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مدى استخدام المعلمين ألداة التواصل االجتماعي )تويتر( 
في نموهم المهني واتجاهاتهم نحوها

د.علي بن سويعد بن علي القرني

امللخص

هدفــت هــذه الدراســة إىل الكشــف عــن مــدى اســتخدام املعلمــن ألداة التواصــل االجتماعــي )تويــرت( 
يف منوهــم املهــي واجتاهاهتــم حنوهــا. وتكونــت عينــة الدراســة مــن 405 معلمــن ينتمــون إلدارة تعليــم مكــة 
املكرمة، واســتخدمت االســتبانة كأداة للدراســة. وقد مت التأكد من صدق األداة من خالل صدق احملكمن 
وصــدق البنــاء، فيمــا أظهــر معامــل ألفــا كرونبــاخ قيمــة ثبــات جيــدة لــأداة حيــث كانــت 0.82، 0.93، 
و0.81 حملــاور االجتــاه، االســتخدام، والصعــوابت علــى التــوايل. وأظهــرت النتائــج مســتوى متوســط للمعلمــن 
يف اجتاهاهتــم واســتخداماهتم والصعــوابت الــي تواجههــم يف اســتخدامه للنمــو املهــي. كذلــك أشــارت الدراســة 
إىل عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتجاابت املشــاركن تعــزى ملتغــرَْي مــكان العمــل والعمــر. 
يف املقابــل، أظهــرت وجــود فــروق دالــة إحصائيًــا بــن اســتجاابت املشــاركن تبًعــا ملؤهلهــم العلمــي وبدايــة 

اســتخدامهم لتويــرت وعــدد مــرات اســتخدامه.

الكلمات املفتاحية: النمو املهي- املعلمن- تقنيات التعليم- شبكات التواصل االجتماعي.
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Teacher’s Perception for Using Twitter as a Tool 
for Professional Development and their Attitudes 

towards it
D. Ali Suwayid Ali Alqarni

Curriculum & Instruction in College of  Education at Umm 
Alqura Univ.

Abstract

The study aims to explore attitudes, usage, and difficulties 
teachers might confront while using Twitter for professional 
development (PD). The sample consisted of 405 teachers who 
work for the General Directorate of Education in Makkah. The 
instrument was a survey-type questionnaire. The researcher tested 
its validation by using content and construct validity. Alpha 
Cronbach showed a high reliability of 0.82, 0.93, and 0.81 for the 
three dimensions attitude, usage, and difficulties, respectively. The 
findings indicated that teachers have an undecided attitude toward 
Twitter and sometimes use it for PD. In addition, they occasionally 
confront obstacles while using twitter for PD. The results also 
uncovered that there were no statistically significant differences 
among responses regarding age and workplace. The results, 
however, were significant with the subjects’ obtained degree, 
when they started using Twitter, and how frequently they used it.   

Keywords: professional development– social network- teacher- 
edncational technology.
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املقدمة
يـَُعــّد املعلــم الركيــزة األساســية يف العمليــة التعليميــة، والعنصــر األســاس يف جناحهــا. فمهمــا تطــورت 
املناهــج والتقنيــات، إذا مل يواكبهــا كفــاءة علميــة وتقنيــة عاليــة للمعلمــن فــإن مصرهــا احلتمــي هــو الفشــل.  
العلــوم  املتغــرات احلديثــة يف  ليواكبــوا  املعلمــن وتنميتهــم مهنيًــا؛  التعليــم أمهيــة تدريــب  وقــد أدركــت وزارة 
والتقنيــات، لــذا أقيمــت مراكــز للتدريــب الرتبــوي يف خمتلــف اإلدارات التعليميــة )وزارة املعــارف، 1419(، 
وشــجعت املعلمــن لاللتحــاق هبــا، وتطويــر أنفســهم مــن خــالل مــا يُقــّدم فيهــا مــن اســرتاتيجيات متنوعــة 
يف إدارة الصــف وطــرق التدريــس، غــر أن هنــاك بعــض الصعــوابت كانــت تعيــق الكثــر منهــم لاللتحــاق يف 
مثــل هــذه الــدورات، ســواًء مــن انحيــة الوقــت أو املــكان أو غرهــا، ممــا قــد أكدهتــا دراســات ســابقة )اهلنــدي 

.)McNamara,2010;Chen,Chen&Tsai;2009)  )2010 القــرين  2008؛ 

ومع تزايد استخدام اإلنرتنت يف شىت اجملاالت فقد أصبح املهتمون ابلتعليم ينادون لضرورة االستفادة 
منــه يف اجملــال التعليمــي، مــن خــالل اخلدمــات واملميــزات املتاحــة بــه. وقــد أثبــت فعاليتــه يف البيئــة التعليميــة 
مــن خــالل دوره كأداة تســتخدم لــزايدة التفاعــل بــن الطــالب ومعلميهــم، أو بــن الطــالب واملــادة التعليميــة، 
أو بــن الطــالب أنفســهم، مــن خــالل التنــوع يف اســتخدام نظــم إدارة التعلــم، ابإلضافــة إىل االســتفادة مــن 
Purarjomandlangrudi,Chen&N-)  التطبيقــات املختلفــة املتاحــة علــى الشــبكة العنكبوتيــة

.)guyen, 2016

ومــع تطــور التطبيقــات الــي تعتمــد علــى اإلنرتنــت فقــد ظهــرت احلاجــة لالســتفادة مــن هــذه التطبيقــات 
يف اجملــال الرتبــوي؛ لــذا أقيمــت الدراســات الــي تســعى إلثبــات فاعليــة اســتخدام مثــل هــذه الرامــج يف التنميــة 
اســتخدام  إمكانيــة  درســت  الــي   ،)2010)  KiriakidisandHasty دراســة  ذلــك  مــن  املهنيــة. 
برانمــج Skype لتنميــة قــادة املــدارس مهنًيــا، وقــد خلصــت هــذه الدراســة إىل أن هــذا التطبيــق يســاعد يف 

تنميــة قائــدي املــدارس مهنًيــا.

تعتــر أدوات التواصــل االجتماعــي كالفيــس بــوك، تويــرت، إنســتجرام، يوتيــوب، وغرهــا، مــن تطبيقــات 
اجليــل الثــاين يف الويــب، الــي القــت رواًجــا كبــرًا يف اجملتمــع. فأصبحــت موقًعــا خصبًــا للتفاعــل مــع اآلخريــن، 
وتكويــن صداقــات حــول العــامل، كمــا تتيــح هــذه األدوات فرصــة للتــزود ابملعــارف واخلــرات اجلديــدة، الــي جتعل 

.)Ash, 2015;Van-Dat&NgocDoan, 2015) املســتخدم أكثــر وعيًــا مبــا يــدور حولــه

التواصــل االجتماعــي يف تطويــر  الــدول املتقدمــة علــى االســتفادة مــن أدوات  وقــد حرصــت بعــض 
القــوى العاملــة، وأجــرت الدراســات واألحبــاث الــي ختتــر إمكانيــة تزويــد العاملــن ببعــض املهــارات واملعــارف، 



مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية - المجلد التاسع - العدد األول - جماد اآلخر 1439هـ - مارس 2018م

18

الــي حيتاجوهنــا يف أعماهلــم بشــكل غــر رمســي -كرامــج التدريــب- مــن خــالل بعــض برامــج التواصــل، الــي 
.)Neville, 2013;Greenhow, 2009) يتصفحوهنــا بشــكل دوري

تـَُعــدُّ شــبكة تويــرت إحــدى أدوات التواصــل املشــهورة يف الوقــت احلــايل القــت رواجــاً كبــراً لــدى ماليــن 
املســتخدمن. ونتيجــة انتشــارها الواســع يف اجملتمــع العاملــي، فقــد ســعت املنظمــات واملؤسســات املختلفــة 
Kin-;2015  ,Stahura&Bai,Leung) واإلعــالن للتســويق  كمجــال  منهــا،   لالســتفادة 

 ،)Jungherr,Schoen&Jürgens, 2016) وجمال السياسة ،)ney&Ireland, 2015
واجملــال الطــي (Irene&Miriam, 2016(، وغرهــا مــن اجملــاالت.

إبضافــة  واخلــراء  فيــه  املختصــون  يهتــم  العــامل،  بلــدان  خمتلــف  يف  ومهــم  حيــوي  والتعليــم كقطــاع 
املســتجدات التقنيــة الــي تســهم يف تعزيــز ورفــع مســتوى التفاعــل بــن مكــوانت البيئــة التعليميــة، مبــا فيهــا املعلــم 
واملتعلــم كعنصريــن أساَســْنِ فيهــا؛ لــذا ســارع املهتمــون ابلرتبيــة إىل حبــث إمكانيــة االســتفادة مــن تويــرت يف البيئــة 
Forgie,Duff&Ross,2013;-)  التعليميــة، فأجريــت الكثــر مــن الدراســات واألحبــاث حــول ذلــك

.)Jacquemin,Smelser&Bernot, 2014;Halpin, 2016

مشكلة الدراسة

ال يزاُل تطوير املعلمن وتنميتهم مهنًيا هاجًســا للمهتمن ابلتعليم العام يف اململكة العربية الســعودية؛ إْذ 
يـَُعدُّ هدفًا اســرتاتيجًيا من أهداف وزارة التعليم لرانمج التحول الوطي 2020، وحتقيق هذا اهلدف يؤدي إىل 
إكســاب املواطنــن املهــارات الالزمــة لســوق العمــل، وهــو مــا يتوافــق مــع رؤيــة 2030، والــي أشــارت إىل أمهيــة 

بنــاء الفــرد وتزويــده ابملعــارف الــي تلــي حاجــات ســوق العمــل )برانمــج التحــول الوطــي، 2016(. 

أضــف إىل ذلــك أن نظــام التعليــم - بوضعــه الراهــن - ال يشــرتط احلصــول علــى برامــج تدريبيــة وتطويريــة 
للمعلــم لرتقيتــه يف الســلَّم الوظيفــي )موقــع وزارة اخلدمــة املدنيــة، 1438(، وهــذا قــد حُيــِدُث فجــوة كبــرة بــن 
املعلمــن - غــر املهتمــن بتطويــر أنفســهم - واملناهــج الــي يقدموهنــا للطــالب؛ فيــؤدي إىل قصــور يف الوصــول 

للهــدف التعليمــي املرغــوب يف العمليــة التعليميــة.
للتعــرف علــى  املتقدمــة  العــامل  بلــدان  عــدَّة طُبقــت يف  ملــا ســبق، هنــاك دراســات حديثــة  ابإلضافــة 
مــدى إمكانيــة اســتخدام تويــرت يف تنميــة املعلمــن مهنيــاً، وقــد أثبتــت هــذه الدراســات إمكانيــة اســتخدامه 
 Beka, 2014;Mills, 2014;) التعليميــة  للبيئــة  الالزمــة  املهــارات  وإكســاهبم  املعلمــن  لتطويــر 
Visser,Evering&Barrett, 2014(. بنــاًء علــى ذلــك، فــإن املهتمــن ابلرتبيــة يف هــذا الوطــن 

يســعون لالســتفادة مــن كل ماهــو جديــد يف الــدول املتقدمــة. 
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كذلــك -مــن خــالل البحــث يف قواعــد املعلومــات- يعتــر هــذا املوضــوع مــن املواضيــع احلديثــة يف 
التعليــم؛ إْذ إنَّ أغلــب الدراســات الــي نـُفِّــذت ال تتجــاوز الســنوات الثــالث املاضيــة، وهــذا جيعــل الرتبويــن غــر 

قادريــن علــى اختــاذ قــرار يقضــي ابالســتفادة مــن تويــرت يف البيئــة التعليميــة.

أسئلة الدراسة

تســعى الدراســة ملعرفــة إمكانيــة اســتخدام تويــرت كأداة للتنميــة املهنيــة للمعلمــن، وذلــك مــن خــالل 
اإلجابــة عــن األســئلة اآلتيــة:

- ما اجتاهات املعلمن حنو استخدام تويرت كأداة لتنميتهم مهنياً؟

- ما مدى استخدام املعلمن لتويرت يف تنميتهم مهنياً؟

- ما الصعوابت الي تواجه املعلمن يف استخدام تويرتكأداة للتنمية املهنية؟

- هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتجاابت أفــراد العينــة تعــزى إىل متغــرات )مــكان العمــل، 
املؤهــل، العمــر، بدايــة اســتخدام تويــرت، وعــدد مــرات اســتخدامه(؟

أهداف الدراسة
هتــدف الدراســة إىل معرفــة مــدى اســتخدام املعلمــن ألداة التواصــل االجتماعــي )تويــرت( يف منوهــم 
املهــي، واجتاهاهتــم حنوهــا، والصعــوابت الــي تواجههــم يف اســتخدامها، وذلــك مــن خــالل النقــاط اآلتيــة:

- معرفة اجتاهات املعلمن حنو استخدام تويرت كأداة لتنميتهم مهنياً.

- التعرف على مدى استخدام املعلمن لتويرت يف التنمية املهنية.

- التعرف على الصعوابت الي تواجه املعلمن يف استخدام تويرت كأداة للتنمية املهنية للمعلمن.

- معرفــة مــا إذا كان هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتجاابت العيِّنــة تُعــزى إىل متغــرات )املؤهــل، 
العمــر، مــكان العمــل، عــدد ســنوات اســتخدام تويــرت، عــدد مــرات اســتخدام تويــرت(.

أمهية الدراسة
ــا ُتْســِهُم يف تنميــة  هــذه الدراســة تتفــق مــع مــا تســعى إليــه وزارة التعليــم لتحقيــق رؤيــة 2030؛ إْذ إهنَّ

املعلمــن مهنيــاً مــن خــالل تذليــل العقبــات والصعــوابت الــي تواجههــم يف التنميــة املهنيــة التقليديــة.  
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ًهــا إىل  فمــن خــالل برانمــج تويــرت ميكــن للــوزارة ممثلــًة يف اإلدارة املعنيــة ابلتطويــر أن تنشــئ حســااًب ُمَوجَّ
املعلمــن واملعلمــات كافَـّـة، يتــم مــن خاللــه تزويدهــم بــكل ماهــو جديــد يف املعــارف املختلفــة، والتقنيــات 

احلديثــة، وطرائــق التدريــس.

أضــف إىل ذلــك، أن نتائــج هــذه الدراســة قــد تفتــح للمعلمــن واملعلمــات آفاقًــا أخــرى للرانمــج، وهــي 
إمكانيــة تطويــر مهاراهتــم ومعارفهــم مــن خاللــه، وبطــرق ختتلــف عــن تلــك الــي ألفوهــا كالرامــج التدريبيــة 

وورش العمــل وغرهــا.

كذلــك هــذه الدراســة ُتْســِهُم يف ســد فجــوة معرفيــة، تتمثــل يف ُشــحِّ الدراســات العربيــة، الــي تطرَّقــْت 
لــدور برانمــج تويــرت يف الســياق التعليمــي بشــكل عــام، أو لــدوره يف تنميــة املعلمــن واملعلمــات وتطويرهــم 

بشــكل خــاص.

ومــن الناحيــة االقتصاديــة، تتضــح جليــاً أمهيــة هــذه الدراســة يف ختفيــف األعبــاء املاليــة، الــي قــد تتحملهــا 
وزارة التعليم، أو إدارات التعليم، أو حىت مكاتب اإلشــراف من خالل إقامة الدورات وبرامج التدريب املختلفة. 

حدود الدراسة

احلدود الزمانية: مت تطبيق هذه الدراسة يف العام الدراسي 1437-1438هـ.

احلدود املكانية: مت تطبيق هذه الدراسة على عينة عشوائية من معلِّمي منطقة مكة املكرمة.

احلــدود املوضوعيــة: اقتصــرت الدراســة علــى معرفــة مــدى اســتخدام املعلمــن ألداة التواصــل االجتماعــي 
)تويــرت( يف منوهــم املهــي، واجتاهاهتــم حنوهــا، والصعــوابت الــي تواجههــم يف اســتخدامها.

مصطلحات الدراسة

تغريــدات  تســمى  قصــرة  رســائل  يضعــوا  أبن  للمســتخدمن  تســمح  مصغــرة  مــدّوانت  هــي  تويــرت: 
يســتخدمها  مصغــرة  مــدّوانت  أبنــه  إجرائيًــا  تعريفــه  وميكــن   .)Ross, Banow& Yu, 2015)

ومهاراهتــم. معارفهــم  تنميــة  هبــدف  املعلمــون 

التنميــة املهنيــة: عــّرف الدريــج ومجــل )2005( التنميــة املهنيــة أبهنــا »جمموعــة مــن اخلــرات التعليميــة 
)الكفــاايت واملهــارات(، الــي يكتســبها الفــرد، والــي ترتبــط بصــورة مباشــرة أو غــر مباشــرة مبهنتــه، إنــه كل 
نشــاط يزاولــه الفــرد أو يتلقــاه أو يشــارك فيــه، وتتجلــى تنميتــه بشــكل إجيــايب يف اكتســابه خلــرة جديــدة، أو 

تعديــل ســلوك، وحتديــث معرفــة ســابقة لديــه، وتطويــر معارفــه«. ص71.
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ميكــن تعريــف التنميــة املهنيــة إجرائيــاً أبهنــا نــوع مــن التطويــر املســتمر للمعلمــن مــن خــالل برانمــج 
منــواً يف معارفهــم ومهاراهتــم. التواصــل االجتماعــي )تويــرت(، والــي حتقــق 

االجتاهات حنو استخدام تويرت يف التعليم

االجتــاه اإلجيــايب حنــو اســتخدام تويــرت يف التعليــم يســهم يف تعزيــز املوقــف التعليمــي، ويســهِّل علــى 
املشــاركن يف العمليــة التعليميــة - معلمــن وطــالب - الوصــول إىل األهــداف املنشــودة. لــذا حــرص الباحثــون 
 Ross, Banow,) واملهتمــون علــى اختبــار اجتاهــات املعلمــن والطــالب حنــو اســتخدام تويــرت يف التعليــم
 & Forte,HumphreysandPark, 2012; Yu, 2015; Kalelioglu, 2016;

 .)Marín, & Tur, 2014

مــن ذلــك دراســة Carpenter,TurandMarin (2015(، والــي هدفــت إىل معرفــة آراء 
الطــالب واملعلمــن يف جامعتــن: إحدامهــا أمريكيــة واألخــرى إســبانية عــن االســتخدامات التعليميــة واملهنيــة 
لتويــرت، حيــث أشــارت النتائــج إىل أن أغلــب املشــاركن أدركــوا ميــزة اســتخدام تويــرت يف العمليــة التعليميــة، 
ابإلضافــة إىل اســتعداد الطــالب األمريكيــن بشــكل أكــر الســتخدام تويــرت يف حياهتــم املهنيــة املســتقبلية. 
ويف الســياق ذاتــه أثبتــت دراســة Rinaldo,Laverie,TappandHumphrey (2013( أن 
الطــالب الذيــن اســتخدموا تويــرت خــالل فــرتة الدراســة يعتقــدون أنــه مفيــد، وُمــْرٍض، وحمفــز للتعلــم. كذلــك 
Kassens-Noor (2012( أشــار يف إحــدى نتائــج دراســته إىل أن اســتخدام تويــرت زاد مــن دافعيــة 

الطــالب للتعلــم، وســاعدهم يف تكويــن عالقــة وثيقــة مــع املقــرر.

 )2012) Davis ويف ســياق اجتاهــات اســتخدام تويــرت للتنميــة املهنيــة للمعلمــن، فقــد أجــرى
دراســة اعتمــدت علــى املناقشــات بــن املعلمــن مــن خــالل وســم edchat# للتنميــة املهنيــة، وقــد أظهــرت 

الدراســة أن مثــل هــذه املناقشــات مــن خــالل تويــرت عــززت االجتاهــات اإلجيابيــة حنــو التدريــس.

وعلــى الرغــم مــن أنَّ الدراســات العديــدة - ومنهــا مــا ذكــر ســابقاً - والــي أظهــرت االجتاهــات اإلجيابيــة 
ملنســويب البيئــة التعليميــة مــن طــالب ومعلمــن حنــو اســتخدام تويــرت يف التعليــم، فــإنَّ هنــاك بعــض الدراســات الــي 
 Marin and Tur أشــارت إىل حتفــظ بعــض أفــراد العينــة جتــاه اســتخدامه يف التعليــم. مــن ذلــك دراســة
(2014(، والــي هدفــت إىل التعــرف علــى اجتاهــات الطــالب واملعلمــن حنــو اســتخدام تويــرت يف األهــداف 
التعليميــة. وقــد أظهــرت نتائــج هــذه الدراســة تباينــاً يف آراء العينــة حــول اســتخدامه يف التعليــم. كذلــك يف 
دراســة Ross وآخريــن )2015(، والــي اختــرت فائــدة اســتخدام تويــرت يف احملاضــرات، الــي حتــوي أعــداًدا 
كبــرة مــن الطــالب، وأشــارت النتائــج إىل أن 36.6٪ فقــط مــن املشــاركن يعتقــدون إبمكانيــة اســتخدام تويــرت 
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يف الدراســات مــا بعــد الثانويــة، يف حــن أن 39.8٪ كانــوا حمايديــن.

وبنــاًء علــى مــا ذكــر ســابًقا، فــإن تبايــن النتائــج يف الدراســات مــا بــن مؤيــد ومعــارض قــد يكــون مقبــواًل، 
املعلــوم أن  التعليــم، ومــن  املســتخدمة حديثــاً يف  التطبيقــات  مــن  يعتــر  تويــرت  إذا نظــران إىل أن  خصوصــاً 
البــداايت دائمــاً مــا تكــون صعبــة، ويتخللهــا بعــض القصــور يف طريقــة توظيــف التطبيــق يف العمليــة التعليميــة، 
ولــذا فــإن اجتاهــات املتعلمــن واملعلمــن حنــو تويــرت ال تــزال موضــع دراســة للمهتمــن ابلرتبيــة؛ لتحديــد اآلليــة 

الــي ميكــن مــن خالهلــا جعــل تويــرت أداة فاعلــة وحمفــزة يف البيئــة التعليميــة.

مزااي استخدام تويرت يف التعليم
تتعــدد الفوائــد الــي قــد حتصــل مــن اســتخدام تويــرت يف التعليــم، حيــث ميكــن مــن خاللــه متابعــة حمــاداثت 
حــول موضــوع معــن وبتحديثــات مســتمرة مــن خــالل إضافــة عالمــة الوســم )#(، وعنــد البحــث عــن موضــوع 
معــن يكتفــي املســتخدم ابلبحــث عــن اســم املوضــوع متبوًعــا بعالمــة الوســم، ابإلضافــة إىل أهنــا تســمح 

للمســتخدمن بتصنيــف تغريداهتــم ممــا جيعــل عمليــة البحــث عــن املوضــوع ســهلًة
 .)Matteson, 2010;FoxandVaradarajan, 2011) 

وإنَّ ســهولة الوصــول للتطبيــق أيضــاً؛ تعتــر ميــزة أخــرى مــن مــزااي تويــرت، حيــث إنَّ توفــر تطبيــق تويــرت 
علــى األجهــزة الذكيــة املختلفــة يضمــن اســتمرارًا للعمليــة التعليميــة يف بيئــة غــر رمسيــة، ويف أي وقــت، ومــن أي 

.)Forgie& Ross, 2013; Jones, 2013;Nadji, 2016) مــكان
ومــن مــزااي تويــرت يف التعليــم أيضــاً أنــه يتيــح للطــالب إيصــال أصواهتــم، والتعبــر عــن آراءهــم بــكل شــفافية 
وجــرأة، وهــو مــا قــد يفتقــده بعــض الطــالب نتيجــة اخلجــل، أو أي مؤثــرات أخــرى كاخلــوف الــذي ينتــج مــن 

التعامــل مــع املعلــم، أو اإلرهــاب االجتماعــي 
.)Al-Bahrani& Patel, 2015; Fox &Varadarajan, 2011)

املعلــم وطالبــه عــن طريــق اســتخدامه كســبورة  بــن  اتصــال  قنــاة  يعتــر  أضــف إىل ذلــك، أن تويــرت 
ــة، الــي يريــد أن يوصلهــا لطالبــه، لــذا ميكنــه مــن خاللــه وضــع  افرتاضيــة، يضــع عليهــا املعلــم النقــاط املهمَّ
مفــردات املقــرر الدراســي، واإلعــالانت، الــي يرســلها لطالبــه بــن احلــن واآلخــر أثنــاء الفصــل الدراســي، 
والواجبــات املنزليــة واملوعــد النهائــي لتســليمها (Al-Bahrani and Patel, 2015(. ابإلضافــة إىل 
إمكانيــة اســتخدامه كوســيلة تعليميــة مؤثــرة علــى حتصيــل الطــالب يف اختباراهتــم، وأداء واجباهتــم األســبوعية 

.)Anderson,2013;Davis&Yin; 2013;Ilkyu&Kim,2014)
املــادة  علــى  يُـــْقِبُلوَن  جتعلهــم  حبيــث  للطــالب؛  جــذب  وســيلة  أنــه  التعليــم  يف  تويــرت  فوائــد  ومــن 
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للدحيــاين دراســة  ففــي  فيهــا.  مرغــوٍب  تعليميــة  عنــه خمرجــات  ينتــج  ممــا  أكثــر،  بدافعيــة ومحــاس  العلميــة 
 Al-Daihani (2016( قــد هدفــت إىل التعــرف علــى العناصــر، الــي جتعــل الطــالب يتبنــون تويــرت 
كمصــدر للمعلومــات، وأشــارت النتائــج إىل أن ســبب تبنيهــم الســتخدام تويــرت كمصــدر للمعلومــات يعــود 

ابلدرجــة األوىل إىل كونــه ممتًعــا.

استخدام تويرت يف التنمية املهنية

يوفــر تويــرت تنميــة مهنيــة غــر رمسيــة مســتمرة تســاهم يف تلبيــة حاجــات املعلمــن، ونتيجــة ملــا يتيحــه مــن 
مــزااي واســتخدامات للمســتخدمن فإنــه يعــد أداة مهمــة للتنميــة املهنيــة للمعلمــن. ومــن أهــم اســتخدامات 
تويــرت يف هــذا اجملــال  والــي أشــارت إليــه كثــر مــن الدراســات، أنــه يعــن املســتخدمن علــى تكويــن عالقــات 
مهنيــة مــع نظرائهــم يف خمتلــف بلــدان العــامل، والــي يتــم مــن خالهلــا مناقشــة موضوعــات مشــرتكة، وتبــادل 
Gerstein, 2011; Visser,Everin-)  خــرات مهنيــة، واكتســاب معــارف ومهــارات جديــدة
.)gandBarrett,2014; Chretien,Tuck,Simon,SinghandKind, 2015

ميضــي املعلمــون ُجــلَّ وقتهــم مــع الطــالب خــالل اليــوم الدراســي، وهــذا جيعــل نســبة الوقــت املخصــص للنمــو 
املهــي للمعلمــن ضئيلــًة جــداً. ابإلضافــة إىل أن الفــرص الــي تتيحهــا اإلدارات املدرســية للنمــو املهــي للمعلمــن 
غــر كافيــة (Wei,Darling-Hammond,&Adamson, 2010(؛ لذلــك فــإن املرونــة يف وقــت 

.)Jones, 2013) اكتســاب املعلومــة ومكانــه مــن أهــم أســباب اســتخدام تويــرت يف التنميــة املهنيــة

أضف إىل ذلك أن تويرت يوفر بيئة مناســبة للمعلم، الذي يرغب يف تطوير نفســه ذاتياً يف جمال معن، 
وذلــك مــن خــالل إاتحــة الفرصــة لــه يف حتديــد األشــخاص واجلهــات، الــي يرغــب مبتابعتهــا أو الذيــن يرغبــون 
مبتابعتــه. وهــذا ميّكــن املعلــم مــن متابعــة حســاابت خاصــة، تعينــه علــى تطويــر مهــارة أو تقنيــة معينــة مــن غــر 

 .)Couros,2010) احلاجــة للمــرور علــى جزئيــات ســبق اكتســاهبا يف برامــج أخــرى

أمــا املعلمــون الذيــن يعيشــون يف مناطــق انئيــة ال تتوفــر فيهــا مراكــز تدريبيــة لتطويــر مهاراهتــم التدريســية، 
فإهنــم يشــعرون ابإلحبــاط، ممــا قــد يؤثــر علــى ممارســاهتم التدريســية. لــذا فــإن تويــرت يعتــر خيــارًا مثاليًــا هلــم، 
وذلــك مــن خــالل فتــح قنــوات اتصــال مــع نظرائهــم يف املناطــق األخــرى، وجعلهــم علــى معرفــة مبــا يســتجد يف 

 .)Carpenter &Krutka, 2014) جماهلــم األكادميــي أو التدريســي

 Ross ويســاهم تويــرت يف توفــر تنميــة مهنيــة آنيــة، مــن ذلــك مــا ذكــره أحــد املشــاركن يف دراســة
وآخــرون )2015( أن تويــرت يوفــر املصــادر واملعلومــات عــن موضــوع البحــث بســرعة كبــرة، ابإلضافــة إىل أن 

هــذه املعلومــات تكــون حمّدثــة أكثــر مــن أي مصــدر آخــر. 
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ومــن انحيــة أخــرى تعتــر األعبــاء املاليــة الــي تنتــج مــن برامــج التطويــر املهــي التقليديــة قــد تكــون عائقــاً 
للموظــف يف تنميتــه مهنيــاً. لــذا فــإن اســتخدام تويــرت ميكنــه مــن تطويــر نفســه مــن غــر حتمــل أعبــاء ماليــة 
إضافيــة (Beka, 2014; Carpenter &Krutka, 2014(. وهــذا مــا خلصــت إليــه دراســة 
Nadji (2016( الي أشــارت إىل أن تويرت ميكن اســتخدامه كبديل للتنمية املهنية التقليدية كوهنا مقيدة 

مبســتلزمات ماليــة وزمانيــة حمــددة. 

ابإلضافــة إىل ذلــك ميكــن مــن خــالل تويــرت املشــاركة يف املؤمتــرات بشــكل كامــل ومــن غــر حضــور املؤمتــر 
بشــكل فعلــي، ليــس فقــط ابلتغريــد عــن جملــة املؤمتــر أو التقاريــر أو املــدوَّانت مباشــرًة بعــد املؤمتــر، ولكــن ميكــُن 

أيضاً من خالل تويرت إرفاق برامج عروض تقدميية، أومرفقات، أوصور، أو فيديوهات متعلقة ابملؤمتر
 .)Jones, 2013; Priego, 2011 as cited in Bista, 2015) 

كمــا أن تويــرت يعتــر قنــاة مهمــة للمعلمــن اجلــدد يف احلصــول علــى املعلومــات، مبعــى آخــر، هنــاك 
معلمــون جــدد يواجهــون نقًصــا يف مصــادر املعرفــة للمــواد الــي يدرســوهنا لطالهبــم، وبذلــك قــد يتوجهــون 
وســهولة  بيســر  التدريســية  واجباهتــم  أداء  علــى  تعينهــم  قــد  الــي  واملصــادر،  ابملهــارات  لتزويدهــم  لتويــرت؛ 

.)Wesley, 2013)

صعوابت استخدام تويرت يف تنمية املعلمني مهنيًا

علــى الرغــم مــن وجــود اخلدمــات املتعــددة الــي يقدمهــا تويــرت للمعلمــن املهتمــن بتنميــة أنفســهم مهنيــاً، 
والــي متنحهــم الفرصــة لتطويــر مهاراهتــم التدريســية، واتســاع آفاقهــم املعرفيــة، وزايدة التعمــق يف ختصصاهتــم 
األكادمييــة، فــإنَّ هنــاك بعــض املعوقــات، الــي قــد تواجههــم يف اســتخدام مثــل هــذه التطبيقــات االجتماعيــة 
Alsaeed,2016؛ Alim,2017؛ Bista, 2015؛  املهــي )إبراهيــم، 2014؛  النمــو  يف 

.)Li &Greenhow, 2015

مــن هــذه املعوقــات الــي قــد جتنــب بعــض املعلمــن اســتخدام تويــرت يف النمــو املهــي حمدوديــة عــدد 
األحــرف يف كل تغريــدة (Bista, 2015; Lord &Lomicka, 2014(. مبعــى آخــر أنَّ بعــض 
املعلمــن يــرى أن هــذه اخلاصيــة بتويــرت تتســبب يف عــدم اكتمــال الفكــرة، أو نقــص ابملعلومــة، ممــا ينتــج عنهــا 
تشــوُّهاً يف املعلومة املكتســبة؛ لذلك قد يلجأ إىل مصادر أخرى على الشــبكة العنكبوتية، أو حىت اســتخدام 
برامــج أدوات تواصــل اجتماعــي أخــرى، تعطــي حريــة أكــر يف هــذا اجملــال. مــن ذلــك مــا أشــارت إليــه دراســة 
Carpenter  وآخريــن )2016(، الــي أشــارت إىل أن 23٪ مــن أفــراد العينــة املنتمــن للــوالايت املتحــدة 

يســتخدمون تويــرت، مقابــل 71٪ منهــم يســتخدمون فيــس بــوك.
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ومــن تلــك املعوقــات أيضــاً اخلصوصيــة واألمــان، والــي تعتــر معّوِقًــا مشــرتًكا مــن وجهــة نظــر بعــض أفــراد 
اجملتمــع يف أغلــب مــا يقــدم عــن طريــق أدوات التواصــل االجتماعــي بغــض النظــر عــن الرانمــج، الــذي يتــم مــن 
خاللــه عــرض املعلومــة (Seaman &Tinti-Kane, 2013(، هــي أيضــاً قــد تكــون عائقــاً الســتخدام 
تويــرت يف النمــو املهــي كمــا توصلــت إليــه دراســة إبراهيــم )2014(. وكمــا هــو معلــوم أن برانمــج تويــرت هــو فضــاء 
مفتــوح للجميــع؛ للمشــاركة وإبــداء الــرأي، ويكفــي امتــالك حســاب فيــه ليصبــح املســتخدم قــادراً علــى املشــاركة 
مبحتــوى مــن غــر التحقــق مــن هويــة املســتخدم (Peddinti, Ross,&Cappos, 2016(، ومثــل 
هــذه الرامــج تســمح لضعــاف النفــوس ابســتخدام روابــط قرصنــة، قــد جتــد هلــا ثغــرة للوصــول إىل املســتخدم، 

.)Kabakus& Kara, 2017) وابلتــايل الوصــول إىل بياانتــه اخلاصــة واإلضــرار بــه

أمــرًا يف غايــة األمهيــة؛ حيــث أظهــرت بعــض الدراســات  أثنــاء اســتخدام تويــرت يعتــر  الوقــت  إنَّ إدارة 
أن بعــض مســتخدمي الرانمــج يعتقــدون أن مــن الصعــب ضبــط الوقــت أثنــاء العمــل علــى الرانمــج، وابلتــايل 
إىل  وســم  ومــن  حســاب،  إىل  حســاب  مــن  والتنقــل  الرانمــج،  تصفــح  يف  طويلــة  ســاعات  يقضــون  قــد 
وســم ملتابعــة بعــض مــا يطــرح، والــي قــد تكــون ال عالقــة هلــا مبوضــوع البحــث، وقــد يتطــور األمــر إىل إدمانــه 
منــه  اخلــروج  يصعــب  آخريــن  مــع  مطــول  نقــاش  للدخــول يف  املعلــم  يضطــر  قــد  أو  عنــه،  االبتعــاد  وصعوبــة 
.)Alsaeed, 2016; Lord &Lomicka, 2014; Grosseck&Holotescu, 2008)

إضافــة إىل مــا ســبق مــن معوقــات احلســاابت الومهيــة, الــي انتشــرت يف فضــاء تويــرت بشــكل كبــر، 
والــي قــد تكــون أحــد أهــم معوقــات اســتخدام تويــرت يف التنميــة املهنيــة للمعلمــن هــذه احلســاابت غالبًــا تنشــر 
تغريداهتــا يف األومســة الــي تصــل ملســتوى عــاٍل مــن مشــاركات املســتخدمن، وغالبًــا مــا يرفــق معهــا روابــط 
Benevenuto,  Magno, Ro-)  تنقــل املســتخدم إىل مواضيــع ليــس هلــا عالقــة مبوضــوع الوســم
 Peddinti et al,) أو روابط تنقل املستخدم ملواقع إابحية ،)drigues, & Virgilio, 2010
2016(، أو روابــط ضــارة (Kabakus& Kara, 2017(، أو تعمــل علــى إعــادة التغريــد بشــكل 

 .)Al-Khalifa,2015) آيل مــن خــالل حســاابت متعــددة، أو مــن حســاب واحــد

منهج وجمتمع وأداة الدراسة
اتبعــت الدراســة املنهــج الوصفــي املســحي لدراســة الظاهــرة، وهــو منهــٌج مناســب ألخــذ وصــف كمــي 

.)Creswell, 2014) الجتاهــات وتوجهــات وآراء اجملتمــع مــن خــالل دراســة عينــة منهــم

تكــوَّن جمتمــع الدراســة مــن مجيــع معلمــي التعليــم العــام مبنطقــة مكــة املكرمــة، ونتيجــة لكــر جمتمــع 
الدراســة مت أخــذ عينــة ممثلــة منهــم، وعددهــم 405 معلمــاً. وفيمــا أييت وصــف عينــة الدراســة تبعــاً ملتغــرات 

املــكان، العمــر، املؤهــل، مــىت بــدأ اســتخدام تويــرت، وعــدد مــرات االســتخدام لــه.
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جدول1: يوضح وصف عينة الدراسة تبعاً ملكان العمل

اجملموعقريةمدينةاملكان
33471405العدد

يتضــح مــن اجلــدول عــدد املعلمــن يف املدينــة 334 معلمــاً بنســبة تقــارب 82٪، يف حــن عــدد املعلمــن 
الذيــن يعملــون يف القــرى عددهــم 71 ونســبتهم 18٪ تقريبــاً.

جدول2: يوضح وصف العينة تبعاً للعمر

العددالعمر

63من 20 إىل أقل من 30

192من 30 إىل أقل من 40

130من 40 إىل أقل من 50

20من 50 إىل أقل من 60

405اجملموع

يتضــح مــن اجلــدول أن أكثــر عينــة الدراســة قــد تراوحــْت أعمارهــم مــن 30 إىل أقــل مــن 50 عامــاً، 
حيــث ميثلــون نســبة 79,5٪، فيمــا ميثــل 20,5٪ ابقــي العينــة والذيــن تقــل أعمارهــم عــن 30 أو تزيــد عــن 

ــا. 50 عاًم

جدول3: وصف العينة تبعاً للمؤهل الدراسي

اجملموعدراسات عليابكالوريوساملؤهل

31095405العدد

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن عــدد املعلمــن احلاصلــن علــى البكالوريــوس أعلــى مــن أولئــك احلاصلــن 
علــى املاجســتر أو الدكتــوراه، حيــث ميثلــون نســبة 76,5٪ مــن حجــم العينــة.
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جدول4: وصف العينة تبعاً لبداية استخدام تويرت

العددبداية استخدام تويرت

46أقل من 6 شهور

53أقل من سنة

72أقل من سنتن

59أقل من ثالث سنوات

175ثالث سنوات أو أكثر

405اجملموع

يتضــح مــن اجلــدول أن حــوايل 43٪ مــن أفــراد العينــة يســتخدم تويــرت مــن ثــالث ســنوات أو أكثــر، فيمــا 
أشــارت نســبة 18٪ إىل أن اســتخدامهم لتويــرت بــدأ قبــل ســنتن، و15٪ مــن أفــراد العينــة ذكــروا أن بدايــة 
اســتخدامهم لتويــرت كان قبــل أقــل مــن ثــالث ســنوات، وبقيــة أفــراد العينــة كانــوا ممــن بــدأ اســتخدام تويــرت مــن 

ســنة فأقــل.

جدول5: وصف أفراد العينة تبعاً لعدد مرات استخدام تويرت

العددعدد مرات استخدام تويرت

239أكثر من مرة يف اليوم

83مرة واحدة يف اليوم

45مرة واحدة يف األسبوع

14مرة واحدة يف الشهر

24اندرًا خالل السنة

405اجملموع
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يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن أكثــر مــن نصــف أفــراد العينــة -وميثلــون نســبة 59٪ مــن حجــم العينــة-  
يســتخدمون تويــرت أكثــر مــن مــرة يف اليــوم، فيمــا أشــار 21٪ مــن أفــراد العينــة إىل أهنــم يســتخدمون تويــرت مــرة 
واحــدة يف اليــوم، أمــا بقيــة أفــراد العينــة فرتاوحــت إجاابهتــم مــا بــن اســتخدام تويــرت مــرة واحــدة يف األســبوع، 

ومــرة واحــدة يف الشــهر، واندراً خــالل العــام، وكانــت النســب علــى التــوايل 11٪، 3٪، و٪6.

 Carpenter) واســتخدمت االســتبانة كأداة للدراســة، وقــد مت تبــي بعــض الفقــرات مــن دراســات
فقــرات أخــرى لإلجابــة  متــت إضافــة  Krutka, 2014&) و (Al-Daihani, 2016( كمــا 
عــن تســاؤالت الدراســة بشــكل اتم. وقــد تكونــت األداة مــن جزأيــن: األول منهمــا: حيتــوي علــى متغــرات 
الدراســة، وهــي مــكان العمــل، العمــر، املؤهــل، بدايــة اســتخدام تويــرت، وعــدد مــرات اســتخدام تويــرت. أمــا 
اجلــزء الثــاين: فيتكــون مــن ثالثــة أجــزاء فرعيــة، متثــل يف جمملهــا حمــاور الدراســة، وهــي اجتاهــات املعلمــن حنــو 
اســتخدام تويــرت يف النمــو املهــي -وتتكــون مــن تســع عبــارات، مــدى اســتخدام املعلمــن لتويــرت يف النمــو املهــي 
-وتتكــون مــن عشــر عبــارات، والصعــوابت الــي تواجههــم يف اســتخدام تويــرت كوســيلة للنمــو املهــي -وتتكــون 

مــن ثــالث عشــرة عبــارة.

 Google وقــد مت اســتخدام االســتبيان اإللكــرتوين؛ لســهولة الوصــول للمعلمــن؛ حيــث مت اســتخدام
Form يف إنشــاء االســتبيان، مث مت نســخ رابط االســتبيان وإرســاله إىل املعلمن ابلتنســيق مع مكاتب الرتبية 

والتعليــم مبنطقــة مكــة املكرمــة.

ولقيــاس صــدق وثبــات األداة، مت عــرض األداة علــى عــدد مــن املختصــن؛ ألخــذ مقرتحاهتــم حــول 
عبــارات األداة، مث بعــد ذلــك مت توزيــع االســتبيان علــى عينــة اســتطالعية؛ لعمــل بعــض األســاليب اإلحصائيــة 
 )Cronbach’s alpha) للتأكــد مــن صــدق األداة وثباهتــا. كمــا مت حســاب معامــل ألفــا كرونبــاخ
للمحــاور الثالثــة، وكانــت كالتــايل: معامــل ألفــا كرونبــاخ الجتاهــات املعلمــن حنــو اســتخدام تويــرت للنمــو املهــي 
كان أعلــى مــن 0.82، وملــدى اســتخدام املعلمــن لتويــرت يف منوهــم املهــي أعلــى مــن 0.93، وللصعــوابت 
الــي يواجهوهنــا يف اســتخدام تويــرت يف منوهــم املهــي أعلــى مــن 0.81، وهــذا يــدل علــى ثبــات األداة وأهنــا 

صاحلــة للدراســة.

النتائج واملناقشة

السؤال األول: ما اجتاهات املعلمني حنو استخدام تويرت كأداة لتنميتهم مهنيًا؟
لإلجابــة عــن هــذا الســؤال، مت حســاب املتوســطات واالحنــراف املعيــاري للعبــارات مــن األوىل إىل التاســعة كمــا 
يف جــدول6. وقــد بلــغ املتوســط العــام للمحــور 3.28 مــن أصــل 5.00 علــى مقيــاس ليكــرت اخلماســي، 
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وبدرجــة احنــراف معيــاري 0،73، وهــي بذلــك أقــرب مــا تكــون إىل حمايــد، وهــذا يــدل علــى أن آراء املعلمــن 
حنــو اســتخدام تويــرت كوســيلة للتنميــة املهنيــة غــر واضــح، وأنَّ هنــاك تباينًــا يف اســتجاابهتم مــا بــن مؤيــد 
ومعــارض، وقــد يرجــع ذلــك إىل مــدى إمياهنــم بطبيعــة تويــرت واخلدمــات الــي قــد يقدمهــا للمعلمــن؛ لتحســن 
ممارســاهتم التدريســية، أو اكســاهبم معــارف جديــدة. واجلديــر ابلذكــر أن هــذا التبايــن ليــس حصــراً علــى هــذه 
 Davis, 2013;) الدراســة الــي توصلــت هلــا هــذه  النتيجــة،  مــع  اتفقــت  الدراســة، فهنــاك دراســات 

.)Marin & Tur, 2014; Ross, 2015

جدول6: اجتاهات املعلمن حنو استخدام تويرت أداة للتنمية املهنية

رقم 
املتوسطالعبارةالعبارة

االحنراف 
املعياري

3.241.17أعتقد أن تويرت وسيلة مناسبة ملتابعة اجلديد حول التخصص1

3.261.15أعتقد أن كل معلم ينبغي أن ميتلك حسااًب يف تويرت2

3.991.12أعتقد أن كل إدارة تعليم جيب أن يكون هلا حساب فاعل يف تويرت3

2.751.18ال أفضل التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي بشكل عام4

3.751.2لو متلك مدرسي الي أعمل هبا حسااًب يف تويرت فإني سأاتبعه بكل أتكيد5

3.621.11أعتقد أن متابعة حساابت املتخصصن يف الرتبية سيفيدين كثراً يف مهنة التعليم6

2.651.06أعتقد أن تويرت يؤدي إىل ضياع الوقت من غر فائدة7

2.781.07أعتقد أن تويرت ممل وال يشجع على النمو املهي8

3.481.13أعتقد أن تويرت جمال خصب الكتساب املعارف املتنوعة9

3.280.73اجملموع العام للمحور

من اجلدول السابق، يتضح لنا أن العبارة الي حصلت على أعلى متوسط حسايب هي العبارة الثالثة، 
والــي أشــارت إىل أن أفــراد العينــة يعتقــدون بدرجــة كبــرة أن كل إدارة تعليــم جيــب أن يكــون هلــا حســاب فاعــل 
علــى تويــرت، حيــث حصلــت علــى متوســط 3.99 واحنــراف معيــاري 1.12، وهــذا يــدل علــى أن أفــراد العينــة 
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يؤمنون أبن على إدارات التعليم االهتمام بعمل حساابت هلا يف وسائل التواصل وخاصًة تويرت، وأن يقوم على 
هذه احلســاابت أشــخاص يزودوهنم ابجلديد عن اإلدارة من أخبار أو تعاميم أو إعالانت. أضف إىل ذلك، 
أن وجــود مثــل هــذه احلســاابت يســهل عليهــم إيصــال صوهتــم للمســؤول، أوالوصــول إىل زمــالء املهنــة اآلخريــن 
يف اإلدارة التعليميــة نفســها، وهــذا يتفــق مــع دراســات أخــرى (Mills, 2014؛ عـــواج وتــري، 2016(.

أمــا العبــارة الــي عارضهــا أكثــر أفــراد العينــة فكانــت العبــارة الســابعة -كمــا يف جــدول6- حيــث 
حصلــت علــى متوســط 2.65 واحنــراف معيــاري 1.06، وهــي هبــذا تكــون بدرجــة موافقــة متوســطة إىل 
ضعيفــة مــن املســتجيبن. وهــذا فيــه اعــرتاف ضمــي مــن املشــاركن يف الدراســة أبنَّ تويــرت قــد يســتفاد منــه يف 
النمــو املهــي، وأن الفــرتة الــي يقضيهــا املعلــم يف تصفــح تويــرت ال تعتــر هــدراً للوقــت، بــل علــى العكــس؛ إْذ قــد 

.)Bista, 2015; Moody, 2010) جيــد فيهــا مــا يكــون عــوانً لــه يف ممارســاته التدريســية

السؤال الثاين: ما مدى استخدام املعلمني لتويرت يف تنميتهم مهنيًا؟

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال مت حســاب املتوســط العــام واالحنــراف املعيــاري للعبــارات الــي ختتــص هبــذا 
احملــور، وهــي مــن العبــارة العاشــرة وحــىت العبــارة التاســعة عشــر )انظــر جــدول7(. 

جدول7: مدى استخدام املعلمن لتويرت يف تنميتهم مهنيًا

رقم 
املتوسطالعبارةالعبارة

االحنراف 
املعياري

2.771.11أستخدم تويرت لتعلم اسرتاتيجيات تدريس جديدة10

2.981.12أستخدم تويرت لالطالع على أحدث التقنيات واألدوات التعليمية11

2.631.16أستخدم تويرت للتواصل مع زمالء التخصص حول العامل12

أستفيد من تويرت يف إجياد حلول فاعلة للمشكالت التعليمية الي تواجهي 13
2.671.15يف الفصل

أستخدم تويرت ملشاركة جتاريب وخرايت املهنية مع املمارسن يف اجملال 14
2.541.18التعليمي



   مدى استخدام المعلمين ألداة التواصل االجتماعي )تويتر(...     د. علي بن سويعد القرني

31

رقم 
املتوسطالعبارةالعبارة

االحنراف 
املعياري

3.141.23أستخدم تويرت ملتابعة احلساابت الي هتتم بتخصصي15

2.721.20أستخدم تويرت ملتابعة املؤمترات الي تقام حول الرتبية والتعليم16

أستخدم تويرت للتواصل مع الطالب السابقن ومعرفة جوانب الضعف 17
2.201.17والقوة لدي

أستخدم تويرت ملعرفة ورش العمل والدورات، الي تقام يف التخصص من 18
2.611.23خالل املنصات اإللكرتونية مثل منصة رواق

أشارك يف األومسة )هاشتاقات(، الي تطرح مواضيع هلا عالقة ابلرتبية أو 19
2.701.22ابلتخصص

2.700.93اجملموع العام للمحور

اجلــدول الســابق يوضــح مــدى اســتخدام املعلمــن لتويــرت يف التنميــة املهنيــة، حيــث كان املتوســط العــام 
للمحــور 2.7 ودرجــة احنــراف معيــاري 0.93، وهــو بذلــك يبــن أن درجــة االســتخدام لتويــرت مــن متوســطة 
إىل ضعيفــة، وهــي تتفــق مــع دراســة إبراهيــم )2014(، والــي خلصــت إىل أن أفــراد العينــة يســتخدمون شــبكة 
تويــرت بدرجــة ضعيفــة. وقــد يكــون الســبب يف ذلــك عــدم اهتمــام املعلمــن بتطويــر أنفســهم، حيــث إنَّ وزارة 
التعليــم ال تشــرتط حصــول املعلــم علــى حــد أدىن مــن الــدورات للرتقيــة أو للبقــاء يف الســلك التعليمــي )وزارة 
اخلدمــة املدنيــة، 2017(، وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإنَّ هــذه النتيجــة تعطــي مؤشــرًا واضًحــا أن هنــاك معلمــن 

مهتمــن بتطويــر أنفســهم بشــكل غــر رمســي مــن خــالل وســائل التواصــل ومنهــا تويــرت.

حصلــت عبــارة »أســتخدم تويــرت ملتابعــة احلســاابت الــي هتتــم بتخصصــي« علــى أعلــى متوســط مــن 
بــن عبــارات احملــور، حيــث بلــغ 3.14 وبدرجــة احنــراف معيــاري 1.23. وهــذا يــدل علــى حــرص املعلمــن 
املســتخدمن لتويــرت علــى متابعــة كل مــا يتعلــق بتخصصاهتــم األكادمييــة بغــرض اكتســاب معــارف، قــد تفيدهــم 
يف العمليــة التعليميــة، وهــذا يتفــق مــع دراســة Visser وآخريــن )2014(، الــي أشــار فيهــا أفــراد العينــة إىل 

متابعتهــم حلســاابت أخــرى، تشــاركهم اهتماماهتــم الرتبويــة نفســها. 

مــن جهــة أخــرى، حصلــت العبــارة » أســتخدم تويــرت للتواصــل مــع الطــالب الســابقن ومعرفــة جوانــب 
الضعــف والقــوة لــدي« علــى أقــل متوســط حســايب بــن عبــارات احملــور، حيــث بلــغ املتوســط احلســايب للعبــارة 
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2.20 وبدرجــة احنــراف معيــاري 1.17 وهــذا يعــي أن درجــة موافقتهــم هلــذه العبــارة ضعيفــة نوعــاً مــا. 

وهــذا يعطــي إشــارة إىل أن معظــم أفــراد العينــة ال يســتخدمون تويــرت يف احلصــول علــى تغذيــة راجعــة مــن 
طالهبــم الســابقن، وقــد يرجــع ذلــك إىل صعوبــة التواصــل مــع الطــالب بعــد خترجهــم والتحاقهــم ابجلامعــة أو 
أبعمــال أخــرى، خصوصــاً إذا مل يكــن هنــاك تواصــل ســابق علــى تويــرت معهــم كمــا خلصــت إليــه دراســة إبراهيــم 

)2014( وAlim (2017( اللتــان أشــارات إىل ضعــف التواصــل بــن أعضــاء هيئــة التدريــس وطالهبــم.

السؤال الثالث: ما الصعوابت اليت تواجه املعلمني يف استخدام تويرت كأداة للتنمية املهنية؟
مت حســاب املتوســطات احلســابية ودرجات االحنراف املعياري للعبارات املنتمية للمحور، ابإلضافة إىل 

قيمــة املتوســط العــام للمحــور ودرجــة االحنــراف املعيــاري وذلــك لإلجابــة عــن هــذا الســؤال )انظــر جــدول8(.

جدول8: الصعوابت الي تواجه املعلمن يف استخدام تويرت كأداة للتنمية املهنية

رقم 
االحنراف املتوسطالعبارةالعبارة

املعياري

1.730.99أجد صعوبة يف الدخول إىل حسايب يف تويرت20

االنطباع السيء الذي تكون لدي مسبقاً عن تويرت كوسيلة تواصل 21
2.161.03اجتماعي

2.331.06قلة معرفي بتطبيقات تويرت الرتبوية22

املشرف الرتبوي غر مؤمن ابلدور الذي يلعبه تويرت يف العملية 23
2.671.13التعليمية

2.241.19صعوبة توفر اإلنرتنت يف املنطقة الي أسكن هبا24

سياسة تويرت يف عدد األحرف )140حرفًا( جتعلي أجتنب 25
2.631.24استخدامه يف التواصل مع زمالء املهنة

يصعب علي متابعة احملاداثت الي حتدث بن زمالء املهنة حول 26
2.571.15التخصص

2.191.11ليست لدي اخلرة الكافية الستخدام تويرت27
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رقم 
االحنراف املتوسطالعبارةالعبارة

املعياري

صعوبة ضبط الوقت عند استخدام تويرت، مما يعي قضائي ساعات 28
2.831.19طويلة على الرانمج

2.841.06ال أثق يف املعلومات املقدمة يف برانمج التواصل تويرت29

2.821.16عدم وجود حساابت موثوقة مبجال ختصصي30

2.881.20اخلوف من انتهاك اخلصوصية الشخصية31

3.271.31كثرة احلساابت الومهية الي قد تكرر إعادة التغريدات بشكل مزعج32

2.550.67اجملموع العام للمحور

يوضــح اجلــدول أن الصعــوابت الــي يواجههــا املعلمــون يف اســتخدام تويــرت كأداة للتنميــة املهنيــة أقــل مــن 
املتوســط إىل ضعيفــة، حيــث كان املتوســط العــام للمحــور 2.55 ودرجــة احنــراف معيــاري قيمتهــا 0.67، 
وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســة إبراهيــم )2014(، الــي أشــارت إىل عــدم وجــود معوقــات حتــد مــن إمــكاانت 
أعضــاء هيئــة التدريــس يف اســتخدام أدوات التواصــل مبــا فيهــا تويــرت. وقــد يكــون ذلــك نتيجــة انتشــار ثقافــة 
اســتخدام أدوات التواصــل االجتماعيــة بشــكل عــام وتويــرت خاصــة بــن أفــراد اجملتمــع الســعودي، حيــث وصــل 
عــدد مســتخدمي تويــرت إىل مــا يزيــد عــن تســعة ماليــن مســتخدم )وزارة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات، 
أدوات  تقريــر  أن  إىل  أشــارت  فقــد   ،)2017)  Alim دراســة  اآلخــرة(، وحبســب  1437هـــ، مجــادى 
التواصــل العربيــة أفــادت أبن 40٪ مــن التغريــدات يف املنطقــة العربيــة كانــت مــن الســعودية يف عــام 2014.  

وهــذه الدراســات الــي بينــت اهتمــام اجملتمــع الســعودي أبدوات التواصــل وتزايــد اســتخدامهم هلــا 
مــن عــام آلخــر, تدعــم عــدم موافقــة أفــراد العينــة ملــا جــاء يف العبــارة األوىل، الــي أشــارت إىل صعوبــة 
الدخــول حلســاهبم يف تويــرت، حيــث حصلــت علــى أقــل متوســط حســايب وقيمتــه 1.73 وبدرجــة احنــراف 

.0.99 معيــاري 

كذلــك مــن اجلــدول الســابق، حصلــت عبــارة »كثــرة احلســاابت الومهيــة الــي قــد تكــرر إعــادة التغريــدات 
بشــكل مزعــج« علــى أعلــى متوســط حســايب مــن بــن عبــارات احملــور، حيــث حصلــت علــى قيمــة متوســط 
حســايب 3.27 وبدرجــة احنــراف معيــاري قيمتــه 1.31. وهــذه القيمــة تعــي أن درجــة موافقــة أفــراد العينــة هلــذه 
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العبــارة مــن املتوســط إىل موافقــة بدرجــة كبــرة، وبذلــك نســتطيع القــول إنَّ انتشــار احلســاابت الومهيــة يف تويــرت 
 Al-Khalifa,) وخصوصــاً يف األومســة )اهلاشــتاقات( يعتــر مــن أكــر املعوقــات الــي تواجــه املشــاركن
Al-Khal- 2015(. كمــا أضــاف; Perveen, Missen, Rasool, & Akhtar, 2016

ifa (2015( أن كثــرة هــذه احلســاابت املزعجــة يف وســم معــن قــد تــؤدي إىل ابتعــاد املهتمــن مبوضــوع 
الوســم، وابلتــايل قــد يؤثــر علــى اجتــاه اآلراء املختلفــة ابلوســم، حيــث إنَّ هنــاك أصــوااًت أخــرى مل تســمع. وذكــر 
أن التقاريــر املهتمــة هبــذا الشــأن تشــر إىل ازدايد أعــداد احلســاابت الومهيــة الــي تســتهدف اململكــة العربيــة 
الســعودية، وبــّن أن هــذه احلســاابت تكــون غالبــاً الحتوائهــا علــى حمتــوى متشــابه، أو لعــدم تفاعلهــا مــع 

احلســاابت األخــرى كــرد علــى تغريــدة مثــاًل.

الســؤال الرابــع: هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني اســتجاابت أفــراد العينــة تعــزى إىل 
ــة اســتخدام تويــرت، وعــدد مــرات اســتخدامه(؟ متغــريات )مــكان العمــل، املؤهــل، العمــر، بداي

االســتخدام،  االجتــاه،  مــن:  متوســط كلٍّ  الفــروق يف  ملعرفــة داللــة  اختبــار )ت(  الباحــث  اســتخدم 
والصعوابت، بن من يعمل داخل املدينة أو خارجها، وحبساب قيمة )ت( مت التوصل إىل النتائج املوضحة 

يف اجلــدول اآليت:

جــدول9: نتائــج اختبــار )ت( ألبعــاد االســتبانة الثالثــة )االجتــاه، االســتخدام، والصعــوابت( تبعــاً 
ملــكان العمــل

مستوى الداللةقيمة تدرجات احلرية املتوسط مكان العملاملتغر

االجتاه
3.281مدينة ن= 334

4030.080.937
3.273قرية ن= 71

االستخدام
2.707مدينة ن= 334

4030.410.684
2.658قرية ن= 71

الصعوابت
2.565مدينة ن= 334

4030.790.429
2.495قرية ن= 71
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مــن اجلــدول الســابق، بلغــت قيمــة ت علــى التــوايل )0.08، 0.41، 0.79( وذلــك ألبعــاد االســتبانة 
الثالثــة علــى التــوايل )االجتــاه، االســتخدام، الصعــوابت(، وهــذه النتائــج تعــي أهنــا غــر دالــة إحصائيــاً عنــد 
مســتوى )0.05(. أي أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف متوســط درجــات حمــاور االســتبانة الثالثــة 
بــن مــن يعمــل يف املدينــة و مــن يعمــل يف القريــة. إمجــااًل، ميكــن القــول بعــدم وجــود فــروق بــن اســتجاابت 

املعلمــن حملــاور االســتبانة تبعــاً الختــالف مــكان عملهــم.

ابلنســبة ملتغــر املؤهــل العلمــي اســتخدم الباحــث اختبــار )ت( ملعرفــة داللــة الفــروق يف متوســط كلٍّ مــن 
)االجتــاه، االســتخدام، الصعــوابت( بــن مــن حيمــل مؤهــل بكالوريــوس أو دراســات عليــا. وحبســاب قيمــة “ت 

» مت التوصــل إىل النتائــج املوضحــة يف اجلــدول اآليت:

جــدول10: نتائــج اختبــار )ت( ألبعــاد االســتبانة الثالثــة )االجتــاه، االســتخدام، والصعــوابت( تبعــاً 
للمؤهــل العلمــي

مستوى قيمة تدرجات احلرية املتوسط املؤهل العلمياملتغر
الداللة

االجتاه
3.168بكالوريوس ن= 310

4035.79-0.0001<
3.646  دراسات عليا ن= 95

االستخدام
2.591بكالوريوس ن= 310

4034.31-0.0001<
3.050دراسات عليا ن= 95

الصعوابت
2.579403بكالوريوس ن= 310

1.430.154
2.466دراسات عليا ن= 95

وفقــاً لقيمــة )ت( احملســوبة ملتغــر الدراســة )الصعــوابت( قــد بلغــت )1.43(، فقــد أظهــرت النتائــج 
عــدم وجــود داللــة إحصائيــة عنــد مســتوی )0.05(، أي أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف 
متوســط درجــات )الصعوبــة( بــن مــن حيمــل مؤهــل البكالوريــوس و مــن حيمــل مؤهــل الدراســات العليــا 

)ماجســتر أو دكتــوراه(.
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بلغــت  قــد  )االجتــاه واالســتخدام(  الدراســة  ملتغــري  احملســوبة  قيمــة ت  فــإن  متامــاً  النقيــض  وعلــى 
)-5.79 و -4.31(، وهــذا يعــي أهنــا دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى )0.05(، وهــذه الفــروق كانــت لصــاحل 

مــن حيمــل مؤهــل الدراســات العليــا )ماجســتر أو دكتــوراه(.

أمــا متغــرات )العمــر، بدايــة اســتخدام تويــرت، وعــدد مــرات اســتخدامه( فقــد مت اســتخدام حتليــل التبايــن 
األحــادي (ANOVA(، وذلــك ملعرفــة الفــروق بــن أفــراد عينــة البحــث. واجلــدول اآليت يوضــح أثــر متغــر 

العمــر علــى اســتجاابت أفــراد العينــة حملــاور االســتبيان الثالثــة.

جــدول11: حتليــل التبايــن ألثــر العمــر علــى وجهــات نظــر أفــراد عينــة البحــث حــول أبعــاد االســتبانة 
الثالثــة )االجتــاه، االســتخدام، والصعــوابت(

جمموع مصدر التبايناألبعاد
املربعات

درجة 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
)ف(

مستوى 
الداللة

البعد األول

االجتاه

230.67بن اجملموعات

1.250.291 213.8664010.5333داخل اجملموعات

215.866404اجملموع

البعد الثاين

االستخدام

0.92530.308بن اجملموعات

0.360.785 347.9344010.868داخل اجملموعات

348.859404اجملموع

البعد 
الثالث 

الصعوابت

1.14133.424بن اجملموعات

2.560.0549 179.0054011.141داخل اجملموعات

182.429404اجملموع

بلغــت  قــد  احملســوبة  )ف(  قيمــة  أن  يتضــح  الســابق  اجلــدول  يف  املتضمنــة  النتائــج  إىل  ابلنظــر 
)1.25، 0.36، 2.56( لأبعــاد الثالثــة لالســتبيان علــى التــوايل، ويتضــح أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة 

إحصائيــة يف متوســط درجــات األبعــاد الثالثــة بــن أعمــار املعلمــن عنــد مســتوی )0.05(.
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كذلك مت استخدام حتليل التباين األحادي (ANOVA( ملعرفة الفروق بن استجاابت املشاركن 
حملاور االســتبيان تبعاً ملتغر بداية اســتخدام تويرت، وكانت النتائج كما يف اجلدول اآليت:

جــدول12: حتليــل التبايــن ألثــر بدايــة اســتخدام تويــرت علــى وجهــات نظــر أفــراد عينــة البحــث حــول 
أبعــاد االســتبانة الثالثــة )االجتــاه، االســتخدام، والصعــوابت(

جمموع مصدر التبايناألبعاد
املربعات

درجة 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
)ف(

مستوى 
الداللة

البعد األول

االجتاه

18.24744.562بن اجملموعات

9.230.0001< 197.6184000.494داخل اجملموعات

215.865404اجملموع

البعد الثاين

االستخدام

9.81142.453بن اجملموعات

2.890.022 339.0484000.848داخل اجملموعات

348.859404اجملموع

البعد 
الثالث 

الصعوابت

7.92641.981بن اجملموعات

4.540.0013 174.5034000.436داخل اجملموعات

182.429404اجملموع

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن قيمــة »ف« احملســوبة قــد بلغــت )9.23، 2.89، 4.54( لأبعــاد 
الثالثــة لالســتبيان علــى التــوايل وأن هنــاك فروقــاً ذات داللــة إحصائيــة بــن املســتوايت الزمنيــة األربعــة لبدايــة 
اســتخدام تويــرت يف مجيــع األبعــاد الثالثــة )االجتــاه، االســتخدام، والصعــوابت( عنــد مســتوى داللــة )0.05(. 

وملعرفــة اجتــاه الفــروق مت اســتخدام اختبــار توكــي (Tukey-Kramer( واجلــدول اآليت يوضــح ذلــك.
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جدول13: للمقارانت بن فئات متغر بداية استخدام تويرت تبعاً الستجاابت املشاركن حملور االجتاه

املتوسطاتالفئات )اجملموعات(
أقل من 
ستة 
شهور

أقل من 
سنة

أقل من 
سنتن

أقل من 
ثالث 
سنن

ثالث 
سنن أو 

أكثر

****2.756أقل من ستة شهور

*3.155أقل من سنة

*3.250أقل من سنتن

*3.386أقل من ثالث سنن

*3.432ثالث سنن أو أكثر

مــن اجلــدول الســابق يتضــح وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســط درجــات العينــة يف البعــد 
األول املتعلــق ابالجتاهــات حنــو اســتخدام تويــرت يف التنميــة املهنيــة، وهــذا الفــرق كان بــن مســتخدمي تويــرت 
ألقــل مــن ســتة أشــهر و الذيــن بــدأوا اســتخدام تويــرت منــذ أكثــر مــن ســتة أشــهر. ويظهــر مــن النتائــج أن الذيــن 

اســتخدموا تويــرت خــالل ســتة أشــهر فأقــل لديهــم رغبــة أقــل مــن اآلخريــن يف اســتخدامه للتنميــة املهنيــة.   

جدول14: للمقارانت بن فئات متغر بداية استخدام تويرت تبعاً الستجاابت املشاركن حملور االستخدام

أقل من املتوسطاتالفئات )اجملموعات(
ستة شهور

أقل من 
سنة

أقل من 
سنتن

أقل من 
ثالث 
سنن

ثالث 
سنن أو 

أكثر

*2.276أقل من ستة شهور

2.781أقل من سنة

2.749أقل من سنتن

2.668أقل من ثالث سنن

*2.774ثالث سنن أو أكثر
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مــن اجلــدول 14، يظهــر وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســط درجــات العينــة يف البعــد الثــاين 
املتعلــق ابســتخدام تويــرت يف التنميــة املهنيــة، وهــذا الفــرق كان بــن مســتخدمي تويــرت منــذ ســتة أشــهر أو أقــل 
وأولئــك الذيــن هلــم ثــالث ســنن أو أكثــر، وكانــت الفــروق لصــاحل املعلمــن الذيــن يســتخدمونه منــذ فــرتة أكثــر 

مــن ثــالث ســنن.

جــدول15: للمقــارانت بــن فئــات متغــر بدايــة اســتخدام تويــرت تبعــاً الســتجاابت املشــاركن حملــور 
الصعــوابت

املتوسطاتالفئات )اجملموعات(
أقل من 
ستة 
شهور

أقل من 
سنة

أقل من 
سنتن

أقل من 
ثالث 
سنن

ثالث 
سنن أو 

أكثر

2.657أقل من ستة شهور

***2.881أقل من سنة

*2.507أقل من سنتن

*2.456أقل من ثالث سنن

*2.476ثالث سنن أو أكثر

ممــا ســبق يتضــح وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســط درجــات العينــة يف البعــد الثالــث 
املتعلــق ابلصعــوابت الــي قــد يواجهوهــا املعلمــون عنــد اســتخدام تويــرت للتنميــة املهنيــة، وهــذا الفــرق كان بــن 
مســتخدمي تويــرت ألقــل مــن ســنة وأولئــك الذيــن يســتخدمونه منــذ أكثــر مــن ســنة. وكانــت الفــروق لصــاحل 

املعلمــن الذيــن يســتخدمون تويــرت منــذ ســنة فأقــل. 

وملعرفــة الفــروق بــن اســتجاابت املعلمــن املشــاركن حملــاور االســتبيان تبعــاً ملتغــر عــدد مــرات اســتخدام 
تويرت، فقد مت استخدام معامل حتليل التباين األحادي (ANOVA(، وكانت النتائج كما يف جدول16.



مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية - المجلد التاسع - العدد األول - جماد اآلخر 1439هـ - مارس 2018م

40

جــدول16: حتليــل التبايــن ألثــر عــدد مــرات االســتخدام علــى وجهــات نظــر أفــراد عينــة البحــث حــول 
أبعــاد االســتبانة الثالثــة )االجتــاه، االســتخدام، والصعــوابت(

مصدر التبايناألبعاد
جمموع 
املربعات

درجة 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
)ف(

مستوى 
الداللة

البعد األول
االجتاه

30.32047.580بن اجملموعات

16.340.0001< 185.5454000.464داخل اجملموعات

215.865404اجملموع

البعد الثاين
االستخدام

22.68145.670بن اجملموعات

6.950.0001< 326.1784000.815داخل اجملموعات

348.859404اجملموع

البعد الثالث
الصعوابت

7.86041.572بن اجملموعات

1.310.253 174.5694000.574داخل اجملموعات

182.429404اجملموع

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن قيمــة »ف« احملســوبة قــد بلغــت )16.34، 6.95، 1.31( لأبعــاد 
الثالثــة لالســتبيان علــى التــوايل، وأن هنــاك فروقــاً ذات داللــة إحصائيــة بــن املســتوايت الزمنيــة األربعــة لعــدد 
مــرات اســتخدام تويــرت يف البعديــن األول والثــاين )االجتــاه واالســتخدام( عنــد مســتوى داللــة )0.05(. وملعرفــة 

اجتــاه الفــروق مت اســتخدام اختبــار توكــي (Tukey-Kramer( واجلــدول اآليت يوضــح ذلــك: 
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جــدول17: للمقــارانت بــن فئــات متغــر عــدد مــرات اســتخدام تويــرت تبعــاً الســتجاابت املشــاركن 
حملــور االجتــاه

الفئات 
أكثر من مرة املتوسطات)اجملموعات(

يف اليوم
مرة واحدة 

يف اليوم
مرة واحدة يف 

األسبوع
مرة واحدة 
يف الشهر

اندرا خالل 
السنة

أكثر من مرة 
****3.492يف اليوم

مرة واحدة يف 
*3.120اليوم

مرة واحدة يف 
*2.891األسبوع

مرة واحدة يف 
*2.833الشهر

اندرا خالل 
*2.708السنة

ابلنظــر إىل اجلــدول الســابق يتضــح وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســط درجــات العينــة يف 
البعــد األول املتعلــق ابالجتاهــات، وهــذا الفــرق كان بــن مســتخدمي تويــرت الذيــن يســتخدمونه أكثــر مــن مــرة 

يف اليــوم ومجيــع الفئــات األخــرى. وكانــت هــذه الفــروق لصاحلهــم. 
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جــدول18: للمقــارانت بــن فئــات متغــر عــدد مــرات اســتخدام تويــرت تبعــاً الســتجاابت املشــاركن 
حملــور االســتخدام

الفئات 
أكثر من مرة املتوسطات)اجملموعات(

يف اليوم
مرة واحدة 

يف اليوم
مرة واحدة 
يف األسبوع

مرة واحدة 
يف الشهر

اندرا خالل 
السنة

أكثر من مرة 
**2.841يف اليوم

مرة واحدة يف 
*2.677اليوم

مرة واحدة يف 
*2.400األسبوع

مرة واحدة يف 
2.650الشهر

اندرا خالل 
**1.942السنة

ابلنظر إىل النتائج يف اجلدول السابق يتضح ما أييت:

1- وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســط درجــات العينــة يف البعــد الثــاين املتعلــق ابســتخدام تويــرت 
يف التنميــة املهنيــة للمعلمــن، وهــذا الفــرق كان بــن مســتخدمي تويــرت أكثــر مــن مــرة يف اليــوم واملعلمــن الذيــن 

يســتخدمونه مــرة يف األســبوع أو اندراً خــالل الســنة، وكانــت هــذه الفــروق لصــاحل الفئــة األوىل.

2- وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســط درجــات العينــة يف البعــد الثــاين املتعلــق ابســتخدام تويــرت 
يف التنميــة املهنيــة للمعلمــن، وهــذا الفــرق كان بــن مســتخدمي تويــرت مــرة واحــدة يف اليــوم وأولئــك الذيــن 

يســتخدمونه اندراً يف الســنة، وكانــت الفــروق لصــاحل الفئــة األوىل.

بعــد اســتعراض نتائــج التحليــل وعمــل املقــارانت بــن اســتجاابت املشــاركن تبعــاً ملتغــرات الدراســة 
)مــكان العمــل، املؤهــل، العمــر، بدايــة اســتخدام تويــرت، وعــدد مــرات اســتخدامه(، يتضــح عــدم وجــود 
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فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتجاابت أفــراد العينــة الذيــن يعملــون يف مدينــة أو قريــة، وهــذا يتفــق مــع 
مــا توصلــت لــه دراســة أيب يعقــوب )2015(. وقــد يعــود ذلــك إىل انتشــار خدمــة اإلنرتنــت يف أغلــب مناطــق 
اململكــة العربيــة الســعودية، وتطــور التقنيــات املســتخدمة يف احلصــول عليــه، وعــدم اقتصارهــا علــى اخلطــوط 
األرضيــة، وتوفــر شــرائح بيــاانت وأبــراج تدعــم اجليــل الثالــث والرابــع عــايل الســرعة. كل هــذه األمــور قلَّلــت 

وبشــكل كبــر الفجــوة املعرفيــة بــن مــن يعمــل يف مدينــة أو قريــة.

كذلــك أظهــرت النتائــج أن املعلمــن الذيــن حيملــون مؤهــالت أعلــى مــن البكالوريــوس لديهــم رغبــة 
أكــر الســتخدام تويــرت يف التنميــة املهنيــة، ابإلضافــة إىل أن النتائــج أظهــرت فعليــاً أهنــم يســتخدمون تويــرت يف 
التنميــة املهنيــة أكثــر مــن الذيــن حيملــون البكالوريــوس، وهــذا يتفــق مــع دراســة محادنــه والشــواهن )2017(، 
والــي أشــارت إىل أن اجتاهــات محلــة املاجســتر والدكتــوراه الســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي أعلــى مــن 
اآلخريــن. وقــد يرجــع ذلــك إىل تعرضهــم أثنــاء دراســتهم يف مرحلــة املاجســتر أو الدكتــوراه ملواضيــع اهتمــت 
التواصــل االجتماعــي  أثبتــت فاعليــة اســتخدام أدوات  املهنيــة، أو دراســات  التنميــة  مــن  النــوع  مبثــل هــذا 
 Visser, EveringandBarrett,2014;) بشــكل عام أو تويرت بشــكل خاص يف التنمية املهنية
Jones, 2013; Carpenter &Krutka, 2014; Wesley, 2014( كل هــذا قــد يرفــع 
مــن قيمــة اســتخدام تويــرت يف التنميــة املهنيــة للمعلمــن ملــن حيملــون شــهادات عليــا أكثــر مــن اآلخريــن ممــا أدى 

إىل ظهــور هــذه الفــروق.

أشــارت نتائــج حتليــل الســؤال الرابــع أيضــاً إىل عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتجاابت 
أفــراد العينــة تبعــاً ملتغــر العمــر، وهــذا يتفــق مــع مــا خلصــت إليــه دراســة العالونــة )2013(، الــي أشــارت إىل 
عــدم أتثــر عمــر املشــاركن يف الدراســة يف املشــاركة يف احلــراك اجلماهــري مــن خــالل وســائل التواصــل. وهــذا 
قــد يرجــع إىل االنتشــار الواســع للهواتــف الذكيــة بــن أفــراد اجملتمــع بكافــة أطيافــه، وكمــا هــو معلــوم للجميــع 
توفــر الكثــر مــن الرامــج تطبيقــات متوافقــة مــع هــذه األجهــزة، وابلتــايل ســهولة الوصــول إىل الرانمــج أســهم 
يف اســتخدامه مــن خمتلــف األعمــار، وقــد أشــارت إليــه إحــدى نتائــج هــذه الدراســة؛ حيــث أوضحــت أن 

املشــاركن يف الدراســة متَّفقــون علــى ســهولة الوصــول إىل الرانمــج، وأهنــا ال متثــل عائًقــا هلــم.

كذلــك أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود فــروق دالــة إحصائيًــا بــن اســتجاابت املشــاركن تبعــاً ملتغــر بدايــة 
اســتخدام تويــرت؛ حيــث أشــارت إىل أن املعلمــن الذيــن بــدأوا متأخريــن يف اســتخدام تويــرت لديهــم رغبــة أقــل 
الســتخدامه يف التنميــة املهنيــة، ويســتخدمونه حاليــاً بدرجــة أقــل مــن املعلمــن الذيــن اســتخدموه مــن أكثــر مــن 
ســنة، ابإلضافــة إىل أهنــم يواجهــون صعــوابت يف التعامــل معــه أكــر مــن أولئــك الذيــن دخلــوا تويــرت مبكــراً، 
املعلمــن  أن  أشــارت إىل  والــي   ،(2014) Carpenter and Krutka مــع دراســة  يتفــق  وهــذا 
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األقــدم يف اســتخدام تويــرت يتفوَّقــون علــى نظرائهــم، الذيــن بــدأوا اســتخدامه متأخــراً مــن حيــث اســتخدامهم لــه 
يف النمــو املهــي. كمــا هــو معــروف أن بدايــة تويــرت كانــت عــام 2006م، والبدايــة يف هــذا الوقــت املتأخــر قــد 
تــدل علــى االجتــاه الســلي عنــه ســابقاً، وابلتــايل االبتعــاد عنــه، وهــذا ابلتــايل يؤثــر علــى اســتخدامهم لــه، وهــذا 
التأثــر قــد ينســحب إىل الصعــوابت؛ حيــث تزيــد كلمــا قــل االســتخدام نتيجــة قلــة معرفتهــم ابإلمــكاانت الــي 

قــد يوفرهــا تويــرت ملســتخدميه.

آخــر متغــر انقشــته هــذه الدراســة كان عــدد مــرات اســتخدام تويــرت، وقــد أظهــرت الدراســة وجــود فــروق 
دالــة إحصائيــاً بــن اســتجاابت املشــاركن علــى حمــوري االجتــاه واالســتخدام، حيــث أظهــرت النتائــج أن مــن 
يســتخدم تويــرت أكثــر مــن مــرة يف اليــوم مــن املعلمــن املشــاركن لديهــم اجتــاه أقــوى حنــو اســتخدامه يف تنميــة 
ــا يســتخدمونه بشــكل أكــر مــن الفئــات األخــرى، وهــذه تتفــق مــع  ــا، ابإلضافــة إىل أهنــم فعلًي أنفســهم مهنًي
دراســة Visser وآخريــن )2014(، الــي أشــارت إىل أن املعلمــن الذيــن يدخلــون ابســتمرار طــوال اليــوم 
يســتخدمونه يف النمــو املهــي أكثــر مــن اآلخريــن. وقــد يكــون ذلــك نتيجــة إملامهــم مبهــارات التعامــل مــع تويــرت، 

وطــرق البحــث عــن املعلومــة مــن خــالل األومســة )اهلاشــتاقات(، أو احلســاابت املتخصصــة.



   مدى استخدام المعلمين ألداة التواصل االجتماعي )تويتر(...     د. علي بن سويعد القرني

45

التوصيات
بناء على ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج فإن الباحث يوصي مبا أييت:

- إكســاب املعلمــن االجتاهــات اإلجيابيــة حنــو تويــرت ألمهِّـــيَّــــته، نتيجــة إســهاماته وتطبيقاتــه الرتبويــة املتعــددة، 
لــذا ينبغــي علــى إدارات التعليــم توعيتهــم هبــذا الــدور، وذلــك مــن خــالل إقامــة الــدورات التدريبيــة، وورش 

العمــل، واللقــاءات املفتوحــة للمهتمــن هبــذا اجملــال.

- أن حتــرص إدارات التعليــم علــى إجيــاد حســاب هلــا يف تويــرت، وتشــجع قائــدي املــدارس علــى ذلــك، حبيــث 
تكون هذه احلســاابت فاعلة من خالل متابعة كل جديد من أخبار اإلدارة أو املدرســة، ابإلضافة إىل جعل 

املتابــع علــى إطــالع مســتمر مبــا يســتجد يف امليــدان مــن معــارف وممارســات تدريســية. 

الــي يوفرهــا تويــرت؛ لتحديــث  البيئــة الغنيــة  الــذايت، واالســتفادة مــن  النمــو املهــي  - حــث املعلمــن علــى 
معارفهــم، وحتســن ممارســاهتم التدريســية يف حــال تعــذُّر حضــور برانمــج تدريــي وجهــاً لوجــه، وعــدم البقــاء 

التدريســية. جامديــن مــن غــر تطويــر ملعارفهــم التخصصيــة، أو ممارســاهتم 

- إعــداد نشــرة دوريــة تتوالهــا إدارة التعليــم، أو مكاتــب الرتبيــة والتعليــم، حبيــث حتــوي قائمــة ابحلســاابت 
املهتمة ابلرتبية وطرائق التدريس بشــكل عام، ابإلضافة إىل قائمة أخرى ابحلســاابت املتخصصة يف اجملاالت 

العلميــة املتنوعــة.

املقرتحات
يهتــم املربــون بدمــج أدوات التواصــل االجتماعــي يف التعليــم منــذ ظهورهــا وعلــى تعــدد براجمهــا، وهــذه 
الدراســة -كغرهــا مــن الدراســات الســابقة- ســعت إىل تســليط الضــوء علــى واقــع اســتخدام املعلمــن لرانمــج 
التواصــل االجتماعــي تويــرت يف منوهــم املهــي، وبنــاء علــى مــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج، فــإن الباحــث 
، يعتمــد علــى برانمــج التواصــل  يقــرتح إجــراء دراســة خمتلطــة هتــدف إىل إخضــاع املعلمــن لرانمــج منــوٍّ مهــيٍّ
تويــرت، مث حتليــل كل التغريــدات، الــي متــت بــن األعضــاء املشــاركن يف الدراســة؛ ملعرفــة احلاجــات الفعليــة 

لنموهــم املهــي، ابإلضافــة إىل عمــل مقابــالت معهــم ألخــذ آراءهــم بشــكل عميــق حــول التجربــة.
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قائمة املراجع
أواًل: املراجع العربية

- إبراهيــم، خدجيــة )2014(. واقــع اســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعــي يف العمليــة التعليميــة جبامعــات صعيــد 
مصــر )دراســة ميدانيــة(. العلــوم الرتبويــة، العــدد الثالــث، جملــد )2(.

- أبــو يعقــوب، شــدان )2015(. أثــر مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى الوعــي السياســي ابلقضيــة الفلســطينية لــدى 
طلبــة جامعــة النجــاح الوطنيــة. رســالة ماجســتر غــر منشــورة. جامعــة النجــاح، انبلــس، فلســطن.

- برانمج التحول الوطي )2016(. حصول عليها من موقع:
 http//:vision2030.gov.sa/sites/default/files/NTP_ar.pdf

بتاريخ 4-3-2017 )3:40م(

- محادنــه، مؤنــس؛ الشــواهن، ســوزان )2017(. اجتاهــات معلمــي الرايضيــات ومعلماهتــا يف األردن حنــو اســتخدام 
موقــع التواصــل االجتماعــي )الفيــس بــوك( يف تعليــم الرايضيــات. جملــة جامعــة القــدس املفتوحــة لأحبــاث والدراســات 

الرتبويــة والنفســية، اجمللــد )5(، العــدد )18(، 2017
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