( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل2الجدوؿ )

 المتوسط الحسابي الفقرة الرقم
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الترتيب

0 
صرية المعمومررات تعرر  الصررفحة الش 
 لصاحب ىذه الصفحة

 متوسطة 5 1.03 3.65

5 
تست دم الصفحة كوسيمة لنشر فكررة أو 

 معمومة
 مرتفعة 0 0.98 3.71

1 

تتررريح الصرررفحة لمطرررالب تبرررادل الصرررور 
ضرررررررررررافة التررررررررررردوينات  والفيرررررررررررديوىات، واي

 والتواصل مع اآل رين

 متوسطة 1 0.98 3.60

0 
إمكانيرررررررررة ت رررررررررزين المراسرررررررررالت عبرررررررررر 

 الصفحة
 متوسطة 0 1.08 3.57

0 
الصرررفحة وسررريمة تعميميرررة وتثقيفيرررة  تعرررد  

 ودينية
 متوسطة 0 1.05 3.57

1 
يم الصفحة بمعرفة آ ر المستجدات تس

 العالميو عمى الصعيدين المحمي 
 متوسطة 1 1.07 3.51

 متوسطة - 0.70 3.60 كّموالمجال "الصفحة" 

 المصدر: الدراسة الميدانية.
(، 2050-2050راوحػت بػيف )الحسابية لفقرات مجاؿ "الصفحة"  ( أف المتوسطات2يظير مف الجدوؿ )

الصػػػفحة كوسػػػيمة لنشػػػر فكػػػرة أو معمومػػػة"  سػػػتخدـعمػػػى أف تالتػػػي تػػػنص ( 3جػػػاءت الفقػػػرة رقػػػـ ) ذْ إِ 
مييػا الفقػرة رقػـ ت( وبدرجػة مرتفعػة، 2050)البالغػة  بالترتيب األوؿ مف حيث قيمػة متوسػطيا الحسػابي

تعرض الصفحة الشخصية المعمومات لصاحب ىذه الصػفحة" بمتوسػط حسػابي  ى "التي تنص عم( 0)
يـ الصػػفحة تسػػالتػػي تػػنص عمػػى "( 2)الفقػػرة رقػػـ  (2)األخيػػر ترتيػػب( وبدرجػػة متوسػػطة، وبال2025)

( وبدرجػػػة 2050العػػػالمي" بمتوسػػػط حسػػػابي )و بمعرفػػػة آخػػػر المسػػػتجدات عمػػػى الصػػػعيديف المحمػػػي 
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وتشػػير قػػيـ  .توسػػطة( وبدرجػػة م2021) وّمػػممجػػاؿ "الصػػفحة" كمتوسػػط الحسػػابي لمتوسػػطة، وبمػػغ ال
وممػا سػبؽ  ىػذه الفقػرات. عػفاالنحراؼ المعياري إلى وجود تشتت متوسط نسبيًا إلجابػات المبحػوثيف 

يػدركوف بدرجػة مرتفعػة أىميػة  ذْ إِ مستوى إدراؾ المبحوثيف ألىمية الصػفحة متوسػط،  ف  إ :يمكف القوؿ
و معمومػػػة وبدرجػػػة متوسػػػطة أىميتيػػػا لعػػػرض المعمومػػػات الشخصػػػية الصػػػفحة كوسػػػيمة لنشػػػر فكػػػرة أ

 وتخزيف المراسبلت وتبادؿ الصور وغيرىا مع اآلخريف واستخداميا كوسيمة تعميمية تثقيفية ودينية. 
 المجاؿ الثاني: المجموعة

 (n=557) وكمّ والمجاؿ  "المجموعة"(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجاؿ8الجدوؿ )

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الترتيب

0 
ممشرررررراركة وتبررررررادل األفكررررررار لترررررريح المجموعررررررة فرصررررررة لمطررررررالب ت

 الم تمفة والنشاطات
 متوسطة 4 1.10 3.49

5 
تمكررن المجموعررة الطالررب مررن تبررادل المعررارف وال برررات الجديرردة 

 من  الل التفاعل عبر المجموعات
 متوسطة 0 1.08 3.59

1 
تمكررن المجموعررات التعميميررة الطررالب مررن تبررادل الممفررات والكتررب 

 العممية عمييم بالفائدةبما يعود  والبحوثوالمقاالت 
 متوسطة 0 1.08 3.61

0 
تتررررريح المجموعرررررات االنضرررررمام لمطرررررالب مرررررن الجنسررررريات والررررربالد 

 مما يجعميم أكثر انفتاحًا وتقباًل لمرأييا كمّ الم تمفة 
 متوسطة 2 1.08 3.55

0 
عمررى م تمررف الثقافررات العربيررة منيرررا  االطررالعتترريح المجموعررات 
 والدولية والعالمية

 متوسطة 3 1.10 3.54

 متوسطة 0 1.06 3.59 تسيم المجموعات بتبادل م تمف األ بار ونشرىا 1

2 
تتررريح المجموعرررات التعميميرررة فرصرررة لطررررط األسرررئمة برررين الطرررالب 

 سبة لياوالوصول إلى الحمول المنا
 مرتفعة 5 1.08 3.78

3 
المجموعرررات التعميميرررة يسرررمح لمطرررالب بالتواصرررل العممررري  وجرررود

 بينيم وبين أساتذة الجامعة
 مرتفعة 1 1.04 3.69

4 
تسرمح المجموعررات ألسراتذة الجامعررة بنشررر المرادة العمميررة المفيرردة 

 بشكل متواصل طالبوطرحيا لم
 مرتفعة 0 1.04 3.82

 متوسطة - 0.63 3.63 وكمّ " المجموعةالمجال "

ونجػد  (،2043-.208راوحػت بػيف )لحسػابية لفقػرات مجػاؿ "المجموعػة" ( أف المتوسػطات ا8يظير مف الجدوؿ )
تسػػمح المجموعػػات ألسػػاتذة  التػػي تػػنص عمػػى "( .الفقػػرة رقػػـ )أف  حسػػب قػػيـ المتوسػػطات لمفقػػرات

سػط بمتو  بالترتيػب األوؿ جػاءت صػؿ"بشكؿ متوا طبلبالجامعة بنشر المادة العممية المفيدة وطرحيا لم
التػي تػنص عمػى "تتػيح المجموعػات التعميميػة ( 5مييػا الفقػرة رقػـ )ت( وبدرجة مرتفعة، 2043حسابي )

( 2054فرصػػة لطػػرح األسػػئمة بػػيف الطػػبلب والوصػػوؿ إلػػى الحمػػوؿ المناسػػبة ليػػا" بمتوسػػط حسػػابي )
تتػػيح المجموعػػة فرصػػة  تػػنص عمػػى "التػػي ( 0الفقػػرة رقػػـ ) (4)األخيػػر ترتيػػبوبدرجػػة مرتفعػػة، وبال
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( وبدرجػة .208المختمفػة" بمتوسػط حسػابي ) والنشػاطاتلمطبلب القدرة عمى المشػاركة وتبػادؿ األفكػار 
وتشػػير قػػيـ  .متوسػػطة( وبدرجػػة 2022) كّمػػومتوسػػطة، وبمػػغ المتوسػػط الحسػػابي لممجػػاؿ "المجموعػػة" 

ويمكػف  فقرات ىذا المجػاؿ. عفلمبحوثيف االنحراؼ المعياري إلى وجود تشتت متوسط نسبيًا إلجابات ا
بدرجػػػة  يػػػدركوف ِإذْ مسػػػتوى إدراؾ المبحػػػوثيف ألىميػػػة المجػػػاؿ" المجموعػػػة" ىػػػو متوسػػػط،  ف  إ :القػػػوؿ

المجموعػػػة بتػػػوفير فرصػػػة لطػػػرح األسػػػئمة والوصػػػوؿ إلػػػى الحمػػػوؿ أىميػػػة  مرتفعػػػة) فػػػوؽ المتوسػػػط(
مكانيػػة التواصػػؿ العممػػي بػػيف الطػػ المجموعػػة مػػف  تذة الجامعةالػػذيف تمكػػنيـبلب وأسػػاالمناسػػبة ليػػا، وا 

دراؾ المبحػػػوثيف ألىميػػػة المجموعػػػة فػػػي تبػػػادؿ األفكػػػار مػػػادة العمميػػػة المفيػػػدة. لكػػػف درجػػػة إنشػػػر ال
مكانيػػة انضػػماـ طػػبل طػػبلع عمػػى ب مػػف مختمػػؼ الجنسػػيات والػػببلد واالوالمعػػارؼ والكتػػب والمقػػاالت، وا 

 ات المختمفة ىي متوسطة.  فالثقا
 الثاني: فاعمية التعميـ اإللكترونيالمقياس . 01-0-3

 .كّموفيما يأتي عرض المتوسطات واالنحرافات المعيارية لكؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة والمقياس 
 المقياس ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت5الجدوؿ )

 (n=557) كّمووالمقياس فاعمية التعميـ اإللكتروني"  "

 المجال الرقم
متوسط ال

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الترتيب

0 
سرعة الحصول عمى 

 المعمومة
 مرتفعة 2 0.71 3.71

 متوسطة 3 0.75 3.58 تحقيق الرضا الطالبي 5

 مرتفعة 1 0.66 3.78 جودة التعميم اإللكتروني 1

 مرتفعة - 0.53 3.69 فاعمية التعميم اإللكتروني

 المصدر: الدراسة الميدانية.
" فاعميػػة التعمػػيـ اإللكترونػػي ( أف المتوسػػطات الحسػػابية لمجػػاالت المقيػػاس "5يظيػػر مػػف الجػػدوؿ )

جػػودة لممجػػاؿ " )الترتيػػب األوؿ( حسػػب قػػيـ تمػػؾ المتوسػػطات(، كػػاف أعبلىا2054-2054بػػيف ) راوحػػت
قيػؽ تح "المجػاؿ وبالترتيػب األخيػر( وبدرجػة مرتفعػة، 2054" بمتوسط حسػابي بمػغ )التعميـ اإللكتروني
 ( وبدرجػة متوسػطة، وبمػغ المتوسػط الحسػابي لممقيػاس "2054" بمتوسط حسابي بمػغ )الرضا الطبلبي

وتشػػير قػػيـ االنحػػراؼ المعيػػاري إلػػى وجػػود  وبدرجػػة مرتفعػػة. (.202) كّمػػو" فاعميػػة التعمػػيـ اإللكترونػػي
رافػػات وفيمػػا يػػأتي عػػرض المتوسػػطات واالنح ىػػذه المجػػاالت. عػػفتشػػتت قميػػؿ إلجابػػات المبحػػوثيف 

مجػػاؿ ولم" فاعميػة التعمػيـ اإللكترونػيالمعياريػة لكػؿ فقػرة مػف فقػرات كػؿ مجػاؿ مػف مجػاالت المقيػاس "
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 سػػي ماوال)فػػوؽ المتوسػػط(  اللكترونػػي مرتفػػعامسػػتوى إدراؾ المبحػػوثيف لفاعميػػة التعمػػيـ  ف  أي إ .كّمػػو
 سرعة الحصوؿ عمى المعمومة وجودة التعميـ االلكتروني. 

 رعة الحصوؿ عمى المعمومةالمجاؿ األوؿ: س
 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجاؿ2الجدوؿ )

 (n=557) كّمووالمجاؿ "سرعة الحصوؿ عمى المعمومة" 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الترتيب

 مرتفعة 5 0.96 3.78 .يساعد التعميم اإللكتروني عمى التقيد بالساعات الدراسية 0

5 
من أي مكان وفي أي  ى المعمومةمالحصول ع طالبيستطيع ال

 .وقت من  الل المواقع االلكترونية
 مرتفعة 0 1.03 3.81

1 
مواقع عن موضوع معين باست دام  ىناك سرعة في البحث

 .التواصل االجتماعي
 مرتفعة 1 1.11 3.67

0 
رسال بويستطيع المحاضر االتصال بطال معمومات لمجموعة  واي

 .طالبمن المحاضرين أو ال
 متوسطة 0 1.06 3.65

0 
تبادل ال برات والمعارف بين الجامعات  يتيح التعمم اإللكتروني

 والمراكز البحثية والمؤسسات التعميمية بسرعة ويسر.
 مرتفعة 1 1.06 3.67

 مرتفعة - 0.71 3.71 كّموالمجال "سرعة الحصول عمى المعمومة" 

 : الدراسة الميدانية.المصدر
( أف المتوسػػػطات الحسػػابية لفقػػػرات مجػػاؿ "سػػػرعة الحصػػوؿ عمػػػى المعمومػػػة" 2يظيػػر مػػػف الجػػدوؿ )

يسػتطيع التي تػنص عمػى "( 3جاءت الفقرة رقـ )وحسب قيـ المتوسطات (، 2040-2025بيف ) راوحت
 الترتيػػب األوؿب" الحصػػوؿ عمييػػا مػػف أي مكػػاف وفػػي أي وقػػت مػػف خػػبلؿ المواقػػع االلكترونيػػة طػػبلبال

يسػػاعد التعمػػيـ التػػي تػػنص عمػػى "( 0مييػػا الفقػػرة رقػػـ )ت( وبدرجػػة مرتفعػػة، 2040سػػط حسػػابي )بمتو 
وبالترتيػػب ( وبدرجػػة مرتفعػػة، 2054" بمتوسػػط حسػػابي )اإللكترونػػي عمػػى التقيػػد بالسػػاعات الدراسػػية

رسػػاؿ بػػويسػػتطيع المحاضػػر االتصػػاؿ بطبل التػػي تػػنص عمػػى"( 8الفقػػرة رقػػـ ) األخيػػر إلػػى معمومػػات  وا 
( وبدرجػػة متوسػػطة، وبمػػغ المتوسػػط 2025" بمتوسػػط حسػػابي )طػػبلبمجموعػػة مػػف المحاضػػريف أو ال

وتشػير قػيـ االنحػراؼ  ( وبدرجػة مرتفعػة.2050) كّموالحسابي لممجاؿ "سرعة الحصوؿ عمى المعمومة" 
: يمكػف القػوؿو  فقػرات ىػذا المجػاؿ. عػفالمعياري إلى وجود تشتت متوسط نسػبيًا إلجابػات المبحػوثيف 

جػػاء مسػػتوى كػػؿ مػػف التقيػػد  ِإذْ لسػػرعة الحصػػوؿ عمػػى المعمومػػة مرتفػػع،  مسػػتوى إدراؾ المبحػػوثيف ف  إ
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بالسػػػاعات الدراسػػػية والحصػػػوؿ عمػػػى المعمومػػػة فػػػي أي وقػػػت ومػػػف أي مكػػػاف، وسػػػرعة البحػػػث عػػػف 
 موضوع معيف وتبادؿ الخبرات بيف الجامعات فوؽ المتوسط.

 الطبلبيالمجاؿ الثاني: تحقيؽ الرضا 
 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجاؿ والمجاؿ5الجدوؿ )

 (n=557) كّمو"تحقيؽ الرضا الطبلبي"  

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الترتيب

0 
 فري تقبرل الوسرائل التكنولوجيرة الحديثرة طرالبوجد مرونة إيجابيرة وعاليرة لردل الت

 في مجال التعميم اإللكتروني
 متوسطة 1 1.07 3.64

5 
عند المشراركة فري القاعرة برين  أحياناً  طالبكسر حاجز ال جل الذي يشعر بو ال

 زمالئيم
 متوسطة 5 1.10 3.63

1 
وتمبيرررررة  طرررررالبيحسرررررن توكيرررررف تكنولوجيرررررا المعمومرررررات مرررررن تحسرررررين مسرررررتول ال

 احتياجاتيم األكاديمية
 متوسطة 0 1.12 3.54

0 
 طررالببعضريم برربع  مررن جيررة، وبررين ال طررالبادة التفاعررل األكرراديمي بررين الزير

 وأعضاء الييئة التدريسية من جية أ رل
 متوسطة 0 1.18 3.56

0 
يسرررراعد التعمرررريم اإللكترونرررري عمررررى تطرررروير محتويررررات المررررادة التعميميررررة، وطريقررررة 

 طالبعرضيا، وسيولة وصوليا إلى ال
 متوسطة 1 1.08 3.49

1 
اإللكترونررررري عمرررررى الطالرررررب التعامرررررل مرررررع الوسرررررائل التكنولوجيرررررة  يسررررريل التعمررررريم

 متوسطة 5 1.09 3.63 واإللكترونية الحديثة

 متوسطة - 0.75 3.58 كّموالمجال "تحقيق الرضا الطالبي" 

 المصدر: الدراسة الميدانية.
بػػيف  راوحػت تحقيػػؽ الرضػا الطبلبػي" ( أف المتوسػػطات الحسػابية لفقػرات مجػاؿ"5يظيػر مػف الجػدوؿ )

وجد مرونػة إيجابيػة تالتي تنص عمى " (1الفقرة رقـ ) حسب قيـ المتوسطات جاءتو (، 2028-.208)
بالترتيػػب فػػي تقبػػؿ الوسػػائؿ التكنولوجيػػة الحديثػػة فػػي مجػػاؿ التعمػػيـ اإللكترونػػي"  طػػبلبوعاليػػة لػػدى ال

وجػد مرونػة ت التي تنص عمػى"( 2مييا الفقرة رقـ )ت( وبدرجة متوسطة، 2028سط حسابي )بمتو  األوؿ
فػػي تقبػػؿ الوسػػائؿ التكنولوجيػػة الحديثػػة فػػي مجػػاؿ التعمػػيـ اإللكترونػػي"  طػػبلبإيجابيػػة وعاليػػة لػػدى ال

يسػاعد  التي تنص عمػى"( 5الفقرة رقـ ) وبالترتيب األخير( وبدرجة متوسطة، 2022بمتوسط حسابي )
، وسػػيولة وصػػوليا إلػػى التعمػػيـ اإللكترونػػي عمػػى تطػػوير محتويػػات المػػادة التعميميػػة، وطريقػػة عرضػػيا

( وبدرجػة متوسػطة، وبمػغ المتوسػط الحسػابي لممجػاؿ "تحقيػؽ الرضػا .208" بمتوسط حسابي )طبلبال
وتشػػير قػػيـ االنحػػراؼ المعيػػاري إلػػى وجػػود تشػػتت متوسػػط  ( وبدرجػػة متوسػػطة.2054) كّمػػوالطبلبػػي" 

يػػؽ رضػػا الطػػبلب ىػػو مسػػتوى تحق ف  إ :ويمكػػف القػػوؿ .ىػػذه الفقػػرات عػػفنسػػبيًا إلجابػػات المبحػػوثيف 
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وسػػيولة  متوسػػط، مػػف حيػػث كسػػر حػػاجز الخجػػؿ عنػػدىـ والمرونػػة فػػي تقبػػؿ الوسػػائؿ التكنولوجيػػة
وزيػادة التفاعػؿ األكػاديمي بيػنيـ ، وتوظيؼ تكنولوجيا المعمومات في تحسػيف مسػتواىـ، التعامؿ معيا

 وتطوير محتويات المادة التعميمية.
 يالمجاؿ الثالث: جودة التعميـ اإللكترون

 (n=557) كّمو(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجاؿ والمجاؿ "جودة التعميـ اإللكتروني" 4الجدوؿ )

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الترتيب

0 
يوفر التعميم االلكتروني التفاعل بين عناصر العممية التعميمية في 

 اإللكتروني المحترف بيئة التعميم
 مرتفعة 0 1.11 3.70

5 
توجيو الجيود لنشر ثقافة الجودة في التعميم اإللكتروني من  الل 

 المؤتمرات ذات العالقة
 مرتفعة 1 1.04 3.69

1 

يساعد التعميم االلكتروني عمى ضرورة توجيو االىتمام الكافي 
لمنافسة لتطوير معايير جودة التعميم اإللكتروني في ضوء تنامي ا

 ودولياً  في تطبيقات ىذا النوع من التعميم إقميمياً 

 مرتفعة 0 1.10 3.97

0 
الدراسية بالطريقة  تصميم المادة عمىيساعد التعميم اإللكتروني 

 الجيدة والفعالة والجذابة
 مرتفعة 0 1.07 3.75

0 
يمكن التعميم االلكتروني الطالب من سرعة الحصول عمى 

 الوقت نفسو فيالمعمومة والفائدة 
 مرتفعة 5 1.00 3.80

1 
العممية من  الل  طالبيبرز التعميم االلكتروني قدرات ال

 المشاركة في الرأي
 مرتفعة 1 1.15 3.77

 مرتفعة - 0.66 3.78 كّموالمجال "جودة التعميم اإللكتروني" 

بػيف  راوحػترونػي" ( أف المتوسطات الحسابية لفقرات مجػاؿ "جػودة التعمػيـ اإللكت4يظير مف الجدوؿ )
يسػاعد التعمػيـ  التي تػنص عمػى "( 3جاءت الفقرة رقـ )وحسب قيـ تمؾ المتوسطات (، 20.5-.202)

االلكترونػػي عمػػى ضػػرورة توجيػػو االىتمػػاـ الكػػافي لتطػػوير معػػايير جػػودة التعمػػيـ اإللكترونػػي فػػي ضػػوء 
بمتوسػط حسػابي  الترتيػب األوؿب"  ودوليػاً  تنامي المنافسة في تطبيقات ىػذا النػوع مػف التعمػيـ إقميميػاً 

التي تنص عمى "يمكػف التعمػيـ االلكترونػي الطػبلب مػف ( 5مييا الفقرة رقـ )تة مرتفعة، ( وبدرج20.5)
( وبدرجػة مرتفعػة، 2041" بمتوسػط حسػابي )فػي الوقػت نفسػوسرعة الحصوؿ عمى المعمومػة والفائػدة 

جيػػود لنشػػر ثقافػػة الجػػودة فػػي التعمػػيـ التػػي تػػنص عمػػى "توجيػػو ال( 3الفقػػرة رقػػـ ) وبالترتيػػب األخيػػر
( وبدرجػػػة مرتفعػػػة، وبمػػػغ .202اإللكترونػػػي مػػػف خػػػبلؿ المػػػؤتمرات ذات العبلقػػػة" بمتوسػػػط حسػػػابي )

وتشػػػير قػػػيـ  ( وبدرجػػػة مرتفعػػػة.2054) كّمػػػوالمتوسػػػط الحسػػػابي لممجػػػاؿ "جػػػودة التعمػػػيـ اإللكترونػػػي" 
ويمكػػف  ىػػذه الفقػػرات. عػػفلمبحػػوثيف االنحػػراؼ المعيػػاري إلػػى وجػػود تشػػتت متوسػػط نسػػبيًا إلجابػػات ا
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التفاعػؿ بػيف  ، مػف حيػثمرتفػعمستوى جودة التعميـ االلكتروني حسػب إجابػات المبحػوثيف  إف   :القوؿ
الدراسػػية بالطريقػة الجيػػدة والفعالػػة  تصػػميـ المػػادةو  ، ونشػػر ثقافػػة الجػودة،عناصػر العمميػػة التعميميػة

براز قدرة الطبلب مف خبلؿ المشاركة في الرأي.     ، وسرعة الحصوؿ عمى المعمومة والفائدةوالجذابة    وا 
 اختبار الفرضيات:. 01-3
 الفرضية الرئيسية األولى: اختبار . 01-3-0

 -لمواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي )الفيسػػبوؾ( (α≤0.05)ال يوجػػد أثػػر ذو داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة 
 .كتروني في الجامعات األردنية الحكوميةفي تحقيؽ فاعمية التعميـ االل -الصفحة والمجموعة

 ( لمكشػػؼ عػػف أثػػر مواقػػعMultiple Regressionتحميػػؿ االنحػػدار المتعػػدد ) ـً دِ خْ تُ ْسػػاِ الختبػػار ىػػذه الفرضػػية، 
فاعميػػػة التعمػػػيـ االلكترونػػػي فػػػي  فػػػيالمجموعػػػة( و المتمثػػػؿ بػػػػِ )الصػػػفحة، التواصػػػؿ االجتمػػػاعي )الفيسػػػبوؾ(  

 ( يوضح ذلؾ..، والجدوؿ )الجامعات األردنية الحكومية
 ( لمكشؼ عف أثرMultiple Regression(: نتائج تحميؿ االنحدار المتعدد ).الجدوؿ )

ـ اإللكتروني  ) فيمواقع التواصؿ االجتماعي )الفيسبوؾ(   (n=557فاعمية التعمي
المتغير 
 المستقل

" tداللة " الثوابت tقيمة 
 اإلحصائية

قيمة 
Beta 

 fقيمة  R2قيمة  Rقيمة 
 "fداللة "

 اإلحصائية

نتيجة 
 الفرضية

 0.269 0.000 4.044 7.463 الصفحة
 0.525 0.000 4.004 14.539 المجموعة ترف  0.000 85.853 0.508 0.713

 

 المصدر: الدراسة الميدانية.
 المتغير التابع: فاعمية التعميم اإللكتروني

ػػ ،(10111حصػػائية )( وبداللػػة إ85.853) (f)( أف قيمػػة .يظيػػر مػػف الجػػدوؿ ) جػػودة يشػػير إلػػى ا مم 
التي تمثؿ معامؿ االرتبػاط ( 10502) (R). وبمغت قيمة لمعبلقة بيف المتغيرات توفيؽ النموذج وتمثيمو
R)لمنموذج الكمي، وقيمة 

2
 أو تفسػيرىا( التي تمثؿ نسػبة تػأثير جميػع المتغيػرات المسػتقمة 10514) (

عنػػدما  إف   :يمكػػف القػػوؿ، %5أقػػؿ مػػف  لمثوابػػت  tلػػة اإلحصػػائيةالدال  إلػػى أف   ونظػػراً  ،المتغيػػر التػػابع
تتحسػف مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي )الصػفحة والمجموعػػة( درجػػة واحػػدة فقػط لكػػؿ منيػػا بفػػرض ثبػػات 

 امم ػػ درجػػة عمػػى التػػوالي؛ .1088، و..100 األخػػرى فػػشف فاعميػػة التعمػػيـ االلكترونػػي تتحسػػف أيضػػًا بػػػ
 فػػيالمتمثػػؿ بػػػِ )الصػػفحة، المجموعػػة(  تواصػػؿ االجتمػػاعي )الفيسػػبوؾ(قػػع اليػػدؿ عمػػى وجػػود أثػػر لموا

وبػذلؾ تػرفض الفرضػية الرئيسػية األولػى  ،فاعمية التعميـ االلكتروني فػي الجامعػات األردنيػة الحكوميػة
يوجػػد أثػػر لمواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي  :"اآلتػػيلمدراسػػة وتقبػػؿ الفرضػػية البديمػػة لتصػػبح عمػػى النحػػو 
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تحقيػػؽ فاعميػػة التعمػػيـ االلكترونػػي فػػي الجامعػػات األردنيػػة  فػػي -فحة والمجموعػػةالصػػ -)الفيسػػبوؾ(
 ."الحكومية

 الفرضية الفرعية األولى لمدراسة:  
لمواقػػػػع التواصػػػػؿ االجتمػػػػاعي  (α≤0.05)ال يوجػػػد أثػػػػر ذو داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى الداللػػػػة 

دى الطػبلب فػػي الجامعػػات فػػي سػرعة الحصػػوؿ عمػػى المعمومػة لػػ -الصػػفحة والمجموعػة -)الفيسػبوؾ(
 األردنية الحكومية.

لمكشػؼ عػف أثػر ( Multiple Regression)تحميػؿ االنحػدار المتعػدد  ـَ دِ خْ تُ سْ اِ الختبار ىذه الفرضية، 
سػرعة الحصػوؿ عمػى  فػيالمتمثػؿ بػػِ )الصػفحة، المجموعػة( اصؿ االجتماعي )الفيسػبوؾ(  لمواقع التو 

 ح ذلؾ.( يوضّ 01دنية الحكومية، والجدوؿ )المعمومة لدى الطبلب في الجامعات األر 
 ( لمكشؼ عف أثر Multiple Regression(: نتائج تحميؿ االنحدار المتعدد )01الجدوؿ )

 (n=557سرعة الحصوؿ عمى المعمومة ) فيمواقع التواصؿ االجتماعي )الفيسبوؾ( 

" tداللة " الثوابت tقيمة  المتغير المستقل
 اإلحصائية

قيمة 
Beta 

 fقيمة  R2قيمة  Rقيمة 
 "fداللة "

 اإلحصائية

نتيجة 
 الفرضية

 0.508 0.000 44114 13.087 الصفحة
 0.219 0.000 44013 5.629 المجموعة ترف  0.000 29.955 0.431 0.657

 المصدر: الدراسة الميدانية.
  .المتغير التابع: سرعة الحصول عمى المعمومة

جػودة ا يشػير إلػى مم ػ ؛(10111( وبداللػة إحصػائية )29.955) (f)( أف قيمػة 01يظير مف الجدوؿ )
التي تمثؿ معامؿ االرتبػاط ( 10255) (R). وبمغت قيمة توفيؽ النموذج وتمثيمو لمعبلقة بيف المتغيرات

R)لمنموذج الكمي، وقيمة 
2
 ىاأو تفسػير ( التي تمثؿ نسػبة تػأثير جميػع المتغيػرات المسػتقمة 10820) (

عنػػدما  :يمكػػف القػػوؿ، %5لمثوابػػت أقػػؿ مػػف   tأف الداللػػة اإلحصػػائية ظػػرًا إلػػىون ،المتغيػػر التػػابع فػػي
تتحسػف مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي )الصػفحة والمجموعػػة( درجػػة واحػػدة فقػط لكػػؿ منيػػا بفػػرض ثبػػات 

 ؛درجػة عمػى التػػوالي 10524، و10221األخػرى فػشف سػػرعة الحصػوؿ عمػى المعمومػػة تتحسػف أيضػًا بػػػ 
المتمثػؿ بػػِ )الصػفحة، المجموعػة( التواصػؿ االجتمػاعي )الفيسػبوؾ(   ر لمواقػعا يػدؿ عمػى وجػود أثػمم  
وبػػذلؾ تػػرفض  ،ب فػػي الجامعػػات األردنيػػة الحكوميػػةسػػرعة الحصػػوؿ عمػػى المعمومػػة لػػدى الطػػبل فػػي

 :اآلتيالفرضية الفرعية األولى لمدراسة وتقبؿ الفرضية البديمة لتصبح عمى النحو 
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سػرعة الحصػوؿ عمػى  فػي -الصفحة والمجموعة -جتماعي )الفيسبوؾ(يوجد أثر لمواقع التواصؿ اال "
 ." المعمومة لدى الطبلب في الجامعات األردنية الحكومية

 الفرضية الفرعية الثانية لمدراسة:  
( لمواقػػػػع التواصػػػػؿ االجتمػػػػاعي α≤0.05ال يوجػػػػد أثػػػػر ذو داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى الداللػػػػة)

 الرضا لدى الطبلب في الجامعات األردنية الحكومية. في -الصفحة والمجموعة -)الفيسبوؾ(
لمكشػؼ عػف أثػر ( Multiple Regression) تحميؿ االنحدار المتعػدد ـَ دِ خْ تُ سْ اِ الختبار ىذه الفرضية، 

لػدى الطػبلب فػي الرضا  فيالمتمثؿ بػِ )الصفحة، المجموعة( التواصؿ االجتماعي )الفيسبوؾ(   لمواقع
 ح ذلؾ.( يوضّ 00ية، والجدوؿ )الجامعات األردنية الحكوم

 ( لمكشؼ عف أثرMultiple Regression(: نتائج تحميؿ االنحدار المتعدد )00الجدوؿ )
 (n=557الرضا لدى الطبلب ) فيمواقع التواصؿ االجتماعي )الفيسبوؾ( 

" tداللة " الثوابت tقيمة  متغير المستقلال
 اإلحصائية

 fقيمة  R2قيمة  Rقيمة  Betaقيمة 
 "f" داللة

 اإلحصائية

نتيجة 
 الفرضية

 0.124 0.002 4.551 3.054 الصفحة
 0.540 0.000 4.504 13.340 المجموعة ترف  0.000 71.167 0.382 0.618

 المصدر: الدراسة الميدانية.
  .المتغير التابع: الرضا لدل الطالب

جػودة ا يشػير إلػى مم ػ ؛(10111( وبداللػة إحصػائية )500025) (f)( أف قيمػة 00يظير مف الجدوؿ )
التي تمثؿ معامؿ االرتبػاط  (10204) (R). وبمغت قيمة توفيؽ النموذج وتمثيمو لمعبلقة بيف المتغيرات

R)لمنموذج الكمي، وقيمة 
2
 ىاالمسػتقمة أو تفسػير ( التي تمثؿ نسػبة تػأثير جميػع المتغيػرات 10243) (

عنػػدما  :يمكػػف القػػوؿ، %5لمثوابػػت أقػػؿ مػػف   tةأف الداللػػة اإلحصػػائي ونظػػرًا إلػػى ،المتغيػػر التػػابع فػػي
تتحسػف مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي )الصػفحة والمجموعػػة( درجػػة واحػػدة فقػط لكػػؿ منيػػا بفػػرض ثبػػات 

ا يػدؿ عمػى مم ػ ؛درجة عمى التػوالي .1035، و10550األخرى فشف الرضا لدى الطبلب يتحسف أيضًا بػ 
الرضػا لػدى  فػيالمتمثػؿ بػػِ )الصػفحة، المجموعػة( (  التواصؿ االجتماعي )الفيسػبوؾ وجود أثر لمواقع

وبػػذلؾ تػػرفض الفرضػػية الفرعيػػة الثانيػػة لمدراسػػة وتقبػػؿ  ،الطػػبلب فػػي الجامعػػات األردنيػػة الحكوميػػة
 :اآلتيالفرضية البديمة لتصبح عمى النحو 

ب الرضػا لػدى الطػبل فػي -الصػفحة والمجموعػة -يوجد أثر لمواقػع التواصػؿ االجتمػاعي )الفيسػبوؾ( "
 .في الجامعات األردنية الحكومية"
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 الفرضية الفرعية الثالثة لمدراسة:  
( لمواقػػػػع التواصػػػػؿ االجتمػػػػاعي α≤0.05ال يوجػػػػد أثػػػػر ذو داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى الداللػػػػة )

 في جودة التعميـ االلكتروني في الجامعات األردنية الحكومية. -الصفحة والمجموعة -)الفيسبوؾ(
لمكشػؼ عػف أثػر ( Multiple Regressionتحميؿ االنحدار المتعػدد ) ـَ دِ خْ تُ سْ اِ ية، الختبار ىذه الفرض

جػػػودة التعمػػػيـ  فػػػيالمجموعػػػة( و المتمثػػػؿ بػػػػِ )الصػػػفحة،   لمواقػػػع التواصػػػؿ االجتمػػػاعي )الفيسػػػبوؾ(
 ح ذلؾ.( يوضّ 03في الجامعات األردنية الحكومية، والجدوؿ )اإللكتروني 

 ( لمكشؼ عف أثرMultiple Regression)دار المتعدد (: نتائج تحميؿ االنح03الجدوؿ )
 (n=557جودة التعميـ اإللكتروني ) فيمواقع التواصؿ االجتماعي )الفيسبوؾ( 

" tداللة " الثوابت tقيمة  المتغير المستقل
 اإلحصائية

 fقيمة  R2قيمة  Rقيمة  Betaقيمة 
 "fداللة "

 اإلحصائية

نتيجة 
 الفرضية

 0.020 0.672 440- 0.424 الصفحة
 0.391 0.000 44145 8.305 المجموعة ترف  0.000 53.662 0.162 0.403

 

جػودة ا يشػير إلػى مم ػ ؛(10111( وبداللػة إحصػائية )53.662) (f)( أف قيمػة 03يظير مف الجدوؿ )
اط التي تمثؿ معامؿ االرتبػ( 0.403) (R). وبمغت قيمة توفيؽ النموذج وتمثيمو لمعبلقة بيف المتغيرات

R)لمنموذج الكمي، وقيمة 
2
 ىاأو تفسػير ( التي تمثؿ نسػبة تػأثير جميػع المتغيػرات المسػتقمة 0.162) (

يمكػف ، %5لمثابت المتعمؽ بالمجموعة أقػؿ مػف   tأف الداللة اإلحصائية ونظرًا إلى، المتغير التابع في
فػػشف جػػودة التعمػػيـ عنػػدما تتحسػػف مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي )المجموعػػة( درجػػة واحػػدة فقػػط  :القػػوؿ

ا مسػتوى الداللػة اإلحصػائية لمثابػت المتعمػؽ بالصػفحة درجػة. أم ػ 102.3االلكتروني تتحسف أيضًا بػػ 
ـ  % 5فيػػو أكبػػر مػػف ممػػا يػػدؿ عمػػى وجػػود أثػػر لمواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي  لػػيس موضػػوعيًا، ومػػف ثػػ

، الحكوميػػةجامعػػات األردنيػػة الجػػودة التعمػػيـ اإللكترونػػي فػػي  فػػيبػػػِ المجموعػػة  ( والمتمثػػؿ)الفيسػػبوؾ
 :اآلتيوبذلؾ ترفض الفرضية الفرعية الثالثة لمدراسة وتقبؿ الفرضية البديمة لتصبح عمى النحو 

فػػي  جػػودة التعمػػيـ اإللكترونػػي فػػيالمجموعػػة  -وجػػد أثػػر لمواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي )الفيسػػبوؾ(ت "
 .الجامعات األردنية الحكومية"

  لثانية لمدراسة: الفرضية الرئيسية ا .01-3-3
بػيف متوسػطات إجابػات المبحػوثيف  ( α≤0.05وجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللػة )ت

فػػي تحقيػػؽ فاعميػػة التعمػػػيـ  فػػي الجامعػػات محػػؿ الدراسػػة قػػي اسػػتخداـ مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي
 اسـ الجامعة. ، تعزى إلى متغيري في الجامعات األردنية الحكوميةاإللكترون
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ح وضّ يالجدوؿ أدناه و ( one-way-ANOVA) حاديتحميؿ التبايف األاستخدـ الختبار الفرضية 
استخداـ مواقع  دور عفالمتوسطات واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثيف في كؿ جامعة 

التعميـ اإللكتروني في الجامعات األردنية  التواصؿ االجتماعي )الفيسبوؾ( في تحقيؽ فاعمية
 .ةالحكومي

 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور استخداـ مواقع التواصؿ 13الجدوؿ )
 ،ي في الجامعات األردنية الحكوميةالتعميـ اإللكترون تحقيؽ فاعمية االجتماعي )الفيسبوؾ( في

 اسـ الجامعة تعزى إلى متغير 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الفئة المتغيرات

 الجامعة

 0.51 3.68 044 اليرموك

 0.53 3.66 031 العموم والتكنولوجيا

 0.51 3.63 030 آل البيت

 المصدر: الدراسة الميدانية.
( وجػػود فػػروؽ ظاىريػػة بػػيف متوسػػطات إجابػػات أفػػراد عينػػة الدراسػػة فػػي دور 02يظيػػر مػػف الجػػدوؿ )

ي فػي الجامعػات عميػة التعمػيـ اإللكترونػاستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي )الفيسػبوؾ( فػي تحقيػؽ فا
 ُطّبػػؽاسػػـ الجامعػػة، ولمعرفػػة الداللػػة اإلحصػػائية لتمػػؾ الفػػروؽ  ، تعػػزى إلػػى متغيػػراألردنيػػة الحكوميػػة
عمػػى دور اسػػتخداـ مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي )الفيسػػبوؾ(  (one-way-ANOVA)تحميػػؿ التبػػايف 

 ح ذلؾ. ( يوضّ 14، والجدوؿ )ألردنية الحكوميةي في الجامعات افي تحقيؽ فاعمية التعميـ اإللكترون
 ( لمكشؼ عف الفروؽ في دورone-way-ANOVA(: نتائج تحميؿ التبايف )14الجدوؿ )

تعزى  الحكومية،في تحقيؽ فاعمية التعميـ اإللكتروني في الجامعات األردنية  استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي )الفيسبوؾ(
 .اسـ الجامعة إلى متغير

 غيرالمت
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 "fقيمة "
" fداللة "

 اإلحصائية

 0.598 0.515 0.135 2 0.271 الجامعة

   0.263 000 145.485 ال طأ

المجموع 
 المصحح

0004201 556    

 المصدر: الدراسة الميدانية.
( فػي α≤0.05وى الداللػة )( عػدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػت08يظير مف الجدوؿ )

دور اسػػػتخداـ مواقػػػع التواصػػػؿ االجتمػػػاعي )الفيسػػػبوؾ( فػػػي تحقيػػػؽ فاعميػػػة التعمػػػيـ اإللكترونػػػي فػػػي 
مسػػػتوى الداللػػػة اإلحصػػػائية  اإلحصػػػائية أكبػػػر مػػػف( f) داللػػػة ألف  الجامعػػػات تبعػػػًا لمتغيػػػر الجامعػػػة، 

(1015.)   
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 :النتائج
فاعمية  فيالمجموعة( و المتمثؿ بِػ )الصفحة، وؾ( ع التواصؿ االجتماعي )الفيسبوجود أثر لمواق .0

 التعميـ االلكتروني في الجامعات األردنية الحكومية.

سرعة  فيالمجموعة( و المتمثؿ بِػ )الصفحة، ع التواصؿ االجتماعي )الفيسبوؾ( وجود أثر لمواق .3
 الحصوؿ عمى المعمومة لدى الطبلب في الجامعات األردنية الحكومية.

الرضا  فيالمجموعة( و المتمثؿ بِػ )الصفحة، ع التواصؿ االجتماعي )الفيسبوؾ( قوجود أثر لموا .2
 لدى الطبلب في الجامعات األردنية الحكومية.

جودة التعميـ  فيالمتمثؿ بِػ )المجموعة( ع التواصؿ االجتماعي )الفيسبوؾ( وجود أثر لمواق .8
 الجامعات األردنية الحكومية.اإللكتروني في 

( في دور استخداـ مواقع α≤0.05ات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )عدـ وجود فروؽ ذ .5
التواصؿ االجتماعي )الفيسبوؾ( في تحقيؽ فاعمية التعميـ اإللكتروني في الجامعات تبعًا لمتغير 

 الجامعة.

 :والمقترحاتالتوصيات 
لتفاعؿ األكاديمي ستخداـ الصحيح لمواقع التواصؿ االجتماعي لزيادة االاكيفية  في طبلبتوعية ال .0

 وأعضاء الييئة التدريسية مف جية أخرى. طبلبمف جية، وبيف ال مع بعضيـ طبلببيف ال

توجيو جيود أساتذة الجامعة نحو نشر ثقافة الجودة في التعميـ اإللكتروني مف خبلؿ عقد  .3
 المؤتمرات ذات العبلقة.

وتمبية احتياجاتيـ  طبلبتوظيؼ تكنولوجيا المعمومات في الجامعات لتحسيف مستوى ال .2
 األكاديمية.

مكانية تحقيؽ فاعمية إضرورة توفير الوسائؿ التكنولوجية الحديثة لكؿ جامعة مما يتيح ليا  .8
 التعميـ االلكتروني.

نشر الوعي البلـز تجاه الطبلب وأعضاء ىيئة التدريس بكيفية استخداـ مواقع التواصؿ  .5
دورات و مؤتمرات، و مية مف خبلؿ ورش تدريبية، االجتماعي )الفيسبوؾ( بما يفيد العممية التعمي

 المنيجية.  اتطانشو تدريبيةػ، 
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