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 .يهخص انذراصخ
 . دكر شبكات التواصل االجتماعي في دعم المنظومة التعليمية لدل طالب كلية التربية في جامعة أـ القرل:ػُٕاٌ انذراصخ 

 أيمن بن أحمد بن ناصر الحمد::أصى انجبحث
 ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى دكر شبكات التواصل االجتماعي في دعم المنظومة التعليمية لدل طالب :أْذاف انذراصخ 

. كلية التربية في جامعة أـ القرل
 :أصئهخ انذراصخ 

 دور شبكات التواصل االجتماعي يف دعم ادلنظومة التعليمية لدى طالب كلية الرتبية يف جامعة أم القرى؟ ىل خيتلف 
  ىل خيتلف دور شبكات التواصل االجتماعي يف دعم ادلنظومة التعليمية باختالف مستوى اخلربة بشبكات التواصل االجتماعي؟ •
  ىل خيتلف دور شبكات التواصل االجتماعي يف دعم ادلنظومة التعليمية باختالف مستويات فرتات استخدام شبكات التواصل االجتماعي ؟ •
  ىل خيتلف دور شبكات التواصل االجتماعي يف دعم ادلنظومة التعليمية باختالف مرات الدخول على شبكات التواصل االجتماعي أسبوعيا ؟ •

 :إجراءاد انذراصخ 
استخدـ الباحث المنهج الوصفي في ىذه الدراسة كتكوف مجتمع البحث من طالب كلية التربية بجامعة أـ القرل بمكة 

 طالبان كاستخدـ االستبانة أداءه (280 )كبسبب كثرة مجتمع الدراسة اتخذ الباحث أسلوب العينة العشوائية كعددىا, المكرمة
كاستخدـ في الدراسة , للدراسة كتم التحقق من صدؽ األداة كثباتها حين تم  عرضها على مجموعة من المحكمين المختصين

.  للمقارنات المتعددةHSDككي (ت)المتوسطات كاالنحرافات المعيارية كتحليل التباين المتعدد كاختبار, األساليب اإلحصائية
  :َزبئج انذراصخ 

أظهرت النتائج كجود فركؽ دالة إحصائيان بين المستويات الدراسية في استخداـ مواقع التواصل االجتماعي في دعم  •
  .التواصل بين الطالب

كجود فركؽ دالة إحصائيان بين المستويات التعليمية الثالثة في استخداـ مواقع التواصل االجتماعي في كل من دعم  •
  .المحتول التعليمي, كدعم األنشطة التعليمية

عدـ كجود فركؽ ثنائية بين المستول األكؿ, كالمستول الثاني في استخداـ مواقع التواصل االجتماعي في دعم التواصل  •
  .بين الطالب

كمستول الدراسات العليا في استخداـ مواقع التواصل االجتماعي , عدـ كجود فركؽ ثنائية بين المستول التعليمية األكؿ •
  .في كل من دعم التواصل بين الطالب, كدعم المحتول التعليمي, كدعم األنشطة التعليمية

عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيا بين مستويات الخبرة في استخداـ مواقع التواصل االجتماعي في كل من دعم التواصل بين  •
  .الطالب, كدعم المحتول التعليمي, كدعم األنشطة التعليمية

عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيا بين فترات استخداـ شبكات التواصل االجتماعي في كل من دعم التواصل بين الطالب,  •
  .كدعم المحتول التعليمي, كدعم األنشطة التعليمية

عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيا بين عدد مرات استخداـ شبكات التواصل االجتماعي في كل من دعم التواصل بين  •
  .الطالب, كدعم المحتول التعليمي, كدعم األنشطة التعليمية

 
 :انزٕصٛبد

 :توصي الدراسة الحالية بالعديد من التوصيات أىمها
  .االستفادة من شبكات التواصل االجتماعي على مستول طالب الجامعات بشكل أكسع •
  .توعية المعلمين كالطالب بالخدمات التعليمية التي يمكن أف تقدمها شبكات التواصل االجتماعي •
  .توظيف شبكات التواصل االجتماعي في تدريس بعض المقررات بالجامعات •
  .االستفادة من شبكات التواصل االجتماعي كنظاـ إلدارة التعليم ألف بعض الشبكات تدعم التعليم االلكتركني التشاركي  •
  .تشجيع المعلمين الذين يقوموف بتوظيف شبكات التواصل االجتماعي في التدريس •
  .كضع آلية الستخداـ شبكات التواصل االجتماعي في التعليم الجامعي  •
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Abstract 
Title: The Role of Social in Support of Educational System among Students at the College of Education 

at Umm Al-Quara University 

Researcher: Ayman Ahmed Alhamad 

Study Purposes: the present study aimed at examining and exploring the role of social networks in 

support of educational system among students at the College of Education at Umm Al-Quara University. 

Research Question:  

- What is role of Social Networks in Support of Educational System among students at the College 

of Education at Umm Al-Quara University? 

a- What is the role of social Networks in supporting communications among college students? 

b- What is the role of social Networks in supporting the educational content? 

c- What is the role of social Networks) in supporting the educational activities? 

Procedures: 

The current study utilized the descriptive method. The study population encompasses all of the students in 

the College of Education at Umm Al-Qura University.The study sample was recruited randomly due to 

the large number of population. In total, 280 male students took part in this study. A questionnaire was 

developed and refereed by 17 expert referees in the field of curriculums and teaching methods. The 

psychometric properties of the questionnaire by examining the factorial validity and different types of 

reliabilities such as test retest reliability, split-half and internal consistency.  

Results: 

The results indicated that: 

- There were statistically significant differences among the three levels of education in using the social 

Networks in supporting communication among college students. 

- There were statistically significant differences among the three levels of education in supporting the 

educational content. 

- There were no significant differences between level one and two of education in the use of social 

Networks in supporting communications among the college students. 

- There were no significant differences between level one of education and higher level of education in 

the use of social Networks in supporting communications among the college students, nor supporting 

educational content nor the educational activity. 

- There were no significant differences among the levels of experience in using social Networks in 

either supporting communications among the college students, or supporting educational content or 

the educational activity. 

- There were no significant differences among the amounts of time spent in the use of social Networks 

in either supporting communications among the college students, or supporting educational content or 

the educational activity. 

- There were no significant differences among the number of times to use social Networks in either 

supporting communications among the college students, or supporting educational content or the 

educational activity. 

Recommendations: 

The implications from the present study recommend the following: 

- Extending the use of social Networks in support of educational content and educational activities. 

- Improving college students' awareness of the role of social Networks in supporting social 

communication, educational contents and educational activities. 

- Making use of social Networks in teaching educational subjects for college students. 

- Making use of social Networks in promoting e-learning and education via the internet. 

- Setting up and developing mechanisms to teach college students via the social Networks . 
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 اإلْـــــــــــذاء

  ئلى التي بحىانها وصبرها ودعائها جحققت آمالي ئلى أمي بازك هللا في عمسها

 .وأمدها بالصحت والعافُت

  ئلى مً مان مثلي ألاعلى ,ئلى مً برى الغالي والىفِس في جسبُتي وحعلُمي

عُىني على الجد واملثابسة,الري ًمدوي بالثقت والخفاؤى  ئلى أبي أمدة , َو

 .هللا  بالصحت والعافُت

  ق الخير ئلى ئخىحي وأخىاحي ألاوفُاء حفظهم هللا وزعاهم وسدد على طٍس

 .خطاهم 

 ئلى مل معلم علمني ووجنهي وشجعني وابخغى برلو مسضاث هللا. 

  ئلى مل مً هإالء جمُعا أهدي ثمسة جهدي املخىاضع وأدعى هللا العلي

وأن ًجعله في ميزان , وأن ًىفع به مً قسأه , القدًس أن ًحظى بالقبىى 

 .حسىاحي ًىم القُامت ئهه سمُع مجُب الدعاء

 انجبحث
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 شكر ٔرقذٚر
و لو الحمد على , و لو الحمد بعد السضا, اللهم لو الحمد حتى جسض ى 

وصلى هللا على هبِىا محمد , لو الحمد مالري هقىى وخير مما هقىى , مل حاى

: ثم أما بعد.وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين 

 وأشنسه على جىفُقه وفضله الري مً علي باجمام هره 
ً
فأحمد هللا أوال

ل الشنس والخقدًس ئلى أسخاذي , الدزاست  وبعد شنس هللا حعالى اجقدم بجٍص

الري جفضل باإلشساف على ,أحمد حلمي أبى املجد  :ومشسفي سعادة الدلخىز 

, وبرى مل جهد وهصح إلجمامها فجصاه هللا عني خير  الجصاء, هره السسالت 

. وأمده بالصحت والعافُت , وأحسً حاله وولده

وئلى جامعت أم القسي وأخص ملُت التربُت ممثلت بعمُدها السابق سعادة 

علي : وعمُدها الحالي سعادة الدلخىز , شاًد بً عجير الحازثي:ألاسخاذ الدلخىز 

وزئِس قسم املىاهج وطسق الخدَزس السابق  سعادة , بً مصلح املطسفي 

عبد هللا بً محمد آلخمُم وزئِس القسم الحالي سعادة : الدلخىز 

وال أملو ئال أن أقىى للجمُع جصآلم هللا عني ,مسض ي غسم هللا الصهساوي:الدلخىز 

 .خير الجصاء

ئحسان بً :لما أجقدم ببالغ شنسي وجقدًسي ئلى سعادة ألاسخاذ الدلخىز 
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هبُل السُد محمد الرًً جفضال بقبىى :محمد ليسازة وسعادة الدلخىز 

با  ما لعملي وجصٍى مىاقشت هره السسالت وأها على ًقين بأن في ملحىظاتهما جقٍى

 .فجصاهم هللا عني خير الجصاء, لجهدي

عبد زبه مغاشي عبد السؤوف الري مان له : لما أشنس سعادة الدلخىز 

 .في جحدًد أدواث وئجساءاث الدزاست ,الفضل بعد هللا حعالى 

وال ًفىجني بأن اجقدم بالشنس والخقدًس لجمُع مً أسهم معي وقدم لي 

وأخص بالرلس , وأثىاء البحث مً شمالئي في العمل,العىن في دزاستي املىهجُت 

, ودٌع بً غالب خُاط :وألاسخاذ, سعُد بً دخُل هللا الصهساوي :ألاسخاذ 

د بً علي الغامدي :وألاسخاذ  , عمسو بً حسين أبى الخُىز :وألاسخاذ , ًٍص

 .ماجد بً سعُد الصهساوي: وألاسخاذ

وأخيرا ولِس آخس شنسي لهل مً مد ئلي ًد العىن واملساعدة مادًا أو 

ا  .معىٍى

جصيهم عني خير الجصاء  أدعىا هللا عص وجل أن ًخقبل دعائي للجمُع وأن  ٍو

 .أهه سمُع مجُب وصلى هللا على هبِىا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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 فٓرس املٕضٕػبد
 انصفحخ املٕضٕع

 أ ملخص الدراسة 
 ب ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية 
 ج إىداء 
 د شكر كتقدير 
 ك فهرس الموضوعات 
  م فهرس الجداكؿ 
 ؾ فهرس المالحق 

 املذخم إىل انذراصخ: انفصم األٔل
 2 مقدمة 

 4 مشكلة الدراسة 

 5 أسئلة الدراسة 

 5 أىداؼ الدراسة 

 5 أىمية الدراسة 

 6 حدكد الدراسة 

 7  مصطلحات الدراسة 

 اإلطبر انُظر٘ ٔانذراصبد انضبثقخ: انفصم انثبَٙ
 10 اإلطار النظرم: أكالن 

  10 مفهـو شبكات التواصل االجتماعي : المبحث األكؿ 
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 انصفحخ املٕضٕع

 11  أنواع شبكات التواصل االجتماعي 
 11  خدمات شبكات التواصل االجتماعي 
 13  مميزات شبكات التواصل االجتماعي 
 15  مبررات استخداـ شبكات التواصل االجتماعي المستخدمة في التعليم 
  أىم شبكات التواصل االجتماعي المستخدمة في : المبحث الثاني

 التعليم
16 

  شبكة الفيس بوؾ Face Book 16 
  أصل تسمية شبكة التواصل االجتماعي الفيس بوؾFace Book 16 
  آليات التواصل في شبكة التواصل االجتماعي الفيس بوؾ Face 

Book 
17 

  نشأة شبكة التواصل االجتماعي الفيس بوؾ Face Book 17 
  مسات وخدمات شبكة التواصل االجتماعي فيس بوكFace book 18 
 22 استخداـ فيس بوؾ في العالم  العربي 
  23  استخداـ فيس بوؾ في التعلم 

  شبكة تويترTwitter 24 

 25 تويتر نفهم كيف 

 26 استخدامات عامة لتويتر 
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 انصفحخ املٕضٕع

  26 استخدامات تويتر في التعليم 

  27 استخداـ شبكات التواصل االجتماعي بالجامعات: المبحث الثالث 
 29  إستراتيجيات استخداـ شبكات التواصل االجتماعي بالجامعات 
  مجاالت استخداـ شبكات التواصل االجتماعي في :  المبحث الرابع

كالصعوبات التي . دعم المنظومة التعليمية لدل طالب الجامعات 
 .تواجهها

31 

  32 ضبط التحكم كالرقابة 

  34 الصعوبات المالية كاإلدارية 

  35 الثقافة السائدة نحو استخداـ شبكات التواصل االجتماعي 

  37 سرقة المعلومات كتعديلها 

  38 تشتيت االنتباه بعيدان عن موضوع التعليم 

  39 قضايا السرية كالخصوصية 

  41 الدراسات السابقة : ثانيان 

  41 الدراسات العربية 

  48 الدراسات األجنبية 

  50 التعليق على الدراسات السابقة 
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 انصفحخ املٕضٕع

 إجراءاد انذراصخ املٛذاَٛخ: انفصم انثبنث
  53 تمهيد 

  53 منهج الدراسة 

  54 مجتمع الدراسة 

  54 أدكات الدراسة 

o  55 صدؽ األداة 

o  59 ثبات األداة 

 ػرض ٔيُبقشخ انُزبئج: انفصم انراثغ 
  60 نتائج السؤاؿ األكؿ 

 66 نتائج السؤاؿ الثاني 

 68 نتائج السؤاؿ الثالث 

 70 نتائج السؤاؿ الرابع 

 يهخص انُزبئج ٔانزٕصٛبد ٔاملقرتحبد: انفصم اخلبيش
 73 ملخص النتائج 

  77 التوصيات 

 78 المقترحات 

  79 المراجع 
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 انصفحخ املٕضٕع

 88 المالحق 
 

 

 قبئًخ اجلذأل
رقى 

رقى  ػُٕاٌ اجلذٔل اجلذٔل
 انصفحخ

 57 نتائج التحليل العاملي لعبارات االستبانة 1
 62 قيم المتوسطات كاالنحرافات المعيارية تبعا للمستول الدراسي 2
 63  تبعا للمستول الدراسياألحادمتحليل نتائج تحليل التباين  3
المجموعات  نتائج المقارنات الثنائية في الفركؽ في دعم التواصل بين 4

 الثالث
64 

قيم المتوسطات كاالنحرافات المعيارية تبعا لمستويات الخبرة  5
 االجتماعي باستخداـ شبكات التواصل

66 

تحليل نتائج تحليل التباين األحادم تبعا لمستويات الخبرة باستخداـ  6
 شبكات التواصل االجتماعي

67 

قيم المتوسطات كاالنحرافات المعيارية تبعا لعدد ساعات الدخوؿ إلى  7
 شبكات التواصل أسبوعيا

68 

تحليل نتائج تحليل التباين األحادم لعدد ساعات الدخوؿ إلى  8
 شبكات التواصل أسبوعيا

69 

 إلىقيم المتوسطات كاالنحرافات المعيارية تبعا لعدد مرات الدخوؿ  9
 أسبوعياشبكات التواصل 

70 

 إلىتحليل نتائج تحليل التباين األحادم تبعا لعدد مرات الدخوؿ  10
 أسبوعياشبكات التواصل 

71 
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 قبئًخ املالحق
رقى 
رقى  ػُٕاٌ املهحق املهحق

 انصفحخ
 89 االستبانة في صورتها األكلية  1
 95 قائمة بأسماء أصحاب السعادة المحكمين  2
 97 االستبانة في صورتها النهائية  3
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 الفصل األول

 مدخل إلى الدراسة

 مقدمة الدراسة. 

 مشكلة الدراسة. 

 أسئلة الدراسة. 

 أهداف الدراسة. 

  أهمٌة الدراسة 

 حدود الدراسة. 

 مصطلحات الدراسة. 
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 يقذيخ انذراصخ 
كخاتم النبيين ؛ سيدنا , كالصالة كالسالـ على سيد المرسلين, الحمد هلل رب العالمين 

 :أما بعد . كعلى آلو ك صحبو أجمعين , محمد
 يأخذ أنو , بالحاسوب التعلم – التعليم في الحاسوب استخداـ مجاالت  من

 األغلب األعم في تكوف برمجية تستخدـ الدكر ىذا كفي الطالب, شريك دكر ىنا الحاسوب
 البيانات جمع في كأداة الحاسوب استعماؿ يقع كما التعليمية اللعبة أك المحاكاة نمط من

. اإلطار ىذا ضمن كتحليلها
 إليو النظر كيمكن , بالتعليم ارتباطا التعليمية الحاسوب أدكار أكثر من الدكر ىذا كيعتبر

: ىما زاكيتين من
. حاسوبية تربوية كألعاب محاكة برمجيات باستعماؿ التعليمي المحتول -1
 كتوصيل الدركس تبسيط على تعمل تعليمية اتصاؿ كوسيلة الحاسوب استخداـ -2

 كقدراتو إمكاناتو حيث من البيانات جمع في كأداة. ككقت جهد بأقل المعلومات
 المواقف إلى قربا أكثر محاكاة مواقف تصنع أف باإلمكاف أصبح أف لدرجة كمواصفاتو

 في النوعي التطور عن فضال ىذا المعقدة الرياضيات نماذج باستخداـ كذلك الواقعية
 بفضل ممكنة أصبحت التي Animation كتحريكها Graphicsdispay إظهار تقنيات

. (400ص :(ـ2013)عطار ك كنساره )الحاسوب صناعة تقدـ

  التعليم تكنولوجية بمستحدثات يعرؼ ما فظهر
 ثم كإنتاج تصميم بأنها: "التكنولوجية المستحدثات( ـ20131)عطار ك كنساره كيعرؼ

 مواقف في فعالية أقصى تحقيق بغرض التعليم, تكنولوجيا مجاؿ في جديد كل استخداـ
 .449ص"التعليمية االختصاص مشكالت كحل كالتعلم التعليم

 منظومة إلى يشير مفهـو : بأنها التعليم تكنولوجيا  مستحدثات(2009 ,النجار )كعرؼ
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 بيئات برمجيات, تعليمية, أجهزة: من التعليم تكنولوجيا في جديد ىو ما كل تشمل متكاملة
 أسس على ككفاءتها فعاليتها كزيادة التعليمية, العملية مستول لرفع عمل؛ كأساليب تعليمية,
 المعلومات كتكنولوجيا المتعددة, الوسائط بعركض الدراسة تلك في كتحدد علمية,

 التعليمية, البيئة كتكنولوجيا بعد, عن التعلم مؤتمرات كتكنولوجيا التعليمية, كاالتصاالت
 . التعليم تكنولوجيا لمستحدثات الالزمة التعليمية كاألجهزة

 كىي التواصل االجتماعية شبكات بمواقع سمي ما السنوات األخيرة  فقد ظهر في
إنسانية في كاقع غير  عالقات كجود إلى ك األفراد,  األشخاص نشأ من احتياج طبيعي ناتج

 ك أعاد عالقات كاسع كبشكل, متطور بشكل التفاعلي للحوار مجاالن  كفتح بينهم فيما حقيقي
 عليهم للتعرؼ دعوة يرسلوف ممن أك غير ذلك,أك أصدقاء , زمالء كانوا سواء األشخاص بين
 أف تقرير عالمي يثبت كىناؾ كغيرىا,, اىتمامك مجاؿ ضمن يكونوا أف يقترحوف من أك

 بتطبيقات المهتمين جانب من استخداـ نسبة شبكات التواصل االجتماعي حصلت على أعلى
(Web2.) 

 إلى تقنيتها في نسبت كلكنها(Web2) تطبيقات انطالؽ قبل في الغالب مع أنها ظهرت
 لسد االجتماعية الشبكات كقد نشأت ىي , كالتطبيقات اإلمكانيات لها ألف (Web2) شبكة
 الشبكات جميع أنشطتو كتعد في اآللي للحاسب اإلنساف استخداـ صاحب اجتماعي فراغ

 من لها لما األخيرة اآلكنة في اإلنساف يستخدمها التي الشبكات أكثر من االجتماعية
 رصد على كتشجعو اإلنساف ما يراه عن الحر للتعبير كتستخدـ ,كتفاعل ,كانتشار ,مميزات
 رأم أك,معين فكر تشجيع أك,األفكار نفس في اآلخرين مع كاشتراكو مستمرة بصفة أفكاره
. كاحد اىتماـ مجاؿ تقديم أك,معين

 يتسم عالم كىو فيو, نعيش الذم عالمنا تتفاعل مع أف التعليمية  المؤسساتفعلىلهذا 
 األنشطة ىذه في االنخراط على طالبها المستويات, فتشجع متعددة اجتماعية بتفاعالت

كما  التعليم, إلى نظرتهم كتغيير العنكبوتيو, .لتكوف لديهم مهارة استخداـ الشبكة. االجتماعية
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 .االجتماعية كحياتهم أنفسهم, إلى نظرتهم تتغير 
 كبرل شركات قبل من كبرمجتها إنشاؤىا يتم خدمات أف (2012الحسيني,)كيرل

 عن كللبحث كاالىتمامات, األنشطة كمشاركة كاألصدقاء المستخدمين من عدد اكبر لجمع
 بإحدل معهم يتشاركوف آخرين أشخاص لدل كأنشطة,اىتمامات عن كالبحث,صداقات تكوين

 كالتراسل ,الفورية المحادثة مثل ميزات الخدمات ىذه كتوفر , غيرىا أك,الفكرية االشتراكات
 استقطبت كقد كالملفات, كفيديو كصورة صوت من المتعددة الوسائط كمشاركة كالخاص العاـ
 .العالم بالد شتى من  المستخدمين ماليين الخدمات ىذه

  . Facebook,Twitter كمن أشهر شبكات التواصل االجتماعي الموجودة حاليا 
كانطالقا من أىمية أستخدـ برمجيات العصر في المنظومة التعليمية تولد لدل الباحث 
شعور بأىمية استخداـ شبكات التواصل االجتماعي في المنظومة التعليمية لدل طالب كلية 

كالقى ذلك قبوال كتشجيعا من  أساتذتو األجالء حين عرض الفكرة , التربية بجامعة أـ القرل
عليهم كبمؤازرتهم ثم قبولو ك اعتماده موضوعان مكمالن لدراسة الماجستير في قسم المناىج 

 .بكلية التربية بجامعة أـ القرل أسأؿ اهلل تعالى العوف كالسداد
 :يشكهخ انذراصخ

مع  التواصل أك ,جدد أصدقاء على للتعرؼ كاقع مجرد ليست االجتماعية الشبكات
ك أنما ىي أيضان أداة تعليمية مبهرة إذا تم , أك معرفة ما يجرم حولنا في العالم , األصدقاء 

كيمكن للمعلمين استخدامو في غرفة الصف خصوصا في التعليم , استخدامها بفعالية 
كدمج الطلبة في أنشطة فعالة تختلف عن أساليب ,من أجل تحسين التواصل, الجامعي

كأيضان بهذا األسلوب يتعرؼ الطالب كالشباب على استخدامات تعليمية , التدريس التقليدية 
 . أكثر فائدة كفعالية من مجرد مواقع للدردشة  Facebook أخرل للفيس بوؾ

  تتلخص مشكلة الدراسة بسؤاؿ التالي
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 دكر شبكات التواصل االجتماعي في دعم المنظومة التعليمية لدل طالب ىل يختلف 
كلية التربية في جامعة أـ القرل؟ 

  كيتفرع من ىذا السؤاؿ األسئلة التالية
ىل يختلف دكر شبكات التواصل االجتماعي في دعم المنظومة التعليمية باختالؼ  •

  مستول الخبرة بشبكات التواصل االجتماعي؟
ىل يختلف دكر شبكات التواصل االجتماعي في دعم المنظومة التعليمية باختالؼ  •

  مستويات فترات استخداـ شبكات التواصل االجتماعي ؟
ىل يختلف دكر شبكات التواصل االجتماعي في دعم المنظومة التعليمية باختالؼ  •

  مرات الدخوؿ على شبكات التواصل االجتماعي أسبوعيا ؟
 :أْذاف انذراصخ

 :تهدؼ الدراسة إلى العديد من النقاط أىمها ما يلي
التعرؼ على دكر شبكات التواصل االجتماعي في دعم التواصل بين الطالب داخل  •

  .المنظومة التعليمية 
الكشف عن دكر شبكات التواصل االجتماعي في دعم المحتول التعليمي داخل  •

  .المنظومة التعليمية 
التعرؼ على دكر شبكات التواصل االجتماعي في دعم األنشطة التعليمية داخل  •

  .المنظومة التعليمية
الكشف عن مدل األثر الناتج عن استخداـ شبكات التواصل االجتماعي في التعليم  •

  .الجامعي
الكشف عن مدل استيعاب الطالب للمعلومات المقدمة عن طريق شبكات التواصل  •

  .االجتماعي
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 : أًْٛخ انذراصخ
 يمكن تلخيص أىمية الدراسة في النقاط التالي

  .التعرؼ على مستحدثات التقنيات التي يمكن استخدامها في التعليم العالي •
  تقديم تصور عن دكر شبكات التواصل االجتماعي كدعمها للتعليم •
  دراسة كاقع استخداـ  شبكات التواصل االجتماعي في المنظومات التعليمية •
محاكلة إيجاد حلوؿ للتغلب على بعض مشكالت التعليم باستخداـ مستحدثات  •

  .العصر
إمداد القائمين على العملية التعليمية في الجامعات بمعلومات قد تسهم في استخداـ  •

.  شبكات التواصل االجتماعي 
 حذٔد انذراصخ 
 .جامعة أـ القرل - كلية التربية:حدودػطصاظغظػ
 .ىػ1435-1434  الفصل الدراسي األكؿ :حدودػزطاظغظ

 . شبكات التواصل االجتماعي كاستخدامها التعليمي:حدودػطوضورغظػ
 يصطهحبد انذراصخ

 ذبصاتػاضتواصلػاالجتطاريػ: 

 الشبكات من منظومة "بػ:االجتماعي شبكات التواصل (ـ2003)راضي يعرؼ
 نظاـ طريق عن ربطو ثم من ك بو, خاص موقع بإنشاء فيها للمشترؾ تسمح التي االلكتركنّية
نفسها كىي أيضان عبارة  كالهوايات االىتمامات لديهم آخرين أعضاء مع الكتركني اجتماعي

عن تطبيقات تكنالوجيو الكتركنية قائمة على نظم الجيل الثاني للويب لتحقيق التواصل 
كالتفاعل بين مختلف األفراد المنتشرين حوؿ العالم بالمراسالت المكتوبة كالمسموعة 

كالمرئية مع تحقيق االتصاؿ الفورم كالمرجأ بما يحقق أكبر فائدة لتجميع الشعوب في موقع 
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 .23ص"للتواصل من بعد 
تقدـ العديد من " شبكات شبكات التواصل االجتماعي بأنها (2013,حلمي)يعرؼ

الخدمات لمستخدميها مثل التدكين كالمحادثة الفورية كالرسائل كمشاركة الملفات النصية 
كالعركض كالصور كمقاطع الفيديو كغيرىا بما يساعد على إيجاد تواصل كتبادؿ فعاؿ 

 ".للمعلومات بين األفراد الذين لديهم حساب بها

 مثل لمستخدميها الخدمات من العديد تقدـ: شبكات بأنها إجرائيا الباحث كيعرفها
 كمقاطع كالصور كالعركض النصية الملفات كمشاركة كالرسائل الفورية كالمحادثة التدكين
 الذين األفراد بين للمعلومات فعاؿ كتبادؿ تواصل إيجاد على يساعد بما كغيرىا الفيديو
 .بها حساب لديهم

 ػاضطظظوطظػػ: 

 أك ,الكيانات  مجموعة من المركب الكل:"بأنها,المنظومة  (2001)زيتوف  يعرؼ
 أىداؼ تحقيق على معان  تعمل شبكية تبادلية عالقات البعض ببعضها تربطها التي المكونات

 بعوامل عادة كتتأثر تؤثر كىى, بها تحيط بيئة داخل معينة حدكد ضمن تقع كالمنظومة, محددة
 المدخالت من يتكوف الذم, األساسي النظم بنموذج عملها ديناميكية كتمثل, البيئة ىذه

 In-put  كالعملياتProcess كالمخرجات Out-put ,طريق عن المنظومة عمل ضبط كيمكن 
 .24ص"الراجعة التغذية عملية

, تتجمع فيو عناصر أك مكونات موضوع شبكي بناء" :المنظومة أف(ـ2004) عبيد كترل
أك مقرر كتترابط معا في تفاعل تبادلي بحيث يتأثر كل منها ببقية العناصر كتعمل تكامليا 

 .163ص"لتحقيق أىداؼ محددة كاضحة 
 ػ:اضطظظوطظػاضتطضغطغظػ

بأنها العملية التعليمية التي يمكن استخداـ أك :يعرؼ الباحث المنظومة التعليمية إجرائيا 
في كل من دعم التواصل بين الطالب, كدعم توظيف التقنية بها لتحقيق األىداؼ المنشودة 
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 .المحتول التعليمي, كدعم األنشطة التعليمية
 : طالبػصضغظػاضتربغظ

يعرؼ الباحث إجرائيا طالب كلية التربية بأنهم جميع طالب كلية التربية بمرحلتي 
 .البكالوريوس كالدراسات العليا
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 الفصل الثانً

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

  ًاإلطار النظري : أوال. 

  مفهوم شبكات التواصل االجتماعً: المبحث األول 

  ًأهم شبكات التواصل االجتماعً المستخدمة :المبحث الثان

 فً التعلٌم  

  ًالدراسات السابقة : ثانٌا. 

 التعلٌق على الدراسات السابقة. 
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 :اإلطبر انُظر٘: أٔالًال 
 : املجحث األٔل

 :يفٕٓو شجكبد انزٕاصم االجزًبػٙ 
إحدل كسائل االتصاؿ :"شبكات التواصل االجتماعي بأنها  (ـ2012)عرؼ العالكنة 

أك المستخدـ التواصل مع اآلخرين ,التي تتيح للمشترؾ ,من خالؿ شبكة االنترنت , الجديدة 
 .14ص"كتقدـ خدمات متنوعة في العديد من المجاالت , 

إحدل مواقع االنترنت الشهيرة التي تتيح "بأنها  (ـ2012)كعرفتها  تهاني فورة 
كمشاركات , كإنشاء تجمعات , للمشتركين فيها آليات لتكوين عالقات مع أقرانهم 

 8ص" Web2 المعلومات كاألحداث باستخداـ تقنيات

 تعريفان (ـ2011,صادؽ )كما كرد في Sheridan التكنولوجية شريدياف كلية كتضع
 الذم الرقمي اإلعالـ أنواع:لشبكات التواصل االجتماعي من منظور إعالمي بأنها  إجرائيا

 فضال, كالصوت كالفيديو كالصورة النص اندماج على كيعتمد كتفاعلي, رقمي شكل في يقدـ
 تمثل فهي التفاعلية أما, كالعرض اإلنتاج عملية في لو رئيسة كآلية الكومبيوتر استخداـ عن

 .9ص"سماتو أىم كىي يميزه الذم الرئيس الفارؽ

شبكات تؤسسها كتبرمجها شركات كبرل "بأنها (ـ2011)كفي المقابل عرفها محمود
كتهدؼ إلى ربطهم كالتعارؼ بينهم حسب التخصص , لجمع المستخدمين كاألصدقاء 

 .82ص"كالمكاف كطبيعة األىداؼ الخاصة كاالىتمامات 

كيعرؼ الباحث الشبكات إجرائيا بأنها مواقع تتشكل من خالؿ االنترنت تسمح لألفراد 
. بتواصل فيما بينهم كطرح األفكار كالمناقشات كاالستفسارات 
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 :إَٔاع شجكبد انزٕاصم االجزًبػٙ 
أف ىناؾ نوعين رئيسين من شبكات (32-31ص:ـ 2012)ذكرت تهاني فورة 
 :التواصل االجتماعي ىما 

 :ظوعػأداديػ -1

المراسالت : كخدمات عامة مثل ,يتكوف ىذا النوع من ملفات شخصية للمستخدمين 
, كالملفات الصوتية كالمرئية كالركابط كالنصوص كالمعلومات , الشخصية كمشاركة الصور 

أك النطاؽ الجغرافي مثل موقع الفيس ,أك العمل,بناء على تصنيفات محددة مرتبطة بالدراسة
 .MySpace ك مام سبيس face bookبوؾ 

 :طرتبطػباضططلػ -2

تقـو فكرة ىذا النوع من الشبكات على الربط بين أصدقاء العمل كأصحاب األعماؿ 
 كما,الذاتية كتتضمن ملفات شخصية للمستخدمين تشمل سيرتهم, كالشركات بشكل احترافي 

 كمن أمثلتها موقع لينكداف, معهم بالعمل قاموا كمن,كعملهم,دراستهم سنوات في بو قاموا

LinkedIn.,  

 :خذيبد شجكبد انزٕاصم االجزًبػٙ 
 :من أبرز تلك الخدمات  (47-46ص:ـ 2012,مريم نومار )ذكرت 

 :ػاضطضفاتػاضذخصغظ -1

 إلى الدخوؿ بوابة الشخصي الملف كيعدملفات يقدـ فيها الفرد بياناتو األساسية, م ق
الجنس مثل إذ يمكن التعرؼ على اسم الشخص  كالمعلومات األساسية عنو .الشخص عالم

 .تاريخ الميالد, كالبلد, كاالىتمامات, كالصور الشخصية,
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 :األصدشاء -2

 الواقع, أك الذين في خدمة تمكن الفرد من االتصاؿ باألصدقاء الذين يعرفهم مق
 مع أصدقاء بلكتمتد عالقة الشخص ليس فقط بأصدقائو, . يشاركونو االىتماـ نفسو

 .األصدقاء بعد موافقة الطرفين

 :إردالػاضردائل -3

 كاف في قائمة, سواء رسالة مشرة للشخص إرساؿ اصية بإمكانية  تسمح ىذه الخ
 .لم يكن األصدقاء , أك 

 :اضصورػضبوما -4

 من األلبومات, كرفع مئات م تتيح ىذه الخدمة للمستخدمين إنشاء عدد ال نهائ
 كالتعليق حولهاالصور, كإتاحة المشاركات لهذه الصور لالطالع 

 :اضطجطورات -5

خاصية إنشاء مجموعة اىتماـ ؛ حيث يمكن  الشبكات االجتماعية  كثير من مواقع تتيح
أك  ,المجموعةالك كيوفر موقع الشبكات لم, مجموعة بمسمى معين كأىداؼ محددة 

مساحة من الحرية أشبو بمنتدل حوار مصغر, كما تتيح فرصة التنسيق بين المنضمين إليها 
كدعوة األعضاء لتلك  Events األعضاء فى االجتماعات من خالؿ ما يعرؼ باسم

 .كأعداد غير الحاضرين,المجموعات, كمعرفة عدد الحاضرين 

 :اضصفحات -6

ابتدعتها فيس بوؾ ,  بشكل فعاؿالتجارم على المستول تستخدـ ىذه الخدمة 

إنشاء حمالت إعالنية موجهة تتيح حاليا على  تعملحيث ,كاستخدمتها تجاريا بطريقة فعالة,
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كيقـو موقع الفيس بوؾ . ألصحاب المنتجات التجارية فرصة عرض السلع, أك المنتجات

 .ـ قاـ بالنقر على اإلعالفمستخدأم ا من قبل لوباستقطاع مبلغ مع كل نقرة يتم التوصل 

 ممٛزاد شجكبد انزٕاصم االجزًبػٙ

 :أف الشبكات االجتماعية تتميز بما يلي (ـ2012الحربي )ذكر 

 حيث الدكلية, الحدكد فيها كتتحطم كالمكانية, الجغرافية الحواجز تلغى حيث :العالمية -1

. كسهولة بساطة في الغرب, في الفرد مع التواصل الشرؽ في الفرد يستطيع

 فهي كمشارؾ, ككاتب مرسل فهو كقارئ, مستقبل أنو كما فيها حيث إف الفرد: التفاعلية -2

 حيزنا كتعطي الورقية كالصحف التلفاز - القديم اإلعالـ في المقيتة السلبية تلغي

. كالقارئ المشاىد من الفاعلة للمشاركة

 كتعليم علمو لبث كالعالم للتعلم, الطالب فيستخدمها االستعماالت, كتعدد التنوع -3

. القراء مع للتواصل كالكاتب الناس,

تتميز ببساطة في االستخداـ كال تحتاج إلى  االجتماعية فالشبكات: االستخداـ سهولة -4

 .تدريب مركز 

 في كالماؿ, كالوقت الجهد في كذلك من حيث كونها اقتصادية: كاالقتصادية التوفير -5

 الشبكة على حيز امتالؾ يستطيع البسيط فالفرد كالتسجيل, االشتراؾ مجانية ظل

 جماعة على حكرنا أك األمواؿ, أصحاب على حكرنا ذلك كليس االجتماعي, للتواصل

 .أخرل دكف

بأف شبكات التواصل االجتماعي عبارة مجموعة من المواقع (2004)كيرل اكريلي 

 :كالخدمات كالتطبيقات التي تتوافر فيها عددا من المميزات كالخصائص منها 
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  ك كأنوWeb2توفير قدر عاؿ من التفاعلية مع المستخدـ عند استخداـ أحد تطبيقات  -1

 .يقـو باستخداـ أحد تطبيقات سطح المكتب على جهازه

في السابق كانت الويب عبارة عن منصة للقراءة فقط : مشاركة المستخدـ في المحتول -2

 أك ,فالمحتول الموجود على الويب كاف يقـو بتحريره أشخاص تابعوف إما لشركات

أك حكومية كلم يكن المستخدـ العادم لالنترنت قادرا ,أك مؤسسات خاصة ,جامعات 

على المساىمة في المحتول المنشور أما في الوقت الحالي فقط أصبح بإمكاف 

 .المستخدـ اإلضافة ك التعديل على محتويات مواقع الويب التي تسمح بذلك بسهولة

بما أف العصب الرئيس في :إمكانية توصيف المحتول (2006,الخليفة )أضاؼ  -3

أك , مبنية على كجود المحتول الذم ساىم بو المستخدـ بطريقة مباشرة Web2تقنيات 

غير مباشرة كاف البد من إيجاد طريقة تساعد المستخدـ أيضان على توصيف ىذه 

 .كترتيبها للرجوع إليها الحقان ك االستفادة منها,المحتويات لفرزىا 
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انزؼهٛى يف االجزًبػٙ انزٕاصم شجكبد اصزخذاو يربراد  

كالتي تستدعي من المقررات (ـ2010)من المبررات التي أشار أليها عبد الهادم 
ة المختلفة ؛ الدراسية أف تستجيب للمتغيرات االقتصادية كاالجتماعية كالتكنولوجية كالثقافي

 :كمن أىم تلك المبررات 

 متغيرات مع بسهولة التكيف يمكنهم البشر من نوعية إلى يحتاج الحديث المجتمع -1
 أف إلى إضافة , أنواعها اختالؼ على كاألعماؿ المهن في التقلب يمكن حتى العصر
 .معها التفاعل من مناص ال التي المعلومات ثورة كجود

 الدراسية المناىج ضركرة استجابة على تحث التي التربوية الدراسات من العديد ىناؾ -2
 الدراسية المناىج خالؿ من خاصة المعلوماتية للثورة كاالستجابة , العصر لتطورات

 في كبير نصيب فيها للمناىج كاف التي التربوية كالمؤتمرات الندكات من العديد عقدت -3
 كتقنية تكنولوجيا من الحديث العصر تطورات يالئم بما تطويرىا يتم بحيث , توصياتها
 .كثقافة كاقتصاد

 ترتبت التي المختلفة التغيرات من للعديد كالمحلي كالعربي العالمي المجتمع مواجهة -4
 كإيجاد  , جادة بصورة دراستها يتطلب حقيقة مما تعليمية مشكالت كجود عنها

 .لها من خالؿ المناىج الدراسية  الناجحة الحلوؿ

إلى المبررات المذكورة أعاله اتساع الفجوة (33ص:ـ2012تهاني فورة )كتضيف 
حيث يالحظ انتماء الطلبة ,الرقمية بين المعلم كالطالب ليس من مصلحة العملية التعليمية 

في حين يتخلف المعلموف كاآلباء عن مواكبتها ؛مما يستوجب تعزيز , المتزايد لهذه الشبكات 
 .توجو انتماء المعلمين لتلك الشبكات كاستثمارىا في العملية التعليمية
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 املجحث انثبَٙ
 : أْى شجكبد انزٕاصم االجزًبػٙ املضزخذيخ يف انزؼهٛى  

 Face book   ثٕك انفٛش شجكخ

 في أطلق اجتماعي موقع ىوFacebookأف موقع (ـ2013_كنساره عطار ك)يذكر
 ىذا كيسمح الخاصةFacebook بوؾ فيس شركة نفس يتبع كالموقع 2004 فبراير من الرابع

 معينة فئة في تصب الموقع نفس من فرعية شبكات عدة إلى باالنضماـ للمستخدمين الموقع
 اكتشاؼ على تساعدؾ التي األماكن من كغيرىا معينة مدرسة - معينة جغرافية منطقة مثل

 .452 ص .الشبكة فئة نفس في يتواجدكف الذين األشخاص من المزيد

إلى  تعود  كبيرة  كشعبيتو اؿFacebookجاذبية فيس بوؾأف إلى (ـ2010)كأشار عزت 
, فهو شبكة اجتماعية على اإلنترنت تحاكي مالتطبيقات قربا لفكرة مجتمع الشبككونو أكثر 

من خالؿ تطبيقات التواصل كتبادؿ التعبير كالتعليق ,بين األفراد الموجودة في الواقع  ة الشبك
 .كالنشر ضمن شبكة األصدقاء

 :Face bookأصم رضًٛخ شجكخ انزٕاصم االجزًبػٙ فٛش ثٕك 
 الكليات تقدمو الذم الصور دليل إلى يشير الموقع أف اسم(ـ2011,نصر)ذكر
 الجدد, كالطلبة التدريس ىيئة أعضاء إلى األمريكية المتحدة الواليات في التمهيدية كالمدارس

 .45إليهم ص للتعرؼ كوسيلة الجامعي الحـر ألعضاء كصفنا يتضمن كالذم

, ىي كتاب الوجوه Facebookأف الترجمة الحرفية لمصطلح (ـ2012مزيد )ذكر 
كمرجع ىذه التسمية يعود إلى اسم الدليل الذم تسلمو بعض الجامعات األمريكية لطالبها 

كفيو أسماء كصور زمالئهم القدامى كمعلومات مختصرة عنهم ؛حتى ال يشعر , المستجدين 
  .11ص,المستجدكف باالغتراب كبذلك تصبح عبارة كتاب الوجوه ترجمة صحيحة كمناسبة
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 face book االجزًبػٙ انزٕاصم شجكخ يف انزٕاصم آنٛبد
 التي يقدمها موقع التواصل آليات (ـ2011)فصلت بسمة نصيف 

  face book حيث ذكرت أف الموقع يتيح للمشتركين آليات لتبادؿ اآلراء كالحوار كاألفكار 
 من يقـو profileبحيث يكوف لكل شخص ملف شخصي يسمى , كالصور كالفيديوىات 

كإذا تمت , عن طريق إرساؿ طلب صداقة لألشخاص المرغوبين , صداقات  بتكوين خاللو
الموافقة على الصداقة فأف الموقع يقـو بدكرة بسحب أصدقاء الصديق كاقتراح إضافتهم إلى 

عالكة على أف الموقع يقترح إضافة األصدقاء من خالؿ جهات االتصاؿ في البريد , القائمة 
كمن خاللها يمكن رؤية اآلراء كالتعليقات ,Homeكتسمى الصفحة الرئيسية , االلكتركني 

 .207كالصور كالفيديوىات التي يقـو بتحميلها األصدقاء ص

 Face bookَشبِ شجكخ انزٕاصم االجزًبػٙ فٛش ثٕك 
 Mark Zuckerberg زككربيرج مارؾ صاحبو إلىFacebook موقع نشأة فكرة ترجع

جامعة  في زمالءه ليجمع اإلنترنت شبكة على جديد موقع تصميم عاتقو على أخذ حيث
 موقعو جوكر بيرج ك أطلق, كآرائهم كصورىم أخبارىم تبادؿ من كيمكنهم,األمريكية ىارفارد

 الجامعات طلبة على قاصرا" بوؾ فيس "موقع كاستمر, 2004 عاـ في" بوؾ فيس"
 أف كىي لإلماـ, أخرل خطوة يخطو أف جوكر بيرج قرر ثم. سنتين لمدة الثانوية كالمدارس

 مستخدمي عدد في طفرة النتيجة ككانت استخدامو, في يرغب من كل أماـ موقعو أبواب يفتح
 40 من أكثر  إلى2006 عاـ من ديسمبر شهر في مستخدـ مليوف 12 من ارتفع إذ الموقع,

. 2007عاـ في بداية مليوف

 كل مع باالشتراؾ بوؾ الفيس بتأسيس Mark Zuckerbergزككربيرج  مارؾ قاـ كقد
 تخصصا اللذين Chris Hughesىيوز ككريس  Dustin Moskovitz موسكوفيتز داستين من
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 جامعة في طالبنا كاف عندما الجامعة سكن في زككربيرج رفيقي ككانا الحاسب علـو دراسة في
 كلكنها ىارفارد, جامعة طلبة على األمر بداية في مقتصرة الموقع عضوية كانت, ىارفارد
 كجامعة ليج آيفي كجامعة بوسطن مدينة في األخرل الكليات لتشمل ذلك بعد امتدت

 الثانوية, المدارس طلبة ثم جامعي, طالب أم لتشمل الموقع دائرة اتسعت ثم. ستانفورد
 , (ـ2011,العبيرم )فأكثر عامنا 13 العمر من يبلغ شخص أم كأخيرنا

 يلفت أف الطبيعي أنو من(18ص:ىػ 1430, أمينة السيد كىبة عبد العاؿ )كذكرا
 بات ناحية فمن المعلومات, صناعة في العاملين أنظار الموقع حققو الذم السريع النجاح
 احتياجا كيسد ىائل, بشكل ينمو االنترنت عبر االجتماعي التواصل شبكات سوؽ أف كاضحا

 فيس "موقع نجح أخرل ناحية كمن. السن صغار من خاصة االنترنت مستخدمي لدل ىاما
 موقعو لشراء عرضان  زككربيرج تلقى أف النتيجة ككانت , كبير بشكل المجاؿ ىذا في" بوؾ

كيتم , كاستمر الموقع في تطوره كنموه , دكالر إال أف زككربيرج رفض العرض مليار بمبلغ
تمويل الموقع عن طريق اإلعالنات حيث إف غالبية مستخدمي فيس بوؾ يفتحوف حسابهم 

 الخاص بشكل يومي 

 Face book ثٕك فٛش االجزًبػٙ انزٕاصم مسبد ٔخذيبد شجكخ
تهاني فورة )بمراحل تطور كما ذكرت Facebookمرت شبكة التواصل االجتماعي 

 :كىي كالتالي  (:ـ2012

 الملف صفحة في مخصصة مساحة عن عبارة كىي: الحائط لوحة أك, Wall سمة -1
 ىذا إلى المختلفة الرسائل إرساؿ لألصدقاء تتيح بحيث مستخدـ ألم الشخصي
 .المستخدـ

 االنتباه إلثارة افتراضية" نكزة "إرساؿ للمستخدمين تتيح التي النكزة أك, Pokes سمة -2
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 يقـو األصدقاء أحد بأف المستخدـ يخطر إشعار عن عبارة كىي البعض بعضهم إلى
 .بو بالترحيب

 من كالصور األلبومات تحميل من المستخدمين تمكن التي الصور أك, Photos سمة -3
 .الموقع إلى أجهزتهم

 أصدقائهم إبالغ إمكانية للمستخدمين تتيح أك المنشور التي, الحالة أك, Status سمة -4
 يمكن أنو بالذكر الجدير كمن.الحالي الوقت في أعماؿ من بو يقوموف كما باماكنهم
 الملف مشاىدة يمكنو شخص ألم بالمستخدـ الخاصة الحائط لوحة مشاىدة

 .الخصوصية إلعدادات كفقنا المستخدـ لهذا الشخصي

 Facebook بوؾ الفيس أتاح ,2007 عاـ من يوليو في: سمة المنشورات بالمرفقات  -5
 من مقتصرنا كاف الذم الحائط, لوحة إلى شيء أم تتضمن مرفقة رسائل إرساؿ إمكانية

 .فقط النصية المحتويات على قبل

كالتي تم اإلعالف عنها في السادس من سبتمبر  اإلخبارية التغذية أك,News Feed سمة -6
 بتمييز تقـو حيث المستخدمين, لجميع الرئيسية الصفحة على تظهر كالتي, ـ2006

 األحداث ككذلك الشخصي, الملف في تحدث التي التغييرات مثل البيانات بعض
 السمة ىذه أثارت األمر, بداية في.المستخدـ بأصدقاء الخاصة الميالد كأعياد المرتقبة

 ككثرة التنظيم سوء من البعض شكا حيث بوؾ؛ الفيس مستخدمي بين االستياء من حالة
 ذلك يؤدم أف من مخاكفهم عن اآلخر البعض عّبر بينما فيها, المرغوب غير البيانات

 عالقاتهم على تطرأ التي التغييرات ؛مثل الشخصية ألنشطتهم اآلخرين تعقب سهولة إلى
 الحالة تلك على كردنا ,اآلخرين مع يتبادلونها التي كالمحادثات المختلفة كاألحداث, 
 يمكن مناسبة سمات تقديم في الموقع إخفاؽ عن اعتذارنا زككربيرج قدـ االستياء, من

 لدل صارت الحين, ذلك كمنذ. األفراد خصوصية يحفظ نحو على تخصيصها
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 األصدقاء مع تبادلها يمكن التي البيانات نوع في التحكم على القدرة المستخدمين
 مشاىدة من أصدقائهم منع للمستخدمين يمكن فإنو ذلك, عن فضالن . تلقائية بصورة

 في التغيير مثل بها يقوموف التي األنشطة من محددة أنواع على تطرأ التي التحديثات
 كألصدقاء بهم الخاص الحائط لوحات على المكتوبة الرسائل أك,الشخصي الملف
 .مؤخرنا إضافتهم تمت الذين

 شهر من 22 كالتي تم تقديمها في بوؾ الفيس ملحوظات أك,Facebook Notes سمة -7
 كالصور العالمات بإضافة تسمح بالتدكين متعلقة سمة كىي ,2006 لعاـ أغسطس

 .تضمينها يمكن التي

 أصدر ,2008 أبريل 7 كافق الذم األسبوع خالؿ فورية رسائل أك إرساؿ,Chatسمة  -8
 Comet برنامج باستخداـ االتصاؿ شبكات إلى فورية رسائل إرساؿ تطبيق بوؾ الفيس
 مع التواصل إمكانية للمستخدمين التطبيق ىذا كيوفر  Chat "اسم عليو كأطلق

 على الموجودة الفورية الرسائل إرساؿ برامج كظيفتو أداء في يشبو كىو أصدقائهم,
 .المكتب سطح

 أصدقائهم إلى افتراضية ىدايا إرساؿ للمستخدمين تتيح التي الهدايا, أك,Gifts سمة -9
 الهدايا تتكلف. الهدية باستقباؿ يقـو الذم للمستخدـ الشخصي الملف على تظهر

 .بها شخصية رسالة إرفاؽ كيمكن ىدية, لكل دكالر 1.00

 السوؽ ما يسمى بوؾ الفيس أطلق ,2007 عاـ من مايو 14 في:Marketplace سمة -10
 .مجانية مبوبة إعالنات نشر للمستخدمين يتيح الذم

 عاـ من يوليو 20 بوؾ أطلقت  في الفيس من تجريبية نسخة ػ" Facebook Beta"سمة -11
 بمستخدميو الخاصة االستخداـ لواجهات مبتكرة تصميم إعادة عن عبارة كىي2008
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 فصل كتم ,"Wall"ك" Mini-Feed "سمتي دمج تم كما. محددة شبكات على
 أجل من بالغ جهد بذؿ تم كما تبويب, عالمات ذات أجزاء إلى الشخصية الملفات
 متاحة الجديد اإلصدار إلى االنتقاؿ حرية كانت أف كبعد تنظيمان  أكثر شكل إلى التوصل

 المستخدمين إحالة في بدأ Facebook بوؾ الفيس فإف األمر, بادئ في للمستخدمين
 .2008 سبتمبر من اعتبارنا الجديدة النسخة ىذه إلى

 إبريل  فيFacebook بوؾ فيس شركة أعلنت :كوؿ  أك الفيديو,vedio callسمة  -12
سكايب  شركة مع بالتعاكف مستخدميها بين كوؿ الفيديو خدمة إدخاؿ عن 2011
بوؾ من ىذه الخدمة من  فيس مستخدمو يستفيد حيث الدردشة, لمحادثات الشهيرة

 .خالؿ خيار موجود داخل إطار الشات معتمدة على خدمة الفالش بالير

 سبتمبر فيMark Zuckerberg زككربيرج مارؾ أعلن,timeline profile  سمة -13
 في جذرية تعديالت عن فرانسيسكو ساف في المنعقد f8 مؤتمر خالؿ ـ من2011

 جديدا شكال كالتي توفر كىى جديدة خاصية عن أعلن حيث كالشكل المحتول
 بها مر التي كاللحظات الزمني الترتيب على معتمدا الشخصي الملف (للبركفايل
 الشبكة في تسجيلو منذ, الخ.... كحاالت كفيديوىات صور من حياتو في الشخص

 التحاقو كتاريخ ميالده تاريخ إلى اإلشارة إلى باإلضافة ,اللحظة الحالية  كحتى
 بشكل الخاصية ىذه تشغيل كتم. كىكذا معين بعمل ك االلتحاؽ, الجامعة أك,بالمدرسة

 الخاصية تعميم يتم أف على الشبكة على للتطبيقات المطورين للمستخدمين تجريبي
 .34 صالعاديين المستخدمين على

 ال زالت مستمرة حتى Facebook أف تحديثات الفيس بوؾ(2013العنزم)كأشار 
كمن التحديثات التي تم رصد , كقتنا الحالي شانها شأف بقيو شبكات التواصل االجتماعي 
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كعرض ,الحالة  تحديثات لخاصية التعبيرية األيقونات من بمجموعة التزكيد: بعضها مؤخرا 
باإلضافة إلى تحديث كاجهة , كتصفحها بشكل أسهل من السابق , الصور بشكل منظم 

صفحة الرسائل الخاصة بالمستخدمين؛بحيث يتم عرض ىذه المحادثات في الصفحة على 
كما تم , كشريط البحث عنهم ,أما في جهة اليسار فيتم عرض قائمة األصدقاء, جهة اليمين 

كاألجهزة التي تعمل , ك اآليباد,تطوير إصدارات خاصة باألجهزة الكفية المحمولة كاآليفوف 
 .33ص: بنظاـ األندركيد

 :انؼرثٙ انؼبمل يف ثٕك اصزخذاو فٛش
فإنو يمكن إيجاز استخداـ (38ص:ـ 2012رشا مرتضى كسالم )حسب اإلحصاءات 

 :فيس بوؾ في العالم العربي كفق النقاط التالية 

 نهاية في مستخدـ (45,194,542) إلى العربي في العالم المستخدمين إجمالي كصل 
 يناير 3 )العاـ بداية في مستخدـ (37,390,837) كاف أف بعد 2012 يونيو

 .2011 يونيو نهاية في نفسو بالوقت مقارنة% 50 بنحو ارتفع قد أنو يعني ما ,(2012
 (.29,845,871)حيث كاف قد كصل

 قليال يزيد ما2012 يونيو نهاية في دكلة لكل بوؾ فيس مستخدمي انتشار متوسط كاف 
 .ـ2011في يونيو %8بعد أف كاف %12 عن

 من  ) عامين تقريبا خالؿ مرات ثالث العربي العالم في فيس بوؾ مستخدمي تضاعف عدد
 . مليوف مستخدـ 40 مليوف مستخدـ إلى 16بزيادة من (2012إلى يونيو 2010يونيو 

  33,5 بعد أف تراكحت بين, نسبة مستخدمي فيس بوؾ من النساء ثابتة تقريبا %
 كما يزاؿ ىذا أقل بكثير من , ـ2012في يونيو %33,7ك 2011خالؿ يونيو% 34ك

 .حيث يفترض أف تشكل النساء نصف مستخدمي فيس بوؾ تقريبا , التوجو العالمي 
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 في استخداـ  فيس بوؾ  األكلى الخمس التعاكف الخليجي المراكز مجلس دكؿ تحتل
تليها . األكؿ بالمنطقة العربية  في المركز اإلمارات بحيث جاءت السكاف عدد من كنسبة

 .الكويت ثم قطر 

 أكثر من أم , ة العربيلمنطقةعدد مستخدمي فيسبوؾ في اإجمالي  ربع مازالت مصر تضم

يناير في الفترة مابين  مليوف مستخدـ 1.6 دكلة عربية ؛ليتجاكز عدد المستخدمين الجدد

 .2012كيونيو 

ككما تعتبر اللغة  فيس بوؾ, استخداما في اللغات أكثر كالفرنسية كالعربية اإلنجليزية اللغة -
 بزيادة في عدد المستخدمين .بالمنطقة فيس بوؾ في نموان  األسرع اللغة حاليا العربية

 .الذين يستخدموف كاجهة المواقع العربية في أكثر األحياف 

 : اصزخذاو فٛش ثٕك يف انزؼهٛى 
 :أف أىم ما يميز استخداـ فيس بوؾ في التعليم  (452ص :(ـ2013))يرل عطار ك كنساره

 كانت كإف كاحد؛ بموقع المواقع من بعدد المشتتة التطبيقات من الكثير يجمع أنو (1
: ففيو- أحيانان  أقل كمميزات بجودة

. المشابهة كالمواقع كالتويتر المصغر التدكين مواقع عن يغني قد مصغر تدكين- أ

 .أخرل  صور مواقع عن يغني مما الصور على التعليق كإمكانية مشاركة إضافة- ب

أخرل  مواقع عن يغني فقد فيديو أك,مقاطع على التعليق كإمكانية كمشاركة إضافة- ج
. المشابهة المواقع من كغيره, اليوتيوب مثل

 .المواقع المشابهة  من كغيره Delicious موقع عن يغني ما ركابط مشاركة- د

 .البرامج المشابهة من كغيره الماسنجر عن تغني قد كدردشة بريد- ىػ
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. كالمنتديات كالمدكنات التدكين عن يغني مما مالحظات إضافة- ك

. إليها األصدقاء دعوة كإمكانية,خاصة أك,عامة مناسبات إضافة- ز

. كغيره حوار ساحات فيها مجموعات أك,صفحات إلى االنضماـ أك, إضافة- ح

. التطبيقات األخرل من كغيرىا

 كمن عمومان, االنترنت مواقع بلWeb2 كمواقع االجتماعية الشبكات أشهر من أنو (2
 كقد- أليسكا تصنيف حسب- العالم في زيارة أكثر رابع كيعتبر استخدامان, أكثرىا
 .مستخدـ مليوف 400 فيو المشتركين عدد تجاكز

 .العربية باللغة للمواقع كاجهة جودة (3

 .مقابل أم بال مجاني أنو  (4

 .استخدامو التعليمية المراحل أغلب في الطلبة يستطيع بحيث استخدامو؛ سهولو (5

في التعليم إضافة إلى ما ذكر Facebookكيرل الباحث أف ما يميز استخداـ الفيس بوؾ 
تكوين صدقات كعالقات مع المهتمين بمادة أك موضوع تعليمي معين من جميع أنحاء العالم 

 .كتبادؿ المعلومات كالخبرات بينهم 

 كأيضا أستخدامة كوسيلة لالستمرار العالقات بين الخريجين في استمرار التعلم كتطوير الذات 

 

ػ Twitter ذبصظػتوغتر
التي  االجتماعية الشبكات إحدل أنها ىي( 453ص :ـ 2013)يرل عطار ك كنساره

 حالتهم عن Tweetsتغريدات  بإرساؿ لمستخدميو تسمح كالتي مصغر تدكين خدمة تقدـ

 طريق عن أك ,تويتر موقع طريق عن مباشرة كذلك ,الواحدة للرسالة حرؼ (140)أقصى بحد
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 يقدمها التي التطبيقات أك,الفورية المحادثة برامج أك,(SMS )قصيرة نصية رسالة إرساؿ

 :المطوركف

 المغرد تعني اإلنجليزية باللغة تويتر كلمة . 

 مفهـو من انبثقت كالتي دكرسي جاؾ رأس في الفكرة نشأت 2006 عاـ في 

 . القصيرة الرسائل

 أكديو األـ الشركة عن انفصالها بعد 2007 عاـ في تويتر شركة تأسست . 

 األفكار, نشر فكرة حوؿ كيتمحور مصغر تدكين أنو على تويتر يوصف الغالب في 

 . اآلخرين قبل من نشرىا إعادة كأحيانا,مناقشتها قراءتها,

 االنترنت شبكة على زيارتها يتم مواقع عشر أكثر من تويتر يعتبر. 

:ػتوغترػظفكمػصغف
 : أنو على لتويتر النظر الممكن من أنو(454ص:ـ 2013)عطار ك كنساره يرل

 إضافية قدرة مع كلكن كالبالتوؾ الماسنجر مثل معركفو لتطبيقات اجتماعيو امتداد 

. الجميع مع العاـ للنقاش

 حيث كالتلفزيوف الكمبيوتر في المفضلة قوائم مفهـو بنفس لتويتر النظر كذلك 

 . كاحده قائمة في متابعتو يود ما المستخدـ يختار

 مشاىدة جميع خدمة تقدـ التي الخاصة القنوات بعض ىو كذلك لتويتر جيد مثاؿ 

( . الموزاييك قنوات )كاحده شاشة علي القنوات

 االجتماعية كالشبكات المجتمعات تكوين في السهولة ىو تويتر في القوة نقاط من.  
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ػ:ادتخداطاتػراطظػضتوغتر

 :أف لتويتر استخدامات عامة كمنها (454ص :ـ2013)يرل عطار ك كنساره

 الشخصية األفكار نشر . 

 ( . الساخنة لألحداث )الحدث موقع من األخبار نشر

 الشخصية باىتماماتك ترتبط ركابط أك,فيديو صور, نشر . 

 كالتظاىر,التبرعات مثل محددة ألفكار الجمهور كجذب حشد . 

 مشتركة اىتمامات حوؿ مجتمع كبناء,اآلخرين مع التواصل . 

 العالم في كالتطورات األخبار متابعة . 

 لهم المساعدة كتقديم,اآلخرين من المساعدة طلب . 

 الوقت بنفس كمفيد ممتع كقت قضاء . 

ػ:ادتخداطاتػتوغترػسيػاضتطضغمػ
 :أف يستخدـ التويتر في  (455ص :ـ2013)يرل عطار ك كنسارة

 .البرنامج الرسائل في من معين عدد كتابة المتعلمين من الطلب -
 الدراسي الفصل خارج من أراء ألخذ البرنامج في العلمية المادة مناقشة -
 للمتعلم اجتماعية شبكة لبناء كأداة -

يرل الباحث أنو يمكن أيضا االستفادة من التويتر في التعليم في متابعة المؤتمرات كالندكات 
ككما يمكن االستفادة من التويتر ,كاألحداث التي تتعلق بمادة أك موضوع تعليمي معين  

 .بمتابعة إعالنات الكلية أك الجامعة بكل ما يهم الطالب من الناحية التعليمية 
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 املجحث انثبنث
  ثبجلبيؼبد االجزًبػٙ انزٕاصم شجكبد اصزخذاو رطجٛقبد

 أكدت األمريكي الوطني المستول على أجريت التي 2008 عاـ إلحصائيات كفقان 
-14 )بين أعمارىم تتراكح الذين األمريكيين الشباب من%61 نسبة أف على النتائج

كما يقضوف في , االجتماعية بشكل دكرم مستمر  الشبكات مواقع يستخدموف عاما(17
facebook(wandel,2008 )دقيقة يوميان في الولوج إلى موقع (30-10)المتوسط ما بين 

 من الطالب 92أجريت على (  Junco&Cole-Avent,2008)كأشارت دراسة أخرل
الملتحقين بإحدل الجامعات الخاصة الواقعة بإحدل المناطق الحضرية الكبرل من الواليات 

في facebookمن الطالب المشاركين يستخدموف موقع % 85المتحدة األمريكية إلى 
– ككشفت النتائج عن أف كل طالب مشارؾ في الدراسة لدية ,التفاعل مع أصدقائهم اآلخرين 

أف  ((facebook pempek et al.,2009من األصدقاء على موقع 358في المتوسط 
يعدكف في الوقت – الطالب الجامعيين :كبخاصة –الشباب األمريكيين في مرحلة الرشد 

الراىن من المستخدمين الشديدين الحماس الستخداـ تقنيات شبكات التواصل االجتماعي 
كبالطبع يعد تبادؿ المعلومات مع المستخدمين اآلخرين عبر . في كافة أنشطة حياتهم اليومية 

مواقع شبكات التواصل االجتماعي كاحدا من أفضل آليات تواصلهم مع اآلخرين في المواقع 
 المختلفة 

 عن األمريكية بالجامعات االجتماعي التواصل شبكات استخداـ تطبيقات كتكشف
 التقنيات ىذه من ممكنو استفادة أكبر لتحقيق الصحيح االتجاه في بالفعل تسير أنها حقيقة

يكشف التحليل المتعمق للواقع عن أف , التعليمية كمع ذلك  بالمنظومة االرتقاء في المتطورة
كالتطور كتؤكد األدبيات التربوية السابقة على , الصورة ليست أبدا على ىذا النحو من المثالية 
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 socialكالواسع النطاؽ الستخداـ أدكات شبكات التواصل االجتماعي , االنتشار المتزايد

media القائمة على الويب بمؤسسات التعليم العالي على الصعيد العالمي(martinez 

aleman & wartman 2009)  إذ تؤكد اإلحصائيات على أف عدد مستخدمي موقع
facebook في الوقت نفسو الذم من المحتمل فيو أف يزيد ,  قد تجاكز المليار مستخدـ

 (. facebook ,201)العدد بحيث يصل إلى نصف عدد سكاف العالم خالؿ المستقبل القريب

من األساتذة الجامعيين المشاركين %52كما كشفت دراسة مسحية عن أف أكثر من 
( 1)في الدراسة يستخدموف األدكات التالية في محاضراتهم الدراسية المقدمة للطالب كىي 

كأكضحت الدراسة ,الويكي  (4)الصوتية الوسائط(3) اإللكتركنية المدكنات(2) الفيديو أفالـ
منهم يعتقدكف أف شبكات التواصل االجتماعي تضيف كثيرا %80كذلك أف نسبة تزيد عن 

كأكدت الدراسة على . (Aspey,2010)إلى قيمة الممارسات التدريسية المطبقة في الواقع 
كجود نوع من االتساؽ كالتناغم في معدالت استخداـ شبكات التواصل االجتماعي بين 

األساتذة الجامعين من كافة األعمار نسبيا في ظل انخفاض نسبة األساتذة الجامعيين الذين 
 عاما من الخبرة في التدريس الجامعي الذين يستخدموف أدكات 20يتمتعوف بأكثر من 

, كفي كاقع األمر ,شيكات التواصل االجتماعي بمعدالت قليلة جدان بأقرانهم األصغر سنا 
بدل أف الطالب المشاركين يعتبركف أداة الشبكات االجتماعية المستخدمة أكثر فائدة لهم 

 :في تحقيق أىدافهم المنشودة بما في ذلك توظيفها فيما يلي 

 .استدامتها على كالحفاظ,  اآلخرين مع االجتماعية التفاعالت بناء (1

 المختلفة االجتماعية كالفعاليات الحفالت لحضور الدعوات إرساؿ (2

 .متابعة األحداث كالمباريات الرياضية  (3

كبشكل عاـ تبرز الدراسة بوضوح أىمية الحاجة إلى الفصل بين االستخدامات 
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أك مدل رغبة الطالب في المزج , االجتماعية كالدراسية لشبكات التواصل االجتماعية 
 (.Ryberg et al.,2010)كالتكامل بين االثنين معا 

 :ثبجلبيؼبد االجزًبػٙ انزٕاصم شجكبد اصرتارٛجٛبد اصزخذاو

ىذه .على حاجة (greysen et al.,2010)أكدت دراسة سابقة لجريسين كزمالئو 
المؤسسات إلى اتباع إستراتيجية دقيقة كمتكاملة األركاف عند التخطيط لالستفادة من 
استخداـ أدكات شبكات التواصل االجتماعي اعتمادا على أىداؼ محددة بدقة تبرز 

 .استخداماتها المختلفة

كنتيجة لذلك ؛من المتوقع أف يساىم ىذا المدخل االستراتيجي المقترح في زيادة 
فضال , المعدالت اإلجمالية الستخداـ شبكات التواصل االجتماعي بمؤسسات التعليم العالي 

كيؤكد (2012العبيرم )عن االرتقاء بفاعليتها من المنظور اإلجرائي في بيئة الواقع العملي 
على أىمية تخطيط كتطبيق استراتيجيو متكاملة الستخداـ شبكات (Lenartz ,2012)لينارتز 

التواصل االجتماعي تمكن المنتسبين إلى مؤسسات التعليم العالي من التوظيف الفعاؿ 
كالقضايا , للوسائط االجتماعية في الوقت نفسو الذم يتم فيو تجنب العديد من المشكالت

 ..كالتحديات ذات الصلة ,

 :كىنا تبرز أىمية تركيز الدراسات العلمية المستقبلية في المجاؿ على تحديد ما يلي

 .االجتماعي التواصل شبكات مكونات اإلستراتيجية المقترحة لتنظيم استخداـ -1

تقويم االستراتيجيات المختلفة المطبقة في ىذا الصدد على يد عدة مؤسسات أكاديمية  -2
 .مختلفة

تحديد أفضل الممارسات الواجب اتباعها في كضع استراتيجيات استخداـ مؤسسات  -3
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 (.Ryan,2007 ).التعليم العالي ألدكات شبكات التواصل االجتماعي 

الحضور  (Tu & McIssac,2002 "تو كماكإيزاؾ "كبشكل أكثر تحديد تناكلت دراسة 

 المرتبط باستخداـ أدكات شبكات التواصل االجتماعي في Social Presenceاالجتماعي 

تعزيز الحس المجتمعي لدل طالب مقررات التعليم االلكتركني للمساعدة في تحقيق كافة 

األبعاد الرئيسية الثالثة التي أكدت الدراسة على ارتباطها بالتدريس كالتعلم الفعاؿ من منظور 

 :كىي ,الحضور االجتماعي 

 .السياؽ االجتماعي السائد  -1

 .االتصاؿ االلكتركني  -2

 .التفاعلية  -3

كىناؾ بعد آخر شديد األىمية من المنظور االستراتيجي لتخطيط إدخاؿ شبكات 

مجتمعات الممارسة "كىو مفهـو , التواصل االجتماعي بمؤسسات التعليم العالي 

"Communities Of Practice التي نادل بها فينجر (Wenger,1998) كقد أكدت العديد

حوؿ تكوين المعاني كاألفكار المشتركة تتمتع بتطبيقات "من الدراسات على  أف أفكار فيجر 

عملية عديدة بالنسبة الستخداـ شبكات التواصل االجتماعي بمؤسسات التعليم العالي 

كبالتالي يجب على مؤسسات التعليم العالي االستفادة عند التخطيط الستخداـ شبكات ,

 .التواصل االجتماعي بكافة أبعاد منظومتها التعليمية 
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 املجحث انراثغ
 دػى يف االجزًبػٙ انزٕاصم شجكبد اصزخذاو جمبالد

ٔانصؼٕثبد انزٙ , اجلبيؼبد طالة نذٖ انزؼهًٛٛخ املُظٕيخ
 ٔرٕاجٓٓب

 في كبارز سريع تأثير حدكث في كبير نحو على االجتماعي التواصل شبكات أسهمت
 بأف قولة "ماكنتوش إيواف "عن يقتبس( Espejo,2009,78( )إسبيجو)فػ  العالي التعليم مجاؿ

 في بالفعل تساىم بدأت قد – المختلفة كقوالبها , صورىا بكافة –االجتماعية الشبكات"
 أساليب عن فضال , الطالب تعلم كأساليب , التدريس طرؽ في ملموس جذرم تحوؿ إحداث

 كتيرتو كتتزايد يستمر أ لو المتوقع من الذم التأثير كىو- التعلم لعملية األكاديميين قيادة
. مستقبال

 استخداـ معدالت تزايد بين االرتباط الوثيق ضوء أنو في( Li &Pitts,2009)ذكر 
 مع بالتزامن , مسبوقة غير مستويات عند االجتماعية الشبكات ألدكات الجامعات طالب

 أف يالحظ , كزماف مكاف أم في الطالب مع التواصل في العالي التعليم مؤسسات رغبة
 على حضورىا معدالت زيادة إلى متزايد بشكل تلجأ أصبحت المختلفة كالجامعات الكليات

 نطاؽ اتسع لذلك كنتيجة , الويب على المختلفة االجتماعي التواصل شبكات مواقع
 من متنوعة مجموعة أداء في االجتماعي التواصل شبكات تطبيقات توظيف من االستفادة
 األكاديمية األنشطة

 جذرم تحوؿ أحداث في أسهمت قد االجتماعي التواصل شبكات كأدكات تقنيات كأف
 يلي فيما كبخاصة - العالي التعليم مؤسسات عمل منظومة في

 . كالمستقبليين الحاليين الطالب مع التفاعل أساليب -1
 . الطالب شئوف كأنشطة , عمليات إدارة كيفية -2
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 . كخارجيا داخليا نفسها تسويق من الجامعية المؤسسة تمكن كيفية -3
 , المختلفة عمليتها في الخريجين إشراؾ في المؤسسات ىذه تتبعها التي اآلليات تغيير -4

. متنوعة عالقات من بهم يربطها ما كإدارة
  .الطالب تعليم تيسير في التدريس ىيئة أعضاء يوظفها التي األدكات تغيير -5

 

 االجزًبػٙ انزٕاصم شجكبد اصزخذاو رٕاجّ انزٙ انصؼٕثبد
 ثبجلبيؼبد

بالرغم من ما تتمتع بو الشبكات من الفوائد االيجابية عند استخدامها بالجامعات إال أف 
 :ىناؾ العديد من التحفظات لعال من أبرزىا

 :ضؼف انزحكى ٔانرقبثخ 

أف معظم شبكات التواصل االجتماعي مثل تغريدات ( Minocha,2009)يذكر
كمشاركات المستخدمين على صفحات الفيسبوؾ كمواقع اليوتيوب على بعض أشكاؿ ,تويتر

يجادؿ البعض بأف عملية التقويم تلك ال ,كمع ذلك _أك أخرل ,بصورة ما–المراجعة كالتقويم
كىناؾ بعض السلبيات األخرل المماثلة على ,تركز مطلقا على التزامها بأعلى معايير الجودة 

كاألكراؽ البحثية التي يعدىا الطالب ,محتول الصفحات االلكتركنية كالمشركعات األكاديمية 
ففي ظل زيادة أعداد الطالب الذين يعملوف .باستخداـ أدكات شبكات التواصل االجتماعي

كيتفاعلوف مع مجموعة ىائلة من المعلومات ؛يبرز على السطح التساؤؿ ,معا بشكل تعاكني 
 .حوؿ كيفية التأكد من مصداقية مصادر الحصوؿ على ىذه المعلومات

 أدكات استخداـ أف الجامعات أساتذة من اعتقاد العديد(93ص:2013,العبيرم)كذكر
التواصل االجتماعي في البيئة الجامعية ربما يعرض القيم كالتقاليد األكاديمية الراسخة  شبكات
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كتزكيدىم بالتوجيو ,يقركف بضركرة تدريب طالب الجامعات ,كفي الوقت نفسو ,للخطر 
كاإلرشاد المناسب حوؿ كيفية الوصوؿ إلى محتول معلوماتي مناسب كدقيق باستخداـ تقنيات  

شبكات التواصل االجتماعي ؛يمكنهم من االحتفاظ بقدرتهم على مواصلة االلتزاـ بأعلى 
كدقة كمصداقية المحتول المعلوماتي الذم يقدمونو كجزء من متطلبات ,معايير الجودة 

 مهامهم الدراسية المطلوبة 

أف التعليقات السلبية كالنافذة قد تؤثر في سمعة كمصداقية (Bouder,2010)كما ذكر
كمن ىنا فإف على القيادات الجامعية إدراؾ أف التغذية الراجعة البناءة التي يتم ,الجامعة 

كتساىم في إلقاء المزيد من , تقديمها عبر مواقع الشبكات االجتماعية غالبان ما تكوف مفيدة 
. كالتطوير مستقبال , الضوء على الجوانب السلبية التي تحتاج إلى المزيد من التحسين 

إلى –بما في ذلك الطالب المتوقع التحاقهم بالجامعة مستقبال _كبالتالي؛ربما ينظر الكثيركف 
أك التقييد التي تتم ألغراض التغذية الراجعة التي يتم إرسالها عبر مواقع , عمليات الفلترة

أك نوعا من عدـ االلتزاـ بقيم الشفافية , الشبكات االجتماعية  على أنها تمثل أمرا سلبيا 
كربما تساىم مثل تلك اإلجراءات غير المسئولة في حدكث تداعيات , كالعدالة كالمصداقية 

سلبية تصل حتى إلى حد تشويو سمعة الجامعة بدرجة أكبر حتى في الحاالت التي يتم فيها 
 .االكتفاء فقط بترؾ المحتول المقدـ عبر مواقع الشبكات االجتماعية كما ىو دكف تعليق

 صفحات محتول مراقبة ضركرة على المشرفين الجامعات مسؤكلي على فإف لذا
كالفيديوىات التي يتم نشرىا على  االلكتركنية كالمدكنات الفيسبوؾ موقع على جامعتهم

أك المغلوطة التي تدكر ,إلخ الشعور بالقلق من التعليقات غير الصحيحة  , You Tubeموقع
 .حوؿ ما تقدمة الجامعة من معلومات للجمهور المستهدؼ في المجتمع

على السطح أىمية إجراء الجامعات لعمليات "(93ص:2013,العبيرم) كمن ىنا أبرز 
كتقديم دكرية منتظمة للمحتول المعلوماتي الذم يتم إرسالو إلى مواقعها , فحص كمراجعة 
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كصفحاتها على الويب كما يجب على الجامعات ضركرة تحديد ىذه الجامعات لهوية 
الذين يتحملوف المسئولية  (أك أداريين ,سواء كانوا طالبان أك أعضاء ىيئة تدريس )المشاركين 

سواء )كإرسالها إلى مواقع كصفحات الجامعة على الويب ,عن تقديم المساىمات كالتعليقات 
في :كبخاصة  -(الخ , Facebook, Twitter,YouTube)تم ذلك باالستعانة بواقع 

 ".كخضوعها للمساءلة القانونية,الحاالت التي يتم فيها مقاضاة الجامعة 

 :انصؼٕثبد اإلدارٚخ ٔاملبنٛخ 

أف من بين الصعوبات التي عادة ما تترتب على ."(94ص:2013, العبيرم)ذكر
األعباء المالية التي يجب التغلب عليها عند : استخداـ شبكات التواصل االجتماعي 

الحاجة إلى حيث تتطلب عملية استخداـ شبكات التواصل .استخدامها عمليا في بيئة الواقع 
االجتماعي ضركرة توافر قدر مناسب من الموارد المالية للجامعة من أجل توفير البنية التحتية 

كالتجهيزات اللوجستية الالزمة لدعم تطبيقات شبكات التواصل االجتماعي , التقنية 
 .بالجامعات 

كتتباين تكاليف االستخداـ من مؤسسة جامعية إلى أخرل اعتمادا على درجة صعوبة 
كربطها بالوسائل كاألدكات  التكنولوجية األخرل , إدخاؿ أدكات شبكات التواصل االجتماعي 

مما ,كقد تواجو بعض الجامعات نقص االعتمادات المالية المطلوبة .التي تستعين بها الجامعة 
 ال يمكنها من االستفادة من استخداـ شبكات التواصل االجتماعي

, إلى ما سبق بأف عدـ توافر الكوادر الفنية كالبشرية . (Bainbridge,2005)كأضاؼ 
كاالرتقاء بكفاءة استخدامها العملي , كالخبرات الالزمة لدعم تطبيق ىذه النظم التكنولوجية 

 .يمثل عقبة رئيسية في نجاح استخدامها ,في تحقيق األىداؼ الجامعة المنشودة 
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 :االجزًبػٙ انزٕاصم شجكبد اصزخذاو حنٕ انضبئذح انثقبفخ

 شبكات استخداـ تجاه السائدة المجتمعية الثقافة تمثيل"(:2013,العبيرم)يرل 
 كمبادرات إدخاؿ استخداـ, الرئيسة التي قد تعيق جهود  الصعوبات أحد االجتماعي التواصل
 مستخدمي من كثير عند السائد فالمفهـو ,االجتماعي في البيئة الجامعية  التواصل شبكات

 في أك, سيئة ألغراض ارتيادىا كاستخدامها إال يتم ال االجتماعية الشبكات أف االنترنت شبكة
 95ص." مرجوة فائدة أم بدكف الوقت لتمضية األحواؿ أفضل

 كالعاملين كاإلداريين التدريس ىيئة أعضاء من العديد أف(Wong,2009 )ذكر كما
 عدـ إلى ذلك في السبب يعود تغير كقد أم كمقاكمة, الراىن الوضع على اإلبقاء يفضلوف
مثل االستعانة ,الواقع بيئة في كبرل تغيرات إدخاؿ ضركرة إلى تدفعهم التي باألسباب اقتناعهم

أك التسجيل كالقبوؿ االلكتركني ,بأدكات شبكات التواصل االجتماعي في أغراض التسويق 
بالمعلومات كالتدريب –بشكل خاص –للطالب كمن ىنا يجب على الجامعات تزكيدىم 

كالتنمية المهنية المتطورة لتعريفهم بالفوائد االيجابية المترتبة على استخداـ أدكات شبكات 
كنشر قواعد إجرائية دقيقة , كما يجب كذلك كضع.التواصل االجتماعي في البيئات الجامعية 

فضال عن االلتزاـ , االجتماعي التواصل تنظم آليات االستخداـ العملي ألدكات شبكات
 .الصاـر بمواثيق شرؼ أخالقية كقانونية محدكدة

 التدريس ىيئة كأعضاء أف الطالب كاإلداريين(Hart ,(2010 كعلى الجانب اآلخر ذكر 
في الجامعات غالبان ما يواجهوف مشكالت عديدة  في مواجهة زخم الزيادة المتسارعة في 

 :مثل , انتشار استخداـ أدكات شبكات التواصل االجتماعي

 كقانونيا أخالقيا مناسبة غير معلوماتية مواد نشر 

 كخصوصية الطالب, سرية حقوؽ انتهاؾ. 
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  الرقابة. 

  النصب كاالبتزاز االلكتركني. 

  انتهاؾ حقوؽ النسخ كاالقتباس كالملكية الفكرية. 

 :اضطخاطرػاألطظغظػ

 يستخدـ شخص أم تواجو أف الممكن من بل, االجتماعية الشبكات على حكران  ليست

 :العمـو من أبرز تلك المخاطر  كجو على االنترنت شبكة

ػ(ػPhishingػ)االضصتروظيػاالصطغاد

 معلومات أكانت سواء,االنترنت بمستخدمي الخاصة المعلومات على الحصوؿ"

 مبعوثة ككأنها تبدك التي االنترنت مواقع أك ,االلكتركنية الرسائل طريق عن مالية, أك شخصية

 يتم أف الممكن كمن (Dwyer.2007) ".كحكومية مالية مؤسسات أك, موثوقة شركات من

 على( attacker )المهاجم من رسالة تأتيك بأف, االجتماعية الشبكة على أمثلتنا في ذلك

 علىfacebook بشبكة الخاص – الفني الدعم فريق من أنها لك يظهر االلكتركني, بريدؾ

 تكوف الواقع كفي بك, الخاصة المركر ككلمة بياناتك تحديث فيها كيطلب- المثاؿ سبيل

 التواصل طريق عن منها كالتأكد, الرسائل ىذه مثل على الرد من الحذر فيجب للتصيد, طريقة

. موقعهم طريق عن facebook شبكة إدارة مع

ػ(ػIdentity theftػ)اضذخصغظػاظتحال

 مستخدـ أك ,شخص أنو على كالتظاىر,كتزييفو المستخدـ ىوية بانتحاؿ المهاجم يقـو"

 كقد, بك الخاصة الشخصية الصورة كيضع باسمك مستخدـ اسم بوضع المهاجم فيقـو ".ما



 ~37~  
 

 الموقع إدارة تبليغ كيمكن. بذمء بكالـ يتكلم أك, الئقة غير أشياء ينشر, لسانك على يتكلم

 .االنتحاؿ التعرض لهذا عند

. https://ar-ar.facebook.com/about/privacy 

(ػSpamػ)اإلزراق

  حيث يتعرض.فيو مرغوب غير الكتركني أف البريد (Dwyer.(2007 كىو كما ذكر
 على بالتعليق أحدىم قاـ فكلما, اإلغراؽ لمشكلة االجتماعية الشبكات مستخدمي من كثير

 يؤدم مما االلكتركني بريدؾ على رسالة يأتيك األنشطة, من كغيرىا بك الخاصة الصور إحدل
 عدـ إلى األحياف بعض في يؤدم مما جدان  سريع بشكل بك الخاص الوارد صندكؽ امتالء إلى

 لهذه مسحك أثناء مهمة رسائل مسح أك,إليو الوصوؿ محاكلة عند االلكتركني بريدؾ استجابة
  .الرسائل

 :ٔرؼذٚهٓب املؼهٕيبد صرقخ
 الممكن كمن( third party )طريق عن الغالب في أنو تتم:(Campbell,2010)ذكر 

 فاستخداـ االجتماعية الشبكة على التطبيقات طوركا الذين األشخاص من يكونوف أف
 الشخصية المعلومات على كالتعديل باالطالع لمطوريها يسمح قلنا كما التطبيقات

التربوية السابقة  األدبيات أشارت التي كالتحديات المشكالت قائمة تشمل  كما.للمستخدمين
 إلى احتماؿ أف تواجو استخداـ تطبيقات شبكات التواصل بالجامعات ما يلي 

  نشر مواد معلوماتية غير مناسبة أخالقيا كقانونيا. 

 االلكتركنية كالقرصنة االبتزاز 

 كالملكية الفكرية كاالقتباس النسخ حقوؽ انتهاؾ. 

  التعرض للتهديدات االلكتركنية. 

https://ar-ar.facebook.com/about/privacy
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  المشاركة في تبادؿ معلومات محمية قانونا مع اآلخرين. 

  قضية السرية كالخصوصية. 

  أك حتى , أك أعضاء ىيئة التدريس , توجيو االنتقادات الالذعة ألداء العاملين
 .الطالب اآلخرين 

 

 رشزٛذ االَزجبِ ثؼٛذا ػٍ يٕضٕع انزؼهى 

 صفحات على للنشر إرسالها يتم التي المعلوماتية المواد مناسبة درجة تحديد كتعد
من أبرز القضايا التي من المعتاد أف تواجهها مواقع تلك , االجتماعي التواصل شبكات

أك بالعاملين الذين ,أك بأعضاء ىيئة التدريس ,ك يتعلق ىذا األمر تحديدا بالطالب ,الشبكات 
أخالقيا كقانونيا ألسباب متعددة من  للنشر مناسبة غير يرسلوف مواد معلوماتية يمكن اعتبارىا

مناقشات تتناكؿ سلوكيات  في كالدخوؿ صور كنشر, كالخصوصية السرية حقوؽ انتهاؾ:قبيل 
أنظر ,للمزيد حوؿ ىذه النقطة تحديدا ):بما في ذلك مثال–أك مشركعة ,غير قانونية 

 Associated press 2009-  Chretien  :الدراسات المهمة التالية

, et al.,2009 –Espejo,2009  -martinez aleman & wartman 2009)  

كالعاملين كالطالب , قضية توجيو االنتقادات ألعضاء ىيئة التدريس "كيمكن القوؿ إف 
كبخاصة في الجامعات التي لديها –باستخداـ شبكات التواصل االجتماعي مسألة معقدة 

كلذا من المتوقع أف , تاريخان بارزان في حقوؽ أعضاء المجتمع األكاديمي في التعبير عن الرأم 
توجو الجامعات تحديا كبيرا في محاكالتها الرامية إلى تحقيق التوازف المنشود بين الحقوؽ 

كبين حماية حقوؽ اآلخرين في , الفردية التي يتمتع بها أعضاؤىا في حرية التعبير عن الرأم 
 (Trottman,2011)عدـ التعرض للسب كالقذؼ الكتركنيا عبر شبكة االنترنت 
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 التهديدات المرتبطة القضايا من(garoufallou&charitopulou,2011 )كذكر 
 الجرائم التي شهدتها بعض الكليات كالجامعات األمريكية كالذم تمثل t-threats اإللكتركنية

في تزايد حاالت أطالؽ الرصاص كحوادث العنف في الجامعات على مدار العقدين األخيرين 
كىو ما فرض على الجامعات أف تتعامل مع أم تهديدات تتلقاىا حوؿ كقوع أحداث عنف .

بحيث نالحظ أنها غالبان ما تفرض عقوبات قاسية بحق ,كتأخذىا مأخذ الجد , بحـز شديد
 .الطالب الذين يرسلوف لها تهديدات إلكتركنية على شبكة االنترنت

 :قضبٚب انضرٚخ ٔاخلصٕصٛخ 

 التي األخرل المهمة القضايا من كاحدة(privacy) كالخصوصية( security)السرية مثل
االجتماعي بالجامعات كالتي يمكن أف يترتب عليها  التواصل شبكات باستخداـ تحيط

 قضايا السرية (boyd & ellison 2007)"بويد كاليسوف "فقد كصف ,تداعيات مختلفة 
 : تحديدا ىي متنوعة كأبعاد مكونات عدة اطارىما في تتضمناف كالخصوصية باعتبارىما

  كاألماف السالمة -1
 المعلومات حماية -2
 .الشخصية الهوية كانتحاؿ سرقة عدـ -3

 .التحكم فيما يتم إرسالو من معلومات  -4

أف تناكؿ قضايا السرية كالخصوصية تتطلب كذلك تحديد ( Abedin,2011)كيالحظ 
ما إذا كاف الطالب لديهم الرغبة في التواصل مع اإلداريين كالمسئولين كالمسئولين 

فمجرد استعانة الطالب , بمؤسساتهم للتعليم العالي باستخداـ شبكات التواصل االجتماعي 
 في التواصل مع زمالئهم اآلخرين ال يعني بالضركرة رغبتهم في التواصل مع facebookبموقع 

كغيرىم من العاملين بمؤسستهم الجامعية باستخداـ نفس , كاإلداريين,أعضاء ىيئة التدريس 
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 الموقع 

 القوانين المتعلقة تطبيق :كالخصوصية بالسرية المرتبطة المهمة األخرل القضايا كمن
 التواصل بشبكات باالستعانة عليها الحصوؿ يتم التي المعلومات استخداـ أك , بمطالعة

 .(boyd & ellison 2007) االجتماعي

أف ذلك مجاالن خصبان للبحث كالدراسة في ظل عدـ .ulrich et al., 2008))كذكر
كلكن يتوقع بالتدريج أف , ككضع حدكد فاصلة تحدد آليات تطبيق ذلك عمليا ,كضوح الرؤية 

كزيادة , يتم تقنين ىذا األمر في ظل زيادة معدالت استخداـ شبكات التواصل االجتماعي 
كمن ىنا ؛ يجب على مؤسسات التعليم العالي . الوعي بآليات كمتطلبات استخدامها العملي 

كتحديث سياستها كلوائحها التنظيمية ذات الصلة , متابعة ىذه التطورات المتالحقة عن كثب 
 باستخداـ شبكات التواصل االجتماعي في ضوئها خالؿ المستقبل المنظور  

أنو تعد سرية كخصوصية مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي (Davis ,2011)كذكر
كالدعاكم القانونية حاليا كمستقبال , قضية خالفية تثير الكثير من الجدؿ كالخالؼ في الرأم 

أصدرت إحدل المحاكم األمريكية مؤخرا حكما يقضي بإلزاـ إدارة , على حد سواء فمثال 
بضركرة إتباع سياسة عمل جديدة تطلب من (بوالية ميريالند األمريكية )جامعة ميريالند 

كالكلمات , Usernemesالعاملين الجدد بالجامعة عدـ الكشف عن أسماء المستخدمين 
 لحساباتهم الشخصية على مواقع شبكات التواصل االجتماعي عند passwordsالسرية 

إجراء المقابالت الشخصية معهم قبل اختيارىم للعمل الوظيفي بالجامعة بهدؼ الكشف عن 
 .كعدـ كجود أم سوابق إجرامية لديهم في الماضي, سجلهم القانوني 
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:انذراصبد انضبثقخ : ثبَٛب  

 :انذراصبد انؼرثٛخ 
 السعودية الجامعات كطالبات طالب استخداـ) بعنواف(م2011,اضطتغبي)درادظػ -

 كطالبات طالب استخداـ دراسة إلى ىدفت (تطبيقية دراسة.. بوؾ الفيس شبكة
كقد شملت الدراسة طالب كطالبات السنة ,بوؾ الفيس شبكة السعودية الجامعات
- جامعة الملك سعود:  في ثالث جامعات من الجامعات السعودية  كىيالتحضيرية

كقد أظهرت الدراسة انتشار - العزيز جامعة الملك عبد– جامعة الملك فيصل 
كظهر ,  %77استخداـ الفيس بوؾ بين طالب كطالبات الجامعات السعودية بنسبة 

تأثير األىل كاألصدقاء في التعرؼ عليو ككاف دافع الفضوؿ كالمشاركة األكؿ في 
دفعهم الستخداـ الفيس بوؾ كجاء ىذا العامل في المرتبة األكلى  في 

كأكدت العينة تحقيق الفيس بوؾ ما ال تحققو ,  المتحققة من استخدامواإلشباعات
 ككذلك  تأثير استخداـ الفيس بوؾ على استخدامهم  ,الوسائل اإلعالمية األخرل
كأشارت النتائج إلى تقدـ اآلثار اإليجابية على اآلثار  ,للوسائل اإلعالمية األخرل

كقد أكصى الباحث بالتوسع في أجراء الدراسات , السلبية الستخداـ شبكة الفيسبوؾ 
ككذلك ضركرة تعديل , العلمية التي تتناكؿ الفيسبوؾ من حيث االستخدامات كاآلثار 

كتوعية المجتمع كتثقيفو بآثار , استخدمو كاالستفادة منو في العملية  التعليمية 
 .استخدامو

 المقررات دعم في االجتماعية الشبكات دكر) بعنواف (2011,ربدػاضكاديػ)درادظػػ -
ىدفت من خالؿ التعرؼ على كاقع استخداـ الشبكات االجتماعية في دعم  (الجامعية 

المقررات الدراسية من قبل طالب كطالبات كلية علـو الحاسب كالمعلومات بجامعة 
كىدفت إلى معرفة اتجاىات طالب كطالبات كلية ,اإلماـ محمد بن سعود اإلسالمية 
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علـو الحاسب كالمعلومات بجامعة اإلماـ محمد بن سعود اإلسالمية نحو الشبكات 
االجتماعية بشكل عاـ كمعرفة اتجاىاتهم نحو استخداـ الشبكات االجتماعية نحو 

كالمشاكل التي تواجو استخداـ الشبكات االجتماعية .المقررات الدراسية بشكل خاص 
أك مجاؿ الدراسة كطرؽ تفعيل كتطوير استخداـ الشبكات ,في المقررات الدراسية 

كقد بينت النتائج ضعف المحتول . كقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي , االجتماعية 
مقارنة بالمواقع بالشبكات االجتماعية , العربي للشبكات االجتماعية على االنترنت 

كما يحظى . باللغات األجنبية األخرل على مستول األقساـ كالكليات كالجامعات 
الطالب بقدر كبير من التواصل مع الشبكات االجتماعية كلكنها ال تتعدل  كونها ذات 

كال تتعدل مرحلة ارتباطها بالتواصل األكاديمي كعدـ إقباؿ األساتذة ,عالقات اجتماعية 
أك مواقع أقسامهم الدراسية على الويب بالشبكات ,على ربط مواقعهم الشخصية 

كأكصت الدراسة بالحاجة إلى دعم الطالب كالطالبات بأسلوب التدريس . االجتماعية 
التفاعلي الحديث الذم يعتمد بشكل كبير على التواصل االجتماعي الخالؽ بين 

(, 2,0الويب)الجامعة كالطالب اعتمادا على الشبكات االجتماعية  كأحد تطبيقات 
كتعزيز عملية التفاعل بين الطلبة كأعضاء ىيئة التدريس من خالؿ تبادؿ الخبرات كاآلراء 

باالستعانة ببعض الشبكات االجتماعية المختلفة , كالمناقشات كالحوارات الهادفة 
, لتوفير بيئة تفاعلية غنية كمتعددة المصادر تخدـ العملية التعليمية بكافة محاكرىا 
كالعمل على كضع معايير ألعضاء ىيئة التدريس تحدد طرؽ التفاعل مع الطالب 

 . كالطالبات باستخداـ الشبكات االجتماعية 

 التواصل لمواقع الجامعيين الطلبة استخدامات) بعنواف (2011,اضطصريػػ)ػدرادظ  -
 إلى التعرؼ على مدل ىدفت(األخرل  اإلعالـ كسائل على كأثرىا ,االجتماعي

كأثر ذلك على , استخداـ الطلبة الجامعيين الفلسطينيين لمواقع  التواصل االجتماعي
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كما ىدفت الدراسة أيضان إلى التعرؼ على اآلثار , متابعتهم لوسائل اإلعالـ األخرل
كذلك بالتطبيق على عينة مكونة من , السلبية كاإليجابية الستخداـ الطلبة ىذه المواقع

كقد توصلت الدراسة إلى أف ما . مفردة من طلبة الكليات الفلسطينية بقطاع غزة (50)
من المبحوثين يستخدموف مواقع التواصل االجتماعي لمدة تصل إلى  (%52)نسبتو 

كما بينت الدراسة أف أىم سلبيات استخداـ المبحوثين مواقع التواصل , ساعتين يوميان 
االجتماعي تكمن في تغذية األزمات السياسية كتهيئة الفرصة لعمليات االستقطاب من 

أما . (%78)كبنسبة كصلت إلى , كزيادة االحتقاف كتعميق الخالفات, قبل اآلخرين
أىم االيجابيات فقد تمثلت في تعريف المستخدمين بموضوعات تساعدىم على 

أما ما يتعلق بتأثير استخداـ مواقع التواصل . (%47)النقاش مع اآلخرين كبنسبة بلغت 
فقد أظهرت الدراسة أف ىناؾ , االجتماعي على كسائل اإلعالـ كاالتصاؿ األخرل

انخفاضا ملحوظا في مطالعة الكتب كقراءة الصحف كالمجالت كاالستماع للراديو 
 %(.84%- 76)كمشاىدة الفضائيات كبنسب تراكحت ما بين 

 تحسين في االجتماعي التواصل شبكات استخداـ)بعنواف (ػ2012,اضطبغريػ)درادظ -
 مقترح تصور تقديم كىدفت إلى (مقترح تصور السعودية الجامعات في الطالب خدمات

 الجامعات في الطالبية الخدمات تحسين في االجتماعية التواصل شبكات الستخداـ
 ( 322 )من تتألف عينة لدراسة التحليلي الوصفي المنهج استخداـ تم . السعودية
 الدراسي العاـ في السعودية, الجامعات في كاإلدارية األكاديمية القيادات

 من كتكونت , فقرة ( 82 ) من تكونت الباحث استبانو كضع ىػ حيث33/1434من
 الطالبية الخدمات في االجتماعية الشبكات استخداـ درجة) تمثل رئيسية محاكر ثالثة
 ( تطبيقو تواجو التي كالصعوبات استخدامو, أىمية ك ,السعودية الجامعات في
 في االجتماعية الشبكات استخداـ  أف:منها كاف نتائج إلى الدراسة كخلصت.
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 درجة أف حين في مستول منخفضا, أظهرت السعودية الجامعات في الطالبية الخدمات
 توجد ال أنو ككما.عالية بدرجة كانت استخدامو تواجو التي كالصعوبات استخدامو أىمية
 خبرة أك ,الجنس بسبب عينة استجابات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فركؽ

 في الطالبية الخدمات في الشبكات استخداـ أىمية درجة في. الجامعة إنشاء ك العمل,
 الجامعات تبني أبرزىا من كاف توصيات إلى الدراسة كتوصلت .السعودية الجامعات
 التي اإلدارية اإلجراءات كتهيئة كاآلليات الضوابط  ككضع المقترح للتصور السعودية

 .المقترح المخطط ككفق فعاؿ بشكل تطبيقو تكفل

 االجتماعي التواصل شبكات استخداـ فاعلية)بعنواف (ػ2012,جواعرػاضطظزي)درادظ -
 المتوسط الثالث الصف طالبات لدل المعرفة مجتمع نحو كاالتجاه العلـو تحصيل في

 في االجتماعية الشبكات استخداـ كفاءة على التعرؼ ىدفت إلى( المنورة بالمدينة
 في متوسط الثالث الصف طالبات في المعرفة مجتمع نحو كاالتجاه  العلـو تحصيل
 كاالتجاه العلـو تحقيق بين ارتباطيو عالقة ىناؾ كاف إذا ما كللتحقق,  المنورة المدينة

 : التالي الرئيسي السؤاؿ في الدراسة مشكلة تحديد تم كقد. ال أـ المعرفة مجتمع نحو
 مجتمع نحو كتتجو,  العلـو تحقيق في االجتماعية الشبكات استخداـ كفاءة ىي ما

 ىذا على ؟ كلإلجابة المنورة المدينة في متوسط الثالث الصف طالبات في المعرفة
 مكونة عشوائية عينة على الدراسة تطبيق تم كما .  فرضيات خمس تشكيل تم السؤاؿ

 منها طالبة ( 31 ) ك التجريبية المجموعة تمثل منها طالبة( 32 ), طالبة ( 63 ) من
 التجريبي, شبو المنهج باستخداـ الفرضيات ىذه اختيار  كتم .الضابطة المجموعة تمثل

 مستول عند إحصائية داللة ذات فركؽ كجود:منها كاف نتائج إلى الدراسة كخلصت
 ك اإلناث, من التجريبية المجموعة في الطلبة عالمات متوسط بين( α ≤ 0.05 ) الداللة

 المجموعة لصالح منخفضة المعرفة مستويات في األبعاد تحقيق في الضابطة المجموعة
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 التجريبية المجموعة لصالح العالية المعرفة مستويات في األبعاد تحقيق كفي , التجريبية
 كأكصت .التجريبية المجموعة لصالح ككل التحصيل الختبار األبعاد تحقيق في ك.

 معظم تدريس في بوؾ فيس االجتماعي التواصل شبكة توظيف : يلي بما الدراسة
 إنشاء في بوؾ فيس تقدمها التي المجموعات خدمة من كاإلفادة الدراسية المناىج

 .مجموعات متخصصة كمهنية

 االجتماعية الشبكة لتوظيف مقترح تصور)بعنواف (2012ػ,ػاضدحدوحػ)درادظ -
 الشبكة لتوظيف تصور اقتراح ىدفت إلى(الفلسطينية الجامعات في الفيسبوؾ

من خالؿ دراسة كاقع استخدامها من , االجتماعية الفيسبوؾ في الجامعات الفلسطينية 
كعينة من الطالب بلغ عددىم  (209)كجهة نظر عينة من األكاديميين بلغ عددىم 

منشورا على المواقع الرسمية للجامعات 244طالبا إضافة إلى تحليل محتول  (330)
كقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كاف من , الفلسطينية كأساس لبناء التصور

ألغراض (%58)أبرزىا استخداـ إدارات الجامعات الفلسطينية شبكة الفيسبوؾ بنسبة 
كما بينت , لألغراض األكاديمية  (%16)العالقات العامة في حين تستخدمها بنسبة 

كقدمت الدراسة تصورا , الدراسة أف الطالب أكثر نشاطا على الشبكة من األكاديميين 
, مقترحا يتضمن خارطة الستخداـ الشبكة في الجامعات الفلسطينية كأداة للتواصل 

كأكصت الدراسة بأىمية استخداـ شبكات التواصل االجتماعي في الجامعات كاإلسراع 
 .في إجراء الدراسات حوؿ مجاالت استخداماتها في الجامعات 

 جمهور على االجتماعي التواصل شبكات تأثير) بعنواف (2012,اضطظصورػ)درادظ  -
. " أنموذجان  العربية. " اإللكتركنية كالمواقع االجتماعية للمواقع مقارنة دراسة. المتلقين

ىدفت إلى معرفة تأثير شبكات التواصل االجتماعي على جمهور المتلقين دراسة مقارنة 
للمواقع االجتماعية كالمواقع االلكتركنية كقوة تأثير ىذه الشبكات على جمهور 
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كمن . كتناكؿ قناة العربية أنموذجان للمقارنة بين موقعيها االلكتركني كاالجتماعي, المتلقين
أجل التوصل إلى إجابات محددة على تساؤالت الدراسة كضعت األىداؼ التالية 

الخاص بقناة " الفيس بوؾ أنموذجان "الكشف عن شكل المواقع االجتماعية : كمنها
كبين شكل الموقع  (الفيس بوؾ)كالمقارنة بين شكل الموقع االجتماعي .العربية

لدراسة اكإف الحدكد المكانية ك الزمانية لهذه .لقناة العربية (نت.العربية)االلكتركني 
, تنحصر مكانيان في إطار الحدكد االفتراضية لموقعي العربية االلكتركني كاالجتماعي

لتأثيرىا على , (2011 / 2 / 11 – 2011 / 1 / 25): كزمانيان في الفترة المختارة
خلصت الدراسة إلى  (منهج المسح الوصفي)كاعتمدت الدراسة . جمهور المتلقين

كإنو لم يعد , نتيجة توضح مدل تأثير شبكات التواصل االجتماعي على جمهور المتلقين
لما توفره من أخبار كتغطية شاملة كعاجلة , بإمكاف متصفحي االنترنت االستغناء عنها

يقترح الباحث من أجل إثراء البحث العلمي كتغطية ,كمعلومات كمعارؼ مفيدة كمتنوعة
البعد األخالقي لشبكات :العديد من الجوانب في موضوعات اإلعالـ الجديد ما يلي
دراسة مقارنة لمواثيق , التواصل االجتماعية كمدل تأثيرىا على الشباب كالمراىقين

كطغياف السمة التجارية على ,.كأخالقيات المهنة بين اإلعالـ القديم كاإلعالـ الجديد
دراسة ميدانية لمفهـو التسويق , الطابع االجتماعي في شبكة الفيس بوؾ حالة أـ ظاىرة

. االلكتركني
 حل في االجتماعي التواصل مواقع دكر) بعنواف (2013,اضزعراظيػ)درادظ -

 تحديد ىدفت إلى( نحوىا كاتجاىاتهم العملية التربية طالب تواجو التي المشكالت
 في الفيسبوؾ دكر كتحديد, التدريب أثناء العملي التعليم طالب تواجو التي المشاكل

 دكف تحوؿ التي العقبات كتحديد العملية التربية طالب تواجو التي المشاكل حل
 العملية التربية أثناء يواجهونها التي المشاكل حل في للطالب الفيسبوؾ من االستفادة
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 على الدراسة كأجريت. التحليلي / الوصفي المسحي المنهج الدراسة استخدمت كلقد.
 طالبا ( 163) كعددىم القرل أـ جامعة في التربية كلية في العملية التربية طالب جميع
 كبير حد أسهم إلى قد ( الفيسبوؾ) أف الدراسة نتائج كأظهرت, للدراسة كعينة  كطالبة

 ىناؾ كانت ,أيضان . التدريب أثناء العملية التربية طالب كاجهت التي المشاكل حل في
 أكصت.مشاكلهم حل في الفيسبوؾ استخداـ نحو الدراسة مجتمع بين إيجابية مواقف
 . العملية التربية في الفيسبوؾ االجتماعي التواصل موقع استخداـ بتفعيل الدراسة
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 :انذراصبد األجُجٛخ 
 استخداـ مدل عن الكشف  ىدفت إلى(Selwyn,2009ػ)درادظػػدغضواغن -

 قاـ حيث نوعيا بحثا الدراسة ىذه كتعد ,التربوية األغراض في بوؾ فيس لشبكة الطلبة
 في سلوكياتهم كافة كمراقبة , البحثية الفعاليات في المجتمع أفراد بمشاركة الباحث

 لمحتول نوعي تحليل عن عبارة الدراسة أداة ككانت , الدراسة تتضمنها التي الجوانب
 كطالبة طالب كتسعمائة بتسع عددىا يقدر لعينة , بوؾ فيس موقع في(Wall )الحائط

, عامان  كعشرين كخمسة عشر ثمانية مابين أعمارىم تتراكح الذين البكالوريوس طلبة من
 للعاـ ببريطانياCoalsville كوسفيل جامعة في االجتماعية العلـو كلية في كالمسجلين

 كجود في الحائط لمحتول النوعي التحليل نتائج كتمثلت ـ2006/2007 الجامعي
 , أخرل مرة الجامعية الخبرات تداكؿ كىي ., الطلبة يتداكلها رئيسة موضوعات خمسة
 االقتراحات كإبداء , األكاديمية المعلومات تبادؿ , العملية المعلومات تبادؿ

 .النكت كتبادؿ كالمزاح, كاالستجداءات

 ىدفت إلى (Patricio & Goncalves,2010)درادظػػباترغصوػوشوظصاضفز -
الكشف عن دكر فيس بوؾ في التعليم بهدؼ زيادة إشراؾ  الطلبة في األعماؿ 

حيث تكونت عينة البحث من , كلقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي , الجماعية
تسعة كخمسين طالبا من طلبة المستول األكؿ في قسم التعليم األساسي التكنولوجية 

كتم استخداـ . في معهد البولتكنيك في البرتغاؿ ؛ تم تدريسهم باستخداـ فيس بوؾ 
كقد كزع الباحثاف , المنهج الوصفي لتحديد االستخدامات التربوية لموقع فيس بوؾ 

استبانو على الطلبة المشاركين في التجربة لمعرفة آرائهم كاتجاىاتهم نحو استخداـ 
كقد أظهرت النتائج أف الطلبة يركف أف فيس بوؾ يلبي حاجاتهم , فيس بوؾ في التعليم 

كما أظهرت نتائج الدراسة إمكانيات , في التواصل كيرغبوف في االستمرار في استخدامو
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فيس بوؾ التربوية ؛من حيث احتواؤه على عدد من األدكات الداخلية كاألدكات 
الخارجية التي يمكن تطويرىا من قبل المطورين ؛مما يجعلو سهل التأقلم مع أم بيئة 

 .كأم غرض تربوم مرغوب

 باستخداـ المرتبطة الممارسات أىم ىدفت إلى (Bynum.B,2011ػ)درادظػ -
من خالؿ دراسة استخداـ شبكات التواصل االجتماعي لتحسين ,االجتماعية الشبكات

كبينت نتائج الدراسة , المشاركة الطالبية كتطبيقاتها في المؤسسات التعليمية الحكومية
,  ساعة أسبوعيا في التفاعل عبر ىذه الشبكات 40أف الطالب يقضوف ما يزيد عن : 

كأكصت بضركرة كضع األساليب كالطرؽ المناسبة لالستفادة من تقنية الشبكات 
االجتماعية كدمجها ضمن الخدمات التعليمية بهدؼ تحسين مشاركة الطالب في 

كاعتبرت الدراسة أف الفجوة الرقمية تمثل صعوبة في استخدامات ,العملية التعليمية 
 .الشبكات االجتماعية إال أنها ليست معيقا لالستفادة 

 فيس مثل االجتماعي التواصل مواقع  أفGeraldine Blattner 2008ػدرادظ -
 ثانية لغة متعلمي لدعم األجنبية اللغة تعليم فصل إطار في استغاللو يمكن بوؾ

 تطبيق باستخداـ المعلم قاـ كقد جامعيان, طالبان  13 في العينة كتمثلت ,(االسبانية)
 كمن. للمجموعة أكاديمي تعيين مع طالبية مجموعة إلنشاء بوؾ فيس على المجموعات

 فاعلة, بطريقة تكنولوجيا استخداـ مع بالرضا شعوران  أبدكا المتعلمين أف الدراسة نتائج
 كالمعلمين للمتعلمين قيمة كفرص فوائد يقدـ ككأنو يبدك بوؾ الفيس أف من الرغم على
 لتحقيق البحث من مزيد بالحاجة إلى الدراسة كأكصت األجنبية, اللغات مجاؿ في

 .األجنبية اللغة تعليم فصوؿ داخل األداء ىذا فاعلية
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 : انضبثقخ انذراصبد ػهٗ انزؼهٛق
 :من خالؿ استعراض أىم الدراسات السابقة حوؿ موضوع الدراسة الحالية اتضح أف

 دراسة( ـ2011,العتيبي(,) Geraldine Blattner 2008 )شبكة انتشار أشارات إلى 
 ما يحقق بوؾ الفيس استخداـ كأف , السعودية الجامعات كطالبات طالب بين بوؾ الفيس

 . أخرل كسيلة أم تحققو ال
 ضمنها من كالذم االجتماعي التواصل شبكات أف على الحالية الدراسة مع يتفق كىذا

 . التعليمية المنظومة يدعم بوؾ الفيس
 ( 2012,العبيرم(,) 2011 ,المصرم(,) 2011 ,عبد الهادم )دراسة أشارت بينما

( 2013,الزىراني(,) 2012,المنصور(,) 2012,العنزم جواىر)ك
 المقررات دعم في االجتماعي التواصل شبكات استخداـ كاقع إلى(Bynum.B,2011)ك

 كحل الدراسي التحصيل على الطلبة قبل من الشبكات استخداـ من كاألثر الدراسية
 . مشكالتهم

 لو التعليم في االجتماعي التواصل شبكات استخداـ بأف الحالية الدراسة مع يتفق كىذا
. السابقة الدراسات نتائج إلية توصل ما كىذا ايجابي أثر

 دراسة ك أشارت( 2009(,)2012 , الدحدكح,Selwyn),(Patricio& 

Goncalves,2010)زيادة في أثر من كمالو الجامعات في بوؾ الفيس شبكة توظيف إلى 
. بها مرغوب تربوية بيئة أم مع كالتأقلم الجماعي العمل

 بأنها السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة ىذه كاختلفت :

 للتعرؼ دراسة كأنها , القرل أـ بجامعة التربية بكلية البكالوريوس طلبة على دراسة 
 التواصل دعم كفي.التعليمية المنظومة دعم في االجتماعي التواصل شبكات دكر على
 كدكرىا. التعليمي المحتول دعم في التواصل شبكات دكر عن كالكشف,الطالب بين
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 شبكات الستخداـ الناتج األثر مدل عن كالكشف.التعليمية األنشطة دعم في
 في التعليمية العملية على القائمين ككما  تمد,.الجامعي التعليم في التواصل

 . االجتماعي التواصل شبكات استخداـ في تسهم قد جديدة بمعلومات.الجامعات
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 يقذيخ
 كذلك, الدراسة لتحقيق المتبعة اإلجرائية للعمليات تفصيليا كصفا الحالي الفصل يتناكؿ

 متغيرات عرض ك كعينتها للدراسة األصلي المجتمع المستخدـ كتحديد المنهج بتحديد

 كثباتها صدقها من كالتحقق , إعدادىا كطرؽ الدراسة أدكات تحديد إلى باإلضافة الدراسة

. عليها الحصوؿ تم التي البيانات تحليل في المستخدمة اإلحصائية كالطرؽ تطبيقها ككيفية

 :يُٓج انذراصخ 
 ذكر كما ىو كالذم المسحي الوصفي المنهج الحالية الدراسة في الباحث ستخدـ

 عن كبيانات معلومات جمع أسلوب يعتمد على:"بأنو عبارة عن (ـ2007)كآخركف عبيدات

 ندرسها التي الظاىرة عن التعرؼ بقصد كذلك كاقع ما  أك ما شيء أك ما حدث أك ما ظاىرة

 مدل معرفة اجل من فيو كالضعف القوة جوانب على كالتعرؼ لها الحالي الوضع كتحديد

 (.247ص)"فيو أساسية أك جزئية تغييرات إلحداث الحاجة مدل أك الوضع ىذا صالحية

لتحقيق  يطبق المسحي البحث أف من (189,ـ2003)العساؼ ذكره ما مع يتفق كىذا

 :كاحداَ أك أكثر من األغراض التالية 

مما يمكن من تشخيص , معرفة بعض الحقائق التفصيلية عن كاقع الظاىرة المدركسة  -

 .ذلك الواقع 

 .تحديد المشكالت أك تقديم أدلة لتبرىن على سلوكيات كاقعية كأكضاع راىنة  -

 .إجراء مقارنات بين كاقعين أك أكثر  -

 .إصدار أحكاـ تقويمية على كاقع معين  -

 .تحليل تجارب معينة بهدؼ االستفادة منها عند اتخاذ قرار بشأف أمور مشابهة لها  -
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كمن خالؿ المنهج الوصفي قاـ الباحث بالتعرؼ على درجة أىمية دكر شبكات التواصل 

مستخدما االستبانة لجمع البيانات الالزمة , االجتماعي في دعم المنظومة التعليمية من خالؿ 

 .كمن ثم تحليلها عبر الطرؽ اإلحصائية المتبعة, 

 :جمزًغ انذراصخ 
للعاـ الدراسي  القرل أـ التربية في جامعة تكوف مجتمع الدراسة من جميع طالب كلية

 ك العشوائية العينة أسلوب الباحث اتخذ الدراسة مجتمع كثرة ىػ كبسبب1434-1435
 طالب( 280 )عددىا

 :أدٔاد انذراصخ 
أعتمد الباحث على االستبانة كأداة لجمع البيانات كالمعلومات المتعلقة بالدراسة حيث 

تعد االستبانة من أكثر أدكات البحث العلمي استخداما كشيوعا في البحوث الوصفية 
أداة استقصاء منهجية تضم :"بأنها  (ـ2005)كالتي ىي كما أكضح عبد الحميد , المسحية

مجموعة من الخطوات المنتظمة تبدأ بتحديد البيانات المطلوبة كتنتهي باستقباؿ االستمارات 
كتنظيمها بطريقة توفر الوقت كالجهد كالنفقات كتور على الباحث التدخل ثانية في مراحل , 

 (.351ص)"التطبيق
كتم أعداد االستبانة لقياس دكر شبكات التواصل االجتماعي في دعم المنظومة 

 :فقرة 35التعليمية لدل طلب كلية التربية كتتضمن 
 . الطالب بين التواصل دعم في االجتماعي التواصل شبكات دكر -

 . التعليمي المحتول دعم في االجتماعي التواصل شبكات دكر  -

 .التعليمية األنشطة دعم في االجتماعي التواصل شبكات دكر -

 :كقد تم صياغة فقرات أداة الدراسة حسب ما يلي 
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تحقيقها كالتي تعمل على تحقيق  المطلوب األىداؼ الفقرات ىذه تخدـ أف مراعاة -
 .أىداؼ الدراسة 

تم صياغة فقرات أداة الدراسة بحيث تكوف كاضحة كمفهومة كمناسبة لجميع أفراد  -

 .مجتمع الدراسة

كأف يكوف لكل فقرة ىدؼ محدد يقيس ,ركعي في اختيار فقرات أداة  الدراسة التنوع  -

 .جانبا محددا من محاكر أداة الدراسة 

ػ:صدقػاألداةػ

كالثانية , تمثلت في صدؽ المحكمين :األكلى :تم التأكد من صدؽ االستبياف بطريقتين 

  .( العاملي)في الصدؽ الظاىرم:

ػ:صدقػاضطحصطغنػ -ػأ

بعد االنتهاء من بناء االستبانة كصياغة عبارتها قاـ الباحث بعرضها في صورتها األكلية 

على مجموعة من المحكمين من ذكم االختصاص كالخبرة من السادة أعضاء ىيئة التدريس 

كأىداؼ , كتم توجيو خطاب للمحكمين موضحا بو مشكلة , بكلية التربية بجامعة أـ القرل 

كذلك للتأكد من درجة مناسبة العبارات ككضوحها كانتمائها للمحور , كتساؤالتها , الدراسة 

 . خطاب المحكمين(2 )ملحق رقم)كسالمة الصياغة اللغوية 

ككفقا , كبناء على آراء المحكمين حوؿ مدل مناسبة االستبانة ألىداؼ الدراسة 

 :كمقترحاتهم أجرل الباحث التعديالت التالية, لتوجيهاتهم 

اتفق المحكمين على العبارات كأنها تقيس الجوانب الثالثة للمنظومة التعليمية ما عدا  -

تسجيل المحاضرات ككضعها في شبكات التواصل االجتماعي )فقرة كاحدة كىي 

 .(لالستفادة منها
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كضع المحتول العلمي االلكتركني على شبكات التواصل )كتم تعديلها لتصبح  -

 .(االجتماعي
:(اضطاطضي)صدقػاضظاعري -ػب  ػ

حيث قاـ الباحث بإخضاع العبارات للتحليل العاملي االستكشافي كتم مراعاة الشركط 
 : التالية 
 .0,4أف تكوف تشبعات العبارات على العوامل أكبر  -

أف تكوف البيانات خالية من البيانات النشاز كإشارات التحليالت األكلية إلى عدـ كجود  -
ما يعيق إجراء التحليل العاملي حيث كاف معامالت االرتباط بين العبارات تساكم أك أكبر 

كتم التأكد من مالئمة بيانات التحليل العاملي كإشارة النتائج األكلية إلى أف 0,3من 
كىي قيمة أعلى من درجة القطع المتعارؼ عليها 0,92=أككلن - مير-معامل قيصر

عبارة كذلك على 35كإشارة نتائج التحليل العاملي إلى كجود ثالثة عوامل تتشبع عليها 
 :النحو التالي 

  عبارة 12تتشبع علية : العامل األكؿ . 
  عبارة 13تتشبع عليو : العامل الثاني 
  عبارات 10تتشبع عليو : العامل الثالث . 

كبناء على درجة تشبع العليا لكل عبارة في العوامل الثالثة تم تسمية العوامل الثالثة كما 
 :يلي 
 الطالب بين التواصل دعم في االجتماعي التواصل شبكات العامل األكؿ تم تسميتو دكر. 
 التعليمي المحتول دعم في االجتماعي التواصل شبكات كالعامل الثاني تم تسميتو دكر 
 التعليمية األنشطة دعم في االجتماعي التواصل شبكات كالعامل الثالث تم تسميتو دكر. 

 .لتوضيح العوامل كتشببعات العبارات علية (1)أنظر جدكؿ 
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 (1)جدكؿ 
 نتائج التحليل العاملي لعبارات االستبانة

 ثبسادـــــــــــــــاىغـ 
العامل 

 كؿألا

العامل 
 الثاني

الثالث 
 العامل

استخداـ الهاتف الذكي للوصوؿ إلى الشبكات التواصل  1
االجتماعي 

0.551   

استخداـ شبكات التواصل االجتماعي من قبل عضو ىيئة  2
التدريس لسهولة الوصوؿ للطالب 

0.569   

   0.549التشجيع على استخداـ التقنية كشبكات االنترنت  3

حث الطالب على التعامل مع شبكات التواصل في تسليم  4
الواجبات 

0.586   

   0.539زيادة التنافس بين الطالب كتشجيعهم   5

سهولة التواصل بين الطالب كأعضاء ىيئة التدريس خارج  6
الجامعة 

0.548   

   0.469غرس الطموح في نفوس الطالب  7

   0.525كسر الخجل كالرىبة لدل الطالب  8

   0.475متابعة المستجدات في المنهج أك المقرر  9

   0.420مراجعة كمناقشة الكتب بشكل تعاكني  10

   0.335كسيلة جيدة للتطوير الذات  11

   0.438يسهم في تنوع الخبرات بين الطالب  12

تسجيل المحاضرات ككضعها في الشبكات التواصل  13
االجتماعي لالستفادة منها 

 0.528  

  0.500 متابعو األخبار الجديدة التي تهتم كتخص المنهج أك المقرر  14

  0.670 تنمية مهارات البحث  بين الطالب  15
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 ثبسادـــــــــــــــاىغـ 
العامل 

 كؿألا

العامل 
 الثاني

الثالث 
 العامل

  0.664 عمل مجموعات في الفيس بوؾ لكل منهج أك مقرر  16

  0.677 طرح رأم أك فكرة كمناقشتها بين الطالب كعضو ىيئة التدريس  17

  0.514 تسهم في إتقاف مهارات التعلم المستمر  18

  0.519 سرعة نقل الوسائط التعليمية بين الطالب كعضو ىيئة التدريس    19

  0.447 يسهم في نقل منظومة التعليم إلى منظومة التعلم   20

  0.587 يساعد في جعل التعليم كالتعلم أكثر متعو كحيوية  21

  0.559  حوؿ موضوع مقترح اآلخرين أداءيساعد في معرفة  22

– صورة )يوفر عرض المحتول التعليمي في أشكاؿ متعددة  23
 (فديو- صوت 

 0.651  

  0.702 ر متنوعة في نفس الوقت دمتابعة المحتول التعليمي من مصا 24

  0.662 يمكن من التعبير عن اآلراء الشخصية حوؿ المحتول التعليمي  25

 0.785  دمج شبكات التواصل االجتماعي في المناىج الجامعية  26

استخداـ الحاسب اآللي  للوصوؿ إلى الشبكات التواصل  27
االجتماعي 

  0.735 

 0.650   التعليمية األنشطة تسهم في إدارة  28

 0.572  تسهم في تنوع األنشطة التعليمية  29

 0.446  تشجع على العمل الجماعي للطالب    30

تسهل التواصل بين الطالب كأعضاء ىيئة التدريس خارج  31
الجامعة 

  0.445 

 0.785   للطالبتساعد عضو ىيئة التدريس للوصوؿ  32

إضافة صور كمقاطع فديو للدرس لتسهل كصوؿ المعلومة لدل  33
الطالب 

  0.751 

كتشير ىذه النتائج إلى أف ىذه االستبانة تتمتع بدرجة علية من الصدؽ العاملي يمكن 
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 في االجتماعي التواصل شبكات للباحثين االعتماد عليها في قياس العناصر الثالثة دكر
. القرل أـ جامعة في التربية كلية طالب لدل التعليمية المنظومة دعم

ػ:ثباتػاألداةػ
 :تم حساب ثبات االستبانة بعدة طرؽ على النحو التالي

 00,93كرـك باخ حيث كصلت درجة االتساؽ -ثبات االتساؽ الداخلي بمعامل الفا 
 .لالختبار ككل

  حساب ثبات االستبانة بطريقة التجزء النصفي حيث أشارة التحليالت إلى معامل االرتباط
 00,86بين نصفي االستبانة إلى 

  كذلك على عينة 00,94 يـو إلى 15تم احتساب الثبات بطريقة إعادة التطبيق بعد 
 . طالب من طالب كلية التربية 30قوامها 

  تم استخداـ األساليب اإلحصائية المالئمة لإلجابة على فركض : التحليل اإلحصائي
 :الدراسة على النحو التالي 

  المتوسطات كاالنحرافات المعيارية. 

 تحليل التباين المتعدد. 

 . للمقارنات المتعددة HSDاختبار  توكي
األصبنٛت اإلحصبئٛخ 

. ـ استخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة للبحث كىي التكرارات كالنسب المئوية ت
. كمعادلة كركنباخ لحساب معامالت الثبات ألفا كركنباخ كالتجزئة النصفية 
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 الفصل الرابع

  نتائج الدراسةعرض ومناقشة 

 

 األول التساؤل نتائج  

 الثانً التساؤل نتائج  

 الثالث التساؤل نتائج 

 الرابع التساؤل نتائج 
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ػرض ٔيُبقشخ َزبئج انذراصخ 
يسعى الباحث من خالؿ ىذا الفصل إلى تقديم نتائج الدراسة المتمثلة في اإلجابة على 

. تساؤالتها كمن ثم التعليق عليها
 :َزبئج انزضبؤل األٔل 

ٕو ٝخزيف دٗس شجنبد اىز٘اصو االعزَبػٜ فٜ دػٌ اىَْظٍ٘خ اىزؼيَٞٞخ ىذٙ 

-صبّٜ-ٗهأ)طالة ميٞخ اىزشثٞخ فٜ عبٍؼخ أً اىقشٙ؟ثبخزالف اىَغز٘ٙ اىذساعٜ 

". (دساعبد ػيٞب-صبىش

لإلجابة على ىذا التساؤؿ قاـ الباحث بحساب تحليل التباين األحادم بين كل من 
كمتغيرات مستقلة ككل من  (األكؿ كالثاني كالثالث كالدراسات العليا)المستويات التعليمية 

دكر شبكات التواصل االجتماعي في كل من في دعم التواصل بين الطالب, كدعم المحتول 
كالجدكؿ . التعليمي, كدعم األنشطة التعليمية باختالؼ المستول الدراسي كمتغيرات تابعة

كداللتها ( ؼ)يوضح قيم  (3)يوضح قيم المتوسطات كاالنحرافات المعيارية كجدكؿ  (2)
يوضح قيمة التحليالت البعدية للمجموعات الثالث في دعم التواصل بين  (4)كجدكؿ 
. الطالب
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( 2)جدكؿ 
 قيم المتوسطات كاالنحرافات المعيارية تبعا للمستول الدراسي

دعم المحتول التواصل بين الطالب المستول الدراسي 
التعليمي 

دعم األنشطة 
التعليمية 

 26.24 33.64 29.04المتوسط األكؿ 
 4.064 4.910 3.827االنحراؼ المعيارم 

 26.95 33.55 29.55المتوسط الثاني 
 3.709 5.671 3.888االنحراؼ المعيارم 

 24.21 31.00 26.21المتوسط الثالث 
 4.061 4.385 3.355االنحراؼ المعيارم 

دراسات 
عليا 

 25.93 33.17 27.87المتوسط 
 4.445 5.122 4.144االنحراؼ المعيارم 

 26.02 33.22 28.31المتوسط المجموع 
 4.237 5.074 4.034االنحراؼ المعيارم 

كجود فركؽ دالة إحصائيان بين المستويات الدراسية في استخداـ ( 3)يتضح من الجدكؿ

 أفيتضح  (2)مواقع التواصل االجتماعي في دعم التواصل بين الطالب كبمراجعة جدكؿ 

طالب المستول الثاني ىم األقل استخداما لمواقع التواصل االجتماعي بهدؼ التواصل فيما 

بينهم في حين يتساكل طالب المستول األكؿ كالثاني في استخداـ مواقع التواصل بهدؼ 

التواصل فيما بينهم, يليهم طالب مستول الدراسات العليا في استخداـ مواقع التواصل 

بهدؼ التواصل فيما بينهم, في حين أف النتائج لم تشير إلى كجود فركؽ دالة إحصائيان بين 

كل من دعم المحتول  المستويات الثالثة في استخداـ مواقع التواصل االجتماعي في

الذم يعرض المتوسطات  (2)التعليمي, ك دعم األنشطة التعليمية غير أف المدقق في جدكؿ 

كاالنحرافات المعيارية يتضح لو أف طالب المستول الثالث أقل استخداما لمواقع التواصل 

   .االجتماعي مقارنة بالمستول األكؿ كالثاني كالدراسات العليا
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(  3)جدكؿ 
  تبعا للمستول الدراسياألحادمتحليل نتائج تحليل التباين 

مجموع  
المربعات 

درجة 
الحرية 

مربع 
المتوسطات 

الداللة "" ؼ

التواصل 
بين 

الطالب 

التباين بين 
المجموعات 

151.877 3 50.626 3.211 0,024 

التباين داخل 
المجموعات 

3216.811 204 15.769 

 207 3368.688المجموع 

دعم 
المحتول 
التعليمي 

التباين بين 
المجموعات 

 غير دالة 1.082 27.831 3 83.493

التباين داخل 
المجموعات 

5245.772 204 25.715 

 207 5329.264المجموع 

دعم 
األنشطة 
التعليمية 

التباين بين 
المجموعات 

 غير دالة 1.283 22.952 3 68.856

التباين داخل 
المجموعات 

3648.024 204 17.882 

  207 3716.880المجموع 

(  4)جدكؿ 

عدـ كجود فركؽ ثنائية بين المستوم األكؿ كالمستول الثاني في  (4)يتضح من جدكؿ 

استخداـ مواقع التواصل االجتماعي في دعم التواصل بين الطالب, كدعم المحتول التعليمي, 

كدعم األنشطة التعليمية كما يتضح من نفس الجدكؿ عدـ كجود فركؽ ثنائية بين المستول 

األكؿ كالمستول الثالث في استخداـ مواقع التواصل االجتماعي في دعم التواصل بين 

الطالب, كدعم المحتول التعليمي, كدعم األنشطة التعليمية, كما تشير النتائج إلى عدـ كجود 
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فركؽ ثنائية بين المستوم األكؿ كمستول الدراسات العليا في استخداـ مواقع التواصل 

االجتماعي في دعم التواصل بين الطالب, كدعم المحتول التعليمي, كدعم األنشطة 

التعليمية,  
 المجموعات الثالث نتائج المقارنات الثنائية في الفركؽ في دعم التواصل بين

السنة  (س(
الدراسية 

متوسط الفركؽ في السنة الدراسية  (ص(
 (ص-س)المتوسطات 

الداللة الخطأ المعيارم 

األكؿ 
 

 غير دالة 976.- 501-.الثاني 
 غير دالة 1.167 2.830الثالث 

 غير دالة 621. 1.178دراسات عليا 

الثاني 
 غير دالة 976. 501.األكؿ 
 غير دالة 1.358 3.331الثالث 

 غير دالة 931. 1.679دراسات عليا 

 
الثالث 

 غير دالة 1.167- 2.830األكلى 
 غير دالة 1.358- 3.331-الثاني 

 غير دالة 1.130- 1.652-دراسات عليا 

دراسات عليا 
المجموع 

 غير دالة 621.- 1.178- األكؿ
 غير دالة 931.- 1.679-الثانية 
 غير دالة 1.130 1.652الثالثة 

عدـ كجود فركؽ ثنائية بين المستوم األكؿ كالمستول الثاني في  (4)يتضح من جدكؿ 

استخداـ مواقع التواصل االجتماعي في دعم التواصل بين الطالب, كدعم المحتول التعليمي, 

كدعم األنشطة التعليمية كما يتضح من نفس الجدكؿ عدـ كجود فركؽ ثنائية بين المستول 

األكؿ كالمستول الثالث في استخداـ مواقع التواصل االجتماعي في دعم التواصل بين 

الطالب, كدعم المحتول التعليمي, كدعم األنشطة التعليمية, كما تشير النتائج إلى عدـ كجود 

فركؽ ثنائية بين المستوم األكؿ كمستول الدراسات العليا في استخداـ مواقع التواصل 
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االجتماعي في دعم التواصل بين الطالب, كدعم المحتول التعليمي, كدعم األنشطة 

التعليمية,  

كما يتضح من الجدكؿ نفسو عدـ كجود فركؽ ثنائية بين المستوم الثاني كالمستول 

األكؿ في استخداـ مواقع التواصل االجتماعي في دعم التواصل بين الطالب, كدعم المحتول 

التعليمي, كدعم األنشطة التعليمية كما يتضح من نفس الجدكؿ عدـ كجود فركؽ ثنائية بين 

المستول الثاني كالمستول الثالث في استخداـ مواقع التواصل االجتماعي في دعم التواصل 

بين الطالب, كدعم المحتول التعليمي, كدعم األنشطة التعليمية, كما تشير النتائج إلى عدـ 

كجود فركؽ ثنائية بين المستوم الثاني كمستول الدراسات العليا في استخداـ مواقع التواصل 

االجتماعي في دعم التواصل بين الطالب, كدعم المحتول التعليمي, كدعم األنشطة 

. التعليمية

عدـ كجود فركؽ ثنائية بين المستوم الثالث كالمستول  (4)كما يتضح من جدكؿ 

األكؿ في استخداـ مواقع التواصل االجتماعي في دعم التواصل بين الطالب, كدعم المحتول 

التعليمي, كدعم األنشطة التعليمية كما يتضح من نفس الجدكؿ عدـ كجود فركؽ ثنائية بين 

المستول الثالث كالمستول الثاني في استخداـ مواقع التواصل االجتماعي في دعم التواصل 

بين الطالب, كدعم المحتول التعليمي, كدعم األنشطة التعليمية, كما تشير النتائج إلى عدـ 

كجود فركؽ ثنائية بين المستوم الثالث كمستول الدراسات العليا في استخداـ مواقع التواصل 

االجتماعي في دعم التواصل بين الطالب, كدعم المحتول التعليمي, كدعم األنشطة التعليمية 

ىل يختلف دكر شبكات التواصل االجتماعي في كل من دعم التواصل "نتائج التساؤؿ الثاني 

بين الطالب, كدعم المحتول التعليمي, كدعم األنشطة التعليمية باختالؼ مستول الخبرة 
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". (جيد جدا-جيد-متوسط-ضعيف)باستخداـ شبكات التواصل االجتماعي 

 :َزبئج انزضبؤل انثبَٙ 
ٕو ٝخزيف دٗس شجنبد اىز٘اصو االعزَبػٜ فٜ دػٌ اىَْظٍ٘خ اىزؼيَٞٞخ "

-عٞذ-ٍز٘عظ-ضؼٞف)ثبخزالف ٍغز٘ٙ اىخجشح ثشجنبد اىز٘اصو االعزَبػٜ؟  

". (عٞذ عذا

(  5)جدكؿ 
 قيم المتوسطات كاالنحرافات المعيارية تبعا لمستويات الخبرة باستخداـ شبكات التواصل

االجتماعي 
 التعليمية األنشطةدعم دعم المحتول التعليمي التواصل بين الطالب المستول الدراسي 

 24.18 30.55 27.27المتوسط األكؿ 
 3.545 4.886 3.101االنحراؼ المعيارم 

 25.13 32.56 27.94المتوسط الثاني 
 4.541 5.660 4.596االنحراؼ المعيارم 

 26.44 33.08 28.14المتوسط الثالث 
 4.110 4.974 4.214االنحراؼ المعيارم 

دراسات 
عليا 

 26.46 34.14 28.87المتوسط 
 4.168 4.672 3.572االنحراؼ المعيارم 

 26.02 33.22 28.31المتوسط المجموع 
 4.237 5.074 4.034االنحراؼ المعيارم 

 
عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيا بين مستويات الخبرة في استخداـ  (6)يتضح من جدكؿ 

مواقع التواصل االجتماعي في كل من دعم التواصل بين الطالب, كدعم المحتول التعليمي, 
يتضح تساكل كل من المستول األكؿ كالثاني  (5)كبمراجعة جدكؿ . كدعم األنشطة التعليمية

في مستول خبرة استخداـ مواقع التواصل بهدؼ التواصل فيما بينهم كما تساكل كل من 
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المستول الثالث بمستول الدراسات العليا في مستول خبرة استخداـ مواقع التواصل بهدؼ 
– الثالث – الثاني – األكؿ )التواصل فيما بينهم, كما تتساكم تقريبا المستويات الدراسية 

في مستول خبرة استخداـ مواقع التواصل بهدؼ دعم المحتول التعليمي,  (الدراسات العليا
.  كدعم األنشطة الطالبية

 
تحليل نتائج تحليل التباين األحادم تبعا لمستويات الخبرة باستخداـ شبكات  (6)جدكؿ 

التواصل االجتماعي 
مجموع  

المربعات 
مربع درجة الحرية 

المتوسطات 
الداللة "" ؼ

التواصل 
بين 

الطالب 

التباين بين 
المجموعات 

 غير دالة 0,908 14.793 3 44.379

التباين داخل 
المجموعات 

3324.309 204 16.296 

 207 3368.688المجموع 

دعم 
المحتول 
التعليمي 

التباين بين 
المجموعات 

 غير دالة 2.184 55.270 3 165.810

التباين داخل 
المجموعات 

5163.455 204 25.311 

 207 5329.264المجموع 

دعم 
األنشطة 
التعليمية 

التباين بين 
المجموعات 

 غير دالة 1.941 34.380 3 103.139

التباين داخل 
المجموعات 

3613.741 204 17.714 

 207 3716.880المجموع 
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 :َزبئج انزضبؤل انثبنث
ٕو ٝخزيف دٗس شجنبد اىز٘اصو االعزَبػٜ فٜ دػٌ اىَْظٍ٘خ •  " 

اىزؼيَٞٞخ ثبخزالف ٍغز٘ٝبد فزشاد اعزخذاً شجنبد اىز٘اصو االعزَبػٜ 

". (أمضش ٍِ صالس عبػبد-صالس عبػبد-عبػزبُ-عبػخ)

( 7)جدكؿ 
قيم المتوسطات كاالنحرافات المعيارية تبعا لعدد ساعات الدخوؿ إلى شبكات التواصل 

أسبوعيا 
دعم األنشطة التعليمية دعم المحتول التعليمي التواصل بين الطالب المستول الدراسي 

 األكؿ
 25.84 33.23 28.34المتوسط 

 4.286 4.983 3.822االنحراؼ المعيارم 

الثاني 
 25.71 32.50 27.74المتوسط 

 4.405 5.144 4.068االنحراؼ المعيارم 

الثالث 
 25.73 32.59 27.68المتوسط 

 4.289 4.748 4.213االنحراؼ المعيارم 
دراسات 

عليا 
 26.85 34.35 29.25المتوسط 

 3.941 5.229 4.200االنحراؼ المعيارم 

المجموع 
 26.02 33.22 28.31المتوسط 

 4.237 5.074 4.034االنحراؼ المعيارم 

عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيا بين فترات استخداـ شبكات  (8)يتضح من جدكؿ 

التواصل االجتماعي في كل من دعم التواصل بين الطالب, كدعم المحتول التعليمي, كدعم 

. األنشطة التعليمية
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تحليل نتائج تحليل التباين األحادم لعدد ساعات الدخوؿ إلى شبكات التواصل  (8)جدكؿ 
 أسبوعيا

مجموع  
المربعات 

الداللة "" ؼمربع المتوسطات درجة الحرية 

التواصل 
بين 

الطالب 

غير  0.161 1.736 27.946 3التباين بين المجموعات 
التباين داخل  دالة

المجموعات 
204 16.102 

 207المجموع 

دعم 
المحتول 
التعليمي 

غير  0,245 1.397 35.765 3التباين بين المجموعات 
التباين داخل  دالة

المجموعات 
204 25.598 

 207المجموع 

دعم 
األنشطة 
التعليمية 

غير  0,197 1.667 29.642 3التباين بين المجموعات 
التباين داخل  دالة

المجموعات 
204 17.784 

 207المجموع 

يتضح أف طالب الدراسات العليا ىم األعلى في فترات استخداـ  (7)كبمراجعة جدكؿ 

شبكات التواصل االجتماعي بهدؼ دعم التواصل بين الطالب, يليهم طالب المستول 

األكؿ, بينما يتساكل كل من طالب المستول الثاني كالثالث في فترات استخداـ شبكات 

التواصل االجتماعي بهدؼ دعم التواصل بين الطالب, كما اتضح من نفس الجدكؿ اف 

طالب الدراسات العليا ىم األعلى في فترات استخداـ شبكات التواصل االجتماعي بهدؼ 

دعم المحتول التعليمي, يليهم طالب المستول األكؿ, بينما يتساكل كل من طالب المستول 
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الثاني كالثالث في فترات استخداـ شبكات التواصل االجتماعي بهدؼ دعم المحتول 

التعليمي, أيضان تصدر طالب مستول الدراسات العليا في فترات استخداـ شبكات التواصل 

االجتماعي بهدؼ دعم األنشطة التعليمية بينما تساكل طالب المستول األكؿ كالثاني كالثالث 

. تقريبا في فترات استخداـ شبكات التواصل االجتماعي بهدؼ دعم األنشطة التعليمية

: َزبئج انزضبؤل انراثغ
ٕو ٝخزيف دٗس شجنبد اىز٘اصو االعزَبػٜ فٜ دػٌ اىَْظٍ٘خ اىزؼيَٞٞخ  " 

-ٍشح ٗاؽذح)ثبخزالف ٍشاد اىذخ٘ه ػيٚ شجنبد اىز٘اصو االعزَبػٜ أعج٘ػٞب 

". (أمضش ٍِ صالس ٍشاد أعج٘ػٞب-صالس ٍشاد-ٍشربُ

(  9)جدكؿ 
 أسبوعيا شبكات التواصل إلىقيم المتوسطات كاالنحرافات المعيارية تبعا لعدد مرات الدخوؿ 

دعم المحتول التواصل بين الطالب المستول الدراسي 
التعليمي 

 األنشطةدعم 
التعليمية 

 األكؿ
 25.84 33.23 28.34المتوسط 

 4.286 4.983 3.822االنحراؼ المعيارم 

الثاني 
 25.71 32.50 27.74المتوسط 

 4.405 5.144 4.068االنحراؼ المعيارم 

الثالث 
 25.73 32.59 27.68المتوسط 

 4.289 4.748 4.213االنحراؼ المعيارم 
دراسات 

عليا 
 26.85 34.35 29.25المتوسط 

 3.941 5.229 4.200االنحراؼ المعيارم 

المجموع 
 26.02 33.22 28.31المتوسط 

 4.237 5.074 4.034االنحراؼ المعيارم 
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 بين عدد مرات استخداـ إحصائياعدـ كجود فركؽ دالة  (10)يتضح من جدكؿ 
شبكات التواصل االجتماعي في كل من دعم التواصل بين الطالب, كدعم المحتول 

.  التعليميةاألنشطةالتعليمي, كدعم 
 في عدد مرات األعلى طالب الدراسات العليا ىم أفيتضح  (9)كبمراجعة جدكؿ 

استخداـ شبكات التواصل االجتماعي بهدؼ دعم التواصل بين الطالب, يليهم طالب 
, بينما يتساكل كل من طالب المستول الثاني كالثالث في عدد مرات األكؿالمستول 

استخداـ شبكات التواصل االجتماعي بهدؼ دعم التواصل بين الطالب, كما اتضح من نفس 
 في عدد مرات استخداـ شبكات التواصل األعلى طالب الدراسات العليا ىم أفالجدكؿ 

, بينما يتساكل كل األكؿاالجتماعي بهدؼ دعم المحتول التعليمي, يليهم طالب المستول 
من طالب المستول الثاني كالثالث في عدد مرات استخداـ شبكات التواصل االجتماعي 

 
( 10)جدكؿ 

 أسبوعيا شبكات التواصل إلىتحليل نتائج تحليل التباين األحادم تبعا لعدد مرات الدخوؿ 
مجموع  

المربعات 
الداللة "" ؼمربع المتوسطات درجة الحرية 

التواصل بين 
الطالب 

  26.301 3 78.904التباين بين المجموعات 
1.631 

 غير دالة
 16.126 204 3289.783التباين داخل المجموعات 

 207 3368.687المجموع 

دعم المحتول 
التعليمي 

 غير دالة 2.287 57.794 3 173.381التباين بين المجموعات 
 25.274 204 5155.883التباين داخل المجموعات 

 207 5329.264المجموع 

دعم األنشطة 
التعليمية 

 غير دالة 1.216 21.762 3 65.285التباين بين المجموعات 
 17.900 204 3651.595التباين داخل المجموعات 

 207 3716.880المجموع 
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 الفصل الخامس

 ملخص النتائج 

 

  مناقشة النتائج وتفسٌرها

 التوصٌات 

  المقترحات
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 يهخص انُزبئج 
. يسعى الباحث من خالؿ ىذا الفصل إلى مناقشة نتائج الدراسة كتفسيرىا

يتضح من عرض نتائج الدراسة الحالية كمناقشة فركض الدراسة في ضوء الدراسات 

السابقة كاإلطار النظرم أف شبكات التواصل االجتماعي لها دكر في كل من دعم التواصل بين 

الطالب, كدعم المحتول التعليمي, كدعم األنشطة التعليمية باختالؼ المستول الدراسي 

التحليالت اإلحصائية بحساب تحليل التباين في ضوء ك". (دراسات عليا-ثالث-ثاني-أكؿ)

 (األكؿ كالثاني كالثالث كالدراسات العليا)األحادم بين كل من المستويات التعليمية 

 :كدكر شبكات التواصل االجتماعي في كل من, كمتغيرات مستقلة

 .دعم التواصل بين الطالب .1

 .دعم المحتول التعليمي .2

 .دعم األنشطة التعليمية باختالؼ المستول الدراسي كمتغيرات تابعة .3

نالحظ ىنا أف ىذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليو الدراسة السابقة التي قاـ بها 

كالتي تشير إلى انتشار استخداـ الفيس بوؾ بين طالب كطالبات  (ـ2011العتيبي,)

, حيث أشارت النتائج أف دافع الفضوؿ كالمشاركة ىو %77الجامعات السعودية بنسبة 

( 2011عبيد ,)األكؿ في دفعهم الستخداـ الفيس بوؾ, كما اتفقت نتائج الدراسة مع نتائج 

كالتي تشير إلى أف الطالب يستخدموا شبكات التواصل االجتماعي بقدر كبير كلكنها ال 

تتعدل على كونها ذات عالقات اجتماعية كال تتعدل مرحلة ارتباطها بالتواصل األكاديمي, 

تشير إلى أف أىم ايجابيات استخداـ شبكات  (2011,المصرم  )كجاءت نتائج دراسة 

التواصل االجتماعي تمثلت في تعريف المستخدمين بموضوعات تساعدىم على النقاش مع 

%(. 47)اآلخرين بنسبة بلغت 
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كفيما يخص استخداـ مواقع التواصل االجتماعي في كل من دعم المحتول التعليمي, 
بعدـ كجود فركؽ دالة إحصائيان  (2012العبيرم,)كدعم األنشطة التعليمية اتفقت نتائج دراسة 

بين المستويات الدراسية في دعم المحتول التعليمي, كدعم األنشطة التعليمية حيث أشار إلى 
أف استخداـ شبكات التواصل االجتماعية في الخدمات الطالبية في الجامعات السعودية 

. أظهرت مستول منخفض
بعدد من النتائج كاف من أبرزىا استخداـ إدارات  (2012الدحدكح, )كجاءت دراسة 

ألغراض العالقات العامة في حين (%58)الجامعات الفلسطينية شبكة الفيس بوؾ بنسبة 
لألغراض األكاديمية, كما بينت الدراسة أف الطالب أكثر نشاطا  (%16)تستخدمها بنسبة 

الحربي, )كقد دعم تفسير نتائج الدراسة الحالية من قبل . على الشبكة من األكاديميين
حينما أشار إلى مميزات الشبكات االجتماعية بأنها تلغى الحواجز الجغرافية  (ـ2012

كالمكانية, كتتحطم فيها الحدكد الدكلية, حيث يستطيع الفرد في الشرؽ التواصل مع الفرد 
. في الغرب, في بساطة كسهولة

كما أف الفرد فيها يكوف مستقبل كقارئ, فهو مرسل ككاتب كمشارؾ, فهي تلغي السلبية 
التلفاز كالصحف الورقية كتعطي حيزنا للمشاركة الفاعلة من -المقيتة في اإلعالـ القديم 

فتتميز شبكات التواصل االجتماعي ببساطة في االستخداـ كال تحتاج إلى . المشاىد كالقارئ
. تدريب مركز

 ككذلك من حيث كونها اقتصادية في الجهد كالوقت كالماؿ, في ظل مجانية االشتراؾ 
كالتسجيل, فالفرد البسيط يستطيع امتالؾ حيز على الشبكة للتواصل االجتماعي, كليست 

بينما كاف ىناؾ اختالؼ . ذلك حكرنا على أصحاب األمواؿ, أك حكرنا على جماعة دكف أخرل
 & Patricio)ك دراسة   (Selwyn,2009)بين نتائج الدراسة الراىنة كما توصلت إلية دراسة 
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Goncalves,2010)  حيث أشار األكؿ إلى أف ىناؾ خمسة موضوعات رئيسة يتداكلها الطلبة
كىي تداكؿ الخبرات الجامعية مرة أخرل , تبادؿ المعلومات العملية, تبادؿ المعلومات 

األكاديمية , كإبداء االقتراحات كاالستجداءات, اما الثاني فأكدت النتائج على إمكانيات 
شبكة التواصل االجتماعي التربوية ؛من حيث احتوائو على عدد من األدكات الداخلية 

كاألدكات الخارجية التي يمكن تطويرىا من قبل المطورين ؛مما يجعلو سهل التأقلم مع أم بيئة 
. كأم غرض تربوم مرغوب

" كمن ناحية أخرل من خالؿ استعراض نتائج التساؤؿ الثاني من الدراسة كالذم يقوؿ 
ىل يختلف دكر شبكات التواصل االجتماعي في كل من دعم التواصل بين الطالب, دعم 

المحتول التعليمي, كدعم األنشطة التعليمية باختالؼ مستول الخبرة باستخداـ شبكات 
فقد جاءت نتائج الفرض ". (جيد جدا– جيد – متوسط – ضعيف )التواصل االجتماعي 

التي أشارت إلى عدـ كجود فركؽ ذات  (2012العبيرم,)الثاني مؤكدة تماما لنتائج دراسة 
داللة إحصائية بين المتوسطات في درجات عينة الدراسة على استخداـ شبكات التواصل 
. االجتماعية في الخدمات الطالبية في الجامعات السعودية بسبب الجنس أك خبرة العمل

ىل يختلف دكر شبكات التواصل "كفيما يخص التساؤؿ الثالث الذم نص على 
االجتماعي في كل من دعم التواصل بين الطالب, كدعم المحتول التعليمي, كدعم األنشطة 

-ساعتاف-ساعة)التعليمية باختالؼ مستويات فترات استخداـ شبكات التواصل االجتماعي 
فقد اختلفت نتائج الدراسة مع ما توصلت إلية ". (أكثر من ثالث ساعات-ثالث ساعات

حيث أشارت النتائج أف الطالب  (Bynum.B,2011)الدراسات السابقة كما في دراسة 
 ساعة أسبوعيا في استخداـ شبكات التواصل االجتماعي لتحسين 40يقضوف ما يزيد عن 

فيصل المصرم )المشاركة الطالبية كتطبيقاتها في المؤسسات التعليمية الحكومية, كدراسة 
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من المبحوثين يستخدموف مواقع التواصل  (%52)التي توصلت إلى أف نسبة  (2011,
. االجتماعي لمدة تصل إلى ساعتين يوميان بهدؼ دعم التواصل كدعم العملية التعليمية

ىل يختلف "كمن ناحية أخرل من خالؿ استعراض نتائج التساؤؿ الرابع الذم نص على 
دكر شبكات التواصل االجتماعي في كل من دعم التواصل بين الطالب, كدعم المحتول 

التعليمي, كدعم األنشطة التعليمية باختالؼ مرات الدخوؿ على شبكات التواصل االجتماعي 
قد أشارت النتائج ". (أكثر من ثالث مرات أسبوعيا-ثالث مرات-مرتاف-مرة كاحدة)أسبوعيا 

إلى عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيا بين عدد مرات استخداـ شبكات التواصل االجتماعي في 
كقد . كل من دعم التواصل بين الطالب, كدعم المحتول التعليمي, كدعم األنشطة التعليمية

. دعمت ىذه النتيجة من قبل نتائج الدراسات السابقة في البيئة العربية
كجدير بالذكر اإلشارة إلى تأثير الثقافة المجتمعية السائدة تجاه استخداـ شبكات 

التواصل االجتماعي كالتي تعتبر أحد الصعوبات الرئيسة التي قد تعيق جهود, كمبادرات إدخاؿ 
استخداـ شبكات التواصل االجتماعي في البيئة الجامعية, فالمفهـو السائد عند كثير من 

مستخدمي شبكة االنترنت باألخص في البيئات العربية أف تلك الشبكات االجتماعية ال يتم 
ارتيادىا كاستخدامها إال ألغراض سيئة أك في أفضل األحواؿ لتمضية الوقت بدكف أم فائدة 

.  مرجوة

كما يوجد اتجاه آخر يفضل اإلبقاء على الوضع الراىن كمقاكمة أم تغير كقد يعود 

السبب في ذلك إلى عدـ اقتناعهم باألسباب التي تدفعهم إلى ضركرة إدخاؿ تغيرات كبرل 

في بيئة الواقع, مثل االستعانة بأدكات شبكات التواصل االجتماعي في أغراض التسويق ,أك 

بشكل خاص –التسجيل كالقبوؿ اإللكتركني للطالب كمن ىنا يجب على الجامعات تزكيدىم 

بالمعلومات كالتدريب كالتنمية المهنية المتطورة لتعريفهم بالفوائد االيجابية المترتبة على –
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كما يجب كذلك كضع, .استخداـ أدكات شبكات التواصل االجتماعي في البيئات الجامعية 

كنشر قواعد إجرائية دقيقة تنظم آليات االستخداـ العملي ألدكات شبكات التواصل 

االجتماعي, فضال عن االلتزاـ الصاـر بمواثيق شرؼ أخالقية كقانونية 

كىذا يستدعي ضركرة تفعيل استخدـ شبكات التواصل االجتماعي  . (Wong,2009)محدكدة

كاالستفادة منو في العملية التعليمية, كتوعية المجتمع كتثقيفو بالفوائد العائدة عليهم جراء 

. استخداـ ىذه الشبكات لدعم العملية التعليمية

 كبصفة عامة يوجد قلة في استخداـ شبكات التواصل االجتماعي لدعم العملية 

التعليمية كما يوجد ضعف في المحتول العربي لشبكات التواصل االجتماعي على االنترنت, 

مقارنة بذات المواقع بشبكات التواصل االجتماعي باللغات األجنبية األخرل على مستول 

. األقساـ كالكليات, كالجامعات

: انزٕصٛبد 
 :توصى الدراسة بما يلي

 االستفادة من شبكات التواصل االجتماعي على مستول الجامعات بشكل أكسع. 

  توعية المعلمين كالطالب بالخدمات التي تستطيع أف تقدمها شبكات التواصل

 .االجتماعي

 توظيف شبكات التواصل االجتماعي في تدريس بعض المقررات بالجامعات. 

  االستفادة من شبكات التواصل االجتماعي في التوجو نحو التعليم االلكتركني بأقل

 .تكلفو

  االستفادة من شبكات التواصل االجتماعي كنظاـ إلدارة التعليم لن بعض الشبكات تدعم

 .التعليم االلكتركني التشاركي 
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 تشجيع المعلمين الذين يقوموف بتوظيف شبكات التواصل االجتماعي في التدريس. 

  كضع آلية الستخداـ شبكات التواصل االجتماعي في التعليم الجامعي. 

 :املقرتحبد 
 :يقترح الباحث إجراء المزيد من الدراسات حوؿ

 أـ جامعة طالبات لدل التعليمية المنظومة دعم في االجتماعي التواصل شبكات دكر 

 .القرل

 دكر شبكات التواصل االجتماعي في دعم إدارة التعليم الجامعي. 

 دراسة فاعلية شبكات التواصل االجتماعي في تنمية مهارات التعليم. 

 اتجاىات التعليم العالي نحو استخداـ شبكات التواصل االجتماعي بالمقررات الدراسية. 

 إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية على مرحلة الدراسات العليا فقط. 

  كمقارنو النتائج مع الدراسة الحالية. إجراء دراسة مشابهة تطبق على التعليم قيل الجامعي. 

 إجراء دراسة مشابهة تطبق على بعض الجامعات األخرل. 
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 المراجـــــــــــــــع

 

 

  ًالمراجع العربٌة : أوال 

 

 

  ًالمراجع األجنبٌة : ثانٌا 
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:انؼرثٛخ املراجغ  

 لدى طالب االجتماعي التواصل شبكات استخدام واقع( م2013)حممد حلمي أمحد ,المجد أبو
 والنفسية الرتبوية العلوم جملة, منشور حبث , العربية اجلامعات ببعض العليا الدراسات

 .الوادي جنوب جامعة, الرتبية بكلية

من  عينة على مسحية  دراسة بوك للفيس السعوديات الفتيات استخدام( م2012)فوزية ,الحربي
 بن حممد اإلمام جامعو, ماجستري رسالة, الرياض مدينة يف الثانوية ادلرحلة طالبات
 .سعود

 الرابط على, االجتماعي التواصل شبكات خدمات الرمحن, عبد ,الحسيني
http://www.alhoussainy.net/alhoussainy/article.php?aid=226.  

 , االلكرتوين والتدريب التعليم خدمة يف 2.0 ويب  تقنيات توظيف : سليمان بنت ىند , الخليفة
 يف اسرتجاعو مت الرياض, والفين ادلهين للتدريب الرابع السعودي التقين ادلؤمتر
  http://www.tech2click.net/archives/952 :الرابط على18/1/1432

 اجلامعات يف الفيسبوك االجتماعية الشبكة لتوظيف مقرتح تصور(م2012 )امحد عالء ,الدحدكح
 . فلسطني ,غزة ,اإلسالمية باجلامعة الرتبية كلية,منشورة غري دراسة, الفلسطينية

 , 15ع ,الرتبية جملة , العريب العامل يف االجتماعي التواصل مواقع استخدام( م2003)زاىرراضي,
 .عمان األىلية, عمان جامعة

 تواجو اليت ادلشكالت حل يف االجتماعي التواصل مواقع دور( م2013)جابر حمسن, الزىراني
 .القرى أم جامعة , الرتبية كلية,دكتوراه رسالة ,حنوىا واجتاىاهتم العملية الرتبية طالب

 .الثانية الطبعة,الكتب عامل.منظومة رؤية التدريس تصميم(. م2001 )حسن, زيتوف
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 األخصائي على وتأثريىا االجتماعية الشبكات( م2010)خليفة ىبة,العال عبد,عادل أمينة,السيد
 عشر الثالث ادلؤمتر مقدم حبث(, بوك الفيس دلوقع واالستخدام للتواجد شاملة دراسة)وادلكتبة

 للمكتبات ادلصرية اجلمعية- مصر يف واجملتمع ادلكتبة- وادلعلومات ادلكتبات ألخصائي
 .وادلعلومات

 العامة, وخصائصو النظرية مداخلو يف دراسة: اجلديد اإلعالم( م2011 )مصطفى عباس ,صادؽ
 .واالتصال اإلعالم لعلوم العربية البوابة

 حبث, اجلامعية ادلقررات دعم يف االجتماعية الشبكات دور(, م2011)حممد حممد, الهادم عبد
 تعقده الذي والطموحات التحديات : االنرتنت على العريب احملتوى مؤمتر إىل مقدم
 .اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جبامعة وادلعلومات احلاسب علوم كلية

. نادية مصطفى, وبين" عزت حممد "ومشعة, حزامة وجودت, حممد والشناوي, ماجدة عبيد,
 .والتوزيع للنشر الصفاء دار: عمان ,1ط. التدريس تصميم أساسيات(. م2004)

 مفهومة العلمي البحث (م2007)إبراىيم كايد, احلق عبد الرمحن؛ عدس,عبد ؛ ذوقان,عبيدات
 . الفكر دار ,األردن ,  عمان,وأساليبو وأدواتو

 الطالب خدمات حتسني يف االجتماعي التواصل شبكات استخدام( ىـ1433)محدان فهد,العبيرم
 . القرى أم  جامعة ,الرتبية كلية, دكتوراه رسالة, مقرتح تصور السعودية اجلامعات يف

 الفيس شبكة السعودية اجلامعات وطالبات طالب استخدام(م2011 )فارس بن جارح, العتيبي
 .سعود ادللك جامعة ,اآلداب كلية,ماجستري رسالة ,تطبيقية دراسة.. بوك

 جزر أم واحد عامل: اإلنرتنت على االجتماعية الشبكات استخدام ثقافة(م2010)عمرو,عزت
. يناير 10 األحد" الشروق "يف منشور مقال ,معزولة؟

  http://amr-ezzat.blogspot.com/2010/01/blog-post_10.html:الرابط على

 والتكنولوجيا التعليمية االتصال وسائل(م2013 )حممد إحسان, كنساره ؛ إسحاق اهلل عبد,عطار
 .ادلكرمة مكة .احلديثة
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 على األردنيني ادلواطنني حتفيز يف االجتماعي التواصل مواقع دور( م2012)سليم حامت ,العالكنة
 ثقافة " بعنوان عشر السابع العلمي للمؤمتر مقدمة ورقة, اجلماىريي احلراك يف ادلشاركة
 .اآلداب كلية:فيالدلفيا جامعة",التغيري

 يف االجتماعي التواصل شبكات استخدام فاعلية(, ىـ1433)حممد ظاىر بنت جواىر العنزم,
 ادلنورة بادلدينة ادلتوسط الثالث الصف طالبات لدى ادلعرفة جمتمع حنو واالجتاه العلوم حتصيل

  .القرى أم جامعة , الرتبية كلية, دكتوراه رسالة, 

 االجتماعية الشبكة باستخدام التعليم تكنولوجيا منهاج إثراء فاعلية( م2012,)زياد هتاين ,فورة
facebook يف ادلعلمات الطالبات لدى االنرتنت و احلاسوب استخدام مهارات تنمية يف 

  .الرتبية كلية,بغزة اإلسالمية  اجلامعة.منشورة غري ماجستري رسالة .بغزة اإلسالمية اجلامعة

 .العريب العامل يف التغيري وديناميكية االجتماعي التواصل شبكات(م2011 )وليد خالد,محمود
 . للنشر مدارك,لبنان

 جديدة آفاق: العمل وفرص الريادة على االجتماعي اإلعالم أثر( م2012)ىادي رشا؛سامل,مرتضى
 بالشراكة احلكومية لإلدارة ديب :واالبتكار احلوكمة برنامج, اقتصادياً  العريب الشباب لتمكني

 .SAP شركة مع

 كتاب ... الواقعية للمجتمعات بديال االفرتاضية اجملتمعات (م2012)حممود الدين هباء ,مزيد
 .ادلتحدة العربية اإلمارات جامعة. الرتمجة دراسات قسم , وذجاً  الوجوه

 وأثرىا, االجتماعي التواصل دلواقع اجلامعيني الطلبة استخدامات(م2011 )فيصل نعيم, المصرم
 كلية عقدتو الذي" اجملتمعية والتحوالت األعالم "مؤمتر  ,األخرى اإلعالم وسائل على

 .األردن اربد - الريموك جبامعة اإلعالم

 مقارنة دراسة. ادلتلقني مجهور على االجتماعي التواصل شبكات تأثري(, م2012)حممد,المنصور

 ,منشورة غري ماجستري رسالة. ",أ وذجاً  العربية. " اإللكرتونية وادلواقع االجتماعية للمواقع

 .الدا ارك يف ادلفتوحة العربية األكادميية, والرتبية اآلداب كلية جملس
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 على األقصى جبامعة التدريس ىيئة أعضاء لتدريب مقرتح برنامج( م2009 )اهلل عبد حسن النجار,

 اإلسالمية اجلامعة جملة , التدريبية احتياجاهتم ضوء يف التعليم تكنولوجيا مستحدثات

 .عشر السابع اجمللد األول العدد (اإلنسانية الدراسات سلسلة)

 جملة, العادلية األحداث توجيو يف االلكرتوين اإلعالم وسائل دور( م2011 )حممود  جنيب ,نصر

 .131عدد ,مصر , اإلدارية التنمية

 اإلنرتنت عرب والتعلم النحت جمال تطوير يف ودوره الفيسبوك موقع( م2011)شوقي بسمة , نصيف

 تطوير الثالث الدويل - السادس العريب السنوي العلمي ادلؤمتر, ادلعرفة عصر متطلبات ضوء يف

 كلية ,ادلعرفة عصر متطلبات ضوء يف العريب والوطن مصر يف النوعي العايل التعليم برامج

 .ادلنصورة جامعة,النوعية الرتبية

 االجتماعية العالقات يف وتأثريه االجتماعية الشبكات مواقع استخدام( م2012)نرميان مرمي, نومار

 قسم ,منشورة غري ماجستري رسالة,اجلزائر يف بوك الفيس موقع مستخدمي من عينة دراسة

 .اجلزائر,بانية-خلضر احلاج جامعة,واالتصال اإلعالم علوم شعبة اإلنسانية العلوم
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 المالحـــــــــــق

 

  االستبانة فً صورتها األولٌة 

 بٌان بأسماء محكمً االستبانة 

  االستبانة فً صورتها النهائٌة 
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 (1)يهحق رقى 
 

 أداح انذراصخ يف صٕررٓب األٔنٛخ
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 انًًهكخ انؼزثٛخ انسؼٕدٚخ

   ٔسارح انزؼهٛى انؼبنٙ     

   خبيؼخ أو انمزٖ 

  كهٛخ انززثٛخ

 لسى انًُبْح ٔطزق انزذرٚس

 

 

 

 

 

 

 

 اصزجبَخ دراصخ ثؼُٕاٌ
دٔر شجكبد انزٕاصم االجزًبػٙ يف دػى املُظٕيخ " 

 "انزؼهًٛٛخ نذٖ طالة كهٛخ انرتثٛخ يف جبيؼخ أو انقرٖ 
 

 

 ٙ اىزشثٞخ رخصص اى٘عبئو اىزؼيَٞٞخفٍِ ٍزطيجبد اىؾص٘ه ػيٚ دسعخ اىَبعغزٞش 

 

 

 

 يؼهٕيبد ػٍ يحكى االسزجبَخ

 

 :.................................................................................االسى 

 :........................................................................انذرخخ انؼهًٛخ

 :............................................................................. انزخصص

 :............................................................................خٓخ انؼًم

 :...................................................................انجزٚذ اإلنكززَٔٙ

 :...............................................................................خٕال/ْبرف

 

 

 

 

 إػذاد 

 أًٍٚ ثٍ أحًذ ثٍ َبصز انحًذ
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 ثغٌ هللا اىشؽَِ اىشؽٌٞ

 عؼبدح اىذمز٘س

 اىسالً ػيينٌ ًرمحح اهلل ًتزماتو                          ًتؼذ

 ٝقً٘ اىجبؽش ثذساعخ ىيؾص٘ه ػيٚ دسعخ اىَبعغزٞش فٜ اىَْبٕظ ٗاى٘عبئو اىزؼيَٞٞخ ثغبٍؼخ أً اىقشٙ ٗػْ٘اّٖب  

 يف انرتثٛخ كهٛخ طالة نذٖ انزؼهًٛٛخ املُظٕيخ دػى يف االجزًبػٙ انزٕاصم شجكبد دٔر"

 "انقرٖ أو جبيؼخ

 :ومن ومتطمبات الحصول عمى الدرجة عمل استبانه محاورها كاآلتي 
 ما دور شبكات التواصل االجتماعً فً دعم التواصل بٌن الطالب؟ .1

 ما دور شبكات التواصل االجتماعً فً دعم المحتوى التعلٌمً؟ .2

 ما دور شبكات التواصل االجتماعً فً دعم األنشطة التعلٌمٌة؟ .3

 

ّٗظشاً ىَب رزَزؼُ٘ ثٔ ٍِ خجشح ٗعؼخ اطالع ، ٗسغجخ فٜ االعزضادح ٍِ ػيَنٌ  ، ٝقذً اىجبؽش ثِٞ ٝذٝنٌ اعزجبّٔ  

 ، ٗرىل إلثذاء سؤٝزنٌ ٍٗالؽظزنٌ ؽ٘ه

 .مدى سالمة صٌاغة العبارات .1

 .مناسبة الفقرات .2

 .إضافة ما ترونه مناسب لها .3

 . حذف ما ترونه غٌر مناسب .4

 

 

 داػٞبً هللا أُ ٝغؼو ٕزا فٜ ٍ٘اصِٝ ؽغْبرنٌ ٗأال ٝؾشٍنٌ أعشٓ ٗأُ ٝؾفظنٌ ٗٝشػبمٌ

 

 أَِٝ ثِ اؽَذ ثِ ّبصش اىؾَذ/ اىجبؽش 

 00966- 561899918/  ع٘اه 
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 المحور األكؿ 
 الطالب بين التواصل دعم في االجتماعي التواصل شبكات دكر

 ٍْبعجخ اىؼجبسح اىؼجبسح 

اىؼجبسح ثؼذ اىزؼذٝو  رؼذه رؾزف رجقٚ          

التشجٌع على استخدام التقنٌة 

وشبكات االنترنت 

    

    مغش اىخغو ٗاىشٕجخ ىذٙ اىطالة 

ٝغٌٖ فٜ رْ٘ع اىخجشاد ثِٞ 

 اىطالة

    

ٍشاعؼخ ٍْٗبقشخ اىنزت ثشنو 

 رؼبّٜٗ

    

ٍزبثؼخ اىَغزغذاد فٜ اىَْٖظ 

 أٗ اىَقشس

    

ؽش اىطالة ػيٚ اىزؼبٍو ٍغ شجنبد 

 اىز٘اصو فٜ رغيٌٞ اى٘اعجبد

    

استخدام الهاتف الذكً للوصول إلى 

الشبكات التواصل االجتماعً 

    

عٖ٘ىخ اىز٘اصو ثِٞ اىطالة 

ٗأػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ خبسط 

اىغبٍؼخ 

    

اعزخذاً شجنبد اىز٘اصو 

االعزَبػٜ ٍِ قجو ػض٘ ٕٞئخ 

اىزذسٝظ ىغٖ٘ىخ اى٘ص٘ه ىيطالة 

    

    ٗعٞيخ عٞذح ىيزط٘ٝش اىزاد 

زٌادة التنافس بٌن الطالب 

وتشجٌعهم  

    

    غشط اىطَ٘ػ فٜ ّف٘ط اىطالة 

 عبارات تودكف إضافتها

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

............................................................................................................... 

.................................................................................................................. 
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 المحور الثاني
 دٗس شجنبد اىز٘اصو االعزَبػٜ فٜ دػٌ اىَؾز٘ٙ اىزؼيَٜٞ

  مناسبة العبارة العبارة
 تعدل تحذف تبقى          العبارة بعد التعدٌل

تسجٌل المحاضرات ووضعها فً 

الشبكات التواصل االجتماعً 

لالستفادة منها 

    

متابعه األخبار الجدٌدة التً تهتم 

 وتخص المنهج أو المقرر

    

     رَْٞخ ٍٖبساد اىجؾش  ثِٞ اىطالة

ػَو ٍغَ٘ػبد فٜ اىفٞظ ث٘ك 

ىنو ٍْٖظ أٗ ٍقشس 
    

طشػ سأٛ أٗ فنشح ٍْٗبقشزٖب ثِٞ 

 اىطالة ٗػض٘ ٕٞئخ اىزذسٝظ
 

    

رغٌٖ فٜ إرقبُ ٍٖبساد اىزؼيٌ 

 اىَغزَش

    

عشػخ ّقو اى٘عبئظ اىزؼيَٞٞخ ثِٞ 

اىطالة ٗػض٘ ٕٞئخ اىزذسٝظ   
    

ٝغٌٖ فٜ ّقو ٍْظٍ٘خ اىزؼيٌٞ إىٚ 

ٍْظٍ٘خ اىزؼيٌ  
    

ٌساعد فً جعل التعلٌم والتعلم أكثر 

متعه وحٌوٌة 

    

ٌساعد فً معرفة اداء االخرٌن 

حول موضوع مقترح 

    

ٝ٘فش ػشض اىَؾز٘ٙ اىزؼيَٜٞ فٜ 

- ص٘د – ص٘سح )أشنبه ٍزؼذدح 

 (فذٝ٘

    

ٍزبثؼخ اىَؾز٘ٙ اىزؼيَٜٞ ٍِ 

ٍصبس ٍزْ٘ػخ فٜ ّفظ اى٘قذ 
    

َٝنِ ٍِ اىزؼجٞش ػِ اٟساء 

اىشخصٞخ ؽ٘ه اىَؾز٘ٙ اىزؼيَٜٞ 
    

 ػجبساد ر٘دُٗ إضبفزٖب

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

............................................................................................................... 

.................................................................................................................. 
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 المحور الثالث
 دٗس شجنبد اىز٘اصو االعزَبػٜ فٜ دػٌ األّشطخ اىزؼيَٞٞخ

  مناسبة العبارة العبارة
 تبقى          تحذف تبقى          العبارة بعد التعدٌل

دمج شبكات التواصل االجتماعً 

فً المناهج الجامعٌة 
    

استخدام الحاسب اَلً  للوصول 

إلى الشبكات التواصل االجتماعً 
    

 األّشطخ رغٌٖ فٜ إداسح 

اىزؼيَٞٞخ 
    

    رغٌٖ فٜ رْ٘ع األّشطخ اىزؼيَٞٞخ 

    رشغغ ػيٚ اىؼَو اىغَبػٜ ىيطالة   

رغٖو اىز٘اصو ثِٞ اىطالة 

ٗأػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ خبسط 

اىغبٍؼخ 

    

رغبػذ ػض٘ ٕٞئخ اىزذسٝظ 

 ىطالثٔىي٘ص٘ه 
    

إضبفخ ص٘س ٍٗقبطغ فذٝ٘ ىيذسط 

ىزغٖو ٗص٘ه اىَؼيٍ٘خ ىذٙ 

 اىطالة

    

 عبارات تودكف إضافتها

 

................................................................................................................. 

................................................................................................................... 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
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 (2)يهحق رقى 
 

 قبئًخ ثأمسبء أصحبة انضؼبدح احملكًني
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 قبئَخ ثأعَبء اىَؾنَِٞ ألداح اىذساعخ
 اىقغٌ اىذسعخ اىؼيَٞخ  االعٌ  ً

 رقْٞبد اىزؼيٌٞ  أعزبر إؽغبُ ٍؾَذ مْغبسح 1

 رقْٞبد اىزؼيٌٞ أعزبر ٍشبسك  إثشإٌٞ أؽَذ ػبىٌ 2

 رقْٞبد اىزؼيٌٞ أعزبر ٍغبػذ ّجٞو اىغٞذ ٍؾَذ 3

 التعلٌم تقنٌات أعزبر ٍغبػذ ػبٝذ ٍؾَذ اىَبىنٜ  4

 ٍْبٕظ ٗطشق رذسٝظ أعزبر ٍغبػذ ٍؾَ٘د ّبٝف قضق 5

 ٍْبٕظ ٗطشق رذسٝظ أعزبر ٍغبػذ ػجذ هللا ثِ ٍؾَذ آه رٌَٞ  6

 ٍْبٕظ ٗطشق رذسٝظ أعزبر ٍغبػذ ّبٝف ثِ ػجذ هللا اىزٌ٘ٝ 7

 ٍْبٕظ ٗطشق رذسٝظ أعزبر ٍشبسك  إثشإٌٞ عيٌٞ اىؾشثٜ 8

 ٍْبٕظ ٗطشق رذسٝظ أعزبر ٍشبسك  ف٘صٛ ثِ صبىؼ ثْغش  9

 ٍْبٕظ ٗطشق رذسٝظ أعزبر ٍغبػذ صبىؼ ثِ ٍؾَذ اىغٞف 10

 ٍْبٕظ ٗطشق رذسٝظ أعزبر ٍغبػذ ػيٜ أؽَذ اىغ٘اسّٔ 11

 ػيٌ اىْفظ أعزبر ٍشبسك  سلٌمان مغازي ربه عبد 12

 ػيٌ اىْفظ أعزبر  هـــــط ٍدــسع بن بٍعر 13

 اإلداسح اىزشث٘ٝخ  أعزبر ٍشبسك ػجذ هللا ثِ أؽَذ اىضٕشاّٜ 14

 اإلداسح اىزشث٘ٝخ ٗاىزخطٞظ أعزبر ٍشبسك ؽَضح ثِ ػجذ هللا ػقٞو  15

 رشثٞخ ثذّٞخ أعزبر ٍغبػذ  المروعً علً بن عمر 16

 رشثٞخ فْٞخ أعزبر ٍشبسك ػجذ اىؼضٝض ػيٜ اىؾغٞيٜ 17
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 (3)يهحق رقى 
 

 أداح انذراصخ يف صٕررٓب انُٓبئٛخ
  ٔرقٙ –أ 
  إنكرتَٔٙ-ة 
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 .اىْغخخ اى٘سقٞخ  - أ

 

 

 اىََينخ اىؼشثٞخ اىغؼ٘دٝخ

   ٗصاسح اىزؼيٌٞ اىؼبىٜ     

   عبٍؼخ أً اىقشٙ 

  ميٞخ اىزشثٞخ

 قغٌ اىَْبٕظ ٗطشق اىزذسٝظ
 ثغٌ هللا اىشؽَِ اىشؽٌٞ

 :أخي اىطاىة

 شثناخ دًرىذه اىٌرقح ػثارج  ػن استثانو ٌٍجيو ىطالب مييح اىرتتيح  جباٍؼح أً اىقزٍ  ًتسؼَ  دلؼزفح  

  .طالب اهىذٍ اىتؼييَيح ادلنظٌٍح دػٌ يف االجتَاػي اىتٌاصو

 أٍاً  اخلانح اىيت تزاىا ٍناسثح (   )ادلطيٌب ٍنل أخي اىطاىة  اىتفضو تٌضغ ػالٍح 

 :اىسنح اىذراسيح 

 األًىل    اىثانيح      اىثاىثح              اىزاتؼح    دراساخ ػييا

 :إدلاٍل  تاستخذاً احلاسة اآليل

 ضؼيف   ٍتٌسط     جيذ         جيذ جذاً                       

 (تٌيرت –اىفيس تٌك )إدلاٍل تاستخذاً شثناخ اىتٌاصو االجتَاػي  

 ضؼيف    ٍتٌسط   جيذ     جيذ جذاً                       

 ػذ د األياً يف  األسثٌع اىيت تقضييا يف ٍتاتؼح حساتل يف  شثناخ اىتٌاصو االجتَاػي

 اىساػاخ  يٌٍياً      مو يٌٍني       مو ثالثح أياً       ٍزج ًاحذج  يف األسثٌع ػذ د 

 اىيت تقضييا يف ٍتاتؼح حساتل يف  شثناخ اىتٌاصو االجتَاػي يف اىيًٌ

 ساػح    ساػتني    ثالث ساػاخ    أمثز ٍن ثالث ساػاخ                   
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 المحور األكؿ 
 الطالب بين التواصل دعم في االجتماعي التواصل شبكات دكر
 ٌٍٖ ثذسعخاىؼجبسح  د

 ضؼٞفخ ٍز٘عطخ ػبىٞخ
التشجٌع على استخدام التقنٌة وشبكات  1

االنترنت 

   

   مغش اىخغو ٗاىشٕجخ ىذٙ اىطالة  2

    ٝغٌٖ فٜ رْ٘ع اىخجشاد ثِٞ اىطالة 3

   ٍشاعؼخ ٍْٗبقشخ اىنزت ثشنو رؼبّٜٗ  3

    ٍزبثؼخ اىَغزغذاد فٜ اىَْٖظ أٗ اىَقشس 4

ؽش اىطالة ػيٚ اىزؼبٍو ٍغ شجنبد  5

 اىز٘اصو فٜ رغيٌٞ اى٘اعجبد

   

استخدام الهاتف الذكً للوصول إلى  6

الشبكات التواصل االجتماعً 

   

عٖ٘ىخ اىز٘اصو ثِٞ اىطالة ٗأػضبء  7

ٕٞئخ اىزذسٝظ خبسط اىغبٍؼخ 

   

اعزخذاً شجنبد اىز٘اصو االعزَبػٜ ٍِ  8

قجو ػض٘ ٕٞئخ اىزذسٝظ ىغٖ٘ىخ اى٘ص٘ه 

ىيطالة 

   

    رؼيَٜٞٗعٞيخ عٞذح ىيزط٘ٝش اه 9

    بٌن الطالب  العلمًزٌادة التنافس 10

 ٍِ خاله غشط اىطَ٘ػ فٜ ّف٘ط اىطالة 11

 رجبده اٟساء ٗاىَ٘ض٘ػبد
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 المحور الثاني
 دٗس شجنبد اىز٘اصو االعزَبػٜ فٜ دػٌ اىَؾز٘ٙ اىزؼيَٜٞ

 ٌٍٖ ثذسعخ العبارة

 ضؼٞفخ ٍز٘عطخ ػبىٞخ

وضع المحتوى العلمً االلكترونً على شبكات  12

 التواصل االجتماعً 

   

متابعه األخبار الجدٌدة التً تهتم وتخص  13

 المنهج أو المقرر

   

    رَْٞخ ٍٖبساد اىجؾش  ثِٞ اىطالة 14

ػَو ٍغَ٘ػبد فٜ اىفٞظ ث٘ك ىنو ٍْٖظ أٗ  15

ٍقشس 

   

طشػ سأٛ أٗ فنشح ٍْٗبقشزٖب ثِٞ اىطالة  16

 ٗػض٘ ٕٞئخ اىزذسٝظ
 

   

   رغٌٖ فٜ إرقبُ ٍٖبساد اىزؼيٌ اىَغزَش  17

عشػخ ّقو اى٘عبئظ اىزؼيَٞٞخ ثِٞ اىطالة  18

ٗػض٘ ٕٞئخ اىزذسٝظ   

   

   ٝغٌٖ فٜ ّقو ٍْظٍ٘خ اىزؼيٌٞ إىٚ ٍْظٍ٘خ اىزؼيٌ   19

ٌساعد فً جعل التعلٌم والتعلم أكثر متعه  20

وحٌوٌة 

   

 حول موضوع اَخرٌن أداءٌساعد فً معرفة  21

مقترح 

   

ٝ٘فش ػشض اىَؾز٘ٙ اىزؼيَٜٞ فٜ أشنبه  22

 (فذٝ٘- ص٘د – ص٘سح )ٍزؼذدح 

   

 ٍزْ٘ػخ دسٍزبثؼخ اىَؾز٘ٙ اىزؼيَٜٞ ٍِ ٍصب 23

فٜ ّفظ اى٘قذ 
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َٝنِ ٍِ اىزؼجٞش ػِ اٟساء اىشخصٞخ ؽ٘ه  24

اىَؾز٘ٙ اىزؼيَٜٞ 

   

 المحور الثالث
 دٗس شجنبد اىز٘اصو االعزَبػٜ فٜ دػٌ األّشطخ اىزؼيَٞٞخ

 ٌٍٖ ثذسعخ العبارة

 ضؼٞفخ ٍز٘عطخ ػبىٞخ

دمج شبكات التواصل االجتماعً فً المناهج  25

الجامعٌة 

   

استخدام الحاسب اَلً  للوصول إلى الشبكات  26

التواصل االجتماعً 

   

    اىزؼيَٞٞخ األّشطخ رغٌٖ فٜ إداسح  27

   رغٌٖ فٜ رْ٘ع األّشطخ اىزؼيَٞٞخ  28

   رشغغ ػيٚ اىؼَو اىغَبػٜ ىيطالة    29

رغٖو اىز٘اصو ثِٞ اىطالة ٗأػضبء ٕٞئخ  30

اىزذسٝظ خبسط اىغبٍؼخ 

   

   رغبػذ ػض٘ ٕٞئخ اىزذسٝظ ىي٘ص٘ه ىطالثٔ  31

إضبفخ ص٘س ٍٗقبطغ فذٝ٘ ىيذسط ىزغٖو ٗص٘ه  32

اىَؼيٍ٘خ ىذٙ اىطالة 

   

    ر٘فش عٖذ اىطبىت ٗػض٘ ٕٞئخ اىزذسٝظ 33

    ر٘فش اى٘قذ ىيطالة ٗأػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ 35

 

 أَِٝ ثِ اؽَذ ثِ ّبصش اىؾَذ/ اىجبؽش 

 00966- 561899918/                                                  ع٘اه 
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 .اىْغخخ االىٞنزشّٗٞخ  - ة

 اىز٘اصو االعزَبػٜ

انزكزو ثبإلخبثخ ػهٗ فمزاد االسزجبَخ ثبخزجبر ثذٚم يٍ انجذائم انذ٘ ٚؼجز ٚزخٗ 

األثز  ػهًب ثأٌ آراءكى سٛكٌٕ نٓب أكجز .رأٚكى أيبو كم ػجبرح يٍ انؼجبراد انزبنٛخ ػٍ

ألغزاض  ػهٗ رحمٛك أْذاف ْذِ انذراسخ، كًب َحٛطكى ػهًب أَٓب نٍ رسزخذو إال

 <ٔٚزػبكىانجحث انؼهًٙ ٔهللا ٚحفظكى 

 ضعُفت مخىسطت  عالُتالعبازاث م 

اسزخذاو انٓبرف انذكٙ نهٕصٕل إنٗ انشجكبد  1

انزٕاصم االخزًبػٙ 

   

اسزخذاو شجكبد انزٕاصم االخزًبػٙ يٍ لجم ػضٕ  2

ْٛئخ انزذرٚس نسٕٓنخ انٕصٕل نهطالة 

   

   انزشدٛغ ػهٗ اسزخذاو انزمُٛخ ٔشجكبد االَززَذ  3

حث انطالة ػهٗ انزؼبيم يغ شجكبد انزٕاصم فٙ  4

رسهٛى انٕاخجبد 

   

   سٚبدح انزُبفس ثٍٛ انطالة ٔرشدٛؼٓى   5

سٕٓنخ انزٕاصم ثٍٛ انطالة ٔأػضبء ْٛئخ انزذرٚس  6

خبرج اندبيؼخ 

   

   غزس انطًٕذ فٙ َفٕس انطالة  7

   كسز انخدم ٔانزْجخ نذٖ انطالة  8

   يزبثؼخ انًسزدذاد فٙ انًُٓح أٔ انًمزر  9

   يزاخؼخ ٔيُبلشخ انكزت ثشكم رؼبَٔٙ  10

   ٔسٛهخ خٛذح نهزطٕٚز انذاد  11

   ٚسٓى فٙ رُٕع انخجزاد ثٍٛ انطالة  12

رسدٛم انًحبضزاد ٔٔضؼٓب فٙ انشجكبد انزٕاصم  13

االخزًبػٙ نالسزفبدح يُٓب 

   

يزبثؼّ األخجبر اندذٚذح انزٙ رٓزى ٔرخص انًُٓح أٔ  14

انًمزر 

   

   رًُٛخ يٓبراد انجحث  ثٍٛ انطالة  15
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 ضعُفت مخىسطت  عالُتالعبازاث م 

   ػًم يدًٕػبد فٙ انفٛس ثٕن نكم يُٓح أٔ يمزر  16

طزذ رأ٘ أٔ فكزح ٔيُبلشزٓب ثٍٛ انطالة ٔػضٕ  17

ْٛئخ انزذرٚس 

   

   رسٓى فٙ إرمبٌ يٓبراد انزؼهى انًسزًز  18

سزػخ َمم انٕسبئظ انزؼهًٛٛخ ثٍٛ انطالة ٔػضٕ  19

ْٛئخ انزذرٚس   

   

   ٚسٓى فٙ َمم يُظٕيخ انزؼهٛى إنٗ يُظٕيخ انزؼهى   20

   ٚسبػذ فٙ خؼم انزؼهٛى ٔانزؼهى أكثز يزؼّ ٔحٕٛٚخ  21

    حٕل يٕضٕع يمززذ اٜخزٍٚ أداءٚسبػذ فٙ يؼزفخ  22

ٕٚفز ػزض انًحزٕٖ انزؼهًٛٙ فٙ أشكبل يزؼذدح  23

 (فذٕٚ- صٕد – صٕرح )

   

 يزُٕػخ فٙ َفس دريزبثؼخ انًحزٕٖ انزؼهًٛٙ يٍ يصب 24

انٕلذ 

   

ًٚكٍ يٍ انزؼجٛز ػٍ اٜراء انشخصٛخ حٕل انًحزٕٖ  25

انزؼهًٛٙ 

   

   ديح شجكبد انزٕاصم االخزًبػٙ فٙ انًُبْح اندبيؼٛخ  26

اسزخذاو انحبست اٜنٙ  نهٕصٕل إنٗ انشجكبد  27

انزٕاصم االخزًبػٙ 

   

    انزؼهًٛٛخ األَشطخ رسٓى فٙ إدارح  28

   رسٓى فٙ رُٕع األَشطخ انزؼهًٛٛخ  29

   رشدغ ػهٗ انؼًم اندًبػٙ نهطالة    30

رسٓم انزٕاصم ثٍٛ انطالة ٔأػضبء ْٛئخ انزذرٚس  31

خبرج اندبيؼخ 

   

   رسبػذ ػضٕ ْٛئخ انزذرٚس نهٕصٕل نطالثّ  32

إضبفخ صٕر ٔيمبطغ فذٕٚ نهذرس نزسٓم ٔصٕل  33

انًؼهٕيخ نذٖ انطالة 

   

 

 


