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▮

▮ تصديـــر
يعــ ّد اســتخدام شــبكات التواصــل االجتامعــي ،يف وقتنــا الراهــن ،ســلوكا برشيــا كونيــا
ومامرســة يوميــة ســائدة ،يف عــامل رقمــي ينمــو باطّ ـراد ،وتش ـكّل فيــه هــذه الشــبكات فضــاء
افرتاضيــا يتيــح للنافذيــن إليــه خدمــات متن ّوعــة وفــرة ،مثــل التواصــل والتفاعــل مــع اآلخريــن
وتقاســم البيانــات واآلراء وتبــادل الخــرات والتجــارب معهــم ومشــاركتهم يف بنــاء املعرفــة
واســتخدامها ونرشهــا بــن النــاس.
كل مجــاالت الحيــاة وتؤثّــر فيهــا .ومــن املؤكّــد
وقــد اســتطاعت هــذه الشــبكات أن تقتحــم ّ
أن مجــال الرتبيــة والتعليــم عا ّمــة وتعليــم اللغــات تحديــدا تأثّــر بحضورهــا بأشــكال مختلفــة.
ومـ ّـا يـ ّ
ـدل عــى ذلــك تنامــي اســتخدامها مــن املعلّمــن واملتعلّمــن وتعظيمهــم أله ّميتهــا.
وقــد بــادرت املنظّمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم إىل وضــع هــذا الدليــل املنهجــي
حتّــى يكــون ســندا ملعلّــم اللغــة العربيــة يو ّجهــه إىل أقــوم املســالك يف اســتخدام هــذه
الشــبكات لتنميــة مهاراتــه وترقيــة مهنتــه عــى الوجــه األمثــل فيتم ّكــن مــن مســاعدة طالّبــه يف
تطويــر تعلّمهــم للغــة العربيــة مبــا توفّــره مــن إمكانيــات اتصــال وتواصــل ونفــاذ إىل مصــادر
املعرفــة ،ومبــا تتيحــه مــن أدوات تدويــن وارتبــاط اجتامعــي ومشــاركة للصــور والفيديوهــات
وموســوعات وغريهــا.
كــا ميكنــه ،متــى أحســن اســتخدام هــذه الشــبكات ،أن يجــ ّدد عملــه ويطــ ّور أداءه و
منصــات تســاعد يف تعزيــز عالقــة طالّبــه بــه ومتتــن صلتهــم باللغــة العربيــة
يســهم يف جعلهــا ّ
وتحســن تعليمهــا وتعلّمهــا ،مســتفيدا مــن مزايــا هــذه الشــبكات وأبرزهــا يــر النفــاذ إليهــا
ومرونــة التعامــل معهــا ومجانيتهــا وميزتهــا التفاعليــة وقدرتهــا عــى تخطّــي قيــود املــكان
والزمــان ،لتطويــر مهــارات طالّبــه العرفانيّــة واالتصاليــة واملضمونية وتنميــة قدراتهــم التحريرية
والتحليليــة والتكنولوجيــة بإنشــاء املحتــوى ونــره وتنزيلــه.
مثلــا يســتطيع أن يســاعدهم يف إزالــة الحواجــز النفســية التــي قــد تعرتضهــم يف وضعيــة
ـب املعرفــة
التبــادل املبــارش وجهــا لوجــه وتعزيــز التعــاون بينهــم واســتدامة صلتهــم بالعلــم وحـ ّ
والرغبــة فيهــا.
▮
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وإ ّن األلكســو ،وهــي تنــر هــذا الدليــل املنهجــي ،تبتغــي خدمــة اللغــة العربيــة والعمــل
عــى النهــوض بهــا ،وتســتحثّ مــن أجــل ذلــك أبنــاء األ ّمــة وبناتهــا عــى اإلفــادة مــن الحوســبة
الســحابية وقواعــد البيانــات الضخمــة والشــبكات االجتامعيــة لتطويــر دراســتها وتيســر تعليمها
وتعلّمها.
املدير العام

أعمر
	�أ .د .حممد ولد � َ
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▮

ّ
مقدمــــــة
▮
انطالقاً من رغبة املنظّمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (األلكسو) يف تطوير أداء املعلّمني ملا
له من أثر يف رفع مستويات تحصيل املتعلّمني يف املدارس ،ويف االرتقاء مبستوى املعلّم وتحسني خرباته
وصقلها باملعلومات والخربات العملية والتقنية املناسبةُ ،وضع هذا الدليل االسرتشادي ليق ّدم ملعلّم
اللغة العربية آلية التعامل مع مواقع التواصل االجتامعي ،وليل ّبي االحتياجات املعرفية واملهارية
له ،ويز ّوده باملفاهيم األساسية واألدوات ،وينرش ثقافة مواقع التواصل االجتامعي ،ويط ّور الجوانب
العملية يف إعداده لتلبية احتياجات مهنة التدريس ،ويستجيب ملتطلّبات التط ّور املعريف واملهاري
كل من املعلّم واملتعلّم
ومهارات القرن الحادي والعرشين ،ويؤكّد أه ّمية تطوير أداء وأساليب ّ
وينقلها من األساليب التقليدية إىل الوسائل الحديثة املعتمدة عىل أدوات ووسائل وأساليب وطرائق
حديثة لتنفيذ العملية التعليمية  -التعلّمية ،كام تتيح مواقع التواصل االجتامعي الفرصة لتطوير
املتعلّم ودفعه نحو استثامر املعرفة واملهارات الحياتية واملكتسبة ،وتوظيفها وكيفية استخدامها يف
الحياة اليومية ،وتساعده عىل تحقيق أعىل مستوى من األداء والجودة يف عملية التعلّم.

ر�ؤية الدليـــل

يع ّد الدليل االسرتشادي مرجعاً للمعلّم حول أهمية استخدام مواقع التواصل االجتامعي،
التي تل ّبي متطلّبات املناهج الرتبوية ،وصوالً لتجويد التعليم وتحسينه واالرتقاء بأساليبه وأدواته،
كام تغذّي ثقة املعلّم بنفسه وبقدراته ،وتفسح له مجاالً لنقل املعارف واملهارات للمتعلّمني،
ويتجل دوره يف إرشادهم يف بناء عمليات تعلّم
ّ
ويف ّعل مشاركتهم يف تنفيذ أنشطة تفاعلية،
حب تعلّم اللغة العربية ،وإتقان مهاراتها
تتق ّوى بوجود هذه الوسائل الحديثةّ ،
وتؤسس لديهم ّ
الستخدامها يف سياقات مختلفة ،وتتيح لهم فرصة التواصل مع معلّميهم وأقرانهم ،من خالل
تع ّرف املعارف من الوسائل الحديثة ،وتوظيفها يف مواقف تعليمية وحياتية.

كام أ ّن استخدام مواقع التواصل االجتامعي تساعد املتعلّمني الذين يواجهون صعوبات
ومشكالت يف املا ّدة التعليمية ،ومتكّنهم من استثامر وتطوير إمكاناتهم وقدراتهم مبا يجعلهم
مؤ ّهلني للحياة العملية ومواجهة تح ّدياتها ،وتكسبهم القدرة عىل تطبيق مهارات الحياة والعمل
وفق متطلّبات الكفايات ،ليكونوا رائدين ورشكاء حقيقيني يف العملية التعليميّة – التعلّمية.
▮
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وأصبح من الرضوري تأهيل معلّم املستقبل القتحام مجال تقانة املعلومات واالتصال حتى
يتمكّن من معرفة حاجاته ،ويحقّق أهدافه ،انطالقاً من املقررات التي يجب أن يكون لها ارتباط
مبواقع التواصل االجتامعية الحديثة .واملطلوب منه أن يستع ّد لتنظيم التعلّم ألن استخدام مواقع
التواصل االجتامعي يف مجال التعليم سيحدث تغيريا ً داخل املدرسة بني املعلّمني أنفسهم وبني
املعلّمني واملتعلّمني ،فلم يعد املعلّم وحده محور املعرفة أو مصدر املعلومات ،بل عليه إرشاد
وتت ّبع عمل املتعلمني يف عملية البحث عن املعلومات ،انطالقاً من معرفته ملصادر املعلومات
وأنجع الوسائل التي تعرض الحلول املالمئة.
لذلك يجب عىل املعلّم أن يوظّف مواقع التواصل االجتامعي بشكل إيجايب ،ألنّها سالح ذو
حدين ،فهي تساهم يف تع ّدد قنوات التواصل والتبادل اإليجايب والسلبي منها.
وباملقابل عليه معرفة محاذيرها وسلبياتها ،حتى يتمكّن من توجيه املتعلّمني يف االتجاه
الصحيح الستخدامها االستخدام األمثل.

الفئة امل�ستهدفــة

القامئون عىل العملية التعليمية – التعلّمية( :معلّمون – مد ّرسون – موجهون تربويون –
مؤسسات تعليمية  /املدارس /معاهد ...إلخ).
موجهو االختصاص – متعلّمون – أولياء األمور – ّ

الغر�ض من الدليل و�أهدافه

يتمثّل الغرض العام من الدليل االسرتشادي ملعلّم اللغة العربية بتوفري مرجع حول كيفية
استخدام مواقع التواصل االجتامعي يف مادة اللغة العربية مبهاراتها األربع( :االستامع – املحادثة
– القراءة – الكتابة) يف الصفوف الدراسية كافة ،ويتف ّرع عن هذا الغرض األهداف اآلتية:
تعريف املعلّمني بـ:

	–أهمية وسائل التواصل االجتامعي ،وكيفية استخدامها ،وحسن توظيفها يف مهارات اللغة
العربية األربع.
	–إيجابيات استخدام وسائل التواصل االجتامعي يف الغرفة الصفية.
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	–تأثري استخدام وسائل التواصل االجتامعي يف العملية الرتبوية  -التعليمية.
	–أسباب ظهور ظاهرة العربيزي ( )Arabishوانتشارها ،واملبادرات للح ّد من اسرشائها.
	–كيفية توظيف وسائل التواصل االجتامعي يف تنمية مهارات اللغة العربية األربع.
	–الدور الذي يجب أن يؤديه املعلّم يف توجيه املتعلّمني نحو االستخدام الصحيح ملواقع التواصل
االجتامعي.
	–التطبيقات والتجارب العاملية والعربية حول استخدام مواقع التواصل االجتامعي ألغراض
تعليمية.
	–الخطوات االسرتشادية ملساعدة املعلّمني واملتعلّمني وأولياء األمور واملؤسسة التعليمية عىل أن
يكونوا أكرث فاعلية وتأثريا ً يف املتعلمني.
	–االطالع عىل بطاقة تقييم للمعلّم حول استخدام مواقع التواصل االجتامعي.

امل�صطلحات امل�ستخدمة يف الدليل:
وسائل التواصل االجتامعي)Social Media( :
هي تطبيقات تقانية حديثة تعتمد عىل املوقع
االلكرتوين الـ (الويب) من أجل التواصل والتفاعل بني
البرش عن طريق الرسائل الصوتية املسموعة والرسائل
املكتوبة ،والرسائل املرئية ،وتعمل هذه الوسائل عىل بناء
وتفعيل املجتمعات الحيّة يف بقاع العامل ،إذ يقوم الناس
مبشاركة اهتامماتهم وأنشطتهم بواسطة هذه التطبيقات.
تغريدات “ تويرت”:
يعمل عىل تقديم خدمة التدوين املصغّر من خالل كتابة رسالة واحدة ال تتجاوز املئة
واألربعني حرفاً ،وت ُعرف بالتغريدات.

▮
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التواصل االجتامعي ”فيس بوك”)Face book( :
يق ّدم خدمة املراسلة الفورية وإجراء املكاملات ،وإرسال الرسائل سواء أكانت فيديو ،أو صورا ً،
املنصات.
أو رسائل مكتوبة ،أو صوتاً ،ومتتاز بأ ّن نظام تشغيله متع ّدد ّ
“يوتيوب“:
موقع ملشاهدة الفيديويوهات ومواقع الويب.
“انستغرام (“)Instagram
يسمح للمستخدمني مبشاركة الصور ،والفيديوهات ،واستخدام الفالتر الرقمية ،واإلطارات،
واملؤثّرات الخاصة عىل الصور.
مد ّونات ()Blogs

معي.
هي ّ
معي أو رأي ّ
منصة للحوار العريض ،واملناقشات حول موضوع ّ

“ فلكــر”
موقع الكرتوين يسمح بنرش الصور والفيديو عرب الشابكة “االنرتنيت” ،ومشاركة الصور عىل
“الفيسبوك والتويرت“ ،ومواقع الشبكات االجتامعية األخرى.
سناب شــات
تطبيق عىل الهاتف املحمول تتيح للمستخدمني إرسال الصور ،ومقاطع الفيديو إىل األصدقاء،
أو إىل قصتهم ( )storyالتي تختفي بعد ( )24ساعة من نرشها.
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ً
أوال -القسم النظـــري
▮
1.1أه ّمية مواقع التواصل االجتامعي.
 2.2استخدامات مواقع التواصل االجتامعي.
 3.3إيجابيات وسلبيات مواقع التواصل االجتامعي يف تعزيز العملية التعليمية  -التعلمية:
s sإيجابيات استخدام مواقع التواصل االجتامعي يف التعليم.
s sسلبيات استخدام مواقع التواصل االجتامعي يف التعليم.
4.4دراسات وتقارير وأبحاث حول إيجابية استخدام مواقع التواصل االجتامعي يف التعليم.
5.5تجارب حول استخدام مواقع التواصل االجتامعي ألغراض تعليمية:
s sالتجربة الصينية
s sالتجربة األمريكية
s sتجربة دولة اإلمارات العربية
6.6طرائق االقتباس من مواقع التواصل االجتامعي
إ ّن االهتامم بظاهرة التواصل مل
يكن عبثاً ال ترجى نتائجه ،بل فرضته
حتمية التفاعل املعريف مع اآلخر ،يف
عامل تقاربت أطرافه املرتامية ،ومن ث ّم
كل فرد طرق أبوابه ،بوصفه
بات عىل ّ
أساساً من أساسيات اللغة التي هي
جل اهتاممنا ،ننفذ بها إىل دروب
ّ
فيظل التق ّدم الذي
ّ
الثقافات األخرى
أضحى سمة بارزة من سامت العرص الذي نعيش فيه ونتعايش مع مجتمعاته.
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وت ُع َّرف العمل ّية االت ّصالية بأبسط أشكالها عىل أنّها :عمل ّي ٌة ُمنظَّمةٌ ،وتبا ُدل ّي ٌة يف إرسال،
واستقبال الرسائل اللفظ ّية ،وغريها ،بني امل ُِرسل ،وامل ُتلقِّي ،وتتضاعف أه ّمية العناية بعمل ّية
التواصل عندما ترتب ُط بالتعليم؛ وذلك أل ّن عمل ّية تربية الطلبة ،وفَهم دروسهم ،وتفا ُعلهم ،و ُحسن
تعا ُملهم ،وانطباعاتهم عن ال ِعلم ،وامل ُعلِّم ،س ُيبنى جزء منها عىل أساس جودة عملية التواصل؛ إذ
حواس الطالب ،وتغذية تفا ُعله املبارش مبا يعود بالنفع عىل العمل ّية
يساهم استخدامها يف إرشاك ّ
االتِّصالية ،والعمل ّية التعليم ّية  -التعلم ّية يف آنٍ معاً.

�1.1أه ّمية مواقع التوا�صل االجتماعي:

اجتاحت مواقع التواصل االجتامعي العقول صغارا ً وكبارا ً فأصبح لها أهمية بالغة األثر يف
حياتنا؛ وبات استخدامها بديالً عن التفاعل االجتامعي مع الرفاق واألهل واألقارب ،وأصبح هم
تغيا ً يف منظومة
الفرد قضاء الساعات الطويلة يف استكشاف تلك الوسائل املتع ّددةّ ،
مم يعني ّ
القيم االجتامعية لألفراد ،حيث يع ّزز القيم الفردية بدالً من القيم االجتامعية التي متثّل عنرصا ً
مهمً يف حياتنا وثقافتنا ،وأصبح من الرضوري التع ّرف إىل:
ّ

2.2ا�ستخدامات مواقع التوا�صل االجتماعي:
من غري اإلنصاف والذكاء أن نضع مواقع
التواصل االجتامعي يف خانة ما يستخدم لتكوين
صداقات ومعارف جديدة فقط ،،فقد أصبحت
من أكرب املؤث ّرين يف استقطاب األشخاص وتحديد
اتجاهاتهم ،ومن هذه االستخدامات:
s sنرش األفكار ،فاألفكار مل تعد حبيسة
العقل والجدران ،واآلن ميكنك زمييل
املعلّم استخدام (تويرت) الرائد يف مجال
نرش األفكار والتغريد عن أفكارك بحريّة.
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s sالشهرة ،فإذا كنت تتمتّع مبوهبة مهام كانت قوية أو ضعيفة ستجد لها الكثري من املعجبني
الرائد يف صنع املشاهري.
من خالل تطبيق (السناب الشات)
الذي انترش كالنار يف الهشيم سيعرفك إىل ميزاتك وعيوبك
s sوتطبيق (الرصاحة)
دون أي اعتبارات خاصة ،طب ًعا مع األخذ بعني االعتبار عدم ظهور اسم املرسل ،وكذلك منع
اآلخرين من رؤية هذه الرسائل.
 ،الذي يع ّد من أفضل الوسائل التي تتيح للناس التع ّرف إليك
(s sأسك إف أم)
بشكل أفضل ،كام مينحك نظرة أفضل وأوضح عن نفسك من خالل إجاباتك الصادقة عىل
األسئلة التي تصلك من طالبك.
رصا ،إال أ ّن العيب ال
نحن ال ن ّدعي بأن مواقع التواصل االجتامعي ال تستخدم إال يف الخري ح ً
يكمن يف الوسيلة ،بل يف بعض األشخاص الذي غلبت طبيعتهم السيئة عىل االستخدامات الجيدة
واآلمنة التي يستطيعون التمتّع بها من خالل هذه الوسائل.
وهنا نستطيع القول بأن مواقع التواصل االجتامعي سالح ذو حدين ،تساهم يف تع ّدد قنوات
التواصل والتبادل ،اإليجايب والسلبي منها .وعلينا معرفة خطورتها وأهميتها يف الوقت نفسه ،حتى
الصحيح ،ويف جعلها
املربي  -لتوجيه طالبنا وأبنائنا يف االتجاه ّ
نتمكّن من التعاون بيننا  -نحن ّ
تساهم يف تسهيل العمل بني الطالب ،وكذلك بني الطالب ومعلميهم ،واملعلمني أنفسهم ،حيث
تتيح لهم فرصة تبادل الخربات والتجارب الرتبوية والتعليمية فيام بينهم ،والتعاون يف اختيار
الطرائق واألساليب واالسرتاتيجيات الحديثة يف التدريس ،واملشاركة من خالل مواقع االتصال
الحديثة مبواضيع مرتبطة بالرتبية والتعليم.

�3.3إيجابيات و�سلبيات مواقع التوا�صل االجتماعي يف تعزيز العملية التعليمية  -التع ّلمية:
أكّدت الدراسات الحديثة أ ّن متابعة مواقع التواصل االجتامعي أصبحت يومية من الطالب،
تظل ملدة الساعة والساعتني يف أي وقت ومتى أرادوا ،وأ ّن معظم من يستخدمها من فئة
وقد ّ
الشباب التي تقع أعامرهم ما بني ( 40-20سنة) وهم مبستوى تعليمي عا ٍل ،وتت ّم – غالباً  -عرب
الجهاز املحمول (الج ّوال) يف أي مكان ،وقد اختلفت اآلراء حول إيجابيات وسلبيات توظيف
وسائل االتصال االجتامعي ،ويف املقابل ،فإ ّن ال ِعلم يتطلَّب استثامر اإلمكانات كلّها امل ُم ِكنة؛ ليكون
▮
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أداة فاعلة يف الواقع ،ويُه ِّيئ ال َّدرب نحو امل ُستقبل؛ فالتواصل من األدوات التي تتع َّدد أوجه
استخداماتها؛ لذا ميكننا الرتكيز عىل إيجاب ّيات مواقع التواصل ،واستثامرها مبا هو ُمفيد ،ونافع،
وتج ُّنب سلب ّياتها ،والوقاية من أرضارها ،ومحظوراتها.
s sإيجابيات استخدام مواقع التواصل االجتامعي يف التعليم:
تتع ّدد إيجابيات مواقع التواصل االجتامعي يف الكثري من املجاالت ،ومنها ما يأيت:
	–تقليل الحواجز التي تعيق التواصلُ :يكن استخدام مواقع التواصل االجتامعي لنقل األفكار
واآلراء املتعلقة مبوضوع معني لعدد كبري من الطالب واملعلمني وبطريق ٍة سهلة ،وذلك من
أ ّي مكان ،ويف أ ّي وقت ،كام تساعد خاصية مشاركة الرأي املتاحة عىل مواقع التواصل
االجتامعي عىل فتح األبواب لتبادل اآلراء وتوسيع فرص املشاركة يف التعبري عن الرأي.
	–توسيع دائرة العالقات االجتامعية :تع ّد مواقع التواصل االجتامعي أدا ًة مفيد ًة وف ّعال ًة
يف تشكيل أصدقاء ُجدد ،ويف تسهيل التواصل مع األصدقاء الذين انقطع االتصال بهم ،أو
مم يوفر عناء الوصول إليهم.
مع األشخاص الذين ال ميكن مقابلتهم شخصياًّ ،
تنتج بيئة تفا ُعل ّية
تتيح مصادر غري محدودة للمعرفة ،واكتساب الخربات ،وهي ُ
• ُ
تتخطّى ُجدران ال ُغ َرف الصفّية ،مبشاركة الصوت ،والصورة ،وال َبثّ
الحي ،وتقنية
ّ
امل ُحاكاة ،والواقع امل ُع َّزز ،وغريها.
•تعلُّم التعا ُمل مع التقانة باعتبارها رضورة ،واالستفادة منها ،حيث يُ َع ّد هذا من
املهارات األساسيّة يف الحارض ،وتزداد أه ّميته يف امل ُستقبل.
•تُ كِّن الطلبة وامل ُعلِّمني من الوصول إىل املعلومات امل ُح َّدثة ،وامل ُوث َّقة يف مختلف العلوم
ومن خالل مواقع موث ّقة.
•تُوفِّر شيئاً من الراحة للطلبة ،وامل ُعلِّمني؛ فهي تُزيل عنهم جزءا ً من ِثقَل املوارد
األساس ّية ،كاألوراق ،وال ُكتُب ،والحقائب الثقيلة ،وغريها.
•لقد اتضح أ ّن من أهم أسباب استخدام مواقع التواصل االجتامعي تبادل الخربات
كل ما هو جديد،
الثقافية ،وازدياد املعرفة ،والتع ّرف إىل ثقافات العامل ،ومعرفة ّ
فوسائل التواصل االجتامعي تع ّد مصدرا ً هاماً إلغناء ثقافة الشّ باب.
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	–أما املزايا املتو ّقعة يف الغرف الصفّية نتيجة استخدام مواقع التواصل االجتامعي فهي:
للحواس يف تلقِّي
•زيادة التفا ُعل فيام بينهم ،وتحقيق أكرب نسبة ممكنة من إرشاك
ّ
املعلومات ،ومتكينهم من ُمواكبة التط ُّور حتى يف ِم َهنهم امل ُستقبل ّية.
•متكني امل ُعلِّم ،واإلداريّني ،وامل ُِرشدين الرتبويّني من تدوين مالحظاتهم اإليجاب ّية كافّة،
مم يُس ّهل عليهم إمكان ّية الرجوع
والسلب ّية التي تتعلَّق بأداء الطلبة ،وسلوك ّياتهمّ ،
إليها ،واالستفادة منها؛ لتحقيق أفضل النتائج مع الطلبة.
ايض ،حيث يُساعدهم
•متكني الطلبة من استخدام الهاتف املحمول ،أو تقنية الواقع االفرت ّ
ذلك عىل الوصول إىل املعلومة برسعة ،وبدقّة أكرب ،كام تساهم يف ترسيخ الفوائد؛ ألنّها
تُشكِّل تجربة فريدة ،و ُمميَّزة للطلبة.

•ت ُه ِّيئ التقانة الطالب؛ لتح ُّمل املسؤول ّية ،واالنضباط ،والج ّدية يف بحثه عن املعلومة،
وتح ِّري الفوائد ،وذلك باالستخدام اإليجا ّيب امل ُث ِمر للهاتف املحمول مثالً ،كام أنّها
ُحسن من الصورة الذهن ّية للتعليم واإلبهار يف وسائل َع ْرضه.
ت ِّ
	–فوائد مواقع التواصل االجتامعي  -التعليم ّية :إ ّن الفوائد التي تُق ِّدمها مواقع التواصل
التعليمية يف خدمة الطالب ،وامل ُعلِّم ،وامل َنهج ،والغرفة الصفّية كثرية ،فهي متكّن من
وحل
كل من املعلّم واملتعلّم ،كالقدرة عىل التفكري والربهنةّ ،
تقوية املؤهالت العقلية عند ّ
املشكالت ،والتواصل مع األقران واألصدقاء واملعلمني ،والتد ّرب عىل التعلّم وإن أغلب
الطالب يظهرون ،وبشكل تلقايئ ،اهتامماً كبريا ً ألغلب األنشطة التعليمية  -التعلّمية
املعتمدة عىل التقانة الحديثة .ويحدث العكس عند استعامل مقاربات تقليدية.
أهم ال ُف َرص املُقدَّ مة من مواقع التواصل التعليمية هو ما تُقدِّ مه ألطراف العمل ّية
	–ومن ّ
التعليم ّية – التعلمية كافة:
•توفري النفقات :فعىل الرغم من تكلفة األجهزة اإللكرتون ّيةّ ،إل أنّها ت ُوفِّر الكثري من
النفقات عىل املدى البعيد؛ فمن خالل استخدام مصادر التعلّم االلكرتونية يصل
الطالب إىل املعلومة بشكل أرسع ّ
وأدق برشط الدخول إىل املكتبات االلكرتونية
املوث ّقة.
▮
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كل طالب عىل ِحدة :حيث إنّها تُ َع ُّد واحدة من أه ّم ُمم ِّيزاتها،
•توفري تعليم ُيناسب ّ
حيث تُ كِّن امل ُعلِّم باستخدام برمج ّيات ُمتط ِّورة من وضع ُخطَط تعليم ّية تُناسب
كل طالب عىل ِحدة ،والطلبة مع بعضهم بعضاً من خالل استخدام مواقع التواصل
ّ
التعليمي ،حيث يت ّم الحوار واملناقشة وتبادل الرأي بني الطالب أنفسهم وبني معلّمهم
للوصول إىل املعلومات التي ترثي معارفهم وتغني أبحاثهم ومرشوعاتهم.
الطل َب بتجربة فريدة تتمثّل مبالحظة تط ُّورهم ضمن
•تطوير املُتعلِّمني :حيث تُرثي ّ
لكل منهم ،وذلك من خالل تشجيعهم؛ لإلبداع ،والتواصل
ال ُخطط التعليم ّية امل ُص َّممة ٍّ
والتفا ُعل مع امل ُعلِّم ،وامل ُحتوى عىل َح ٍّد سواء.
الطلب عىل استخدام مواقع التواصل
•إعداد جِ يل لل ُمستقبل :حيث إ ّن تعويد ّ
االجتامعي حتى يف عمل ّية التعليم ،أم ٌر يُؤ ِّهلهم للعالَم خارج أسوار مدارسهم ،ومتكّنهم
من بناء عالقات قوية مبن ّية عىل التواصل والثقة مع الناس يف الجوانب التعليمية
والرتبوية والشخصية.
s sسلبيات استخدام مواقع االتصال االجتامعي يف التعليم:
مث ّة سلبيات يف استخدام الطلبة لوسائل التواصل االجتامعي ،نذكر منها:
•تُع ّد يف بعض األحيان أداة ُمشتِّتة لرتكيز الطلبة وانتباههم ،حيث قد تُه َدر أوقاتهم يف أمور
هامش ّية إذا مل تت ّم ُمتابعتهم ،وتقنني استخدامهم لها.
•ت ُص ِّعب عىل الطلبة إمكان التحقُّق من موثوقيّة املعلومات ،والتحقُّق من ص ّحتها ،باإلضافة
إىل إمكان الوصول إىل محتوى غري مرغوب فيه إذا مل تت ّم توعية الطلبة ،وترشيدهم نحو
استخدام الشابكة (اإلنرتنت).
مم ُيكِّن الطلبة من البحث برسعة
•ت ُس ِّهل عمل ّية الوصول إىل املعلومة عرب الشابكةّ ،
أي سؤال يصعب عليهم َحلُّه ،وبالتايل فإ ّن النتائج تكون غري دقيقة.
وسهولة عن ّ
ُؤسسات التعليم ّية أعباء
•تُع ّد ُمواكبة التط ُّورات التقانية امل ُتسارعة من أكرث ما يُح ِّمل امل َّ
ما ّدية كُربى؛ حيث إ ّن توفُّرها يف املدارس يُشكِّل فارقاً عند الطالب؛ لعدم توفُّرها يف منزله،
أو عمله.
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تعيق تعلُّم بعض املهارات األساس ّية ،كاإلمالء ،بخطواته ،ومراحله التي يتم َّرن عليها
•قد ُ
الطلبة بالتدريج؛ وذلك ألنّها توفُّر الصور امل ُتح ِّركة ،واأللوان.

يتبي أ ّن استعامل مواقع التواصل االجتامعي يساعد عىل ربح الوقت يف الوصول
وبالنتيجة ّ
إىل املعلومة ،وحرق املراحل يف مجال التعليم والتعلّم ،ومن الرضوري أن يستأنس املعلّم بالوسائل
واملعلومات الحديثة.
زمييل املعلّم ...أمامك عرض عن إيجابيات وسلبيات مواقع التواصل االجتامعي يف مجال
التعليم ،سيساعدك عىل اتخاذ اإلجراءات املناسبة لالستفادة من مواقع التواصل االجتامعي
لتح ّّقق أهدافك الرتبوية  -التعليمية:
تنام – تزايد ملحوظ:
(مالحظة للمخرج الفني للكتاب :يوجد بالصورة تصويبات( :تناميٍ :
تزايداً ملحوظاً – املتخرجني واملحرتفني :املتخرجون واملحرتفون).
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4.4درا�سات وتقارير و�أبحاث حول �إيجابية ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي يف التعليم:
انطالقاً من دراسات ،أجريت أغلبها يف الواليات املتحدة األمريكية ،يف مستويات تعليمية
مختلفة ،حول استعامل مواقع االتصال االجتامعي يف الحقل الرتبوي ،وبشكل خاص يف املستوى
التعليمي (السنة النهائية ابتدايئ  ،)1990و( نفّذ مرشوع ندوة إلكرتونية حول مواضيع علمية
واجتامعية ،حيث متكّن الطالب خالل سنة واحدة ،من مكاتبة معلّميهم وطالب التعليم الثانوي،
وت ّم تقويم التجربة يف آخر السنة ،حيث خضع الطالّب املستهدفون الختبارات يف القراءة والكتابة
يخص فهم النصوص ،ما ميكن تحقيقه خالل
وكانت النتيجة هي أ ّن هؤالء الطالّب تجاوزوا فيام ّ
سنتني تعليميتني ،وبالنسبة ملعرفة رشح املفردات والتعبري الكتايب سنة ونصف ،وأقل من سنة يف
القواعد ،ذلك أنهم بذلوا مجهودات كبرية يف قراءة وفهم املراسالت اإللكرتونية التي توصلوا إليها
أقل منها ،وذلك عن طريق استخدام مواقع التواصل االجتامعي) ،ووصلوا من التجربة
وأنتجوا عددا ً ّ
التي أجريت إىل أهمية استعامل التقنيات الحديثة (وسائل التواصل االجتامعي) يف املجال التعليمي،
مم يتطلّبه تحقيقها بالوسائل
ألنهم استطاعوا أن يحققوا األهداف التعليمية املح ّددة يف وقت ّ
أقل ّ
التقليدية .ويف تقرير نرشه ”مكتب تقويم التكنولوجيا Office of Technology Assessment
 ،”1995حيث ت ّم فيه التأكيد عىل أهمية التحفيز التي يحدثها استعامل التقنيات الحديثة
وتبي أ ّن أهم العوامل املحفّزة للطالب هي املحيط والوسائل
وسط الطالب من مختلف األعامرّ ،
واملضمون الذي تق ّدمه بشكل يثري اندفاعهم مبارشة إىل املشاركة والحوار والتواصل بشكل إيجايب،
وبأن مواقع التواصل االجتامعي لها قدرة تفاعلية ،تسمح للطالب باالنخراط واملساهمة يف أنشطة
تدفعهم إىل اإلبداع ومشاركة اآلخرين( :أهل – أصدقاء – أقران – أقارب ...إلخ).1
وتغي منظومة
ويف دراسة أجريت يف مرص حول تأثري استخدام مواقع التواصل االجتامعي ّ
التغيات التي طرأت عىل القيم االجتامعية يف نطاق العالقات االجتامعية
القيم بهدف الكشف عن ّ
خاصة ،والسيام قيمة املشاركة االجتامعية.أشارت الدراسة
بصفة عامة ،والطالب يف (املدرسة) بصفة ّ
إىل وجود عالقة ارتباطية بني استخدام مواقع التواصل االجتامعي وارتفاع املستوى التعليمي ،وأهم
كل ما هو جديد ،أ ّما أهم
أسباب استخدام هذه املواقع هو تبادل الخربات الثقافية واالطالع عىل ّ
 1أه ّمية وسائل االتصال واملعلومات يف العملية التعليمية ،املنتدى التعليمي ،الجزائر .2008 ،املوقع ()https.// jilrc.com
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إيجابياتها فهو التواصل مع اآلخرين ،والتفاعل مع األصدقاء واألقران واألهل واملجتمع الخارجي،
تبي يف الدراسة أ ّن أكرث مواقع التواصل االجتامعي استخداماً هو (الفيس بوك).2
كام ّ
وباملقابل أشارت بعض التقارير والدراسات حول محاذير استخدام مواقع التواصل
االجتامعي عىل:
	–الصحة العقلية :بحسب تقرير نرشته صحيفة ”اإلندبندنت” ،فإن مشاهدة محتوى ”انستغرام”
من الصور املفلرتة أو املحسنة يرتبط بحاالت انخفاض تقدير الذات ،كام يساهم تصفّح “تويرت”
قبل النوم مبارشة يف حصول الشخص عىل نوم يسء.
وذكر التقرير عدة تأثريات سلبية ملواقع التواصل االجتامعي عىل الصحة العقلية ،وهي:
(انخفاض احرتام ”تقدير” الذات  -مقارنة نفسك باآلخرين عىل مواقع التواصل االجتامعي،
وذلك من خالل تعقّب صورهم املثالية بشكل جاميل عىل الـ “ أنستغرام” ،أو اطالعك عىل
حالة عالقاتهم يف ”فيسبوك”).3
ووجدت دراسة أجرتها جامعة ”كوبنهاجن /الدمنرك” أ ّن العديد من الناس يعانون من ”حسد
الفيسبوك” ،وأما من امتنعوا عن استخدام املوقع عربوا عن شعورهم بالرضا عن حياتهم ،وكان
احرتامهم وتقديرهم لذاتهم عالياً.
وأوضحت الدراسة أ ّن زيادة معرفة الشخص ووعيه بعدد الساعات التي يقضيها يف مشاهدة
امللفات الشخصية لآلخرين عىل مواقع التواصل االجتامعي ،ميكن أن تساعدك عىل الرتكيز أكرث
عىل نفسك وتعزيز ثقتك بنفسك واحرتامك لذاتك.4
	–التواصل الواقعي :أشار التقرير إىل أنّه من املهم جدا ً لنا نحن األفراد أن نكون قادرين عىل
التواصل وإقامة صالت شخصية واقعية مع بعضنا البعض ،ولكن حينام نبقى ملتصقني مبواقع
التواصل االجتامعي أمام شاشات الحاسوب لفرتات طويلة ،ونعرف ملفات أصدقائنا الرقمية
أكرث من شخصياتهم الحقيقية ،سيكون من الصعب أن يكون بيننا وبينهم تواصل برشي حقيقي.
وتغي منظومة القيم  -دراسة ميدانية يف قرية مرصية) مرص :جامعة جنوب الوادي – كلية اآلداب – 2016م.
 2عوض ،السيد (وسائل التواصل االجتامعي ّ
 3نجيب ،روحي (إرشادات الواجهة انغوجرافيك – طرق مبتكرة الستخدام انستغرام يف التعليم) .املوقع).new-educ.com( :
 4الحسد الفيسبويك  ،2019املوقع)www.albayan.ae/technology(. :
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	–النوم :أضاف ”تيم بونو” مؤلّف كتاب ”عندما ال تكفي اإلعجابات :دورة مكثّفة يف علم
مم نراه عىل مواقع التواصل االجتامعي يبقي الدماغ يف حالة
السعادة”” :إ ّن القلق أو الحسد ّ
تأ ّهب قصوى ،ما يصعب علينا القدرة عىل النوم” ،وتابع بونو“ :باإلضافة إىل ذلك ،الضوء
املنبعث من جهازنا املحمول ميكن أن يوقف إطالق “ امليالتونني “ ،وهو هرمون يساعدنا عىل
الشعور بالتعب و النوم” ،فحاوِل أن تضع لنفسك قاعدة صارمة بعدم استخدام هاتفك ملدة
( 40دقيقة) قبل ساعة من الذهاب للنوم ،ومعرفة ما إذا كان ذلك يؤث ّر يف نوعية نومك أم ال “.
	–مدى االهتامم :أضاف بونو بأنه يجب ألّ تقلق فقط بشأن عقلك الباطن ،ولكن أيضاً إىل أي
مدى يستطيع دماغك الرتكيز بشكل كامل عندما تكون مستيقظًاً؟ وعىل الرغم من أنّه ال يُعقل
كل كمية املعلومات املتوفرة يف متناول يديك بفضل مواقع التواصل االجتامعي،
النظر يف ّ
مع ذلك هذه املعلومات ميكن أن تس ّبب لك تشتّتاً يف الذهن ،وقال( :إ ّن مواقع التواصل
االجتامعي وفّرت وسيلة إغراء مستمرة للوصول السهل وللرتفيه).
وختم التقرير بتوجيه املعلّم ....بقوله( :ليس بالرضورة أن تتوقّف عن استخدام مواقع
التواصل االجتامعي ،ولكن من الجيد عدم جعلها شغلك الشاغل طوال يومك ،والسعي للحصول
عىل وقت دونها تستغله يف أمور أخرى ومهمة).

5.5جتارب حول ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي لأغرا�ض تعليمية:

نظرا ً ألهمية مواقع التواصل االجتامعي يف التعليم فقد أجريت تجارب دولية وعربية عن
مدى تأثريها يف مجتمعاتها التعليمية ،وسنضع بني أيدي معلّمينا بعضاً من هذه التجارب:
	–التجربة الصينية :أدخلت مواقع التواصل االجتامعي يف كثري من املدارس الصينية ،وقد أثبتت
الدراسات فاعلية هذه التجربة.
يقول ”سيامن تشيونغ” ،يف كتابه الذي صدر حديثــاً ،بعنوان (التعليم الهجني)« :إ ّن هذه
املواقع لها قـدرة كبرية يف إيصال املعلومات إىل ِذهن امل ُتلقِّي بسهولة وتلقائية ،وإنني أدعو
التوسع يف هذه التجربة ،وتدقيق النظر يف جوانبها النفسية
جميع مؤسساتنا التعليمية إىل ُّ
والعملية ،فهذا من شأنه إزالة اإلحساس باالغرتاب الذي قد ينتاب بعض الطُالَّب داخل قاعات
الدرس ،وسيُمكِّن من تجاوز الحواجز التي تفصل أحيانــاً بني الطُالَّب واملؤسسات الرتبوية التي
ينتمون إليها ،وأن يتم ذلك بطريقة متوازنة تضمن االستقرار داخل املؤسسات التعليمية”.
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أ ّما الخبري يف الرتبية الحديثة ” فيليب تسانغ” فيقول ” :إن التد ّرج يف استخدام مواقع التواصل
االجتامعي ضمن املخطّط التعليمي الصينيُ ،يكن أن يُحقّق املزيد من املنفعة للطُالَّب ،حيث
خاصة عندما
يوف ِّـر مبدأ التحفيز والرتغيب ،ويضمن الوصول بهم إىل أكرب قدر من الحامسةّ ،
يتعلَّق األمر بدروس قد يراها البعض ُمعقَّدة ،كدروس تعلُّم اللُغات األجنبية ،التي تعتمد
بشكل أسايس عىل االنفتاح والحوار ،واالنسجام داخل املحيط الدرايس».5
	–التجربة األمريكية :أ ّما يف الواليات املتحدة األمريكية فإن مواقع التواصل االجتامعي منفّذة حديثــاً
يف كثري من املدارس واملعاهد الرسمية والخاصة ،وتـُامرس عىل نطاق واسع من ِقبل امل ُعلِّمني
وتبي لهم أ ّن ()77%
والطُالَّب ،وقد قام مجموعة من الباحثني بجامعة مينيسوتا بدراسة حديثة ّ
من عموم الطُالَّب يدخلون إىل مواقع التواصل االجتامعي بهدف التعلُّم ،وتنمية املهارات ،واالنفتاح
عىل وجهات نظر جديدة ،وأنّه بحسب بيانات ت ّم جمعها عىل مدار ستة األشهر األخرية لطُالَّب
ترتاوح أعامرهم بني ( 18 :16سنة) ،تبيَّ «أ ّن الطُالَّب الذين يستعملون مواقع التواصل االجتامعي،
تط َّورت مهاراتهم وإبداعاتهم عىل نحو جيد» ،وتشري كرستني جرينهو الباحثة يف الدراسة ،إىل أن
إدراج املناهج التعليمية يف مواقع التواصل االجتامعي ،ساعد عىل جعل املدارس أكرث أهمية وذات
مـغـزى للطُـالَّب ،وصار امل ُعلِّمون قادرين عىل زيادة انخراط الطُـالب يف التعليم ،ورفع الكفاءة
التكنولوجية ،وتعزيز روح التعاون يف الصفوف الدراسية ،وبناء مهارات تواصل أفضل» ،وتـُضيف:
«إن التفكري ليس فقط يف دمج التقنيات الخاصة بك ،ولكن يف خلق مهام أكرث إلحاحــًا ،وسوف
يتط َّور التفكري الناقد وحل امل ُشكالت ،والقدرة عىل امل ُشاركة العاملية لدى الطُالَّب».
	–تجربة دولة اإلمارات العربية املتحدة :بعد أن ثبت جدواها يف التعليم الفاعل ،فإ ّن مجلس
أبو ظبي للتعليم ،بدأ يتجه إىل توسيع دائرة استخدام مواقع التواصل االجتامعي يف العملية
التعليمية  -التعلّمية ،وبحسب ”مغري خميس الخيييل”ُ ،مدير عام املجلس ،فإ ّن هذه املواقع
صارت ُجزءا ً ال يتجزأ من تعلّم الطُالَّب ،وتعزيز ارتباطهم بامل ُحيط املحلِّ واإلقليمي والعامل
قاطبة ،وجعلتهم عىل وعي بكُل ما يشهده العامل من ُمستجدات تقنية وعلمية وثقافية ،ويف
ورقة علميَّة بعنوان( :استخدام مواقع التواصل االجتامعي يف الغرف الصفـَّية) نوقشت يف

 5التعليم عرب شبكات التواصل االجتامعي (مزايا ومآخذ) ،اململكة العربية السعودية ،وزارة الرتبية والتعليم2012 :م 1379 -هـ.
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املجلس« :رضورة دعم االنتقال إىل التعليم التفاعيل ،خاصة يف الغ ُـرف الصف ِّـية ،وأ ّن العديد من
الرتبويني صاروا يستفيدون من تلك الوسائط يف تحقيق أهدافهم التعليمية ،إذ متكّن نشاطات
التواصل االجتامعي من الرتكيز عىل البحث ،وجمع البيانات ،والتواصل مع الخرباء ،وأنّه ميكن
استخدام املد ّونات اإللكرتونية لتحفيز النقاشات والحوارات الب ّناءة ،والتعاون املتبادل عىل
مواقع املعرفة اإللكرتونية ،وبشكل عام توفّر هذه الوسائط االجتامعية سهولة الوصول إىل الدعم
وتبادل الخربات والتطوير املهني ،وأفضل املامرسات املُتّبعة ضمن املجتمع املهني والعلمي.6

6.6طرائق االقتبا�س من مواقع التوا�صل االجتماعي:
لكن عزيزي املعلّم عليك أن تن ّبه طالبك كثرياً إىل طريقة االقتباس من مواقع التواصل االجتامعي،
أل ّن االقتباس من مواقع التواصل االجتامعي وبسبب حداثته ،يطرح إشكالية تتعلّق بكيفية إدراجه.
فكيف تت ّم هذه العملية؟ هذا ما سنحاول اإلجابة عنه ،لكن قبل ذلك دعنا نع ّرفك مزايا
وعيوب االقتباس.
.أمزايا االقتباس من مواقع التواصل االجتامعي:
•سهولة الوصول :فأغلب الكتّاب واملفكرين وص ّناع القرار املعارصين أصبحت لديهم
حسابات عىل مواقع التواصل االجتامعي ،والوصول إىل هذه الحسابات عملية سهلة
وبسيطة وال تتطلّب الكثري من الجهد والوقت.
•التحيني:

 6وسائل التواصل االجتامعي وتأثريها عىل التعليم .2019املوقع ()https.//community.tftoolkit.com
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مم
يتم ّيز املحتوى املنشور عرب وسائل التواصل االجتامعي بالتحيني الرسيع و املستمرّ ،
يضمن الحصول عىل آخر املستجدات وأحدث األفكار.
سهولة التحقّق :لجان البحوث ميكنها التحقّق بسهولة من صحة االقتباس.
.بعيوب االقتباس من مواقع التواصل االجتامعي:
أي وقت.
•عدم املوثوقية :فمواقع التواصل االجتامعي معرضة لالخرتاق يف ّ

•سهولة التغيري :من السهل جدا ً عىل الكاتب تعديل أو حذف تدوينته عىل مواقع التواصل
مم يطرح إشكالية حقيقية أمام هذا النوع من االستشهاد.
االجتامعيّ ،
•عدم االعرتاف :بعض لجان البحوث ال تعرتف أصالً بهذا النوع من االقتباس.
.جأساليب االقتباس من مواقع التواصل االجتامعي:
هناك العديد من أساليب االقتباس من مواقع التواصل االجتامعي ،غري أن أكرثها شيوعاً:
أسلوب الجمعية األمريكية لعلم النفس ( )APAوأسلوب جمعية اللغات الحديثة (،)MLA
التي توضّ حها الصور التالية:

▮
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ً
ثانيا :القسم التطبيقي (العملي)
▮
1.1ظاهرة العربيزي ( ،)Arabishأسبابها وطرائق الحدّ من انتشارها.
2.2كيفية استخدام معلّم اللغة العربية مواقع التواصل االجتامعي يف تدريس املادة.
3.3كيفية توظيف مواقع التواصل االجتامعي يف تنمية مهارات اللغة العربية األربع( :االستامع
– املحادثة – القراءة – الكتابة) لدى الطالب.
4.4كيفية استخدام مواقع التواصل االجتامعي يف الصفوف الدراسية.
5.5تجارب عاملية رائدة حول كيفية استخدام مواقع التواصل االجتامعي يف التعليم:
 .1.5تجربة التعليم مع تويرت وبعض استخداماته يف التعليم.
 .2.5طرائق مبتكرة الستخدام انستغرام يف التعليم – انفوجرافيك –
6.6دور املعلّم الفاعل يف توجيه طالبه الستخدام مواقع التواصل االجتامعي – الرتبوي.
7.7الخطوات اإلرشادية ملساعدة املعلم عىل أن يكون متصالً بارعاً ،مع طالبه
8.8توصيات للمعلمني حول االستخدام األمثل ملواقع التواصل االجتامعي.
9.9مناذج من االستبانات:
 .1.9استبانة حول”تـأثيـر شبـكات التـواصـل االجتمـاعـي يف الجـانبني الفكـري واالجتمـاعـي
لدى الطالب”.
 .2.9استبانة حول دور مواقع (شبكات) التواصل االجتامعي يف تعزيز قدرات املعلمني يف
تطبيق املناهج الرتبوية الحديثة.
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احلد من انت�شارها:
1.1ظاهرة العربيزي (� ،) Arabishأ�سبابها وطرائق ّ

زمييل املعلّم سنع ّرفك يف هذا الدليل ظاهرة العربيزي ،وكيفية مواجهة هذه الظاهرة،
واإلجراءات الحقيقية للحدّ من استرشائها والحؤول دون تفاقمها:
عزيزي املعلّم ...بات الدخول إىل عامل الحواسيب والشابكة يتطلّب إبدال الحرف الالتيني
بالحرف العريب ،كام أ ّن الخطوط الطباعية يف أجهزة التقانة الحديثة ال تستند يف معظمها إىل قواعد
الكتابة الخطيّة ،وتحمل عيوباً وأغالطاً تش ّوه الكتابة الناتجة عنها ،وهذا أدى بالطالب الستخدام
لغة تجمع بني الفصحى والعامية والعربية واألجنبية ،كام أدى ذلك إىل نشأة لغة جديدة تختلف
عن لغة العلم واألدب ،حيث يتعلّم الطالب من خالل الشابكة تراكيب لغوية جديدة ترتاكم يف
ذاكرته بشكل عشوايئ فتولّد بذلك لغة جديدة تشكّل عنارص التح ّول يف شخصيته ومنها العربيزي.
أسباب ظهور ظاهرة العربيزي ( ) Arabishوانتشارها:
مفهوماً :هي كلمة منحوتة من كلمتي ( )Englishو( ،)Arabicوهناك من وصفها
“بالفيسبوكية“ ،وأطلقت عليها املوسوعة الحرة ( ويكيبيديا ) مس ّمى “الفرنكو آرابيك“ ،يستخدمها
الشباب يف الكتابة عرب الدردشة عىل مواقع الشابكة أو مواقع التواصل االجتامعي ،وتختلط فيها
األحرف الالتينية باألرقام ،وهي لغة هجينة بني العربية واالنجليزية وغري محدودة القواعد.
إال أ ّن الحروف املستخدمة يف الكتابة هي الحروف واألرقام الالتينية بطريقة تشبه الشفرة،
وتع ّد األوسع انتشارا ً يف الكتابة أو الشابكة أو عرب رسائل املحمول ( ،)SMSوتكتب العربية
واللهجة العامية بحروف اللغة االنجليزية وباستخدام بعض أرقامها حروفاً ،إذ تستبدل أرقام مكان
بعض األحرف يف اللغة العربية التي ال يوجد لها مقابل يف االنجليزية.
وأمامك زمييل املعلّم بعض األمثلة عىل استخدامات العربيزي يف األحرف واألعداد:
العريب

االختصارات بالالتينية

الرقم املقابل األبجدية العربية مقابل من الالتينية
2

الهمزة

أ

A

3

العني

ب

B

رسالة نصيّة

SMS

مرحبا

4

الذال

ت

T

نراك الحقاً

HI
See you
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العريب

االختصارات بالالتينية

الرقم املقابل األبجدية العربية مقابل من الالتينية
6

الطاء

ث

Th

وأنت أيضاً

You too

7

الحاء

ج

J

سأعود قريباً

BRB

8

القاف

ح

7

مضطر للذهاب

GTG

9

الصاد

خ

s

اضحك بصوت عا ٍل

LOL

ولتعلم عزيزي املعلّم بأنّ استخدام العربيزي يكمن يف:
شيوع األخطاء النحوية يف العربية الفصيحة ،وشيوع الكتابة باللغة املحك ّية ،وكرثة استخدام
وتفش األخطاء الفادحة يف املفردات والجمل والرتاكيب والحوار،
املفردات األعجمية يف الخطاب املو ّجهّ ،
التي تعمل عىل هدم وإنكار املوروث الحضاري الق ّيم لألمة العربية املصوغ باللغة العربية الفصيحة.
وتبقى مهمتك زمييل املعلّم:
1.1العمل عىل الحفاظ عىل اللغة العربية الفصيحة ،والسعي إىل سريورتها وانتشارها عىل األلسنة
واألقالم يف منأى عن اللّحن والركاكة والهجني اللغوي :هو (أي لغة تنشأ غالباً بشكل تلقايئ
من اختالط عدة لغات كوسيلة للتخاطب بني الناطقني بلغات مختلفة).
2.2وأن تع ّرف طالبك ببعض املبادرات التي قامت بها مؤسسات ورشكات واتحادات للح ّد من
استرشاء العربيزي والحفاظ عىل العربية الفصيحة.
3.3ومن هذه املبادرات :رشكة غوغل ( )Googleباالشرتاك مع بعض الرشكات كـ ( تغريدات– ومضة –
مييل) إىل زيادة املحتوى الرقمي عىل الشابكة ،وسعت إىل تشجيع أبناء العربية عىل استخدام الشابكة
بلغتهم العربية بطريق البحث الصويت ،وإطالق الكتابة بالعربية ،وتعريب واجهات (يوتيوب)،
وخرائط (غوغل) ،ومواقع التواصل االجتامعي ،وتعريب متصفّح (كروم) ،وبريد (جيميل).
ويف األردن املرشوع الوطني للدفاع عن اللغة العربية والتشجيع عىل استخدامها يف الرسائل
الهاتفية وعىل صفحات التواصل االجتامعي والربيد االلكرتوين.
ويف سورية مث ّة لجنة التمكني للغة العربية ( )2007ومن مهامها وضع خطة عمل وطنية
لتمكني اللغة العربية والحفاظ عليها واالهتامم بإتقانها واالرتقاء بها ،ومعالجة القضايا اللغوية.
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وملواجهة هذه التحديات عليك زمييل املعلّم أن تتخذ إجراءات حقيقية للحدّ من استرشاء
هذه الظاهرة والحؤول دون تفاقمها من خالل:
	–تعزيز اللغة العربية الفصيحة يف نفوس وعقول طالبك ،وأهمية توظيف مهاراتها األربع:
(االستامع واملحادثة والقراءة والكتابة).
	–تكثيف الربامج واألنشطة واملبادرات والفعاليات التي تؤكّد فيها لطالبك أهمية التواصل مع
اآلخرين باللغة العربية الفصيحة.
	–التواصل مع أُرس طالبك مب ّيناً لهم الدور الكبري الذي سيؤدونه يف مراقبة أبنائهم وترشيدهم
حول استخدام مواقع التواصل االجتامعي املو ّجهة ألبنائنا الطلبة.
	–إقامة معارض ومسابقات مع طالبك مو ّجهاً برضورة استخدام وسائل التواصل االجتامعي – الرتبوي.

	–تحفيز الطالب عىل القراءة باللغة العربية الفصيحة ،والدخول إىل املواقع االلكرتونية الحديثة
التي تساعد عىل تعلّم اللغة األم بطريقة متط ّورة.
	–تخصيص جوائز ومكافآت للمجلّني يف استخدام اللغة العربية الفصيحة.

2.2كيفية ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي يف تدري�س مادة اللغة العربية:
زمييل املعلّم أثناء تدريسك ما ّدة اللغة العربية البدّ من أن:
	–تو ّجه طالبك ألهمية استخدام مواقع التواصل االجتامعي – الرتبوية.

بكل ما ينرشونه.
ليعبوا عن جاملها ّ
	–تح ّبب طالبك بلغتهم العربية ،وتش ّجعهم ّ

	–تحفّزهم عىل أن يع ّرفوا رفاقهم وأهلهم يف بلدهم أو خارجها بأهمية لغتهم العربية ،وتكتب
لهم مدى افتخارك واعتزازك بهذه اللغة ؟
معبة مناسبة للحوار.
	–يتبادلوا الرأي مع أصدقائهم وأهلهم ومعلّميهم بلغة سليمة ّ

	–يكتبوا أشعارا ً جميلة ،وأخبارا ً مهمة بلغة سليمة بعيدة عن التشويه والتقطيع والعامية.
	–يكتبوا عن أعالم الشعر واألدب ،ويع ّرفوا بكتّاب بلدهم.

	–تنبههم أن يبتعدوا يف كتاباتهم عن األحرف املر ّمزة واألعداد والهجني اللغوي واألحرف األجنبية
ورضورة أن يكتبوا بلغة عربية سليمة خالية من األغالط النحوية واإلمالئية.
▮
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	–يكتبوا عن أعالم الشعر والنرث القدماء واملحدثني.
	–يستعملوا عبارات مناسبة للتواصل مع اآلخرين ال تيسء إليهم ،وأن يحرتموا خصوصيتهم،
ويتفاعلوا بإيجابية معهم.
	–يقرؤوا باهتامم ما كُتب ونُرش من قبل اآلخرين.
	–تش ّجعهم يف البحث عرب الشابكة عن( :مرادفات – مصطلحات – أضداد – معاين كلامت –
مقاطع فيديو وصور.)...
	–تدعوهم لنرش صور عن أنواع الخطوط العربية ،ومعلومات عن الثقافة والتاريخ والعلوم،
وف ّعاليات حول اللغة العربية ،بأسلوب واضح جميل.
	–يوجزوا يف طرح أفكارهم وآرائهم ،ويختاروا األجمل واألنسب من اللغة فيام ينرشونه( :الحكمة
– املقولة – األمثال – الطرفة الهادفة)....
	–ينرشوا ثقافتهم العربية صوتاً وصورة وكتابة.
	–أال يض ّيعوا وقت من يتواصلون معه ،وأال يخرتقوا املواقع من دون موافقة وإذن من اآلخرين،
وأال يقللوا من قيمة ما يطرح اآلخرون من عبارات.
	–يستخدموا وسائل التواصل الحديثة املناسبة التي تع ّزز هذه اللغة وترثيها باملعلومات واملهارات
الالزمة.
	–يتو ّجهوا إىل توثيق املعلومات واملعارف التي يقتبسونها من مواقع التواصل االجتامعي ،وأن
يتأكدوا من صحة املعلومات قبل نرشها.
يخصصوا حصة مكتبية للقراءة اإللكرتونية بإرشافك ،وأن تو ّجههم لكيفية االستفادة من مواقع
	– ّ
التواصل االجتامعي يف البحث عن املعلومات.
وهكذا فقد ب ّينت الدراسات الرتبوية أ ّن للمعلّم دورا ً كبريا ً يف االستخدام الصحيح للمهارات
اللغوية األربع( :االستامع – املحادثة – القراءة – الكتابة) يف بناء العالقات االجتامعية بني الطلبة
أنفسهم ،وبينهم وبني معلميهم ،وساعدت وسائل التواصل االجتامعي عىل بناء هذه العالقات
حيث ق ّربت املسافات بينهم من خالل املجموعات.
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كام أثبتت الدراسات الرتبوية أ ّن  45%من ساعات الناس اليومية تقضيها مستمعة من
خالل وسائل التواصل االجتامعي (يوتيوب – فيس بوك -انستغرام –تويرت  -فلكر – سناب شا،)...
والطالب يزيدون  5%من وقتهم املدريس يقضونه يف االستامع إىل غريهم ،بينام ( )30%من تلك
الساعات يقضيها الناس متح ّدثني (يوتيوب  -مد ّونات – تويرت – فيس بوك  ،)...والبقية ()25%
موزّعة بني القراءة والكتابة ( تويرت – فيس بوك.)...
وبات من الرضوري زمييل املعلّم أن تفكّر يف:

3.3كيفية توظيف مواقع التوا�صل االجتماعي يف تنمية مهارات اللغة العربية الأربع:
( اال�ستماع  -املحادثة  -القراءة  -الكتابة) لدى طالبك:
لتتبي كيفية توظيف مواقع التواصل االجتامعي يف تنمية املهارات:
بداية ًد ّقق يف الجداول اآلتية ّ
 .1.3كيفية توظيف مواقع التواصل االجتامعي يف تنمية مهارة ( االستامع ) لدى الطالب
وسائل وأساليب لتنميتها
مسؤولية املعلّم
الغرض األسايس للمهارة

استيعاب الطالب ملا التع ّرف إىل كيفية تنمية مهارة
يقال أو يستمع إليه االستامع باستخدام وسائل التواصل
املتعددة لدى طالبك من خالل تعزيز:
من املعلّم أو من
خالل وسائل التواصل 	–القدرة عىل التذكّر
االجتامعي( :واتس آب 	–ربط املعلومات بشكل منطقي
– تويرت – يوتيوب–	 )..االلتزام بالقواعد األساسية لالستامع
معرفياً أو وجدانياً أو
الجيد
سلوكياً.
	–تكوين عادات اتصالية لغوية جيدة
من مثل( :االنتباه للمتح ّدث–
متابعة املتح ّدث  -التجاوب
معه  -تج ّنب الرسعة يف االستنتاج
واألحكام  -محاولة إيجاد أغالط يف
طريقة إلقاء املتح ّدث).
	–تدريب الطالب عىل ف ّن االستامع،
وتن ّمية مهاراتهم فيه.

عليك زمييل املعلّم أن:
	–تستفيد من بعض موضوعات القراءة،
والنص اإلماليئ يف تنمية مهارة االستامع
ّ
لدى طالبك.
	–تستثمر حصص التعبري والقواعد
والنصوص ،و األخبار اليومية يف
الصحف واملجالت ،وقراءتها أمام
طالبك ،وإخبارهم بها ،ثم مناقشتهم
حولها.
	–تناقش وتحاور طالبك حول املعلومات
واألفكار التي استمعوا إليها من مواقع
التواصل االجتامعي ،وتوجههم لكيفية
االستفادة منها وتوظيفها يف حياتهم
العملية.
	–تطلب إىل طالبك استخدام اللغة
املعبة الخالية من األغالط.
السليمة ّ
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 .2.3كيفية توظيف مواقع التواصل االجتامعي يف تنمية مهارة املحادثة ( الحوار) لدى الطالب
وسائل وأساليب لتنميتها
مسؤولية املعلّم
الغرض األسايس للمهارة
	–الب ّد من السعي الحثيث عن الوسائل
قدرة الطالب عىل
التي تستطيع بواسطتها أن تفيد
التح ّدث والحوار
املتعلمني ،حيث ستساهم وسائل
واملناقشة يف املوضوع
التواصل االجتامعي بتمتني العالقة
املطروح من قبل
(طالب آخرين أو املعلّم بينك وبني طالبك ،هذه العالقة التي
تقوم عىل التفاعل والحوار واملناقشة،
أو وسائل التواصل
وتبادل الخربات بينك وبينهم
االجتامعي املتعددة)
	–الب ّد أن تؤمن بأ ّن ما يحقّقه الحوار
املو ّجه لدى طالبك سيولّد لديهم
الثقة بالنفس ،حيث ميارسون مع
زمالئهم الكالم بسالمة و بيرس
وسهولة ،وهنا يأيت دور املعلم
باختيار وتداول املعلومات املفيدة
التي ترثي لغة طالبك ومعارفهم،
من ّوهاً برضورة تطبيق مبادئ
التح ّدث والحوار.

من خالل وسائل التواصل االجتامعي
املتعددة عليك زمييل املعلّم:
	– إجراء حوارات هادفة مستفيدا ً من
املعلومات التي أحرضها الطالب من
مواقع التواصل االجتامعي.
	–توجيههم إىل عدم استعامل العامية
واستخدام اللغة الفصيحة السليمة
الخالية من األغالط
	–محاورة طالبك حول املوضوع املطروح
أو الذي قرؤوه من وسائل االتصال،
وتوجيههم حول كيفية استخدام
هذه املعلومات يف الحوار والتح ّدث
واملناقشة ،بتطبيق مبادئ الحوار
والتح ّدث ،وتوظيفها يف حياتهم العملية.
	–الطلب إىل طالبك استخدام اللغة
املعبة الخالية من األغالط.
السليمة ّ

متكّن الطالب من القراءة الب ّد من أن تو ّجه طالبك إىل:
املعبة فهامً
	–أهمية القراءة يف حياتهم ،وبأنها
السليمة ّ
هي التي تنقل إليهم مثرات العقل
وربطاً ولغة
البرشي ،وأنقى املشاعر اإلنسانية
	–أ ّن القراءة تساعدهم عىل
اكتساب ثروة لغوية معرفية،
وهي وسيلتهم وأداتهم يف الدرس
وتوسع خرباتهم ،وتفتح
والتعلّمّ ،
أمامهم باب الثقافة ،وتساعدهم
حل مشكالتهم،
عىل ّ
	–أ ّن القراءة تساهم يف إعدادهم
العلمي والرتبوي والتعليمي.

زمييل املعلّم
	–استفد من وسائل التواصل االجتامعي
املتعددة لجعل الطالب يقرؤون أخبارا ً
وموضوعات شائقة ومفيدة وأج ِر معهم
مناقشات هادفة.
	–ش ّجعهم عىل االستزادة من املعارف
	–واملعلومات من خالل القراءة الورقية
وااللكرتونية.
	–ن ّبههم إىل رضورة معرفة مصدر
	–املعلومة واملوثوقية فيه ليُصار إىل تثبيت
	– املعلومة وتداولها بالشكل األمثل.
	–ن ّبه طالبك عىل أن يستخدموا يف
قراءتهم اللغة السليمة الفصيحة
الخالية من األغالط.

 .3.3كيفية توظيف مواقع التواصل االجتامعي يف تنمية مهارة (القراءة) لدى الطالب
وسائل وأساليب لتنميتها
مسؤولية املعلّم
الغرض األسايس للمهارة
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 .4.3كيفية توظيف مواقع التواصل االجتامعي يف تنمية مهارة (الكتابة) لدى الطالب

الكتابة هي إحدى غايات 	–و ّجه طالبك إىل رضورة الكتابة فهي زمييل املعلّم
تعلّم اللغة ،فاملتعلّم
ألنها :تساعدهم عىل استخدام تع ّد مهارة الكتابة
عم
التعبري
يف
اكيب
رت
وال
املفردات
يعرف،
عم
يعب كتابياً ّ
ّ
ّ وسيلة من وسائل التعلّم ،وأداة من أدوات
يريدون ،تساعدهم عىل التمييز
وعم يجول يف خاطره،
ّ
وبناء القدرة عىل تذكّر األشكال اإلنسان يف التواصل مع اآلخرين والتعبري
وعم يعتمل يف نفسه
ّ
عن النفس.
وعالقتها ،وعندما يركّزون عىل
من أحاسيس ومشاعر،
شكل الكلامت والعبارات ،فذلك ووسائل التواصل تساعد عىل تبادل
ويكتسب عند الكتابة
الطالقة اللغوية.
يس ّهل عملية القدرة عىل األداء املعلومات واألخبار مع املجتمع املحيل
الية،
ع
بف
اآلخرين
مع
والتواصل
ّ
والدويل من خالل تشكيل صداقات جيدة.
	– تساعد الطالب عىل مهارات
اللغة العربية األربع باستخدام
وسائل التواصل االجتامعي
الحديثة بهدف بناء جرس التواصل
بينهم وبينه
	–رفع مستوى التحصيل الدرايس
لدى الطالب ،ويف حسن تواصلهم
مع معلّميهم وأقرانهم ،واآلخرين.
	–تساعد املعلّم عىل أن يستثمر
هذه املهارات ،ويو ّجه طالبه
لرضورة االستفادة من مواقع
التواصل االجتامعي يف استخدام
لغتهم العربية السليمة ،والتعبري
عن املوضوعات التي تهمهم،
ليوظّفوها يف بناء عالقات إيجابية
جيدة ،تعود بالنفع والفائدة
عليهم وعىل مجتمعهم الذي
يعيشون فيه.
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4.4ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي يف تعليم اللغات:
تحتل فيه مواقع
يعيش أطفالنا اليوم يف عامل يطغى عليه الطابع االفرتايض أكرث فأكرث ،عامل ّ
التواصل االجتامعي مرتبة الريادة بال منازع .هذه املواقع رغم فوائدها لك ّنها ميكن أن متثّل
وسيلة هدم للقيم و املبادئ األخالقية والرتبوية ،وهو ما يعني رضورة البحث عن أدوات التعليم
االجتامعي اإللكرتوين املتناسبة مع املعايري األخالقية و متطلبات الفصول الدراسية ،وهنا يأيت دور
املعلّم يف مساعدة طالبه عىل اختيار املوقع التعليمي املناسب لبحثه أو مرشوعه أو أوراق عمله...
واآلن بإمكانك زمييل املعلّم أن تع ّرف طالبك بأفضل (عرش) مواقع للتواصل االجتامعي
التعليمي والتي تتوافق كلياً مع متطلبات األمان و الرتبية السليمة ،والتي ميكن أن توظّف
يف إغناء التواصل والتعلّم يف الصفوف الدراسية ،وتحفّز النمو الوجداين واملعريف واملهاري لدى
الطالب:
 Twiducateهو موقع للتواصل االجتامعي
1.1
الرتبوي اآلمن مجاين ،يش ّجع املعلمني والطالب
عىل التعاون و التشارك .كام أنّه يسمح للمعلمني
بإنشاء مجموعة الصف باستخدام رمز الفئة بدالً من عنوان الربيد اإللكرتوين ،كام يسمح لهم
كل ما يت ّم نرشه من طرف
بالسيطرة الكاملة عىل املجموعات و التحكّم يف عضويتها ،ومراقبة ّ
األعضاء.
يوفّر هذا املوقع األخبار اليومية لألطفال ،من
2.2
مختلف املستويات الدراسية والفئات العمرية،
حيث تتج ّدد األخبار املو ّجهة ملا يقارب ()55
مليون طفل و( )3.5مليون معلّم من الناطقني باللغتني اإلنجليزية واإلسبانية عىل مدار
الساعة ،حيث يت ّم اختيار األخبار واملقاالت من قبل هيئة تحرير تض ّم صحفيني مهنيني
متخصصني يف شؤون األطفال واملراهقني ،و يسمح لألطفال بالتعليق عليها تحت إرشاف
ّ
وموافقة معلّميهم قبل نرشها ،كام أ ّن هذا املوقع يسمح لألطفال واملراهقني بإنتاج ()% 99
من املحتوى وسيلة إلرشاكهم ،وقد تس ّجل باملوقع حتى اآلن أكرث من ( )100،000من املعلّمني.
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موقع تابع لرشكة عاملية تق ّدم عدة أنظمة
3.3
وحلول يف مجاالت تقنيات التعليم ،تهدف
لتحسني تجربة التعليم للماليني من الطالب
واملعلّمني يف جميع أنحاء العامل من مؤسسات التعليم املدريس ،وميكّن (بالك بورد) الذين
يستخدمون تقنيات التعليم من الوصول إىل أكرب عدد من الطالب ،ويوفّر الج ّو املناسب لهم
باستخدام نظام التعليم اإللكرتوين ،كام يوفر (بالك بورد) امليزات اآلتية:
•تحسني أداء الطالب التعليمي واملهاري.
•جعل التعليم والتعلّم أكرث ف ّعالية يف الصفوف الدراسية وخارجها.
•استخدام التعليم اإللكرتوين عن طريق الهاتف املحمول.
•سهولة الوصول إىل معلومات ته ّم مجتمعك يف أي وقت وأي مكان.
•تقديم تجربة تعلّم أكرث جاذبية وتفاعلية.
•تقديم الخدمات والخربات للطالب.
•املوقع يدعم عدة لغات مبا فيها العربية واإلنجليزية.
هو نظام إدارة تعلّم ( ،)LMSيوفّر بيئة تفاعلية للتعلّم
4.4
والتواصل بني الطلبة واملعلمني ،حيث يحتوي عىل
العديد من املدارس و(املق ّررات) التي بإمكانك
االنضامم إليها ،كام ميكن للمعلمني إنشاء وإدارة مدارسهم االفرتاضية الخاصة بهم ودعوة
طالبهم لالنضامم إليها .ويوفّر موقع  EDU2.0مجموعة من الخيارات والخدمات من مثل:
(سجل الدرجات“ ،ألبوم” الصور ،تقويم للتنظيم والتذكري باألمور الدراسية ،تبادل الرسائل
بني الطالب ،ومشاركة األلعاب التعليمية ،وتبادل مصادرهم الخاصة ،واالستفادة من مصادر
املوقع التي تفوق ( )20,000مصدر).
إ ّن نظام  EDU2.0يدعم اللغة العربية باإلضافة إىل لغات أخرى.
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هو شبكة اجتامعية خاصة متكاملة ،توفّر تغذية
5.5
راجعة وأدوات تواصل بني الطالب واملعلّمني.
تتم ّيز  wikispaces classroomباألمان من خالل
توفري إمكانية التحكّم يف املدعوين إىل املجموعات من الطالب وأولياء األمور واإلداريني .ميكن
وكل
للمستخدم تحديد مشاريعه التعليمية ومشاركتها ومناقشتها والتعاون عليها وتقييمها… ّ
ذلك مجاناً.
من مواقع التواصل االجتامعي التعليمي التي
6.6
تستخدم تقنية (الويب  ،)2تجمع بني منصة
(الفيس بوك و البالك بورد) ،ويتحكّم فيها املعلّم
عن طريق التواصل مع الطلبة من خالل فضاء مفتوح لتبادل الرسائل النصية والصوتية
ومناقشة املواضيع ذات العالقة بالدراسة .يدمج  EDMODOبني فكرة مواقع التواصل
االجتامعي وفكرة (البالك بورد) ليق ّدم للطلبة واملعلّمني تطبيقاً مم ّيزا ً يجمع بني التواصل
واملشاركة والتفاعل اإللكرتوين بطريقة ممتعة وسهلة وآمنة.
هو عبارة عن تطبيق لرشكة (مايكروسوفت
7.7
العاملية) ،ميكن من إجراء اتصاالت مجانية
بالصوت والصورة ،وإرسال الرسائل الفورية ،وعقد
مؤمترات الفيديو املبارشة .ويع ّد واحدا ً من أفضل خدمات التح ّدث عرب الشابكة (اإلنرتنت)،
باعتباره أداة للتواصل االجتامعي التعليمي ،ويقوم بـ:
•االتصال بني األشخاص (املعلمني والطالب و ).....عرب العامل و تبادل الخربات بينهم.
•مناقشة العديد من املواضيع التعليمية.
•االطالع عىل تاريخ و أعراف الشعوب االجتامعية والعرقيات األخرى.
•تعلّم اللغات األجنبية.
•يوفّر الوسيلة السهلة لالتصاالت املتزامنة بني املعلمني والطالب.
•إمكانية استضافة الخرباء عرب العامل ،إلغناء التجارب التعليمية.
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يكمن رس ( )MinecraftEduيف
8.8
قدرته عىل تسخري قوة ألعاب
الفيديو إلرشاك الطالب ،وهذا
التطبيق يسمح لهم التعاون حول
حل املشكالت التي يصادفونها حني اكتسابهم للتعليامت الجديدة ،كام أنّه ميكن للمعلمني
ّ
تخصيص ( )MinecraftEduليتناسب مع مناهجهم الدراسية.
من مواقع التواصل االجتامعي التعليمية
9.9
املو ّجهة لألطفال ،التي توظّف اللّعب
االجتامعي كوسيلة ف ّعالة للتعليم،
وميكن لألطفال إضافة األصدقاء إىل
حساباتهم ،كام ميكن للمعلمني وأولياء األمور مراقبة ما يتعلّمه األطفال من خالل املوقع.
1010

توظيف (تويرت) لبناء شبكة تعليم شخصية.

من أشهر مواقع التواصل االجتامعي
التعليمي ،التي ميكن أن تكون مفيدة
باتباع النصائح املق ّدمة حول كيفية

5.5جتارب عاملية رائدة يف كيفية ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي يف التعليم:
زمييل املعلّم....اطلع عىل بعض التجارب وحاول أن تضيف لخرباتك خربات جديدة حول
كيفية االستفادة من مواقع التواصل االجتامعي يف تجويد تعليمك وتفعيل طالبك:
.أتجربة التعليم مع تويرت:
مم ال ّ
شك فيه أ ّن موقع (تويرت) أصبح له أهمية كبرية يف الحياة املهن ّية للمعلّمني ،سواء من
ّ
حيث استعامله كأداة تعليمية ،أو كوسيلة لتواصلهم فيام بينهم ،يف مواكبة منهم التجاهات التعليم
الحديثة ،وارتباطها املتزايد بعامل التقنية ،واألمثلة عىل ذلك كثرية ،منها شبكة التعلّم الشخيص
مجسدا ً لهذا املعطى بتوفريها الفرصة للمعلمني من أجل الوصول إىل
 PLNالتي تع ّد أمنوذجاً ّ
آخر املستويات العاملية من تقنيات التعليم بهدف تجديد التعليم بعيدا ً عن النمطية والتقليدية.
▮
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.ببعض استخدامات تويرت يف التعليم:
•(تويرت) لنرش اإلعالنات :حيث ميكن للمعلّم أن يستخدمه لوضع اإلعالنات لطالبه املتابعني
لحسابه كوضع خرب عن تأجيل موعد االختبار ،أو تغيري مكان االختبار ،أو تغيري موعد
محارضة ،أو إرسال نصائح أخرية قبل االختبار أو غري ذلك.
•(تويرت) أداة للمراجعة والعمل املنزيل :حيث ينشئ املعلّم “هاشتاغ” باسم املادة أو
الوحدة (مثالً # :مراجعة_الوحدة_األوىل) ،ثم ينرشه بني الطالب ليكون مرجعاً للمناقشة
أو مراجعة محتوى هذه الوحدة.
•(تويرت) أداة لكرس الحواجز :حيث يجد (تويرت) بعض الطلبة الخجولني فرصة لطرح
أسئلتهم واستفساراتهم اليشء الذي قد يستعيص عليهم يف الصف.
•(تويرت) لتحقيق تواصل أفضل :حيث يستطيع الطالب إرسال رسائل خاصة للمعلم دون
عراقيل بدالً من االنتظار حتى موعد الدرس أو الحصة القادمة ،كام ميكن أن يستعمله املعلم
ملناقشة أو تت ّبع عمل الطالب واستقبال االستفسارات ،وكذلك للتواصل مع أولياء األمور.

معي عن طريق استخدام موقع
•إمكانية إنشاء استبانة أو تصويت :وذلك عن موضوع ّ
 ،twtpoll.comثم مشاركته يف (تويرت) ملعرفة رأي الطالب.
•(تويرت) صالة رقمية :حيث ميكن استخدامه أداة للنقاش بني املعلمني ومشاركة املصادر
املفيدة واملن ّوعة.
•(تويرت) أداة للعصف الذهني ( :)Brain Stormingعرب مشاركة و طرح األفكار
أي وقت.
واملعلومات مع طالبك يف ّ
•(تويرت) أداة للتقويم :من خالل تقويم معلومات الطالب عن الدرس املايض ،وميكن أن
يكون ذلك بتخصيص ساعة يف اليوم ،مع رضورة التفاعل معهم بتغذية راجعة مبارشة
ألنّها من أساسيات عملية التقويم.
•(تويرت) أداة لجمع ومشاركة املصادر :عزيزي املعلّم ..اطلب من طالّبك مشاركة مصادر
أو معلومات إضافية حول موضوع درس سابق ،وميكن االستعانة باملل ّخصات أو األسئلة
أو طرح موضوع للنقاش.
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•املعلّمون بني إيجابيات تويرت ومضايقات اإلدارة:
يتعي عليه مواجهتها وحده داخل حجرة
قد يجد املعلّم نفسه يف الصف أمام تحديات كثرية ّ
مغلقة ،لكن وبفضل (تويرت) فإنه سيحصل وبكل سهولة عىل الدعم و املساعدة التي يرغب بها
ويف وقت وجيز ،باعتباره أداة تعاونية
ف ّعالة لتحقيق تت ّبع فردي جيد ،وكذلك
تقدميه فرصة إليصال الصوت الجامعي
للمعلمني .لكن وعىل عكس التيار ،ظهر
اتجاه مقلق إلسكات صوت املعلمني،
فأصبح معه املشهد التعليمي عبارة عن
مسؤولني وإداريني وجدوا أنفسهم يف
يعبون عن آرائهم عرب
مواجهة معلمني ّ
(تويرت) ،لدرجة أصبح معه اإلداريون
يبحثون عن أدلة ملعاقبة مدرسني
يعتقدون أ ّن وضعيتهم املهنية قد تتأثر فيام ينرشونه.
يف حني كان من الواجب شكر هؤالء املعلمني ألنّهم يشاركون آراءهم وتجاربهم انطالقاً من
املامرسة الفعلية واليومية لفعل التدريس ،فعوض مراقبتهم وكأنهم متّهمون ،كان األحرى فتح
أي توترات.
باب الحوار معهم وزيارة املعنيني باألمر نحو نهج سياسة جديدة بعيدا ً عن ّ
.جمدارس فرنسية تعلّم األطفال طرق التواصل عرب تويرت:
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أقدمت إحدى حضانات األطفال يف منطقة (سياروي) ،وهي بلدة صغرية يف املناطق الريفية
جنوب غرب فرنسا ،عىل اتباع نظام خاص يف التعليم ،يتعلّم من خالله األطفال الصغار الكتابة عىل
لوحة مفاتيح الحاسوب قبل أن يتعلّموا الكتابة عىل الورق .هؤالء األطفال يبلغون من العمر خمس
سنوات فقط ويستطيعون نقل ما يقوله املعلّم وتحويله إىل رسائل (تويرت) .حيث أصبح (توتري)
يستثمر الطاقات يف الصفوف الدراسية لهذه املدرسة .املبدأ هنا وبحسب «يورنيوز» ،بسيط ،حيث إ ّن
املعلّم يكتب الرسالة التي يريد نرشها عىل القامش ،وبعد ذلك يقوم الطالب بكتابتها عىل الحاسوب.
والواضح هنا أ ّن املدرسة ترمي من هذه التقنية الجديدة يف التعليم ،من زرع التقنيات الحديثة
واملتوفرة يف وقتنا الحايل يف أذهان األطفال الصغار ،وقد يكون السبب الرئييس يف ذلك ،توجيههم
عندما يكربون ،للرتكيز عىل علوم الحاسوب والشابكة املختلفة.
.دتويرت يعلّم األطفال القراءة والكتابة يف فرنسا:

وحده ”تويرت” تثري ردود فعل مامثلة لدى أطفال إحدى مدارس ”سوكلني” يف شامل فرنسا،
وهي من أوىل املدارس الفرنسية التي تستخدم موقع املد ّونات الصغرى.
وتقول (سيلني المار) معلّمة أطفال يف السابعة من عمرهم ”عىل ‘تويرت’ نجد الصورة والصوت.
لكن هذا ال يؤثر سلباً يف اهتاممهم بالكتابة ،وإمنا العكس صحيح”.
وانطلقت ”سيلني المار” منذ أيلول /سبتمرب تض ّمن حصصها جلسات خاصة برسائل ”تويرت”
القصرية التي ال تتعدى أحرفها ( )140حرفاً والتي تأيت أحياناً مقرتنة بالصور والتسجيالت والفيديو.
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منذ بداية العام الدرايس الجاري تستخدم املعلّمة اللوح التفاعيل وهو عبارة عن شاشة حاسوب
ويحل مكان اللوح األسود التقليدي وتعرض رسائل الصفوف األخرى،
عمالقة مربوطة بالشابكةّ ،
الفرنسية والبلجيكية والكندية .وجميع الطالب مستعدون لقراءة هذه الرسائل بصوت عا ٍل.
نخصص
وتوضّ ح ”سيلني المار” أنه خالل النهار ،إذا حدث أمر ما مثري لالهتامم عىل ‘تويرت’ّ ،
عرش دقائق لرشحه ،رشط أال يعطّل ذلك العمل الطبيعي يف الصف .من ثم يبدأ األطفال بكتابة
الرسائل ألصدقائهم يف املراسلة أو بتحضري رسومات لهم.
وتكتب هذه الرسائل عىل الدفاتر ،وال ترسل إلكرتونياً إال بعد تصحيح جميع األغالط اإلمالئية،
وتأيت الرسائل بجمل قصرية وبسيطة مناسبة جدا ً للمد ّونات الصغرى.
عىل سبيل املثال” :صباح الخري .أدعى (إليز) وأعيش يف (سوكلني) وأبلغ من العمر  7سنوات”.
وتلفت ”المار” إىل أن األحرف الـ 140املعتمدة عىل ‘تويرت’ مناسبة جدا ً ملستواهم العمري والعقيل.
بعد ذلك تصبح الغرفة يف حالة غليان ،يف حني تنقر الرسائل عىل جهاز ” آي فون ” الخاص
باملدرسة أو يف قاعة املعلوماتية.
وتشري ”سيلني المار” إىل أن ”تويرت” يعطي معنى للتعليم التقليدي ،مبا أ ّن الطالب يكتبون
وهم يفكّرون بهؤالء الذين سيقرؤون رسائلهم .حتى األطفال الذي يعانون من صعوبات تعلمية
كبرية ،يسمح لهم ‘تويرت’ بإطالق كتابتهم.
وتؤكد ”فاالنتني” وهي طالبة شقراء صغرية ،بأنّه ميكننا أن نجري نقاشات مع صفوف أخرى.
بالتايل نستفيد أكرث.
وأبرصت املشاريع الدراسية األوىل املرتبطة بـ ”تويرت” النور قبل سنتني .وهي كانت يف البداية
مخصصة لطالب املرحلة الثانوية .أما اليوم فيحيص موقع ”تويرت كالسز”  124مرشوعاً من املرحلة
ّ
االبتدائية وصوالً إىل الجامعة.
زمييل املعلّم ...اعلم أنّ :
يحل مكان الحصص الدراسية لكنه ”يندرج” يف إطارها بسهولة كبرية ،بحسب ما
”تويرت” ال ّ
تقول ”سيلني المار”” :بالنسبة إيل املد ّونات الصغرى ال تشتّت انتباه الطالب ،فهم جيل العامل
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الرقمي ،وإمنا العكس صحيح .عندما ال تتوفّر شاشة ،فهم ال يصغون ،ويف السابعة من عمرهم ،ال
يع ّد الطالب مبتدئني يف العامل الرقمي .فجميعهم تقريباً قادرون عىل االتصال بالشابكة يف منازلهم،
وهم يحرضون صورا ً إلرسالها عرب ”تويرت” وقد خ ّزنوها عىل أقراص ”فالش يو أس يب”.
أما فيام يتعلق بذويهم ،فبعد مرحلة من القلق مرتبطة بالسمعة السيئة التي تلصق مبواقع
التواصل االجتامعي” ،هم يتح ّدثون اليوم عن السعادة التي يبديها األطفال عندما يتوجهون إىل
املدرسة”.
.هطرائق مبتكرة الستخدام انستغرام يف التعليم – انفوجرافيك –

تبي الدراسات أ ّن أغلب املعلمني الذين حاولوا
ّ
توظيف شبكات التواصل االجتامعي لخدمة أهداف
تعليمية يفضّ لون (تويرت و فيسبوك و بينرتست) ،لكن
القليل منهم استخدم الـ (انستغرام) يف التعليم .وباعتبار
هذه الشبكة االجتامعية للتواصل وسيلة ملشاركة و تقاسم
الصور فإ ّن أغلب املهنيني ومنهم املعلمون اليتح ّمسون
كثريا ً ملعرفة ما ميكن توظيفه من إيجابيات و جنيه من
فوائد وراء الـ (انستغرام  ،)instagramوهذا التخ ّوف
الصور والطابع الشخيص ملا
نابع باألساس من خصوصية ّ
يت ّم نرشه عرب هذه األداة.

▮ 40

لكن زمييل املعلّم...
أنت تعلم جيدا ّ بأ ّن الطالب يح ّبون التجديد ،ويتح ّمسون للدروس عند استعامل التقنيات
الحديثة ومواقع التواصل االجتامعي يف دروسهم ويف أثناء تنفيذ أنشطتهم ،لذا ميكن فتح حساب
باسم مدرستك – صفّك ،واستعامل “هاشتاغ” مناسب لتقاسم أنشطة معينة مع طالبك ،ومع
أولياء األمور وبهذه الطريقة ستتجاوز املشاكل الخاصة باحرتام الخصوصية.
تعج بها الشابكة ،فضّ لنا أن نختار لك زمييل املعلّم
لذلك ومن بني العديد من األفكار التي ّ
أكرث األفكار واقعية ،و قرباً إىل التطبيق يف بعض دولنا العربية التي قطعت أشواطاً ال بأس بها فيام
يخص االستفادة من مواقع التواصل االجتامعية ودمج التقانة يف الفصول الدراسية.
ّ
واآلن ...
لديك ست طرائق مبتكرة الستخدام الـ (انستغرام) يف التعليم مع (انفوجرافيك) يف األسفل
الست
ّ
اقرأ بتم ّعن هذه الطرائق ،ث ّم اطلع عىل املخطّط التايل الذي ُرسم ليوضّ ح الخطوات
الستخدام الـ (انستغرام) :واملطلوب إليك:
•التقاط صور إلنجازات الطالب( :كتابات ،رسوم ،أعامل تطبيقية …) وعرضها يف حساب
خاص بالصف عىل “انستغرام“ ومشاركتها مع أولياء األمور.
بكل أسبوع وسيلة تحفيزية للطالب اآلخرين،
•اختيار الطالب النجم (املتف ّوق) الخاص ّ
معبة له ونرشها عىل الـ “انستغرام“.
والتقاط صورة ّ
•التقاط الصور الخاصة برحلة ميدانية أو حفلة مدرسية أو نشاط مواز و نرشها عرب الـ
”انستغرام“ وسيلة لحفظ الذكريات الخاصة باملدرسة.
•توثيق التجارب العلمية وتتبّع املشاريع املدرسية خطوة خطوة ،عرب التقاط صورة
لكل مرحلة ومشاركتها مع الجميع.
توضيحية ّ
•مشاركة الطالب لصور الكتب واملجالت واألفالم التي استمتعوا بقراءتها ومشاهدتها.
•تت ّبع املسار الدرايس للطالب عرب الصور التي يتم التقاطها لنتائج اختباراته وعالماته يف كل
تحسن أو تراجع مستوى التحصيل الدرايس
مرحلة من السنة الدراسية ،للوقوف عىل مدى ّ
لكل فرد داخل الصف الدرايس.
ّ
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•

6.6دور املع ّلم الفاعل يف توجيه طالّبه ال�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي الرتبوي
بفاعلية؟
اختلف دور املعلّم يف مراحل التعليم كافة ،بعد أن استخدم وسائل التواصل االجتامعي،
حيث أصبح مو ّجهاً ومرجعاً ومرشدا ً لطالبه ،فاملعلّم مل يعد وحده محور املعرفة أو مصدر
املعلومات ،بل أصبح دوره إرشاد وتتبّع عمل الطالب يف عملية البحث عن املعلومات ،انطالقاً من
معرفته ملصادر املعلومات وأنجع الوسائل التي تعرض الحلول املمكنة واملالمئة ،وعليه أن يستع ّد
لتنظيم التعلّم لدى طالبه ،ألن إدخال التقانة الحديثة ووسائل االتصال يف مجال التعليم ،سيحدث
تغيريا ً جذرياً داخل املدرسة ،وكذلك يف العالقة بينه وبني طالبه ،وبني الطالب أنفسهم من خالل
استخدام وسائل االتصال االجتامعي.
لذلك زمييل املعلّم أصبحت مسؤوليتك تجاه طالبك أكرب ،ودورك أعظم ،واملطلوب منك أن:
•تط ّور مهاراتك ومهارات طالبك يف استخدام وسائل التواصل االجتامعي ،والتقنيات
والوسائل التعليمية ،واالسرتاتيجيات واألساليب الحديثة يف التعليم.
•تلتزم التح ّدث بالعربية الفصيحة أمام طالبك ليقتدوا بك ،مح ّفزا ً إياهم عىل التح ّدث
والكتابة يف وسائل التواصل باللغة العربية السليمة الخالية من األغالط.
•االهتامم باألغالط اللغوية وتشخيصها أمام طالبك ومعالجتها لتخفّف من تعاطي الطالب لها.
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مم تداولته وسائل التواصل االجتامعي -الرتبوي،
•املطالعة وقراءة املفيد والسليم لغوياً ّ
والتشجيع عىل كتابة املعلومة املفيدة ،ونرشها لتع ّم الفائدة عىل بقية الطالب ،واستخدام
قواعد اللغة الصحيحة يف التح ّدث والقراءة الكتابة.
عم يرغب طالبك بحرية ويرس من خالل وسائل
•التح ّدث والحوار واملناقشة والتعبري ّ
التواصل االجتامعي الحديثة.
•اعتامد أسس قواعد املحادثة الصحيحة واالستامع الجيد ،وتدريبهم عىل مهارات التواصل.
كل ما هو مفيد يف مجال اللغة العربية السليمة.
•عمل مجموعات بينهم لتداول ّ
•رضورة استعامل وسائل االتصال الرتبوية بسهولة ويرس ليتح ّقق العمل التفاعيل بينك
وبني طالبك.

7.7اخلطوات الإر�شادية مل�ساعدة املعلم على �أن يكون مت�ص ًال بارعاً مع طالبه:
زمييل املعلم ...لتكون متصالً بارعاً ،وأكرث فاعلية وتأثرياً يف طالبك عليك أن :تصل إىل
كفاية التواصل التي ستربزها يف عملك مع طالبك ،فالتواصل يفيد يف نقل املعلومات والبيانات
واإلحصاءات واملفاهيم عرب القنوات املختلفة ( :وسائل التواصل االجتامعي – الرتبوي املتنوعة )،
وهي رضورة يف توجيه وتغيري السلوك الفردي والجامعي للطالب ،وللعاملني يف الحقل الرتبوي،
بل هي وسيلة هادفة لضامن التفاعل والتبادل املشرتك لألنشطة املختلفة.
لذلك من الرضورة أن تؤمن بأهميتها وتعمل بالنصائح اآلتية:
•تحقّق من جدوى االتصال.
وسع دائرة التفكري لديك.
• ّ

•استمع بدقة واستيعاب إىل الرسالة التي ينقلها اآلخرون إليك.
•ضع مصدر الرسالة واملعلومة باعتبارك.
•ص ّمم رسالتك مبا يتناسب مع املستمعني واعرف ما ستتح ّدث عنه.

•كن واضحاً ومح ّددا ً وال تخف من قول( :أنا أعرف) وتذكّر أ ّن أي يشء يصل لآلخرين هو
وسيلة اتصال.
▮

43

•يجب أن تضع يف الحسبان أ ّن رسالة واحدة تعني أ ّن هناك عىل األقل رسائل ضمنية
مختلفة وهي( :ما تعني قوله – ما تقوله فعالً – ما يس ّميه الشخص اآلخر – ما يعتقد
اآلخر أن يسمعه – ما يقوله اآلخر – ما تعتقد أ ّن الشخص اآلخر يقوله).

8.8تو�صيات للمع ّلمني والرتبويني حول اال�ستخدام الأمثل ملواقع التوا�صل االجتماعي
الزمالء املعلّمني.....
احرصوا عىل:
•االستفادة الفاعلة من مواقع التواصل االجتامعي يف التواصل مع طالبكم ،وخاصة مع جيل
التقنية شباب الغد.
•تدريب طالبكم عىل مهارات االستخدام األمثل ملواقع التواصل االجتامعي ،واملد ّونات،
والشبكات اإللكرتونية خاصة يف قضايا مطلبية مح ّددة للتعميق والتعبئة من أجل التغيري
والتطوير.
•إجراء دراسات عىل مجتمعات مختلفة منها مجتمع األطفال وطلبة املراحل األساسية يف
املدارس ،ورضورة رصد مدى تأثري استخدام مواقع التواصل االجتامعي يف رفد العملية
بكل ما هو جديد ومفيد من املعارف واملهارات ،وتنمية املسؤولية
التعليمية – الرتبوية ّ
االجتامعية لديهم.
•أهمية التأكيد عىل رضورة توجيه اآلباء ألبنائهم وإرشادهم باالستخدام الصحيح للشابكة
وللمواقع الرتبوية املناسبة ،وابتعادهم عن املواقع غري الرتبوية.
•وضع آليات لتحديد احتياجات الطالب من أجل الوصول لالستخدام األمثل من قبلهم
ملواقع التواصل االجتامعي.

9.9مناذج من اال�ستبانات:

s sاستبانة حول ”تأثري مواقع التواصل االجتامعي يف الجـانبني الفكـري واالجتامعي لدى
الطالب”:
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عزيزي املعلّم :أب ِد رأيك يف إيضاح تأثري مواقع التواصل االجتامعي يف الجانبني الفكري
واالجتامعي لدى طالبك:
األهداف:
	– اكتشاف مدى تأثري مواقع التواصل االجتامعي يف الطالب.
	–اكتشاف مدى تأثري مواقع التواصل يف الجانب االجتامعي للطالب.
	–اكتشاف مدى تأثري مواقع التواصل يف الجانب الفكري للطالب.
	–اكتشاف مدى تأثري مواقع التواصل يف عالقة الفرد باآلخرين.
	–اكتشاف مدى إدمان الشباب ملواقع التواصل االجتامعي.
1.1هل متتلك حساب يف مواقع التواصل
االجتامعي؟

	–نعم ( 19طالباً) ()% 95
	–ال (طالباً) ()% 5

2.2هل تس ّجل باسمك الحقيقي يف مواقع
التواصل االجتامعي؟

	–نعم ( 17طالباً) ()% 85
	–ال ( 3طالب) ()15%

3.3هل تضيف بيانات صحيحة عنك يف
مواقع التواصل االجتامعي؟

	–نعم ( 18طالباً) ()% 90
	– ال (طالبان) ()% 10

4.4هل تش ّجع عىل استخدام مواقع التواصل 	–نعم ( 17طالباً) ()% 85
االجتامعي؟
	–ال ( 3طالب) ()% 15
5.5هل تعتقد أن مواقع التواصل االجتامعي 	–نعم ( 18طالباً) ()% 90
لها دور يف تطوير شخصية الفرد؟
	–ال (طالبان) ()% 10
6.6هل تؤث ّر مواقع التواصل االجتامعي يف
رفع مستوى الثقافة؟

	–نعم ( 18طالباً) ()% 90
	–ال (طالبان ) ()% 10

7.7ما الهدف من استخدامك مواقع التواصل 	–اجتامعي ( 12طالباً) ()% 60
االجتامعي؟
	–تجاري ( 0طالب) ( ) 0%
	–ثقايف ( 6طالب) ()% 30
	–أخرى (طالبان) ()% 10
كل ما تقدّمه من صور ومعلومات
8.8هل ّ
يعكس شخصيتك الحقيقية؟

	–نعم ( 6طالب) ()% 30
	–ال ( 7طالب) ()% 35
	–أحيانا ( 7طالب) ()% 35
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9.9كم تأخذ مواقع التواصل االجتامعي من 	–ساعتني أو أقل (طالب) ()5%
وقتك يومياً؟
	–ساعتني تقريباً(4طالب) ()% 20
	–ثالث ساعات فأكرث ( 15طالباً) ()% 75
1010ما هو أفضل مواقع التواصل االجتامعي 	–( Facebook 14طالباً) ()% 70
برأيك؟
	–( Instagram 3طالب) ()% 15
	–( Viber 0طالب) ()0%
	–(Twitter 3طالب) ()% 15
1111أي من هذه املواقع تستخدمه أكرث؟

	– 15( Face bookطالباً) ()% 75
	– 0( Instagramطالب) ()% 0
	– 5( Viberطالب) ()% 25
	– 0( Twitterطالب) ()0%

1212أيهام تفضّ ل الجلوس مع األهل
أفضل االختالط بالناس يف الواقع عن الجلوس عىل النت (3
اغ
ر
الف
وقت
واالختالط بالناس ،أم قضاء
طالب) ()% 15
عىل مواقع التواصل االجتامعي؟

أفضل استخدام مواقع التواصل عن االختالط بالناس يف الواقع
(5طالب) ()% 25
أستطيع أن أوازن بني قضاء الوقت عىل الشابكة ،وبني قضاء
وقتي يف الواقع (12طالباً) ()% 60

1313تقبل عىل استخدام مواقع التواصل
االجتامعي ألسباب:

للحصول عىل معلومات حول املقررات الدراسية
( 7طالب) % 35
للتسلية و"الشات" مع اآلخرين (7طالب) ()% 35
من أجل البحث العلمي ورشاء الكتب (طالب) ()5%
للبحث عن معلومات دينية وأخبار ومعلومات سياسية
واجتامعية (5طالب) ()% 25

1414كيف ترى تأثري مواقع التواصل عىل
عالقتك بأرض الواقع؟

مم أ ّدى
أث ّرت ّيف بالسلب حيث جعلتني أقيض وقتاً طويالً فيهاّ ،
لفقدي بعض الصداقات (6طالب) ()% 30
أث ّرت باإليجاب حيث ساعدتني عىل اكتساب خربات من مهارة
التواصل (6طالب) ()% 30
أحب التعارف (طالبان) ()% 10
جعلتني انطوايئ وال ّ

مل تؤث ّر ّيف إطالقاً ( 6طالب) ()% 30
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1515هل تعتقد أن مواقع التواصل االجتامعي غالباً تأثريها إيجابيال (9طالب) ()45%
لها تأثري فكري يف املستخدم؟

غالباً تأثريها سلبي (5طالب)()% 25
ال تؤث ّر (6طالب) ()% 30

1616هل تعتقد أ ّن مواقع االتصال االجتامعي تأثريها إيجايب ( 4طالب) ()% 20
لها تأثري يف مستواك الدرايس؟

تأثريها سلبي ( 9طالب) ()45%
ال تؤث ّر أبدا ً ( 7طالب) ()% 35

1717ما هي سلبيات مواقع التواصل
االجتامعي من وجهة نظرك؟

 مضيعة للوقت إهدار صحة اإلنسان تؤثر يف فكر الشخص -مضيعة للامل

النتائج :يتضح من االستبانة السابقة أ ّن مواقع التواصل االجتامعي لها دور يف تطوير شخصية الفرد وأفضل
مواقع التواصل االجتامعي هي ،)Facebook( :وأ ّن ملواقع التواصل االجتامعي تأثريا ً إيجابياً فكرياً يف املستخدم،
وأ ّن أغلب املشاركني يستطيعون املوازنة بني قضاء الوقت عىل الشابكة وبني قضاء وقتهم يف الواقع.

s sاستبانة حول دور مواقع التواصل االجتامعي يف تعزيز قدرات املعلمني يف تطبيق املناهج
الرتبوية الحديثة.
عزيزي املعلّم....
ساهم معنا يف إيضاح دور مواقع التواصل االجتامعي يف تعزيز قدرات املعلّمني يف تطبيق
باملؤشات الواردة يف االستبانة اآلتية:
املناهج الرتبوية الحديثة ،وذلك من خالل إبداء رأيك
ّ
م
1.1
2.2
3.3
4.4

مؤشات األداء
ّ
تسهم مواقع التواصل االجتامعي يف بناء مجتمعات لديها أهداف
مشرتكة.
تسهم مواقع التواصل االجتامعي يف إثراء و إجراء مناقشات ف ّعالة
و مثمرة حول املناهج الحديثة.
تسهم مواقع التواصل االجتامعي يف تسهيل التواصل مع الطالب
ومع ذويهم.
تسهم مواقع التواصل االجتامعي يف إرشاد املعلّمني إىل مصادر
التعلّم املناسبة.

إىل حدّ بدرجة نوعاً
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م
5.5
6.6
7.7
8.8
9.9
1010
1111
1212
1313
1414
1515
1616
1717
1818

▮ 48

مؤشات األداء
ّ
تسهم مواقع التواصل االجتامعي يف التقويم الذا ّيت للمعلّم
واكتشاف أغالطه.
تسهم مواقع التواصل االجتامعي يف تقويم الزمالء من املعلّمني
حس املسؤول ّية لدى
تسهم مواقع التواصل االجتامعي يف بناء ّ
املعلمني
تسهم مواقع التواصل االجتامعي يف زيادة رغبة املعلمني يف متكني
أنفسهم من املهارات التقنية الالزمة لعملهم.
تسهم مواقع التواصل االجتامعي يف تعزيز التفكري الناقد و التعلّم
الذا ّيت.
تسهم مواقع التواصل االجتامعي يف بناء عالقات أقوى بني املعلّمني
والطالب ،و بني املعلّمني و أهايل الطالب.
تسهم مواقع التواصل االجتامعي يف جعل املعلّم مواكباً
الرتبوي.
للمستجدات الحديثة يف امليدان
ّ
تسهم مواقع التواصل االجتامعي يف تشجيع املعلمني عىل
االستخدام األمثل للتقنيات الحديثة يف مجال التعليم.
تسهم مواقع التواصل االجتامعي يف توفري الفرصة للتفكري يف
جوانب القوة والضعف للمناهج الرتبوية.
تسهم مواقع التواصل االجتامعي يف نرش ثقافة التشاركية يف بناء
املناهج الحديثة (من خالل املقرتحات و املالحظات من امليدان)
تسهم مواقع التواصل االجتامعي يف تعزيز الخربات و مهارات
التواصل والتعاون بني املعلمني.
تسهم مواقع التواصل االجتامعي يف توضيح آلية عمل وخطة
الوزارة يف تطوير املناهج الرتبوية والطرائق واالسرتاتيجيات
واألساليب.
تسهم مواقع التواصل االجتامعي يف توفري فرص التعلّم الذايت ملن مل
تسمح لهم الظروف بإكامل تعليمهم.
تسهم مواقع التواصل االجتامعي يف توفري الخدمات التعليمية
كل منهم.
للمعلمني يف الوقت الذي يرغب به ّ

إىل حدّ بدرجة نوعاً
كبري متوسطة ما

م
1919
2020
2121
2222
2323
2424
2525
2626
2727
2828
2929
3030

مؤشات األداء
ّ
تسهم مواقع التواصل االجتامعي يف الفهم الصحيح لالسرتاتيجيات
يل من خالل الفيديوهات و املقاطع التي ت ُنرش.
والطرائق بشكل عم ّ
تسهم مواقع التواصل االجتامعي يف توضيح الكثري من املعلومات
النظريّة املتعلقة باملصطلحات
تسهم مواقع التواصل االجتامعي يف تسهيل الحصول عىل املصادر و
املعلومات والكتب اإللكرتونية و الصور ،والبحث فيها
تسهم مواقع التواصل االجتامعي يف توفري األوراق و األقالم و الوقت
والجهد و املال.
تسهم مواقع التواصل االجتامعي يف إمكانية تخزين امللفات
ومشاركتها مع اآلخرين( :طالب – معلمني – إدارة – إرشاف) من
خالل بعض التطبيقات.
تسهم مواقع التواصل االجتامعي يف الحصول عىل املعلومات و
الصور للقيام بندوة أو محارضة أو حلقة بحث.
تسهم مواقع التواصل االجتامعي يف تعويد املعلمني عىل وضع
قواعد وضوابط للنرش و لالستخدام األمثل للشبكات.
تسهم مواقع التواصل االجتامعي يف إظهار مكامن القوة و اإلبداع
عند املعلمني وكشف طاقاتهم الكامنة.
تسهم مواقع التواصل االجتامعي يف توفري الجودة والرسعة يف أداء
املهام الرتبوية والتعليمية واإلدارية للمعلمني.
تسهم مواقع التواصل االجتامعي يف إتاحة الفرصة إلطالق مبادرات
إبداعية وتبنيها يف املدارس
تسهم مواقع التواصل االجتامعي يف اطالع املعلمني الوكالء عىل
مناذج محكّمة للدروس املنشورة فتكون مبثابة تربية عمل ّية لهم.
تساهم مواقع التواصل االجتامعي يف توضيح آلية العمل يف املناهج
مم يخفّف من ضغوطات العمل
الرتبوية ألهايل الطالب ّ

إىل حدّ بدرجة نوعاً
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