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 شكر وتقدير

ْعن ي َرب    َوقَالَ  ...﴿: قال تعالى  أَْعَملَ  َوأَنْ  َوال َديَّ  َوَعَلى َعلَيَّ  أَْنَعْمتَ  الَّت ي ن ْعَمتَكَ  أَْشُكرَ  أَنْ  أَْوز 

ْلن ي تَْرَضاهُ  َصال ًحا كَ  ف ي ب َرْحَمت كَ  َوأَْدخ  بَاد  ينَ  ع  ال ح   .11النمل        ﴾ الصَّ

بإتمام هذا البحث، ف الشكر والثناء هلل من قبل ومن  ي  أشكر هللا العلي القدير على عونه ل
 .بعد

ري الى رئيس جامعة ابن خلدون تيارت  ولزاما علي ان اتقدم بخالص شكري وعظيم تقدي
والسيد مدير  ، البرفسور بلفضل شيخ الذي كان له الفضل بعد هللا عزوجل في انهاء هذه الدراسة

 .االق امة الجامعية قويدر يوسفي لما قدمه لي من تسهيالت الكمال دراستي  
وزاده حلمه    ويطيب لي ان اتقدم بوافر الشكر والتقدير الستاذي الذي زاده علمه تواضعا

فقد كان له الفضل بعد  ، بعلي دمحم:رفعة وسموا المشرف على هذه الدراسة  األستاذ الدكتور  
 .هللا عزوجل في انجاز هذه الدراسة  

كما يطيب لي ان اتقدم بوافر الشكر والتقديرايضا لالستاذ الدكتور مرواني دمحم الذي لم  
وارشاده االثر الكبير في توجيه الدراسة الوجهة  يبخل عليا بتشجيعاته ونصائحه فقد كان لتوجيهه  

 .الصحيحة
كتورة  داستاذتي وصديقتي ال  : كل من  وال يسعني اال ان اتوجه بعظيم الشكر والتقدير الى

ا هللا خير  مفجزاه، نعم المرشد والموجه  اكان لذان  ال  والدكتور شريف جمال    امينة بن قويدر
 الجزاء

مساهل دمحم على ما قدمه من توجيه ونصح  : كتور  والشكر موصول الى االستاذ والد
والى االخ مشهود سيد احمد  ، وال يفوتني ان اتوجه بالشكر الجزيل الى السادة المحكمين.وارشاد

 .الذي كان دائما يدعمني  
الى االخوة زمالئي االكارم  في االق امة الجامعية سعيدي دمحم واخص بالذكر االخ ق ابل عبد  

رشيدة  ، هجيرة، ليلى، كلتوم ، فتيحة، صباح:سيني دمحم واالخوات  اي ، لسعيدبوخاتم ا ، الق ادر
 .على ما قدموه من تسهيالت ودعم ومساندة  .

 م لي يد العون في هذا البحث جزاهم هللا جميعا خير الجزاءشكر كل من قد  أوأخيرا  
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 مقدمة

أ

 ة   ـمقدم

ت شهد العامل اليوم ثورة علمية وتكنولوجية ومعلوماتية كبرية، فهو يتسم ابنفجار املعرفة واملعلوما
كما ظهرت ثورة االتصاالت واملعلومات ،  واالتصاالت وتطورت يه وسائل نقل وحتليل وحفظ واسرتجاع املعرفة

واستحدثت برجميات وتقنيات اسهمت يف هذا التطور، وقد أدى توسع شبكات املعلومات العاملية اىل ظهور ما 
عة انتقال املعرفة والتاثر ابلثقافات املختلفة يعرف ابالقتصاد الكوين للمعلومات ولعل ابرز ما نتج عن العوملة سر 

فالثورة العلمية والتكنولوجية واملعلوماتية وثورة االتصاالت هي الطاقة املولودة واحملركة ، والتوسع يف استخدام تقنياهتا
 .للعوملة بكل ما حتمله من تقنيات جديدة واساليب حديثة

يلة اتصال على درجة كبرية من االمهية، حبيث الميكن حيث اصبحت شبكة االنرتنت يف االونة االخرية وس
التخلي عنها ابلنسبة للكثري من االفراد،وانتشرت بشكل كبري بني فئات اجلمهور املختلفة السباب متعددة امهها ما 

سواء ابعتبارها ، تتميز به من مسات ختتلف عن غريها من الوسائل متكنها من تقدمي خدمات كثرية ملستخدميها
ة اتصال أو ابعتبارها مصدرا للحصول على املعلومات يف خمتلف اجملاالت السياسية والعلمية واالقتصادية وسيل

 .والصحفية واالجتماعية اىل غري ذلك مما يهتم به االفراد

وتعد االنرتنت من مصادر التعليم على مستوى العامل وذلك نظرا للكم اهلائل من املعلومات اليت تقدمها، مما 
تخدميها وخاصة الطلبة على التعمق فيها والبحث عربها اكثر من االعتماد على احلصول عليها بشكل شجع مس

تقليدي،ومما سهل العملية تعدد الوسائط اجلديدة اليت ميكن استخدام االنرتنت بواسطتها وتقدمي خمتلف اخلدمات 
ا كله تعدد الوسائط االلكرتونية وثقة واالهم من هذ.االتصالية واالجتماعية العطاء الطلبة جو من التفاعلية 

املستخدمني يف حمتواها واصبح من السهل استخدامها اال ان التحدي االكرب هو زرع الثقة يف املستخدمني من 
 خالل ما تتميز به الوسائط املتعددة من جودة وسرعة وحتديث للمعلومات 

علمي طوال فرتة الدراسة وهذا ما ركزت  حيث ان الطلبة يستخدمون الوسائط املتعددة بغية حتقيق حتصيل
عليه نظرية االستخدامات واالشباعات حيث تقوم اساسا على افرتاض اجلمهور النشط وحتاول النظراىل العالقة 

تطيع ان خيتار ويستخدم الوسائط اليت تشبع حاجاته ورغباته وتوقعاته،ومنه ألنه يسبني وسائل االعالم واجلمهور،
تيارت للوسائط املتعددة اليت تتميز بتنوع خدماهتا من خالل تقدمي كل ماهو جديد حول  استخدام طلبة جامعة

التخصص املدروس وتقدمي خدمات خاصة ابالساتذة والطلبة وانطالقا من املميزات اخلاصة ابلوسائط املتعددة 



 مقدمة

ب

دة على التحصيل سنحاول من خالل هاته الدراسة معرفة اثر استخدامات الطلبة اجلامعيني للوسائط املتعد
 : لنسبة لعنوان املذكرة فهو على النحو االيتاب .العلمي

الوسائط املتعددة على التحصيل االكادميي للطلبة اجلامعيني دراسة ميدانية على عينة من استخدام اثر 
        .طلبة جامعة ابن خلدون تيارت

 نيوفصلفصلني نظريني هجي مث وللتعمق يف موضوع الدراسة فقد مت انتهاج خطة تتمثل يف اطار من
 .نيتطبيقي

والدراسات السابقة  ،اهدافه ،دواعي اختيار املوضوع، االطار املنهجي يتضمن مقدمة واشكالية الدراسة
مث " الطلبة اجلامعيون , التحصيل االكادميي , الوسائط املتعددة , االثر " واملفاهيم االساسية ملوضوع الدراسة وهي 

 .ارها من الوجهة املنهجية تيرات اخينة وطريقة املعاينة وحجم العينة ومرب يلي هذا حتديد الع

ماهية الوسائط املتعددة تتفرع عنه عناوين وعناصر : اما ابلنسبة لعناوين الفصل االول النظري حيمل عنوان 
تخدمات عددة، اسمناذج ووسائل الوسائط املت ، الوسائط املتعددة مفهوم: وحتمل العناوين التاليةيف شكل مباحث 

اشكال وأمناط استخدامات الوسائط املتعددة لدى الطلبة اجلامعيني، ويف ، الوسائط املتعددة يف الوسط اجلامعي
" الفايسبوك "مواقع التواصل االجتماعي على التحصيل االكادميي لدى الطلبة اجلامعيني  تاثر استخدمااالخري 
  .منوذجا

تتفرع عنه  و اجلامعة اجلزائرية وواقع استخدام الوسائط املتعددة: نوان اما ابلنسبة للفصل الثاين حيمل ع
استخدامات ، اجلامعة اجلزائرية ووسائل االتصال واالعالم:وحتمل العناوين التاليةعناوين وعناصر يف شكل مباحث 
قراءة يف دراسات : لطلبة اجلامعيون وواقع استخدام الوسائط املتعددة ا ،االساتذة اجلامعيني للوسائط املتعددة

 .مواقع التواصل االجتماعي ودورها يف التحصيل االكادميي لدى الطلبة اجلامعيني، ومعطيات
الطلبة اجلامعيون جبامعة تيارت : لفصل الثالث حيمل عنوان ا فصلني، يشملفالتطبيقي  لالطاراما ابلنسبة 

نبذة عن نشاة  :وحتمل العناوين التاليةمباحث  تتفرع عنه عناوين وعناصر يف شكل و واستخدام الوسائط املتعددة
وسائل االتصال واالعالم يف املؤسسة اجلامعية لوالية  ،يكل التنظيمي للجامعةاهلجامعة ابن خلدون بوالية تيارات و 

 الوسائط ، قراءة يف معطيات ونشاطات: استخدامات مواقع التواصل االجتماعي يف  جامعة ابن خلدون ، تيارت



 مقدمة

ج

، وحيتوي نتائج الدراسة امليدانية: فيحمل عنوان لفصل الرابع ، اودورها يف تكوين الطالب اجلامعياملتعددة 
التحليل الكيفي وفق  ،قراءة يف نتائج الدراسة على املستوى الكمي، عرض دليل االستبيان: على العناصر التالية
 .ةنتائج الدراس ،متغريات الدراسة
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 .صياغة االشكالية وطرح التساؤالت

يعترب االهتمام جبمهور وسائل االعالم ابعتباره جمال مستقل عن اجملاالت االعالمية االخرى حديث النشأة 

ر والوسيلة اذ يعود اىل الثالثينيات من القرن املاضي بعدما سادت افكار مفادها ان العالقة الرابطة بني اجلمهو 

االعالمية حيكمها اتثري مباشر وقوي من طرف هذا االخري على اجلمهور وقد ركزت دراسات اجلمهور على حماور 

اعتمادا . اخل ويقسم اجلمهور وفقا للنوع اىل ذكور و اانث....كنوع اجلمهور، خصائصه، مساته الدميغرافية:مهمة 

ين استجابة كل نوع للرسائل االعالمية تبعا الختالف مصاحل كال على عوامل بيولوجية وفزيولوجية نظرا لثبوت تبا

فبعد ان كان الطلبة حبيسي املكاتب من اجل ( اانث وذكور)النوعني ودراستنا  تنصب حول فئة الطلبة اجلامعيني 

استقطاب املعلومة اصبحت الوسائط اجلديدة ابعتبارها الناقل الوحيد ملختلف املعلومات لتحقيق االستعاب 

حيث جيد فيها الطلبة تنفسا لتطلعاهتم وافاقهم املعرفية خاصة اذا اعتربان ان نسبة الابس هبا من الطلبة هلم . العلمي

الذي ميثل هدفا يتبارى معظم ، فرصة لتعلم كيفية استخدام الوسائط اجلديدة من أجل حتقيق التفوق الدراسي

ألن ضعف التحصيل االكادميي يعد من ، والثقة ابلنفس الطلبة من أجل حتقيقه بشكل يضمن هلم النجاح والتفوق

ومن مث فهو ، ملا يسببه من حاالت الشعور ابلنقص وعدم الثقة ابلنفس، عوامل االحباط وله اضراره النفسية

 .1مصدر رئيسي  لقلق الطلبة

املتعددة   سنحاول من خالل دراستنا التعرف على اثراستخدام الطلبة اجلامعيني للوسائطويف هذا السياق 

 .على حتصيلهم العلمي

 

                                                      
1
 .29،ص 1191جلامعي واملعلم العريب ،عمان ،مجعية عمال املطابع التعاونية ،مبادئ القياس النفسي والتقومي الرتبوي للطالب ا:ابو لبدة ،سبع دمحم  
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ونظرا التساع هذا اجلمهور وصعوبة  -الطلبة اجلامعيني-وعليه تعتمد دراستنا على هذه الفئة من اجلمهور  

وبناءا على ما سبق ذكره نلخص  دراسته كله ارأتينا اختيار طلبة جامعة ابن خلدون بوالية تيارت كنموذج للدراسة

 :ل التايلحمور اشكاليتنا يف التساؤ 

ماهو أثر استخدام الوسائط املتعددة على التحصيل االكادميي لدى طلبة جامعة ابن خلدون  -

 .تيارت ؟ 

 :والثراء هذه االشكالية طرحنا مجلة من التساؤالت -

 ؟االكادمييماهي عادات وامناط استخدام الطلبة اجلامعيني للوسائط املتعددة يف التحصيل  - 10

 لوسائط اجلديدة اليت يستخدمها الطالب ودوافع استخدامها هلم؟ماهي اهم ا   - 10

 ؟كادمييماهي االاثر املرتتبة عن استخدام الطلبة للوسائط املتعددة على حتصيلهم اال  - 10

واهم النقائص  االكادميييف التحصيل للطالب لوسائط املتعددة اتقييم استخدام  ماهو – 10

 املوجودة يف الوسائط املستخدمة؟

 :سباب اختيار املوضوعا

ألنه ميثل مراحل حامسة تؤثر على سري عملية اجناز البحث  ، يعترب اختيار موضوع البحث ذا امهية ابلغة
 .وبعبارة اخرى فان موضوع البحث ميثل الفكرة العامة اليت تتضمن مشكالت حبث خمتلفة، أبكمله

تنبثق عنهما العديد من املشكالت البحثية  وقد، فموضوع الوسائط املتعددة والتحصيل االكادميي واسعان
اال اننا يف حبثنا هذا خلصنا مشكلة البحث يف اثر استخدام الوسائط املتعددة على التحصيل ، القابلة للدراسة

 .يارتتاالكادميي لدى طلبة جامعة ابن خلدون 

املشكلة والسعي حنو  ان وراء كل حبث او دراسة اسبااب معينة تدفع صاحب البحث إلاثرة، لكن كما نعلم
 :ومن بني االسباب اليت دفعتنا الختيار هذا املوضوع هي، اجياد حلول هلا
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 :االسباب الذاتية -10

 .وللتكنولوجيا بصفة عامة، ميل الباحثة الشخصي هلذا املوضوعخصائص الوسائط املتعددة ادت اىل -

 .االهتمام مبوضوع استخدام الوسائط املتعددة يف الوسط اجلامعي-

االهتمام مبوضوع التحصيل العلمي لدى طلبة اجلامعة يف ظل االختالف حول اثر استخدام الوسائط -
 .املتعددة عليه

 .كثرة استخدام الطلبة ملواقع التواصل االجتماعي خاصة الفايسبوك-

 .اظهار اثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي خاصة الفيسبوك على التحصيل االكادميي لدى الطلبة-

 :االسباب املوضوعية -10

 .معرفة االاثر االجيابية والسلبية الستخدام الوسائط املتعددة على التحصيل االكادميي للطلبة اجلامعيني-

 .كثرة اقبال الطلبة على استخدام الوسائط املتعددة خاصة الفيسبوك جعله موضوعا خصبا للدراسة-

من أمهية يف االتصال إضافة إىل انتشارها ورواجها بشكل   ملا هلا، يعود سبب االختيار للوسائط املتعددة-
 .كبري

 .وتعدد اهتماماهتم مما تستدعي الدراسة والبحث، التزايد الكبري ملستخدمي الوسائط املتعددة -

 .اثراء املكتبة ببحث علمي جديد-

إضافة إىل كرب ، عيا وتعلماابفرتاضها األكثر و ، راجع ألمهيـة هذه الفئـة فـي اجملتمع ، اختيار مجهور الطلبة-
 .كما أهنا الطبقة األكثر استخداما للوسائط املتعدد،  حجمها يف اجلزائر

 .قلة الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع خصوصا يف بالدان -
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 :امهية الدراسة

تطلب ان البحث العلمي ضرورة قائمة لكل انسان مهما كان علمه او مركزه،الن مشكالت احلياة اليومية ت
 .1تفكريا ومنهجا علميا حللها  

تكمن امهية دراستنا يف كون موضوعها مستمد من طبيعة فئة الطلبة اليت تسعى اىل اشباع رغباهتا عن طريق 
 :اليت هلا اثر يف موضوع مهم وهو التحصيل األكادميي حيث يف هذه الدراسة سنتعرف على ، الوسائط املتعددة

وكل ما ميكن ان  ، تعددة واثر هذا على التحصيل االكادميي اجيابيا وسلبياعالقة استخدام الوسائط امل -
يتجلى ويظهر اثر هذا االستخدام كما تكمن امهية هذه الدراسة يف الدوافع واالشباعات احملققة للوسائط املتعددة 

 .من طرف الطلبة

ستخدام الوسائط املتعددة يف حماولة الوصول إىل أفضل السبل الكفيلة بتحقيق فاعلية التعلم بواسطة ا -
 .العملية التعليمية

االسهام يف ادخال قاعدة معرفية حول جدوى إدخال الوسائط املتعددة يف التعليم بشكل عام ويف املرحلة -
 .اجلامعية بشكل خاص

 ابراز أمهية ودور الوسائط املتعددة يف العملية التعليمية-

، معلمني، القـائمني علـى أمر التعلم فـي البالد من ابحثيـناخلروج ببعض التوصيات اليت أنمل أن تفيد -
 .ومسئولني يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، مشرفني

 :اهداف الدراســـة

يندرج موضوع حبثنا ضمن الدراسات االستطالعية اليت هتدف اساسا اىل استكشاف مشاكل حبثية جديدة 
وحبثنا  ، ى كل دراسة ااي كانت الوصول اىل حتقيق اهداف معينةهبدف صياغة اسئلة حبث جديدة، لذلك تسع

هذا نتوخى من ورائه معرفة االثر الناتج عن استخدام الوسائط املتعددة على التحصيل االكادميي لدى طلبة 
 :وتضم االهداف الفرعية التالية ، اجلامعة

 

                                                      
1
 .21م،ص2008رحيم يونس كرو العزاوي،مقدمة يف منهج البحث العلمي،عمان دار دجلة ،  - 
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 .ي على طلبة جامعة ابن خلدون بتيارتابراز الدور الذي تؤديه الوسائط املتعددة يف التحصيل االكادمي-

 .الوقوف على كيفيات وأمناط استخدام الوسائط املتعددة من قبل طلبة جامعة ابن خلدون بتيارت-

عادات واألسباب الدافعة اىل استخدام الطلبة للوسائط املتعددة واالشباعات اليت يسعون الالكشف عن -
 .اىل حتقيقها

 .املتعددة يف جامعة ابن خلدون بتيارت ومدى فاعلية استخدامها التعرف على مدى توفر الوسائط-

 .التوصل اىل ما اذا كانت الوسائط املتعددة سببا يف تدين او رفع مستوى التحصيل االكادميي لدى الطلبة-

حماولة ابراز الفرق بني خمتلف الطلبة فيما خيص التأثري على التحصيل االكادميي لديهم جراء استخدام -
 .ئط املتعددةالوسا

 .اظهار كيفية أتثري الوسائط املتعددة على التحصيل االكادميي لدى الطلبة -

حماولة التقرب اىل الواقع من خالل ملس اثر استخدام الوسائط املتعددة على التحصيل االكادميي لدى -
 .الطالب اجلامعي

ما يرتتب على التحصيل االكادميي الكشف عن االاثر االجيابية والسلبية الستخدام الوسائط املتعددة و -
 .لدى الطالب اجلامعي

 .الكشف عن مدى تفاعل الطلبة مع ما ينشر من مضامني تعليمية عرب الوسائط املتعددة-
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 .حتديد املفاهيم

يعد حتديد املفاهيم واملصطلحات العلمية للدراسة احد الطرق املنهجية اهلامة يف تصميم البحوث، فالدقة 
خصائص العلم اليت متيزه عن غريه من ضروب املعرفة، ومن مستلزمات الدقة يف العلم وضع واملوضوعية من 

 .1تعريفات واضحة حمددة لكل مفهوم أو مصطلح يستخدمه العلماء والباحثون يف كتاابهتم ودراساهتم

 :االثــــــر

 :اصطالحـــا

الثاين مبعىن العالمة،والثالث مبعىن االول مبعىن النتيجة، وهو احلاصل من الشيء،و :االثر له ثالث معاين
 .2اجلزء

 انتباههعلى مستقبل الرسالة كفرد فقد تلفت  يطرأيعرفه الدكتور دمحم منري حجاب أبنه بعض التغيري الذي 
ويدركها وقد جتعله يكون اجتاهات جديدة أو يعدل اجتاهاته القدمية وقد جتعله يغري سلوكه السابق فهناك 

من االهتمام اىل حدوث تدعيم داخلي لالجتاهات اىل حدوث تغيري على تلك  ابتدءا مستوايت عديدة للتأثري
 .3مث يف النهاية اقدام الفرد على سلوك علين الجتاهاتا

 :التعريف االجرائي 

املقصود ابالثر يف دراستنا كل ما ميكن ان حيدث من تغيري إجيايب أو سليب على التحصيل االكادميي لدى 
 .جراء استخدامه للوسائط املتعددةالطالب اجلامعي 

حيث ، وذلك عندما يستخدم طلبة اجلامعة الوسائط املتعددة ، اذ حنن حناول ان ندرس يف حبثنا هذا االثر
نقوم بواسطة استمارة استبيان مبعرفة النتائج االجيابية والنتائج السلبية للتحصيل االكادميي الناجتة عن استخدامهم 

اء الدراسة ويشكل تفسري البياانت اجملمعة تقييما ملفهوم اثر استخدام الوسائط املتعددة على الوسائط املتعددة اثن
 .حتصيلهم االكادميي

                                                      
1
 .21م،ص2000، املكتب العريب احلديث،االسكندرية،2حمي الدين دمحم مسعد، كيفية كتابة االحباث واالعداد للمحاضرات،ط- 

2
 13م،ص2003،بريوت، لبنان،2دار الكتب العلمية،ط:معجم التعريفات:على بن دمحم السيد الشريف اجلرجاين - 

3
 .28م،ص2004دمحم منري حجاب،املعجم االعالمي،دار الفجر للنشر والتوزيع،بط،القاهرة،مصر،- 
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 :دامــــاالستخ

 :اصطالحــــا

يعرف االستخدام ابنه ما يستخدمه الفرد فعليا من معلومات اي انه االستخدام العقلي للمعلومات اليت 
تخدام رمبا يرضي احتياجات املستفيد أو ال يرضيها وذلك عندما ال توجد ساإضافة اىل ، حيتاجها ابلفعل

 .املعلومات اليت ال حيتاجها ابلفعل

 :التعريف االجرائي 

للتأثري على املقصود ابالستخدام يف هذه الدراسة هو االستخدام السليب أو االجيايب للوسائط املتعددة 
 .دون بتيارت من قبل طلبة جامعة ابن خلالتحصيل االكادميي 

 :الطالب اجلامعي

 :اـاصطالحــ

هو ذلك الشخص الذي مسحت له كفاءته العلمية ابالنتقال من املرحلة الثانوية اىل مرحلة التكوين املهين 
ويعترب الطالب احد ، تبعا لتخصصه الفرعي بواسطة شهادة او دبلوم يؤهله لذلك، او الفين العايل اىل اجلامعة

إذ أنه ميثل عدداي النسبة الغالبة يف املؤسسة ، لفاعلة يف العملية الرتبوية طيلة التكوين اجلامعيالعناصر االساسية وا
 . 1اجلامعية

هو شخص يتابع دروسه يف اجلامعة أو احد فروعها أو مؤسسة تعليمية مكافئة :وتعرفه موسوعة وكيبيداي 
ابقة ويكون مستواها التعليمي أدىن من هلا،يف الغالب يكون هذا الشخص قد انتهى من الدراسة يف أطوار س

ويسعى الطالب يف احلصول على احدى الشهادات اجلامعية مثل ليسانس واملاسرت ، املستوى اجلامعي
 .2اخل...الدكتوراه

 

 
                                                      

1
عي،رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم يف علم اجتماع شعباين مالك،دور االذاعة احمللية يف نشر الوعي الصحي لدى الطالب اجلام- 

 .41،ص2005،قسنطينة،(غري منشورة)التنمية،
2
 -https :ar.m.wikipedia.org  18:34،  2018فيفري  23:اتريخ الزايرة . 
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 :التعريف االجرائي

والطالب اجلامعي ميتاز ، التحق هبا بعد احلصول على البكالوراي اليت هو ذلك الشخص املسجل يف اجلامعة
واملكتسب جملموعة من املعارف العلمية خالل مشواره الدراسي تؤهله يف االخري ، بنوع من احليوية والنشاط
 .الكتساب شهادة علمية

خيص دراستنا نقصد ابلطالب اجلامعي طلبة جامعة ابن خلدون الذين يزاولون دراستهم بكليات  افيمأما 
 .طالب وطالبة 31413والبالغ عددهم بـ، 8102 /8102:اجلامعة بصفة رمسية واملسجلني يف املوسم اجلامعي

 :الوسائط املتعددة

 :اصطالحـا

هي أدوات ترميز الرسالة التعليمية من لغة لفظية مكتوبة على هيئة نصوص أو مسموعة منطوقة أو 
كما ميكن استخدام خليط أو ،  رسومات خطية ورسوم بيانية ولوحات ختطيطية وصور متحركة ولقطات فيديو

 .1يج من هذه األدوات لعرض فكرة أو مفهوم أو مبدأ أو أي نوع آخر من أنواع احملتوىمز 

 : اجرائيــا

هي برامج حماكات حاسوبية يعتمد عليها الطلبة يف املرحلة اجلامعية من أجل عرض املادة التعليمية 
اندماجها هبدف حتسني ابستخدام الصوت والصورة والفيديو والنص واحلركة،ضمن التكامل بني هذه العناصر و 

 .العملية التعليمية والتعلمية

 :  (Achievement) التحصيل 

 :اصطالحـــا 
 سابقة، خبربات واملرور سيالتدر  جةينت الفرد هايعل صلحي اليت املهارة أو املعرفة مقدار هو ليالتحص 
 .2هبا يلحقها اليت ةجييالتدر  الدراسات يف العام ليالتحص كلمة وتستخدم
 
 

                                                      
1
 .23،ص 2002لوجيا احلاسب ،الدلتا لكنو :،طنطا 2الفار ،ابراهيم الوكيل ،إعداد وانتاج برجميات الوسائط املتعددة التفاعلية ،ط 

2
 .323،ص0222،علم النفس يف اجملال الرتبوي ،د ط ،العيسوي  
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 :ريف االجرائيالتع

ل اجابة الطلبة عملية اكتساب للمعلومات واملعارف املدرسية بطريقة منظمة وخمططة يستدل عليه من خال
 .على االستبيان املستخدم يف هذه الدراسة

 :الدراسات السابقة

تعليم استخدام الوسائط املتعددة من طرف الطلبة فتح امام الباحثني اجملال لدراسة فاعليتها وأثرها يف ال
وقد كشفت العديد من الدراسات ، وتفكريا، واجتاها، واحتفاظا، حتصيال، جبوانبها كافة، بعامة واجلامعي خباصة

حيث متكنا من ، فاعلية استخدام الوسائط املتعددة يف جوانب العملية التعليمية بعامة والتحصيل االكادميي خباصة
 :استنا واليت ميكن توضيحها كاآليتاحلصول على بعض الدراسات ذات العالقة مبوضوع در 

 : 1(م 0102)دراسة عديل عبد الرزاق عبد الرمحان دمحم 

أثر استخدام الوسائط املتعددة يف التحصيل األكادميي لطالب الصف األول الثانوي يف مادة " بعنــــوان
 .حبث تكميلي مقدم لنيل درجة ماجستري الرتبية يف تكنولوجيا التعليم" احلاسب اآليل

 :أهداف الدراسة 

هدفت هذه الدراسة اىل قياس اثر استخدام برامج الوسائط املتعددة على حتصيل طالب الصف األول 
 .الثانوي يف مادة احلاسب اآليل

 :منهج الدراسة 

إبعتبارمها أنسب املناهج ملثل هذا النوع من ، استخدم الباحث املنهج التجرييب واملنهج الوصفي التحليلي
 .الدراسات

 

 

                                                      
أثر استخدام الوسائط املتعددة يف التحصيل األكادميي لطالب الصف األول الثانوي يف مادة احلاسب "دراسة عديل عبد الرزاق عبد الرمحان دمحم، 1
 متاح 8102بية يف تكنولوجيا التعليم،تكميلي مقدم لنيل درجة ماجستري الرت  حبث،اآليل
 http://repository.sustech.edu/handle/123456789/11475:دىل

http://repository.sustech.edu/handle/123456789/11475
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 :ة الدراسة ـعين

قام الباحث ابختيار العينة عشوائيا من جممل طالب الصف االول يف املدرسة لتمثل عينة الدراسة،  
طالبا ميثلون اجملموعة التجريبية  48:طالبا موزعني على النحو التايل  22وتكونت العينة الدراسية النهائية من 

 :الدراسة أهم نتائج طالبا ميثلون اجملموعة الضابطة  43و

 :خلصت الدراسة يف هنايتها إىل النتائج التالية

استخدام تكنولوجيا الوسائط املتعددة يف العملية التعليمية يزيد من التحصيل الدراسي لطالب الصف -
 .األول الثانوي يف مادة احلاسب اآليل 

قدرة احتفاظ وتذكر طالب استخدام تكنولوجيا الوسائط املتعددة يف العملية التعليمية يعمل على زايدة -
 (.مادة احلاسب اآليل)الصف األول الثانوي للمادة العلمية قيد الدراسة 

استخدام تكنولوجيا الوسائط املتعددة يف العملية التعليمية يزيد من درجة تركيز طالب الصف األول -
 .الثانوي يف مادة احلاسب اآليل

ية التعليمية جيعلها ممتعة ومشوقة لطالب الصف األول استخدام تكنولوجيا الوسائط املتعددة يف العمل-

 .الثانوي يف مادة احلاسب اآليل

 : 1(م0100)دراسة عالوي 

اثر استخدام الوسائط املتعددة يف حتصيل طالب الصف الثاين املتوسط يف مادة علم االحياء واجتاهامت "بعنوان

 ".حنوها

 :أهداف الدراسة 

سائط املتعددة يف حتصيل طالب الصف الثاين املتوسط يف مادة علم االحياء هتدف اىل قياس أثر استخدام الو 

 .واجتاهامت حنوها

                                                      
1
: ،متاح لدى 2013اهاهتم حنوها ،عالوي ،اثر استخدام الوسائط املتعددة يف حتصيل طالب الصف الثاين املتوسط يف مادة علم االحياء واجت 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=114424 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=114424
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 : عينة الدراسة 

اجملموعة ، طالبا من طالب الصف الثاين املتوسط موزعة على جمموعتني ( 32)تكون عينة الدراسة من 

عشوائيا من احدى املدارس التابعة طالبا  اختريت (34)طالبا واجملموعة الضابطة تضم ( 34)التجريبية تضم 

 .ملديرية تربية بغداد

 :نتائج الدراسة

اظهرت نتائج التجربة تفوق اجملموعة التجريبية اليت درست ابستخدام الوسائط املتعددة على اجملموعة الضابطة 

 اليت درست على وفق الطريقة االعتيادية يف التحصيل الدراسي واالجتاه حنو مادة االحياء

 :1 (م 0100)مرمي نرميان نومار  دراسة

استخدام مواقع الشبكات اإلجتماعية وأتثريه يف العالقات االجتماعية دراسة لعينة من "  بعنــــوان
مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري يف علوم االعالم واالتصال ختصص "  مستخدمي الفايسبوك يف اجلزائر

 .8108ة احلاج خلضر ابتنةاالعالم وتكنولوجيا االتصال احلديثة جامع

 :أهداف الدراسة 

هدفت هذه الدراسة اىل معرفة استخدام مواقع الشبكات اإلجتماعية وأتثريه يف العالقات االجتماعية 
دراسة لعينة من مستخدمي الفايسبوك يف اجلزائروذلك من خالل التعرف على أثر استخدام الشبكات االجتماعية 

 .على العالقات االجتماعية 

 :نهج الدراسة م

ولقد اعتمدت الباحثة يف هذه الدراسة على منهج املسح الوصفي ابالضافة إىل استعانت الباحثة  -
 .ابستمارة استبيان كأداة من أدوات مجع البياانت 

 
                                                      

1
مذكرة "  فايسبوك يف اجلزائروأتثريه يف العالقات االجتماعية دراسة لعينة من مستخدمي ال االجتماعيةاستخدام مواقع الشبكات  :مرمي نرميان نومار 

 :  متاح لدى:، 8108مكملة لنيل شهادة املاجستري يف علوم االعالم واالتصال ختصص االعالم وتكنولوجيا االتصال احلديثة جامعة احلاج خلضر ابتنة

tb.com/author-http://k          

http://k-tb.com/author
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 :عينة الدراسة 
 .وزعت على عينة من مستخدمي موقع الفايسبوك يف اجلزائر وقد مت اختيارهم بطريقة قصدية -

 :دراسة أهم نتائج ال

 :وقد توصلت الدراسة اىل جمموعة من النتائج امهها -
تبني اغلب افراد العينة يستخدمون موقع الفايسبوك من ثالث سنوات ويقضون أكثرمن ثالث ساعات  -

 .يف استخدامه
 .من املنزل" الفايسبوك: "يدخل اغلب افراد العينة لـ -
 .هل واالصدقاءبدافع التواصل مع اال" الفايسبوك"يستخدم أفراد العينة  -
 .يتصدر قائمة االشباعات اليت حيققها موقع الفايسبوك الفراد العينة ربط عالقات صداقة -
ابختزال الوقت من خالل التحدث أكثر من االتصال الشخصي " الفايسبوك"يسمح االتصال عن طريق -

 1(:0110)دراسة مخايسية وعرمان.
يف تعليم القياسات الطبية ( فيديو-نص-صوت-ورةص)دور تكنولوجيا الوسائط املتعددة "  بعنـــــوان

Biomedical Instrumentation   كمساق لطلبة اهلندسة الطبية يف اجلامعات." 
 :هدف الدراسة 

( فيديو-نص-صوت-صورة)هتدف هذه الدراسة اىل تسليط الضوء على دور تكنولوجيا الوسائط املتعددة 
كمساق لطلبة اهلندسة الطبية يف    Biomedical Instrumentationيف تعليم القياسات الطبية 

 ".اجلامعات
واليت تتصف يف املواضيع والتجارب ذات االمهية والدقة العالية،عاد عن كوهنا مكلفة ورمبا خطرة إذا أسيئ   

 .استخدام األدوات املخربية فيها
 
 

                                                      
1
 Biomedicalيف تعليم القياسات الطبية ( فيديو-نص-صوت-صورة))ولوجيا الوسائط املتعددة مخايسية وعرمان ،دور تكن 

Instrumentation   متاح لدى 8113،" كمساق لطلبة اهلندسة الطبية يف اجلامعات، : 
66420-https://search.emarefa.net/detail/BIM 

https://search.emarefa.net/detail/BIM-66420
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 :منهج الدراســـة 
 .اعتمد املنهج التجرييب يف الدراسة 

 :عينة الدراســـة 
ومت عرض   Macromedia Flash:واستخدم الباحث احد تطبيقات الوسائط املتعددة احلديثة وهي

النظام على جمموعات منفصلة من طلبة املساق، حيث عرض جزء من مادة املساق املذكورة ابستخدام الوسائط 
درست ابلطريقة طالب ( 81)وأخرى ضابطة مكونة من ( أ)طالب جمموعة(21)املتعددة على جمموعة مكونة من 

 (. ب)التقليدية جمموعة
 :أهم نتائج الدراسة 

اظهرت نتائج البحث النقلة النوعية للعملية لطلبة مساق القياسات الطبية جراء استخدام نضام القياسات  
 .الطبية احملسوبة

جراء خاصة يف إ %01وأوضحت الدراسة فروق لصاحل اجملموعة التجريبية طلبة العينة التجريبية وبنسبة 
التجارب العلمية وكان مجيع الطلبة يؤيدون مشاهدة التجارب على احلاسوب عدة مرات قبل إجراء التجارب 

 .وذلك لتوفري الوقت يف حال استخدام الوسائط املتعددة
وأوصى الباحث بضرورة تفعيل الوسائط املتعددة يف حوسبة املساقات التعليمية وعمل منظومة حمسوبة 

 ملة جلميع التجارب املخربية الضرورية يف تدريس مساقات اهلندسة الطبية واالستفادة من احملاكاةوقاعدة بياانت شا
Simulation  ألغراض التعليم، وكذلك الكوادر التعليمية مبزااي الوسائط املتعددة وتدريبهم على استخدامها

 .سيني وغريهملتتيح فرصة املشاركة الفاعلة بني املشرفني االكادميني والرتبويني والنف

 : 1(م0100)دراسة اصيلة عيسى 

دور الوسائط املتعددة يف تدريس الفنون التطبيقية لتالميذ الصف السادس مرحلة األساس حملية " بعنـــوان
 ".شندي

 

                                                      
 :متاح لدى 8104دور الوسائط املتعددة يف تدريس الفنون التطبيقية لتالميذ الصف السادس مرحلة األساس حملية شندي ، اصيلة عيسى ، 1

http://repository.sustech.edu/handle/123456789/9011 

http://repository.sustech.edu/handle/123456789/9011
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 :هدف الدراسة

 :هدفت الدراسة إىل 

 .كيفالتعرف على الوسائط التعليمية املستخدمة يف تدريس مادة سالمتنا من حيث الكم وال-0

 .الكشف عن ضرورة إدماج الوسائط املتعددة يف تدريس الفنون التطبيقية-8

 .التعرف على مدى استعداد معلم مادة سالمتنا إلستخدام الوسائط املتعددة يف التدريس-3

 .التعرف على املعوقات اليت حتول دون استخدام الوسائط املتعددة يف التدريس

 :منهج الدراسة

 .نهج التحليلي الوصفياستخدمت الباحثة امل

 :عينة الدراسة

 .قدمت الباحثة استبانة لعينة عشوائية من معلمي ومعلمات مادة الفنون التطبيقية مبحلية شندي

 :أهم نتائج الدراسة 

للصف السادس مبرحلة ( مقرر سالمتنا )إن إستخدام الوسائط املتعددة يف تدريس الفنون التطبيقية -0
 .وى التحصيل الدراسي للتالميذاألساس أدى إىل رفع مست

وجود العديد من املعوقات اليت حتول دون استخدام معلم األساس للحاسوب يف تدريس الفنون -8
 .التطبيقية مثل عدم وجود فنيني متخصصني وورش للصيانة واملتابعة
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 :1( م 0100)دراسة بلة يوسف دمحم زين 

التحصيل األكادميي لطالب الصف األوىل اثنوي يف مادة  أثر استخدام الوسائط التعليمية يف"بعنـــوان
حبث مقدم لنيل درجة املاجستري من جامعة السودان للعلوم التكنولوجيا كلية الرتبية ، "حملية أم درمان–الكمياء 

 .قسم تكنولوجيا التعليم

 :هدف الدراسة 

األكادميي يف مادة الكمياء لطلبة  هدفت الدراسة إىل معرفة أثر إستخدام الوسائط التعليمية على التحصيل
تعليمية يف املدارس الثانوية لوذلك ابلتعرف على مدى توفر الوسائط ا( حملية أم درمان )الصف األوىل اثنوي 

 .ومدى فاعلية استخدامها

 :منهج الدراسة 

 .أتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي واملنهج التجرييب

 :عينة الدراسة 

 .معلما ومعلمة 31و، طالبا وطالبة من الصف األوىل اثنوي 31ة عشوائية قوامها استخدم الباحث عين

 :أهم نتائج الدراسة 

 :استخدام الوسائط املتعددة له فاعلية يف حتقيق اآليت 

 .ينمي روح اإلستكشاف واإلبداع وحل املشكالت  -
 .يزيد من الكفاءة العلمية والتعليمية -
 .جيذب انتباه الطالب ويشوقهم للدرس -
 .يرسخ املعلومات يف أذهان الطالب ويساعدهم على فهم املادة -

 

                                                      
اتريخ ".حملية أم درمان–أثر استخدام الوسائط التعليمية يف التحصيل األكادميي لطالب الصف األوىل اثنوي يف مادة الكمياء  : زين بلة يوسف ،دمحم 1

 10/10/8108:االطالع

  http://repository.sustech.edu/handle/123456789/1388:متاح لدى
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 :مناقشة الدراسات السابقة

 :من خالل استعراض الدراسات السابقة استطاعت الباحثة تسجيل املالحظات التالية

من أوىل الدراسات اليت تتناول اثر استخدام  –حسب حدود اطالع الباحثة –تعترب هذه الدراسة -10
فقد غلبت على الدراسات مستوايت الثانوي ، تعددة على التحصيل الدراسي لدى طلبة اجلامعةالوسائط امل
 .وهذا مايعطي الدراسة امهية، واملتوسط

غلب على هذه الدراسات تطبيق املنهج الوصفي،وهذا يدل على أن املنهج الوصفي هو األنسب يف -18
وهو املنهج الذي مت اتباعه يف هذه  ، العملية التعليميةالدراسات اليت تناولت استخدام الوسائط املتعددة يف 

 .الدراسة

مما يدل على امكانية تطبيق ، تنوع املستوايت واملراحل التعليمية اليت تناولتها الدراسات السابقة-13
ووصوال ، انويةومرورا ابملرحلة الث، تداءا من املرحلة االساسيةباستخدام الوسائط املتعددة يف مجيع املراحل التعليمية ا

 .للمرحلة اجلامعية فما فوق

والبعض منها ، أغلب الدراسات تقيس أثر استخدام الوسائط املتعددة على التحصيل األكادميي-14
وقد اتفقت هذه الدراسة مع الدراسات اليت تناولت أثر ، يقيس دور الوسائط املتعددة يف تدريس بعض الدروس

 .صيل األكادميياستخدام الوسائط املتعددة على التح

تنوع املواد التعليمية اليت مشلت الدراسات مما يدل على امكانية توظيف استخدام الوسائط املتعددة -12
 .يف أكثر من ختصص

وتعترب هذه الدراسة من ، فمنها الصغري ومنها املتوسط ومنها الكبري، هناك تفاوت يف حجم العينات-13
 .الدراسات ذات العينة الكبرية

تشابه يف نتائج الدراسات السابقة اليت ميكن االعتماد عليها يف دراستنا كوهنا هتدف اىل معرفة  هناك-10
 .اتثري استخدام الوسائط املتعددة على التحصيل العلمي 

ختتلف من انحية استخدام املنهج التجرييب  واملنهج الوصفي يف آن واحد وحنن استخدمنا املنهج الوصفي -
 .املسحي
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 :ادة من الدراسات السابقةأوجه االستف

وكذا ضبط املفاهيم ، مكنت الدراسات السابقة الدراسة احلالية من تكوين تصور عام لإلطار النظري-
 .كما مكنت من حتديد وطرح التساؤالت وصياغة فرضياهتا،  واملصطلحات اإلجرائية

 .اإلستفادة أيضا كذلك يف حتديد أهداف الدراسة-

 .طوات الدراسة البدائية وكذا أساليب املعاجلة اإلحصائيةتوضيح الرؤية فيما خيص خ-

 .ولقد كانت عوان للباحثة يف إعداد اإلستبيان وتضمينها ببعض املعلومات ويف تفسري وحتليل نتائج الدراسة

 :منهج الدراسة

لدى  اثر استخدام الوسائط املتعددة على التحصيل االكادميي"ا ان موضوع دراستنا يتمحور حول مب
فهو يعد ضمن الدراسات الوصفية يف البحوث االعالمية  وحبكم طبيعة ، "بة جامعة ابن خلدون بتيارتطل

واملالئم لدراستنا ، فإن املنهج الذي نتوخى من خالله الوصول اىل النتائج املرجوة "دراسة استطالعية"دراستنا 
  .ث الكشفية والوصفية والتحليليةوالذي يعترب اكثر املناهج استخداما يف البحو ، يتمثل يف منهج املسح

 :الدراسة االستطالعية

هدفت الدراسة االستطالعية اىل التقرب من امليدان واختبار اداة الدراسة وقابليتها للتطبيق، ابإلضافة إىل 
 :حتديد طريقة تطبيقه يف الدراسة االساسية وصعوابت تطبيقها، وكان هذا وفقا للخطوات التالية

 .ة يف شكلها األويلبناء أداة الدراس .0
األستاذ بعلي دمحم، األستاذ مرواين دمحم، األستاذ مساهل دمحم )عرض األداة على األساتذة احملكمني  .8

 :، وقد مت وفقا ملالحظتهم تصحيح العبارات التالية(واألستاذة بن قويدر أمينة
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 بعد قبل العبارة

مع ذكر 
 االسباب

ئط ماهي الفرتة اليت تستخدم فيها الوسا
 املتعددة؟

ما هي الفرتة اليت تستخدم فيها 
 .الوسائط املتعددة؟ مع ذكر االسباب

ماهي االماكن اليت تستخدم فيها الوسائط  مع التعليل
 املتعددة؟

ماهي االماكن اليت تستخدم فيها 
 .الوسائط املتعددة؟ مع التعليل

 

اجلامعة ومت االتفاق معهم على رفع  مقابالت مع مدير اجلامعة ومسؤول خلية االعالم واالتصال يف.3
االستبان االلكرتوين املستخدم يف الدراسة يف موقع اجلامعة وفيسبوك اجلامعة لالجابة عليه من طرف 

 .اكرب عدد من الطلبة
توزيع جمموعة من االستبياانت يف شكلها األويل على جمموعة من الطلبة، وبعد التأكد من أن .4

 مت تطبيق االستبيان على العينة االساسية،عبارات االستبيان واضحة، 

 :جمتمع البحث

جبامعة ابن خلدون بوالية  8102/8102:يتكون جمتمع البحث من مجيع الطلبة املسجلني للسنة اجلامعية
 .كليات وملحقتني ومعهد  2، موزعني على طالب وطالبة30403تيارت والبالغ عددها 

 :حتديد عينة البحث

-02طالب وطالبة من جامعة ابن خلدون تيارت، ترتاح اعمارهم مابني  213تكونت عنية البحث من 

، وهذا ابستخدام استبيان الكرتوين مت وضعه يف موقع اجلامعة والفيس بوك القصديةسنة مت اختيارهم ابلطريقة  34

 .10/10/8102، وتوقيف االجابة عليه بتاريخ88/13/8102اخلاص هبا وهذا بتاريخ 

 .https://forms.gle/KkxDjgHgNArV84997:رابط االستبيان
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 :ويشمل هذا الفصل على مايلي

 .مفهوم الوسائط املتعددة

 .مناذج ووسائل الوسائط املتعددة:اثنيا

 .تخدامات الوسائط املتعددةإس :اثلثا

 .امعينيشكال وامناط استخدامات الوسائط املتعددة لدى الطلبة اجلأ :رابعا

ثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي على التحصيل االكادميي لدى الطلبة أ :خامسا
 .الفيسبوك منوذجا:اجلامعيني 

 



 ماهية الوسائط المتعددة                                             األولالفصل 

02 

  Multi media:مفهوم الوسائط املتعددة:أوال

مبا ان الوسائط املتعددة مرتبطة ابحلاسوب فان ظهور الوسائط املتعددة ظهر قبل أقل من عقد من الزمان 
-DVD – CDI – CD-RAM – CD : على جهاز احلاسوب الذي تتوفر فيه تقنية لتعمل

RAM  وقد اتسع انتشار الوسائط املتعددة يف التسعينيات مع تطوير أجهزة احلاسب اآليل القوية ، وغريها
ق والسريعة والقليلة التكلفة واليت تتمتع مبواصفات تستطيع عرض األصوات والصور ومعاجلتها لتحقي الذاكرة

مؤثرات خاصة على املستخدم مما شجع العديد من املؤسسات التعليمية واالفراد لتمضي قدما يف انتاج برامج 
  .متنوعة وثرية للوسائط املتعددة تليب حاجات املستهلك ااي كان نوعه 

بني  إن الوسائط املتعددة نتيجة لدورها امللموس يف مجيع التخصصات املتنوعة اصبحت عاملا ممتد متواصال
االمس واليوم والغد وبعد غد فهي املستقبل املأمول يف تطوير قطاعات خمتلفة سواء كانت عملية أو نظرية أو 

  1مستوايت متميزة من العطاء التكنولوجياىل هبدف الوصول ، تربوية أو حىت ترفيهية

مل معىن ؟ الن كل كلمة من هذه الكلمات حت  media؟ وما معىن كلمة   Multiفما معىن كلمة 
 ....منفصل وعندما حنصل على االجابة سوف جند املعىن يكتمل

Multi – متعدد 

Media – وسيط 

Multi media – وسائط متعددة 

االجابة هي مجع لكلمة (...وسيط)ولعلك تساءلت عن معىن كلمة وسائط وما هو معىن املفرد منها 
وهو كل شيء يستطيع ايصال .منا يف دراستنا والوسيط له معاين متعددة نستخلص منها ما يه  Mediaوسيط 
كالرسائل املكتوبة او    Textفاذا اردت ان تنقل املعلومة اىل شخص اخر فقد تستخدم النص املكتوب .املعلومة 
فالنص عبارة عن احرف وكلمات تتجمع لتحمل معلومة معينة يفهمها من يقرؤها اذا ما كان يعرف ، االلكرتونية

                                                      
التعليم االلكرتوين ودور الوسائط املتعددة يف العملية التعليمية ،القاهرة ،دار :العلميموسى ،حسني حسن ،استخدام الوسائط املتعددة يف البحث -1

 .49،ص 2008الكتاب احلديث ،



 ماهية الوسائط المتعددة                                             األولالفصل 

02 

وقد تفسر له  Image    أو برسم بياين،  Soundالكتابة او ان تبلغه شخصيا ابلصوت  اللغة املستخدمة يف
 . Video 1  ابلصوت والصورة معا 

أمحد )لقد ظهر مفهوم الوسائط املتعددة خمتلطا ببعض املفاهيم وحمددا ابكثر من تعريف إذ يعرفها 
لوسائل اليت تتكامل مع بعضها وتتفاعل منظومة تعليمية تتكون من جمموعة من ا"أبهنا (38ص، 0220:منصور

وتقوم هذه الوسائل على تنظيم متتابع حمكم يسمح لكل تلميذ ، تفاعال وظيفيا يف برانمج تعليمي لتحقيق أهدافه
 2".أن يسري يف الربانمج التعليمي وفق خصائصه املميزة

بني اكثر من وسيط التكامل "على اهنا (0222، ،فتح ابب سيد0224، حسني الطوخبي)ويتفق كل من 
تكمل كل منها االخر عند العرض او التدريس بواسطة احد اساليب التعليم الذايت ومن امثلة تلك 

 . 3املطبوعات وشرائط الفيديو والشرائح والتسجيالت الصوتية والشفافيات واألفالم  أبنواعها:الوسائط

يقات احلاسب اليت ميكنها ختزين املعلومات طائفة من تطب" ويعرف زين العابدين الوسائط املتعددة على اهنا
أبشكال متعددة تشتمل على النصوص واالصوات والرسوم والصور الساكنة واملتحركة وعرض هذه املعلومات 

 . 4"بطريقة تفاعلية وفقا ملسارات يتحكم فيها املستخدم

 –احملتوى ) ن مخسة مكونـــاتنظام يتكون مــ:"بصورة شاملة علــى اهنا   5(8113امحد فنديـــل،) ويعرفهــا
 :وميكن توضيح مفهوم كل مكون كما يلي( أدوات التوصيل  –األجهزة  –الربامج  –الوسط 

عبارة عن املعلومات املكونة لقاعدة بياانت علمية للوسائط املتعددة اخلاصة :  Contentاحملتوى -10
الرسوم ، النص املكتوب أو املنطوق، ملعلومات واحملتوى ميثل نوعني او اكثر من اشكال متثيل ا، مبوضوع معني

 .واالشكال والصور الثابتة أو املتحركة أو أشكال أخرى مصحوبة مبثريات صوتية ولونية 
 

                                                      
1
 .3،ص 2009انئل حرز هللا ،دميا الضامن ،الوسائط املتعددة ،عمان ،دار وائل  للنشر، 

2
،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  1،ط( املعاقني ذهنيا القابلني للتعلم)اخلاصة  ابراهيم عبد هللا سليم ،التدريس بتكنولوجيا الوسائط املتعددة للفئات 
 .1،ص 2001،
 .1ابراهيم عبد هللا سليم ،نفس املرجع ،ص3

4
 .89،ص 1119،السنة الثانية ،ديب ،االمارات العربية املتحدة ، P CMAGAZINEعلى زين العابدين ،مقدمة يف تقنيات املالتمداي  ،جملة  

5
 .10براهيم عبد هللا سليم ،نفس املرجع ،صا 
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الوسائط املستخدمة ، هو الذي يستخدم لتخزين احملتوى حلني احلاجة اليه:  Mediumالوسط -10
 .االسطواانت املدجمة ، واانت الفيديواسط:حاليا لتخزين البياانت واملعلومات ابلليزر مثل

تستخدم لتوجيه ، تعمل كوسيط بني جهاز الكمبيوتر ووسط التخزين:  Soft Wareالربامج -10
املوجودة يف قاعدة بياانت الوسائط ( النصوص أو املرئيات أو االصوات )اجلهاز ومساعدته يف الوصول اىل احملتوى 

 .ريهاوغ  HyperCard :املتعددة مثل برانمج 
ويتضمن نظام الوسائط املتعددة الكامل نظام كمبيوتر متكامل :  Hard Wareاالجهزة -10

شاشة تكون ، ونظام الكمبيوتر الكامل يشمل الفيديو، ابالضافة اىل خاصية تعطيه االسم اخلاص بنظم الوسائط
وطابعة ،  Disk Drive  Floppyوجهاز تشغيل االسطواانت املرنة ، واسطوانة صلبة، عادة ملونة
Printer  ، وفارةMouse  ، لوحة مفاتيحKeyboard  ،أما بقية نظام الوسائط املتعددة فتشمل اآليت: 

مثل املاسح الضوئي وأجهزة تشفري األصوات والصور وكامريات التقاط صور اثبتة ولوحة :أجهزة ادخال بياانت - أ
 .قارئ الكود اخلطي، مفاتيح موسيقية الكرتونية

مثل السماعات إلخراج الصوت وأجهزة عرض احملتوى بنظام البلورة السائلة :معلومات أجهزة إخراج  - ب
 .مقرتان جبهاز عرض فوق رأسي وشاشة عرض كبرية ذات قوة ايضاح عالية

وجهاز تشغيل اسطواانت الفيديو ، مثل جهاز تشغيل شرائط الفيديو:أجهزة تشغيل وسط التخزين  -ج
 .ت املدجمة وجهاز تشغيل االسطواان( الليزر)

وتعين األدوات املستخدمة يف توصيل األجهزة وقواعد البياانت مثل الكابالت :أدوات التوصيل -12
 1.واألسالك

* ابلكلمات*ويعين  ، معا ات والصورـــــــادة إبستخدام الكلمـــــمـــعرض ال"أبهنا رتشارد إي ماير كما يعرفها 
 ادة تعرضــــــــــــــــــــــــــــمــــأن ال* ابالصورة*ويعين . نص مسموع أو مطبوعاي بشكل ، أبن املادة تعرض ابلشكل اللفظي

 

 

                                                      
1
 .11ابراهيم عبد هللا سليم ،مرجع سابق،ص 
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بشكل تصويري أي ابستخدام الرسوم الثابتة  مثل الصور الفوتوغرافية أو اخلرائط أو املخططات أو  
 .1"أو ابستخدام احلركية مثل الصور املتحركة أو افالم الفيديو، البياانت 

 :عريفات السابق عرضها عن الوسائط املتعددة ما يلييتضح من الت

تعريف فنديل كان تعريفا شامال وكامال ابملقارنة مع التعريفات السابقة للوسائط املتعددة حيث وظح من -
 –الوسط  –احملتوى) خالل تعريفه ان الوسائط املتعددة عبارة عن نظام متكامل يتكون من مخسة مكوانت 

 (.أدوات التوصيل  –األجهزة  –الربامج 

توفر الوسائط املتعددة بيئة تعلم متنوعة جيد فيها كل متعلم ما يناسبه ويتحقق ذلك عن طريق توفري -
 –الرسوم الثابتة  –النصوص  –املوسيقى  –الصوت )جمموعة من الوسائط املتعددة التعليمية واليت تتنوع بني 

تنوع املثريات اليت ختاطب احلواس املختلفة مما يزيد من فاعلية  اليت تعمل على(الصور الثابتة  –الرسوم املتحركة 
 .التعلم وجيعله أبقى أثرا

كذلك نستخلص ان مفهوم الوسائط املتعددة يرتبط ابستخدام الكمبيوتر سواء فيما يتعلق بتصميم وانتاج 
 . او عرض وتقدمي الوسائط املرتبطة بفكرة او مببدأ أو غريها من انواع احملتوى

ركزت معضم هذه التعريفات على خصائص ومكوانت هذه الوسائط وأن الكمبيوتر يلعب دورا مركزاي  كما
 .يف ظل بيئة تكنولوجيا الوسائط املتعددة

خليط : "وعليه نستخلص ان التعريف االمثل للوسائط املتعددة يف ضوء متغريات الدراسة الراهنة على اهنا
سوم التعليمية أبنواعها املختلفة والصور الثابتة واملتحركة ولقطات الفيديو من املواد التعليمية تشمل النصوص والر 

واالصوات واملؤثرات املوسيقية اليت تدمج يف شكل برجمية حتقق التفاعلية بينها وبني املتعلم حبيث يتمكن من 
 .2"التحرك حبرية واختيار ما يتناسب مع قدراته ووقته ويتم عرضها من خالل الكمبيوتر

 الصوت عــم ، وبـاملكت النص لعناصر عيــجتم يـه املتعددة طــالوسائ أن سبق اــمم كذلك نتجستيو 
 تاحي عندما ةيتفاعل طــالوسائ هذه ونـــــــــتوتك . دـــــــــــــــــــــــــــــــــالواح رضــالع يـــــف ةــــــواملتحرك ةـــــــابتـالث والصورة ، وعـاملسم

                                                      
1
، الرايض ،مكتبة العبيكان ،ابلتعاون مع مطابع جامعة كامربدج  يف الوالايت  1ريتشارد أي ماير ،تعريب ليلى النابلسي ،التعلم ابلوسائط املتعددة ،ط 

  15،ص 2004املتحدة االمريكية ، ،
2
،القاهرة ،دار ( التعلم االلكرتوين ودور الوسائط املتعددة يف العملية التعليمية) حسن موسى ،استخدام الوسائط املتعددة يف البحث العلمي حسني 

 .13،ص 2008الكتاب احلديث ،



 ماهية الوسائط المتعددة                                             األولالفصل 

09 

 لربط بوصالت العرض حمتوي داخل تزود " عندما فائقة وتصبح املعلومات يف واإلحبار التحكم ةير ح للمستخدم 
 . " 1العرض يف اإلحبار من املستخدم كنمي مبا خالهلا العناصر

 :مناذج ووسائل الوسائط املتعددة:اثنيا
 2:مناذج الوسائط املتعددة-10

 تتألف الوسائط متعددة وثيقة أنه على النظام هذا يف صرعن كل  إىل يُنظر املتعددة الوسائط نظم متثيل عند
 بيانية وحدة الوسائط غرض وميثل objects. Multimedia الوسائط أغراض تسمى أغراض جمموعة من

 حبيث مكانيا   و زمنيا األغراض هذه وتُرتَّب .املعطيات أنواع من نوع أي أو صوات   أو« فيديواي   » مقطعا   أو صغرية
 .الوسائط متعددة وثيقة عندئذ   فتغدو  ،عليها تصفحية بنية إنشاء ميكن

 :الوسائط املتعددة للواثئق مناذج عدة بني التمييز ميكن
   models spatial  املكانية النماذج - 10
 .نسبيا   أو اجتاهيا   أو مطلقا   حتديدا   الوثيقة ضمن األغراض موقع حتديد يف تفيد
  odels:m temporalالزمانية النماذج ـ10

 حتديد ذلك ويشمل بينها، الزمنية العالقات وحتديد زمنيا ، املتعددة الوسائط أغراض جبدولة تسمح وهي 
 .غرض لكل الزمين واجملال املتزامنة األحداث

  models: interactiveالتفاعلية النماذج -10
 أو  navigationalحياملال املستوى على جتري قد واليت املستخدم، مع التفاعل طريقة على تدل وهي 
 .العرض طريقة على أو التصميمي

  models adaptation :التكّيف مناذج -10
 .التقنية األساسية البنية ومميزات التشغيل بيئة مع الوثيقة بتكّيف النماذج هذه تسمح 
 
 
 

                                                      
1
 05  ص ، 2010 ، ن.د :الرايض ،  واملسموع املرئي اإلعالم علي اھوأثر احلديثة ةيالتقن الوسائط ، عيساين الطيب رحيم  
2
 :،متاح لدى  23/12/2019:مناذج وتطبيقات الوسائط املتعددة ،اتريخ اإلطالع 

post_44.html-http://multimedia64.blogspot.com/2016/04/blog 

http://multimedia64.blogspot.com/2016/04/blog-post_44.html
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  models :Meta املرتفِّّعة النماذج -12
 والتنقيب البحث يف تفيد وهي .املستخدم ىلإ تقدميها دون من الوثيقة حمتوى النماذج هذه تصف 
 .والفوترة امللكية وحقوق والكاتب واللون الشكل مثل الوثيقة مسات النماذج هذه تصف .واملعاجلة

 :وسائل الوسائط املتعددة -10
وات يف ظّل التطوُّر الّتكنولوجّي واليت تعرف ابهنا جمموعة االد الوسائط املتعددةُوِجَدت أنواع  من وساِئل 
ختاطب بذلك اكثر من حاسة من حواس ( حركة ، صورة، صوت)نقل املعلومة اليت تستخدمها الوسائط املتعددة ل

الفرد املختلفة لتوصيلها يف افضل صورها وابلشكل املناسب وابلتايل تكون اكثر فاعلية وافضل مما لو قدمت 
 .1بوسيلة واحدة فقط

 :وميكن توضيحها على النحو التايل

 :ائـــل املقروءةالوس-10

عن طريق الُكُتب واجملاّلت والصُُّحف اليومّية، والربيد  لطلبةهي طريقُة إيصال اخلرب أو املعلومات إىل ا 
اخلّطي، وكّل هذِه الوسائل التقليديّة ذاُت أمهّية ، وال مُيكن إغفاهُلا، ولكّنها ليست ذات جدوى  يف األحوال الطّارئة 

 .خرب  أو رسالة  عاجلة  إىل الطلبة  أو يف حال الّرغبة إبيصال

  2:الوسائــل املسموعة -18

تمثّلة ابهلواتف األرضّية أو اخللويّة؛ حيث يتّم الّتواصل مع الطلبة او االساتذة من ِخالل 
ُ
هَي الوسائل امل

وات اإلخباريّة ، والقن(Radio :ابإلجنليزيّة)املذايع : احلديث معهم، ونقل األخبار ُمشفاهة ، ومن األمثلة عليها
يف جمال النظم السمعية يستخدم البوق ومكرب الصوت وجمسمات . اليت تنتشر عرب أثرِي موجات الرّاديو املسموعة

الصوت واحملوالت التناظرية الرقمية وأجهزة وبرامج التعرف الصويت وأخذ العينات الصوتية والنظم الرقمية 
 .للصوتيات

 

                                                      
1
،تكنولوجيا التعليم دراسة عربية ،حترير مصطفى عبد السميع ،مركز  1ملتعددة يف التعليم السمي ،طمنظومة الوسائط ا:صاحل بن موسى الضبيان  

 .20،ص 1111الكتاب للنشر ،
2
 .19،ص 2002، 1تطبيقات الوسائط املتعددة ،دار املسرية للنشر والتوزيع ،ط:مراد شلباية واخرون 
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 :الوسائــل املرئيـــّة -10

سّجلة،  هيَ  
ُ
باشرة أو امل

ُ
شاهدة امل

ُ
ُشاهدة؛ سواء  امل

ويف جمال وسائل نقِل املعلومِة واخلرب ِمن خالل الّرؤية وامل
النظم البصرية املرئية استفادت من الكامريات الرقمية والفيديو وشاشات العرض والتلفزيون وبطاقات مواءمة العرض 

لكرتونية وشاشات اللمس وآالت نسخ املستندات وماسح الواثئق املرئي وأجهزة قراءة العرض وأقالم الكتابة اإل
وهي  تتمثل يف الفيديوهات املصورة عرب التقنيات احلديثة وتتطّلب من الطرفني وجود  .وعروض الرسوم املتحركة

 املؤمترات املختلفة وغريها، أجهزة حاسوب أو أجهزة خاصة ابلفيديو كونفرنس لعقد الندوات

 :1تصـــالوسائـــل اال  -10

ويطلق عليها اسم الوسائل الكتابية أو غري اللفظية وهي الوسائل والطرق اليت يتم من خالهلا تبادل   
املعلومات واألفكار واملشاعر بني أطراف االتصال بشكل كتايب عرب الوسائل والتقنيات املخصصة لذلك واملتمثلة 

رسائل اجلوال، وتطبيقات االتصال الكتايب احلديثة، وتتميز يف الربيد اإللكرتوين، ومواقع التواصل االجتماعي، و 
هذه الوسائل بسهولة استخدامها وإمكانية االحتفاظ ابلنصوص املكتوبة والعودة إليها واالستفادة منها وكذلك يف 

 . جمال محاية البياانت من التحريف، والتزوير، والتالعب، ابإلضافة إىل أهّنا قليلة التكلفة

ر ان كل هذه الوسائل حباجة اىل برامج لتشغيلها والتحكم فيها لذلك فقد كان اهلم الكبري وجدير ابلذك
الذي صاحب التطور يف صناعة احلاسوب واملعدات هو برجمة كل االشياء اليت تفرزها التقنية ومن هنا كانت 

ت واالجهزة املختلفة دون برامج فاحلاسوب واملعدا، املادية اليت مت تصنيعها الربامج تتسابق للسيطرة على املكوانت
 .ال تعين سوى آالت صماء، خرساء

 :استخدامات الوسائط املتعددة يف الوسط اجلامعي:اثلثا

ة ـى تطوير األساليب املتبعـتطورت أساليب استخدام الكمبيوتر ىف التعليم وأصبح االهتمام اآلن منصبا  عل
جديدة ميكن أن يساهم من خالهلا الكمبيوتر ىف حتقيق ىف التدريس مبصاحبة الكمبيوتر أو استحداث أساليب 

 .بعض أهداف املواد الدراسية 
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 .17،ص 2004، 1طبيقات ،االردن ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،طالوسائط املتعددة تصميم وت:دمحم حسني بصبوص وآخرون  
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مبا أن الوسائط املتعددة هي عبارة عن تكوينات كمبيوتريية يتفاعل معها املتعلم تتكامل معا لتقدمي الرسائل 
داخل بيئات ( ة صور اثبتة ومتحرك، رسوم خطية ومتحركة، صوت، منطوق، نص مكتوب)التعليمية على هيئة 

 .التعليم املفرد
حيث تشري ، كما ان األستاذ حجر الزاوية هبا،  ومبا أن الطالب اجلامعي يعترب  أساس العملية التعليمية

من التاثري يف تكوين الطالب بينما تشرتك عناصر العملية الرتبوية ( %31)بعض الدراسات اىل ان دور املعلم ميثل 
ة لدوره الفعال واخلطري جيب تدريب املعلم قبل وأثناء اخلدمة على استخدام ونتيج . (40% ):االخرى بــ 

 .1االساليب  واالدوات احلديثة يف التعليم وأمهها الوسائط املتعددة 
ومن خالل العرض السابق جند ان استخدام الوسائط املتعددة يعين استخدام عناصرها املتعددة من صوت 

وابلتايل زايدة كفاءة ، يمية وذلك ابإلعتماد على أكثر من حاسة من احلواسوصور ونصوص يف عرض املادة التعل
وفعالية العملية التعليمية ودفع املتعلم حنو التعلم وعليه ميكن تصميم برانمج متعدد الوسائط خاص ابملادة التعليمية 

ونة املعلم من خالل التكامل املراد تعلمها حىت جتعل تعلم حمتواها أسهل حيث يستخدم الكمبيوتر يف التدريس مبعا
ونتيجة هلذا جند من بني الوسائل التعليمية اليت شاع ،  2ليعطي برانجما متكامال ةبني النص والصوت والصور 

الوسائط املتعددة التعليمية اليت ساعدت على توفري بيئة تعليمية تعمل على ، استخدامها مؤخرا يف التعليم العايل
إضافة اىل ، وااتحت الفرصة للطالب إلكتساب مهارات التفكري، النظرية والتطبيقية حتقيق التكامل بني اجلوانب

 .دورها يف مراعات الفروق الفردية بني املتعلمني 

وهناك جمموعة من اجملاالت املتنوعة الىت ميكن أن تستخدم فيها الوسائط املتعددة  ىف الوسط        
 :اجلامعي واليت ميكن توضيحها كما يلي

 ، وفيها يصبح هو احملور الرئيسى للدراسة وتشمل دراسته الوعى ابلوسائط املتعددة :مادة دراسية ك-10
وذلك عن طريق دراسة استخدامات الوسائط  املتعددة ومعاجلة البياانت وتطبيقاهتا املختلفة وبراجمها التعليمية 

 .ونظام تشغيلها

ة متطورة لنقل وتوزيع العديد من املواد الدراسية ملا تعد االوسائط املتعددة وسيل:  كوسيله تعليمية -10 
إذ توفر خاصية التفاعل االجياىب بني املستخدم  ، هلا من خصائص جتعل منها آداة تعليمية فريدة وذات فاعلية

                                                      
1
 .181،ص 2000،مطابع احلميضي ،الرايض ، 1مجال عبد العزيز الشرهان ،الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجيا التعليم ،ط 

2
،مرجع سابق (  ودور الوسائط املتعددة يف العملية التعليميةالتعليم االلكرتوين)حسني حسن موسى ،استخدام الوسائط املتعددة يف البحث العلمي  

 .41،ص
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 ويةكما تعد وسيلة حفز هائلة وتعمل على تنمية العديد من االجتاهات الرتب  ، كما توفر العناية الفردية  ، والكمبيوتر
. 

ذلك أن استخدام الوسائط املتعددة حلل مشكلة تتضمن بعض املتغريات  :كأداة حلل املشكالت 3- 
كما يـَُعد تعليم برجمة ،  يسمح بتحويل مركز االهتمام من آليات احلل إىل العالقات الىت تدور حوهلا الدراسة

 . ملشكالتالوسائط املتعددة اسلواب  هاما  يتيح للطالب فرصة تنمية مهارة حل ا

إذ  ، تعد الوسائط املتعددة أداة فعالة بني يدى املعلم الواعى والطموح: كأداة لتقدمي املواد الدراسية 4- 
يستطيع أن يستثمره ىف تقدمي املواد الدراسية الىت قد تستعصى على الفهم واإلدراك بدون الوسائط املتعددة 

تتيحه الوسائط املتعددة من إمكاانت التلوين والرسم وختزين فيستطيع املدرس مثال  أن يستغل ما  ، وإمكاانهتا
  .البياانت واسرتجاعها ابستخدام الكمبيوترىف توضيح العديد من املفاهيم الصعبة

 ، تتميز الوسائط املتعددة بقدرة كبرية ىف جمال التعليم والتدريب على املهارات األساسية :كمرشد ومدرب  -5
رات من فرص التكرار و التدريب بداية من مرحلة تقدمي املفهوم احملدد الذى تقوم عليه حيث تقدم ما تتطلبه املها

 .املهارة األساسية إىل مرحلة تقييم آداء املتعلم و إرشاده

 :يف اجلامعة ات الوسائط املتعددةامثلة عن استخدام 

 :ستخدامها يف اجلامعةومع االستخدامات الواسعة للوسائط املتعددة ىف التعليم نذكر بعض امثلة عن ا

واالمكانيات  ، واجلهد، فمثال يف ختصص العلوم الطبيعية قد حيتاج القيام بتجارب علمية الكثري من الوقت
املادية لكن ابستخدام برامج الوسائط املتعددة ميكن عرض هذه التجارب على شكل صور اثبتة ومتحركة ومؤثرات 

ىت ـة حـن مرة حبسب احلاجـواملال مع امكانية تكرار الربانمج أكثر م ،واجلهد، صوتية حتاكي الواقع وتوفر الوقت
خاصة إذا كان برانمج الوسائط املتعددة مبين على التكامل بني الصورة والصوت إذ ، ون االستيعاب أعم وأمشلـيك

يت وصلت تؤكد دراسات وأحباث ميدانية أن نسبة تذكر الفرد ملا تعلمه ختتلف إبختالف احلاسة أو احلواس ال
لكنه  ،مما شاهده %31 ،مما مسعه %81 ،مما قرءه %01املعلومة عن طريقها فأثبتت أن الفرد يستطيع تذكر 

  1.مما مسعه وشاهده يف الوقت ذاته %21يتذكر 

 
                                                      

1
 . 337،ص 2008تكنولوجيا التعليم العايل ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن ،:دالل ملحس استيته ،عمر موسى سرحان  
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أن بعض الربجميات على الوسائط املتعددة تصور حالة مريض تظهر عليه : ومثال يف دراسة ختصص الطب 
لدارس على حتليل ما حيتاجه من دم ودراسته للمريض من خالل احلاسوب ليصل يف النهاية اعراض املرض فيقوم ا
 .اىل تشخيص املرض

ومثال اخر على استخدام نظم الوسائط املتعددة يف دراسة اجلغرافية وتضاريس االرض من خالل الزايرة 
و أبنيتها واملناطق املهمة فيها كدراسة حيث يظهر الكمبيوتر تضاريس املنطقة أ.الومهية ألية بقعة على وجه االرض 
 .اترخيية يف سنة خيتارها الدارس 

كما بدأت يف اآلونة األخرية فكرة الدراسة عن بعد وحتتاج هذه الفكرة إىل تطوير املواد التعليمية إىل 
ري فاجملاالت غ.اشكال جذابة وسهلة للفهم وكذلك اىل الدخول يف جمال االجتماعات واحملاضرات عن بعد 

حمدودة يف عامل املدرسة واليت تشمل أيضا تصميم الصفحات اخلاصة للطالب على شبكة العاملية أو اجملالت أو 
 . 1الوظائف إبستخدام برجميات كمعاجلة الصور أو الصور املتحركة وغريها

 ومن أمثلة التطبيقات احلية للوسائط املتعددة التعليمية اليوم  

 الربيد االلكرتوين• : 

 • Computer Conferencing د املؤمترات بواسطة الكمبيوترعق• 
 Video Conferncing املؤمترات عرب الفيديو • Audio Conferencing املؤمترات الصوتية 

 2:اشكال وأمناط  استخدامات الوسائط املتعددة لدى الطلبة اجلامعيني:رابعا
فيتفق كل من ، تناوهلا العديد من الباحثنيتعددت وتنوعت أشكال وأمناط استخدام الوسائط املتعددة  و 

على ان اشكال وامناط استخدام ( 8118، أمحد فنديل، 0222ودمحم يونس،، 0220أسامة عبد الرمحن،)
 :الوسائط املتعددة لدى الطلبة هي

 
 
 
 

                                                      
1
 .11الوسائط املتعددة ،مرجع سابق ،ص:انئل حرز هللا ،دميا الضامن  

2
 .41املعاقني ذهنيا القابلني للتعلم ،مرجع سابق ،ص'التدريس بتكنولوجيا الوسائط املتعددة للفئات اخلاصة: سليم ابراهيم عبد هللا 
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 Drill and Practiceاملمارسة والتدريب  -0
منط شائع ومثايل إلعطاء التدريبات الالزمة يطلق عليه منط التمرين واملمارسة أو منط صقل املهارات وهو 

 . لتنمية مهارات سبق تدريسها
يقوم احلاسب بطرح سؤاال معينا ويقوم ايضا بتقدمي االجابة الىت ادىل هبا الطالب على نفس السؤال وبذلك 

ضوع االول ابالضافة يتيح للمتعلم التحصيل بدرجة عالية وال ينتقل اىل املوضوع التاىل اال بعد ان يتقن املتعلم املو 
 .اىل توفري تغذية راجعة فورية

 Simulationاحملاكاة او التقليد  -0
ا ألحداث من واقع احلياة حىت يتيسر عرضها  عملية متثيل أو إنشاء جمموعة من املواقف متثيال  أو تقليد 

جة إىل هذا النوع من وتنشأ احلا, والتعرف على نتائجها احملتملة عن قرب , واكتشاف أسرارها , والتعمق فيها 
أو حاجته إىل إجراء العديد من العمليات , الربامج عندما يصعب جتسيد حدث معني يف احلقيقة نظر ا لتكلفته 

 . واالنفجارات النووية, مثل تعليم الطريان , املعقدة 
ىف الواقع  يتم تقدمي انشطة ومناذج حقيقية مماثلة للواقع قدر االمكان فهو متثيل ملوقف او ظاهره حتدث

 .وتتيح الفرصه للمتعلم ان يتدرب ويكتسب مهارات دون خماطرة اوتكاليف عالية
 

 Tutorialالرايدة  -0
يقوم املتعلم يف الوقت املناسب له واملكان املناسب له بعرض برجمية تعليمية من برامج الوسائط املتعددة  

ا للموضوعات  ا وافي ا ومتدرج  واملهارات اليت تشملها واملرتبطة ابألهداف على شاشة احلاسب فتقدم له شرح 
 .التعليمية اليت تعمل الربجمية على حتقيقها

يهتم بعرض املادة العلمية اجلديدة كما يقوم بدور املدرس اخلصوصى ىف تدريس املفاهيم واملصطلحات 
ة الىت حياول حتقيقها ويقدم الربانمج شرحا وافيا للموضوعات الىت يشتمل عليها والىت ترتبط ابالهداف التعليمي

 هويشبة هذا االسلوب اىل حد ما اسلوب املدرس داخل الفصل وترجع تسميتة ابملدرس اخلصوصى اىل اعتماد
 .على التعليم الفردى حيث يشعر املتعلم ان الشرح موجه له بصفة خاصة

 Instructional Dialogueاحلوار التعليمى  -0
ملتعددة ىف هذا املتعددة ىف هذا النمط حبدوث التفاعل بني املتعلم يسمى بلغه احلوار وتتميز برامج الوسائط ا

واحلاسب من خالل التحاور من خالل اللغه الطبيعية اى ان كال من املتعلم واحلاسب ميكنة طرح االسئلة واالجابة 
 .فاتيح والشاشةابالضافة اىل استخدام وحدات االدخال واالخراج التقليدية املتوفرة ىف جهاز احلاسب مثل لوحة امل
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 Instructional Gamesااللعاب التعليمية  -2
تعتمد ألعاب احلاسب التعليمية على دمج عملية التعلم ابللعب يف منوذج تروحيي يتسابق يف املتعلمون 

ويف سبيل حتقيق مثل هذا النصر يتطلب األمر من املتعلم أن حيل , ويتنافسون للحصول على بعض النقاط 
أو جييب على بعض األسئلة حول , أو يقرأ ويفسر بعض اإلرشادات , أو حيدد , أو منطقية , مشكلة حسابية 

 . موضوع ما
يقوم احلاسب بتوفري الدعم واالقرتاحات للمتعلم من خالل حماولتة الوصول اىل املواقف التعليمية الىت يريدها 

 .لدافعية للتعلموتتميز برامج هذا النمط بعنصر التسلية والتشويق واالاثرة وزايدة ا
 Discovery and Problem Solvingاكتشاف وحل املشكالت  -6

يلعب احلاسب دور ا كبري ا حيث يساعد املتعلم يف احلصول على احلل األمثل للمسائل والتمارين بطريقة 
 .االستقراء واالستنباط

بل البد من املرور , هزة السؤال الذي حيتاج إىل إجابة ليست معروفة وليست جا: وتعين طريقة حل املشكالت 
ومن مث الوصول إىل نتائج معينة بناء على تلك , وحتليلها , وفحصها , بعمليات وخطوات تبدأ بتحديد املشكلة 

 .اخلطوات
يستخدم ىف تنمية مهارات التفكري املنطقى ىف حل املشكالت مما يساعد على انتقال اثر التعلم وتناول 

ن ذلك االسلوب يقوم بتحويل مركز اهتمام املعلمني من اليات احلل اىل العالقة املوقف التعليمى ابسلوب علمى ال
 1.الىت تدور حوهلا املشكلة

اثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي على التحصيل االكادميي لدى الطلبة اجلامعيني :خامسا
 .منوذجا" الفيسبوك"

تعد (Social Media: ابالجنليزية) وسائط أو وسائل التواصل االجتماعي أو االعالم االجتماعي
ى كونه مستخدم فعال ومشارك يف ـا الـا سلبيـه متلقيـن كونـإحدى أهم التقنيات احلديثة اليت نقلت املستخدم م

انتشرت يف السنوات االخرية  بشكل كبري جدا والزال انتشارها مستمرا وهي تقدم خدمة  ، اخلدمات والتطبيقات
نتسبني هلا وجتمع بينهم رغم اختالف اجلنس والدين واللغة والثقافة مكونيني بذلك التواصل بني االعضاء امل
استخدامها امتد ليشمل كل مناشط احلياة السياسية واالجتماعية والثقافية والتعليم ، مايسمى ابجملتمع االفرتاضي
 .2والتعلم وتبادل اخلربات

                                                      
1
 .42املعاقني ذهنيا القابلني للتعلم ،مرجع سابق ،ص'التدريس بتكنولوجيا الوسائط املتعددة للفئات اخلاصة:ابراهيم عبد هللا سليم  

2
 .58،ص 2014،عمان ،دار اسامة للنشر والتوزيع ، 1،ط( شبكات التواصل االجتماعي)جلديد االعالم ا:على خليل شقرة 



 ماهية الوسائط المتعددة                                             األولالفصل 

02 

تصنف تلك :"حيث يعرفها موقع ويكبيداي ، هناك عدة تعاريف للباحثني لشبكات التواصل االجتماعي
تقوم على املستخدمني .وتسمى مواقع الشبكات االجتماعية ( 8ويب )املواقع ضمن مواقع اجليل الثاين للويب 

ابلدرجة االوىل وااتحة التواصل بينهم سواء اصدقاء تعرفهم على ارض الواقع او كانو اصدقاء عرفتهم يف العامل 
 "االفرتاضي

ات االلكرتونية عرب االنرتنت تتيح للمشرتك فيه انشاء موقع ـن الشبكـمنظومة م:"ز الشهري أبهناوعرفها فاي
ومن مث ربطه من خالل نظام اجتماعي الكرتوين مع اعضاء اخرين لديهم نفس االهتمامات واهلواايت ، خاص به

 .1"أو مجعه مع اصدقاء اجلامعة أو الثانوية أو غري ذلك
مواقع ويب وتقدم جمموعة من اخلدمات للمستخدمني مثل احملادثة الفورية :"اير ابهنا وعرفها ريتشارد اي م

ومن الواضح ان .والتدوين ومشاركة امللفات وغريها من اخلدمات ، والفيديو، والرسائل اخلاصة والربيد االلكرتوين
الشخاص واجملتمعات وتبادل االجتماعية قد أحدثت تغري كبري يف كيفية االتصال واملشاركة بني ا تلك الشبكات
 .2"املعلومات 

عبارة عن خدمة شاملة تتيح للمتعلم مشاركة األنشطة واإلهتمامات وتكوين :"ويعرفها احللفاوي أبهنا 
، ن اهتمامات وأنشطة لدى متعلمني اخرين،ابالضافة اىل تقدميها جمموعة من اخلدماتـوالبحث ع، اتـصداق
وغريها من ، ومشاركة امللفات، والتدوين، والفيديو، والربيد االلكرتوين، اخلاصةوالرسائل ، احملادثة الفورية:مثل

 .3"اخلدمات 
جمتمعات افرتاضية ، االتصال والتفاعل: فان اغلب التعاريف ركزت على جمموعة من النقاط وهي، عموما
 :وعليه ميكن تقدمي تعريف اجرائي ملواقع التواصل االجتماعي على اهنا، تبادل معلومات

مواقع على شبكة االنرتنت يستطيع الطالب الذي ميلك حسااب فيها القيام ابلتواصل مع متعلمني اخرين "
حيث ميكن تبادل املعلومات واألفكار واآلراء واملشاعر (وصورة، صوات، كتابة)من اساتذة وطلبة بعدة طرق
 ..."يف جمتمع افرتاضي... واألنشطة لدى متعلمني اخرين

                                                      
1
 .37،ص 2012، 1الكويت ،دار الفالح للنشر والتوزيع ،ط–الفيسبوك والشباب العريب ،حويل :جرار ليلى امحد  

2
 .53التعلم ابلوسائط املتعددة ،مرجع سابق ،ص:ريتشارد اي ماير  

3
وفاعليته يف تنمية التحصيل املعريف والتفكري واالبتكاري والتجاه حنو  2تصميم نظام تعليمي الكرتوين قائم على بعض تطبيقات الويب:وليد احللفاوي  

 .2001أفريل ،( 11)استخدامه لدى طالب تكنولوجيا املعلومات ،دورية تكنولوجيا التعليم ،ع
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يعد من أشهر شبكات التواصل ارزة عن مواقع التواصل االجتماعي الفيسبوك الذي ومن االمثلة الب
يعد اثين أكثر املواقع شهرة ابلعامل حسب تصنيف الكسا  و االجتماعي الشخصية  بل حىت املواقع اإللكرتونية

(www.alexa.com) عام ، وحيتل الفيس بوك الرتتيب التاسع ضمن أفضل مئة أداة من أدوات التعلم يف
ي ـد بلغ عدد مستخدمي الفيس بوك فـ، وقc4lpt.co.uk/top011tools حسب إحصائية موقع 8103
ار مستخدم نشط حسب إحصائية موقع الفيس بوك ـملي 0182حوايل  8104ارس من عام ـم 30
(newsroom.fb.com/company-info)/،  (ksa.thesocialclinic.com ,8103 .)

مليار  8.8حوايل  8102ل ع احناء العامل اعتبارا من افريماعية االكثر شعبية يف مجيويعد الفيسبوك الشبكة االجت
 . (httpsM//socilgi.info) حسب إحصائية موقع (Smart Insights ,2018 ) مستخدم 

نظر ا ألمهية هذا املوقع وانتشاره بشكل واسع، يذكر كل من كفيز وأرتك فالورقلو وسيدارقلو 
(cavus, ertac varoglu & serdaroglu ,8108 ) أنه من املهم النظر إىل ضرورة استخدام وسائط

الشبكات االجتماعية، وخصوص ا الفيس بوك لألغراض التعليمية، كما جيري حالي ا استخدامها بشكل مكثف 
ا يف استخدام شبكات التواصل  ا بني أوساط الشباب، وذكروا أيض ا أن هناك اهتمام ا ومنو ا كبريين جد  جد 

  .االجتماعي من قبل املؤسسات التعليمية يف دعم عملية التعليم والتعلم
ويعترب طالب اجلامعات من اكثر ، الهنا اصبحت تستقطب قطاعا كبريا من الشباب يف مجيع مراحل التعليم
 .الفئات اليت تستخدم مواقع شبكات التواصل االجتماعي ابنواعها املختلفة

وحيتوي على نبذة شخصية عن حياته تكون مبثابة ، ء ملف شخصيوهو موقع يسمح للمستخدم ابنشا
يشكل املتواصلون على موقع فيسبوك جمتمعا افرتاضيا ، بطاقة هوية وتعارف ملن يريد أن يتعرف عليه ويتواصل معه

ا   من الشبكات االجتماعية اليت القت رواجيعترب .اكثر سهولة وراحة من حال املتواصلني يف اجملتمعات احلقيقية
 1.من قبل الشباب  كبريا  

 Mark Zuckerberg"مارك زوكربرغ"م على يد 8114هذا وترجع فكرة نشاة موقع فيسبوك يف عام 
حيث بدء بتصميم موقع على الشبكة االلكرتونية يهدف من خالله اىل التواصل مع زمالئه يف جامعة هارفارد يف  

مه بني طلبة اجلامعات االخرى يف أمريكا وبريطانيا وكندا مث ومن مث انتشر استخدا، الوالايت املتحدة االمريكية
اىل موقع متخصص ، مشلت احناء املعمورة كما تعددت استخداماته من جمرد موقع البراز الذات والصور الشخصية

                                                      
1
 .95،ص 2013،عمان ،دار اسامة للنشر والتوزيع ، 1،ط( ماعيشبكات التواصل االجت)االعالم اجلديد :علي خليل شقرة 
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ابلتواصل ترعاه شركة فيسبوك بل جتاوزت ذلك اىل التاثري يف صنع القرار وتوجيه الراي العام هذا ما نتج عنه 
 1.مالحظة ان  مشرتكيه يف تزايد مستمر ليصبح مستقبال أكرب جتمع بشري على وجه األرض

نتيجة للعديد من املميزات  %22وابالضافة اىل ارتفاع معدل استخدام طلبة اجلامعات للفيسبوك حيث يصل اىل 
كما ،  والربيد االلكرتوين، فوريةالرسائل ال:مثل.الفريدة اليت جتعل الفيسبوك قابال لإلستخدام يف األنشطة التعليمية 

ويف اآلونة . وميكن ألي شخص نشر املعلومات والتعاون داخل منظومة متكاملة، يتيح إضافة الفيديو والصور
واليت ميكن أن تزيد من الوسائل التعليمية ، األخرية طورت ادارة الفيسبوك جمموعة من التطبيقات القابلة للتحميل

تعكس تلك اليت وجدت يف الربامج التعليمية املستخدمة ، هذه االدوات التكنولوجية يف حني أن العديد من، فيه
 2حاليا كما يف السبورة التفاعلية واملودل وغريها

فسوف نالحظ أبن معظم طلبة اجلامعات يتواصلون من   ”اجليل الفيسبوكي“ومبا أن جيل اليوم يعرف بـ 
وهنا ميكن احلديث عن الفيسبوك   .ورة وذاك يُنشئ صفحةيرفق ص خالل الفيس بوك فهذا يكتب تعليق وذاك
اجريت يف عام  ،  "(Schroeder,Greenboweلرودروقرينب )"كاحد انظمة ادارة التعلم ويف دراسة 

: " واليت مت اجراءها على جمموعة من الطالب اجلامعيني حيث مت اجبارهم على استخدام نظام. 8112
WebCT" اظهرت ، واالستخدام اختياري جملموعات الفيسبوك لنفس الغرض وهو نظام إدارة تعلم مغلق

وأن " WebCT" اكثر أبربع مرات من مستخدمي نظام " الفيسبوك " النتائج ان عدد املشاركني يف جمموعات 
 .ومن بني االسباب احملتملة هي ان الطلبة يقضون وقتا اكرب على الفيسبوك

ستخدام موقع فيسبوك على التحصيل الدراسي لطلبة اجلامعة وهناك العديد من الدراسات تطرقت آلاثر ا
 .منها اليت تناولت اجلانب االجايب وأخرى تناولت اجلانب السليب 

 

                                                      
1
ماهية مواقع التواصل االجتماعي وابعادها التقنية ،االجتماعية ،االقتصادية ،والسياسية )ثورة الشبكات االجتماعية :خالد غسان يوسف املقدادي  

 .34، 2011،دار النفائس للنشر والتوزيع ،االردن ، 1،ط( على الوطن العريب والعامل
:How to Use Facebook in the College Classroom.  Towner, T.&Munoz, C.52009).Opening Facebook 2

Presentation at the 2009 Society for Information Technology and Teacher Education conference in 

:  versity , South Carolina ,United StatesCharleston, Unpublished doctoral thesis SOUTH Carolina Uni

archgate.net/publication/277474861_Opening_Facebook_How_to_Use_Facehttps://www.rese

book_in_the_ 

College_Classroom?fbclid=IwAR204D6j6dy5KN2DEoYNZAm8IZgyZV_ZJwPdspL4PmAP

WVYFUwOrKyt1Rbk 
 

https://www.researchgate.net/publication/277474861_Opening_Facebook_How_to_Use_Facebook_in_the_%20College_Classroom?fbclid=IwAR204D6j6dy5KN2DEoYNZAm8IZgyZV_ZJwPdspL4PmAPWVYFUwOrKyt1Rbk
https://www.researchgate.net/publication/277474861_Opening_Facebook_How_to_Use_Facebook_in_the_%20College_Classroom?fbclid=IwAR204D6j6dy5KN2DEoYNZAm8IZgyZV_ZJwPdspL4PmAPWVYFUwOrKyt1Rbk
https://www.researchgate.net/publication/277474861_Opening_Facebook_How_to_Use_Facebook_in_the_%20College_Classroom?fbclid=IwAR204D6j6dy5KN2DEoYNZAm8IZgyZV_ZJwPdspL4PmAPWVYFUwOrKyt1Rbk
https://www.researchgate.net/publication/277474861_Opening_Facebook_How_to_Use_Facebook_in_the_%20College_Classroom?fbclid=IwAR204D6j6dy5KN2DEoYNZAm8IZgyZV_ZJwPdspL4PmAPWVYFUwOrKyt1Rbk
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الدراسات اليت اثبتت ان الستخدام الفيسبوك اثر سليب على التحصيل االكادميي لدى الطلبة -10
 :نذكر منها 
أثر استخدام موقع فيسبوك على التحصيل " ، بعنوان8101اليت قام هبا سنة ، دراسة أرين كارينسكي-

 ".الدراسي لدى طلبة اجلامعات
على التحصيل الدراسي لدى طلبة " فيسبوك"ما أثر استخدام موقع :ومتحورت الدراسة على السؤال التايل 

ر سلبا أث" فيسبوك"يف املئة منهم اعرتفو أبن إدماهنم على موقع  02، جامعيا  802اجلامعات؟ وطبقت على 
 .على حتصيلهم الدراسي

وبرانمج الرزم االحصائي للعلوم االجتماعية من أجل ، وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي
 :ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها مايلي، معاجلة البياانت
ع وخاصة موق، الدرجات اليت حيصل عليها طالب اجلامعات املدمنون على مواقع األنرتنت-10

كما اظهرت النتائج .)أدىن بكثري من تلك اليت حيصل عليها نظرائهم الذين ال يستخدمون هذا املوقع ، "فيسبوك"
 (.أنه كلما ازداد الوقت الذي ميضيه الطالب اجلامعي يف تصفح هذه املواقع كلما تدنت درجاته يف االمتحاانت

 .1وقتا أقصر للدراسةاالشخاص الذين يقضون وقتا أطول على األنرتنت خيصصون -18
اجرت خضر دراسة هدفت إىل حبث دوافع استخدام الشباب املصري ملوقع الفيسبوك ورصد األنشطة -

فردا من مستخدمي موقع الفيسبوك من (136) وقد مشلت العينة . اليت ميارسها الشباب على موقع الفيسبوك
وخلصت النتائج إىل . ردا من اجلامعة الربيطانيةف (68)جامعة القاهرة، وفردا من   (68)الشباب اجلامعي، بواقع

 ،48.5 %خلق الصدقات اجلديد ةو  ،75%أن أهم دوافع استخدام موقع الفيسبوك يف التسلية والرتفيه 
 2.%42.6والتواصل مع اآلخرين  ،19.1% التنفيس عن الذات و 

عالقة بني التواصل ال:" إىل الكشف عن( ,.Mendez, et al "منديز واخرون" ( وهدفت دراسة     
 ". االجتماعي للطلبة مع أعضاء اهليئة التدريسية عرب الفيسبوك واملؤشرات األكادميية

                                                      
1
 :لدى ،متاح 15/02/20017:التحصيل الدراسي ومواقع التواصل االجتماعي ،اتريخ االطالع :عمر اهلوان 

https://www.hespress.com/writers/339200.html 
2
،املؤمتر   Facebookدراسة على مستخدمي موقع )االاثر النفسية واالجتماعية إلستخدام الشباب املصري ملواقع التواصل االجتماعي :خضر ،ن  

 .2001فرباير  17-15رة واالعالم وحتدايت العصر ،جامعة القاهرة ،كلية االعالم ،العلمي االول ،االس

https://www.hespress.com/writers/339200.html
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ومت  يدرسون يف جامعة وسط الوالايت املتحدة األمريكية  طالب وطالبة (528)وتكونت عينة الدراسة من 
ني مدرسيهم عالقة صداقة عرب يوجد بينهم وب (349)تقسيمهم إىل جمموعتني اجملموعة األوىل مكونة من 

. ال يوجد بينهم وبني مدرسيهم عالقة صداقة عرب الفيسبوك (179)الفيسبوك، أما اجملموعة الثانية مكونة من 
واظهرت النتائج  وجود فروق جوهرية بني اجملموعتني لصاحل اجملموعة األوىل حيث وجد أن متوسط املعدل 

بينما كان  ،3,42= ن يوجد بينه وبني مدرسيهم عالقة صداقة عرب الفيسبوك الرتاكمي ألفراد اجملموعة األوىل الذي
= متوسط املعدل الرتاكمي ألفراد اجملموعة الثانية الذين ال يوجد بينهم وبني مدرسيهم عالقة صداقة عرب الفيسبوك 

3,33.1 

سبوك استخدام الفي:" واليت هدفت إىل حبث Shen & Khalifa) ":شان وخليفة )" ويف دراسة
 ".لدى طلبة اجلامعات يف اإلمارات العربية املتحدة، مع الرتكيز على الفروقات بني اجلنسني يف طبيعة االستخدام

من الذكور،  (35)استجابة منها ( 70)وقد مت تلقي . طالبا وطالبة (128)من  وتكونت عينة الدراسة 
دام هي تعزيز العالقة مع األصدقاء واألقارب، من اإلانث، وأظهرت نتائج الدراسة أن أهم دوافع االستخ (35)و

وأن اخنفاض الثقة يف املستخدمني غري املعروفني واحد من أهم األسباب اليت متنعهم من توسيع شبكاهتم 
 .2االجتماعية

دوافع طلبة املدرسة الثانوية وطلبة :" حبث هدفت إىل دراسة (Hart,2011) كما أجرى هارت  
 ".ع الشبكة االجتماعية الفيسبوكاجلامعات الستخدام املوق

 ،mid-Atlantic universityطالب وطالبة من جامعة   (363)علىمشلت العينة وقد  
 فقد احتل دافع  دوافع استخدام طلبة اجلامعة لشبكة االنرتنت،  نتائج تنوعالوأظهرت . ومدرستني اثنويتني

                                                      
1
 Mendez,J.,Curry, j.,Mwavita ,M.,Kennedy ,K. ,Weinland,K.& bainbridge, K.(2009), To 

Friend or Not to Friend :Academic Interactionon Facebook , International Journal of 

Technology and Distance Learning ,6(9) ,33-47: 

https://www.emeraldinsight.com/action/cookieAbsent .  
2
 Shen,K.& Khalifa , M. ,Webb,M .,Herman ,J.& Witty  college students on And perceptions 

on gender differences .International Journal of e-Business Management.4(1) ,53-65 : 

https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.dz%2F&h

ttpsredir=1&article=1074&context=dubaipapers&fbclid=IwAR0bKsnlhFVSkrYd2irqQpCNU

 .Cky26fnv9PAb_5M_SBpAhk8SDJT8lrdWcM 

https://www.emeraldinsight.com/action/cookieAbsent
https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.dz%2F&httpsredir=1&article=1074&context=dubaipapers&fbclid=IwAR0bKsnlhFVSkrYd2irqQpCNUCky26fnv9PAb_5M_SBpAhk8SDJT8lrdWcM
https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.dz%2F&httpsredir=1&article=1074&context=dubaipapers&fbclid=IwAR0bKsnlhFVSkrYd2irqQpCNUCky26fnv9PAb_5M_SBpAhk8SDJT8lrdWcM
https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.dz%2F&httpsredir=1&article=1074&context=dubaipapers&fbclid=IwAR0bKsnlhFVSkrYd2irqQpCNUCky26fnv9PAb_5M_SBpAhk8SDJT8lrdWcM
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دوافع طلبة  وأظهرت النتائج أن ،84.3 %  استخدام الربيد اإللكرتوين املرتبة األوىل بنسبة 
أن طلبة املدارس يستخدمون الفيسبوك فرتة  وواحلفاظ على العالقة،  لزايرة الفيسبوك إلمضاء الوقت، هو  املدرسة

وكان أصدقاء الطلبة املدارس على الفيسبوك أكثر بكثري من أصدقاء طلبة اجلامعات،  أطول من طلبة اجلامعة 
 1.هو احملافظة على العالقات أما أبرز دوافع طلبة املدارس هو متضيه للوقت جلامعاتوالدافع األبرز لطلبة ا

عادات استخدام الفيسبوك أثر :" واليت هدفت إىل البحث يف( Helton, 2011)ويف دراسة هيلتون 
 ".يف التحصيل األكادميي

وخلصت النتائج إىل  طالبة،( 110)طالبا و ( 89)طالبا وطالبة؛ ( 199)وتكونت عينة الدراسة من  
الطالب مييلون إىل االعتقاد أبن الفيسبوك هو جزء من حياهتم االجتماعية، وهذه الدراسة تدعم الفرضية أن 

وإذا استخدم  القائلة أبن عادات استخدام الفيسبوك ميكن أن تكون ذات أثر سليب على املعدل الرتاكمي،
املعدل الرتاكمي، ويف  علىقتا  أكثر، مما يؤثر بشكل كبري فإن ذلك يستهلك و ( دردشة)الفيسبوك كوسيلة اتصال 
  .اعترب الفيسبوك وسيلة ملواكبة األصدقاء فقط فال يكون له نفس األثر املقابل لوحظ أنه إذا

 :التعليق على نتائج الدراسات السابقة 

تخدمون هذا املوقع نتائج الطلبة املدمنون على الفيسبوك ادىن بكثري من نتائج نظرائهم الذين ال يس-10
. 

كلما زاد وقت اقبال الطلبة على موقع الفيسبوك قلت فرص التحصيل االكادميي عند الطلبة -18
 .بسبب اهدار الوقت الهنم خيصصون وقت اقصر للدراسة

 .والدافع األبرز لطلبة اجلامعات الستخدام موقع الفيسبوك هو احملافظة على العالقات-13

                                                      

1Hart,M.(2011).A study on the motives of high school and undergraduate college 

students for using the social network site Facebook .Unpublished doctoral thesis .Liberty 

University ,Virginia ,United State : 

https://digitalcommons.liberty.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1426&context=doctoral&fbcli

d=IwAR3C_d4Dwm-juBPfApkXQDlTn0ZXMLhTzkq4vhbBS640h8RBGZOfe9lIgE0. 

  

https://digitalcommons.liberty.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1426&context=doctoral&fbclid=IwAR3C_d4Dwm-juBPfApkXQDlTn0ZXMLhTzkq4vhbBS640h8RBGZOfe9lIgE0
https://digitalcommons.liberty.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1426&context=doctoral&fbclid=IwAR3C_d4Dwm-juBPfApkXQDlTn0ZXMLhTzkq4vhbBS640h8RBGZOfe9lIgE0
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دراسات أتكد االثر السليب الستخدام الفيسبوك على التحصيل الكادميي لدى وعليه فان نتائج هذه ال
طلبة اجلامعة نتيجة عزوفهم عن الدراسة بسبب انشغاهلم مبوقع الفيسبوك جيعلهم يقبلون على سلبياهتا والقضااي 

 .اليت ال ترتبط ابملنهج التعليمي من جهة اخرى

ك اثر اجيايب على التحصيل االكادميي لدى الطلبة الدراسات اليت اثبتت ان الستخدام الفيسبو -18
 :نذكر منها

حول اثر الفيس يف حتقيق التواصل والتفاعل بني  )  Pitts and Lei": الي وبيتس) " دراسة -
الطلبة املتعلمني حيث اكدت نتائج الدراسة اهنا تقدم ساعات املكتب بشكل افرتاضي للتواصل مع الطالب 

ث وجد ذلك التواصل اثرا اجيابيا على رضا الطالب للتواصل مع معلميهم خارج حي، وذلك عرب الفيسبوك
 .اجلامعة

يف دراسته بعد دمج االنشطة يف الفيسبوك ان العديد من ( Promnitz"   برومنتز) "وقد الحظ  -
 .الطالب االكثر انطواءا اصبحو اكثر محاسا داخل احملاضرة

حيث ميكن أن ، اصل وتفاعل ال تقتصر على الزمان أو املكانكما يوفر الفيسبوك للمتعلمني بيئة تو   -
ويكون هذا التواصل من خالل املشاركات اليت ، تصل املناقشات واحلوارات حول املوضوعات إىل خارج اجلامعة

 ".اعجبين"وكذلك زر ، ومن يقوم ابلتعليق على هذه املشاركات، يقدمها الطلبة أو االساتذة

على اثر الفيسبوك يف دعم التعلم (  , Barseghian"  ابرسيقهني )"ا كما تؤكد دراسة قام هب  -
، التعاوين الذي ينقل الطالب من العزلة واملناقشة يف العمل اجلماعي الذي ينسب فيه النجاح لكل افراد اجملموعة

طالب ميكن من خالهلا تقسيم ال، حيث جند يف الفيسبوك جمموعة من االدوات تستخدم يف التعلم التعاوين
توزيع اسئلة او عناصر املوضوع الدراسي ، جملموعات وربطهم مبجموعات داخل الفيسبوك او صفحات معينة

هذا مايولد جوا تعاونيا بني الطلبة ، وتكلف كل جمموعة ابلبحث عن املوضوع ومشاركته داخل جمموعاهتم، بينهم
تؤكده الدراسة اي ان الفيسبوك يشجع على  واالساتذة داخل اجملموعة الواحدة او بني كل اجملموعات وهذا ما

ويضيف .وميكنهم من عقد لقاءات اجتماعية خارج اجلامعة ، التعاون حيث ميكن للمتعلمني التحدث والعمل معا
أن قوة الفيسبوك تكمن يف انشائه جمتمعا يتعلم فيه الطالب بعضهم  (Al.et & Shaltry)شيلرتي وآخرون 

 .من بعض
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معلمة اتريخ يف امريكا اكدت من خالهلا أن انه من آاثر ( سار رمياين)امت هبا نذكر ايضا جتربة ق -
استخدام الفيسبوك للطلبة استضافة العديد من السرتاتيجيات احلديثة يف التدريس مثل التعلم القائم على 

 .وغريها من االسرتاتيجيات التدريسية، والعصف الذهين، وحل املشكالت، املشروعات

 :اليت قامت هبا على مايلي وتنص التجربة

سار رمياين كانت تدرس طلبتها ابلطريقة التقليدية حبيث تكلف طلبتها مبشاريع مث يقومون جبمع 
فكرت املعلمة بطريقة .مث يؤدي كل طالب عرضه أمام زمالئه ، املعلومات وجتهيز عرض بوربوينت عن املشروع

 فطلبت من كل طالب ان ، استخدام الفيسبوك لعرض تسلسل االحداث التارخيية

مث يقوم الطالب ابلبحث عن معلومات عن هذه ، ينشئ صفحة على الفيسبوك وخيتار شخصية معينة
خمرتع التلغراف يف " سامويل موريس"أحد الطالب اختار شخصية .ويضعوهنا يف صفحته الشخصية ، الشخصية

وبعد اكتمال .ريس نفسه على الفيسبوك حيث قام الطالب بتحديث حالته برموز مو ، أوائل القرن التاسع عشر
حىت أصبح ، املشاريع يدخل كل طالب الصفحة اليت انشاها زمالؤه ويقدم تعليقا على ما نشر فيها من معلومات

 1.هناك كمية كبرية من النقاشات اليت دارت داخل الصف الدراسي

اليت  (Abdul Majid  &Stapa  &Keong, 2012)دراسة عبد اجمليد و ستااب و كيونغ 
املدجمة من ( السقاالت التعليمية)هدفت إىل التعرف على تصور الطالب الستخدام إسرتاتيجية السندات التعليمية 

طالبا   21، شارك يف هذه الدراسة (ESL)خالل الفيس بوك على أداء كتابة املتعلمني للغة االجنليزية كلغة اثنية 
طالبا  يدرسون ابستخدام إسرتاتيجية السندات التعليمية من  42ضم جمموعة جتريبية ت: مت توزيعهم على جمموعتني

طالبا  يدرسون ابستخدام طرق التدريس العادية، وقد مت مجع  42خالل الفيس بوك، وجمموعة ضابطة تضم 
البياانت عن طريق حتليل حمتوى مقاالت كال اجملموعتني التجريبية والضابطة، و توصلت الدراسة إىل أن الطالب 

ضلون املعلمني الذين يستخدمون التكنولوجيا؛ مثل اإلنرتنت والفيس بوك وغريمها من تكنولوجيا املعلومات يف
واالتصاالت ألهنا متكنهم من املتعة وتساعدهم على تعلم الكتابة يف اللغة االجنليزية خارج الفصول الدراسية يف أي 

لسندات التعليمية املدجمة مع الفيس بوك تعد واحدة وقت ويف أي مكان، ويرى الطالب أن استخدام إسرتاتيجية ا

                                                      
1
: متاح لدى 30/09/2014:الفيسبوك معلما ،جملة املعرفة ،اتريخ االطالع:طاسعمر حسني الع 

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=428&Model=M&SubModel=140&ID

&ShowAll=On=2298 

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=428&Model=M&SubModel=140&ID=2298&ShowAll=On
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=428&Model=M&SubModel=140&ID=2298&ShowAll=On
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من احللول اليت ميكن من خالهلا التعلم الفردي واجلماعي، ابإلضافة إىل أهنا تعزز التفاعالت االجتماعية بني 
 1.املتعلمني، وتسهل وحتسن تعلم الكتابة يف اللغة االجنليزية

فة اثر التواصل االجتماعي عرب شبكة الفيسبوك  هدفت اىل معر " العتييب"نذكر ايضا دراسة قام هبا  -
كحل للمشكالت على تنمية مهارات التفكري االبداعي لدى الطالب املوهوبني يف املرحلة املتوسطة مبحافظة 

طالبا من الطالب املوهوبني موزعة على جمموعتني اجملموعة االوىل عددهم  88حيث شارك يف الدراسة ، عفيف
طالبا يتم التواصل معهم ابستخدام الطريقة 00معهم حلل املشكالت عرب الفيسبوك وطالبا يتم التواصل  00

 .التقليدية من خالل احملاضرة والنقاش 

توصلت الدراسة اىل وجود فروق ذات داللة احصائية لصاحل الطالب الذين درسو ابستخدام منط حل 
 .املشكالت عرب شبكة التواصل االجتماعي الفيسبوك 

ثنا عن أثر استخدام الفيسبوك يف تنمية الدافعية حنو التعلم لدى الطلبة لرفع حتصيلهم ويف اطار حدي
عه ياالكادميي واليت تعترب أمر ضروري حلدوث التعلم الفعال حبيث تدفع املتعلم لبذل املزيد من اجلهد للتعلم وتشج

 .2على التواصل والتفاعل اكثر ضمن بيئة التعلم 

أن هناك العديد من االحباث والدراسات  ) al et & Wangوآخرون   وانغ"ويف هذا الصدد يذكر 
وحتسني بيئة الفصل ، ابالضافة اىل رضاهم، اليت تبني أن استخدام الفيسبوك يزيد من الدافعية لدى الطالب

"   مينيسيس وموران )"ويذكر ، الدراسي، ابالضافة اىل حتسني العالقة بني املتعلم وأعضاء هيئة التدريس
Moran & meneses   ) أن الفيسبوك يولد التفاعل بني األقران واملعلمني حيث يؤدي إىل االبداع

 3.واالبتكار وزايدة الدافعية بني املتعلمني من خالل تصميم أنشطة حتفز وتنشط عملية التعليم والتعلم

                                                      

1Abdul Majid ,A. ,Stapa ,S.,&Keong,Y. (2012) Scaffolding through the Blended 

Approach :Improving the Writing Process and Performance Using Facebook.American 

Journal Issues &Humanities ,2(5) ,336 : 

http://ejournals.ukm.my/ebangi/article/view/10990?fbclid=IwAR0oA1ny4p0skUQN9WfFYn

WM6EnwsXSle70KEHYhk1gra0TSTm_DDmU36lc.  
واصل االجتماعي عرب الشبكة ابلفيس بوك يف تنمية مهارات التفكري االبداعي لدى الطالب اثر استخدام منط حل املشكالت يف الت:العتييب بندر2

 .99،ص 2012القصيم ،:املوهوبني ابملرحلة املتوسطة ،رسالة ماجستري ،غري منشورة ،قسم تقنيات التعليم ،كلية الرتبية ،جامعة امللك عبد العزيز
3
 .مرجع سابق:عمر حسني العطاس 

http://ejournals.ukm.my/ebangi/article/view/10990?fbclid=IwAR0oA1ny4p0skUQN9WfFYnWM6EnwsXSle70KEHYhk1gra0TSTm_DDmU36lc
http://ejournals.ukm.my/ebangi/article/view/10990?fbclid=IwAR0oA1ny4p0skUQN9WfFYnWM6EnwsXSle70KEHYhk1gra0TSTm_DDmU36lc
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الراجعة املناسبة الذي  ومن آاثر استخدام الفيسبوك للتحصيل االكادميي لدى الطلبة جند اثر تقدمي التغذية 
 .وتصحيحها ان كانت خاطئة ، يؤدي اىل تثبيت املعلومات ان كانت صحيحة

وخاصة يف الربامج ، ضرورة االهتمام ابلتغذية الراجعة يف العملية التعليمية" هنداوي" حيث أكد   
 1( .عن بعد)وخاصة الربامج املقدمة عرب الشبكات ، االلكرتونية

 :من خالل استخدامه يوفر لنا منطني للتفاعل لتقدمي التغذية الراجعة ومها وعليه جند الفيسبوك

 .ويكون ذلك من خالل أداة الدردشة اليت يوفرها الفيسبوك:النمط املتزامن -10

 .ويكون ذلك من خالل صفحة الفيسبوك أو اجملموعات:النمط غري املتزامن -18

اظهرت النتائج أن صفحة (   Griffith & Loveless" لوفليس وجريفيث ')ويف دراسة قام هبا 
وأضافت ايضا ان املتعلمني اعتربو ان ، الفيسبوك سهلت التواصل بني املعلم واملتعلمني بدال من الربيد االلكرتوين

 .2صفحة الفيسبوك وفرت هلم التغذية الراجعة املناسبة 

يف العملية التعليمية له نتائج من خالل هذه الدراسات اليت مت ذكرها نستنتج ان استخدام الفيسبوك 
حتقيق التواصل والتفاعل  والتعاون بني الطلبة املستخدمني واالساتذة وميكن :اجيابية يف التحصيل االكادميي امهها

املتعلمني من استخدام العديد من االسرتاتيجيات احلديثة يف التعلم والتعليم ويشجع املتعلمني على بذل املزيد من 
 .لم اجلهد قصد التع

وعليه ، يعترب موقع الفيسبوك احد مواقع التواصل االجتماعي اليت تسمح للطلبة بتبادل االفكار واملعلومات وغريها
فان طبيعة استخدام الطلبة للموقع تعكس لنا اثره االجايب أو السليب وعليه جيب تنظيم طريقة االستخدام مع 

 ..يما يف جمال التعليم والتعلمحتديد نوعية املعلومات املراد احلصول عليها وال س

   

 

                                                      
1
اثر التفاعل بني توقيت التغذية الراجعة املستخدمة يف بيئة التعلم االلكرتوين عرب الشبكات ومنط االسلوب املعريف للمتعلم على : أسامة هنداوي 

 .145-82،ص 2008،( 78)التحصيل الفوري واملرجاء ،جملة كلية الرتبية جامعة بنها ع
2
 .مرجع سابق:عمر حسني العطاس  
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 .اجلامعة اجلزائرية ووسائل االعالم واالتصال:أوال
نشري إبجياز إىل جممل ما نوه به الرتاث األكادميي حول ، قبل التطرق لتعريف مصطلحي اإلعالم واإلتصال

 :تعريف علم اإلتصال كتخصص أكادميي
 (Gaeton Tremblay et Michel Sénégal ,1987)حسب ، إن موضوع علم اإلتصال

 .نقل واستقبال اإلشارات، هو دراسة إنتاج
وعليه .أما اإلعالم واإلتصال فهما كلمتان قد تتقاطعان حبيث اننا جند البعض يستخدم احدمها بدل اآلخر 

تصال يستلزم احلوار ووجود فإنه ميكننا القول أن اإل، إذا كان اإلعالم يعين أساسا املعطيات واألخبار واملعلومات
فاإلتصال غالبا عبارة عن ، (وضعية، حالة، حمتوى)وإذا كان مفهوم اإلعالم يعرب عادة عن شيء اثبت .عالقات 
حبيث ميكن ان يوجد إعالم دون عالقة اتصالية ولكن الميكن ان يكون هناك اتصال دون إعالم ( .عالقة)عملية 

 , LLORENTE)ألنه أمشل منه وهذا حسب املؤلفني " اإلتصال"يتضمن " اإلعالم "حيث أن 
BERNETE ,BECERRIL :22 ,2004 .) 

 :وميكن إجياز تعريفه فيما أييت
وهو عادة ما يوصف ابلوسيلة إلرتباطه إبحدى وسائل اإلعالم .عبارة عن عملية تفاعل معلومايت هادفة 

بني )أو شخصيا ، (بني الشخص نفسه)تيا واإلتصال قد يكون ذا.واإلتصال املعنية ابلدراسة يف حبثنا هذا 
 (.موجه جلمهور عام وواسع)مجاهرياي ، (خاص ابملنظمات )تنظيميا  ، (شخصني
مناسبة أي له  صال عبـــارة عن عمليــة نقل املعلومـــات قصد التــواصل والتــأثري االجتماعـــي  بوسائـــلتفاإل

  :ستة مكوانت موضحة كما يلي
 .-emeteurاملرسل  (10
 ..message  -الرسالة  (18
 .Channel -الوسيلة (13
 .receiver –املستقبل  (14
 .feedback–رجع الصدى  (12
  .environment 1–بيئة االتصال  (13

 .2وهو أمشل من اإلعالم

                                                      
1
 .51السيد ،اإلتصال ونظرايته املعاصرة ،املرجع السابق ،صحسن عماد مكاوي ،ليلىي حسني  

2
 ، 2010عمان ،دار الثقافة ،.اآلفاق .االستعماالت . املفهوم  : (NTIC/NICT)فضيل دليو ،التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم واإلتصال  
 25-24ص
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ومن امهها مستوى التقنيات املستعملة يف املمارسات الفعلية ، فان دراسة االتصال تشمل عدة مستوايت
وقد طورت هذه التقنيات عرب التاريخ الطويل . تقنيات ودعائم اتصالية خمتلفةلإلتصال فعندما نتواصل نستعمل 

نتيجة ابداعات تقنية معقدة سواء تعلق االمر ابألصباغ املستعملة يف ...(طبوال ودخاان وانرا وطيورا وخيال)للبشرية
ن الصينيني وطوروا أو بصناعة الورق اليت نقلها املسلمون ع، تلوين رسومات الكهوف واملغارات منذ القدم

أو ابهلاتف والراديو والتلفزيون أو ابلربجميات ، "غومتربغ"أو ابحلروف املعدنية املستعملة يف مطبعة األملاين ، مطابعها
يف جمال التواصل املعلومايت املعاصر،متثلت أهم تطبيقاته احلالية يف اجلمع بني التلفزيون واالعالم اآليل واهلاتف 

  1.واألنرتنت
، تعترب اجلامعة اجلزائرية كغريها من اجلامعات رسالة تربوية وعلمية من الواجب أداؤها واإلخالص هلا          

يعترب اإلعالم اجلامعي ، وتعترب من أقدم اجلامعات ذلك اهنا بدأت تعطي بواكريها العلمية منذ أواخر القرن املاضي
ملا له من األمهية يف تغيري األفكار وشرح السياسة ،  ابجلزائرمن التحدايت الكربى اليت تواجه منظومة التعليم العايل

ميادين التكوين ابلنسبة للطلبة اجلدد )التعليمية وتسهيل وصول املعلومات لكل الطلبة حول مسارهم الدراسي 
يف وابلتايل فهو يساعدهم على النجاح ( والتوجيه حنو التخصصات ابلنسبة للطلبة املتكونني وفق تلك امليادين

كما متكن الطلبة املتابعني من التعلم غري املنهجي الذي يقدم للمتعلم معلومات غري منهجية تدعم   ، الدراسة
 .2التعليم الرمسي وتزيد مهارات الطلبة 

ويتم ذلك من خالل ما تبثه الوسائل االعالمية اجلامعية من اخبار وبرامج تثقيفية يف شىت نواحي املعرفة 
 عن طريق وسائل االعالم املرئية او املسموعة وهو ما يعرف ابلتثقيف الذايت الذي يعين عدم علميا وادبيا وفكراي

فالتعليم عملية مستمرة جيب أن تستغل فيها كل دقيقة على مدار الساعة ، توقف العلم على املراحل الدراسية
 .فلن ميأل اانء العلم مهما سكب فيه ، ومدى العمر

قيف الذايت املستمر للطالب اجلامعي يف ظل االنفجار املعريف الذي تشهده اجلامعة وتظهر أمهية التعليم والتث
مما يزيد وينوع ، حيث تتطلب مواكبة العصر االستمرار واالحاطة مبا تضخه وسائل االعالم واملعرفة اجلامعية، اليوم

 .3معارف الطالب ويعمق ثقافته
 :دور االعالم واالتصال  يف اجلامعة اجلزائرية 

وذلك ملا له  ، عترب االعالم اجلامعي من بني التحدايت الكربى اليت تواجه منظومة التعليم العايل ابجلزائري
من امهية يف تغيري األفكار وشرح السياسة التعليمية وتسهيل وصول املعلومات لكل املوارد البشرية اجلامعية والعمل 

ميادين التكوين ابلنسبة للطلبة اجلدد والتوجيه حنو )راسي على تزويد الطلبة ابملعلومات االزمة حول مسارهم الد

                                                      
1
   .41-49،نفس املرجع ،ص اآلفاق.االستعماالت  .املفهوم  : (NTIC/NICT)) فضيل دليو ،التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم واإلتصال 

2
 .15-14،مرجع سابق ،ص( شبكات التواصل االجتماعي)علي خليل شقرة ،العالم اجلديد 

3
 .32علي خليل شقرة ،نفس املرجع ،ص 
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فاإلعالم اجلامعي له دور كبري يف توجيه واعالم الطلبة ( التخصصات ابلنسبة للطلبة املتكونني وفق تلك امليادين
م اجلامعي مبختلف املعلومات اليت قد حيتاجوهنا بغية تسهيل حياهتم اجلامعية ومن أهم األدوار اليت يقوم هبا اإلعال

 :نذكر مايلي
 .بلورة وتكوين رأي عام طاليب متقارب ومتجانس يف امليول واالهداف (10
 .اكتشاف املواهب اإلعالمية عند الطالب (18
 .تنمية الطالب على البحث العلمي بغرس روح البحث العلمي والثقايف واالعالمي والتعمق فيه (13
بصري الراي وت، الوطنية اليت ختدم البيئة احمللية افساح اجملال للطالب لالسهام االجيايب يف املشروعات  (14

    1.ومقرتحات حللها  بقضااي اجملتمعالعام الطاليب 
 .اعالم الطلبة وارشادهم وتوجيههم حول اسرار الشعب وآفاق التخصصات املتوفرة يف اجلامعة (12
 .يتوجيه الطالب ومساعدهتم على اجياد احللول للمشكالت اليت قد تعيق مسارهم الدراس (13
لالعالم اجلـــامعي دور فعـــال وبــــارز يف ترسيخ ثقافة احلوار واإلتصال بني الطالب واملصادر املكلفة  (10

 .ابإلعالم يف اجلامعة  
كذلك خدمة ،  توفري خربة علمية ثرية للطالب واعطائهم احساس مبسؤولية التعبري عن الرأي أو الذات (12

مصادر ووسائل اإلعالم املوجودة على مستوى اجلامعة جمتمعهم الطاليب وجمتمعهم احمللي من خالل 
.2             

 Télé    -مشروع:تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف التعليم العايل يف اجلزائر استخدام
enseignement 3: 

من اهم ، ليشمل خمتلف املستوايت التعليمية 8111:مشروع اإلصالح الرتبوي انطلق يف اجلزائر سنة 
ا ـالذي عرف اصالح، خاصة يف التعليم العايل، دماج تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال والعملية التعليميةا، حماوره

 – Licenceمن خالل نظام ، والربامج واحملتوايت واإلصالح البيداغوجي، شامال خص التنظيم التعليمي
master -doctorat) (L.M.D)) يف حوايل، 8114-8113:،الذي انطلق رمسيا يف السنة اجلامعية (

 .مثانية ومخسون مؤسسة( 22)مثانية مؤسسات جامعية من بني (  12
وإدماج تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال يف التعليم العايل أطلقت وزارة التعليم ، ودعما للتعليم الإللكرتوين

ويف ، 8112سنة ( جامعة افرتاضية )العايل والبحث العلمي مشروعا مهما جلامعة تكوين متواصل عن بعد 

                                                      
1
 .41،ص 2007علي امبايب ،االعالم الرتبوي املقروء يف املؤسسة التعليمية ،دار العلم واالميان للنشر والتوزيع ،مصر ، 

2
 .114،ص 20017، 4دمحم ابراهيم معوض وآخرون ،دراسات إعالمية ،دار الكتاب احلديث ،ج 

3
ه ،كلية العلوم معدن شريفة ،تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال وإدماجها يف النظام الرتبوي اجلزائري ،دراسة ميدانية جبامعة منتوري قسنطينة ،رسالة دكتورا 

 .  2010م علم اإلجتماع والدميغرافيا ،فرع علم إجتماع التنمية ،جامعة منتوري ،قسنطينة ،اإلنسانية واإلجتماعية ،قس
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 Télé – enseignement" تعليم-ــيتيل"مت الشروع يف تطبيق مشروع مهم وطموح مسي بــ  8110جويلية 
 (.غرب، وسط، شرق)مؤسسة جامعية  20ي ـف، 

من قبل املركز الوطين للتعليم املهين ، 0232ان التعليم عن بعد وتطبيقاته األوىل يف اجلزائر قد بدءت سنة 
وهو عبارة عن تعليم مهين يف شكل دروس عن طريق ، 0224انشىء سنة الذي  (CNEPD)عن بعد 
 .املراسلة

واليت احدثت تغريات على الصعيد ،  (UFC) انشئت جامعة التكوين املتواصل ، 0221ويف سنة 
 .وتضنها على خمتلف الوسائط السمعية البصرية، البيداغوجي للتكوين عن بعد

من  تعليم –لتيلي رات جامعة التكوين املتواصل ضرورة التحضري ، صالومع جميئ تكنولوجيـــا اإلعالم واالت
اجلامعة اإلفرتاضية "حول موضوع  8110فتم تنظيم ملتقى يف مارس ، أجل تقدمي حماضراهتا ودروسها عن بعد

 ".وحتدي األلفية الثالثة
هلا وزارة التعليم من أهم املشاريع اليت سعت خال  (UFCV)وتعد جامعة التكوين املتواصل اإلفرتاضية 

واليت توجد يف حالتها اإلفرتاضية منذ سنة ، العايل والبحث العلمي إىل إدماج تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال
ليل  –ابريس  –مرسيليا )مراكز بفرنسا  3مركز موجود يف اجلزائر و 32مركز من بينهم  32وتتكون من ، 8118

 .اتذةخبري من اداريني وأس 3111،ويؤطرها حوايل (
يف قلب العملية ، إن النظام العلمي يف اجلزائر،يضع اليوم كل مؤسسات التعليم العايل ومراكز البحث

ومن أجل حتقيق هذا اهلدف هناك ثالث مشاريع تعد األهم يف ، الوطنبة إلدماج تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال
 :هذا اجملال 

 لبنية حتتية ، تعليم العايل والبحث العلمييف توفري النظام العلمي وال، يتمثل املشروع األول
تكنولوجية وجمموعة أدوات للتكفل بكل احلاجيات واملتطلبات املتعلقة ابإلتصال واملعلومات 

 .العلمية والتقنية
  تعليم الذي اصبح مطلبا أساسيا لكل مؤسسات التعليم العايل –ويتمثل املشروع الثاين يف التيلي

 .اجلامعي
  األولوية فيها للعلوم اإلنسانية واإلجتماعية، مشروع املكتبة اإلفرتاضيةوالثالث يتمثل يف. 

يسعى أساسا " تعليم–التيلي "وحسب تقارير املسؤولني يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي فإن مشروع 
رنة مع األماكن الطلبة مقا دإىل استخدام وإدماج تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال ملواجهة الزايدات املتوقعة لتعدا

 :كما تطمح الوزارة أيضا إىل متكني مؤسساهتا من ،  البيداغوجية املتوفرة
  نشر التعليم على مستوى كبري يسمح مبواجهة اإلنتقادات املطروحة على املستوى البيداغوجي

 .والعلمي
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 يد يف عدد خاصة وأن الزايدة يف تعداد الطلبة تستوجب تزا، التعديل اجلذري ملعادلة تكلفة التعليم
 .األساتذة والبنية التحتية وطاقة اإلقامة اجلامعية واإلطعام ونقل الطلبة

من أجل جتسني مستوى التكوين العايل ، وابلتحديد مشروع احملاضرة البصرية، "تعليم–التيلي "إن مشروع 
ة بفضل اإلمكاانت الذي حقق جناحات ابهرة يف الدول املتقدم، يف اجلزائر ليساري متطلبات الكفاءة العاملية

العديد من الشروط االزمة إلجناح مثل هذه  النعدامنظرا ، تعرتض تطبيقه مجلة من املعوقات، املادية والعلمية
 .وحىت سرعة تدفق األنرتنت، كالتجهيزات وقاعات اإلعالم اآليل،  املشاريع

ير شبكة من أجل تطو ،  (TarbiaNet)" تربية نت" كما تبنت احلكومة من جهة أخرى مشروع
توفر قواعد بياانت وحمتوايت خمتلفة ملستعمليها من املتعلمني واملعلمني ، متخصصة داخل قطاع الرتبية والتعليم

وجتهيز ، (EAO)واإلداريني حيث مت تشكيل فرق حبث متخصصة يف استخدام اإلعالم اآليل يف التعليم 
 1.ت وفضاءات انرتنتية املؤسسات التعليمية بقاعات إعالم آيل موصولة بشبكة األنرتن

 2:معوقات استخدام تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال لدى الطالب اجلامعي يف التحصيل االكادميي
، إن مشكلة استخدام تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال وصعوبة احلصول على املعلومات أو التشتت يف ذلك

باب عديدة جتعل اإلستفادة من املعلومات أمرا وامنا يعود اىل أس، ليس سببه تزايد اإلنتاج الفكري وتشتته فحسب
 :ومن هذه األسباب نذكر، صعبا

، فالسنة األوىل يف املرحلة اجلامعية تعترب أهم سنوات التعليم اجلامعي :اإلعالم والتوجيه والتدريب( 10
لك جيمع الباحثون وأمناطا من العالقات مل يتعود عليها من قبل ولذ، ففيها يواجه الطالب ألول مرة جمتمعا جديدا

على أن املرحلة اجلامعية هي اليت تزداد فيها نسبة التسرب نتيجة ضعف ، يف العلوم الرتبوية والعلوم اإلجتماعية
اتضح انه يوجد ارتباط وثيق بني معيار " (Tylor)ففي حبث لتايلر، أجهزة اإلستقبال واإلعالم يف املرحلة الثانوية

وبني قدرته على اجتياز السنة األوىل ، لى متثل املعلومات واستخدامها بدقةالعمل أي مردود الطالب وقدرته ع
 ."بنجاح ولذلك فهو يقرتح أن حياط الطالب برعاية أكثر األساتذة جتربة وخربة ودراسة

على طريقة الوصول اىل املعلومات ابتداءا من املراحل الدراسية قبل ايضا جيب تدريب الطالب  كما
تفاداي الجياد اي صعوبة عند البحث عن املعلومات عند ، واالنرتنت، يفية استخدام الفهارسبتعليمه ك، اجلامعة

كما انه ال ميكن اغفال الدور الذي تلعبه اجلامعة يف اعالم وتوجيه الطلبة يف مستهل السنة ،  التحاقه ابجلامعة
الب على كيفية احلصول على وخالل السنوات الدراسية املتبقية من الدراسة من خالل تدريب الط، اجلامعية

راجع ــــــــــمـــــــــــاملصادر والـــه بـــه وتعريفـــوجيهـوت، اـــوهتيئته للبحث عنه، ي الدراسة والبحوثـيت تفيده فـاملعلومات ال

                                                      
1
 .108-107مرجع سابق ،ص ، اآلفاق.االستعماالت . املفهوم  : (NTIC/NICT)فضيل دليو ،التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم واالتصال  

2
 والعلمي للطالب اجلامعي دراسة يف استخدامات واشباعات طلبة جامعة العريب بن مهيدي وفاء نصري ،تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال واملستوى الثقايف 
 .197-195،ص 2012أم البواقي ،-أم البواقي ،رسالة مكملة لنيل شهادة املاجستري ،جامعة العريب بن مهيدي–
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والتدريب على حسن استعمال كل الوسائط احلاملة ، ألن عدم إعطاء التوضيحات الكافية، الورقية واإللكرتونية
لربح الوقت وتشجيع الطالب على البحث عن املعلومات  بنفسه سيكون له األثر السليب على عالقة ، لمعلوماتل

ألنه من اخلطاء الظن واالعتقاد أبن الطالب الذي حيضر حملاظرة يف املدرج أو لدرس نظري أو ، الطالب ابملكتبة
وانه يعرف الطرق الصحيحة ، الذين يدرسونهأن له القدرة على االستفادة من االحتكاك ابالساتذة ، تطبيقي

والوسائط اإللكرتونية  كاالستفادة من خدمات االنرتنت،  إلستخدام املصادر واملراجع اليت تزخر هبا املكتبة اجلامعية
 .والتعامل مع األجهزة واملصاحل اإلدارية املعقدة 

 :مشكلة تزايد أعداد الطلبة( 10
وارتفاع نسبة ، ها اجلزائر نتج عنها الزايدة الكبرية يف عدد املتمدرسنيإن دميقراطية التعليم اليت تنتهج

الناجحني يف شهادة البكالوراي هذا ما أدى اىل الظغط على اجلامعة وصعب عليها القيام مبهامها على أحسن وجه 
ملرافق اخلدماتية نقص ا:نقص اإلمكانيات املادية والبشرية للدراسة والتدريس أمهها ، أمهها ضعف اإلطار اإلداري

ة أجهزة احلواسيب املرتبطة ابألنرتنت ـقل، ي توفري املصادر واملراجع لكل الطلبةـمن إيواء ونقل وإطعام الصعوبة ف
يف مما يصعب الربجمة العقالنية لتمكني كل الطلبة من االستفادة من خدمات األنرتنت ، مقارنة مع عدد الطلبة

 .د صعوبة مهمة الطالب يف البحث عن املعلومات للدراسة أو حىت الرتفيه كل هذه املشاكل تزيمكتبة اجلامعة  
 : املعوقات املادية( 10

احملاضرات والدروس اليت تلقى علي الطالب اجلامعي خالل مشواره الدراسي غري كافية جلعله مثقف وواعي 
للتكوين الذايت ، واضيع اليت هتمهبل حيتاج اىل املصادر واملراجع واإلطالع على مايكتب يف امل ، مبشاكل جمتمعه

خاصة بعد أن رفعت الدولة ، إال أن املعلومات أصبحت سلعة غالية الثمن، والرقي ابملستوى العلمي والفكري
فأصبح الطالب اجلامعي غري قادر على شراء ، 0222اجلزائرية الدعم عن الكتب والدورايت وغريها منذ سنة 

حيث أن ، نية اليت حتتاج اىل حاسوب أو أجهزة القراءة لغالء الكتاب واملعيشةالكتب واجملالت والوسائط اإللكرتو 
األسرة إن متكنت من توفري مثن املراجع واملصادر فسيكون على حساب ضرورايت احلياة يف بعض األحيان خاصة 

كنها تلبية كل رغم حصول الطالب على املنحة ومن جهة أخرى فاملكتبة اجلامعية ال مي ، ابلنسبة للفئات الفقرية
فباإلضافة اىل الغالء الذي يعرفه الكتاب والدورية فشراء األجهزة ، الرغبات والتكفل بكل التخصصات

واإلشرتاك يف بنوك املعلومات والشبكات يتطلب أمواال ال تقدر املكتبة على حتملها لضعف احلصة ، اإللكرتونية
 .املالية املخصصة هلا من ميزانية اجلامعة

إن ضعف بعض الطلبة اجلامعيني وعدم التمكن من اللغات األجنبية وخاصة  :ة اللغاتمشكل( 10
وإلجناز حبوث علمية تعتمد على دراسات هلا ، العاملية منها ميكن إعتباره إعاقة للتحصيل األكادميي اجليد

 .يعرفه العام واخلاص  وألن طغيان اللغات اإلجنليزية والفرنسية على النشر بنوعيه الورقي واإللكرتوين، مصداقية
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وال اإلطالع ، ى دراسات هلا مصداقيةـوعليه ال يستطيع الطالب أن ينجز حبوثه العلمية دون اإلعتماد عل
واستثمار النتائج املتوصل اليها يف التعليم ، اـه اآلخرون من إجنازات يف جماالت العلم والتكنولوجيـعلى ما توصل الي

مؤسسات ، هلذا فاجلامعة واملكتبة.ميكن أن تفيد الطالب ذاته وكذلك اجملتمع  والبحث وللوصول اىل نتائج قيمة
وروائع األدب ، النشر واملؤلفني مطالبون ببذل جهد لرتمجة ما توصلت اليه اجملتمعات يف ميدان التكنولوجيا

 .والثقافيةالتعليمية ، واالجتماعية االقتصاديةلنشر الوعي والتعريف ابملنجزات ، وغريها...واملكتبات 
إن سياسة التوجيه احلالية واملعتمدة على :ال يرغب فيها الطالب  الختصاصاتمشكلة التوجيه (12
وبعدما يوضح الطالب ، لتسجيل الطلبة حبيث يقوم الطالب إبعطاء البياانت للحاسوب" Progresse" نظام 

مث يوجه الطالب اىل ، حتصل عليهويرقم أهم اإلختصاصات اليت يرغب فيها على اساس النقاط واملعدل الذي 
دون األخذ بعني اإلعتبار للحالة "    Progresse"اإلختصاص على اساس املعطيات املتوفرة لدى نظام 

نفس املشكل .وتفضيل الطالب جملال ما، واإلمكانيات احلقيقية لدراسة ختصص ما، وامليول، والرغبات، اإلجتماعية
انفسهم يف أقسام  ختصص معني لكن معدالهتم ال تسمح وابلتــايل جيدونجنده عند الطلبة اللذين يرغبون يف 

يكونو راغبني فيها ألن دراسة التخصص من غري وجود رغبة سيؤثر سلبا على جمرى احلياة الدراسية وختصصات مل 
، ملثابرة واإلجتهادمما جيعل الطالب ال يهتم ابلتكوين احلقيقي املعتمد على ا، للطلبة وسيرتك هذا التوجيه ااثرا سلبية

بل يهتم أكثر بعالمات اإلمتحان والتقيد مبا هو مقرر واإلعتماد على احلفظ اآليل دون بذل جهد للتحليل والنقد 
 .      واملناقشة

ومن هنا يتبني ان االعالم واالتصال يف اجلامعة يلعب دورا كبري يف توجيه الطلبة ومساعدهتم على التكيف 
صة وأن االمر يتعلق مبسارهم التكويين اثناء وبعد الدراسة حيث يقوم بتوجيه الطلبة اىل خا، مع الوسط اجلامعي

وتنمية قدراته استعدادا ، امليادين والتخصصات املتاحة يف اجلامعة واليت من خالهلا يستطيع الطالب تطوير مهاراته
وهنا تكمن امهية ، مستواهم التعليميكما يساعدهم على رفع .للنزول هبا اىل خمتلف ميادين العمل يف عامل الشغل

     .         يف توجيه الطلبة اكادميا ومهنيا االعالم واالتصال
  .استخدامات االساتذة اجلامعيني للوسائط املتعددة:اثنيا 

قد يؤدي ، إن استخدام املدرس للوسائط املتعددة يف التعليم دون ختطيط ووعي منه مب ميكن ان تسهم به
لذلك ينبغي أن خيتار املدرس الوسائط التعليمية ،  مرضية ألن كثرهتا تؤدي إىل التشوي  وعدم الفهماىل نتائج غري

تقوم بشرح الدرس للطالب من خالل عرض  الهنا، بدقة وعناية حبيث تكون متصلة مبوضوع الدرس وختدم اهدافه
انتباه وتفاعل دون ملل  الرسومات والصور والصوت ويعرض الدرس على شكل فيلم جيعل الطالب يف حالة

وتستحق اجلهد والوقت املبذولني يف استخدامها ويتطلب ذلك ابلظرورة املام املدرس ، .وتكون الفائدة أكرب
لذا ينبغي أن . واإلسهامات املتنوعة لكل وسيط يقدمه لتحقيق أهداف مادة ختصه  ، ابلوسائط التعليمية املختلفة

 :يف عملية اختيار الوسائط املناسبة يسرتشد املدرس ابالعتبارت التالية 
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 .حتديد االهداف الرتبوية اليت حتققها الوسائط التعليمية املختارة ومقارنتها بغريها من الوسائل -10

مع ، معرفة اجلهد الذي يتطلبه استخدام الوسائط التعليمية من حيث احلصول عليها وسهولة تشغيلها-18
 .حتقق نفس الغرضمقارنتها مع غريها من الوسائل اليت 

وما ميكن أن تثريه من نشاطات ، الطلبةليمية يف تشويق وااثرة اهتمام عمعرفة مدى اسهام الوسائط الت-13
 .هلا مضامينها وتطبيقاهتا الرتبوية

وكذلك جودهتا ودقتها من الناحية ، التاكد من صحة حمتوى الوسائط التعليمية من الناحية العلمية-14
 1.م الطلبة للوسائط التعليمية وتشغيلها دون خطورة عليهم طبيعة امكان استخدا

ميكن يف هذا املقام االملام هبا وال االشارة اليها كلها هلذا ال ، متعددةو الوسائل التعليمية احلدبثة كثرية  ومبا ان
 .بيقاهتمااضافة اىل اهلاتف الذكي واجلهاز اللوحي وتط، لذا سنركز على احلاسوب وملحقاته وبراجمه املتنوعة

 :طريقة استخدام الوسائط املتعددة داخل الفصل

وهذه االمناط ترتبط ، متنوع حسب كيفية تطبيقها احملاضرة او التطبيقاستخدام الوسائط املتعددة داخل 
 : الطلبة يف الوسائط املتعددة وهي كاآليت بدور

 :العرض التقدميي للوسائط املتعددة-10

وسائط املتعددة ألداء العرض داخل الفصل لتقدمي النقاط األساسية للدرس يستخدم االستاذ هبذا النمط ال
حبيث ميكن لألستاذ أن يربز املواد التعليمية ابلطريقة اليت تناسب احتياجات ، والرسوم البيانية أو الصور التعليمية
 .الطلبة وفقا للطريقة اليت يريدها

 

 

 

 

                                                      
1
ددة على اكتساب املفاهيم التكنولوجية وبقاء اثر التعلم لدى أثر برانمج ابلوسائط املتعددة يف ضوء نظرية الذكاءات املتع:مىن خالد حممود عياد  

 .11-18،ص 2008طالبات الصف السابع بغزة ،رسالة ماجستري غري منشورة ،اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني ،
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 :تعدد الوسائطالتعليم التفاعلي بني املتعلم والربانمج م-10

هبذا النمط ميكن لألستاذ ان يتحكم ويتفاعل مع بيئة التعلم حبيث يستطيع األستاذ بناء موضوعات معينة 
ومن مت ، إبستخدام أحد نظم التأليف اخلاصة ابلوسائط املتعددة أو توفري إحدى الربجميات اجلاهزة يف األسواق

 .ملتعددة الوسائطتتاح الفرصة للطلبة لألحبار يف مكوانت الربامج ا

 :امثلة عن الوسائط املتعددة اليت يستخدمها االساتذة اجلامعيني

حبيث أن هذه االجهزة والربامج ، الوسائط املتعددة أضحت منتشرة ومتاحة اىل حد كبري يف اجملتمع اجلزائري
أو بيتا ، ميلك هاتفا ذكيافقل أن جند فردا ال.احلديثة يتم اقتناؤها أبقل تكلفة وتستعمل ألغراض أخرى غري التعلم

هلذا اقرتحنا استغالل ، خيلو من حاسوب، ابالضافة اىل انتشار االنرتنت وسهولة احلصول عليها يف خمتلف املناطق
 .هذه الوسائل وتوظيفها يف جمال التعليم وتقدمي احملاضرات لطلبة اجلامعات

 (Hardware):  األجهزة  –أوال 

جهاز الكرتوين يستعمل ملعاجلة البياانت رقميا دخل يف كل :(Computer) احلاسوب أو الكمبيوتر
وال ، اة لذلك أصبح من الضروري لكل طالب أن يتعامل مع هذه االلة حىت يسري يف ركب احلضارةـجماالت احلي

 .1يعزل نفسه عن واقعه 

عليم واستخدام التقنيات تزايد اهتمام اخلرباء والباحثني بدمج الوسائل التعليمة املعتمدة على احلاسوب يف الت
، فمعظم املظاهر التكنولوجية مرتبطة به كاالنرتنت ، التفاعلية املتقدمة مثل الوسائط املتعددة والواقع االفرتاضي

واستخدم االستاذ احلاسب االيل يف تدريس معظم املواد الدراسية وفق طرق وأساليب جديدة كما يقدم .وغريها
ولكن ، يث الحيتوي احملتوى على نصوص لفظية فقط كما يف الكتاب املدرسياملادة العلمية بطريقة مشوقة ح

 .2مصاحبة ابلصوت والصورة ولقطات الفيديو ورسومات وخمططات وتدريبات

، اختزال أشواط من اجلهد واملال والوقت عن طريق هذا احلاسوب من وعليه ابستعمال هذه الوسيلة مكن
 : ابب التعلم ومن أمههاومت حتقيق أهداف وفوائد جلية النفع يف

                                                      

 
 wiki/computer . https://en.wikipedia.org/: دمحم حممود احليلة ،تكنولوجيا التعليم بني النظرية والتطبيق ، متاح لدى1
2
 ،مرجع سابق،( التعليم االلكرتوين ودور الوسائط املتعددة يف العملية التعليمية)استخدام الوسائط املتعددة يف البحث العلمي :حسني حسن موسى  
 .88ص

https://en.wikipedia.org/
https://en.wikipedia.org/
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تشكل فيها احلواسب والتكنولوجيا القاعدة الرئيسية ، أتهيل املتعلم للتعاي  مع بيئة تقنية متطورة-10
 .للتنمية والتطور

وتقومي وحتليل ، والفهم، كمهارة حل املشكالت واالبداع)تنمية املهارات العقلية عند الطلبة -18
 .من خالل احلاسوب، التعلم، وتطوير قدراهتم على (املعلومات

 .حيث يستطيع املتعلم استخدامه يف اي زمان ومكان يريد، مرونة وسهولة االستخدام-13

، والتسجيالت الصوتية، واالفالم، حبيث يوفر الربامج التعليمية التفاعلية، توفري امكاانت حبثية هائلة-14
 .اخل....يةوإجراء البحوث يف أزمنة قياس، واملستندات النصية، والصور

وللحاسوب العديد من االجهزة والربامج ميكن  االستفادة منها وتوظيفها لعرض املادة العلمية واملعلومات  
 :واملوضحة كما يلي

يعمل على عرض ، هو جهاز إخراج الكرتوين:  (Data projector)جهاز العرض الضوئي 
ونقللها من شاشة احلاسوب اىل ، ميية وغريهامن صور ونصوص وأفالم وعروض تقد، حمتوايت احلاسوب املختلفة

والن معظم االنشطة وامللفات املنجزة يتم عرضها امام .شاشة اكرب وهو من أهم الوسائل املستخدمة يف التعليم 
 .املتعلم بواسطة هذا اجلهازمثل عرض الصور والتجارب العملية على شاشة اجلهاز

ربطه مع احلاسوب إلدخال الصور والنصوص جهاز إدخال يتم  ( :(Scannerاملاسح الضوئي 
فهو عبارة عن جهاز تصوير حيول الواثئق واملستندات من طبيعتها الورقية املادية اىل صور ، املكتوية اىل احلاسوب

 .1رقمية ختزن يف احلاسوب وتعرض فيه

لبة  ويعطيهم حبيث يسمح هذا اجلهاز لألستاذ أن يصور الواثئق املهمة أو النادرة قصد عرضها على الط
 .صورة عن االخطاء اليت يقعون فيها ويقتصد كتابتها على الصبورة 

 

 

 

                                                      
1
 https://techterms.com/definition /scanner:مصطلحات تكنولوجية ،متاح لدى 
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هلا امهية   ، 1يتم طبع النصوص والصور فيها ومعاجلتها ابحلاسوب، جهاز إخراج( :Printer) الطابعة 
،  ة ابلنشاط التعليميحيث يستخدمها األستاذ والطالب يف طباعة الواثئق املهمة املتعلق، كبرية يف العملية التعليمية

 .إخل....كالكتب والبحوث واملذكرات الرتبوية 

جهاز يقوم ابلتقاط ذبذابت االصوات وتسجسلها وحتويلها اىل ( : Microphone)   الالقط 
 )  وقد يكون مدجما يف احلاسوب ان كان حمموال . 2اشارات الكرتونية وادخاهلا اىل احلاسوب بعد ربطه به

Portable)مي االستاذ التوجيهات للطلبة بواسطة التسجيل الصويت مثال تقد .  

جهاز يقوم ابخراج االصوات من ( :Speaker or Loudspeaker)   مكرب الصوت 
مع امكانية التحكم يف درجة ، وبثها للمتلقي، احلاسوب بتحويلها من اشارات الكرتونية  إىل ذبذابت صوتية

 3.ارتفاع الصوت واخنفاضه

 .هاز تكمن يف استخدامها من طرف االستاذ لعرض االفالم التعليمية مثال والشرائح امهية هذا اجل

انتشرجهاز اهلاتف الذكي ( : Tablet)واجلهاز اللوحي ( Smartphone) اهلاتف الذكي 
واالجهزة  اللوحية يف السنوات االخرية انتشارا كبريا وأضحى يف متناول أبسط الطلبة واالساتذة اجلامعيني وال 

بل مها اكثرعملية من حيث صغر ، تلفان عن احلاسوب من  حيث القدرات والوظائف واالستخداماتخي
ميكن استثمارها يف تقدمي الدروس  ، حجمهما وسهولة محلهما والتعامل معهما فهما يتيحان امكانية تعليمية كبرية

، وتصويره وعرضها، قراءة الكتبميكن ( Applications )فعن طريق التطبيقات اهلائلة . والنشاطات املختلفة
كذلك ميكن تسجيل الدروس ،  وميكن انتاج االفالم وعرضها أو القيام ابلتجارب العلمية مثال وتسجيلها وعرضها

وملحقاته  ، كما ميكن ربط كال اجلهازين ابحلاسوب،  كما مينك تصفح االنرتنت عن طريقهما،  واالستماع اليها
 .ا يتيح لألستاذ والطالب بيئة تعليمية متناسقة متكاملةمم، كجهاز العرض والطابعة وغريمها
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وحامل ، فهي مصدر املعلومات ، هي وسيلة لالتصاالت العاملية املتداخلة( :Internet) اإلنرتنت 
 1.وهي توفري للجهد والوقت، وهي استثمار رأمسايل، للمعلومات 

، جيالت والصفحات االلكرتونيةيضم املاليني من الكتب والتس، وهي كذلك أضخم بنك معلومات
وحىت يتمكن االستاذ من استثمار خدمات االنرتنت .ككا ميثل ذخرية هائلة للتعلم والتعليم.واالفالم وغريها 

املتنوعة وتوظيفها ألهدافه التعليمية يف جو آمن خايل من خماطر استخدامها يتطلب منه مستوى من املعرفة واخلربة 
 .التقنية يف التعامل معها

وتسجيل ، يستثمر األستاذ هذه اخلدمات يف شؤون التعليم من خالل إنشاء املواقع التعليمية التفاعلية
واستثمار مواقع التواصل االجتماعي ومواقع املوسوعات العلمية واألدبية واللغوية ، الفيديوهات والصوتيات التعليمية

يستخدمها الطلبة حتت .هي تعترب مصادر ثرية للتعليمف.واملكتبات اإللكرتونية يف بث املعرفة وترشيد استعماهلا
توجيه االستاذ حبيث يتيح هلم فرصة التصفح والقراءة واالطالع على كل ماهو جديد كما يسهم يف مساعدهتم 

كما تساهم يف نقل وتبادل املعلومات واخلربات التعليمية بني األساتذة واملشرفني . على اجراء البحوث التعليمية 
ابإلضافة اىل قيام األستاذ بتهيئة املعلومات على الشبكة ووضعها على أحد املواقع .يني وطلبة اجلامعةواإلدار 

وابلتايل جند االنرتنت .التعليمية يدفع الطلبة لإلطالع عليها واإلجابة على األسئلة املختصة وكذلك اإلمتحاانت
ها من األنشطة بني الطالب واألساتذة يف اجلامعات هتيئ املشاركة يف األعمال التعليمية والواجبات والدروس وغري 
 .2واملعاهد احمليطة هبم يف الدولة نفسها أو اليت تقع خارج بلداهنم 

كما نذكر على سبيل املثال جامعة ابتنة اليت تتوفر لديها قاعة جمهزة ابحدث التقنيات املستعملة لعرض 
ابتنة ان تشارك حدث علمي –ف جلامعة احلاج خلضر كان الشر   8112ماي  80احملاضرات املرئية حيث بتاريخ 
للعمليات اجلراحية اخلاصة ابمراض االنف واالذن واحلنجرة اليت تنظمها سنواي مميز يف اطار احملاضرات املرئية 

 LIVE International Otolaryngology Network الشبكة العاملية لبث العمليات اجلراحية 

=LION على اجلامعة الوقت والتكاليف وتضمن االستفادة الكبرية واملشاركة الواسعة ث هذه التقنية توفر حي
 يـــة وفـــــــــابيـــــــــــة اجيـــــــــــــــامعــــــــــة اجلــــــــــــــــانت مشاركــــــوك، ةـــــــات اجلراحيــــــــــــــن العمليــــــــــــــللمختصني واملهتمني هبذا النوع م

                                                      
1
 .204،ص 1111يوتر واالنرتنت ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،كيف تستخدم الكمب:حسام املسرتحيي  
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ابتنة للحفاظ على التواصل –دعت جامعة احلاج خلضر  LION :حيث ان املؤسسة، مستوى احلدث 

 1الدائم معها للحصول على اخر اخبار االحباث اخلاصة هبا

 (:Sortware)اثنيا الربامج 

مث يعرض عن ، الغالب يف استخدام احلاسوب أن يصمم أنشطة متنوعة بربامج معينة من برامج احلاسوب
 :لذا سنذكر أهم تلك الربامج اليت يستخدمها األستاذ يف تقدمي انشطته التعليمية، يق جهاز العرضطر 

وهي جمموعة من الربامج اإللكرتونية ذات واجهة رسومية (: office suite)حزمة الربامج املكتبية 
لعمليات أو انشاء اجلداول وا، أو تصميم العروض التقدميية، تستخدم لتحريرالنصوص التعليمية

األشهر واألكثر انتشارا يف العامل ومن أهم براجمها اليت ( Microsoft Office)وتعترب حزمة  .إخل...احلسابية
 :يستخدمها األستاذ يف التعليم نذكر

ويستعني به األستاذ يف ، وظيفته معاجلة النصوص التعليمية كتابتا وتنسيقا وحتريرا(: Word)  برانمج -أ
سخ النصوص التعليمية لغرض املطالعة وغري ذلك من املقاصد كما يستخدمها الطلبة يف كتابة ون، حترير مذكراته

 .حبوثهم وتنسيقها

وهو يتيح تصميم الدروس يف ، أشهر برانمج يتعامل به االساتذة (:PowerPoint)برانمج -ب
رضها اكثر تشويقا وحيوية وهو يوفر مؤثرات بصرية حركية جتعل من احملاضرة اليت مت ع، شكل شرائح تعرض تباعا

 .ونتائجه جيدة، وهو برانمج سهل يف التعامل بسيط يف التحكم. للمتلقي

وصعوبة احلصول على ، إذا كان توفري الكتب املطبوعة صعبا لغالء مثنها وندرة بعضها:الكتب واملكتبات 
تغطي ، جماان( Pdf)ملصورة ن الكتب النصية والكتب اـاسوب يوفر لنا عشرات اآلالف مـفإن احل، البعض اآلخر

 .أو يوزعها عليهم، فاألستاذ جيتهد يف جتميع كتب يراها مهمة ويعرضها على الطالب، مجيع التخصصات

عربية علمية ولغوية :هناك موسوعات متعددة بتعدد التخصصات اجلامعية منها :املوسوعات اإللكرتونية 
 : تاذ والطالب كثريا وعلى سبيل املثال نذكرتفيد األس، متوفرة ابجملان، موثوقة املصدر، وأدبية

                                                      
 .2008جوان -ماي-افريل 14:،انباء اجلامعة ،جامعة احلاج خلضر ابتنة ،العدد جامعة ابتنة تشارك يف حماضرة طبية دولية عرب شبكة االنرتنت1
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ولية من هي عمل موسوعي ضخم اعتمد يف بعض أجزاءه على النسخة الد:املوسوعة العربية العاملية 
، وشارك يف اجنازه اكثر من ألف عامل World Book International  دائرة املعارف العاملية

توسعت .ومؤسسة من مجيع البالد العربية، ومستشار، رج فينوخم، ومراجع علمي ولغوي، وحمرر، ومرتجم، ومؤلف
فهي مرجع ، يف املعرفة ومواءمتها ومشوهلا مع حتديث للمعلومات مع احلفاظ على املصداقية والشمول والتوازن

من طرف االستاذ ، ميكن االستفادة منها يف البحوث، وضروري للجامعة وهي متوفرة جماان، مفيد وممتع، علمي
 .والطالب

 .الطلبة اجلامعيون وواقع استخدام الوسائط املتعددة:اثلثا

 إذ الوسائط املتعددة على قوي بشكل تعتمد ثياحلد التقين العصر ظل يف ةيميالتعل ةيالعمل أصبحت لقد
 مدروسة و ةيعقالن قةيبطر  فهايكون توظي أن بشرط خصائص، و مميزات من هلا ملا ا استعماله يف ةيضرور  هي

ويف حديثنا عن واقع استخدام الطلبة اجلامعيني للوسائط ، الدراسي ومنهاجه مستواه و ةيالعمر  مرحلته مع تتماشى
 :ليي االنقاط التالية كما فی جنملها املتعددة اليت
ة اليت حيتاجها يالعلم املادة وفهم طيتبس على تساعد اليت املميزات من ديالعد هايلد املتعددة الوسائط -
  .الطلبة

 ب اإلرتكازجي قواعد من جمموعة على تبىن ة اجلامعيةيميالتعل ةيالعمل يف املتعددة الوسائط تخداماس إن -
 . وجه أكمل على فتهايوظ تؤدي لكي هايعل

مشاركتهم  دةايوز  طيتنش تساعدة يميالتعل ةيالعمل يف من قبل الطلبة املتعددة الوسائط استخدام إن -
 .الفصل داخل اجيابية بطريقة

 ودور فوائد من لديها ملا حتمية ضرورة أصبح يف العملية التعليمية املتعددة الوسائط الطلبة تخداماس إن -
 .الدرس استيعاب على وتساعدهم التعلم على الطلبة تشويق و إاثرة و العلمية املادة ترسيخ يف

 احلواسبخاصة  املتعددة الوسائط على كبري بشكل يعتمدون أصبحوا االستاذ والطالب من كل أن -
 .االنرتنت شبكة و الشخصية
 يضعفقد  ذلك كان إذا ألنه عشوائي بشكل يكون ال التعليمية العملية  يف املتعددة الوسائط فاستخدام 
 .املصدر موثوقة غري قد تكون اليت العنكبوتية الشبكة على عتمادالا حالة يف وخاصة املرجوة التعليمية الفائدة
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 اجل من مساعدة له وسيلة هي بل املعلم إقصاء يعين ال التعليم يف املتعددة الوسائط استخدام الطلبة إن
 ال اليت التقليدية التعليمية مكملة للوسائل هي الوسائط هذه و متطورة، بطريقة علمي بشكل دروسه وتقدمي عرض
 .عنها اإلستغناء ميكن

خدامهم الوسائط املتعددة ونذكر كما مت تسجيل بعض املعوقات اليت يواجهها الطلبة اجلامعيني عند است
 1:منها

 (  الفهم نقص ) ةيالدراس للمواد ابلنسبة ةفياملعر  الصورة اكتمال عدم 1-
 استخدام عند الطلبة  تواجه الىت الصعوابت بعض هناك أن (Michel ,1999 ,p29) ويوضح 

 ومشكلة الفهم ونقص ، الزائد رىفاملع واحلمل واإلجتاة اإلحساس ابملكان إضطراب منها املتعددة الوسائط برامج
 . الفعال ريغ التعلم واسرتاتيجياتللمعلومات  الوصول

 املتعددة برانمج الوسائط ىف أكثر تمياءاوا إبشارات الطلبة ديتزو  ميكن الصعوابت هذه على وللتغلب
 ابهلدف املتعلقة املعلومات خالل من مبسارات دهميتزو  أو ةياملكان حاتيابلتلم الربانمج ديتزو  على والعمل
 منو ىف ذلك سهمي وقد واالجتاه ابملكان اإلحساس اضطراب على التغلب إىل سهولة ؤدىي مما احملدد مىيالتعل
 . نياملتعلم لدى ةيالعقل واملخططات ةياملعرف طةياخلر 

 عةسب عن ديتز  ال قطعة هبا االرتباطات املسموح عدد كوني أن كفىي الزائد املعرىف احلمل على وللتغلب
 مع براجمها التعامل ةيفيوك املتعددة الوسائط وانتاج ميتصم أسلوب على الذكر سابقة الصعوابت وتتوقف ارتباطات

. 
 استخدامها عدم ابلتاىل اجلامعات داخل ةيالدراس املناهج بكل املتعلقة اتيالربجم معظم توافر عدم 2-
 .الطالب نيوب نهايب لفآت وجود أى عدم الطلبة جانب من معها تتناسب الىت ابلصورة

 ىف سواء اتيالربجم هذه مثل الستخدام ةياسيالق يرياملعا هايف تتوافر ال اجلامعات داخل اجملهزة املعامل 3-
 .املعاملهذه  داخل للطالب املناسب والعدد الطالب جلوس

 مستمرة بصفة قاتيهذه التطب مثل ممارستهم لعدم اتيالربجم بعض استخدام من الطالب بعض ختوف 4-
 .اتيالربجمهذه  مثل مع التعامل من التمكن على تساعدهم

 جانب من املتعددة سواء الوسائط اتيبرجم الستخدام الطالب بعض لدى ةيالدافع وجود عدم 5-
 على ؤثري ال هذا، ال أو استخدامها مت سواء ةيأنشطة إضاف واعتبارها األمور اءيأول وكذلك املدارس داخل نياملعلم
 .الطالب هايعل يحصلالتى جةيالنت

 .نياملتعلم ريوتفك انتباه على تستحوذ لكى الربامج بعض ةيجاذب ضعف 6-
                                                      

1
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 .مواقع التواصل االجتماعي ودورها يف التحصيل االكادميي:رابعا 

وينظر اىل ، يعترب التحصيل األكادميي أحد اجلوانب املهمة للنشاط العقلي الذي يقوم به الطالب يف اجلامعة
األكادميي على انه عملية عقلية من الدرجة األوىل وقد صنف التحصيل األكادميي إبعتباره متغريا معرفيا  التحصيل 

، والوجدانية ، والتحصيل يتضمن اجلوانب املعرفية واملهارية، والقيم، وامليول، واملهارات، كما ويتضمن احلقائق
حتصيل الطلبة أو اكتساهبم ملا يهدف اليه النظام وبرغم اتساع مفهوم التحصيل األكادميي فغالبا ما نطلق عليه 

 .1التعليمي ويرتبط ارتباطا وثيقا ابجلامعة 

ويرى العديد من أعضاء هيئة التدريس ابجلامعات أن اخلصائص التعليمية ملواقع التواصل االجتماعي يف 
علم من شاهنا ان ختلق بيئة اجتماعية تعليمية التعليم واملتمثلة يف املشاركة واحملادثة واالنفتاح والرتابط بني املعلم واملت

حتسن من مهاراهتم التدريسية بشكل عام ومن منط مشاعرهم ، حتفيزية من اجل التعلم واالستكشاف وهي فرصة
تقابلها ، وعليه فان التحدايت اليت يفرضها نظام استخدام مواقع التواصل االجتماعي يف التعليم.حنو طالهبم 

وتلبية حاجة الطلبة غري القادرين على حضور احللقات الدراسية ، هور أكرب من الطلبةالفرص للوصول إىل مج
  2.وإقامة حلقة وصل بني الطلبة من مناطق اجتماعية وحضارية واقتصادية خمتلفة ، الصفية

 نتيجة اإلنتشار املتزايد لشبكات التواصل االجتماعي واإلقبال الشديد عليها من طرف طالبابالضافة اىل 
وأصبحت تلعب دورا مهما يف حياهتم ويف ، التعليم اجلامعي فإنه قد ازداد أتثريها على هذه الفئة من الشباب

هلذا قام عدد من الباحثني ابلعديد من الدراسات اليت كانت هتدف اىل معرفة دور ، تشكيل شخصياهتم وآراءهم
 .لبة اجلامعينيمواقع شبكات التواصل االجتماعي يف التحصيل األكادميي لدى الط

وميكن تلخيص دور مواقع التواصل اإلجتماعي يف التحصيل األكادميي ابجلامعات اليت اشارت اليها عدة 
مصطفى ابهي )، (020ص، 8108، اسامة سيد وعباس اجلمل)، (003ص ، 8103، البسيوين)دراسات 

 Alvarez & smith),(Ohpus &Abbitt ,2009 ,p640)(23ص، 8112، وانهد فياض
,2013 ,p315) ,(DaLsgarrd ,2013 ,p3) ,(Buzzetto-More ,2012 ,p68)  

 

                                                      
1
 Kumar, Pttern of self disclosure among orphan and non orphan adolescents "Children 

Psychiatry  , 1985, p10 
 .8104،مايو ، 2تطورة ،جملة دراسات املعلومات ،عاستخدام الشبكات االجتماعية يف تقدمي خدمات تعليمية م: جماهد اماين مجال 2
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,(Zaidieh ,2012 ,p18) (Munguatosha et al .,2011 ,p311) ,(Miah et 
al., 2012 ,p3) فيما يلي: 

تزايد أعداد املستخدمني لشبكات التواصل األجتماعي يف سن التعلم اجلامعي جعلها تلعب دورا  (10
فها يف العملية التعليمية حبيث تكون أكثر فائدة ابلنسبة هلذه الفئة من الطلبة يف مهما يف حال توظي
 .املرحلة اجلامعية

تساعد الطالب على اإلبتكار واإلبداع من خالل املشاركات اليت يقدموهنا حبيث هناك العديد   (18
القيام هبا عرب شبكات من األنشطة التعليمية والواجبات واألعمال املختلفة لغرض التعليم والتعلم ميكن 

 .التواصل اإلجتماعي
وهي مهارات التعامل مع ، أهنا تكسب الطالب املتعلمني عرب هذه الشبكات مهارات القرن (13

 .وتوظيفها يف التعليم والتعلم، التكنولوجيا احلديثة اليت الغىن عنها
مسون ويستكشفون الء أو األقران حيث يتقاـن الزمـات يفعل عملية التعلم مـاستخدام هذه الشبك (14

وخاصة عندما يكونون يف شبكة واحدة تكون هلم أهداف تعليمية مشرتكة خاصة هبم ، املعارف معا
 .مثل الدراسة واإلختبارات والواجبات ومناقشة توقعات اإلختبارات

يرجع دور شبكات التواصل اإلجتماعي اليت اصبح استخدامها ضروري يف العملية التعليمية اىل  (12
ومن هذه النظرايت نظرية ، ات التعلم تدعم استخدام هذه الشبكات يف التعليمـا من نظريان هناك عدد
، نظرية التعليم املتمحور حول الطالب، نظرية التعلم حسب الطلب، نظرية البنائية، التعليم التعاوين

ث يتمثل دور ها حي.نظرية التعلم اإلجتماعية الثقافية ، نظرية البنائية اإلجتماعية، نظرية التعلم النشط
وخيلق بيئة للتعليم مبشاركة ، يف حتسني التعليم من خالل استخدامها وتعزز طرق التدريس احلديثة

وخارجها ويقوي عالقات الطالب ببعضهم البعض ويدعم بينهم التعاون العلمي والعمل  ، األعضاء 
 .كفريق

ن قبل األستاذ لتحقيق تعترب هذه الشبكات االجتماعية وسائط تعليمية وترفيهية تستخدم م (13
 .فهي جتمع بني العلم والرتفيه الكتساب التعلم، أهداف تعليمية وتربوية ال تتحقق بدوهنا
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تكسب الطالب مهارات ال ميكنه اكتساهبا داخل الفصل حبيث يستطيع ان يشارك ابمللفات  (10
لصور ويقدر ان يقوم ويستطيع ان ين ء وحيرر وينسخ وحيمل امللفات ويرتب ملفات ا، الصوتية واملرئية

 .ابلرصد االسرتاتيجي واالستجابة السريعة
يرجع استخدامها اىل التطور اهلائل لوسائل االعالم واالتصال يف اجملتمع  وهذا ما يتطلب جتاواب  (12

املعلم مهارات التفكري الناقد و  معها ومتابعتها ونقدها وذلك يستلزم من اجلامعة أن تكسب الطالب
 .التفكري العلمي وهذه الشبكات تقوم هبذا الدوروالتفكري املنطقي و 

يتم التعليم على هذه الشبكات االجتماعية بشكل تعاوين يف األنشطة اجلماعية ويف الواجبات  (12
النه يتيح للطالب ، والتكليفات التعليمية حيث يعترب التعليم التعاوين من أحسن اسرتاتيجيات التعلم

ءة أكثر ويتمتعون بقدرة أكرب على اإلحتفاظ ابملعلومات وشعور العمل التعاوين ويتعلمون أسرع وبكفا
 .اجيايب حنو خربهتم التعليمية

استخدام هذه الشبكات االجتماعية يف العملية التعليمية له دور كبري يف املساعدة على اجياد  (01
 يف املسؤولية لب متفاعال مشاركا بيئة تعليمية تعاونية وتفاعلية شفافة بني املعلم والطالب وجتعل الطا

لفرتة ممتدة على مواقع التواصل االجتماعي ميكن أن يكون هلا آاثر ضارة على  الطلبةتبني أن وجود  كما

على مواقع التواصل  الطلبة االنتاجية الدراسية، وأداء املهام والواجبات املناطة هبم، فالساعات الطويلة اليت يقضيها

مثل النوم أثناء : راسي، ويرتتب عليه جمموعة من املشكالت الرتبويةاالجتماعي له أثر سليب على حتصيلهم الد

الدروس واملذاكرة، وضعف الرتكيز، وتشتت الذهن، وضعف القدرة على االستذكار، وأتخر دراسي دائم، وغريها 

 . 1األكادميي للطلبةالعديد من اآلاثر اليت تؤثر بشكل مباشر على التحصيل 

ن هناك مميزات تتميز هبا شبكات التواصل اإلجتماعي عند استخدامها  وميكن أن نضيف اىل ما سبق أ

 ، هاب دروي إيــــــــــــــــــ)ات ـــــــــــــا وردت ببعض الدراســــــــــــة كمــــادميي للطلبـــــــكبيئة تعليمية هامة لتحسني التحصيل األك
                                                      

1  Schulten, K. Do you Spend Too much Ti 1) meon Facebook? : 
https://learning.blogs.nytimes.com/2009/12/21/do-you-spend-too-much-time-on-

facebook/?fbclid=IwAR3o3mpS2YSLQlFDq-

Cdu3Cv7W0mcDrhTd6wugukluklp_SMy_UBZZRJiGw/ 2009, p7 

https://learning.blogs.nytimes.com/2009/12/21/do-you-spend-too-much-time-on-facebook/?fbclid=IwAR3o3mpS2YSLQlFDq-Cdu3Cv7W0mcDrhTd6wugukluklp_SMy_UBZZRJiGw
https://learning.blogs.nytimes.com/2009/12/21/do-you-spend-too-much-time-on-facebook/?fbclid=IwAR3o3mpS2YSLQlFDq-Cdu3Cv7W0mcDrhTd6wugukluklp_SMy_UBZZRJiGw
https://learning.blogs.nytimes.com/2009/12/21/do-you-spend-too-much-time-on-facebook/?fbclid=IwAR3o3mpS2YSLQlFDq-Cdu3Cv7W0mcDrhTd6wugukluklp_SMy_UBZZRJiGw
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، بكر وعبد هللا الربيديمصطفى ابو )،( 23-22، 8112، حسام مازن( )30-33ص، 8112

  (Bennett et al .,2010 ,p138-148),، (8103، اشرف دمحم)، (332-338ص، 8112

(Stanciu et al., 2012 ,p55-59) سيتم عرضها يف السطور التالية: 

يها إمكانية تكرار الرجوع ال، الفعالية العالية يف عملية التعليم هبذه الشبكات، املالءمة، املرونة، التفاعلية

تعرف عضو  ، جمانية احلصول على املعلومات، سهولة الوصول اليها، للتأكد من االفكار واملعلومات أو مراجعتها

مع قدرة الهنائية من املعلومات وامللفات اليت ميكن ، هيئة التدريس على احتياجات الطالب مبكرا وااتحتها بسرعة

، الفردية وحسب مستواه التعليمي وحسب ظروفه اخلاصة متكن الطالب من التعلم حسب قدراته، أن حتمل عليها

تساعد عضو هيئة التدريس على التوجه التعليمي الفوري ، تبادل املادة العلمية بسهولة بني الطالب بعضهم البعض

سرعة ، زايدة شعور الطالب ابإلجناز من خالل مساعدته لزمالئه اآلخرين، واملباشر لطالبه خارج فصول الدراسة

ارية اإلتصال بني الطالب وأعضاء هيئة التدريس حىت خارج أوقات العمل الرمسية وكذلك بني الطالب استمر 

 .وبعضهم البعض

فانه توجد بعض احملاذير ، ابإلضافة اىل املميزات السابقة إلستخدام شبكات التواصل اإلجتماعي يف التعليم

 :واليت اتفقت عليها عدة دراسات ، يف استخدامها

(Corbeil & Corbeil ,2012 ,p26) ,(Miahet al ., 2012 ,p2) ,(Tariquet 

al., 2012 ,p409)     (Farb& pregibon ,2012 ,p3) ,(Zaidieh ,2012 ,p19) 

,(Bradyet al ., 2010 ,p154) وهي مايلي: 

 .هناك خماوف متعلقة ابخلصوصية واألمان  -0

 .سوء الفهم أحياان بسبب عدم املواجهة وجها لوجه -8
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 .الطالب حملتوى غري مالئم وغري مرغوب فيهتعرض  -3

 .عدم وجود صداقة حقيقية احياان على هذه املواقع -4

 .مشاكل اإلتصال يف حالة اإلزدحام الشديد -2

 .مشكالت يف حالة بطء التشغيل عند بعض الطالب  -3

 :وحىت نتمكن من مواجهة هذه الصعوابت والتغلب عليها البد من القيام مبا يلي

 .اء هيئة التدريس حبماية اخلصوصية للطالب يف سياق الربامج التعليمية ضرورة الزام أعض -0

اإلقتصار على اهداف التعليم والرتكيز على احملتوى التعليمي فقط لتحسني التحصيل األكادميي  -8

 .للطالب

 .ضرورة اهلوية واالنتماء اىل اجملتمع التعليمي وانكار الذاتية -3

بشكل الفت، ويزحف النشر  ينمو بكات التواصل االجتماعياالستخدام العاملي لشومنه نستخلص أن 

اإللكرتوين ليستويل يوما بعد يوم، على مساحات جديدة، كانت ابألمس القريب، يسيطر عليها عامل املكتوب، 

إىل احلد الذي جعل الورق، يتقادم بشكل متسارع، ويدفع كثريا من الباحثني إىل التنبؤ أبن أطفالنا سيشهدون 

أنظار القائمني على املؤسسات لفت االنتشار الواسع لوسائل التواصل االجتماعي كما ان . ليا من الورقعاملا خا

الرتبوية يف دول العامل، فهي متثل بيئة مناسبة لتعليم خمتلف ومتقدم عن التعليم التقليدي، لتنطلق إىل تعليم منفتح 

بديل عن التلقني، كما تعطي أفقا واسعا لتبادل اخلربات يعتمد على التواصل واملشاركة أساسا للعملية التعليمية ك

 .واالطالع على جتارب أخرى ميكن االستفادة منها يف رفع االبتكار واإلبداع لدى الطالب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :ويشمل هذا الفصل على مايلي

 .نبذة عن نشأة جامعة ابن خلدون بوالية تيارت :أوال

 .لتنظيمي للجامعةهيكل ا:اثنيا

 .وسائل اإلتصال واإلعالم يف املؤسسة اجلامعية لوالية تيارت:اثلثا

 .استخدامات مواقع التواصل اإلجتماعي يف جامعة ابن خلدون:رابعا

 .الوسائط املتعددة ودورها يف تكوين الطالب اجلامعي:اخامس
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 . 1تنظيمي للجامعةنبذة عن نشأة جامعة ابن خلدون بوالية تيارت واهليكل ال :أوال
حيث شهد قطاع التعليم العايل  0221مضى تسع وثالثون عام على جامعة ابن خلدون اليت انشئت عام 

وذلك ابنشاء املركز اجلامعي بتيارت والذي  0221/0220بوالية تيارت يف اول انطالقة له اىل السنة الدراسية 
مت حل املركز اجلامعي  0224/0222وسم اجلامعي ومع امل، طالبا 0811احتضن يف اوىل تسجيالته اكثر من 
 واستبداله مبعهدين وطنيني للتعليم العايل

 :املؤرخ يف 831-24مبوجب املرسوم التنفيذي رقم : املعهد الوطين للتعليم العايل يف الزراعة

 .املتضمن انشاء املعهد الوطين للتعليم العايل يف الزراعة املدنية بتيارت 0224/12/02

 :املؤرخ يف 830-24املرسوم التنفيذي رقم  مبوجب:الوطين للتعليم العايل يف اهلندسة املدنية املعهد
 .املتضمن انشاء املعهد الوطين للتعليم العايل يف اهلندسة املدنية بتيارت 02/12/0228

املؤرخ يف  822-28أعيد انشاء املركز اجلامعي بتيارت مبوجب املرسوم التنفيذي  0228ويف سنة 

ومت ضم املعهدين واليت كانت تتمتع ابإلستقاللية البيداغوجية واالدارية واملالية ووضعها حتت  10/10/0228
بصدور املرسوم  8110سنةارت ـة تيـايل مبدينــاع التعليم العـا قطـيت عرفهـوصاية ادارة مركزية واحدة بعد القفزة ال

 .ل املركز اجلامعي املتضمن حتوي 8110/12/02 :املؤرخ يف 800-10التنفيذي 

 :الكليات واملعاهد

 :مثانية كليات موزعة حسب التخصصات التالية كما يلي( 12)تتوفر جبامعة ابن خلدون 

 .كلية علوم الطبيعة واحلياة( 10

 .كلية علوم املادة( 18

 .كلية العلوم التطبيقية( 13

 .كلية العلوم االنسانية( 14

 .ة وعلوم التسيريكلية العلوم االقتصادية والتجاري( 12

 .كلية االداب واللغات(13

                                                      
.dztiaret-www.unv 

1 

http://www.unv-tiaret/
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 .كلية احلقوق والعلوم السياسية( 10

 .كلية الرايضيات واإلعالم االيل( 12

 .كما تتوفر على معهد علوم البيطرة و ملحقة السوقر ويف االخري ملحقة قصر الشاللة

طالب  31413: 8102/8102بلغ عدد الطلبة املسجلني يف جامعة ابن خلدون تيارت للسنة اجلامعية 
 .جامعي

 :اخلدمات اجلامعية

فيما خيص اخلدمات املقدمة قمت ابجراء مقابلة مع مدير مديرية اخلدمات اجلامعية لوالية تيارت حيث 
انواع اخلدمات املقدمة للطلبة املسجلني وكم بلغ امجايل عدد الطلبة املقيمني يف ماهي : قمت بطرح سؤال حول 
 :هو عدد الطلبة االجانب املسجلني؟ وكانت اجابته كما يلياالقامات اجلامعية وما

 :تسهر مديرية اخلدمات اجلامعية على توفري جمموعة من اخلدمات تتمثل فيما يلي

 :االستضافة اجلامعية(10
واملكان الذي يسجلون فيه ، كم أو أكثر لألوالد 21االقامة فقط للطالب الذين يقيمون على مسافة 

 :أكثر للفتيات موزعون على اقامات كما يلي كم أو 31وللتعليم 

 :االقامات املخصصة للبنات

 عدد الطلبة املقيمني الطاقة النظرية االقامة اجلامعية الرقم

 3001 0111 تيارت-سعيدي دمحم 10

 0662 2682 تيارت-اسيا كبري 10

 0201 2000 تيارت-سالمي الدين 10

 002 211 تيارت-عبد الالوي الطيب  10

 020 211 تيارت-قصر الشاللة 12

 11 0111 تيارت-سرير كارمان  0111 16
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 :االقامات املخصصة لألوالد

 عدد الطلبة الطاقة النظرية اسم االقامة الرقم

 0222 0211 اللواء حبيب خليل 10

 0062 0111 -تيارت-خبليفة اجلياليل 10

 

 .طالبة وطالبة 00101: 0102/0101وعليه امجايل الطلبة املقيمني للسنة اجلامعية  

 .طالب اجين  002:عدد الطلبة االجانب

والوسائل الالزمة إلنشاء النوادي واجلمعيات ملمارسة ، كما مت جتهيز االقامات اجلامعية ابلبنية التحتية
 .االنشطة العلمية والثقافية والرايضية

الصحية حلماية الطالب املقيمني من مجيع ابالضافة اىل امتالك املساكن اجلامعية اهلياكل الالزمة والوسائل 
 .املخاطر

اما ابلنسبة خلدمات االطعام فنجد ان املساكن اجلامعية مزودة مبطاعم لتقدمي الوجبات ابلنسبة للطلبة 
 . املقيمني كما تتوفر اجلامعة على مطعمني مركزيني لتقدمي الوجبات للطلبة اخلارجيني واملقيمني

وابلتايل توفر جسر بني املساكن اجلامعية ، ث النقل مضمون جلميع الطالبحبي:توفر النقل اجلامعي  
 .ومؤسسات التعليم العايل 

 .كل طالب مسجل يف تيار التعليم العايل يتلقى منحة دراسية جامعية :منحة اجلامعة
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 يكل التنظيمي جلامعة ابن خلدون تيارتاهل:اثنيا
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 .واإلعالم يف املؤسسة اجلامعية لوالية تيارت وسائل اإلتصال:لثااث

اهلدف االساسي من التطرق اىل هذا العنصر هو التعرف على اهم وسائل االعالم واالتصال املستخدمة 
، يف جامعة ابن خلدون تيارت يف تواصلها مع العمال والطلبة وعالقاهتا اخلارجية ومدى اتثرها ابلتكنولوجيا احلديثة

،حيث تعددت املقابالت من اجل احلصول على معلومات  1على هذا السؤال  على املقابلة واقتصرت لالجابة
واليت مجعتنا مع ، كافية ووافية حول هذا العنصر ملا له من دور يف الوصول اىل اجاابت هتمنا يف موضوع الدراسة

دير م، ة للجامعة،زية املركاملكتبمدير ، تصال ابجلامعةخلية االعالم واالرئيس مصلحة و رئيس جامعة ابن خلدون 
،  رئيس مصلحة خلية االعالم واالتصال االتصال والتعليم املتلفز والتعليم عن بعد،مركز االنظمة وشبكات االعالم 

، يف خمتلف التخصصات العلمية واالدبية والتقنية موعة من اساتذة جامعة ابن خلدونكما اجريت مقابلة مع جم
 .طالبية جبامعة ابن خلدونجمموعة من رؤساء التنظيمات ال

 .وطرحنا عليهم جمموعة من االسئلة اليت تنصب حول وسائل االعالم واالتصال املستخدمة يف اجلامعة  

 مىت مت انشاء اجلامعة؟:فالبنسبة لرئيس اجلامعة فقد اجاب عن السؤال 

حيث احتضن يف اوىل  0221/0220:مت انشاء املركز اجلامعي بتيارت يف اول انطالقة له اىل السنة الدراسية
االول يف اهلندسة  معهدين وطنيني للتعليم والعايل انشاء 0222-0224ومع املوسم اجلامعي ، طالبا 321 تسجيالته

 .املدنية والثاين يف الزراعة والبيطرة

 .اصبحت املؤسسة مركزا جامعيا من جديد: 0228 

جتماع العالمة عبد الرمحن ابن ارتقت اىل مصف جامعة ومسيت على صاحب مقدمة علم اال:8110
 .خلدون

 .كليات ومعهدين 13اعادة هيكلة اجلامعة اىل :8101

املؤرخ يف  018-03حيث مت اعادة هيكلة اجلامعة طبقا للمرسوم التنفيذي  8103اخر تعديل مت سنة و   
 (.18)كليات ومعهدين( 12)املتضمن انشاء جامعة تيارت والذي انبثق عنه 04/13/8103

                                                      

1.من اهم االدوات اليت يعتمد عليها يف البحوث العلمية:لة املقاب
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ن السؤال اخلاص ابهم الوظائف اليت تقوم هبا اجلامعة فقد اجاب ابن اجلامعة تقوم بعدة مهام اما ع
نقل املعارف واملهارات من خالل التعليم، انتاج املزيد من املعرفة من خالل البحث :متكاملة فيما بينها امها

وقيادة احلركة الفكرية والثقافية والعلمية من خالل ، العلمي، وتنمية اجملتمع من خالل توظيف واستثمار تلك املعرفة
ابلضافة اىل تقدمي خدمات النقل واالطعام والسكن .ماتنتجه النخبة اجلامعية من اتليف وابداع ومهارات تكنولوجية

 .من طرف مديرية اخلدمات اجلامعية للوالية

عة قد اجاب السيد رئيس اجلامعة اما فيما خيص سؤال اهم وسائل االتصال واالعالم املستخدمة يف اجلام
 :ابن اجلامعة تعتمد على وسائل اتصال متنوعة واملبينة وفق اجلدول التايل
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 وسائل االتصال الشفوية:اجلدول االول

 غري موجودة موجودة وسيلة االتصال

  X اصدار االوامر والتعليمات

  X مقابالت

  X نظام االستشارات ابلعاملني

  X االجتماعات

  X امج تدريبيةبر 

  X املؤمترات

  X الندوات

  X االيضاح واملراجعة

  X احللقات والزايرات

  X املعارض

  X اهلاتف
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 وسائل االتصال املكتوبة( :10)اجلدول رقم 

 غري موجودة موجودة وسيلة االتصال

  X اخلطاابت واملذكرات

  X التقارير

  X النشرات واملطبوعات

 X  الكتب الدورية

  X الرسائل اخلاصة ابلعاملني

  X الرسائل اخلاصة ابلطلبة

  X دليل العاملني

  X دليل الطالب

  X الفاكس

  X صندوق الشكاوي

  X لوحة االعالانت

  X اخلرائط الداخلية ملواقع املعاهد والكليات 
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 .مظاهر االتصال لتمييز شخصية اجلامعة(:10)اجلدول رقم 

 غري موجودة موجودة لوسيلة االتصا

 X  ادوات مكتوب عليها شعار اجلامعة

  X عروض فنية للعاملني

  X عروض فنية للطلبة

  X مسابقات ومبارايت 

  X بطاقات املعايدة والتهنئة

  X بطاقات ابسم اجلامعة

  X كتابة اتريخ انشاء اجلامعة

  X دليل هواتف وعناوين العاملني للمؤسسة

  X ت للموظفني مالبس وبدال

  X جملة اجلامعة

 X  ملصقات على زجاج العرابت

كما طرحت سؤال على رئيس اجلامعة عن االساليب املستخدمة يف انواع االتصاالت داخل ادراهتم فأجاب 
االجتماعات الرمسية مثل االجتماع الذي يقام يوميا من الساعة التاسعة اىل ، االشهار:ابن الطرق املتبعة هي

لتقدمي .نياابت املديرية( 14)من طرف رئيس اجلامعة مع مديري أربع ( Briefing)سعة والنصف ويسمىالتا
 .االوامر والتعليمات والتوجيهات اخلاصة ابلعمل
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ابالضافة اىل املقابالت الشخصية واالتصاالت عرب الفايسبوك والربيد االلكرتونيي اخلاص ابجلامعة وكلياهتا 
 :مع الطلبة والعمال ملناقشة االفكار التقارير واالقرتاحات عربكما تتواصل اجلامعة   .

.tiaret.dz-master@univ-Web 

.tiaret.dz-administration@univ 

Phone :+213(0)46208849. 

رئيس اجلامعة واملتمثل يف اتسيس عالقات مع اجلامعات خارج الوطن؟ فأجابين ابن  وطرحت السؤال على
حترص اجلامعة على ان تتواصل ، وانطالقا من ذلك.اجلامعة تسعى اىل ان تؤسس مكانة رفيعة حمليا واقليميا ودوليا 

فحسب بل تتجاوزهم اىل القائمني الن اهداف التنمية ال تتجه اىل الطلبة ، واالجنبية، مع اجلامعات العريقة العربية
فتيسر هلم اسباب التزود ابملعرفة لالرتقاء ابالداء من خالل التنمية البشرية والفكرية وحتفيز االبداع يف ، على التعليم

 .جمنمع متكامل من النواحي العلمية واالكادميية 

معي واهم الوسائط املتعددة كما طرحت سؤال على رئيس اجلامعة حول دور االعالم يف توجيه الطالب اجلا
 املوظفة يف اجلامعة خلدمة الطالب ؟

فاجابين ابن اجلامعة توظف خمتلف الوسائل العالم الطالب بكل املستجدات واملعلومات اليت هتمه سواء ابلطريقة 
اب مفتوحة على تنظم وزارة التعليم العايل والبحث العلمي أبواالتقليدية او املعتمدة على التكنولوجيا احلديثة حيث 

وهتدف إىل تعريف الطلبة املقبلني على شهادة البكالوراي االعالن عن نتائج البكالوراي سنواي بعد اجلامعة 
. ابلتخصصات العلمية املتاحة، كيفيات التسجيل، حمتوى التكوين وكل ما يتعلق آبليات االلتحاق ابجلامعة

املادية إلجناح هذه التظاهرة من أساتذة موجهني وأشرطة مسعية الوزارة واجلامعات كل اإلمكانيات البشرية و  تسخرو 
ابالضافة اىل وضع اجلامعة حتت تصرف الطلبة .بصرية وواثئق ومطوايت وغريها من وسائل التعريف واإليضاح

ارة املوقع االلكرتوين اخلاص هبا ابجلامعة الذي مت اصداره من منظور الرؤية االبداعية والتطويرية اليت تنتجها اد
اذ انمل ان يكون هذا املوقع اداة تعليمية ، اجلامعة بغرض ترسيخ ثقافة االتصال والتواصل ابسلوب معاصر

واعالمية يف ان واحد حبيث نقوم بتزويده ابلعديد من املقاالت والتعليمات واالعالانت وكل املستجدات املتعلقة 
وين للتواصل مع الطلبة واالساتذة والعمال ومناقشة كل ابجلامعة ابالضافة اىل استخدام الفيسبوك والربيد االلكرت 

 .انشغاالهتم 

mailto:Web-master@univ-tiaret.dz
mailto:administration@univ-tiaret.dz
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ما مدى استغالل اجلامعة لتطبيقات االعالم االيل يف تسيري البيداغوجيا وتطويرها عرب :اما فيما خيص سؤال
 ؟...االحصائيات،، االنرتنت كالتسجيالت

كل التطورات العلمية والتكنولوجية خاصة يف جمال فقد اجاب رئيس اجلامعة ابن مركز االنرتنت يعمل على مواكبة  
االعالم واالتصال كوهنا ختدم اجلامعة بشكل كبري،وعليه فعملية التسجيل تكون مربجمة مسبقا من طرف املدرسة 

وهبذا فان املركز هو من يقوم بربجمة التسجيالت اجلامعية، اما مركز    ENSIالوطنية لالعالم االيل ابحلراش 
جبامعة ابن خلدون فيقوم ابعداد وتعديل الربامج اخلاصة ابلتسجيالت اجلامعية،وتوفري خمتلف التجهيزات االنرتنت 

 .والتحضري مسبقا لضمان حسن سري عملية التسجيل
كما تعمل اجلامعة على دعم التعليم عن بعد والتعليم املتلفز حيث مت انشاء مركز االنظمة وشبكة االعالم 

جلميع املعلمني والباحثني والطالب يف جامعة ابن  0223تلفز والتعليم عن بعد يف عام واالتصال والتعليم امل
خلدون اين مت مقابلة  السيد صامي مسؤول املركز الذي اجابنا عن سؤالنا حول مدى استخدام اجلامعة للوسائط 

للوسائط املتعددة حيث ان  املتعددة خلدمة الطالب، ابن تطبيق تقنية التعليم عن بعد تندرج من خالل استخدامنا
كليات ،  مهمتنا تتمثل يف تنفيذ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجلديدة لصاحل خمتلف هياكل اجلامعة من اقسام

استغالل تطبيقات االعالم االيل لتسيري البيداغوجيا ، وخمابر حبوث كما نقوم ابستغالل هياكل الشبكات وادارهتا
الدعم التقين للتصميم وانتاج الدروس عن طريق ، التعليم املتلفز والتعليم عن بعد وتنفيذهاع ـمتابعة مشاري، وتطويرها

ماذا تقصد ابلتعليم املتلفز : السؤالوتكوين واتطري املتدخلني يف التعليم عن بعدكما طرحت عليه ، االعالم االيل
 فأجاب أبنه  وكيف يقوم مبرافقة الطالب؟

األستاذ والطالب تستعمل هذه التقنية للربط بينهما عرب اإلنرتنت ذات  عندما تكون املسافة بعيدة بني
بعض  السرعة الفائقة وتقام عربها احملاضرات وكل النشاطات التعليمية وهناك يف املؤسسات االستشفائية تقام 

رحت السؤال مث ط.  العمليات اجلراحية مباشرة من قاعة اجلراحة للطلبة املوجودين يف أماكن ذات مسافات بعيدة
هل استخدمتم هذا التعليم يف اجلامعة ؟ فأجاب ابهنم كانو يستخدمونه حبيث يقدمون حماضرات عربه لطلبة 

 .الدكتوراه ومنذ حوايل اربعة سنوات مت ايقافه لعدم توفربعض الوسائل احلديثة 

ومامدى تعددة مدى تطبيق الوسائط املما:سؤال على لالجابةكما توجهت اىل مكتبة اجلامعة املركزية 
يف خدمة توافق تكنولوجيا االعالم واالتصال مبستوى اخلدمات املقدمة من مركز االنظمة وشبكات االعالم 

الذي اجابنا عن سؤالنا ابن اجلامعة سخرت كل االمكانيات لتسهيل حصول مدير املكتبة الطالب اين التقينا مع 
 :تتوفر املكتبة على  الطلبة على املعلومات واجناز حبوثهم العلمية حبيث
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يتوفر على قاعتني لإلحبار يف شبكة االنرتنيت جمهزتني ابحلواسيب و كل  :مركز االنرتنت واالعالم االيل-10
توفر على مستوى القاعتني خدمات . املستلزمات الضرورية الستغالل األنرتنت بطريقة مثالية بشكل مريح و هادئ

عنوان يف خمتلف التخصصات التقنية و العلوم و  08111من  رتتوفر على اكث اليت" يف مكتبيت" املكتبة االفرتاضية 
  .اآلداب

 :مكتبة البحث-10

توفر كل املصادر الضرورية هلذه الفئات كما توفر هلم كل .  8خمصصة لألساتذة وطلبة الدكتوراه واملاسرت 
 12من  :الويفي –خدمة االنرتنيت الالسلكي  توفر مكتبة البحث. متطلبات املطالعة املرحية والفضاء املوائم للقراءة

 .بدون انقطاعد  31و  13صباحا اىل غاية 

 :الفضاءات-13

يوجد الكتب واملقاالت العلمية . وثيقة يف كل امليادين 031111حتتوي على اكثر من : املكتبة االلكرتونية 
 .خمتلف الواثئق املوجودة توفر املكتبة اإللكرتونية حواسيب لتصفح. واالطاريح واملذكرات والدروس

  SNDL  منظومة التوثيق عرب اخلط-10
تسري املكتبة املركزية فتح حساابت املنظومة الوطنية للتوثيق عرب اخلط لفائدة الفئات اليت هلا احلق يف 
ونية احلصول على كلمات السر واليت مبوجبها ميكن الولوج اىل خمتلف قواعد املعطيات اليت تتضمن املوارد االلكرت 

 .يف خمتلف التخصصات واجملاالت

 :الفئات املعنية

  االستاذة الذين ليس هلم عضوية على مستوى املخابر-10
  8طلبة املاسرت -18
  2طبيب بيطري سنة -13
  دكتوراه طالب14

  sndlbutiaret@gmail.comميكن طلب كلمة السر عرب ارسال بريد االلكرتوين على العنوان
عند استالم كلمة السر تودع شهادة العمل ابلنسبة لألستاذ او شهادة . مع ذكر االسم و اللقب و التخصص

 تسجيل ابلنسبة للطلبة

mailto:sndlbutiaret@gmail.com
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 اخلدمات االلكرتونية-12
بحثون خدمة جديدة توفر كل املرافقة لألساتذة و الطلبة الذين ي: خدمة املساعدة البيبليوغرافية عرب اخلط 

...( حبوث، مذكرات، مقاالت علمية اخل)عن خمتلف املصادر التوثيقية إلجناز كل األعمال العلمية و االكادميية 
 :ترسل الطلبات عرب الربيد اإللكرتوين

  bc.assistdirect@gmail.com او.  bc.utiaret.2019@gmail.com  توفر هذه اخلدمة النصائح العلمية
 . واالستشارات اخلاصة ابالعمال البيبليوغرافية

خدمات النصح و االستشارات البيبليوغرافية و متابعة جديد  : رب شبكة التواصل االجتماعيع-16
  .يمن مجيع النواحاملكتبة املركزية 
  https://www.facebook.com/bc.utiaret مكتبة املركزيةالصفحة الرمسية لل

 الصفحة املركزية الصفحة اخلاصة مبصلحة االقتناء ملعرفة االقتناءات اجلديدة للمكتبة 
 tiaret.dz/opac-opacbu.univ الفهرس االيل للمكتبة املركزية

 :ملعرفة رصيد االطروحات و املذكرات على مستوى البوابة الوطنية لالشعار عن االطروحات
pnst.cerist.dzwww. 

 ميكن احلصول على النص الكامل لالطروحة بعد الولوج اىل املوقع عرب منصة املنظومة الوطنية للتوثيق عرب اخلط
https://www.sndl.cerist.dz 

 يلاو عرب طلب النسخة االلكرتونية عرب العنوان االلكرتوين التا
srb.sciencesettechnologies@gmail.com 

bc.assistdirect@gmail.com 
bc.utiaret.2019@gmail.com 

 .االتصال مباشرة مبكتب االعالم و العالقات العامة

 :التكوين-12

للمكتبة املركزية عدة برامج تكوينية موجهة اىل كل الفئات ضمن اسرتاتيجية مرافقة املستعملني يف جمال 
 يت قامت هبا املكتبة املركزية يف جمال التكوينو من ضمن الربامج ال. التوثيق االلكرتوين و استغالل قواعد املعطيات 

 8103مرافقة طلبة الدكتوراه يف جمال مناهج البحث وخاصة يف فرع البحث الواثئقي و البيبلريغرايف و ذلك منذ 
 نظومة، يتضمن التكوين الدخول اىل امل. ة التوثيق عرب اخلط ـــــال منظومـــــــول استعمـــــتنظيم دورات تدريبية للطلبة ح

mailto:bc.assistdirect@gmail.com
mailto:bc.utiaret.2019@gmail.com
https://www.facebook.com/bc.utiaret
https://www.facebook.com/ibnkhaldoun.acquisition
https://www.facebook.com/ibnkhaldoun.acquisition
http://opacbu.univ-tiaret.dz/opac
http://www.pnst.cerist.dz/
https://www.sndl.cerist.dz/
mailto:srb.sciencesettechnologies@gmail.com
mailto:bc.assistdirect@gmail.com
mailto:bc.utiaret.2019@gmail.com
mailto:bc.utiaret.2019@gmail.com
mailto:bc.assistdirect@gmail.com
mailto:bc.assistdirect@gmail.com
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استكشاف قواعد املعطيات، التحكم يف اليات البحث و اكتساب التقنية الالزمة إلجياد املوارد االلكرتونية 
  .مثل املقاالت العلمية و الكتب و بعض االعمال العملية االخرى

عايري و م 321كما هتدف التدريبات اىل تلقني تقنيات توثيق املراجع حسب املعايري الدولية و منها ايزو 
  ...اجلمعية األمريكية لعلم النفس و معايري مجعية اللغات االمريكية و كذلك مناذج شيكاغو و تورابيان اخل

العلمي و اختيار اجملالت العلمية املناسبة و شر و من اهداف التكوين هو التحكم يف معايري اجلودة اخلاصة ابلن
كما يتم التعريف . حق الضرر املادي و املعنوي لألستاذ الباحث تفادي اجملالت املتحايلة و الغري الرصينة اليت تل

  h و مؤشر IF مبؤسسات تقييم اجملالت العلمية و التعريف مبؤشر التاثري

رئيس مصلحة خلية االعالم واالتصال التابعة لنيابة املديرية املكلفة ابلعالقات اخلارجية ومت زايرة السيد 
سؤال حول مدى تفاعل الطلبة عرب مواقع التواصل االجتماعي اخلاصة  جبامعة ابن خلدون حيث قمنا بطرح

ابجلامعة وماهي اهم املواضيع اليت يتم نشرها عرب هذه املواقع واجابنا ابن النشر يكون خاص بكل كلية حيث تقوم  
عالن عن اال، مثل نشر تواريخ بداية االمتحاانت، كل الكليات بنشر اهم االعالانت اخلاصة هبا عرب مواقعها

كل مايهم ...االعالن عن بداية التسجيالت اجلامعية لكل التخصصات ، والندوات تتواريخ امللتقيات واملؤمترا
الطالب من مستجدات ابالضافة اىل االعالن عنها ابلطريقة التقليدية دون استخدام الوسائط املتعددة وذلك من 

لكن املالحظ انه اليوجد اقبال كبري وتصفح مستمر هلذه .خالل تعليق االعالانت عل اللوحة اخلاصة ابالعالانت
ابلرغم مما توفره من معلومات متنوعة حول كل التخصصات على مستوى اجلامعة اال فرتة .املواقع من طرف الطلبة

 .االمتحاانت أو اجناز البحوث العلمية

يا االعالم واالتصال بوسائطها كما قمنا ابجراء مقابلة مع جمموعة من االساتذة ملعرفة مدى تطبيق تكنولوج
ت اساتذة التخصصات العلمية مثل البيطرة وعلوم الطبيعة واحلياة واساتذة جند ان اجااب التدريساملتعددة يف 

التخصصات التقنية من رايضيات واعالم ايل تكنولوجيا ان اغلب قاعات احملضرات واملخابر املخصصة الجراء 
املتعددة امهها الداتشو ملا له من امهية يف عرض احملاضرة اما اساتذة التخصصات التطبيقات جمهزة ابجهزة الوسائط 

االدبية مثل اللغة الفرنسية فاجابو ابهنم يستخدموهنا حسب طبيعة املادة مثال يف الفرنسية يوجد ختصص حيتاج اىل 
الطلبة ابهلاتف النقال الداتشو لعرض روبراتجات اهلدف منها تعلم لغة احلوار ابلفرنيسة كما تقوم بتصوير 

الداتشو  فيديوهات عندما يقومون ابجراء حماداثت مجاعية ةيتم تنقيطها والتخصصات االخرى االدبية تستعمل
أبنه نتيجة لالرتفاع الكبري لعدد الطلبة وكثرة التخصصات فانه ال تتوفر لعرض حمتوى احملاضرة كما صرحو ايضا 

 (يــــــــــاعلـــــــــــــــــــــــــــــرض التفــــــــــاز العـــــــــــــا مثل جهــــــــــــــــــها يوميــــــــــة بـــــــــــــــة لتدريس الطلبـــــــافيــــــط املتعددة الكـــــالوسائ
Interactuve data show ( ، اضرات اال انات احملــــــــاعــــة اغلب قـــــــــــحيث صرحو انه ابلرغم من جاهزي 
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عندما يكون  اسب االيل،وحىت االنرتنتاحل، امليكرفوناستعماله قليل أي حسب الضرورة ابالضافة اىل  
االستعمال كبري فان اخلدمة او الرتدد خلدمة الويفي يقل وعليه يفضل االساتذة التواصل مع الطلبة عرب مواقع 

 .مبعىن تفضيل تدريس الطلبة عن بعد ، لتناق  معهمالتواصل االجتماعي خارج اجلامعة لتبادل املعلومات وا

كما قمت ابجراء مقابالت مع جمموعة من رؤساء التنظيمات الطالبية كعينة ممثلة للطلبة وطرحت عليهم 
د وقت كايف نسؤال حول مدى تفاعلهم مع مواقع التواصل االجتماعي اخلاصة ابجلامعة فكانت االجابة ابنه اليوج

يه يتم التصفح حسب الظروف فقط كما صرحو ابهنم ال يتلقون التعليم داخل اجلامعة بواسطة للتصفح اليومي وعل
الوسائط املتعددة اال احياان السبب هو ارتفاع عدد الطلبة والتخصصات وامكانيات اجلامعة ال تسمح بتوفري 

العالم االيل ولكن غري  جهاز العرض التفاعلي جلميع التخصصات واملستوايت مثال ابالضافة اىل توفر قاعات ل
كافية جلميع الطلبة وهلذا يكتفي الطلبة ابستخدام هذه الوسائط يف بيوهتم والتواصل مع الزمالء واالساتذة 
للحصول على املعلومات لتحسني حتصيلهم االكادميي،وعليه جند االساتذة يشجعون الطلبة على التعلم عن بعد 

وقع اخلاص بتخصصهم حبيث جند كل ختصص يتواصل مع زمالئه من من خالل نشر كل ما حيتاجه الطلبة عرب امل
كما صرحو ابنه نظرا لظروف عمل بعض ،  خالل موقع واحد مثال طلبة العلوم االجتماعية هلم موقع خاص هبم

زمالئهم فاهنم يفضلون تسجيل احملاضرات ابستعمال اهلاتف النقال او تصوير احملاضرات وارساهلا هلم عرب الفيسبوك 
 . ه الفئة من الطلبة\عليه فهم يشجعون التعليم عن بعد ملراعات ظروف هو 

وعليه نستخلص من هذه املقابالت اليت قمت هبا ان اجلامعة قامت بتوظيف تكنولوجيا االعالم واالتصال 
تفع للطلبة بوسائطها املتعددة خلدمة الطالب وتوفري الظروف املالئمة للرفع من حتصيله االكادميي اال ان العدد املر 

املسجلني ال يسمح هلم ابالستفادة الكلية منها اال حسب الظروف والن تكلفتها املالية مرتفعة واالمكانيات 
املادية املتاحة للجامعة غري كافية مقارنة بعدد الطلبة فان اجلامعة الميكنها ان تغطي كافة احتياجات الطلبة 

هذا ما جعلهم يفضلون التعليم عن بعد ابستخدام .دريس هبا الستخدام هذه الوسائط خاصة داخل احملاضرة للت
 .هذه الوسائط

 .استخدامات مواقع التواصل اإلجتماعي يف جامعة ابن خلدون:اثلثا

ابن خلدون تيارت نستخلص ان  ةمن خالل املقابالت اليت قمت هبا مع مسؤويل واساتذة وطلبة جامع
املعلومات واملعارف  تبادلدمون مواقع التواصل االجتماعي قصد جامعة تيارت بعماهلا وطلبتها واساتذهتا يستخ

االساتذة هلم  ،ومناقشة مجيع االفكار واملشاكل حيث جند اجلامعة بنيابتها هلا مواقع تواصل اجتماعي خاصة هبا
 الطلبة مواقع تواصل اجتماعي خاصة الفيسبوك للتواصل مع الطلبة ومعرفة اخبار اجلامعة ومستجداهتا من مواقعها و 
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هلم مواقع خاصة هبم ومواقع خاصة ابلتخصصات اليت يدرسون هبا حيث كل ختصص له موقع خاص به 
وعليه نستنتج ان الوسائط املتعددة ، والطلبة يتواصلون به مع بعضهم للدراسة مجاعة وتبادل املعلومات واالخبار
اجلامعية وهي بذلك بطريقة غري مباشرة من خالل مواقع التواصل االجتماعي اصبحت جزء مهم يف حياة االسرة 

 .تشجع التعليم عن بعد

 .الوسائط املتعددة ودورها يف تكوين الطالب اجلامعي :رابعا لتبقى
يعتمد ختطيط املقرر الدراسي ابملرحلة اجلامعية على ركائز ومعلومات تتمشى مع املرحلة العمرية للطالب 

وحتبذ يف انتاج اقراص حتتوي بياانت ومواد اخرى يف صورة فضال عن ذلك فإن الكتيبات املصاحبة تتضمن .
مفاهيم مرتبطة ابملادة الدراسية وعلى سبيل املثال فان استخدام الكمبيوتر يزيل التعقيدات املوجودة يف التدريس 

رب من كما ان استخدام الوسائط املتعددة يف التدريس تعت،  وجيعل من املادة الدراسية عملية ممتعة، النظري البحت
، وتعترب عنصرا حديثا ليس فقط كطريقة يف البحث، افضل الوسائل التقنية وال سيما اهنا تعترب مسة العصر احلديث

لذا فان استخدام الكمبيوتر ووسائطه املتعددة سوف يكون عوان للطالب . ولكنه ايضا يف العرض والتدريس 
 .1الذي يريد الطالب ويستوعبه واألستاذ يف توضيف املعلومة وتنظيمها وتوزيعها ابلشكل 

وابلنسبة للمعلم فان استخدام هذه التقنية يف التدريس ابملرحلة اجلامعية سيوفر عليه جهد كبري ووقت اكرب 
 :ميكن له صرفه فيما يعود على الطالب ابلنفع والفائدة على النحو التايل

نمي ميوهلم حنو الدراسة فالوسيلة تثري الوسائط املتعددة اهتمام الطالب ودافعيتهم ملا يدرسونه وت (10
وماتتضمنه من وسائط تعليمية متعددة واضحة ومناسبة للدرس ( الوسائط املتعددة)التعليمية مثل 

وملستوى الطالب تؤدي اىل حتقيق هذا اهلدف اذا استخدمت استخداما جيدا، وذلك من شانه ان 
 .2جيعل انتباه الطالب مستمرا 

ئدة وأبقى أثرا فقد أثبتت التجارب أن الطالب يتقنون التعلم جتعل التعلم أسرع وأكثر فا (18
ويسرعون فيه اذا استخدمت الوسائل التعليمية وماتتضمنه من وسائط متعددة استخداما سليما أثناء 

 .وأن وقت الشرح يكون قليال  ، عملية التعلم
 

                                                      
 .083-088حسني حسن موسى ،استخدام الوسائط املتعددة يف البحث العلمي ،مرجع سابق ،ص 1
 .032،ص 0222مصطفى زايد رجب ،مداخل خمتارةلتعليم الدراسات اإلجتماعية  ،القاهرة ،املكتب املصري لتوزيع املطبوعات ، 2
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 .يسر تعلمها وفهمها تساعد على توضيح وتبسيط كثري من املعاين واآلراء واملفاهيم العلمية وت (13
تساعد يف تنمية املالحظة والدقة والنقد واملقارنة وتثري رغبتهم يف االستطالع ومتدهم خبربات  (14

 .1جديدة
فكيف يعتمد الطالب على الكتاب املدرسي كمصدر وحيد  ، تعدد مصادر املعرفة وأوعيتها (12

هدافه مثل االفالم و الشرائط للتعلم يف الوقت الذي توجد فيه وسائط متعددة تثرى املنهج وحتقق أ
السمعية واملصورة واملصغرات وبرامج الكمبيوتر واليت تتطور ابستمرار يف عامل الثورة املعرفية 

 التكنولوجية ؟
تعاجل الوسائط املتعددة اللفظية والتجريد، حيث يستطيع االستاذ أن يتجنب ظاهرة ترديد  (13

ا عن طريق تدعيم شرحه ابستخدام احلاسب اآليل وما املتعلمني لاْللفاظ وكتابتها دون ادراك مدلوهل
 .يتضمنه من وسائط متعددة حسب مقتضيات املوقف التعليمي 

تساعد يف التغلب على البعد املكاين حيث مثال تواجه تدريس الدراسات االجتماعية عموما  (10
مناطق بعيدة فهناك أحداث مستمرة حىت اآلن ولكنها يف  ، والتاريخ خصوصا مشكلة البعد املكاين

يستطيع املعلم أن جيعلها يف متناول أيدي طالبه ابستخدام الكمبيوتر ووسائطه املتعددة مثل ما 
حيدث من معارك يف العراق وأفغانستان وفلسطني وغريها من املناطق الساخنة يف العامل االسالمي 

 .اجلريح
عمل على تثبيت االستجاابت فالكمبيوتر ي، تعمل الوسائط املتعددة على تنويع اساليب التعزيز (12

حيث يتعرف على اجابته إذا كانت خطأ أو صوااب فور اجابته فيتم بذلك تعزيز اإلجابة ، الصحيحة
 .    2الصحيحة ويستمر الطالب يف تعلمه 

تزود الوسائط املتعددة الطالب ابخلربات املختلفة واملتصلة ابلتعلم وتنمية مهارات التفكري  (12
وب حل املشكالت املوجودة يف بعض الربامج التعليمية بعكس املادة اإلبداعي من خالل اسل

                                                      
 .033،ص 0220للطيف فؤاد ابراهيم وسعد مرسى أمحد ،املواد االجتماعية وتدريسها الناجح ،القاهرة ،مكتبة النهضة املصرية ،عبد ا 1
ضية يف مادة فوزية دمحم أاب اخليل وجيهان كمال دمحم ،فاعلية الوسائط املتعددة على التحصيل الدراسي وتنمية بعض مهارات استخدام مناذج الكرة االر  2
 .8111،ديسمرب  30رافيا لدى طالبات الصف األول املتوسط مبدينة الرايض ،دراسات يف املناهج وطرق التدريس ،عدد اجلغ
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وجتعل الوسائط املتعددة الطالب ، الدراسية البسيطة اليت يتعلموهنا يف الفصل الدراسي التقليدي
 . 1يقومون بعملية األلعاب التعليمية مما يزيد ارتباطهم هبذه التكنولوجيا

كوسيلة تعليمية عن طريق ( صويت ومرئي)انمج ميكن استخدام الوسائط املتعددة وهو بر  (01
 :الكمبيوتر على اي وسيلة تعليمية كما يلي

عن طريق االنرتنت حبيث يبث ألماكن خمتلفة وميكن استخدامه يف التعليم الفردي وبسرعته اخلاصة  - أ
ومساعدة الطالب على عمل مواقع هلم يتم هلم من خالهلا تبادل املعلومات اخلاصة ابملوضوعات 

 .دراسية وتعليم الطالب على كيفية اإلتصال ابملوقع التعليمي ال
حبيث يبث ألماكن خمتلفة بواسطة دائرة ( الفيديو كنفرانس)عن طريق الدائرة التلفزيونية املغلقة  - ب

 .التلفاز املغلقة
جهاز )واليت تتكون من ، (دااتشو)يستخدم بصورة مباشرة داخل الفصل ابستخدام الوحدة املعروفة  - ت
حيث يتم عرض الربانمج على الشاشة امام الطالب داخل ( شاشة العرض+جهاز الفيديو بروجكتور +بيوتر الكم

 .الفصل بصورة مباشرة خالل احلصة الدراسية

ويف االخري نستخلص ان الكمبيوتر ووسائطه املتعددة اعطت ميزة للطالب يف املرحلة اجلامعية كي يتهيؤوا 
ن الطالب يستخدم الكمبيوتر مبفرده ويطلب املعلومة ويبحث عنها ابستخدام للعوملة والتعليم عن بعد حيث أ

التعليم "االنرتنت كوسيط فبذلك ميارس التعلم عن بعد مع برانمج دراسي كامل وهذا ما عرف بــــ
وابلتايل جذب الطالب اىل املوضوعات املدروسة مما حيقق . (Learning –e)"التعليم االلكرتوين"و"االفرتاضي

حيث يسمح بتصميم بيئة تنمي امللكات االولية لالبتكارات ، فا من اهداف التعلم وهو اهلدف العاطفيهد
كذلك تسجيل وطبع األشرطة أو االسطواانت واستخدامها كمرجع .واالكتشافات كما تشجعهم على التعلم 

ة إما لبطء يف التعلم أو ميكن الرجوع هلا وقت احلاجة ملن فاته شيئ من الطالب من موضوعات املادة الدراسي
 ..لغياب مثال

                                                      
1
Danna S.Mason ,Multimedia Applications in the curriculum ,Are schools preparing students 

for the 21 st. Centry ? ,Washington ,D.c ,1997 . d ,moson@erols.com 
:https://www.scilearn.com/blog/21st-century-learning-preparing-students-today 
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 املطروحة التساؤالت على اإلجابة هبدف النظرية للخلفية تدعيما دراسة أي يف التطبيقي اجلانب يعد
 أساس امليدانية الدراسة وتعترب الرفض أو ابلقبول عليها احلكم مث ومن البحث فرضيات حتحق مدى والوقوف على
 .حبث ومعيار أي

 :ري النتائجحتليل وتفس
 :حتديد اخلصائص العامة جملتمع البحثحمور 

من بني املداخل اهلامة يف البحوث العلمية خصوصا يف حبوث دراسات اجلمهور جند السمات العامة 
ابالضافة اىل املستوى التعليمي وختصصهم ، حيث يتوجب على الباحث معرفة طبيعة جنس املبحوثني، للمبحوثني

م وغريها من السمات الشخصية اليت قد تكون مهمة حسب طبيعة متغريات الدراسة الدراسي ومكان اقامته
، التخصص، اجلنس، السن، وقد متيزت دراستنا بتنوعات خمتلفة يف املستوايت االخرى مثل التعليمي ، وفروضها

فئة حمل الدراسة وتعد هذه املتغريات مهمة يف دراستنا نظرا لل، ومتوسط دخل االسرة ابالضافة اىل مكان االقامة
 .املتمثلة يف طلبة جامعة ابن خلدون بتيارت

 عرض النتائج وحتليلها
 :اجلداول البسيطة 

 . العامة البياانت -
 .يبني توزيع افراد العينة وفق متغري اجلنس: 10رقم  اجلدول
 .جواب 216

 
 النسبة التكرار اجلنس

 55.9% 223 ذكر

 44.1% 283 أنثى

موزعة بني ، مفردة من الطلبة اجلامعيني 213أن حجم عينة الدراسة هو أعاله يتضح من خالل اجلدول 
 %44.0مفردة بنسبة  823تقابلها ، مفردة883ممثلة يف  55.9%ذكور واانث حيث بلغ عدد فئة االانث 

ايدة وميكن تفسري حجم ارتفاع االانث مقارنة ابلذكور اىل طبيعة اجملتمع اجلزائري الذي يعرف ز ، لذكور العينة
عكس الذكور الذين قد ، معتربة يف عدد االانث يف مواصلة دراستها سواء يف اليسانس او حىت الدراسات العليا

تدفع هبم ظروفهم االقتصادية و االجتماعية الصعبة اىل البحث عن عمل من اجل تلبية كافة االحتياجات 
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ي االكثر تواجدا وانتشارا يف الوسط اجلامعي، االقتصادية لعائالهتم ومن املتعارف عليه ايضا ان فئة االانث ه
 :والشكل التايل يوضح هذا األمر

 
 اجلنس( 0)شكل رقم                                    

 .توزيع افراد العينة وفق متغري السن:10اجلدول رقم 

 جواب 216

 النسبة  العدد  السن

 %22.0  297  سنة 83إىل  02من 

 %80.3  138  سنة 82إىل  84من 

 %0.20  38  سنة 33إىل  82من 

 %3.42  33  سنة فما فوق 34

سنة  83سنة اىل  02كرب نسبة أعمار هي اليت ترتاوح مابنيأأن ان من خالل اجلدول أعاله نالحظ 
سنة فما فوق كما  82مت السن  ، % 80.3سنة بنسبة  82ىل إ 84وتليها نسبة السن  ، %22.0بنسبة 

وهي قلية نوعا ما  % 0.20سنة هي  33اىل  82لطلبة اجلامعيني الذين ترتاوح اعمارهم مابني نالحظ ان نسبة ا
سنة فما فوق وما نفسره ان هذه الفئة هي  34للذين اعمارهم  % 3.42واخريا نسبة ، مقارنة ابلفئات االخرى
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طابق للدارسني يف كل فهو السن امل، وذلك طبقا للحد االدىن للدراسة، االكثر تواجدا يف الوسط اجلامعي
 :والشكل التايل يوضح هذا األمر .املستوايت

 

       

 

 

 

 

 السن( 0)الشكل رقم                                          

 .توزيع افراد العينة وفق متغري املستوى الدراسي:10اجلدول رقم 
 جواب 216

 النسبة  العدد  املستوى الدراسي

 %30  157  السنة أوىل ليسانس

 %02.4  78  السنة الثانية ليسانس

 %00.4  88  السنة الثالثة ليسانس

 % 00.3  57  السنة أوىل ماسرت

 % 02.4  98  السنة الثانية ماسرت

 %2.2  28  دكتوراه

 
اجلامعة هذا نظرا للتقدم الذي تعرفه جامعة ابن  يف رسة ا الد املستوايت مجيع يبني اجلدول أعاله وجود

مما يضمن هلم  تكوينا نوعيا حيث تتوفر اجلامعة على كل االطوار ، تيارت يف توفر كل التخصصات–ون خلد
ودكتوراه وتتوزع عينة الدراسة من حيث املتغري الدراسي  على نسبة عالية من طلبة اليسانس ، ماسرت، ليسانس
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امعة حيث تعد السنة االوىل جذع وهذا لضخامة عدد الطلبة املسجلني يف مرحلة اليسانس يف اجل  %33.2بنسبة
اي ما يعادل   % 30طلبة السنة األوىل ليسانس بنسبة : مث تتفرع منه ختصصات خمتلفة موزعة كما يلي، مشرتك
، من اجملموع الكلي02اي ما يعادل %  02.4طلبة السنة الثانية ليسانس بنسبة  ، من اجملموع الكلي020

 .من اجملموع الكلي  22اي ما يعادل  % 00.4طلبة السنة الثالثة ليسانس بنسبة 
وهذا لرغبة الكثري منهم يف التوجه اىل عامل الشغل وعدم  % 31.0:تليه نسبة طلبة املاسرت بنسبة تقدر بــ 

من  20اي ما يعادل  % 00.3السنة االوىل ماسرت بنسبة )اكمال دراستهم على مستوى املاسرت موزعة كما يلي 
مث نسجل ما ، ( من العدد االمجايل 22اي ما يعادل  % 02.4ا السنة الثانية ماسرت بنسبةاجملموع الكلي مث تليه

واخنفاض هذه الفئة  -الدكتوراه–يف عدد الطلبة املسجلني يف الطور الثالث   82اي ما يعادل  % 2.3نسبته  
كما ،  ة من اجل التسجيلفهذا الطور ليس متاح جلميع الطلبة حيث يتحتم عليهم اجراء مسابقة وطني، امر طبيعي

، هذا ما يفسر اخنفاض هذه الفئة، كما ال تفتح هذه املسابقة سنواي،  ان عدد املناصب املفتوحة حمدد جدا
 :والشكل التايل يوضح هذا األمر

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 .املستوى الدراسي( 0)الشكل رقم                                    
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 .افراد العينة وفق متغري التخصص يبني توزيع:10اجلدول رقم 
 ماهو املستوى الدراسي؟:السؤال
 جواب 216

 النسبة  العدد  التخصص

 %43.0  218  علمي

 %02.8  77  تقين

 %40.0  211  أديب

 
من اجملموع  802اي ما يعادل   % 43.0:يبني اجلدول اعاله ان نسبة طلبة التخصص العلمي تقدر بـــ

 800اي ما يعادل    %40.0مقارنة ابلفئات االخرى مث يليها التخصص االديب بنسبة  الكلي وهي اكرب نسبة
كان  حيثمن اجملموع الكلي 00للتخصص التقين اي ما يعادل  % 02.8من اجملموع الكلي واخريا نسبة  

يل الوسائط املتعددة على التحص أتثري عالقة نعرف ميكن أن حىت خمتلف التخصصات، بحثنايشمل أن اهلدف
 :والشكل التايل يوضح هذا األمر ، االكادميي للطلبة ابلتخصص املدروس

 
 
 
 
 

                              
 
 

               
 
 

 التخصص( 0)الشكل رقم                                
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 .توزيع افراد العينة وفق متغري متوسط دخل االسرة:12اجلدول رقم 
 .دخل االسرة؟ماهز متغري :السؤال 

 جواب 011

 
حيث بلغ ، مفردة من الطلبة اجلامعيني 022أن حجم عينة الدراسة هو يتضح من خالل اجلدول أعاله 

وأقل نسبة ، وهي متثل اعلى نسبة %22.02بنسبة من اجملموع الكلي 000عدد فئة االسر املتوسطة الدخل 
ونفسر ارتفاع نسبة ، اسر من اجملموع الكلي 2اي ما يعادل  % 8.2ميثلها اصحاب الدخل العادي بنسبة 

والشكل  ، حيث انه تقريبا كل العائالت ذات مستوى دخل متوسط، املستوى املتوسط اىل طبيعة اجملتمع اجلزائري
 :ايل يوضح هذا األمرالت

 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 .متوسط دخل االسرة( 2)الشكل رقم 

 
 
 
 
 

 النسبة العدد القيمة

 %22.02 111  متوسط

 %2.24 00  عايل

 %8.2 5  عادي

 %2.23 11  ضعيف

 %3.28 7 جيد جدا 
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 .توزيع افراد العينة وفق متغري مكان االقامة 06 :رقم اجلدول
 ماهو مكان االقامة؟:السؤال 

 جواب 216
 النسبة العدد مكان االقامة

 %22.2  303  داخل الوالية

 %41.0  203  خارج الوالية

اي ما  % 22.2الوالية ميثلون اعلى نسبة  بــــ داخلظ من خالل اجلدول اعاله ان الطلبة املقيمني نالح
من  813اي ما يعادل %41.0الوالية بنسبة  خارجمن اجملموع الكلي مث يليها الطلبة املقيمني  313يعادل 

ريا عن مقر سكناهم وابلتايل هم غري اجملموع الكلي هذا ما ينبئ ان معظم املبحوثني داخل الوالية وال يبعدون كث
 :والشكل التايل يوضح هذا األمر ، مقيمني ابالقامات اجلامعية

 
 مكان االقامة( 6)الشكل رقم                               

 
قصد معرفة االثر الذي يفرزه استخدام ، هذه هي مسات عينة الدراسة اليت ركزان فيها على متغريات عدة

ما يتطلب منا ظرورة جتزئة هذه املتغريات اىل ابعاد ، معيني للوسائط املتعددة على حتصيلهم االكادمييالطلبة اجلا
فقد يكون هلذه املتغريات دورا ابرزا يف الكشف عن قدرة اتثري الوسائط املتعددة على التحصيل  ، ومؤشرات

وسنكتفي يف ، م اليومي هلذه الوسائطاالكادميي لدى طلبة جامعة ابن خلدون بوالية تيارت من خالل االستخدا
دراستنا هذه ابملتغريات اليت تكون هلا دالالت احصائية ابرزة تساعدان يف عملية حتليل البياانت واالجابة على 

 . تساؤالت الدراسة
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 :لدى طلبة اجلامعة االكادمييعادات وامناط استخدام الوسائط املتعددة يف التحصيل حمور 
امناط استخدام طلبة اجلامعة للوسائط املتعددة مهما يف دراستنا لعالقته املباشرة مبتغري يعترب مدخل عادات و 

فمن الضروري التعرف على درجة استخدام العينة للوسائط ، التاثري على التحصيل االكادميي لعني الدراسة
تكشف عن مدى تعلق طلبة فهي مهمة ل، والزمن املستغرق يف التصفح، واالوقات املضلة يف االستخدام، املتعددة

وتفضيالت الفرتات اليت يفضل ، اجلامعة ابلوسائط املتعددة والتعرف على اخلدمات اليت يفضلها يف هذه الوسائط
 .وغريها من عادات وامناط التصفح اليت سنتعرف عليها يف هذا احملور، االحبار فيها

 .عددةيبني استخدام طلبة اجلامعة للواسائط املت :  12 رقم اجلدول
 ؟ هل تستخدم الوسائط املتعددة:السؤال 

 جواب 210
 النسبة العدد اجلواب

 %28.43 433 نعم

 % 0.24 32 ال

 
 % 28.43: يستخدمون الوسائط املتعددة بنسبة تبني من خالل اجلدول اعاله ان اغلب طلبة اجلامعة 

لوسائط املتعددة ما يعادل نسبة  طالب جامعي ال يستخدمون ا 32من جمموع عينة البحث و 433اي مايعادل 
وعدم امتالك الوسائط اجلديدة والشكل التايل  ستخدمها ألسباب خمتلفة امهها التكلفة املاليةيال  ، % 0.24

 :يوضح هذا األمر
 
 
 
                                                        
 
 
 
 

 .عددةاستخدام الوسائط املت( 2)الشكل رقم             
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 .يبني اسباب عدم استخدام طلبة اجلامعة للواسائط املتعددة :  12 رقم اجلدول
 ؟ ماهي اسباب عدم استخدامك للوسائط املتعددة:السؤال 

 . جواب 22
 النسبة  العدد  اجلوابا

 %82.3  17  غري مقتنع أبمهيتها

 %80.3  16  مقتنع ولكن ال أعرف كيف استخدمها

 %30  18  ليس لدي جهاز حاسب

 %34.2  20  ليس لدي هاتف ذكي

 %34.2  20  التكلفة املالية

 
من خالل اجلدول اعاله نستخلخص اهم سبب لعدم استخدام الطلبة الوسائط املتعددة هو عدم  امتالك 

ا وتليه.مفردة من عينة البحث  81اي ما يعادل  %34.2التكلفة املالية بنسبة متساوية صدفة  واهلاتف النقال 
 82.3من العدد االمجايل و نسبة  02اي ما يعادل  %30فئة الطالب الذين ال ميلكون جهاز حاسب بنسبة 

من الطلبة غري مقتنعني ابمهيتها وتليها فئة الطلبة املقتنعني ولكن ال يعرفون كيف يستخدمون هذه الوسائط  %
 هذه النتائج ابنتماء هذه الفئة اىل وميكن تفسري ، مفردة من اجملموع الكلي 03اي ما يعادل %80.3بنسبة 

 :والشكل التايل يوضح هذا األمر االسر ذات الدخل الضعيف،

 
 استخدام الوسائط املتعددةاسباب عدم ( 2)الشكل رقم 
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 .يبني مدى قدرة طلبة اجلامعة على استخدام الواسائط املتعددة بدون مساعدة  :  11 رقم اجلدول
      ؟ ستخدامك الوسائط املتعددة بدون مساعدةماهي قدرتك على  ا:السؤال 

 جواب  022

 النسبة العدد  اجلواب

 %0.3 8  منعدمة

 %0.2 37  ضعيفة

 %38.2 160  متوسطة

 %40.8 201  جيدة

 %03.2 82  ممتازة

ر نالحظ من اجلدول اعاله ان مجيع افراد العينة تعلموا استخدام الوسائط بطريقة ذاتية ومستقلة بعد هد
ومتوسطة بنسبة  % 40.8الكثري من الوقت حىت اصبحو يستخدموهنا بطريقة جيدة والىت وصلت نسبتها اىل 

ويف حالة عدم متكنه من الوصول اىل هدفه يستعني بصديق  نتيجة االستخدام املتوسط للوسائط ، 38.2%
ابمتياز الهنم تلقو تكوينا  ونستثين الطلبة الذين يستخدمون الوسائط% 0.2املتعددة الذي وصلت نسبته اىل 

من املستخدمني كما نالحظ ان نسبة املستخدمني  % 03.2خاصا يف هذا اجملال والذين وصلت نسبتهم اىل 
والسبب يف    %0.3ونسبة املستخدمني بدون مساعدة اشخاص منعدمة بنسبة   %0.2الضعفاء تقدر بنسبة 

الوسائط نتيجة لعدم االقتناع ابمهيتها أو مقتنع ولكن ال يعرف   ذلك يعود اما بسبب التكلفة املالية او عدم امتالك
 :والشكل التايل يوضح هذا األمر ، كيف يستخدمها

                                                                

 
 
 
 

 .قدرة طلبة اجلامعة على استخدام الوسائط املتعددة بدون مساعدة ( 1)الشكل 
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 .يبني درجة استخدام الطلبة للوسائط املتعددة:01مرق اجلدول   
 .ماهي درجة استخدامك للوسائط املتعددة؟:السؤال   

 جواب 216
 النسبة  العدد  اجلواب

 %24.8  804  دائما

 %32.0  023  احياان

 %0.0  33  اندرا

ناك من يستعملها وفيما خيص درجة استخدام الوسائط جند ان االستخدام خيتلف من طالب اىل اخر فه
مث تليها ، من العدد االمجايل وهي النسبة االكثر ارتفاعا 804اي ما يعادل  % 24.8دائما بنسبة قدرت بــ 

من العدد  33اي   % 0.0واخريا اندرا بنسبة ، من العدد الكلي 023اي ما يعادل  % 32.0احياان بنسة 
املتعددة بشكل دائم وذلك حبكم اتساع نطاق استخدام وما نفسره ابن اغلب الطلبة يستعملون الوسائط ، الكلي

االنرتنت والوسائط املتعددة مما يدل على مواكبة عصر السرعة والتكنولوجيا حيث ان هذه الوسائط تقوم بتحقيق 
أما ، واكتشاف الواقع، جمموعة من االشباعات التوجيهية وتتمثل يف زايدة املعلومات واملعارف وتنمية املهارات

ن أجابو أحياان واندرا فرمبا هذا بسبب توفر املعلومات اليت ختصهم دون الرجوع اىل استخدام الوسائط اللذي
أو عدم امتالكهم للوسائط املتعددة السباب مادية أو لعدم القدرة على استخدامها مبفردهم وابلتايل ، املتعددة

والشكل التايل يوضح هذا  إلدمان عليها استخدامها يف اجلامعة او مقهى االنرتنت حسب الظروف،أو تفاداي ل
 :األمر

 

 

  

 .درجة استخدام الطلبة للوسائط املتعددة( 01) الشكل
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 .يبني املدة اليت بدء فيها الطلبة يستخدمون الوسائط املتعددة 00:اجلدول

 .ماهي املدة اليت بدءت تستخدم فيها الوسائط املتعددة؟:السؤال

 جواب 216
 النسبة  العدد  اجلواب

 %     9.7  42  أقل من سنة

 %80.0  041  سنوات 13من سنة إىل 

 %38.3  300  سنوات 13أكثر من 

نالحظ يف اجلدول ان الطلبة يستخدمون الوسائط املتعددة يف مدد زمنية متفاوتة حيث ان أكثر من نصف 
من جمموع 300بتكرار  %38.3عينة الدراسة يستخدمون الوسائط املتعددة منذ اكثر من ثالث سنوات بنسبة 

وهذا ما ميكن تفسريه بظهور خدمة اجليل الثالث خاصة بعد التمكن من الدخول اىل عامل االنرتنت عرب  ، الطلبة
اهلاتف النقال الذي يعترب من اهم الوسائط املتعددة استخداما يف اوساط طلبة اجلامعة كما يتضح أن هذه 

مبا حتمله هذه الفئة من عادات ، العلمي لدى الطلبة خصوصا الوسائط اصبحت متثل احد اهم ادوات البحث
حيث استطاعت هذه الوسائط ان تفرض ، وقيم وامناط سلوك وزخم يف املعلومات واالخبار يف شىت اجملاالت

نفسها كوسيط اتصايل جديد حيمل يف طياته كافة مميزات وسائل االتصال االخرى اضافة اىل العديد من املميزات 
الوسائط املتعددة كوسيلة اعالمية حديثة خاصة صفة التفاعلية وقدرة االفراد على التعليق والتعبري عن  اليت ختص

مبحواث  041يف حني اجاب  ، بل ااتحت هلم فرصة متميزة يف القيام ابدوار القائم ابالتصال، ارائهم بكل حرية
مبحواث  42اقل لفائدة اقل من سنة بتكرار وبنسبة ، على املدة املمتدة من سنة اىل ثالث سنوات% 80.0بنسبة 
 :والشكل التايل يوضح هذا األمر ،  % 2.0بنسبة 
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 .املدة اليت بدئ الطلبة يستخدمون فيها الوسائط املتعددة ( 00)شكل                       

 .يبني الوقت الذي يقضيه الطلبة يف استخدام الوسائط املتعددة 00:اجلدول

 ما هو الوقت الذي تقضيه يف استخدام الوسائط املتعددة؟   :السؤال

  جواب 216

ائط املتعددة اكثر من ثالث ان اغلب املبحوثني يقومون ابستخدام الوسيتضح من خالل اجلدول أعاله 
من اجملموع الكلي، ميكن القول ان الطلبة يستخدمون 834اي ما يعادل   %43.8ساعات  وذلك بنسبة 

 ذاالوسائط املتعددة مبعدل عايل وذلك راجع اىل ان هذه الوسائط اصبحت تستويل على وقتهم واهتمامهم وه
ليها املدة من ساعة اىل ثالث مث ي  الوسائط املتعددة خداماست يف يقضوهنا اليت املدة لطول االدمان على دليل

من اجملموع الكلي حبيث الميكن هلذه الفئة ان ميضو اكثر من ثالث  881اي مايعادل  %43.2ساعات بنسبة 
ساعات متتالية وهم يناقشون وجيادلون ويتحاورون حول خمتلف القضااي والبحوث الن هذا يصيبهم ابمللل،واخريا 

مفردة حبكم انه ال  28اي ما يعادل  % 01.3ة استخدام الوسائط املتعددة اقل من ساعة بنسبة قدرت مد
 :والشكل التايل يوضح هذا األمر يوجد لديهم وقت بسبب الدراسة والعمل،

 النسبة  العدد  اجلواب

 %01.3  28  أقل من ساعة

 %43.2  881  ساعات 13من ساعة إىل 

 %43.8  834  ساعات 13أكثر من 

 %011 2.3 اجملموع
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 .الوقت الذي يقضيه الطلبة يف استخدام الوسائط املتعددة (:00)شكل                    

 .اليت يستخدم فيها طلبة اجلامعةالوسائط املتعددة مع ذكر األسباب الفرتةيبني  00:اجلدول

 ما هي الفرتة اليت تستخدم فيها الوسائط املتعددة مع ذكر األسباب؟ :السؤال

 . جواب 216

 النسبة  العدد  اجلواب

 %02     20  صباحا

 %48.3  804  مساءا

 %33  028  ليال

 %2.2  42  فرتة هناية االسبوع

 %42.2  840  الظروفحسب 

يتبني لنا من خالل اجلدول اعاله  أن الفرتة اليت يستخدم فيها طلبة اجلامعة الوسائط املتعددة متفاوتة 
مبحواث اختارو استخدام الوسائط حسب الظروف اي  840اي ما يعادل   %42.2حيث سجلنا ما نسبته 

وبنسبة متقاربة نوعا ما مع من فضلو الفرتة ، اغبعد انتهاء اوقات العمل او الدراسة وهذا حسب اوقات الفر 
 33الفرتة الليلية حيث سجلنا نسبة  مث تليها ، مبحواث 032ممثلة يف  %48.3:املسائية حيث قدرت النسبة بـــ
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حيث تعد الفرتة املسائية والليلية أكثر الفرتات تناسبا ، ويبدو هذا الرتتيب منطقيا، مبحواث 028اي ما يعادل  %
حيث تعد هذين الفرتتني مناسبتني الستخدام الوسائط املتعددة مربوطة بشبكة االنرتنت ، الطلبةوظروف 

وابلتايل ، كما ان جل افراد العينة يقضون اوقاهتم يف اجلامعة مع احملاضرات والتطبيقات،  الحتواءها على وقت فراغ
الفرتة املسائية والليلية للتواصل مع فال جيدون متسع من الوقت اال يف ، يكون انشغاهلم منصب على الدراسة

االصدقاء واالساتذة واجراء البحوث ابالضافة اىل التسلية والرتفيه كما ان الطلبة يستخدمون اهلاتف الذكي  
كوسيط ابالنرتنت يف املنزل مساءا وليال ابلدخول اىل مواقع التواصل االجتماعي وهم يف فراش نومهم بكل سهولة 

 .ويسر يف االستخدام 

كما سجلنا اقباال ضعيفا للطلبة على استخدام الوسائط املتعددة يف فرتيت الصباح وهناية االسبوع حيث ان 
تواجد معظم الطلبة يف الفرتة الصباحية يف مقاعد الدراسة كما ميكن تفسري بعض من يستخدمون الوسائط يف 

راحة قصرية تتخلل التطبيقات واحملاضرات  هذه الفرتة نظرا لتواجد البعض منهم يف اماكن العمل او وجود فرتات
اثناء تواجدهم يف اجلامعة فيستخدمون الوسائط املتعددة ملعرفة اجلديد واالستفادة من اهم اخلدمات املتوفرة عرب 

 :والشكل التايل يوضح هذا األمر ، هذه الوسائط

 
 .كر األسبابالفرتة اليت يستخدم فيها طلبة اجلامعةالوسائط املتعددة مع ذ ( 00)شكل 
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 .يبني االماكن اليت يستخدم فيها الطلبة الوسائط املتعددة 00:اجلدول

 ما هي األماكن اليت تستخدم فيها الوسائط املتعددة مع التعليل؟:السؤال 

  جواب 216

 النسبة  العدد  اجلواب

 %28.4  400  البيت

 %33.8  023  مكتبة اجلامعة

 %80.3  012  مقهى االنرتنيت

 %84.0  082  قامة اجلامعيةاإل

 %83.0  000  اماكن أخرى

من خالل اجلدول اعاله نالحظ أن اغلب الطلبة يستخدمون الوسائط املتعددة يف بيوهتم ابلدرجة االوىل 
وهذا نظرا الرتباط استخدامها ابالنرتنت حيث جند كفاءة اخلدمة يف الوقت احلايل مرتفعة    % 28.4بنسبة 

الرتدد عايل ابالضافة اىل كون معظم الطلبة اجلامعيون عينة الدراسة  ال ، من اتصال جيد ابلشبكة، ةمقارنة ابجلامع
امكانية استعماله يف متسع من مع ، وابلتايل فهم غري مقيمني ابإلقامات اجلامعية ، يبعدون كثريا عن مقر سكناهم

ام الوسائط املتعددة يف مقهى االنرتنت بنسبة يتم استخد لثةويف الدرجة الثا.الوقت بعيدا عن الدراسة والعمل 
من العدد االمجايل وهذا يف حالة الضرورة أو عند حدوث اي مشكل تقين يف  010اي ما يعادل  % 80.4

امهها العمل حبكم ان ، من العدد االمجايل 003اي ما يعادل % 83.8البيت ابالضافة اىل اماكن اخرى بنسبة  
 ،  لون ويدرسون يف نفس الوقت حبيث يستخدموهنا يف وقت الفراغ داخل العملعينة قليلة  من الطلبة يعم

 :والشكل التايل يوضح هذا األمر



   نتائج الدراسة الميدانيــة                                                          ابع                الر الفصل

122 

 
 . االماكن اليت يستخدم فيها الطلبة الوسائط املتعددة(: 00)شكل                 

 .لوماتيبني اهم الوسائط اليت يستخدمها طلبة اجلامعة يف احلصول على املع( 02)اجلدول رقم 

 ماهي اهم الوسائط اليت تستخدمها يف احلصول على املعلومات يف دراستك؟: السؤال

 .جواب 216

 النسبة العدد الوسائط املستخدمة

 %28.4 400 اهلاتف الذكي

 %22.2 820 جهاز احلاسوب

 %01.0 24 اللوحة االلكرتونية

يتمثل يف اهلاتف انه ل اجلدول اعاله وخبصوص الوسيط االكثر استخداما من طرف الطلبة نالحظ من خال
وصغر حجمه مع امكانية ربطه ابالنرتنت واستعماله يف اي وقت واي ، النقال الذي حبكم سهولة االستخدام

من اجملموع الكلي،   408اي ما يعادل  % 28.8مكان فانه يصنف ضمن اكثر الوسائط استخداما  بنسبة   
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أما اللوحة االلكرتونية بنسبة     ، من اجملموع الكلي 800ما يعادل  اي %  22.3بعده جهاز احلاسوب  بنسبة 
 :والشكل التايل يوضح هذا األمر ، من اجملموع الكلي 23اي مايعادل   01.3%

 
 .اهم الوسائط اليت يستخدمها طلبة اجلامعة يف احلصول على املعلومات(: 02)شكل

  .امعي الوسائط املتعددةيبني لنا مع من يستخدم الطالب اجل( 06)اجلدول رقم

 مع من تستخدم الوسائط املتعددة؟ :السؤال 

 جواب 216

 النسبة   العدد  اجلواب

 %22.4  438  مبفردك

 %34.2  003  مع األصدقاء

 %08.0  30  مع أفراد العائلة

ة االوىل بنسبة نالحظ من خالل اجلدول اعاله ان استخدام الفئة املبحوثة للوسائط املتعددة مبفردهم ابلدرج
ويف االخري اقل نسبة متثل استخدام الوسائط مع ، % 34.2ويف الدرجة الثانية مع االصدقاء بنسبة ، 22.4%

 . %08.0افراد العائلة واليت تقدر بـ
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وميكن تفسري هذه النتيجة ابن طلبة اجلامعة ميلكون ثقافة احلفاظ على اخلصوصية يف استخدامهم للوسائط 
ن اغلب افراد العينة هلم توجه حنو التحفظ يف عدم مشاركة استخدامهم الفيسبوك او التويرت او اي املتعددة حبيث ا

 :والشكل التايل يوضح هذا االمر، موقع  تواصل اخر سواء مع االصدقاء او مع االسرة

 
 مع من يستخدم الطالب اجلامعي الوسائط املتعددة( 06)شكل 

 .معة عند استخدامهم الوسائط املتعددةيبني شعور طلبة اجلا 02:اجلدول رقم

 ما هو شعورك النفسي أثناء استخدام الوسائط املتعددة؟:السؤال

 . جواب 216

 النسبة  العدد  اجلواب

 %22.0  822 املتعة 

 %08.0  30  القلق

 %82.2 043  الراحة النفسية

ن العدد االمجايل م 822من الطالب  اي مايعادل  % 22.0 يتضح من خالل اجلدول أعاله ان
 ا ــــــالهن ط املتعددةـــــــرب الوسائــــــــع حبارهم يف صفحات االنرتنتاليشعرون ابملتعة عند استخدامهم للوسائط املتعددة 
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من العدد االمجايل  043اي ما يعادل  %82.2ومنهم   نسبة ، ، توفر هلم كل ماحيتاجونه من معلومات
من العدد االمجايل يشعرون ابلقلق عند  30اي مايعادل %  08.0ما نسبة بين، يشعرون ابلراحة النفسية

تسبب بعض  كما،  استخدام الوسائط املتعددة ويعاتبون انفسهم ويتحصرون على ضياع أوقاهتم عند االدمان عليها

 :والشكل التايل يوضح هذااألمر، األمراض مثل توتر اجلهاز العصيب

  
 .اجلامعة أثناء استخدام الوسائط املتعددة الشعور النفسي لطلبة (:02)شكل

 
 الوسائط اجلديدة اليت يستخدمها الطالب ودوافع استخدامها  حمور 

 .يبني أهم أنواع الوسائط اجلديدة اليت يستخدمها طلبة اجلامعة مع التعليل 02:جدول رقم

 ما هي أهم أنواع الوسائط اجلديدة اليت تستخدمها مع التعليل؟: السؤال

  وابج 216

 النسبة  العدد  اجلواب

 %03.2  304  الفايس بوك

 %33.2  332  اليوتيب

 %22.0  820  جوجل

نالحظ من خالل اجلدول اعاله ان الفيسبوك حيتل املرتبة االوىل يف انواع الوسائط املتعددة اليت يستخدمها 
تفسري هذا بسبب قوة اتثري  نــــــــمن جمموع املبحوثني  وميك 304اي مايعادل  %03.2طلبة اجلامعة بنسبة 
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وكون الفيسبوك ، الفيسبوك كاحد اكرب اجملتمعات االفرتاضية حىت االن ابعتباره ميثل اكرب جتمع شبكي على النت
،مث يليها استخدام ) facebook .0أوريدو الجزائر(متاح على مجيع اهلواتف الذكية بصفة جمانية عرب شرحية 

اي  %22.0ويف  االخري جند جوجل بنسبة ، من اجملموع الكلي 332ايعادل اي م %33.2اليوتيب بنسبة 
وميكن تفسري هذه النسبة كون الطلبة يعتمدون يف طرق حبثهم على حمرك  من العدد االمجايل 820مايعادل 
واالكثر شهرة ابالضافة اىل ، وهذا لسرعة الولوج واحلصول على املعلومة، ابلدرجة االوىل  GOOGLEالبحث 

لكن ، احملرك هذا كذلك التعود على  ، نوع املعلومات وكذلك توفرها على الكم اهلائل من املعلومات املتخصصةت
 YAHHOO: استخدام حمركات حبث اخرى مثل اىل حب التطلع واالكتشاف يدفعهم يف كثري من االحيان 

maktoob ,ajeeb...ها امه ابالضافة اىل استخدام خمتلف مواقع التواصل االجتماعي: 

Twitter ,Viber instagram, Watsap ,imo .... ابالضافة اىل استخدام الربيد االلكرتوين
   :والشكل التايل يوضح هذا األمر، الهداف شخصية يف اطار البحث العلمي

  

 
 .أهم أنواع الوسائط اجلديدة اليت يستخدمها طلبة اجلامعة مع التعليل( 02)شكل 
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افع املعرفية والعلمية اليت يسعى الطلبة اىل حتقيقها من خالل استخدامهم يبني الدو  01:جدول رقم
 .هلذه الوسائط

 ما هي الدوافع املعرفية والعلمية اليت تسعى اىل حتقيقها من خالل استخدامك هلذه الوسائط؟ :السؤال 

 .جواب 216

 النسبة  العدد  اجلواب

   % 42.2  828  متابعة االخبار

   % 43.3  833  ة جديدةالتعرف على ثقاف

   % 21.8  824  التوعية وزايدة املعارف

   % 21.2  820  املساعدة يف اجراء البحوث

   % 44.0  883  إثراء الرصيد العلمي

   % 34.3  002  تبادل املعلومات

، االكادميي يوضح لنا اجلدول اعاله الدوافع العلمية واملعرفية الستخدام الوسائط املتعددة يف التحصيل
ألجل اعداد البحوث العلمية وذلك بسبب سهولة الولوج اىل  %21.2حيث نالحظ ان اكرب نسبة قدرت بــــــ

املستندات العلمية وتلقي املساعدة من خرباء يف وسائط معينة وبنسبة متقاربة من اجل التوعية وزايدة املعارف و 
يليها متابعة  ، املقدمة هلم يف احملاضرة والتطبيق واثرائها  وهذا من اجل التاكد من املعلومات % 21.8قدرت بـ 

وذلك ألنه ميكن ربط الوسيط املستخدم مثل اهلاتف ابالنرتنت والدخول اىل  % 42.2االخبار بنسبة قدرت بـ 
وقد تكون اخبار وطنية او ، وبصفة فوريةوجديد املوقع اخلاص ابلصفحات االخبارية وتزودهم بكل ما هو جيد 

وتفسر هذه النتائج ابن هذه الفئة تلجئ اىل  % 43.3ابالضافة اىل التعرف على ثقافات جديدة بنسبة .يةعامل
مث يليها اثراء الرصيد العلمي ، التعرف على تصرفات الشعوب وتوقع عاداهتم وسلوكات قادهتم واالستفادة منها

اليت مل يتم فهمها داخل احملاضرة  وذلك من خالل توضيح بعض املفاهيم والقضااي املعقدة % 44.0بنسبة 
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حبيث يتم تبادل االراء واملقرتحات مع االساتذة  %34.3وبنسبة اقل جند تبادل املعلومات واملقدرة بـــ.والتطبيق
 :والشكل التايل يوضح هذا االمر، والطلبة ومناقشة البحوث والدروس عن بعد يف جمموعات

 
يت يسعى الطلبة اىل حتقيقها من خالل استخدامهم هلذه الدوافع املعرفية والعلمية ال( 01)شكل 

 .الوسائط
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 .يبني الدوافع الوجدانية الستخدام الوسائط املتعددة 01:اجلدول رقم 

 ماهي الدوافع الوجدانية الستخدام الوسائط املتعددة؟:السؤال

 .جواب 216

 النسبة  العدد  اجلواب

 %22.3  821  التسلية والرتفيهه

 %40  832  لفراغقضاء وقت ا

 %33.8  023  التخلص من الروتني

وهذا  % 22.3نالحظ من خالل اجلدول اعاله ان اكرب نسبة كانت لدافع التسلية والرتفيه وقدرت بـ 
احلياة اليومية  وذلك ابستخدام  ضغوطاتالحتواء الوسائط املتعددة على تطبيقات يلجأ اليها الطلبة للتخلص من 

والنكت والصور ، االلكرتونية واأللعاب، املتاحف االفرتاضية، كرتوين  من خالل السياحة التخيليةخدمة الرتفيه االل
وهذا بسبب ، % 40مث يليه دافع قضاء وقت الفراغ بنسبة تقدر ب.والفيديوهات واالفالم عرب اليوتيوب مثال

فع التخلص من الروتني بنسبة تقدر بـ مث اييت دا، املتعة اليت يشعر هبا الطلبة عند استخدامهم للوسائط املتعددة
حيث ان اغلبية الطلبة يشعرون ابلوحدة فبلجؤون اىل استخدام الفيسبوك الذي حيتل املرتبة االوىل يف  % 33.8

اصبح يلعب دورا هاما يف حياهتم  ،حبيث1انواع الوسائط املتعددة اليت يستخدمها طلبة اجلامعة يف هذه الدراسة 
 : والشكل التايل يوضح هذا االمر، عن آرائهم واجتاهاهتم بكل حرية ويف اي وقتوميكنهم من التعبري 

 
 .الدوافع الوجدانية الستخدام الوسائط املتعددة( 01)شكل 

 
                                                      

.012 ،صأهم أنواع الوسائط اجلديدة اليت يستخدمها طلبة اجلامعة مع التعليل ،( 18)انظر اجلدول رقم  1
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 .يبني الدوافع االتصالية الستخدام الوسائط املتعددة 00:اجلدول رقم

 .؟ ماهي الدوافع االتصالية الستخدام الوسائط املتعددة:السؤال

 .جواب 216

 النسبة  العدد  اجلواب

 % 23.8  832 اكتساب اصدقاء 

 %03.0  322  التواصل مع األهل واألصدقاء

واليت  واألصدقاءكما نالحظ من خالل اجلدول اعاله ان اكرب نسبة كانت بدافع التواصل مع االهل 
يف املواقع االلكرتونية من خالل وتفسر هذه النتائج اىل ان الطلبة اجلامعيني منخرطني بقوة  % 03.0قدرت بـ 

البحث عن اصدقاء جدد ومهتمني ابلعالقات مع االخر من اجل كسب افكار والتعرف على ثقافات ولغات 
 :           والشكل التايل يوضح هذا االمر، %    23.8:  فهم غري منعزلني من خالل عالقات الصداقة بنسبة، خمتلفة

 
 .الدوافع االتصالية الستخدام الوسائط املتعددة( 00)شكل                   
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 .اآلاثر املرتتبة عن استخدام الطلبة للوسائط املتعددة على حتصيلهم االكادميي حمور

يبني االاثر االجيابية املرتتبة عن استخدام طلبة اجلامعة للوسائط املتعددة على  00اجلدول رقم 
 .حتصيلهم االكادميي

 .األكادميياالجيابية املرتتبة عن استخدامك للوسائط اجلديدة على حتصيلك  ماهي االاثر :السؤال

 .جواب 216

 النسبة العدد اجلواب

 %43.0 802  توفري فرص اإلطالع على اخلربات العلمية

 %38.3 032  تنمي التعليم اإلبداعي

 %22.2 310  التواصل مع الزمالء

 %83.3 033  التواصل مع األساتذة خارج ساعات الدوام

 %28 833  اجناز البحوث العلمية

 %33.8 023  زايدة الرصيد املعريف

 %31.4 024  حتميل املواضيع العلمية

 %84.2 083  متابعة مستجدات األحباث العلمية

 االكادميي، التحصيل يف للوسائط املتعددة الطلبة استخدام عن املرتتبة االجيابية اآلاثر أعاله اجلدول لنا يربز
وميكن تفسري هذه النتائج ان اغلبية الباحثني ، % 22.2بنسبة ذلك و الزمالء مع التواصل فرصة هلم حيث يوفر

وتسمح مبزيد من ، يف جمال املقرر الدراسي واألفكاريتواصلون مع الزمالء بسبب تغذية الصفحات ابملعلومات 
، الطلبة عن اسئلة زمالءهم اليت ختص املفرداتكما جييب بعض ،  التفكري الفعال لديهم والنقاش وتبادل االفكار
وتؤثر الوسائط اجيابيا من خالل اجناز ، املكلفني هبا واألعمالويتعاونون مع بعضهم البعض الجناز االنشطة 

سر هذه النتائج ان اغلبية الباحثني ينجزون احباثهم بنسبة كبرية ويرجع نفو ، %28البحوث العلمية وذلك بنسبة 
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حبيث ينجزون حبوثهم من خالل االطالع على مصادر  صداقة حقيقة على هذه الوسائط ومواقعهاهذا اىل وجود 
وزايدة الفضول العلمي لدى الطلبة وابلتايل فمعظمهم ، املعلومات وتسهيل عملية تبادل الواثئق يف البحث العلمي
، اصة على مواقع التواصل االجتماعياملواضيع خ وتزامنيهيثق مبا يتلقاه من معلومات عرب الوسيط حبكم املصداقية 

من اجل استغالهلا يف اجياد حلول لبعض  % 43.0مث يليه اثر توفري فرص اإلطالع على اخلربات العلمية بنسبة 
 .املشاكل والتعليم الذايت

وهذا راجع اىل ان  % 33.8واتثر الوسائط املتعددة اجيابيا من خالل زايدة الرصيد املعريف وذلك بنسبة 
ية الطلبة ال مييلون اىل اجلانب العلمي عند استخدامهم هلذه الوسائط حبيث يفتح نقاشات جدية مع اصدقاءه اغلب

واكتساب معلومات  واألفكاربغرض تبادل الرئ ، واإلعالميةحول خمتلف املواضيع السياسية واالجتماعية والثقافية 
وهذا راجع اىل ان اغلبية  %38.3داعي بنسبة كما تؤثر ايضا من خالل تنمية التعليم االب،  ومعارف جديدة 

الطلبة يسعون الكتساب مهارات اكثر الستخدام الوسائط املتعددة والتعلم عن بعد وابلتايل االبداع يف التعلم 
 .الذايت من خالل احلصول على املعلومة

اىل  يلجئون لباحثنياونفسر هذه النتائج ابن اغلب  % 31.4أما عبارة حتميل املواضيع العلمية متثل نسبة 
 .كما ان بعضها يكون خارج عن التخصص،  حتميل املواضيع العلمية بسبب عدم الثقة يف هذه املواضيع

وذلك بسبب ، %83.3عليهم بنسبة  أتثرفرصة التواصل مع األساتذة خارج ساعات الدوام واليت  أتيتمث 
ملها وكل ما مل يتمكن من عرضه للطالب يف ما يضعه االساتذة من ملفات وصور تدعم العملية التعليمية ويك

، القاعة كنوع من االثراء التعليمي والرقي ابلعملية التعليمية كما جييب الطلبة على اسئلتهم واستفساراهتم مباشرة
حيث ان استخدام الطلبة للوسائط املتعددة  %84.2وتليها عبارة متابعة مستجدات االحباث العلمية بنسبة 

والشكل .اخر النتائج املتوصل اليها يف خمتلف البحوث والدراسات واالستفادة منها يف حبوثهم  ميكنهم من معرفة
 :التايل يوضح هذا االمر

 
 

االاثر االجيابية املرتتبة عن استخدام طلبة اجلامعة للوسائط املتعددة على حتصيلهم (: 00) شكل
 .االكادميي
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عن استخدام طلبة اجلامعة للوسائط املتعددة على يبني االاثر السلبية املرتتبة  00:اجلدول رقم
 .حتصيلهم االكادميي

 ما هي اآلاثر السلبية املرتتبة عن استخدامك للوسائط املتعددة على حتصيلك العلمي؟:السؤال

 . جواب 216

 النسبة العدد  اجلواب

 %41.0 813  إمهال املواد الدراسية والواجبات

 %33.2 000  ضعف القدرة على االستذكار

 %30.4 022  غياب اللغة العربية

 %08.2 32  ضعف مهارات االستخدام

 %20.8 822  ضياع الوقت

 %00.3 22  تدين مستوى القراءة والكتابة

 %02.3 02  تدين مستوى التحصيل العلمي

 %88.2 003  النوم أثناء الدرس

 %80.2 032  استخدامها يف عملية الغ  أثناء االمتحاانت

أن استخدام الوسائط املتعددة يؤدي ابلدرجة االوىل اىل ضياع الوقت وذلك بنسبة  اجلدول من لنا يتضح
والواجبات املكلفني  ابألعمالللدراسة والقيام  مالالز ونفسر ذلك ابن االستخدام استنزف كل الوقت  20.8%
 .نتيجة سهولة اخلدمات اليت تقدمها هذه الوسائل هبا

وميكن تفسري ذلك ابن الوسائط املتعددة  % 41.0واد الدراسية والواجبات بنسبة مث يليه اثر امهال امل
فهي ملهية ومشتتة لألفكار اكثر مما هي مساعدة على مجع  ، تصرفهم عن اجناز مهامهم الدراسية خاصة البحوث

 .وتبويب املعلومات 
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ضعف االستذكار وهذا ما من الطلبة يقولون ابن االستخدام للوسائط ينتج عنه  % 33.2كما جند ان 
على خالاي املخ اخلاصة  التأثريميكن تفسريه ابلسهر ليال يف استخدام الوسائط مما يؤدي اىل نقص النوم وابلتايل 

 .ناء نوم االنسانثابلذاكرة واليت تنشط وتتجدد يف الليل ا

لعربية يف عبارات من الطلبة يقولون ان االستخدام ينتج عنه غياب اللغة ا % 30.4كما جند نسبة     
 اختصار الكلمات ابلرموز التعبرييةو  ابألرقامل تعويض بعض احلروف ثالتواصل عرب مواقع التواصل االجتماعي م

ابلتايل إخضاع اللغة لالختصارات يف االفصاح عن املشاعر واملزاج وابلتايل جعل لغة و مثل الفرح احلزن اخلوف 
حيث ان هذه ، االشكال اليت من خالهلا نكتب ونعرب ونتحرك ونشعرعلى  حمتواةالعامل االفرتاضي لغة كاملة 

الوسائل جاءت مبوضات عصرية وتبعية للفكر الغريب من خالل لغات ورموز ال متت للغة العربية وال للدين 
 .االسالمي بصلة

ذلك بنسبة ة يستخدمون الوسائط املتعددة يف الغ  اثناء االمتحان و ــــأن الطلب اجلدول من اــــلن يتضح
حيث صرح افراد هذه العينة اهنم يستخدمون التقنيات احلديثة يف الغ  اثناء االمتحان مثل اهلواتف % 80.2

مواقع ، ابإلضافة اىل وسائط اخرى امهها البلوتوث ،8103يف سنة  G3 الذكية خاصة بعد ربطها خبدمة  
 ...القلم الذكي االجهزة القابلة لالرتداء، التواصل االجتماعي

كما نستخلص من خالل اجلدول ان استخدام الوسائط املتعددة يؤثر سلبا من خالل النوم اثناء الدرس 
وان معظمهم يفضلون وذلك بسبب طول املدة اليت يقضيها الطلبة يف استخدامهم خاصة  %88.2 ـبنسبة تقدر ب

 .1استخدامهم يف فرتات متأخرة من الليل

تليها اثر تدين مستوى التحصيل العلمي  ، %00.3والكتابة بنسبة  يؤثر ايضا على تدين مستوى القراءة
 .الوسائط املتعددة على التحصيل العلمي  أتثريهذه النتيجة تعطي داللة على عدم   %02.3بنسبة 

 

 

 

                                                      
1
 .102  ص ،اب، الفرتة اليت تستخدم فيها الوسائط املتعددة مع ذكر األسب(13)انظر اجلدول رقم 
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ويرجع  %08.2ـكما يؤثر هذا االستخدام بنسبة ضعيفة جدا على ضعف مهارات االستخدام وتقدر ب
 .مجيع الفئاتاستخدام هذه الوسائل وجعلها يف متناول ايدي هذا اىل سهولة وبساطة 

كما جندها حسب اراء بعض الطلبة تغري من انطباعات الشباب واجتاهاهتم لبعض املواقف اي ان الشباب 
وهذه التبعية الفكرية واالنبهار ، احلياة الغربية وأسلوبابلثقافة الغربية  االنبهاريعي  حالة من  ابألخصاجلامعي 

واليت تؤدي بدورها اىل انصهار اهلوية ... ضاري دائما حيدث يف الشعوب املتاخرة ثقافيا وعلميا واقتصاداي احل
كما صرح اغلبية الطلبة املبحوثني . 1الثقافية وان يصبح التقليد سيد املوقف خصوصا لدى فئة الشباب اجلامعي

عزلة بعضهم مع العامل االفرتاضي خاصة الفيسبوك اهنا اثرت على احلوار داخل االسرة وذلك من خالل انطوائية و 
 :والشكل التايل يوضح هذا االمر ، واالدمان عليها

 
االاثر السلبية املرتتبة عن استخدام طلبة اجلامعة للوسائط املتعددة على حتصيلهم ( 00)شكل 

 .االكادميي

 

 

 
                                                      

1
 .110 ،الدوافع املعرفية والعلمية اليت يسعى طلبة اجلامعة اىل حتقيقها من خالل استخدام الوسائط املتعددة، ص( 11)انظر اجلدول رقم 
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 .على املعلومةيبني تقييم الطلبة للوسائط املتعددة من خالل احلصول  00:جدول رقم

 ما هو تقييمك الستخدام هذه الوسائط يف احلصول على املعلومات؟: السؤال

  جواب 216

 النسبة  العدد  اجلواب

 % 32.0  022  جيد جدا

 % 82.0  080  جيد

 % 34.4  004  متوسط

 % 0.4  10  ضعيف

لوسائط املتعددة من خالل حاولنا فتح اجملال للمبحوثني حىت يقيموا مستوى ا، 84من خالل اجلدول 
حيث تبني من خالل املستوايت املسجلة اختالف تقييمهم ملستوى ، استخدامهم الشخصي هلذه الوسائط
من جمموع املفردات % 34.4 مقابل % 32.0 بلغت نسبتهمجيد جداالوسائط فالطلبة الذين يرون مستواها 
 0.4اما اقلية املبحوثني ، على ان املستوى جيد من اكتفو ابالجابة %82.0 الذين يرون ان مستواها متوسط،و

 .اتفقو على ان املستوى ضعيف %

يعكسون نظرة اجيابية انجتة عن رضاهم الكامل عن مستوى  وميكن تفسري هذه النتائج ان اغلب الطلبة
 :والشكل املوايل يوضح لنا هذا الوسائط املتعددة ومدى متكنهم من استخدامها بدون عوائق

 
 .تقييم الطلبة للوسائط املتعددة من خالل احلصول على املعلومة (00)شكل 
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 .يبني النقائص املوجودة يف الوسائط املتعددة املستخدمة 02اجلدول رقم 

 ما هي النقائص املوجودة يف الوسائط املتعددة املستخدمة؟:السؤال

  جواب 216

 النسبة العدد اجلواب

 %42.2 828 نقص الرقابة

 %38 038 نقص اجلودة

 %44.2 880 غياب املصداقية

 

من العدد االمجايل يشعرون   828من الطالب  اي مايعادل  %42.2 يتضح من خالل اجلدول أعاله ان
 880اي ما يعادل  %44.2بنقص الرقابة عند استخدامهم للوسائط املتعددة،مث  تليها غياب املصداقية بنسبة 

 . %38اي ما يعادل  %38نسبة من العدد االمجايل مت تليها نقص اجلودة ب

وميكن تفسري هذه النتائج نتيجة تعرض الطلبة للجرمية االلكرتونية عرب مواقع التواصل االجتماعي وغياب 
املصداقية نتيجة لتوفر البحوث عرب االنرتنت وأخذها جاهزة دون بذل اي جهد وابلتايل غياب االمانة العلمية 

رة االحتيال ونقص اجلودة راجع ثالضافة اىل انتشار االكاذيب واالشاعات وكوانتشار ما يسمى ابلسرقة العلمية اب
والشكل .ونقص الرتمجة الصحيحة للمحتوى ، اىل غياب التجدد يف املعلومة املتوفرة احياان عرب مواقع االنرتنت

 :املوايل يوضح لنا ذلك

 
 .دة املستخدمةالنقائص املوجودة يف الوسائط املتعد( 02)شكل                   
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 :اوال النتائج على ضوء تساؤالت الدراسة

حناول يف هذا ، وحماولة تفسريها واستنباط اهم احلقائق منها، بعد حتليل البياانت االحصائية للدراسة امليدانية
جل من أ، وذلك لإلجابة عن تساؤالت هذه الدراسة، اجلزء عرض ومناقشة النتائج العامة واجلزئية املتوصل اليها

 .حتقيق أهدافها والوصول إىل األسباب احلقيقية إلشكالية دراستنا وأهم العوامل املتحكمة فيها

ويف اخلتام مت وضع بعض االقرتاحات والتوصيات اليت نرجو ان جتد صداها عند املهتمني بتطوير التعليم 
واليت جيب ان تنعكس على ، العايل عموما،واملهتمني بضرورة خلق طالب مواكب لتطورات عصره بكل حيثياته

 .مستواه العلمي االكادميي وكل ما يرتبط بذلك ملا للطالب من دور مهم يف حتقيق التنمية

النتائج املتعلقة مبحور عادات وامناط استخدام الطالب اجلامعي للوسائط املتعددة يف التحصيل  -أ 
 :االكادميي

 ، % 28.2بنسبة تخدمون الوسائط املتعددة غلب طلبة اجلامعة يسأكشفت الدراسة امليدانية ان -10
، %38.3منذ اكثر من ثالث سنوات بنسبة  ، % 40.8والىت وصلت نسبتها اىل دون مساعدة بطريقة جيدة 

، حبيث يقضي اكثر من ثالث ساعات وهو يستخدمها إما ليال أو % 24.8ا دائما بنسبة قدرت بـ وهنيستعملو 
 بنسبة قدرت بـحسب الظروف و  و الدراسة وهذا حسب اوقات الفراغاي بعد انتهاء اوقات العمل امساءا 
42.2% . 

يف بيوهتم بينت الدراسة ان اغلب املبحوثني اانث ويليها الذكور يستخدمون الوسائط املتعددة -18
مث ، %84.0تلتها االقامات اجلامعية بنسبة، % 33.8مث مكتبة اجلامعة بنسبة، % 28.4ابلدرجة االوىل بنسبة 

 .%80.3مقاهي االنرتنت بنسبة، %83.0كن اخرى بنسبة اما 

تلتها ، %28.3كشفت بياانت الدراسة ان اغلبية طلبة اجلامعة يستخدمون اهلاتف النقال بنسبة -13
 . %01.3مث اللوحة االلكرتونية بنسبة ، %22.3فئة مستخدمي جهاز احلاسوب بنسبة 
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مث مع االصدقاء  %22.4بنسبة تعددة مبفردهم اضهرت الدراسة ان الطلبة يستخدمون الوسائط امل-14
 .%08.0مع أفراد العائلة بنسبة ، %34.2بنسبة

اظهرت الدراسة ان اغلب الطلبة عندما يستخدمون الوسائط املتعددة يشعرون ابملتعة -12
 .%08.0ابالضافة اىل القلق بنسبة %82.2الشعور ابلراحة النفسية بنسبة  ، %22.0بنسبة

 :ة االوىلالنتيجة اجلزئي

توصلت الدراسة اىل ان الوسائط املتعددة حتتل مكانة مهمة ابلنسبة لطلبة اجلامعة من حيث االعتماد 
عليها يف حتسني حتصيلهم االكادميي حبيث حيرص على استغالل كافة االوعية اليت تتيح له الوصول هلا يف كل زمان 

عصاميني يف تعلمهم استخدام  النا اىل ان الطلبة كانو كما توص. ومكان مع اهتمامه ابلوسائل املساعدة يف ذلك 
خاصة منها توفري ، الوسائط املتعددة ويعكس ذلك التأخر امللحوظ يف ادماج الوسائط املتعددة يف العملية التعليمية

 .االنرتنت يف الفضاء اجلامعي ابعتبارها وسيط هام الستخدام الوسائط املتعددة

اال ان ارتباط استخدامها ابالنرتنت من حيث التوفر جتعل ، كون ابعتدالومع ان استخدام الطالب هلا ي
 .   حيث يستخدمها حسب الظروف، من استخدام الطالب هلا يكون بشكل غري منتظم

 .النتائج املتعلقة مبحور دوافع استخدام طلبة اجلامعة للوسائط املتعددة  –ب 

ددة اليت يستخدمها طلبة اجلامعة إلثراء حتصيلهم اظهرت الدراسة ان من اهم انواع الوسائط املتع-10
ابالضافة اىل  %22.0وجوجل بنسبة  %33.2مث يليها اليوتيوب بنسبة  % 03.2االكادميي هي الفيسبوك بنسبة 

 .بنسب قليلة ومتفاوتة...انواع اخرى امهها الربيد االلكرتوين تويرت انستغرام

لتحقق دوافع معرفية وعلمية تساعدهم على ئط املتعددة الوسا الطلبة يستخدمون اظهرت الدراسة ان-10
التوعية ، % 21.2: يف اجراء البحوث بنسبةهتم مساعدوبنسب متفاوتة يف مقدمتها  حتسني حتصيلهم االكادميي
كما يسمح استخدام الوسائط املتعددة .%42.2يليها متابعة االخبار بنسبة ، %21.8وزايدة املعارف بنسبة 

ويف  % 44.0ويساهم ايضا يف اثراء الرصيد العلمي بنسبة.% 43.3على ثقافات جديدة بنسبة  للطلبة ابلتعرف
 . %34.3االخري تبادل املعلومات بني االصدقاء او االساتذة بنسبة 

اظهرت الدراسة ان الطلبة يستخدمون الوسائط املتعددة لتحقق دوافع وجدانية يف مقدمتها التسلية -13
ة اىل التخلص من الروتني ــــابالضاف %40تليها قضاء وقت الفراغ بنسبة ، %22.3والرتفيه بنسبة 
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 %03.0اما الدوافع االتصالية فكانت ابلدرجة االوىل للتواصل مع االهل واالصدقاء بنسبة، %33.8بنسبة
 . %23.8يليها اكتساب اصدقاء جدد بنسبة

 :النتيجة اجلزئية الثانية

ء كان الدافع االساسي الستخدام الطلبة الوسائط املتعددة ابستخدام رغم ان التواصل مع االهل واالصدقا
اال ان الدراسة توصلت ايضا اىل ان دوافع الطلبة الذين ، الفيسبوك ابلدرجة االوىل وخمتلف املواقع بدرجات متفاوتة

ا الغراض يستفيدون مما يشاهدونه يف جمال ختصصهم كانت وظيفية اكثر الهنم يستخدموهنا استخداما اجيابي
وبطريقة متعلقة إبشباع حاجات املعرفة واملعلومات، كما ان دوافعهم كانت وجدانية ايضا ، البحث والدراسة

 .تستهدف التسلية والرتفيه ومتضية وقت الفراغ 

االاثر املرتتبة عن استخدام الطلبة للوسائط املتعددة على حتصيلهم  النتائج املتعلقة مبحور -ج
 .االكادميي

رت الدراسة ان الوسائط املتعددة هلا ااثر اجيابية على التحصيل االكادميي لدى الطلبة حبيث اظه-10
كما توفر هلم ، %28وتساعدهم يف اجناز البحوث العلمية بنسبة ، %22.2متكنهم من التواصل مع الزمالء بنسبة 

كما تنمي التعليم  %33.8ة وزايدة الرصيد املعريف بنسب، %43.0فرص االطالع على اخلربات العلمية بنسبة 
كما متكنهم من التواصل مع ،% 31.4 تساعد على حتميل املواضيع العلمية بنسبة ،%38.3االبداعي بنسبة 

كما اهنا تعما .%84.2متابعة مستجدات االحباث العلمية بنسبة، %83.3االساتذة خارج ساعات الدوام بنسبة 
 .م الذايت والتعلم عن بع ابستخدامها عرب االنرتنتعلى حتفيزهم وتشويقهم للدراسة من خالل التعل

اظهرت الدراسة ان الوسائط املتعددة هلا ااثر سلبية على التحصيل االكادميي ولكن بنسبة ضعيفة جدا -18
 :وذلك راجع لالسباب التالية %02.3حسب اراء بعض الطلبة بنسبة 

 . %20.8ضياع الوقت بنسبة -10

 .%41.0الواجبات بنسبة امهال املواد الدراسية و -18

 .%33.2ضعف القدرة على االستذكار بنسبة -13

 .%80.2استخدامها يف عملية الغ  اثناء االمتحاانت بنسبة -14
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 .%88.2النوم اثناء الدراسة بنسبة-12

 .%00.3تدين مستوى القراءة والكتابة بنسبة -13

 .%08.2ضعف مهارات االسخدام بنسبة -10

توصلت الدراسة اىل ان استخدام الوسائط املتعددة يف التحصيل االكادميي لدى  :ثةالنتيجة اجلزئية الثال
حبيث انه يدعم التعليم الذايت من خالل توفري املعلومات استخدامهم هلا كان اجيابيا الطلبة له ااثر اجيابية الن 

البحث والدراسة كما تضيف ألغراض  ، وتبادهلا مع الزمالء واالساتذة بواسطة التواصل معهم عرب هذه الوسائط
فهي متثل وسائل معلوماتية ابملقام ، لرصيدهم العلمي واملعريف يف جمال التخصص الكثري من املعلومات املفيدة

والغت بذلك حواجز العديد من ، اذ وفرت بدائل سهلة واكثر حرية يف البحث واحلصول على املعلومات، االول
وبعض العوائق املادية املتعلقة ابلقدرة الشرائية للطالب ، إلعارة الكتب العوائق التنظيمية للمكتبات اجلامعية

استخدام الوسائط املتعددة يتسبب يف تدين مستوى التحصيل االكادميي منهم فقط يرون أن % 02.3و ، اجلامعي
قد تكون  ،بطريقة مكثفة واالنطواء،وضعف النظر  تشتت االنتباه ملن يستعملهالدى الطلبة الن استخدامهم كما 

يورث الكسل، وينعكس لوسائط املتعددة االستخدام املفرط ل ،هذه الوسائط مكلفة ماداي إذا مل حنسن استخدامه
 ( ... رداءة اخلط،صعوبة احلساب الذهين) سلبا على بعض السلوكيات 

هم تقييم االستخدام للوسائط املتعدد للطالب يف التحصيل العلمي وا النتائج املتعلقة مبحور -د
 .النقائص املوجودة يف الوسائط املستخدمة

قيموا مستوى الوسائط املتعددة من خالل  كشفت الدراسة امليدانية ان اغلب طلبة اجلامعة-10
 %82.0 يرون ان مستواها متوسط،و % 34.4 مقابل %32.0 بنسبة جدا ةجيداستخدامهم الشخصي أبهنا 

 .على ان املستوى متوسط ااتفقو  % 0.4و ، ابإلجابة على ان املستوى جيد ااكتفو 

كشفت الدراسة امليدانية ان اغلب طلبة اجلامعة بعد استخدامهم الوسائط املتعددة كشفوا عن وجود -18
مت تليها نقص اجلودة ، %44.2مث  تليها غياب املصداقية بنسبة ، %42.2بنسبة نقص الرقابة نقائص خمتلفة امهها 

 . %38بنسبة 
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 : رابعةالنتيجة اجلزئية ال

نستخلص من الدراسة ان الوسائط املتعددة مستواها حسب راي الفئة املدروسة بني جيد جدا ومتوسط 
كما حتتاج اىل التعديل ،  وهذا راجع اىل تسجيل بعض النقائص امهها  احلاجة اىل الرقابة حلماية خصوصية الطلبة

ماهتا للحفاظ على مصداقيتها وابلتايل والتاكد من مصادر معلو ، املستمر للمعلومات للحفاظ على جودهتا
يستخدمها الطلبة بكل ثقة وبدون خوف من اقتحام خصوصياهتم او التعرض ملا هو غري مرغوب فبه من 

   .معلومات 

 :النتائج على ضوء الدراسات السابقة

 (م 0100) دراسة بلة يوسف دمحم زين-10

األكادميي لطالب الصف األوىل اثنوي يف مادة  أثر استخدام الوسائط التعليمية يف التحصيل"بعنـــوان
حبث مقدم لنيل درجة املاجستري من جامعة السودان للعلوم التكنولوجيا كلية الرتبية ".حملية أم درمان–الكمياء 

 .8108،قسم تكنولوجيا التعليم

لنسبة للدراسة اب:كما يلي،  وتوافقت نتائج هذه الدراسة مع العديد من النتائج اليت توصلت اليها دراستنا
السابقة توصلت اىل ان استخدام الوسائط املتعددة له فاعلية يف تنمية روح االستكشاف واالبداع وحل 

ويتقارب هذا نسبيا ، كما يزيد من الكفاءة العلمية والتعلمية جيذب انتباه الطالب ويشوقهم للدراسة،  املشكالت
توفر فرص االطالع على اخلربات ، %38.3بداعي بنسبة مع ما توصلت اليها دراستنا اهنا تنمي التعليم اال

، متابعة %31.4وحتميل املواضيع العلمية بنسبة ، %33.8زايدة الرصيد املعريف بنسبة ، %43.0العلمية بنسبة 
 .وهذا ما جيذب انتباههم ويشوقهم للدراسة 84.3مستجدات االحباث بنسبة

 (م 0100)دراسة مرمي نرميان نومار -10

وأتثريه يف العالقات االجتماعية دراسة لعينة من مستخدمي  االجتماعيةاستخدام مواقع الشبكات :بعنوان
مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري يف علوم االعالم واالتصال ختصص االعالم "  الفايسبوك يف اجلزائر

 .8108وتكنولوجيا االتصال احلديثة جامعة احلاج خلضر ابتنة
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تبني نتائج هذه :كما يلي،  لدراسة مع العديد من النتائج اليت توصلت اليها دراستناوتوافقت نتائج هذه ا
الدراسة ان اغلب افراد العينة يستخدمون موقع الفايسبوك من ثالث سنوات ويقضون اكثر من ثالث ساعات يف 

عينة الفيسبوك بدافع كما يستخدم اغلب افراد ال،  من املنزل" الفيسبوك : "يدخل اغلب افراد العينة ل، استخدامه
 التواصل مع االهل واالصدقاء 

ويتقارب هذا نسبيا مع ما توصلت اليها دراستنا حيث جند ان اهم انواع الوسائط املستخدمة بكثرة من 
يستخدم منذ اكثر من ثالث سنوات حسب الظروف   %03.2طرف طلبة اجلامعة هي الفيسبوك بنسة 

رتنت كما ان اغلب افراد العينة يستخدمون هذا الوسيط بدافع التواصل مع ويستخدم بكثرة يف املنزل لتوفر االن
 . %03.0االهل واألصدقاء بنسبة

 (:0110)دراسة مخايسية وعرمان-10

يف تعليم القياسات الطبية ( فيديو-نص-صوت-صورة)دور تكنولوجيا الوسائط املتعددة "  بعنـــــوان
Biomedical Instrumentation   اهلندسة الطبية يف اجلامعات كمساق لطلبة." 

أوضحت الدراسة :وتوافقت نتائج هذه الدراسة مع العديد من النتائج اليت توصلت اليها دراستنا كما يلي 
خاصة يف إجراء التجارب العلمية وكان مجيع  %01فروق لصاحل اجملموعة التجريبية طلبة العينة التجريبية وبنسبة 

على احلاسوب عدة مرات قبل إجراء التجارب وذلك لتوفري الوقت يف حال  الطلبة يؤيدون مشاهدة التجارب
 .استخدام الوسائط املتعددة

وأوصى الباحث بضرورة تفعيل الوسائط املتعددة يف حوسبة املساقات التعليمية وعمل منظومة حمسوبة 
 الطبية واالستفادة من احملاكاة وقاعدة بياانت شاملة جلميع التجارب املخربية الضرورية يف تدريس مساقات اهلندسة

Simulation  ألغراض التعليم، وكذلك الكوادر التعليمية مبزااي الوسائط املتعددة وتدريبهم على استخدامها
 .لتتيح فرصة املشاركة الفاعلة بني املشرفني االكادميني والرتبويني والنفسيني وغريهم

ث جند ان طلبة اجلامعة يستخدمون الوسائط املتعددة ويتقارب هذا نسبيا مع ما توصلت اليها دراستنا حي
كما جند ان طلبة اجلامعة يستخدمون ،  %42.2حسب الظروف وكلما كان هناك وقت لالستخدام بنسبة 

لتبادل املعلومات   %83.3واالساتذة بنسبة  %22.2الوسائط املتعددة من اجل االتصال مع الزمالء بنسبة
 .ومناقشتها 
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 ( :م 0102)د الرزاق عبد الرمحان دمحم دراسة عديل عب-10

أثر استخدام الوسائط املتعددة يف التحصيل األكادميي لطالب الصف األول الثانوي يف مادة " بعنــــوان
 .حبث تكميلي مقدم لنيل درجة ماجستري الرتبية يف تكنولوجيا التعليم" احلاسب اآليل

استخدام - :اليت توصلت اليها دراستنا كما يلي  وتوافقت نتائج هذه الدراسة مع العديد من النتائج

تكنولوجيا الوسائط املتعددة يف العملية التعليمية يزيد من التحصيل الدراسي لطالب الصف األول الثانوي يف مادة 

استخدام تكنولوجيا الوسائط املتعددة يف العملية التعليمية جيعلها ممتعة ومشوقة لطالب الصف -، احلاسب اآليل

 .نوي يف مادة احلاسب اآليلاث ىلاألو 

ويتقارب هذا نسبيا مع ما توصلت اليها دراستنا حيث جند ان طلبة اجلامعة يستخدمون الوسائط املتعددة 

لتحسني حتصيلهم االكادميي من خالل اثراء رصيدهم العلمي وزايدت املعارف وتبادهلا مع الزمالء واستخدامها يف 

 .هذا ما يرفع من حتصيلهم االكادميي .م حب التعلم واملتعة والتشويق واالبداعاجراء حبوثهم وهذا ما يبعث فيه

 (:م0100)دراسة عالوي -12

اثر استخدام الوسائط املتعددة يف حتصيل طالب الصف الثاين املتوسط يف مادة علم االحياء "بعنوان

 ".واجتاهامت حنوها

 :توصلت اليها دراستنا كما يلي  وتوافقت نتائج هذه الدراسة مع العديد من النتائج اليت

اظهرت نتائج التجربة تفوق اجملموعة التجريبية اليت درست ابستخدام الوسائط املتعددة على اجملموعة 

 .الضابطة اليت درست على وفق الطريقة االعتيادية يف التحصيل الدراسي واالجتاه حنو مادة االحياء
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تنا حيث جند ان طلبة اجلامعة حتسن حتصيلهم الدراسي بعد ويتقارب هذا نسبيا مع ما توصلت اليها دراس

استخدامهم للوسائط املتعددة يف احلصول على املعلومات وإثراء احملاضرات والتطبيقات املقدمة هلم من طرف 

 .االستاذ يف اجلامعة 

 :مت وضع عدد من التوصيات أمهها، ويف ضوء ما اسفرت عنه الدراسة من نتائج 

دريب الطلبة على استخدام الوسائط املتعددة يف الدراسة حىت يتسىن هلم استخدامها االهتمام بت-10

 .بطريقة اجيابية ترفع من مستواهم االكادميي  

 .االهتمام بعمل برامج الوسائط املتعددة يف مجيع برامج التدرس يف اجلامعة لكل التخصصات-18

لتعليم الطالب ، مقياس يدرس يف مجيع التخصصات الدراج، دعوة السلطات املسؤولة يف التعليم العايل-13

 .وتدريبه على استخدام ادوات الوسائط املتعددة

الرتكيز على تدعيم تعليم اللغات االجنبية منذ السنوات االوىل من الدراسة االبتدائية حىت يتمكن منها -14

ليزية والفرنسية مما يصعب على خاصة ابللغتني االجن، الن الشبكات العاملية تبث اغلب املعلومات، املتعلم

 .املستخدم االستفادة من خدمات الشبكات العاملية 

توفري ميزانية خاصة لتزويد قاعات احملاضرة يف الكليات اجلامعية الستخدام الوسائط املتعددة  -12

 .جهاز عرض الوسائط املتعددة واحلوامل اخلاصة هبا وشاشات العرض والستائر، كاحلاسوب

 .تعلم عن بعد يف كافة اجلامعات اجلزائرية خاصة مستوايت املاسرت والدكتوراهتعميم ال-13

 .تدريب اعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات على كيفية توظيف الوسائط املتعددة يف التدريس-10
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يم التوعية يف الكليات املختلفة ابمهية استخدام الوسائط املتعددة يف التعليم واقناعهم بدورها يف التعل-12

 .والتعلم

حىت يتمكن واستخدام الرقابة عليها  ودقتها جودهتا املتعددة وكذلك الوسائط حمتوى التاكد من صحة-12
 .بكل ثقة ودون خوف  الطلبة من استخدامها 





 

 خاتمة
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 :ةــــخامت

اريد ان ، ريد ان يكون منزيل حماطا ابجلدران من مجيع اجلوانب ونوافذي مسدودةأال :" يقول املهامتا غاندي
 ".لكين ارفض ان انقلب هببوب اي واحدة منها، هتب ثقافات كل االرض مبحاذات منزيل وبكل حرية

يتجلى من خالل هذه الوسائط انه الميكن ادراج حكم مطلق عن نوع ومدى التاثري الذي حتدثه الوسائط 
اليت تلعب الدور االساسي يف حتديد  املتعددة على الفرد واجملتمع دون ان انخذ بعني االعتبار املتغريات الوسيطة

، املستوى الدراسي، حبيث ان االفراد خيتلفون فيما بينهم يف اجلنس، نوع التاثري الذي ميكن ان حتدثه هذه الوسائط
يف الثقافة والشخصية ويف دوافعهم واستخداماهتم وهذا ما توصلنا اليه من خالل دراستنا هذه حيث ان طلبة 

استخدامهم للوسائط املتعددة كان اتثريها على حتصيلهم االكادميي راجع اىل دوافعهم جامعة ابن خلدون يف 
واستخداماهتم السلبية اليت كان سببها غياب الرقابة والوعي ما قدم له نوعا من احلرية يف الواقع املعاش ما أدى اىل 

مجيع اجلوانب عكس الفئة االخرى اليت   االفراط يف استعماهلا واالدمان عليها وأثر سلبا على حتصيله االكادميي من
 .كان استخدامها هلذه الوسائط بطريقة اجيابية نتج عنها زايدة حتصيلهم االكادميي 

كما استطعنا من خالل الدراسة امليدانية الوقوف على بعض الصعوابت اليت حتد من استخدام الطلبة 
 :للوسائط املتعددة يف اجلامعة امهها 

مقارنة ابلوسائط املوفرة على مستوى اجلامعة مثل اجهزة االعالم االيل واالنرتنت  كثرة عدد الطلبة-10
 .والداتشو

 .نقص اخلربة يف استخدام الوسائط التعليمية من طرف االساتذة والطلبة اجلامعيني-18

 كما استطعنا الوقوف على بعض العوامل املشجعة الستخدام الوسائط املتعددة امهها حب التعلم والبحث
عن املعلومات وتطويرها وما توفره هذه الوسائط من تشويق يف احلصول على املعلومات وحرية يف مناقشة االفكار 

 .واملشاكل مع االساتذة بكل حرية ودون خوف او ارتباك ابالظافة اىل روح االبداع

 :اما فيما خيص الصعوابت فقد واجهتين من النواحي التالية

 .ابثر استخدام الطلبة للووسائط املتعددة على حتصيلهم االكادميي قلة الدراسات املتعلقة -10
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صعوبة التواصل مع طلبة جامعة تيارت خاصة ان الطلبة يف فرتة الدراسة بسبب احلراك الشعيب تركو -18
 مقاعد الدراسة وابلتايل صعب من مهمة توزيع االستبياانت عليهم ما ادى اىل تصميم استبيان الكرتوين ونشره عرب

 .موقع وفيسبوك اجلامعة 

نقص االحصائيات املتعلقة ابملوضوع بسبب نقص تفاعل الطلبة مع موقع اجلامعة بسبب دخول -13
 .الطلبة فرتة امتحاانت وابلتايل ال يوجد وقت لدخول موقع اجلامعة وملئ االستبيان 

 .دطبيعة عملي وكوين طالبة صعب من البدئ يف البحث وتسليمه يف الوقت احملد-14

اعتقد ان هذه الدراسة جمرد مسامهة متواضعة إلثراء املكتبة اجلامعية مبصدر ورقي والكرتوين ، يف النهاية
وتسليط الضوء على ظرورة استخدام الوسائط املتعددة بطريقة اجيابية وواعية حىت يستفيد منها الطلبة يف حتسني 

رغم من تكلفتها املالية املرتفعة مع تدعيم التعليم عن مستواهم الدراسي وضرورة توظيفها يف التدريس اجلامعي ابل
بعد لتقليص الظغط على اجلامعة وخدمات االيواء املقدمة الن الظغط داخل احملاظرة وداخل غرف االقامات 

 .اجلامعية ينتج عنه مشكل تدين التحصيل االكادميي نتيجة تدين اخلدمات املقدمة للطلبة
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 ريــــة الديمقراطيــــة الشعبيـــــــةئالجمهوريـــة الجزا

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 مستغــــــانـم جامعـــة عبــد الحميـــد بـــن بـــــاديس

 كليــــة العلـــــــــوم االجتمـــاعيــــــــــــــة

 قسم العلــــــــوم االنسانيـــــــة

 استمارة استبيان

 

 

 

 

 

 

 دراسة مكملة لنيل شهادة الماسترفي علوم االعالم واالتصال

 تخصص اتصال جماھيري ووسائط جديدة

 :بعد التحية والتقدير

نضع بين ايدي المبحوثين المحترمين استمارة خاصة ببحث علمي ميداني،لتحضير شهادة الماستر 

ة تحتوي على مجموعة أسئلة فالرجاء حول الموضوع المذكور أعاله، كما احيطكم علما أن ھذه االستمار

منكم القراءة المتأنية لألسئلة واألجابة عليها حسب ماھو موجود من معلومات مقدمة في محاور الدراسة، 

 .كما أنها تستعمل الغراض علمية بحتة

 مالحظة

 .أمام الخانة المناسبة، كما يرجى إختيار إجابة واحدة(  X)ضع عالمة  -        

 

 

 

 :تحت اشراف:                                                                                          من اعداد

 دمحم  بعلي.زمام امال نصيرة                                                                                 د

 2018/2011:السنة الجامعية

 

 ى التحصيل االكادميي للطلبة اجلامعينيالوسائط املتعددة عل استخداماثر 
دراسة    رتدراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة ابن خلدون بتيا

 وصفيةعلىعينةمنطلبةجامعةابنخلدونتيارت
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 يانات الشخصيةالب:المحور االول

  ذكر                           انثى:      الجنس-1

 :السن-2

11-23                                24-28 

 فما فوق  34                               21-33

  :المستوى الدراسي-3

 السنة الثانية السنة االولى

 اولى ماستر السنة الثالثة

 دكتوراه ثانية ماستر

 :التخصص-4

 تقني-03ادبي                                                    -02علمي                         -01

  : متوسط دخل األسرة-05

 :مكان االقامة -09

 خارج الوالية-02داخل الوالية                                           -01

 م الوسائط المتعددة في التحصيل العلميعادات وانماط استخدا:المحور الثاني

 ھل تستخدم الوسائط الجديدة؟      نعم                                                             ال -07

 ال:واذا كانت االجابة بــ( 01)نعم انتقل للسؤال رقم : اذا كانت االجابة بـ

 دة؟فما ھي اسباب عدم استخدامك للوسائط الجدي -08

 مقتنع والكن ال اعرف كيف استخدمها-02غير مقتنع باھميتها                                  -01

 ليس لدي ھاتف ذكي-04                            .ليس لدي جهاز حاسب  -03

 ....................:......اسباب اخرى اذكرھا09التكلفة المالية                                          -05 

 ماھي قدرتك على استخدام الوسائط الجديدة بدون مساعدة؟ -01

 متازة  -05جيدة              -04متوسطة            -03ضعيفة           -2منعدمة           -01

 ماھي درجة استخدامك للوسائط الجديدة؟ -10

 نادرا -03          احيانا               -02دائما                  -01
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 ماھي المدة التي بدءت تستخدم فيها الوسائط المتعددة؟ -11 

 سنوات 03اكثر من   -03سنوات          03من سنة الى   -02أقل من سنة         -01

 في استخدام الوسائط المتعددة؟ ماھو الوقت الذي تقضيه-12

 ساعات 03اكثر من       ساعات          03أقل من ساعة          من ساعة الى  -01

 ماھي الفترة التي تستخدم فيها الوسائط المتعددة مع ذكر االسباب؟-13

 ليال     -03مساءا                                   -      02صباحا                      -01

       حسب الظروف-05فترة نهاية االسبوع                           -04                  

 ماھي االماكن التي تستخدم فيها الوسائط المتعددة مع التعليل؟ -14         

 مقهى االنترنت         -03مكتبة الجامعة                -02البيت                    – 01

 أماكن أخرى -05االقامة الجامعية                    -04

 لحصول على المعلومات في دراستك؟ماھي اھم الوسائط التي تستخدمها في ا -15

 الحاسوب االلي                            -02                   الهاتف الذكي -01

 :............. وسائط اخرى أخرى أذكره -04         اللوحة االلكترونية     -03                

 مع من تستخدم الوسائط المتعددة؟-19

 مع أفراد العائلة            -03مع االصدقاء                      -02 بمفردك              -01

 اھو شعورك النفسي اثناء استخدام الوسائط المتعددة؟-17

 الراحة النفسية     -03القلق                      -02المتعة                              -01

 الطالب ودوافع استخدامهاالوسائط الجديدة التي يستخدمها :المحور الثالث

 ماھي اھم انواع الوسائط الجديدة التي تستخدمها مع التعليل؟--18

 جوجل-03اليوتيوب                            -02الفيس بوك               – 01

 ..................................................................................وسائط أخرى أذكرھا – 04

 ماھي الدوافع المعرفية والعلمية  التي تسعى الى تحقيقها من خالل استخدامك لهذه الوسائط؟ -11

 التعرف على ثقافات جديدة  -02متابعة االخبار                               - 01            

 المساعدة في اجراء البحوث -04التوعية وزيادة المعارف                      -03                 

 تبادل المعلومات -09اثراء الرصيد العلمي                            -05                

 ........................................................دوافع اخرى اذكرھا   -07                
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 تعددة؟ماھي الدوافع الوجدانية الستخدام الوسائط الم -20

 التخلص من الروتين-03قضاء وقت الفراغ               -02التسلية والترفيه              -01

 

 ماھي الدوافع االتصالية الستخدام الوسائط المتعددة؟ -21

 التواصل مع االھل واألصدقاء   -02اكتساب اصدقاء جدد                -01

 الطلبة للوسائط المتعددة على تحصيلهم العلمي االثار المترتبة عن استخدام:المحور الرابع

 ماھي االثار االيجابية المترتبة عن استخدامك للوسائط الجديدة على تحصيلك العلمي؟-22

 تنمي التعليم االبداعي -02توفير فرص االطالع على الخبرات العلمية              -01

 االساتذة خارج ساعات الدوامالتواصل مع  -04التواصل مع الزمالء              -03

 زيادة الرصيد المعرفي -09انجاز البحوث العلمية             -05

 متابعة مستجدات االبحاث العلمية -08تحميل المواضيع العلمية                -07 

 ..........................................................آثار أخرى أذكرھا-01

 ار السلبية المترتبة عن استخدامك للوسائط المتعددة على تحصيلك العلمي؟ماھي االث-23

 ضعف القدرة على االستذكار  -02اھمال المواد الدراسية والواجبات                   -01

 ضعف مهارات االستخدام  -04غياب اللغة العربية                                    -03

 تدني مستوى القراءة والكتابة -09                                   ضياع الوقت         -05

 النوم اثناء الدرس  -08تدني مستوى التحصيل العلمي                      -07

 استخدامها في عملية الغش اثناء االمتحانات-01

 ............................................................................................آثار أخرى أذكرھا

تقييم االستخدام للوسائط الجديدة للطالب في التحصيل العلمي واهم النقائص :المحور الخامس

 الموجودة في الوسائط المستخدمة

 ماھو تقييمك الستخدام ھذه الوسائط في الحصول على المعلومات؟-24

 ضعيف-04متوسط                -03 جيد           -02                   جيد جدا-01

 ماھي النقائص الموجودة في الوسائط المتعددة المستخدمة؟-25  

 غياب المصداقية-03نقص الجودة            -02نقص الرقابة             -01

 ...................................................................................نقائص اخرى أذكرھا-04
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 قائمة المراجع: 

 الكتب 

، 0ط، (املعاقني ذهنيا القابلني للتعلم)التدريس بتكنولوجيا الوسائط املتعددة للفئات اخلاصة ، ابراهيم عبد هللا سليم .0
 . 8112، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر

مجعية عمال ، عمان،  الرتبوي للطالب اجلامعي واملعلم العريبمبادئ القياس النفسي والتقومي:سبع دمحم ، ابو لبدة .8
 . 0232، املطابع التعاونية

 . 8108، 0ط، دار الفالح للنشر والتوزيع، الكويت–حويل ، الفيسبوك والشباب العريب:جرار ليلى امحد  .3
، الرايض، ابع احلميضيمط، 0ط، الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجيا التعليم، مجال عبد العزيز الشرهان .4

8111 . 
 . 0222، األردن، عمان، دار أسامة للنشر والتوزيع، كيف تستخدم الكمبيوتر واالنرتنت:حسام املسرتحيي  .2
التعلم االلكرتوين ودور الوسائط املتعددة يف )استخدام الوسائط املتعددة يف البحث العلمي ، حسني حسن موسى .3

 . 8112، ر الكتاب احلديثدا، القاهرة، (العملية التعليمية
، ماهية مواقع التواصل االجتماعي وابعادها التقنية)ثورة الشبكات االجتماعية :خالد غسان يوسف املقدادي  .0

 8100، االردن، دار النفائس للنشر والتوزيع، 0ط، (والسياسية على الوطن العريب والعامل، االقتصادية، االجتماعية
. 
، االردن، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، تكنولوجيا التعليم العايل:سى سرحان عمر مو ، دالل ملحس استيته .2

8112 . 
 . 2010 ، ن.د :ضايالر  ، واملسموع  املرئي اإلعالم علي اھوأثر احلديثة ةيالتقن الوسائط ، ساينيع بيالط ميرح .2
 .8112 ، رحيم يونس كرو العزاوي،مقدمة يف منهج البحث العلمي،عمان دار دجلة .01
ابلتعاون مع ، مكتبة العبيكان، الرايض ، 0ط، التعلم ابلوسائط املتعددة، تعريب ليلى النابلسي، ريتشارد أي ماير .00

 .  8114، ، مطابع جامعة كامربدج  يف الوالايت املتحدة االمريكية
حترير ، دراسة عربية تكنولوجيا التعليم، 0ط، منظومة الوسائط املتعددة يف التعليم السمي:صاحل بن موسى الضبيان  .08

 .0222، مركز الكتاب للنشر، مصطفى عبد السميع
، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، املواد االجتماعية وتدريسها الناجح، عبد اللطيف فؤاد ابراهيم وسعد مرسى أمحد .03

0220 . 
 .8113بنان،،بريوت، ل8دار الكتب العلمية،ط:معجم التعريفات:على بن دمحم السيد الشريف اجلرجاين .04
 8104، دار اسامة للنشر والتوزيع، عمان، 0ط، (شبكات التواصل االجتماعي)االعالم اجلديد :على خليل شقرة .02
. 
االمارات ، ديب، السنة الثانية، P CMAGAZINEجملة ، مقدمة يف تقنيات املالتمداي ، على زين العابدين .03

 . 0223، العربية املتحدة
 . 8110، مصر، دار العلم واالميان للنشر والتوزيع، وي املقروء يف املؤسسة التعليميةاالعالم الرتب، علي امبايب .00
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 8103، دار اسامة للنشر والتوزيع، عمان، 0ط، (شبكات التواصل االجتماعي)االعالم اجلديد :علي خليل شقرة .02
. 
 .0222، د ط، علم النفس يف اجملال الرتبوي، العيسوي .02
، الدلتا لكنولوجيا احلاسب:طنطا، 8ط، داد وانتاج برجميات الوسائط املتعددة التفاعليةإع، ابراهيم الوكيل، الفار .81

8118 . 
اآلفاق .االستعماالت . املفهوم  : (NTIC/NICT)التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم واإلتصال ، فضيل دليو .80
 . 8101، دار الثقافة، عمان.
 .81100، 4ج، لكتاب احلديثدار ا، دراسات إعالمية، دمحم ابراهيم معوض وآخرون .88
، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، االردن، الوسائط املتعددة تصميم وتطبيقات:دمحم حسني بصبوص وآخرون  .83

 . 8114، 0ط
، ديوان املطبوعات اجلامعية، واالدوات، االقرتاابت، املناهج، املفاهيم:املنهجية يف التحليل السياسي ، دمحم شليب .84

 . 0220، اجلزائر
 .8114ط،القاهرة،مصر،ـ دمحم منري حجاب،املعجم االعالمي،دار الفجر للنشر والتوزيع،ب .82
، املكتب العريب 8حمي الدين دمحم مسعد، كيفية كتابة االحباث واالعداد للمحاضرات،ط .83

 .8111احلديث،االسكندرية،
 .8118، 0ط، لتوزيعدار املسرية للنشر وا، تطبيقات الوسائط املتعددة:مراد شلباية واخرون .80
، املكتب املصري لتوزيع املطبوعات، القاهرة، مداخل خمتارةلتعليم الدراسات اإلجتماعية ، مصطفى زايد رجب .82

0222 . 
  .من اهم االدوات اليت يعتمد عليها يف البحوث العلمية:املقابلة  .82
لكرتوين ودور الوسائط املتعددة يف التعليم اال:استخدام الوسائط املتعددة يف البحث العلمي، حسني حسن، موسى .31

 .8112، دار الكتاب احلديث، القاهرة، العملية التعليمية
 . 8113دار وائل  للنشر،، عمان، الوسائط املتعددة، دميا الضامن، انئل حرز هللا .30
 راتــــــــاملذك 

مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه شعباين مالك،دور االذاعة احمللية يف نشر الوعي الصحي لدى الطالب اجلامعي،رسالة  .0
 .8112،قسنطينة،(غري منشورة)علوم يف علم اجتماع التنمية،

اثر استخدام منط حل املشكالت يف التواصل االجتماعي عرب الشبكة ابلفيس بوك يف تنمية مهارات :العتييب بندر .8
كلية ،  قسم تقنيات التعليم،  منشورةغري، رسالة ماجستري، التفكري االبداعي لدى الطالب املوهوبني ابملرحلة املتوسطة

 .33ص، 8108، القصيم:جامعة امللك عبد العزيز، الرتبية

دراسة ميدانية جبامعة منتوري ، تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال وإدماجها يف النظام الرتبوي اجلزائري، معدن شريفة .3
، فرع علم إجتماع التنمية، م اإلجتماع والدميغرافياقسم عل، كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية،  رسالة دكتوراه، قسنطينة

 . 8101، قسنطينة، جامعة منتوري
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أثر برانمج ابلوسائط املتعددة يف ضوء نظرية الذكاءات املتعددة على اكتساب املفاهيم :مىن خالد حممود عياد  .4
اجلامعة االسالمية بغزة ، منشورة رسالة ماجستري غري، التكنولوجية وبقاء اثر التعلم لدى طالبات الصف السابع بغزة

 .02-02ص، 8112، فلسطني

تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال واملستوى الثقايف والعلمي للطالب اجلامعي دراسة يف استخدامات واشباعات ، وفاء نصري .2
، أم البواقي-جامعة العريب بن مهيدي، رسالة مكملة لنيل شهادة املاجستري، أم البواقي–طلبة جامعة العريب بن مهيدي 

 .030-032ص، 8108

 اجملالت والدورايت 
اثر التفاعل بني توقيت التغذية الراجعة املستخدمة يف بيئة التعلم االلكرتوين عرب  :أسامة هنداوي .1

جملة كلية الرتبية جامعة بنها ، الشبكات ومنط االسلوب املعريف للمتعلم على التحصيل الفوري واملرجاء
.8112، (02)ع

دراسة )االاثر النفسية واالجتماعية إلستخدام الشباب املصري ملواقع التواصل االجتماعي :ن ، خضر .8
جامعة ، االسرة واالعالم وحتدايت العصر، املؤمتر العلمي االول،  Facebookعلى مستخدمي موقع 

 .8112فرباير  00-02، كلية االعالم،  القاهرة
ية الوسائط املتعددة على التحصيل الدراسي وتنمية بعض فاعل، فوزية دمحم أاب اخليل وجيهان كمال دمحم .3

مهارات استخدام مناذج الكرة االرضية يف مادة اجلغرافيا لدى طالبات الصف األول املتوسط مبدينة 
 .8111ديسمرب ، 30عدد ، دراسات يف املناهج وطرق التدريس، الرايض

جملة دراسات ، خدمات تعليمية متطورة استخدام الشبكات االجتماعية يف تقدمي: جماهد اماين مجال .4
 .8104، مايو، 2ع، املعلومات

وفاعليته يف تنمية  8تصميم نظام تعليمي الكرتوين قائم على بعض تطبيقات الويب:وليد احللفاوي  .5
دورية ، جتاه حنو استخدامه لدى طالب تكنولوجيا املعلوماتالتحصيل املعريف والتفكري االبتكاري واال

 .8112، أفريل( 02)ع، تعليمتكنولوجيا ال

-افريل 04:،انباء اجلامعة ،جامعة احلاج خلضر ابتنة ،العدد حماضرة طبية دولية عرب شبكة االنرتنت .3
 .8112جوان -ماي
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 :المواقع االلكترونية

صيلةعيسى،دورالوسائطالمتعددةفيتدريسالفنونالتطبيقيةلتالميذالصفالسادسمرحلةاألساسمحليةأ .1
  http://repository.sustech.edu/handle/123456789/9011:متاحلدى2014شندي،

أثراستخدامالوسائطالتعليميةفيالتحصيلاألكاديميلطالبالصفاألولىثانويفي:بلةيوسف،دمحمزين .2
01/01/2012:تاريخاالطالع".يةأمدرمانمحل–مادةالكمياء

فيتعليمالقياساتالطبية(فيديو-نص-صوت-صورة))خمايسيةوعرمان،دورتكنولوجياالوسائطالمتعددة .3
Biomedical Instrumentation متاحلدى2003،"كمساقلطلبةالهندسةالطبيةفيالجامعات،:

66420-https://search.emarefa.net/detail/BIM 

أثراستخدامالوسائطالمتعددةفيالتحصيلاألكاديميلطالب"دراسةعدليعبدالرزاقعبدالرحماندمحم، .4
تكميليمقدملنيلدرجةماجستيرالتربيةفيتكنولوجيابحث،الصفاألولالثانويفيمادةالحاسباآللي

 http://repository.sustech.edu/handle/123456789/11475:دىلمتاح2015لتعليم،ا

عالوي،اثراستخدامالوسائطالمتعددةفيتحصيلطالبالصفالثانيالمتوسطفيمادةعلماالحياء .5
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 :الملخص

:الملخص

أثر استخدام الوسائط املتعددة على التحصيل االكادميي  ماهر :يف السؤال الرئيسي التايلتلخصت مشكلة الدراسة 
ثر املناهج اك يعترب الذي حي،ولتحقيق اهداف البحث استخدمت الباحثة املنهج املس؟ تيارت  لدى طلبة جامعة ابن خلدون

من طلبة عينة دراسية  ابستطالع ثةالباحأبداته االستبانة، حيث تقوم  استخداما يف البحوث الكشفية والوصفية والتحليلية
الدراسة امليدانية ،حتليل بعد اجراء . عن طريق االستبيان اإللكرتوين طالبا ( 213)جامعة ابن خلدون تيارت ،تكونت من 

توصلت الدراسة اىل ان استخدام الوسائط املتعددة يف التحصيل االكادميي لدى الطلبة له ااثر اجيابية ت ،وتفسريها والتعليق ،البياان
ونسبة ضعيفة جدا اقرت ابن استخدامهم هلا اثر سلبيا على حتصيلهم االكادميي ألهنم استخدموه استخدامهم هلا كان اجيابيا الن 

 .بطريقة سلبية 

 اخلتام بعض االقرتاحات اليت أنمل ان تساهم يف توفري الوسائط املتعددة ،وتنويعها والتدريب على استخدامها وتوظيفها وأدرجنا يف
 .يف الدراسة والبحث والعمل يف قطاع التعليم العايل

 :الكلمات املفتاحية

 .الطالب اجلامعي التحصيل ، الوسائط املتعددة،االستخدام، ثر، األ
Résumé 

Cette recherche se résume à l’étude de la question suivante : quel est l’effet de 

l’utilisation du multimédia sur les résultats des étudiants de l’université Ibn Khaldoun de 

Tiaret ? pour atteindre les objectifs de la recherche, la chercheure a utilisé l’enquête et c’est la 

méthode la plus utilisée dans ce genre de recherche diagnostique, descriptive et analytique. La 

chercheure a soumis un questionnaire électronique à 506 étudiants. 

Après, l’analyse des résultats, l’interprétation et les commentaires des données, l’étude 

du terrain a révélé que l’utilisation des multimédia avait des effets positifs dans la réussite des 

étudiants car leur utilisation est positive et très fiable. En outre, des étudiants, dont le nombre 

est faible, ont déclaré que les multimédia ont un effet négatif sur leurs résultats et ce parce 

qu’ils l’avaient mal utilisé. 

Enfin, nous avons proposé un certain nombre de suggestions, qui, nous l’espérons, 

contribueront à l’utilisation des multimédia, à sa versification et à la formation de leur emploi 

dans les domaines de la recherche au niveau du secteur de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique. 

Mots clés : effet- utilisation- multimédia- étudiants universitaire 
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