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فاعلية إستخدام مواقع التواصل االجتماعي يف التحصيل الدراسي لدى طالب كلية الرتبية جامعة اإلمام املهدي
حسن الفاتح احلسني دمحم ادلبارؾ
 قسم تكنولوجيا التعليم- كلية الًتبية-جامعة االماـ ادلهدم

مستخلص
ىدفت ىذه الدراسة إذل التعرؼ على فاعلية استخداـ مواقع التواصل االجتماعي يف التحصيل الدراسي لدل طالب كلية الًتبية جامعة
 كطُبقت الدراسة، قاـ الباحث إبتباع ادلنهج التجرييب ألنو األنسب للدراسات التطبيقية كاألجدل لتحقيق أىداؼ الدراسة.اإلماـ ادلهدم
علي عينة جتريبية تكونت من (ٕٓ) طالبان قُورنت مبجموعة ضابطة تكونت من (ٕٓ) طالبان من طالب من طالب كلية الًتبية جامعة
) إذل رلموعوعة على تطبيق الواتساب أنشئتpdf(  مت إرساؿ مادة أصوؿ الًتبية مادة (أصوؿ الًتبية) بعد حتويلها لصيغة.اإلماـ ادلهدم

 بينما تلقى أفراد اجملموعة الضابطة نفس ادلادة بصورهتا،خصيصان لتطبيق الدراسة إنضم إليها أفراد اجملموعة التجريبية من عينة الدراسة
 خلُص الباحث من ىذه الدراسة إرل عدد من النتائج.)spss(  استخدـ الباحث برانمج حتليل احلزـ اإلحصائية.التقليدية يف كتاب كرقي
 كجدك فركؽ ذات داللة إحصائية يف التحصيل حتسب لصاحل الطالب الذين درسوا مادة ( أصوؿ الًتبية) عرب الواتساب مقارنة:كاف كىي
 أكصت الدراسة بتطويع مواقع التواصل االجتماعي لالستفادة منها يف التعليم. كالتقوًن، كالًتكيب،ابلطريقة التقليدية علي مستوم التحليل
 كالوسائط، كامكانياتو الكبرية يف دعم إرساؿ سلتلف صيغ النصوص،كالًتكيز على تط بيق الواتساب النتشاره الواسع بني الطالب،اجلامعي
. كاالستفادة من تطبيق الواتساب يف تدريس كل ادلواد ابدلرحلة اجلامعية،األخرل اليت ؽلكن أف ختدـ العملية التدريسية
Abstract
The study aimed to know the effective using of the social media sets, in increasing the
students learning level in the Faculty of Education University of EL imam EL Mahdi. The
researcher followed the rehearsal scientific approach which considered the fit to achieve the
aims of the study. The study applied on the rehearsal samples containing (20) students
compared with the controlling group of (20) students from the University of EL Imam EL
Mahdi. The subject that called assets of education changed into protected disk file (PDF)
after that sent to a group on Whatsapp, this group was formed specially to apply the study,
added to that group, a rehearsal group from the study samples when the formal group studied
the subject by the traditional method (paper book) the researcher used a program of statistical
package for social sciences (SPSS). The researcher also found that some positive statistical
evidence differences in getting information that appeared in the level of the students that
studied the subject of education assets through the what s app compared with traditional
method on the whole analysis, formation and reformation. The study recommended that using
means of social media in education of the University its beneficial and fruitful. Focusing on
Whatsapp practical to be scattering between the students and also must use its wide ability to
support sending previous texts and the other means of media which can serve teaching
process, in the University at all class stages.
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مقدمة
يعيش رلاؿ تبادؿ كانتقاؿ ادلعلومات أسرع فًتات تطوره يف ظل ما يسمى ابلثورة ادلعلوماتية ،بعد أف أصبحت خدمات االنًتنت
تدعم كسائل االتصاؿ بني أفراد اجملتمع اإلنساين .الشيء الذم نتج عنو ما يعرؼ ابجملتمع التفاعلي ،كأاتحت ىذه التقنية
للمجتمعات التفاعل مع بعضها البعض عرب البيئات االفًتاضية ،دكف التقيد بزماف أك مكاف ،كانفتح من خالؿ ذلك عصر جديد
من عصور ادلعرفة يتسم بوفرة ادلعلومات ،كتعدد مصادرىا كسرعة انتقاذلا ،األمر الذم يُظهر التعليم اإللكًتكين بلوف جديد يتصف
ابجلذب كالتشويق،كيعتمد أساليبان أقرب ما تكوف إذل التسلية ،كدتثل اجلامعات أحد مكوانت ىذه اجملتمعات كأكثرىا تفاعالن مع
ىذه األطر اجلديدة اليت تطورت بشكل كبري من الناحية الكمية فظهر الواتساب كالفيس بوؾ كالتويًت كالتلقراـ كغريىا من ادلواقع
االجتماعية .أيضان كاف التطور من الناحية النوعية لالمكانيات اليت تتمتع هبا تلك ادلواقع يف عملية التفاعل بدايةن من إرساؿ
النصوص بكافة صيغها مركران ابلصوت كالصورة كمقاطع الفيديو كالفالش انتهاء مبراسالت الوسائط ادلتعددة كادلواقع كل ذلك
غلعلها البيئة األكثر ثراء لعملييت التعليم كالتعلم .هتدؼ الدراسة احلالية دلعرفة فاعلية استخداـ مواقع التواصل االجتماعي يف تدريس
طالب كلية الًتبية جامعة اإلماـ ادلهديوجدكل ىذه ادلواقع يف إصلاح ادلواقف التعليمية ،كاخلصائص اليت دتيزىا ،كالفوائد ادلرجوة من
كرائها ،كالصعوابت كالعوائق اليت تواجو استخدامها ،ككيفية التعامل معها .تنبعث مشكلة الدراسة من كاقع انتشار مواقع التواصل
االجتماعي لدم معظم طالب التعليم اجلامعي ،كما تتمتع بو ىذه ادلواقع من إمكاانت ؽلكن تسخريىا خلدمة العملية التعليمة،
كاالستفادة من ذلك يف االنتقاؿ ابلعملية التعليمية من الشكل التقليدم السائد إذل أشكاؿ التعليم التكنولوجية ادلعاصرة ،كىي اليت
تتقيد بقيدم الزماف كادلكاف .كيثري ىذا االجتاه العديد من كجهات النظر فيما يقدمو من مواد ،كالكيفية اليت يقدـ هبا ىذه ادلواد،
كالوسائط ادلستخدمة يف تقدؽلها .كؽلكن صياغة مشكلة ىذه الدراسة يف سؤاؿ رئيس كىو( :ما فاعلية استخداـ مواقع التواصل
االجتماعي يف التحصيل الدراسي لدل طالب كلية الًتبية جامعة اإلماـ ادلهدم؟) .تتضح أعلية ىذه الدراسة من خالؿ اآليت:
فاعلية استخداـ مواقع التواصل االجتماعي يف التحصيل الدراسي دلقرر أصوؿ الًتبية لطالب السنة األكذل بكلية الًتبية جامعة
اإلماـ ادلهدم .تسعي ىذه الدراسة إرل حتقيق عدد من األىداؼ أعلها التعرؼ على الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية يف حتصيل
الطالب الذين يدرسوف مادة أصوؿ الًتبية عرب الواتساب مقارنة ابلطريقة التقليدية علي مستوم الًتكيب .حتاكؿ الدراسة اإلجابة
على األسئلة التالية :إرل أم مدل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف حتصيل الطالب الذين يدرسوف مادة أصوؿ الًتبية عرب
الواتساب مقارنة ابلطريقة التقليدية علي مستوم التحليل؟ .ما مدل كجود فركؽ ذات داللة إحصائية يف حتصيل الطالب الذين
يدرسوف مادة أصوؿ الًتبية عرب الواتساب مقارنة ابلطريقة التقليدية علي مستوم الًتكيب؟ .ما مدل كجود فركؽ ذات داللة
إحصائية يف حتصيل الطال ب الذين يدرسوف مادة أصوؿ الًتبية عرب الواتساب مقارنة ابلطريقة التقليدية علي مستوم التقوًن؟
اتبعت الدراسة ادلنهج شبو التجرييب ك ادلنهج الوصفي التحليلي .من أدكات الدراسة :االختبار القبلي كاالختبار البعدم
للمجموعتني التجريبية كالضابطة من طالب كلية الًتبية جامعة اإلماـ ادلهدم .إعداد جتربة عملية تعتمد على التدريس بواسطة
برانمج الواتساب .تتكوف عينة الدراسة من (ٓٗ) طالب )ٕٓ( ،طالب للمجموعة التجريبية ك(ٕٓ) طالب للمجموعة الضابطة.
مصطلحات الدراسة

الفاعلية :ىي ادلقدرة على حتصيل النتيجة ادلطلوبة كحتقيق اذلدؼ ادلرجو ك القدرة على الصوؿ إذل النتائج ادلتوقعة.

مواقع التواصل االجتماعي :ىي مواقع كمواقع ادلراسلة اليت يتم بواسطتها تبادؿ الرسائل النصية كالصور كملفات الصوت
كمقاطع الفيديو كالفالش ك اليت يعمل معظمها على اذلواتف النقالة كتعتمد يف ذلك على شبكة اإلنًتنت.
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التحصيل :مدل استيعاب الطلبة ،دلا اكتسبوه من خربات ،من خالؿ مقررات دارسية معينة ،تقاس بدرجة ػلصل عليها الطالب
يف االختبارات التحصيلية ادلعدة ذلذا الغرض.

كلية الرتبية جامعة اإلمام املهدي :يعين هبا الباحث كلية الًتبية الواقعة مبدينة كوسيت منطقة القوز كىي إحدل الكليات اليت
تتكوف منهاجامعة اإلماـ ادلهدم.

مفهوم مواقع التواصل االجتماعي
يعرفها حسني شفيق أبهنا رلموعة من األشخاص يتحاكركف كيتخاطبوف ابستخداـ الوسائل اإلعالمية اجلديدة ألغراض مهنية
أك ثقافية أك اجتماعية أك تربوية كيف ىذا اجملتمع تتميز العالقات أبهنا ال تكوف ابلضركرة متزامنة ،كاألعضاء ػلضركف يف نفس
ادلكاف كالتواصل يتم دكف احلضور ،كقد يكوف اجملتمع االفًتاضي أكثر قوة كفعالية من اجملتمع احلقيقي ،كذلك ألنو يتكوف بسرعة
كينتشر عرب ادلكاف ،كػلقق أىدافو أبقل عدد من القيود كاحملدداتٔ.يعترب اإلعالـ اجلديد أك اإلعالـ االجتماعي أحد أبرز جتليات
ٕ
الويب كالذم يعرؼ أبنو مصطلح يشري إذل رلموعة من التقنيات كالتطبيقات اليت أدت إذل تغيري سلوؾ الشبكة اإلعالمية.

املواقع االجتماعية و الثورة معلوماتية

ادلواقع االجتماعية على الشبكة العنكبوتية ،ىي كاحدة من أىم الظواىر التكنولوجية يف القرف احلارل ،إذ تزايد عدد مستخدميها
يف السنوات األخرية إذل أرقاـ فلكية ،ك قد أسهم االنتشار الواسع للحواسيب احملمولة كىواتف اجليل الثالث ،إذل زايدة تعلق
كمتابعة ادلستخدمني ذلذه الشبكات االجتماعية ،فاجلميع يتبادؿ الرسائل كاحملاداثت كيشارؾ الصور كمقاطع الفيديو من خالؿ
ىذه الشبكات ،نظران النشغالو عن احلياة االجتماعية الواقعية  .كقد أثبت علم النفس ،أف عملية ختزين العقل البشرم للمعلومات
أك ادلفردات اللغوية ،تتحدد بطبيعة احلالة النفسية للمتلقي .كما كجدت ىذه الفكرة ما يدعمها يف الفلسفة اليواننية ،حيث أكد
أرسطو يف حديثو عن نظرية ادلعرفة على ضركرة االلتزاـ ابلبعد الًتفيهي أثناء عملية إلقاء الدركس .لذا فإف ىذه ادلواقع ستكوف من
أكثر األشياء اليت ؽلكن أف تولد الثورة يف رلاؿ التعليم لو مت توظيفها مبا يتماشى مع متطلبات اخلطاب ادلعريف كالعلمي .فالطالب
سيكونوف أكثر محاسان ،خاصة عندما يتعلق األمر ابستخداـ شبكات التواصل االجتماعي يف دركس قد يراىا البعض معقدة .
من بني ىذه الدركس نذكر على سبيل ادلثاؿ اللغات األجنبية اليت تعتمد بشكل أساسي على االنفتاح كاحلوار كاالنسجاـ داخل
احمليط الدراسي كغريىا من ادلواد كالرايضيات كالفلسفة  .إذا اعتربان مواقع التواصل اإلجتماعي شلثلة دلا يسمى ابإلعالـ اجلديد،
يرل مؤيدك ىذا ادلدخل أنو بدالن من االىتماـ بدراسة ما تفعلو كسائل اإلعالـ ابلناس ،فإف ما ينبغي دراستو ما الذم يفعلو الناس
ٖ
بوسائل اإلعالـ.
املواقع االجتماعية وحل مشاكل تربوية

كيرم الكثريكف أف الشبكة االجتماعية ساعدت يف حل مشكلة تربوية دتثلت يف افتقاد التعليم اإللكًتكين للجانب اإلنساين -
تعليم جامد -حيث أضافت الشكل اإلنساين من خالؿ مشاركة كتفاعل العنصر البشرل مع العملية التعليمية ،شلا ساعد على
جذب ادلتعلمني كزايدة الرغبة يف التعلم  .كإف ادلرحلة القادمة كما يشري الكثريكف ،ستشهد أظلاطان جديدة للتعلم تلعب فيها شبكة
اإلنًتنت كأدكاهتا ادلختلفة مبا فيها مواقع التواصل االجتماعي ،دكران زلوراين كلن يكوف التعليم مبعزؿ عن ىذه التطورات ،كيف كل
األحواؿ ؽلكن أف يساىم االستخداـ اإلغلايب ذلذه ادلواقع يف ترسيخ العديد من االغلابيات ،كؽلكن حصرىا يف أف تلك ادلواقع:
ٔ -حسنني شفيق  -نظرايت اإلعالـ كتطبيقاهتا يف دراسات اإلعالـ اجلديد كمواقع التواصل االجتماعي – القاىرة – دار فكر كفن للطباعة ٕٕٓٔ -ـ – ص٘ٓٔ.
ٕ -عباس صادؽ ػ اإلعالـ اجلديد :الوسائل كادلفاىيم كالتطبيقات – عماف ػ دار الشركؽ للنشر كالتوزيع – ٕٓٓٛـ – صٖٔ.
ٖ -محدم حسني زلمود – الوظيفة اإلخبارية لوسائل اإلعالـ – القاىرة – دار الفكر العريب – ٓ -ٜٜٔص.ٜ
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أ /توفر خدمات تعليمية أفضل ،حيث تساعد على التعلّم عن طريق تبادؿ ادلعلومات مع اآلخرين ،كادلناقشة البناءة للوصوؿ إذل
اتفاؽ حوؿ نقطة النقاش.
ب /تساعد على تنشيط ادلهارات لدل ادلتعلمني ،كما توفر فرص التعلّم ،كتزيد من قدرهتم كحتفزىم على التفكري اإلبداعي كأبظلاط
كطرؽ سلتلفة كذلك ألف التواصل كالتفاعل يتم بني أشخاص مثقفني كمن بيئات سلتلفة.
ج /تعمق ادلشاركة كالتواصل كالتفاعل مع اآلخرين ،كتعلم أساليب التواصل الفعاؿ كما أهنا جتعل ادلتعلم إغلابيان لو دكر يف احلوار،
كرأم يشارؾ بو مع اآلخرين ،لذلك فهي تعمل على التخلص من جعل دكره سلبيان.
د /تكفل للمتعلمني احلصوؿ على كسيلة تعليمية قوية كفورية ،كما تساعد يف تعزيز األساليب الًتبوية للتعلم ،فعملية التعلم تتطلب
بيئة تعاكنية يكوف ادلتعلم فيها زلوران لعملية التعلم.
ق /حتقق قدران من الًتفيو كالتسلية للمتعلمني ،يف حني أف ىذا الًتفيو يكوف ذلدؼ تعليمي زلدد من قبل ادلعلم.
ك /ىذه ادلواقع ،فتحت كأنتجت لغة جديدة بني ادلستخدمني بعضهم البعض ،كاليت ختتلف عن اللغة العربية أك اإلصلليزية.
ز /أصبحت جزءان من حياتنا اليومية ،فقد غزت مجيع اجملاالت دلا توفره من خدمات تدريبية أك تعليمية أك ترفيهية.
ح /تعزز ركح التواصل بني الطالب كادلعلمني ،مستفيدين شلا تقدمة ىذه ادلواقع من خدمات تساعد ادلعلم على بناء تدريبات
تساعد الطالب على ادلذاكرة.
ط /إدخاؿ أساليب جديدة تشجع على طرح األفكار كاإلبداع ،أك تبادؿ الكتب كإعارهتا بني الطالب.
(بدأ الكثري من أعضاء ىيئة التّدريس يف اجلامعات العادلية كالعربية ابستخداـ ىذه الشبكات للتّواصل مع الطالب ،من أجل
ٍ
دلعلومات يلقنو
متلق سليب
رلرد ِّ
خلق بيئة تعليمية شفافة كتفاعلية يكوف فيها الطّالب عنصران فاعالن يشارؾ يف ادلسؤكلية ،كليس ّ
إايىا ادلعلِّم يف القاعة ال ّدراسية .كلكن ما ىي الطّرؽ اليت ؽلكن لعضو ىيئة التّدريس أ ْف يستخدمها من خالؿ الشبكات
الراجعة منهم؟.
االجتماعية لبناء ادلقرر ال ّدراسي ،كتطويره كالتّواصل مع الطّالب كأخذ التّغذية ّ
إ ّف اإلجابة على مثل ىذه التّساؤالت تتلخص يف النّقاط التّالية:
ادلقرر ؽلكن للمعلِّم أ ْف ينشئ صفحة على أحد ادلواقع االجتماعية يشًتؾ فيها اخلرباء كالطّالب ادلهتموف
أكالن :قبل بدء تدريس ّ
للمقرر.
كيقوـ أبخذ آرائهم شلّا يساعده على حتديد احملتول كصياغة األىداؼ ّ
ادلادة ،مثل ادلنهج ال ّدراسي كطريقة التّقييم ،كادلصادر كادلراجع كشرائح
مكوانت ّ
اثنيان :أثناء تدريس ّ
ادلادة يقوـ األستاذ بتحميل ّ
ادلهمة .اثلثان :تقسيم الطّالب إذل
العرض كالواجبات كاإلعالانت ادلختلفة .اثنيان :إجراء ادلناقشات التّفاعلية حوؿ ادلوضوعات ّ
رلموعات يف حالة ادلهاـ اجلماعية مثل ادلشركعات .رابعان :إرساؿ رسائل إذل فرد أك رلموعة من الطّالب عن طريق ادللف
الشخصي عند احلاجة.
ّ
ادلهاـ ال ّدراسية األخرل.
خامسان :تسليم كاستالـ الواجبات ك ّ
الشبكات االجتماعية مثل أيقوانت  likeك commentيف أؿ  ،Facebookألخذ
سادسان :ؽلكن استخداـ بعض أدكات ّ
الشبكات االجتماعية يف التّعليم لو العديد من ادلميزات اليت من ضمنها توسيع
ادلادة .إ ّف استخداـ ّ
رأم الطّالب حوؿ مكوانت ّ
دائرة ادلتعلّمني بتوفري سهولة التّواصل بينهم ،كبني ادلعلِّم ،ككذلك نشر الثّقافة التّقنية كتوسيع مدارؾ الطّالب إبطالعهم على
أحدث ادلستجدات يف رلاؿ دراستهم .كأخريان إعطاء الفرصة لبعض الطّالب الذين يعًتيهم اخلجل عند مواجهة ادلعلم للتّعبري عن
آرائهم كتابة ،شلّا قد يساعدىم على اإلبداع .بل إ ّف ىذا من شأنو أ ْف ػلقق فوائد اجتماعية كاقتصادية أيضان تتمثل يف خفض
اإلنفاؽ على القاعات ال ّدراسية كادلباين اجلامعية كاألدكات كالوسائل التّعليمية ،كالتّقليل من الكثافة ادلركرية يف شوارع ادلدف،
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غري أنّو قد تكوف ىناؾ بعض العيوب الستخداـ شبكات التّواصل
كاحلفاظ على البيئة ابلتقليل من االستخداـ الورقي كالطباعةَ .
لكل
االجتماعي يف التّعليم .فعلى سبيل ادلثاؿ ،رمبا ينطوم استخدامها على انتهاؾ للخصوصية ،حيث يوجد ملف شخصي ّ
ٍ
معلومات عنو كعن مكاف كجوده كنشاطاتو كميولو ،كقد يُساء استخداـ ىذه ادلعلومات يف حالة كشفها
طالب ػلتوم على
الشخصية بني
شك من ادلواجهة ادلباشرة ك ّ
ألشخاص غري موثوؽ هبم .ككذلك فإ ّف استخداـ اإلنًتنت يف التّواصل يقلّل بدكف ّ
ادلهمة ىو أنّو رمبا يكوف ىناؾ رلاؿ
مهمة إلغلاد عالقة قوية كمستدؽلة بينهما .كأحد العيوب ّ
ادلعلّم كطالبو ،كاليت تكوف أحياانن ّ
ِ
الساعات
للغش إذا متّ استخداـ ادللف ّ
ّ
الشخصي ألحد الطّالب من قبل طالب آخر غري صاحب ادللف .كأخرياَ فإ ّف زايدة عدد ّ
الرغم من ىذه ادلساكئ
اليت يقضيها الطّالب أماـ جهاز احلاسب قد تؤدم إذل بعض ادلشاكل النفسية أك االجتماعية .كعلى ّ
يستمر ،بل سوؼ يزداد
الشبكات االجتماعية يف التّعليم سوؼ
القليلة فإ ّف ادلزااي تبدك أكثر بكثري ،شلّا يدعوان لالعتقاد أب ّف دكر ّ
ّ
ٔ
السنوات القليلة القادمة).
كيصبح أكثر تطبيقان كانتشاران يف ّ
املؤسسات التعليمية و استخدام مواقع االجتماعي

2

تدكر الكثري من التساؤالت حوؿ أعلية مواقع التواصل االجتماعي يف الدراسة اجلامعية ،كمن الرائع أف تستخدـ أدكات أيلفها قسم
كبري من الطالب ،يستطيع الطالب أف يكملوا نقاشهم العلمي اخلاص يف الصف ،شلا سيثرم ادلادة العلمية .كلكن يف نفس
الوقت :قد يتضايق الطالب من كجودؾ يف صفحتهم اخلاصة كغلدكف يف ىذا تعدم على حريتهم الشخصية .قد ال ؽللك بعض
الطالب حساابن يف ىذه ادلواقع ،كلكن إبمكاهنم أف ينشئوا حسااب مؤقتان .بعض الطالب ال يستطيعوف التميز بني ما ىو أكادؽلي،
كبني ما ىو حديث شخصي .قد تواجهك كأستاذ مشاكل يف خصوصية ادلعلومات ادلنشورة ،أك احلفاظ على حقوؽ ادللكية ذلا.
ككىو ما ؽلكن تالفيو ابستخداـ أنظمة اخلصوصية ادلتعددة اليت تقدمها ىذه ادلواقع.
موقع الواتساب :إف برانمج الواتساب لو دكر فعاؿ يف خدمة اجملتمع من خالؿ تسهيل خدمة التواصل ،كخصوصان مع استحداث

ادليزات اليت تتعلق بتبادؿ الصوت كالصورة كملفات النصوص كغريىا من األمور اليت من شأهنا أف تقرب الصورة بني ادلتحاكرين عن
بعد .يعد الواتسامبن أىم الربامج احململة على ىاتف طالب اجلامعة لدكره يف صنع اجملتمع االفًتاضي الغري زلدكد ،كمن إغلابياتو
من كجهة نظر الباحث تسهيل عمليو التواصل كجعلها عملية سريعة مواكبة لسرعة العصر ،كما أنو غري مكلف فبإمكاف الطالب
استخدامو إلرساؿ الرسائل النصية كالصوتية ،كىنا أقف مع الرسائل الصوتية حيث أف ذلا دكران فعاالن من جوانب كثرية ،كعلى
سبيل ادلثاؿ شخص ال غليد الكتابة إبمكانو تسجيل الرسالة كإرساذلا ،أك طالب ؽلشى يف الطريق مسرعان كمنشغال بعدة أمور
كالبد لو أف يرسل رسالة سريعة لشخص ما ،ما عليو إال تسجيلها كإرساذلا بسرعة كبرية كأبقل تكلفة،كذلك استخداـ الواتساب
إلرساؿ الفيديوىات كالصور كحىت نكوف أقرب للواقع فإف طالب اجلامعة يتناقلوف صوران لنماذج االمتحاانت كللمعلومات
األكادؽلية –جداكؿ احملاضرات ،كجداكؿ االمتحاانت -عن طريق الواتساب كىذه فائدة عظيمة ال ختفى على اجلميع ،كيف سبيل
احلديث عن اإلغلابيات ال ننسى توفري الواتساب فرصة التواصل اخلارجي مع األىل حبيث أصبح الطالب يشعر ككأنو يعيش كسط
أىلو أثناء يومو الدراسي.

مفهوم الواتساب :مستوحى من عبارة ) (what’s upيف العامية اإلصلليزية ،كتعين ) كيف – حالك) ،عبارة ترحيبية يف ادلقاـ
األكؿ ،كال يتم إستخداـ ىذه الكلمة يف اإلطار الرمسي ،بل ىي كلمة شائعة يتم إستخدامها يف التواصل االجتماعي أك بني
1

-http://rs.ksu.edu.sa/68758.html - 5 - 11 – 2016.
-http://alabdulrazaq.blogspot.com–5 – 5 – 2015.

2

971

جملَّةُ جامعة خبْت الرضا العلمية ،حمكمة تصدر ربع سنوية العدد السادس والعشرون

ديسمرب 2018م

][UBJSR: ISSN:( Online) 1858-6139

http://mag.uofb.edu.sd

األصدقاء عند بداية الدردشة بينهم .إذان ماذا تعين ابدلفهوـ التقين؟ ىو تطبيق تراسل رلاين موجو للهواتف الذكية كيدعم مجيع
أنظمة تشغيل اذلواتف الذكية ،يستخدـ التطبيق خدمة بياانت اذلاتف (اإلنًتنت) إلرساؿ الرسائل النصية كالصوتية ،كالصور،
كالفيديو بني شخصني ،أك رلموعة أشخاص ،كمبقارنة التكلفة ادلالية بينها كبني الرسائل القصرية  SMSصلدىا تتفوؽ عليها حيث
ال تتطلب أم تكاليف مالي ة للرسائل ،يكفي فقط اإلتصاؿ ابإلنًتنت إلستخدامها ،كىذا ىو السر الرئيسي يف تزايد شعبية
ٔ
التطبيق يومان بعد يوـ.
تعريف الواتساب :ىو أحد القنوات التواصلية اليت ختلق بنية اجتماعية مفتوحة متفاعلة قادرة على االبتكار دكف ادلساس بشكل

ىذه البنية ،ىذا مع اإلشارة إذل صعوبة حتديد أك اإلدلاـ هبدؼ معني ذلذه اخلالاي االجتماعية ادلبتكر .من خالؿ التطور التقين
ٕ
كادلعلومايت.

نشأة وتطور الواتساب :بدأ العمل على تطبيق كاتسابفي أكائل عاـ ٕٜٓٓـ ،ك مت إطالقو رمسيان للمستخدمني يف نوفمرب من
العاـ ذاتو ك كاف التطبيق آنذاؾ موجود فقط بشكل حصرم على متجر (اآلب ستور) التابع (آلبل) ،كاف ىذا على يد (برين
أكتوف) ك (جاف كوـ) ك كالعلا موظفاف سابقاف عمالن طويالن لدل شركة (ايىو) قبل أف ينفصال عنها ك يؤسسا تطبيق كاتساب
الشهري الذم تقع مقر شركتو حاليان يف كادم السليكوف مبدينة (ماكننت فيو بكاليفورنيا) .بعد النجاح الذم حققو التطبيق مت
إصدار نسخة أخرل من التطبيق على منصة (بالكبريم) ،ك تواذل دعم ابقي أنظمة التشغيل ليصبح اآلف التطبيق متوفران على مجيع
أنظمة تشغيل اذلواتف احملمولة :أندركيد ،ك يندكز فوف ،سيمبياف ،كغريىا ،كىو كذلك متوفر بنحو (ٕٖ) لغة سلتلفة مبا فيها اللغة
العربية ،ك يعد ىاتف) (Nokia N95ىو أقدـ ىاتف زلموؿ مدعوـ رمسيان من تطبيق كاتساب ،حيث يرجع اتريخ صدكره إذل
مارس من عاـ ٕٓٓٚـ ٖ.أقدمت شركة فيسبوكمؤخران على شراء شركة الواتساب مببلغ ( )ٜٔمليار دكالر أمريكي ،على الرغم
من ِ
صغر شركة الواتساب ،كاليت ال يتجاكز عدد موظفيها (٘٘) موظفان فقط من ضمنهم (ٕ٘) مهندسان مسؤكؿ عن تقدًن
اخلدمات بلغات سلتلفة مثل اللغة العربية كاإلنكليزية كاألدلانية كماندراين الصينية...إخل ،كأييت اىتمامنا بربانمج الواتسابتحديدان
بسبب هتافت مستخدمي اإلنًتنت يف ىذه ادلنطقة من العادل على استخدامو – األمر الذم غلعلو بيئة مالئمة للتعليم كالتعلم،
كتبلغ نسبة مستخدمي الواتساب يف منطقة الشرؽ األكسط كأفريقيا ٓ %ٚمن أصحاب اذلواتف الذكيةكذلك بفضل خدماهتاليت
تتيح دلستخدميو إمكانية تبادؿ الرسائل النصية ،كالتشارؾ يف الصور ،كادللفات الصوتية ،كملفات الفيديو ،كملفات النصوص
مبختلف الصيغ ،كُؽلكن برانمج الواتساب مستخدميو من حتديد مواقعهم اعتمادان على اخلرائط .كبذلك يستطيع مستخدمو ىذا
التطبيق تبادؿ األفكار كاآلراء كادلعارؼ كادلراجع كادلستندات كالتهاين كالتربيكات كالتحااي ،كادلواساة .كؽلتاز ىذا التطبيق بقدرتو
على التعامل مع رلموعة كبرية من أنظمة التشغيل (ادلنصات) اخلاصة ابذلواتف الذكية مثل نظاـ التشغيل أندركيدمن إنتاج جوجل،
كنظاـ تشغيل بالؾ بريم ،كنظاـ التشغيل أبل آم أك إس) ،(Apple iOSكنظاـ التشغيل مسبيياف)(Symbianكأنظمة
تشغيل من إنتاج شركة نوكيا) ٗ. (Nokiaفرباير(ٕٗٔٓـ) خرج العادل يف صباح ىذا الشهر ليجدكا أف الشائعات السابقة قد
أصبحت حقيقة ،إبستحواذ فيسبوؾ على التطبيق مببلغ ( )ٜٔمليار دكالر (ٗ) مليار دكالر نقدان ك (ٕٔ) مليار دكالر على شكل
أسهم يف الشركة ابإلضافة إذل (ٖ) مليار مشاركة بني الشركتني” ،يف اثين أكرب صفقات اإلستحواذ يف ذلك الوقت ،كأكؿ
1- https://www.arageek.com/tech/2016/09/25/whatsapp-timeline.html - 2 - 4 – 2018.
ٕ -قاسم مرًن كأخركف –دكر مواقع التواصل االجتماعي يف تنمية العمل الطوعي –جامعة قاصدم مرابح كرقلة  -كلية العلوـ اإلنسانية – قسم علوـ اإلعالـ كاالتصاؿ – ٕ٘ٔٓـ
– صٕٗ.
3- https://www.albayan.ae/editors-choice/varity/- 4 – 6 – 2017.
4 -http://avb.s-oman.net/archive/index.php/t-2142272.html - 7 - 3 – 2018.
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صفقة إستحواذ هبذا ادلبلغ تقوـ بو شركة فيسبوؾ يف اترؼلها .مارس (ٕٗٔٓـ) – ديسمرب(ٕ٘ٔٓـ)خالؿ ىذه الفًتة شهد
التطبيق حتديثات كترقيات كبرية خاصة على ادلستول األمين ،كما مت تقدًن ميزة ُدتكن مرسل الرسالة من معرفة ىل مت قراءة رسالتو
من قِبل ادلستقبل عن طريق تنبيو للراسل كمت تقدًن طريقة لتعطيل ىذا األمر ،كما مت إطالؽ تطبيق الواتساب دلتصفحات الويب
عن طريق ادلزامنة بينها كبني اذلاتف احملموؿ ،كاعلنت الشركة عن نيتها القضاء على عمالء كمطورم الطرؼ الثالث الذين يطلقوف
تطبيقات شبيهة ذلا مثل)(Whatsapp Goldكلن يستطيع ادلستخدـ من إستخداـ التطبيق الرمسي إذا الغى تثبيت ىذه
التطبيقات الشبيو ،كشهدت بعض ادلناطق كالدكؿ إيقاؼ ىذه اخلدمة ألسباب سياسية كأمنية ،فقد مت إيقاؼ اخلدمة يف الربازيل
لفًتة كجيزة بعد إكتشاؼ فيسبوؾ أف احلكومة تتنصت على احلساابت عن طريق التطبيق .مت إبراز رقم حديث من (Mark
)Zuckerbergادلدير التنفيذم للفيسبوؾ بوصوؿ عدد ادلستخدمني النشطني للتطبيق إذل (ٓٓ )ٚمليوف مستخدـ نشط
شهراين ،يرسلوف أكثر من (ٖٓ) مليار رسالة يف اليوـ ،يف يناير (ٕٓٔٙـ( أصبح تطبيق كاتساب رلاين ابلكامل .مارس
(ٕٓٔٙـ) قدـ التطبيق خالؿ ىذه الفًتة ميزة مشاركة ادللفات من نوع)(PDFبني ادلستخدمني كجهات اإلتصاؿ ،كبدأ التطبيق
ابستخداـ ميزة التشفري)(End-to-Endاخلاص بتشفري الرسائل بني ادلرسل كادلستقبل كما مت تقدًن التطبيق ألنظمة التشغيل
ٔ
األخرل (كيندكز ،ماؾ).
إحصائيات خاصة ابستخدام الواتساب :عن حجم ادلعلومات اليت يتم تداكذلا من خالؿ ىذا التطبيق تشرياإلحصائيات منشورة

أبف أعلى كم من الرسائل اليت كصلت إذل الواتسابفي اليوـ الواحد قد بلغ (ٗ )ٙمليار رسالة ،كىذا الرقم القياسي ال ؽلثل ادلعدؿ
اليومي .أما معدؿ الرسائل اليت ترسل يوميان من خالؿ الواتساب فيبلغ ( )ٜٔمليار رسالة ،كعدد الرسائل اليت تصل يوميان إذل
الواتسابفيبلغ (ٖٗ) مليار رسالة .أما معدؿ عدد الرسائل الصوتيةادلرسلة بشكل يومي فيبلغ (ٕٓٓ) مليوف رسالة صوتية ،كعن
معدؿ عدد الرسائل الفيديويةادلرسلة بشكل يومي فيبلغ (ٓٓٔ) مليوف رسالة فيديو .كقد أحلق ىذا التطبيق أبلغ الضرر بشركات
اذلاتف كاليت حرمها من عوائد الرسائل القصرية كادلعركفة إختصارا ابلػ) .(SMSجتاكز عدد ادلستخدمني الفاعلينخالؿ العاـ
(ٕٗٔٓـ) الػ(ٓ٘ٗ) مليوف مستخدـ فاعل ،كادلقصود ابدلستخدـ الفاعل ىنا ىو ادلستخدـ لتطبيق الواتسابلمرة كاحدة على
األقل خالؿ الشهر ،كىذا ؼلتلف عن عدد ادلستخدمني ادلسجلينوالذين عادة ما يفوؽ عددىم عدد ادلستخدمني الفاعلني،
كيستخدـ ىذا التطبيق ما نسبتو (ٓ )% ٚمن مستخدمي الواتساب بشكل يومي ،كينضم ذلذا التطبيق مليوف مستخدـ جديد
يوميان ٕ.خال العاـ (ٕٓٔٙـ) أصبح لدل كاتساب أكثر من مليار مستخدـ نشط ،النسبة األكرب يف دكلة اذلند .أكثر من (ٔ)
مليوف مستخدـ يقوـ ابلتسجيل على الواتساب كل يوـ ،كأكثر من (ٓٓ )ٚمليوف صورة يتم تبادذلا على الواتساب كل يوـ،
كغلرم إرساؿ أكثر من (ٓٓٔ) مليوف مقطع فيديو عرب التطبيق يف اليوـ الواحد .يقدر متوسط االستخداـ للشخص الواحد يف
األسبوع للواتساب بػ(٘ )ٜٔدقيقة .ٖ.كشف ادلدير التنفيذم لشركة فيس بوؾ مارؾ زككربرغ ،كاليت دتلك خدمة التواصل
كاتساب ،عن أحدث األرقاـ ادلتعلقة بنمو كاتساب خالؿ النصف األخري من العاـ (ٕٓٔٚـ) ككفقا لزككربرغ – ادلدير التنفيذم
لفيسبوؾ ادلالك احلارل لواتساب  -فإف عدد مستخدمي كاتساب كصل إذل (٘ )ٔ.مليار مستخدـ للخدمة شهراي اليت تشهد
إرساؿ (ٓ )ٙمليار رسالة يوميا ٗ.األمر ادلؤكد الذم غلزـ بو الباحث أنو حني الفراغ من ىذه الدراسة تكوف اإلحصاائت السابقة
حوؿ الواتساب قد اختلفت بصورة كبرية ضلو الزايدة يف أرقمها.
9- https://www.arageek.com/tech/2016/09/25/whatsapp-timeline.html - 2 - 4 – 2018.
1- mohammednajiask@gmail.com – 4 – 7 – 2018.
3- https://www.arageek.com/tech/2016/09/25/whatsapp-timeline.html - 2 - 4 – 2018
1 -https://www.emaratalyoum.com/online/follow-ups/ -14 – 6 – 2018.
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خدمات الواتساب اليت ختدم العملية التعليمية
من خالؿ عمل الباحث يف يف التدريس اجلامعي الحظ استخداـ تطبيقات كمواقع التواصل االجتماعي يف كثري من أركاف العملية
التعليمية ،كتسخري إمكاانت تلك ادلواقع ،كإف دل يكن ذلك التسخري سلططان لو كإظلا أييت بصورة تلقائية ،كأييت ىذا االستخداـ يف
ثالثة اجتاىات األكؿ فيها استخداـ مواقع التواصل االجتماعي بني الطاالب فيما بينهم ،كيظهر االجتاه الثاين يف استخداـ مواقع
التواصل االجتماعي بني األستاذ كزمالئو من أعضاء ىيئة التدريس ،كادلوظفني يف ادلؤسسة اليت يعمل هبا ،مث االجتاه الثالث الذم
ؽلثلو استخداـ مواقع التواصل االجتماعي بني األستاذ كطالبو .يرل الباحث أف السبب الذم يقف كراء شيوع استخداـ مواقع
التواصل االجتماعي يف عملية التعليم كالتعلم كالتلقائية يف ذلك ىو ارتباطها الوثيق ابذلواتف النقالة اليت ابتت متوفرة عند معظم
أطراؼ العملية التعليمية من أساتذة كإداريني كموظفني كطالب ،كمن ذلك أيضان سهولة استخداـ التطبيقات اليت ترتبط بتلك
ادلواقع ،كأخريان اطلفاض كلفة اخلدمات اليت تقدمها مواقع التواصل االجتماعي فهي تعتمد بصورة أساسية على دخوؿ شبكة
اإلنًتنت مث تكوف كل ادليزات متاحة أماـ ادلستخدـ رلاانن .أتيت يف مقدمة اخلدمات اليت يقدمها موقع أكتطبيق كاتساب فهو
ػلمل ميزات التطبيقات كادلواقع يف ذات الوقت دعمو دليزة ارساؿ ملفات النصوص ابشكلها ادلختلفة مثل الويرد ،كاليب دم اؼ،
كالبوربوينت ،ىذه ادليزة كإف قدمتها حتديثات الواتساب ادلتأخرة كدل تكن ضمن ادلوقع حني نشأتو حيث أهنا أضيفت يف العاـ
 ٕٓٔٙـ إال أهنا صنعت من الواتساب كاحدة من من البيئات التعليمية ادلالئمة للمتعلمني ،كاليت ؽلكنهم فيها تبادؿ ادلراجع
كالكتب كادلذكرات كاجلداكؿ كالتعليمات ،كىي كذلك دتكن األساتذة من دتليك الطالب ادلقررات الدراسية اليت ػلتاجوهنا بكل
سهولة كيسر كجتربة الباحث اليت تقوـ عليها الدراسة احلالية خري مثاؿ على ذلك ،أيضا ؽلكن االستفادة من ىذه ادليزة لواتساب
يف األعماؿ اإلدارية للمؤسسات التعليمية ،مثل نشرجداكؿ احملاضرات كجداكؿ االمتحاانت كاإلعالف عن الربامج كالعطالت
الطارئة .منذ نشأة الواتساب كفر الواتساب خدمة تبادؿ الصوكر الثابتة ،كادلتحركة فيمكن من خالؿ ىذه اخلدمة تبادؿ مقاطع
الفيديو اليت حتوم احملاضرات كالدركس بني الطالب كتلقيها من أساتذهتم .من اخلدمات اليت كفرىا الواتساب يف مرحلة مبكرة
من مراحل تطوره دلستخدمية خدمة الرسائل الصوتية كىي دتكن ادلستخدـ من إرساؿ مقاطع مت ختزينها مسبقان على ذاكرة اذلاتف،
أك تسجيلها بصورة فورية كإرسلها إذل الطرؼ اآلخر عن طريق ىذه ادليزة ؽلكن تبادؿ الشركحات دلوضوعات تعليمية هتمهم.
يستطيع األستاذ ادلختص يف علم اجلغرافيا كطالبو تسخري خدمة حتديد ادلوقع ،فهي دتكن من قياس ادلسافات بني سلتلف النقاط،
ك توفر امكانية حتديد ادلواقع بدقة عالية .من أىم اخلدمات اليت يقدمها كتساب،كؽلكنها إفادةالعمليةالتعليمية ىي خدمة إنشاء
رلموعات الًتاسل كإضافة عدد ٍ
مرض من األفراد لتلك اجملموعات ،كقد تطور العدد الذم ؽلكن إضافتو إذل رلموعة كاحدة حىت
كصل إذل (ٓ )ٕٙمضاؼ ،ىذه ادليزة دتكن إنشاء اجملموعات ادلتخصصة لكل قسم ،أك مستول من ادلستوايت الطالبية يتم من
خالذلا تبادؿ ادلواد العلمية ابشكاذلا ادلختلفة ،ككذلك إدارة احلوارات كادلناقشات بني الطالب داخل التخصص الواحد كأساتذهتم،
أك طرح األسئة كاالستفسارات كتلقي الردكد عليها بصورة فورية ،كؽلكن التغلب على ازدحاـ اجملموعات ابلرسائل أبف ؽليز ادلشًتؾ
داخل اجملموعة الرسائل ادلهمة كذات األكلوية بنجمة دتكنو من العثور عليها بكل سهولة كيسر يف أكقات الحقة ،أك استخداـ أداة
البحث أعلى اجملموعة إلغلاد أم رسالة كإف بعد اتريخ إرساذلا أك تلقيها .دل يبدأ الواتساب بكل ىذه ادليزات كاإلمكاانت لكن
عملية التطوير ادلستمرة تنتج ىذه اإلضافات يف ادلزااي كاخلدمات يومان بعد يوـ إذل أف كصل الواتساب إذل شكلو احلارل ،كمن
كجهة نظر الباحث فإف عمليات التطوير ادلستمرة ستسفر عن مزااي كخدمات أخرل للواتسابيصعب تقدير حدكدىا أك
التنبوءبشكلها يف كقتنا الراىن األمر الذم غلعل الواتساب من البيئات الواعدة ابلنسبة للعملية التعليمية.
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الدارسي لألبناء يف زلافظة طولكرـ من
االجتماعي على التحصيل
رشا أديب دمحم عوض2102( :م) :استخداـ مواقع التواصل
ّ
ّ

االجتماعي
كجهة نظر رابت البيوت)،كت ّكو َف رلتمع الدارسة ،من رابت البيوت اللوايت أبَناؤىم لديهم حساب على مواقع التواصل
ّ
التحليلي ،عينة الدراسة ) (100ربة بيت،لدل أبنائها حساب على مواقع
يف زلافظة طولكرـ ،اتبعت الدارسة ادلنهج
الوصفي ّ
ّ
التواصل االجتماعي ،مت اختيارىم ابلطريقة الغرضية ،استخدمت الباحث برانمج احلزـ اإلحصائية للعلوماالجتماعية ) .(spssأىم
الدارسي لألبناء يف زلافظة طولكرـ .أىم التوصيات  :استهداؼ
االجتماعي أتثريان سلبينا على التحصيل
النتائج :دلواقع التواصل
ّ
ّ
االجتماعي على التحصيل
كهن بتأثري مواقع التواصل
األمهات حبمالت التوعية،ككرش العمل،اليت هتدؼ اذل رفع مستول إدار ّ
ّ
الدارسي لألبناء.
فهد بن علي الطيار2102 ( :م) :ىدفت الدراسة إذل بياف أثر شبكات التواصل االجتماعي على القيم لدل طالب اجلامعة.

كاستخدـ الباحث ادلنهج الوصفي التحليلي،كتكونت عينةالدراسةاحلالية من طالب جامعة ادللك سعود ابلرايض على اختالؼ
ختصصاهتم العلمية،كقد مت اختيارىم بطريقة عشوائية كبلغت العينة النهائية(ٗ )ٕٕٚطالبان .أىم النتائج :أف أىم اآلاثر السلبية
لشبكات التواصل دتثلت يف التمكن من إجراء عالقات غري شرعية مع اجلنس اآلخر ،كاإلعلاؿ يف الشعائر الدينية ،أىم
التوصيات :تكثيف الندكات العلمية كادلواقع التعليمية اذلادفة اليت تبني لطالب اجلامعة التأثري السليب لشبكات التواصل االجتماعي
على القيم االجتماعية.
آالء اجلريسي وآخرين2102( :م) :أثر مواقع اذلاتف النقاؿ يف مواقع التواصل االجتماعي على تعلم كتعليم القرآف الكرًن
لطالبات جامعة طيبة كاجتاىهن ضلوه).مت استخداـ ادلنهج شبو التجرييب .كدتثلت عينة الدراسة يف(ٖٗ) طالبة من طالبات
كليةالًتبية .كمت إعداد كاستخداـ بطاقة مالحظة ،كمقياس اجتاىات،كبعض مواقع اذلاتف النقاؿ .أىم نتائج الدراسة كجود فركؽ
ذات داللة إحصائية عندمستول داللة بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية كدرجات اجملموعة الضابطة ) (05٫α≤0يف
التطبيق البعدم لبطاقة ادلالحظة على تعلم القرآف الكرًن لصاحل اجملموعة التجريبية ،كإذل عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية
البعدم لطالبات اجملموعة ))05٫α≤0التجريبية يف اجتاىهن
القبلي ك ْ
عندمستول داللة بني متوسطي درجات التطبيقني ْ
ضلواستخداـ مواقع اذلاتف النقاؿ يف مواقع التواصل االجتماعي على تعلم كتعليم القرآانلكرًن .أكصت الدراسة إبقامة دكرات
تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس كالطالب كالطالبات يف اجلامعات السعودية لتدريبهم على استخداـ مواقع اذلاتف النقاؿ يف مواقع
التواصل االجتماعي لتعلم كتعليم القرآانلكرًن.
جواهر بنت ظاهر دمحم عنزي2102(:م)( :فاعلية استخداـ شبكات التواصل االجتماعي يف حتصيل العلوـ كاالجتاه ضلو رلتمع

ادلعرفة لدل طالبات الصف الثالث ادلتوسط ابدلدينة ادلنورة) .دراسة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة يف ادلناىج كتقنيات التعليم ىدفت
الدراسة إذل معرفة فاعلية استخداـ شبكات التواصل االجتماعي يف حتصيل العلوـ كاالجتاه ضلو رلتمع ادلعرفة كالكشف عن
كجودعالقة ارتباط،أكعدمها بني حتصيل العلوـ كاالجتاه ضلورلتمع ادلعرفة .استخدمت الدراسة ادلنهج شبو التجرييب .حيث طبقت
الدراسة على عينة عشوائية ،قوامها ثالث كستوف طالبة منها اثنتاف كثالثوف طالبة ؽلثلن اجملموعة التجريبية كإحدل كثالثوف طالبة
ؽلثلن اجملموعة الضابطة .كدتثلت أدكات الدراسة يف االختبار التحصيلي كمقياس االجتاه ضلو رلتمع ادلعرفة ،بعد التأكد من صدقها
كثباهتما .كبعد مجع البياانت كمعاجلتها ابستخداـ برانمج) .)spssأىم النتائج :توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول
الداللة ) (0.0بني متوسط درجات طالبات اجملموعة التجريبية ،كاجملموعة الضابطة يف التحصيل البعدم عند مستوايت ادلعرفية
الدنيا لصاحل اجملموعة التجريبية .أىم التوصيات :توظيف شبكة التواصل االجتماعي فيسبوؾ يف تدريس معظم ادلناىج الدراسية
كاإلستفادة من خدمة اجملموعات اليت يقدمها فيسبوؾ يف انشاء رلموعات متخصصة كدعم اجتاه ادلعلمات ضلو استخداـ شبكة
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التواصل االجتماعي فيسبوؾ كتضمن مواقع إعداد ادلعلمات مهارات التعامل مع شبكات التواصل االجتماعي .من خالؿ كقوؼ
الباحث علي الدراسات السابقة كاستعراضو ذلا ،يتضح أف الدراسة احلالية اتفقت مع عدد من الدراسات السابقة يف استخدامها
للمنهج التجرييب كواحد من أدكات البحث كمنها :دراسةآالء اجلريسي كآخرين ،كدراسة دراسة جواىر بنت ظاىر دمحم عنزم .كصلد
أف بعض الدراسات السابقة اليت عرض ذلا الباحث أجرت الدراسة يف رلاؿ التعليم اجلامعي كمبا أف الباحث أجرم الدراسة يف
رلاؿ التعليم اجلامعي فإف الدراسات اليت تتفق مع الدراسة احلالية يف نفس اجملاؿ ىي :دراسة فهد بن علي الطيار ،كدراسةآالء
اجلريسي كآخرين.
إجراءات الدراسة امليدانية

جمتمع الدراسة :يتكوف من طالب السنة األكذل كلية الًتبية جبامعة اإلماـ ادلهدم الذين يدرسوف مادة أصوؿ الًتبية يف العاـ
ٕٓٔٚـ ٕٓٔٛ -ـ .مت اختيار عينة الدراسة ابلطريقة العمدية (القصدية) من بني كليات جامعة اإلماـ ادلهدم كذلك ألسباب
منها توفري اإلمكانيات ادلطلوبة إلجراء الدراسةكأجهزة اذلواتف النقالة اليت ؽللكها معظم الطالب ابلكلية ،كأستعداد إدارة الكلية
كأساتذهتاللتعاكف مع الباحث إلكماؿ الدراسة ،كألف الباحث يعمل أستاذان بذات الكلية .بلغ عدد أفراد العينة الذين اختارىم
الباحث من الطالب(ٓٗ) طالبان ك طالبة متّ تقسيمهم إذل رلموعتني متساكيتيني اجملموعة األكذل جتريبية ،كاألخرل ضابطة ،ككاف
ىناؾ تكافؤ بني اجملموعتني،كتفاصيلها كما يلي:
جدول ( )0يوضح توزيع أفراد العينة
اجملموعة

العدد

طريقة التدريس

التجريبية
الضابطة

ٕٓ
ٕٓ

درسوا عرب الواتساب
الطريقة التقليدية
21

اجملموع
املصدر :اعداد الباحث من بياانت الدراسة امليدانية2108 ،م

حتديد خصائص العينة :العمر الزمين للطالب العينة :تًتاكح أعمار الطالب بني ( )ٔٚػ ػ ػ ػػ(ٕٓ)عاـ .اجلنس :تكونت رلموعة

الدرسة من طالب السنة األكذل بكلية الًتبية جامعة اإلماـ ادلهدم شلثلة من اجلنسني الذكور كاإلانث .متغريات أداء الطالب يف
االختبار القبلي :متّ تصميم اختبار قبلي للمجموعتني الضابطة كالتجريبية كذلك هبدؼ الوقوؼ على مستول اجملموعتني كمدل
تفاكت ادلعرفة القبلية ذلما .كتكوف االختبار من ( ٘ٔ ) فقرة.

أدوات الدراسة :دتثلت أدكات الدراسة يف االختبار قبلي كاالختبارالبعدم للمجموعتني كالتجريبية كالضابطة ،كالكتاب اإللكًتكين
دلادة أصوؿ الًتبية ،مث تطبيق الواتساب .قاـ الباحث بعد االنتهاء من تدريس ادلادة إبجراء اختبارحتصيلي ،كىو( االختبار القبلي)
لقياس عدد من ادلستوايت ادلعرفية كىي :التحليل كالًتكيب كالتقوًن ،كذلك لقياس تكافؤ اجملموعتني قبل تطبيق التجربة كدلعرفة
مدم كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني التجريبية كالضابطة بعد انتهاء التجربة .بعد ذلك قاـ الباحث بوضع
تعليمات االختبار كىي ختتص أبمساء الطالب كاسم ادلادة كعدد صفحات االختبار كالزمن ادلقرر حللو ككيفية كمكاف حل االختبار
كعدد الدرجات ادلمنوحة لكل سؤاؿ .مت التحقق من الصدؽ الظاىرم لالختبار ابالعتماد علي صدؽ احملكمني ،كذلك بعرض
االختبار يف صورتو األكلية علي رلموعة من ادلختصني يف العلوـ الًتبوية للتأكد من الصدؽ الظاىرم لألداة كمراجعة فقراهتا (أسئلة
االختبار) ،لقياس صالحية فقرات االختبار كمدل مالءمتو لقياس فركؽ التحصيل بني أفراد اجملموعتني التجريبية كالضابطة .كما
قاموا إببداء آرائهم فيما ؼلص التعديل أك احلذؼ أك اإلضافة لعدد من فقرات االختبار .كقد رأل احملكموف أف االختبار يقيس ما
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كضع لقياسو كىو مناسب إلجراء الدراسة .مت قياس الصدؽ كاالرتباط الداخلي إبغلاد معامل االرتباط ،كذلك ابستخداـ معادلة
ارتباط بريسوف كىي:
-

)

ف مج س ص ػ مج س -مج ص
ف (مج سٕ) ػ (مج س)ٕ() ف (مج صٕ)ػ(مج ص)ٕ)

ر=
حيث
ر = معامل االرتباط.
ف = عدد أفراد العينة.
س = درجات اجملموعة التجريبية.
ص = دتثل العبارات الزكجية لالختبار.
س = -الوسط احلسايب ؿ (س).
ص= -الوسط احلسايب ؿ(ص).
ع س = اإلضلراؼ ادلعيارم ؿ (س)
ع ص= اإلضلراؼ ادلعيارم ؿ (ص)
ابلتعويض يف ادلعادلة بلغ معامل االرتباط = ٘ٓ.ٜ

ثبات االختبار :كحلساب معامل الثبات مت استخداـ معادلة سبريماف براكف.

حيث ر= ٕر حيث بلغ ثبات االختبار = ٘ٓ.ٜ
ٔ+ر
كىو معامل ثبات ٍ
عاؿ كداؿ إحصائيان كيؤكد صالحية استخداـ االختبار يف الدراسة .أعطى الباحث الطالب احلرية التامة لإلجابة
عن أسئلة االختبار أثناء تطبيقو على العينة اإلستطالعية دكف التقيد بزمن زلدد ،كذلك للتعرؼ على الزمن ادلناسب لالختبار كىو
(ٓٗ) دقيقة ،حيث متّ حساب الزمن عن طريق تسجيل الزمن الذم إستغرقتو أكؿ طالب أهنى اإلجابة عن مفردات االختبار
كالزمن الذم إستغرقتة آخر طالب أهنى االختبار مث حساب ادلتوسط احلسايب للزمنني،كقد اهنى أكؿ طالب االختبار بعد (ٖٓ)
دقيقة كآخر طالب بعد (ٓ٘) دقيقة فكاف ادلتوسط (ٓٗ) دقيقة.بعد تطبيق االختبار القبلي على رلموعيت البحث كرصد
الدرجات متّ حساب ادلتوسطات احلسابية كاإلضلرافات ادلعيارية للمجموعتني .إف عملية التصميم دلختلف التجارب ىي عملية
تركيب كتشكيل األجزاء كادلكوانت الفرعية ،حبيث أهنا تؤدم إرل حتقيق أىداؼ التجربة .ىنا قاـ الباحث إبنشاء رلموعة على
تطبيق الواتساب حتمل اسم (أصوؿ الًتبية) حيث دتت اضافة مجيع الطالب الذين ؽلثلوف أفراد العينة التجريبية إليها .بعد أف
أعد الباحث كتاب أصوؿ الًتبية بصيغة ( )PDFقاـ برفعو إذل رلموعة الواتساب (أصوؿ الًتبية) كاليت تضم أفراد اجملموعة
التجريبية للدراسة بعدىا قاـ الطالب بتحميل كتاب أصوؿ الًتبية بصيغتو اإللكًتكنية ( )PDFإذل ىواتفهم النقالة لالطالع على
ادلادة من خاللو يف مقابل اجملموعة الضابطة اليت حصلت على مادة كتاب أصوؿ الًتبية بصورهتا التقليدية (كتاب كرقي) .دتت
معاجلة كتفريغ االختبار من خالؿ برانمج ( )SPSSللتحليل اإلحصائي كاستخداـ االختبارات اإلحصائية التالية :اختبارات (ت)
لعينتني مستقلتني .ادلتوسط احلسايب كاالضلراؼ ادلعيارم .النسبة ادلئوية للمتوسط احلسايب .النسب ادلئوية كالتكرارات .كالقوانني
كادلعادالت اليت استخدمت :اختبار (ت)  ،. T testمعادلة ارتباط بريسوف .ك معادلة سبريماف براكف.
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نتائج لالختبار القبلي:
جدول ( )2يبني اختبار ت لعينتني مرتبطتني
فركؽ اجملموعتني ادلرتبطتني

اجملموعات
الوسط احلسايب
للفركؽ

االضلراؼ ادلعيارم
للفركؽ

.05000

2.78104

التجريبية

فًتة ٘%ٜثقة للفرؽ بني متوسطي التجريبية
كالضابطة

اخلطأ ادلعيارم يف
الوسط احلسايب
للفركؽ

أدىن

أعلى

.62186

1.25157

1.35157

قيمة اختبار
ت

درجة احلرية

19

.080

مستول الداللة
ذم الطرفني
الختبار ت
.937

الضابطة

املصدر :اعداد الباحث منة خمرجات برانمج 2108 ،Spssم

جدكؿ (ٗ) يبني اختبار(ت) للمجموعتني التجريبية كالضابطة يف االختبار القبلي حيث أف الوسط احلسايب للفركؽ بني القراءات
(ٓٓٓ٘ٓ )ٓ.كاالضلراؼ ادلعيارم للفركؽ بني القراءات (ٗٓٔ )ٕ.ٚٛكاخلطأ ادلعيارم يف الوسط احلسايب للفركؽ بني القراءات
( )ٓ.ٕٙٔٛٙكدرجة الثقة (٘ )%ٜللفرؽ بني متوسطي اجملموعتينالتجريبية كالضابطة ( )ٔ.ٕ٘ٔ٘ٚاألدىن ك( )ٔ.ٖ٘ٔ٘ٚاألعلى كما
أف قيمة اختبار(ت) تساكم (ٓ )ٓ.ٓٛعند درجة حرية ( )ٜٔكمستول داللة ذم الطرفني يساكم (ٕ٘ٓ .)ٓ.مبا أف مستول الداللة
الناتج ىو ( )ٓ.ٜٖٚكىو أكرب من (ٕ٘ٓ )ٓ.من ذلك يتضح عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني التجريبية كالضابطة
يف االختبار القبلي.

نتائج االختبار البعدي
جدول ( )5يوضح اختبار ت لعينتني مرتبطتني
فركؽ اجملموعتني ادلرتبطتني
اخلطأ ادلعيارم يف
الوسط احلسايب
ادلستول

التحليل

اجملموعات

التجريبية

الوسط
احلسايب
للفركؽ

االضلراؼ ادلعيارم
للفركؽ

للفركؽ

6.70000

2.75490

.61601

٘%ٜدرج ػ ػ ػػة ثق ػ ػ ػػة للف ػ ػ ػػرؽ ب ػ ػ ػػني
متوسطي التجريبية كالضابطة

أدىن
5.41067

اختبار ت

درجة
احلرية

مستول الداللة
الختبار ت

أعلى
7.98933

10.876

19

.000

الضابطة
الًتكيب

التجريبية

6.70000

4.34560

.97170

2.56620

6.63380

4.734

19

.000

الضابطة
التقوًن

التجريبية
الضابطة

4.20000

4.43194

.99101

املصدر :اعداد الباحث منة خمرجات برانمج 2108 ،Spssم

2.12579

6.27421

4.238

19

.000

جدكؿ (٘) يبني اختبار ت للمجموعتني التجريبية كالضابطة يف االختبار البعدم ثالثة من مستوايت ادلعرفةكىي (التحليل،
كالًتكيب ،كالتقوًن) حيث أف الوسط احلسايب للفركؽ بني القراءات للمستول األكؿ (ٓٓٓٓ ،)ٙ.ٚكاالضلراؼ ادلعيارم للفركؽ
بني القراءات(ٓ ،)ٕ.ٜٚ٘ٗكاخلطأ ادلعيارم يف الوسط احلسايب للفركؽ بني القراءات(ٔٓ )ٓ.ٙٔٙكدرجة ثقة(٘ )%ٜللفرؽ
بني متوسطي اجملموعتني التجريبية كالضابطة( )٘.ٗٔٓٙٚاألدىن ،ك(ٖٖ )ٚ.ٜٜٛاألعلى كما أف قيمة اختبار(ت) تساكم
911

جملَّةُ جامعة خبْت الرضا العلمية ،حمكمة تصدر ربع سنوية العدد السادس والعشرون

ديسمرب 2018م

][UBJSR: ISSN:( Online) 1858-6139

http://mag.uofb.edu.sd

( )ٔٓ.ٛٚٙعند درجة حرية ( )ٜٔكمستول داللة ذم الطرفني (ٕ٘ٓ ،)ٓ.كمبا أف مستول الداللة الناتج ىو (ٓٓٓ )ٓ.كىو
أقل من (ٕ٘ٓ )ٓ.كيشري ذلك إذل أنو( توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف التحصيل حتسب لصاحل الطالب الذين درسوا مادة
أصوؿ الًتبية عرب الواتساب مقارنة ابلطريقة التقليدية علي مستوم التحليل) .كىي النتيجة اليت جتيب عن السؤاؿ األكؿ للدراسة
الذم ينص على :إرل أم مدل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف حتصيل الطالب الذين يدرسوف مادة أصوؿ الًتبية عرب
الواتساب مقارنة ابلطريقة التقليدية علي مستوم التحليل؟ .الوسط احلسايب للفركؽ بني القراءات للمستول الثاين( :الًتكيب)
يساكم (ٓٓٓٓ ،)ٙ.ٚكاالضلراؼ ادلعيارم للفركؽ بني القراءات (،)4.34560كاخلطأ ادلعيارم يف الوسط احلسايب للفركؽ بني
القراءات ( ).97170كدرجة ثقة(٘ )%ٜللفرؽ بني متوسطي اجملموعتني التجريبية كالضابطة ( )2.56620األدىن،
ك( )6.63380األعلى كما أف قيمة اختبار (ت) تساكم ( )4.734عند درجة حرية ( )ٜٔكمستول داللة ذم الطرفني
(ٕ٘ٓ ،)ٓ.كمبا أف مستول الداللة الناتج ىو (ٓٓٓ )ٓ.كىو أقل من (ٕ٘ٓ )ٓ.كيشري ذلك إذل انو (توجد فركؽ ذات داللة
إحصائية يف التحصيل حتسب لصاحل الطالب الذين درسوا مادة أصوؿ الًتبية عرب الواتساب مقارنة ابلطريقة التقليدية علي
مستوم الًتكيب) كىي النتيجة اليت جتيب عن السؤاؿ الثاين للدراسة الذم ينص على :إرل أم مدل توجد فركؽ ذات داللة
إحصائية يف حتصيل الطالب الذين يدرسوف مادة أصوؿ الًتبية عرب الواتساب مقارنة ابلطريقة التقليدية علي مستوم الًتكيب؟.
الوسط احلسايب للفركؽ بني القراءات للمستول الثالث( :التقوًن) ( ،)4.20000كاالضلراؼ ادلعيارم للفركؽ بني القراءات
(،)4.43194كاخلطأ ادلعيارم يف الوسط احلسايب للفركؽ بني القراءات ( ).99101كدرجة ثقة(٘ )%ٜللفرؽ بني متوسطي
اجملموعتني التجريبية كالضابطة ( )2.12579األدىن ،ك( )6.27421األعلى كما أف قيمة اختبار (ت) تساكم ()4.238
عند درجة حرية ( )ٜٔكمستول داللة ذم الطرفني (ٕ٘ٓ ،)ٓ.كمبا أف مستول الداللة الناتج ىو (ٓٓٓ )ٓ.كىو أقل من
(ٕ٘ٓ )ٓ.كيشري ذلك إذل انو (توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف التحصيل حتسب لصاحل الطالب الذين درسوا مادة أصوؿ
الًتبية عرب الواتساب مقارنة ابلطريقة التقليدية علي مستوم التقوًن) كىي النتيجة اليت جتيب عن السؤاؿ الثاين للدراسة الذم ينص
على :إرل أم مدل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف حتصيل الطالب الذين يدرسوف مادة أصوؿ الًتبية عرب الواتساب مقارنة
ابلطريقة التقليدية علي مستوم التقوًن؟ .تتفق النتائج السابقة مع نتائج دراسة دراسة جواىر بنت ظاىر دمحم عنزم.
النتائج

 /0توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف التحصيل حتسب لصاحل الطالب الذين درسوا مادة أصوؿ الًتبية عرب الواتساب مقارنة
ابلطريقة التقليدية علي مستوم التحليل.

 /2توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف التحصيل حتسب لصاحل الطالب الذين درسوا مادة أصوؿ الًتبية عرب الواتساب مقارنة
ابلطريقة التقليدية علي مستوم الًتكيب.

 /2توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف التحصيل حتسب لصاحل الطالب الذين درسوا مادة أصوؿ الًتبية عرب الواتساب مقارنة
ابلطريقة التقليدية علي مستوم التقوًن.

التوصيات
ٔ /تطويع مواقع التواصل االجتماعي لالستفادة منها يف التعليم اجلامعي.
ٕ /الًتكيز على تطبيق الواتساب النتشاره الواسع بني الطالب ،كإمكانياتو الكبرية يف دعم إرساؿ سلتلف صيغ النص ،كالوسائط
األخرل اليت ؽلكن أف ختدـ العملية التدريسية
ٖ /االستفادة من تطبيق الواتساب يف تدريس كل ادلواد ابدلرحلة اجلامعية.
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 /0حسنني شفيق  -نظرايت اإلعالم وتطبيقاهتا يف دراسات اإلعالم اجلديد ومواقع التواصل االجتماعي – القاىرة – دار فكر كفن للطباعة -
ٕٕٔٓـ.
 /2محدم حسني زلمود – الوظيفة اإلخبارية لوسائل اإلعالم – القاىرة – دار الفكر العريب – ٓ.ٜٜٔ

 /2عباس صادؽ ـ اإلعالم اجلديد :الوسائل واملفاهيم والتطبيقات – عماف  -دار الشركؽ للنشر كالتوزيع – ٕٓٓٛـ.
 /2دمحم عبيدات كآخركف  -منهجية البحث العلمي  -دار كائل للطباعة كالنشر  -طٖ – األردف ٜٜٜٔ -ـ.

 /5آالء اجلريسي كآخرين – أثرمواقع اهلاتف النقال يف مواقع التواصل االجتماعي على تعلم وتعليم القرآن الكرمي لطالبات جامعة طيبة واجتاههن

حنوه  -كليةالًتبية – جامعة طيبة ابدلدينة ادلنورة ٕٖٓٔ -ـ.

 /6جواىر بنت ظاىر دمحم عنزم – فاعلية استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف حتصيل العلوم واالجتاه حنو جمتمع املعرفة لدى طالبات
الصف الثالث املتوسط ابملدينة املنورة – كلية الًتبية – جامعة طيبة ٕٕٓٔ-ـ.

 /7رشا أديب دمحم عوض – استخدام مواقع التواصل االجتماعي على التحصيل الدارسي لألبناء يف حمافظة طولكرم من وجهة نظر رابت البيوت
 ٕٗٔٓـ. /8فهد بن علي الطيار  -شبكات التواصل االجتماعي واثرها على القيم لدى طالب اجلامعة  -تويرت منوذجاً-دراسة تطبيقية على طالب
جامعة امللك سعود – جامعة ادللك سعود–الرايض ٕٓٔٗ -ـ.

 /9قاسم مرًن كأخركف – دور مواقع التواصل االجتماعي يف تنمية العمل الطوعي – جامعة قاصدم مرابح كرقلة  -كلية العلوـ اإلنسانية – قسم
علوـ اإلعالـ كاالتصاؿ – ٕ٘ٔٓـ.
10- http://www.albayan.ae/science-today/education-com -2-9–2015.
11-http://alabdulrazaq.blogspot.com –5–5–2015.
12-http://rs.ksu.edu.sa/68758.html -5-11–2016.
13-https://www.arageek.com/tech/2016/09/25/whatsapp-timeline.html-2-4–2018.
14- https://www.albayan.ae/editors-choice/varity/ -4– 6– 2017.
15- mohammednajiask@gmail.com –4–7–2018.
16- https://www.emaratalyoum.com/online/follow-ups/ -14–6–2018.
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