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 شكــر و عـرفـان
الحمد هلل كثيرا الحمد هلل شكرا جزيبل الحمد لؾ خمقتنا وبيف مخموقاتؾ زرعتنا ،الحمد لؾ 

…بالعقؿ والنطؽ ميزتنا، الحمد لؾ عدد خمقؾ ومداد كمماتؾ    

:يقوؿ الحبيب صمى هللا عميو وسمـ  

مف لـ يشكر الناس لـ يشكر هللا ومف أىدى لكـ معروفا فكافئؤه فإف لـ تستطيعوا "

"فادعوا لو أنو ليقودنا شرؼ الوفاء وجميؿ النبؿ   

اعترافا بالجميؿ نتقدـ بشكرنا وعظيـ امتنانا إلى مف تفضؿ باإلشراؼ عمينا وكاف سندا 

.جزاه هللا كؿ خير''بوعمامة العربي '' لنا األستاذ المشرؼ   

و ال ننسى أيضا أف نتوجو بالشكر الجزيؿ إلى كؿ مف كاف دعما معنويا وسندا ماديا 

. ، بالخصوص عائمتي الكريمة ، و إلى صديقاتي لنا  
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 ممخص

تيدؼ ىذه الدراسة التي تبنت تطبيؽ مدخؿ االستخدامات و االشباعات الى وصؼ و تحميؿ 

اتجاىات االساتذة الجامعيننحو  استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي في التعميـ مف خبلؿ طرحيا التساؤؿ 

: الرئيسي التالي

وقد ؟في التعميـ العالي _ فايسبوؾ_كيؼ  يستخدـ االساتذة الجامعيف مواقع التواصؿ االجتماعي 

: تفرع عف ىذا السؤاؿ ثبلث تساؤالت فرعية عمى النحو التالي 

 ؟ ىؿ تيتـ جامعة عبد الحميد بف باديس بالتعميـ بمواقع التواصؿ االجتماعي  -

 ماىي دوافع اقباؿ االساتذة الجامعيف عمى مواقع التواصؿ االجتماعي في عممية التعميـ ؟ -

 ما موقؼ االساتذة الجامعيف مف التعميـ باستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي ؟ -

 مستخدمة استمارة االستبياف لقياس 2020_2019   وقد اجريت ىذه الدراسة في السنة الجامعية 

 استاذ بالجامعة بمختمؼ تخصصاتيا 51االتجاه كاداة لجمع البيانات ايف تـ توزيعيا عمى عينة مكونة مف 

 .ونحف نتاسؼ لقمة اعداد العينة لسبب جائحة كورونا فمـ نستطع الوصوؿ لكؿ ايمايبلت االساتذة 

وقد شممت االستمارة عدة اسئمة فمنيا مف يتعمؽ بخصائص العينة ومنيا بمدى اىتماـ الجامعة 

بتوفير الوسائؿ البلزمة لمتعميـ بمواقع التواصؿ االجتماعي و في االخير عبارات لقياس موقؼ االساتذة 

 .الجامعيف مف مواقع التواصؿ االجتماعي التعميمية

: بعد تطبيؽ ىذه االداة البحثية وتحميؿ البيانات تـ التوصؿ الى نتائج اىميا 

لبلساتذة الجامعيف اتجاه محايد نحو اىتماـ الجامعة بتوفير التكنولوجيات البلزمة لمعممية  -

 .التعميمية باستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي 
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لبلساتذةالجامعيف اتجاه قوي نحو دور مواقع التواصؿ االجتماعي في توفير الوقت و الجيد  -

 .لكبل الطرفيف 

لبلساتذة الجامعيف اتجاه كبير نحو اسياـ مواقع التواصؿ االجتماعي في تثبيت المعمومات و  -

 .اثراء العنمية التعميمية و القضاء عمى الممؿ 

 .تختمؼ اتجاىات االساتذة نحو دوافع االقباؿ باختبلؼ التخصص المدرس  -
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This study which adopted the application of the usage and gratification 

approach aims to describe and analyze the university teachers attitudes 

towards the use of social networking sites in education by asking the following 

main question: how do teachers of university use social networking sites 

« Facebook » in education ? Under this question we have three sub-questions 

as follows : 

_  Does the university of Abd-lhamid Ibn Badis interested in education on 

social media ? 

_ What are the causes that push the university teachers in social 

networking ? 

_ What is the opinion of university on education using social networking 

sites ? 

This study applies the approach of the use and the satisfactions on 

2019_2020 .We have choosen a sample composed of 51 teacher with different 

specialities from university .And we regret the lack of the sample preparation 

due to the corona virus ,and we could not access to all the emails of the 

teachers . This questionnaire include several questions ,some of them related 

to the characteristics of the sample ,including the extent of the university 

interest in providing the necessary means for education in social media sites 

,and also the motives of the teachers interest in using social media sites ,and in 

the last phrases to mesure the teachers position on educational social media 

sites . After appliying the reaserch and analizing the data we reached to the 

important results : 

_ The university teachers have a neutral tendency towards the university 

interest in providing the technologies necessary for the educational process 

using social media . 
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_The university teachers have a strong trend towards the role of social 

networking sites in saving time and effort for both parties . 

_The university teachers have a great trend towards using social 

networking sites to stabilize information ,enrich the educational process and 

eliminate boredom . 

_The teachers targets of using differ according to their specialities . 
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اف كؿ ما يشيده العالـ اليـو مف انفجار معرفي وتقدـ ىائؿ في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات كاف و 

ال يزاؿ مف صنيع الجامعة فيي تقـو بعديد االدوار التي مف شانيا انتاج  و تطوير العمـ و المعرفة و 

 .تحقيؽ متطمبات المجتمع 

 فيو احد المحركات .و يعد التعميـ احد المتطمبات المجتمعية التي تتكفؿ بتحقيقيا الجامعة 

 .االساسية لمتنمية  و ايضا يعد اداة لنقؿ الخبرة الثقافية والتقنية التي انتجتيا االنسانية مف جيؿ الى جيؿ 

ليذا فالمنظومة الجامعية تحظى باىتماـ كبير مف طرؼ اصحاب القرار و تخضع لتخطيط محكـ و 

. مبرمج مف شانو تحسيف التعميـ بيا و تطويره 

و ىو ما تعكؼ عميو السمطات الجزائرية التي احاطت التعميـ العالي باالىتماـ و الدعـ االمر الذي 

انعكس عمى التطور الكمي اليائؿ سواء في اعداد الطمبة و االساتذة او في عدد الجامعات و المراكز 

.  كما قد واكب ىذا التطور الكمي في اليياكؿ التنظيمية اصبلحات عمى مستوى التسيير .الجامعية 

و مف النقاط التي ركزت عمييا االصبلحات االىتماـ باالستاذ الجامعي عمى اعتبار انو حجر 

 فالمياـ و االدوار التي سيؤدييا و الوسائؿ و .الزاوية في العممية التعميمية و احد ابرز المؤثريف فييا

 ليذا كاف مف بيف .الطرؽ التي يستخدميا اثناء تادية ميامو ستنعكس عمى جودة العممية التعميمية ككؿ 

 ليذه التقنية .ما تضمنتو االصبلحات في ىذا الصدد ادخاؿ تقنية التعميـ بمواقع التواصؿ االجتماعي 

القدرة عمى الحفاظ عمى التواصؿ بيف االفراد فيجعؿ منيا فرصة متميزة في المجاؿ التعميمي و ياىميا 

 تظير بعض االبحاث اف معظـ مستخدميمواقع التواصؿ .لتكوف لتكوف ضمف طرؽ التدريس الحديثة 

  و تعتبر ىذه السنوات ىي سنوات االلتحاؽ بالجامعة,24 و18االجتماعي تتراوح اعمارىـ بيف سف 

لذلؾ يمكننا االستفادة مف شبكات التواصؿ االجتماعي في التعميـ الجامعي مف خبل ؿ دمجيا في 

. المقررات و الدراسة
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فاالستاذ الجامعي يرى فييا سيولة كبيرة لما ليا مف تواصؿ افضؿ بيف الطالب و االستاذ و ايضا 

مشاركة الطالب في استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي فيعتبر وجودىا فرصة ممتازة لتشجيع التعميـ 

. النشط و الفعاؿ 

اف تحقيؽ غاية ىذه الوسيمة ال يكتمؿ اال اذا كاف االستاذ واع باىميتيا و بنوع العبلقة الخاصة التي 

. تربط طبيعة تكوينو عمى دمجيا في انشطتو التعميمية 

انطبلقا مف ذلؾ جاءت ىذه الدراسة لمعرفة وجية نظر االستاذ حوؿ استخداـ مواقع التواصؿ 

: االجتماعي كوسيمة تعميمية و عمى ىذا االساس فقد قسمت الدراسة الى قسميف رئيسييف 

واىمية ،االوؿ استعرضت فيو الباحثة االجراءات المنيجية لمدراسة مف اشكالية و اسباب و اىداؼ 

 ،موضوع الدراسة 

حدود ، باالضافة الى نوع الدراسة و المنيج ، الدراسات السابقة ،و المفاىيـ و المصطمحات 

 . و اخيرا ادوات جمع البيانات ، مجتمع و عينة البحث ،الدراسة  

الى جانب فصميف نظرييف كاف  فيو المبحث االوؿ حوؿ التعميـ العالي و اساسياتو  و الذي جاء 

فيو نشاة التعميـ العالي و تعريفو كونو العنصر االساسي و ايضا تطرقنا الى خصائص التعميـ العالي و 

 اما  المبحث الثاني فكاف حوؿ االستاذ الجامعي كونو ىو الحجر االساس لمعممية التعميمية و .اىدافو 

ذكرنا فيو تعريؼ لبلستاذ الجامعي و ميامو و خصائص مينتو و في االخير اساليب و طرؽ التعميـ التي 

. تعتمدىا الجامعة 

اما الفصؿ الثاني فكاف حوؿ شبكات التواصؿ االجتماعي و تطرقنا فيو الى المبحث االوؿ كاف 

اما .حوؿ ماىية شبكات التواصؿ االجتماعي و خصائصيا و ايضا فوائدىا مف تقميص الوقت و ربحو 
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المبحث الثاني فكاف حوؿ موقع فايسبوؾ و تعريفو و اليات التواصؿ بيف اعضاء موقع فايسبوؾ و كذا 

. اىميتو في التعميـ 

تضمف القسـ االخير مف الدراسة االستمارة و عرض بياناتيا و تحميميا الى غاية الوصوؿ الى نتائج 

 .نيائية 



 اإلطـــار المنيـجي لمــدراســة
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 : اإلشكاليـة-1

يواجو العالـ اليـو مف التحوالت والتطورات السريعة والمتبلحقة تتمثؿ في الثورة التكنولوجية والتي 

تعد مف أحدث االبداعات االنسانية التي ساىمت في زيادة المعرفة مف خبلؿ شبكات األنترنت والفضاءات 

العمومية المنتجة والوسائط الجديدة ذلؾ لتسييؿ التواصؿ استعمؿ عناصر جديدة لمواقع التواصؿ 

االجتماعي باإلجماؿ كالفايسبوؾ واألنستغراـ والتويتر وااليميؿ نظرا لخصائصيا المتعددة منيا التفاعمية 

بيف األفراد ،السرعة اآلنية فأصبح االىتماـ واالستعماؿ ىذه الوسائط الجديدة اىتماـ الجميع بكثرة الفئة 

المتعممة والمثقفة منيا وجمب انتباىيـ لممواد العممية المقدمة فييا، وكذا تحفيزىـ عمى التفاعؿ بشكؿ كبير، 

ويعتبر الطالب واألستاذ الجامعي مف بيف األطراؼ التي وجيت ليـ ىذه الوسائط الجديدة فمـ يعد دور 

االستاذ الجامعي نقؿ المعارؼ ذات الصمة بالموضوعات الدراسة بؿ يقـو بأدوار أخرى منيا الدور 

كيؼ يستخدـ االساتذة الجامعييف : االجتماعي والدور التوجييي لمطمبة ، ومف ىنا نطرح االشكاؿ التالي

في التعميـ العالي ؟ والى أي مدى يمكف لفروع مواقع التواصؿ  (فايسبوؾ)مواقع التواصؿ االجتماعي 

 االجتماعي أف تساىـ في دعـ التعميـ لدى الطمبة الجامعييف مف طرؼ االساتذة؟

 : التساؤالت الفرعيـة

 "ىؿ تيتـ جامعة عبد الحميد بف باديس بالتعميـ عبر الوسائط الجديدة ؟

 ماىي مواقع إقباؿ االساتذة الجامعييف عمى الوسائط الجديدة؟

 ما ىي مواقع اقباؿ االساتذة الجامعييف عمى الوسائط الجديدة في التعميـ؟

 

 

 :أسباب اختيار الموضوع- 2
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 :األسباب الموضوعية - أ

بحكـ التخصص الذي ندرسو وىو اتصاؿ جماىيري توجينا لدراسة التعميـ بمواقع التواصؿ 

 .االجتماعي

شر بشكؿ كبير في شتى المجاالت منيا التعميـ \نرى أف استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي انت

 .لدى الطمبة الجامعييف وكثرة استخدامو

 :األسباب الذاتية - ب

 .الميؿ كدراسة ىذا الموضوع كونو تمقى صدى كبير في المجتمع  -

 .الرغبة في دراسة الموضوع كونو مف إىتمامو -

 :أىـداف الدراسة- -

الوقوؼ عمى كيفيات استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي مف قبؿ االساتذة الجامعييف -  -

 .لمطمبة الجامعييف

التعرؼ عمى األسباب الدافعة الى استخداـ موقع الفايسبوؾ  لمتواصؿ مف طرؼ االساتذة -  -

 .الجامعييف

 .الكشؼ عمى مدى تفاعؿ الطمبة مع األساتذة الجامعييف حوؿ التحصيؿ العممي-  -

ابراز الدوافع والحاجات التي تكمف وراء استخداـ األساتذة الجامعييف لمواقع التواصؿ -  -

 .االجتماعي

 

 

 :أىمية الدراسة- 4
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   تعتبر مواقع التواصؿ االجتماعي وفروعيا مف الوسائط الحديثة في مجتمعنا الحالي والتي غيرت 

 .نمط اتصالو وتواصمو، وباعتبار التعميـ احدى مكونات ىذا المجتمع 

   تمجئ ىذه الدراسة إلى محاولة التعرؼ عمى مواقع التواصؿ االجتماعي التي يمجأ الييا األساتذة 

 .الجامعييف والتي تساعدىـ عمى التواصؿ بيف الطمبة في مجاؿ التعميـ 

   تسعى ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى طبيعة الدور الذي تقـو بو مواقع التواصؿ االجتماعي في 

 .تحفيز الطمبة لتنمية قدراتيـ العممية والثقافية

 :الدراسـات السـابقـة -  5

دراسة دور شبكات التواصؿ : "عنوت ب"زىيز عابد "دراسة لدكتور : الدراسة األولى - أ 

، دراسة وصفية تحميمية لزىير عابد " االجتماعي في تعبئة الرأي العاـ فمسطيني نحو التغيير والسياسي 

2012. 

     حاوؿ الباحث مف خبلؿ ىده الدراسة التعرؼ عمى دور شبكات التواصؿ االجتماعي في تعبئة 

ما دور : الرأي العاـ فمسطيني نحو التغيير االجتماعي والسياسي، معتمدا في ذلؾ عمى تساؤالت عدة ىي

شبكات التواصؿ االجتماعي في تشكيؿ الرأي العاـ لدى جميور طمبة الجامعات الفمسطينية نحو التغيير 

السياسي واالجتماعي ؟ ما القضايا السياسية واالجتماعية التي يتداوليا الطمبة عبر شبكات التواصؿ 

 االجتماعي؟ 

     أثبتت الدراسة تفوؽ البريد االلكتروني عمى باقي مواقع التواصؿ االجتماعي مف حيث 

 .%79.8 ويميو المرتبة الثانية الفايسبوؾ بنسبة %88.8االستخداـ في المرابة االولى، وبنسبة 

     أظيرت نتائج أف الطمبة الجامعييف في قطاع غزة يستخدموف شبكة التواصؿ االجتماعي في 

 .المرتبة االولى في منازليـ، وتتراوح مدة استخداميـ ليا ما بيف ساعة الى اقؿ مف ثبلث ساعات
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     توصمت الدراسة الى أف أكثر لغات التواصؿ تداوال لدى الطمبة الجامعييف أثناء استخداميـ لي 

 .شبكة التواصؿ االجتماعي

دور مواقع التواصؿ االجتماعي في دعـ :  ،عنوت ب" سامية عواج"دكتورة : الدراسة الثانية - ب

 حاولت 2016-التعميـ عند بعد لدى الطمبة الجامعييف بجامعة سطيؼ كمية االعبلـ واالتصاؿ 

ىذه الدراسة الميدانية الى التعرؼ عمى دور مواقع التواصؿ االجتماعي في دعـ التعميـ عف بعد 

 :لدى الطمبة الجامعييف، ىذا مف خبلؿ االجابة عف التساؤالت التالية 

 ما مدى إقباؿ أطرؼ العممية التعميمية عمى مواقع التواصؿ االجتماعي ؟- 

 ىؿ بإمكاف مواقع التواصؿ االجتماعي تذليؿ عيوب ومعوقات التعميـ عف بعد بالطرؽ التقميدية؟- 

أما بالنسبة لممنيج المعتمد في الدراسة ىو المنيج الوصفي التحميمي واألداة المعتمدة ىي االستمارة 

. 

 :أما عف النتائج التي توصمت إلييا الدراسة كانت كالتالي

ىناؾ إقباؿ كبير جدا عمى مواقع التواصؿ االجتماعي مف قبؿ الطمبة واالساتذة الجامعييف - 

 .خاصة الفايسبوؾ واليوتيوب

 . التعميـ عبر مواقع التواصؿ االجتماعي تسيؿ عمى الطمبة الوصوؿ الى مصادر المعمومات - 

في اطار نيؿ شيادة الماجستير في "سعاد عيساني"دراسة ميدانية لمطالبة : الدراسة الثالثة- ج

أولويات األساتذة الجامعييف عمى الفايسبوؾ ،دراسة تحميمية لممنشورات : عمـو االتصاؿ، عنونت ب

 حاولت ىذه الدراسة الوصوؿ الى أولويات االساتذة الجامعييف بالدرجة االولى 2014-2013االلكترونية، 

 . نحو مواقع التواصؿ االجتماعي

 :مف خبلؿ ىذه الدراسة طرح االشكاؿ التالي
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 ما ىي الجوانب التي يركز عمييا االساتذة الجامعييف في منشوراتيـ؟ 

 ماىي القيـ المستفادة مف منشورات األساتذة الجامعييف ؟ 

 :وأما بالنسبة لمنتائج المتحصؿ عمييا مف خبلؿ ىذه الدراسة كانت عمى النحو التالي

   تبيف أف أغمب االساتذة الجامعييف يعتمدوف عمى أفكارىـ الذاتية في منشوراتيـ عمى الفايسبوؾ

 ويستعينوف بمنشورات أخرى مف صفحات ومجموعات مساعدة بنسبة %67.21وبالدرجة األولى بنسبة 

24.66%. 

  48.97 ثـ المنشورات الصور بنسبة %50.73يرتكزوف في منشوراتيـ عمى المكتوبة بنسبة% 

أما منشورات الفديوىات فميست مف أولويات االساتذة وال يسعوف الى نشرىا اال في حاالت قميمة 

 .جدا

 :تحديد المفاىيم والمصطمحات-6

   ىو تعبير عف موقؼ الفرد أو جماعة إزاء قضية معينة ، كما :  تحديد مفيوم اإلتجاه

يعكس ىذا الموقؼ الرأي مف حيث اإليجاب أو السمب أو الحياد ، و اإلتجاه سواء كاف عمى 

  .1مستوى الفرد أو الجماعة فيو عممية تقسيـ و إصدار حكـ معيف

  يعرؼ ميشاؿ جرجس األستاذ الجامعي عمى أنو لقب : تحديد مفيوم األستاذ الجامعي  

يعرؼ بو أوال مف كاف معمما و مربيا يتولى تنشئة الطبلب تنشئة تربوية صحيحة ، فيو يدرب 

  .1طبلبو عمى إستخداـ األلة العممية والمعرفة العممية

                                                             
 ، 1993 ، دار سعاد الصباح ، الكويت ، 1فرج عبد القادر طو و أخروف ، موسوعة عمـ النفس و التحميؿ النفسي ، ط- 1

 .23ص 
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   يؤدي إلى معنى ماذا يفعؿ الناس حقيقة باألدوات واألشياء :  تحديد مفيوم اإلستخدام 

  .2التقنية فيو يقتضي الوصوؿ إلى التقنية أو الوسيمة أي أف تكوف متوفرة ماديا

ىو مجموعة مف اإلستراتيجيات و التدريبات واألساليب التي يتـ مف خبلليا   :  تحديد مفيوم التعميم

 .3تنمية المعمومات و الميارات و اإلتجاىات عند الفرد أو مجموعة مف األفراد

 تحديد مفيوم التعميم العالي : 

يأتي التعميـ العالي في قمة اليـر التعميمي مرحمة مف مراحؿ التعميـ التي يمر بيا الفرد وأرقاىا 

،والتي تكسبو ميارات عالية تساعده في ما بعد في الحصوؿ عمى وظيفة ،كما تمنحو أيضا مكانة 

 .اجتماعية مرموقة

     كما يقصد بالتعميـ العالي ،التعميـ الذي يتـ داخؿ كميات أو معاىد جامعية بعد الحصوؿ عمى 

الشيادة الثانوية ،وتختمؼ مدة الدراسة في ىذه المؤسسات مف سنتيف الى اربعة سنوات سابقة وىو آخر 

مرحمة مف مراحؿ التعميـ النظامي فيو كؿ أنواع الدراسات ،التكويف أو التكويف الموجو التي تتـ بعد 

 . 4المرحمة الثانوية عمى مستوى مؤسسة جامعية أو مؤسسات تعميمية أخرى معترؼ بيا

  تحديد مفيوم مواقع التواصل االجتماعي : 

 :التعريف االصطالحي

                                                                                                                                                                                              
 ، 2005 ، دار النيضة العربية ، لبناف ،  1جرجس ميشاؿ جرجس ، معجـ و مصطمحات التربية و التعميـ ، ط  -  1

 .39ص 
 comwww.elmmaany. متاح  عمى– معجـ عربي عربي –معجـ المعاني الجامع و المعجـ الوسيط  - 2

 ، دار المسيرة لمنشر و التوزيع و الطباعة ، األردف ،  1محمد السيد عمي ، موسوعة المصطمحات التربوية ،  ط -  3
 .43 ، ص 2001

 .6ط ، ص/السعيد يحياوي، األستاذة لويزة مسعودي ، االنترنت في التعميـ ، د ٍ   -4
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تعد مواقع التواصؿ االجتماعي أحد أبرز مظاىر االعبلـ الجديد الذي أنتجتو وساعدت عمى ظيوره 

 .ثورة االنترنت ويعتمد عمى التقنيات الجديدة مثؿ المنتديات والمدونات وبرامج التواصؿ االجتماعي

    إذ يمثؿ االتصاؿ االجتماعي في العممية االتصالية مكانة بارزة عند عمماء النفس واالجتماع 

الذيف أولوه أىمية خاصة واعتبروه أساس العبلقات العامة بيف األفراد، إف أساس فكرة مواقع التواصؿ 

  .1االجتماعي كاف مبنيا عمى تحقيؽ ىذه العمميات والسموكيات بيف األفراد واألصدقاء

ىي خدمات تؤسسيا وتبرمجيا شركات كبرى لجمع المستخدميف واألصدقاء : تعريف آخر_ 

ومشاركة األنشطة واالىتمامات أو لمبحث عف تكويف صداقات والبحث عف اىتمامات وأنشطة لدى 

 .2أشخاص آخريف

مواقع التواصؿ االجتماعي تعتبر مف بيف المواقع األكثر استيبلكا بيف أفراد المجتمع عامة 

والمتمدرسيف خاصة فيي تخمؽ تواصؿ داخمي وخارجي بيف االساتدة والطمبة ، كما تجعؿ تبادؿ االفكار 

 .والمعمومات فيما بينيـ

 

 

 

 تحيديد مفيـوم الفايسبوك  : 

يشير إلى دفتر ورقي يحمؿ صورا ومعمومات ألفراد في  (face book)    إف مصطمح الفايسبوؾ 

جامعة معينة أو مجموعة ،وىي طريقة شائعة لتعريؼ األشخاص ببعضيـ خصوصا في الجامعات 

                                                             
ثراء المحتوى القومي لمتنمية االقتصادية العربية الشاممة،  - 1 ىناء سرور ، مقاؿ حوؿ وسائؿ التواصؿ االجتماعي وا 

 .10ص
 .15 ،ص2009بخوش ومرزوقي ،الشبكات االجتماعية واالعبلـ الجديد جامعة باجي الجزائر،- 2
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األجنبية ، حيث يتصفح المنتسبوف في الجامعة ىذه الدفاتر لمعرفة المزيد عف الطمبة المتواجديف في نفس 

 .1الكمية ومف ىنا جاءت تسمية الموقع 

شبكة اجتماعية مجانية يمكف لممستخدميف فيو اضافة أصدقاء إلى قائمة " فايسبوؾ "  تعتبر كممة 

رساؿ الرسائؿ إلييـ ، وأيضا تحديث ممفاتيـ الشخصية وتعريؼ االصدقاء بأنفسيـ   .2أصدقاءىـ وا 

 : التعريف االجرائي

يعد موقع الفايسبوؾ احدى فروع مواقع التواصؿ االجتماعي ،فيو ييدؼ الى تكويف عبلقات 

 .انسانية بيف االفراد في مختمؼ انحاء المجتمع 

 :النظرية المستخدمة  -7

لكؿ دراسة و لكؿ بحث طريقة خاصة متبعة ، و ذلؾ لبناء نسؽ عممي كامؿ ، و في ىذه الدراسة 

إستعممت نظرية اإلستخدامات و اإلشباعات فيي تعتمد عمى أف الجميور ، ىو جميور مشارؾ و 

 .فعاؿ كونو يستخدـ وسائؿ اإلعبلـ و اإلتصاؿ في تحقيؽ أىداؼ مقصودة 

لماذا : تسعى بحوث االستخداـ و اإلشباع إلى اإلجابة عف التساؤؿاالستخدامات و االشباعات 

يستخدـ المتمقي وسائؿ االتصاؿ؟ ومف خبلؿ ىذا التساؤؿ يمكننا أف ندرؾ بأف ىذه الدراسات تعتبر 

المتمقي نقطة البدء وليس الرسالة اإلعبلمية أو الوسيمة االتصالية، ومف خبلؿ ىذا التركيز عمى 

المتمقي يرى أصحاب ىذا االتجاه أف األفراد يستخدموف وسائؿ اإلعبلـ ومحتوياتيا ألمور كثيرة قد 

ال تكوف ليا عبلقة باليدؼ الذي يريده القائـ باالتصاؿ، ذلؾ أف األفراد بدال مف أف يكونوا مستقبميف 

لرسائؿ االتصاؿ فإنيـ يسعوف إلى استخداـ وسائؿ االتصاؿ بما يتفؽ مع حاجاتيـ ويشبعوف بذلؾ 
                                                             

 alhodaif"تـ التصفح في الموقع " فايسبوؾ"عاصـ الحضيؼ ،الدور االعبلمي لمموع االجتماعي عمى االنترنت - 1
blogspot "2010 . 

2 -com.http : wikipidia . 
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حاجات عديدة لدييـ وليس بالضرورة أف يتـ إشباعيا عف طريؽ وسائؿ اإلعبلـ، فالفرد قد يمجأ إلى 

 .بدائؿ أخرى غير وسائؿ اإلعبلـ إلشباع حاجاتو

لكؿ دراسة منيجية خاصة و طريقة خاصة لتأسيسو و مف ىذه الخطوات :  منيج الدراسة  -8

أخترنا المنيج الوصفي التحميمي و ذلؾ مف خبلؿ دراستنا ليذا الموضوع بإختياره الباحث مف 

 .ناحية النظرية ، بحيث يكوف عمى عمـ  بأبعاده و جوانبو 

إف المنيج ىو الطريؽ العممي المؤدي أو الموصؿ ليدؼ البحث، وىو الخيط غير المرئي الذي 

يشد فقرات البحث عمى بعضيا، فالمنيج فف لمتنظيـ الصحيح لسمسمة مف األفكار العديدة، ويرتبط اختيار 

المنيج في أي دراستو بناءا عمى الموضوع المدروس، وبما أف دراستنا تندرج ضمف الدراسات الوصفية، 

التي تقـو عمى رصد ومتابعة دقيقة لظاىرة أو حدث بطريقة كمية أو نوعية في فترة زمنية معينة، فإف 

المنيج المتبع في ىذه الدراسة ىو منيج الوصفي الذي ييدؼ إلى جمع الحقائؽ والبيانات عف ظاىرة أو 

موقؼ معيف مع محاولة تفسير ىذه الحقائؽ تفسيًرا كافًيا ويشغؿ ىذا المنيج مكانة ىامة في العمـو 

االجتماعية ألنو يتكيؼ مع ظروؼ الظواىر االجتماعية المتسمة بعدـ الثبات والتغير وتتعدد المؤثرات 

دراكيـ ومشاعرىـ وأفكارىـ،  الفاعمة فيما وىو أحد أشكاؿ الخاصة بجمع المعمومات عف حالة األفراد وا 

 .ويعتبر أيًضا الشكؿ الرئيسي والمعياري لجمع المعمومات

وعميو فإف المنيج الذي اعتمدنا في دراستنا أاًل وىو المنيج الوصفي يمكننا مف التوصؿ إلى نتائج 

دقيقة ليذه الدراسة، وذلؾ مف خبلؿ العينة المختارة، ثـ تعميميا عمى اساتذة الجامعة وبالتالي 

 .الوصوؿ إلى نتيجة تبيف ما مدى استخداميـ لمواقع التواصؿ االجتماعي في التعميـ الجامعي 

يشير المجاؿ إلى المكاف أو البيئة أو المنطقة الجغرافية و إلى الناس و فاعبلتيـ :  مجال الداسة 

 .و عبلقاتيـ و إلى الزمف الذي يوجد ىؤالء الناس 
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 نظرا لطبيعة مجتمع البحث و العينة البحثية المختارة في ىذه الدراسة يجب :المجال المكاني  -

عمينا التوجو لقاعات األساتذة بجامعة عبد الحميد إبف باديس التي تقع في مدينة مستغانـ 

 .شماؿ غرب الجزائر 

إف تاريخ جامعة عبد الحميد إبف باديس مرتبط بشكؿ وثيؽ مع منطقة الظيرة ، تأسست الجامعة 

 ، مؤسسة التعميـ العالي كونت و لمدة زمنية طويمة النخبة الفكرية 1978كمركز جامعي عاـ 

 .لمجية الغربية و التي يزاؿ تأثيرىا كبيرا 

 :تتكوف حاليا جامعة عبد الحميد إبف باديس مف تسعة كميات و معيد واحد 

  كمية الطب 

  كمية العمـو الدقيقة و اإلعبلـ األلي 

  كمية عمـو الطبيعة و الحياة 

  كمية العمـو التكنولوجية 

  كمية األداب و الفنوف 

  كمية المغات األجنبية 

  كمية الحقوؽ و العمـو السياسية 

  كمية العمـو اإلقتصادية التجارية و عمـو التسيير 

  كمية العمـو اإلجتماعية 

 معيد التربية البدنية و الرياضية 

 أيف بدأنا 2019 إنطمؽ مشروع ىذه الدراسة في شير جانفي مف عاـ : المجال الزماني  -

لننطمؽ '' بوعمامة العربي '' بتحديد الموضوع الذي إستمرت فكرتو إلى حيف اإلجتماع بالدكتور
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رحمة العمؿ عميو مف خبلؿ جمع المعمومات و البيانات و الدراسات و تحديد اإلطار المنيجي 

.في شير فيفري و الذي إستمرت الدراسة فيو إلى أواخر شير جواف 
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 التعميم العالي : الفصل األول 

 التعميم العالي في الجزائر: المبحث األول 

 نشأة التعميم الجامعي  -5

 تعريف التعميم الجامعي  -6

 خصائص التعميم الجامعي  -7

 أىداف و أىمية التعميم الجامعي -8

 األستاذ الجامعي : المبحث الثاني  

  تعريف األستاذ الجامعي 

  ميام األستاذ الجامعي 

  خصائص األستاذ الجامعي 

  أساليب و طرق التعميم الجامعي 
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 :تمييد

أساؿرأصبحالتعميمالعاليعامبلأساسيافيالتنميةمنحيثأنيإستثمارجيدتجاوزالفكرةالكبلسيكيةالمركزةعمىاألرضو

مالوالعمؿ،وأضحىيعتمدعمىاإلستثمارالبشريحتىيتمتحقيقالتوازنبينالمدخبلتوالعوائد،والفرقينامندونشكيرجعإلىتكوينوت

 .دريباألفرادواكسابيمالمعارفوالميارات والقدراتالكفيمةبزيادةإنتاجيتيموتحسينيا

وبالتاليفالطريقةالوحيدةالتييصبحعنطريقيااإلستثماراإلقتصاديناجحاىيإنتاجالقوىالعاممةوالماىرةوالمدربةتد

ريباعاليا،حيثاصبحتأىمركائزاإلقتصادالحديث،ببللمحصمةالنيائيةلعمميةاإلستثمارفياإلنسانييالتعميمالعاليوالبحثا

 .1لعممي

 :وألنمقوماتالتعميمالعاليمتمثمةأساسافي

 البحثالعممي. 

التفكيرالناقد. 

 عدمالتسميمبموروثاتالماضي. 

 احتراماالنساف. 

 إحبلاللتعمممكانالتعميـ. 

 الحواربدالمناإلستماع. 

2القدرةعمىإبداءالرأيبدالمنالتسميمبالمعتقداتالسائدة. 

فإنييعتمدعمىييئةتدريسذاتكفاءاتو 

 .3بالتعميمميتطابقوالمقاييسالدوليةواالرتقاءقدراتمتناسبةوالدورالذيتضطمعبيالجامعةوالمتمثمفيالنوعيةوالمبلءمة،

                                                             
 .95 ، العدد األوؿ  ، ص 2004عماري عمار ، الجامعة الجزائرية  الواقع و األفاؽ ، سمسمة إصدارات ، - 1

 .78 ، ص 15 ، العدد 1997 ، مجمة الكممة ، 21محمد أحمد السيد ، مف التحديات التي تواجو التعميـ في القرف  - 2
 .78محمد أحمد السيد ، المرجع السابؽ ، ص  - 3
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وفييذاالفصمسنتطرقإلىإبرازدورالجامعةوىدفيافيالمجتمع،وسنتعرفعمىأىموسيمةتستخدميالتحقيقذلكاليدفمعـ

 .عرفة خصائصو صفاتيذىالوسيمة

 التعميمالجامعي

 نشأةالتعميمالجامعي

فاف 1حسبيشاممريزيؽ،فاطمةالفقيو

لىمكانيجتمعفيياألساتذةوالطمبة،وبالتاليفييموجودةمنذأكثرمنأربعةآالفسنة،ويمكنتصنيفيذا: مصطمحالجامعةيشيرا 

لىمرحمتينأساسيتيف   :التطورا 

 :مرحمةالنشأةوالتأسيس

( 1453-476)وتمتدمنالعصورالوسطىتحديدابيف 

ذكانيتمفياألديرةالكبيرة،ويتمتمقياؿ ويمكنالقوألنأقدمتجمعبيناألساتذةوالطمبةلتمقيالعموموالمعارففيمكانواحدكانفيمصرا 

عمومالدينيةو الرياضيات، الفمؾ، الطب ، القانوف ، اليندسة ، النحتوالرسـ،ومنأشيرجامعاتمصرجامعة 

 .أونفيعينشمسأمااألديرةفأشيرىاالكرنؾ،وتبللعمارنة

 ( ؽ ـ1500)أمابدايةالجامعةفياليندالقديمةفقدكانتعاـ 

 .حيثإتخذالحكماءمنالغاباتالبعيدةمقراتميممتعميمالصغارالشبابالخطابةوالمنطقوالفمكوالرياضيات

 (ؽ ـ124 )وفيالصينظيرتالجامعةسنة

الجامعاتالصينيةميتمةبتدريسالعؿ)مرسوماحددفييأنظمةمؤسساتالتعميمالعامة،حيثكانتوىنيحينأصدراالمبراطور

ومالكبلسيكيةوالتعاليمالكونفوشيوسية،ومنثمإنتشرتمؤسساتالتعميمالعاليفيببلداليونانوالرومانوالسريانوالصابئةفيالش

 .رقوببلدفارس

                                                             
  ، دار الراية الدولية لمصحافة واإلعبلـ ، ص 2007ىشاـ مريزيؽ ، فاطمة الفقيو ، أساليب تدريس اإلجتماعيات ، - 1

21-23. 
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وقدطورالعربالمسممونبعدىاالتعميمالعاليمنذبدايةالقرنالثانيمميجرةوالتاسعممميبلد،معتمدينعمىتراثاليونانوالفرسو

. وأصبحتكممنبغدادودمشقوالقدسوقرطبةمزارا لطمبةالعمممنأنحاءالعالـ  .غيرىممناألممفيالعمومالمختمفة

 :مرحمةالتطوروالعطاء

شكبللتقدمفيالعمومواآلدابوتطورالمدنواإلقبالعمىالتعميمعوامممساعدة 

أدتإلىنشأةالجامعةبمفيومياالحديث،فقدظيرتبوادرالجامعاتبيذاالمفيومفياوروبا 

 1158)فيأواخرالقرنالحاديعشر،إذأطمقعمىتجمعاألساتذةوالطبلبفيشمااليطالياعاـ 

 .التيتعنياإلتحادأوالتجمعيونيفرستاسوىيكممةمشتقةمنالبلتينيةيونيفرستيإسـ(ـ

 )ـ1214 ( وقدظيرالكيانالجامعيبالمفيومالمتعارفعمييحالياأوالألمرفيبولونياعاـ

 )ـ1231 ( والتيإشتيرتبالدراساتالقانونية،وجامعةسالرنوعاـ

  .المشتيرةبالدراساتالبلىوتية(ـ1200)التيإشتيرتبالدراساتالطبية،وكذلكجامعةباريسعاـ

  15بعدىاتوالىإنشاءوتأسيسالجامعاتفيكافةأنحاء أوروبا ،ومعمنتصفالقرف

أصبحتيناكجامعةفيكممدينةىامةفيأوروبا،أىمياجامعةتولوزفيفرنساعاـ 

 ( وجامعةإكسفوردعاـ (ـ 1347)،وجامعةبراغ فيألمانياسنة(ـ1220)،وجامعةسالمانكافيإسبانياعاـ(1229ـ)

 . 1(ـ1253 ( وتمتالمصادقةعميياسنة )ـ1167

مماسبقيتضحمناأناإلىتمامبالتعميمالعاليبدأمنذالعصورالوسطى،وقدكانسببافيالتنويرالفكريخاصةمعظيورالف

والتيجعمتمنالتعميمالعاليأساساعممياوفكريا،وجسدتالبوادراألولىمئلستثمارالبشريمنخبلالؿ16ىضةاألوروبيةفيالقرف

 .مإنشاؤىا،أومنحيثالمعارفواإلختصاصاتالتيكانتتيتمبياكمجامعة2جامعاتالعريقةالتيت

 اسماعيمبوخاوة،فوزيعبدالرزاق،حسبرأماعننشأةالتعميمالجامعيفيالجزائ

                                                             
 .23-21ىشاـ مريزيؽ و فاطمة الفقيو  ، المرجع السابؽ ، ص  - 1
 .124-123 ، ص 2001إسماعيؿ بخاوة ، فوزي عبد الرزاؽ ، أفاؽ التعميـ العالي في ظؿ األلفية الثالثة ،  - 2
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فيمكنالقوألنبداياتيكانتفيبجايةالناصريةعاصمةالدولةالحماديةآنذاؾ،والتيكانتمنارةإشعاعوعممبفضمجامعة

 .سيديتواتيالتيذاعسيطيافيكبللبحراألبيضالمتوسط،نظرالنوعيةالتدريسفيياخاصةعممالرياضيات

مجامعةالجزائر،وكانتمعدةأصبلإلستقباألبناءالمعمرينوبعضمنأ19ولقدأسستفرنساالكولونياليةفيأواخرالقرف

 ( 1954م)وقدبمغعددالطمبةالجزائريينالمسجمينفيجامعةالجزائرسنة .بناءاألىالي

 (ـ 1962-1954)طالبامنأبناءاألوروبييف،وخبللفترةثورةالتحرير4589طالبمقابؿ557حوالي

 .طالبافيبعضالدواللصديقة1059إستطاعتقيادةالثورةوجبيةالتحريرالوطنيمنتكوينحوالي

وعنداإلستقبللعممتالدولةالجزائريةعمىتدعيمالتعميمالعاليبإنشاءالعديدمنالجامعاتوالمراكزالجامعيةفيمناطقمختمفةمنا

 :والجدواللتالييوضحتطورالتعميمالعاليفيالجزائرعمىمدىسنوات .لببلد

 

 

 

 

 .1ر تطوراليياكبللبيداغوجيةلقطاعالتعميمالعاليوالبحثالعمميفيالجزائ :جدول

                                                             
 .124-123إسماعيؿ بخاوة ، فوزي عبد الرزاؽ ،المرجع السابؽ ، ص  - 1
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 :ويمكنتمثيميذاالتطورعمىالشكبللتالي

 .1يمثمتطوراليياكبللبيداغوجيةلقطاعالتعميمالعاليوالبحثالعمميفيالجزائر :شكل

 

 :تعريفالتعميمالجامعي

حينمانريدالتحدثعنفمسفةالتعميمالجامعيودورىالتنمويفيالببلدفإننانستخدمعدةمرادفاتكالجامعةو 

التعميمالعالي،لذا 

فالتعاريفالتيسنتطرقمياتالياىيتعاريفجامعةألنياتحمممعنىواحدالممرادفاتالثبلث،ونحنفيموضوعناسنكتفيبإستخدامـ

مؤسسة :انو 2صطمحالتعميمالجامعي،الذييعرفحسبالطاىر ابراىيمي 

أوجدىاأناسمتحقيقأىدافممموسةومتعمقةبالمجتمعالذيينتمونإليو،فكممجتمعيؤسستعميميالجامعيبناءاعمىمشاكميالخا

                                                             
 .124-123إسماعيؿ بخاوة ، فوزي عبد الرزاؽ ،المرجع نفسو ، ص  - 1

 ، 8 ، العدد 2003الطاىر إبراىيمي ، الجامعة  و رىانات عصر العولمة ، مجمة العمـو اإلجتماعية  و اإلنسانية ،  - 2
 .142-141ص 
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 .صةوتطمعاتيواتجاىاتيالسياسيةواإلقتصاديةواإلجتماعية

ففيالمجتمعاتالمحافظةيقومبميامفكريةوتكوينيةترميإلىالمحافظةعمىالوضعالقائمأمافي 

 .المجتمعاتالثوريةفإنييكونذاإمتيازفينطاقالثورة

ىوالدراسةفيالجامعاتفينظرالكثيريندراسةمتخصصة،ينبغيأنتقتصرعمىمادةالتخصصومايرتبطبيامنموادأخر

ىإرتباطاشديداعمىعكسالدراسةفيالتعميمالعاـ،الذييسبقالتعميمالجامعي،أينيدرسالطبلبمبادىءوأساسياتالمعرفةفيكبلؿ

 .حقولتقريبا

: ،بانو 1و ايضا عرفو سعيدالتمواخروف

ىومؤسسةتقومبصورةرئيسيةفيتوفيرتعميممتقدمؤلشخاصعمىدرجةمنالنضج،ويتصفونبالقدرةالعقميةواإلستعدادالنفس

 .يعمىمتابعةدراساتمتخصصةفيمجاألوأكثرمنمجاالتالمعرفة

 بأنيمؤسسةثقافيةإجتماعيةيمتقيفيياالقديـ  ،2و يعرفو اليبلؿ الشربيني

 والحديثوىذىالمؤسسةالتوجدفيفراغ،فكممايوجدفييامنأفكارجديدةوقديمة،ومايصطرعفييامف

نظرياتوآراء،ومايظيرفييامننزعاتمحافظةأوتجديديةإنماىوظاىرةطبيعيةلمعبلقةالعضويةالدائمةبينياوبينالـ

 .3جتمعالذيتوجدفيو

  بأنييومناألدواتالتيتسيمفيتكوينالفرد،4ويعرفو شبؿ بدراف و كماؿ نجيب

                                                             
 ، األردف ، دار الفكر لمنشر و التوزيع  ، ص 1 ، ط 1997سعيد التؿ و أخروف ، قواعد الدراسة  في الجامعة  ،  -  1

29. 
 .19-18 ، مصر ، دار الجامعة الجديدة ، ص 2007 ، 11اليبلؿ الشربيني  ، التعميـ الجامعي في القرف  -  2
 .19-18اليبلؿ الشربيني  ، المرجع السابؽ  ، ص  - 3
 ، مصر ، دار الوفاء لمطباعة و 1 ، ط2006شبؿ بدراف و كماؿ نجيب ، التعميـ الجامعي و تحديات المستقبؿ ،  -  4

 .11النشر  ،  ص 
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 .والمجتمع،وبمورةمبلمحيفيالحاضروالمستقبممعا

 .وضمانطرقالتطورالسميممؤلمةفيمسيرتيانحوأىدافيافيالتقدموالرقيفيمختمفميادينالحياة

مماسبقعرضييتضحأنالتعميمالعاليمرحمةعميامنالمراحبللتعميميةوىومجالمتخصصممدراسةبصفتيبدايةلمحي

 .اةالمينية،لذافإندورىيتركزعمىتنميةالشبابفكراووجداناوانتماءافيمختمفالمجاالتالعممية

 خصائصالتعميمالجامعي

: 

عتبارىباحثامنحيثأنيذاالتعميميساعدىعمىالبحثوالتحميمو1قيعقوبييقوليشاممريز ،انأكثرمايميزالطالبفييذىالمرحمةىوا 

التوصئللىتحقيقاألىدافبالطرقالعممية،كماييتمبتأطيرىوتدريبيعمىاإلنتاجالشخصيوالتأليفوكتابةواخراجالبحوث،لي

 .صبحفيالمستقبمقادراعمىاإلنتاجفيميادينمختمفة

لىأنالتعميمالعالييركزفيتكوينيممطالبعمىمكتسباتعمميةوفنيةمعتنميةمياراتيوقدراتياإلبداعيةفيـ يشيرىذاالتعبيرا 

جااللبحثوالتحميمواإلنتاجالعممي،مايؤديإلىوجوبإعتمادىعمىييئة 

 .تدريسذاتخصائصوقدراتوكفاءاتعاليةكفيمةبتحقيقتمكالخصائصفيالطالببفعاليةأكبروجودةونوعيةأفضؿ

   :2و توجد خصائص أخرى منيا 

 إذ ال تحتوي الخطط الدراسية لمكميات الجامعية ،ُيعدُّ مف أنواع التعميـ الُمتخّصص 

 .عمى مواد عاّمةٍ  كما في الدراسة المدرسية

  ،ُيطّور قطاع التعميـ مف خبلؿ االعتماد عمى تزويده بمجموعةٍ  مف الُكتب

 .والمؤلفات الُمتخصصة في العديد مف المجاالت الدراسّية

                                                             
 .23 ، األردف ، دار الراية لمنشر و التوزيع  ، ص 2008ىشاـ مريزيؽ يعقوب ، قضايا معاصرة في التعميـ العالي ،  -  1
  .2016 اوت  14موقع موضوع ، كتابة مجد خفر ،  - 2



 اإلطـار النظـري لمدراسـة

 

24 
 

  يحافُظ عمى التطور االقتصادي، عف طريؽ تزويد سوؽ العمؿ بالعديِد مف

 .الكفاءات التي تدعمو، وُتطّوره

  ُيقّمُؿ مف مستوى األمّية العاـ في المجتمع، ويزيُد مف الوعي المعرفي، واإلدراكي

 .عند المتعمميف مف فئة الشباب

  ـُ مجموعًة مف األبحاث الُميّمة في مختمِؼ مجاالِت المعرفة، مما يدعـ قطاع ُيقّد

 .البحث العالميّ 

 

 

 

 

 :أىدافوأىميةالتعميمالجامعي

:  في ما يمي ، 1يبينياسعيدبنحمدالربيعي

 : التعميم

ويتضحمنخبللتقديمبرامجتعميميةفيشتىأنواعالتخصصاتمممتعمميف،بقصدإعدادىموتأىيميمممحياة،ليكونواقادرينعمىاؿ

تكيفمعالبيئةالحياتيةوالعمميةواإلسيامفيتنميةمجتمعاتيموالمجتمعاإلنسانيككؿ،وتأتييذىالميمةعمىرأسأولوياتالتعمي

                                                             
 ، األردف  ، دار 1 ،  ط2008،-  التغيرات و التحديات  –سعيد بف حمد الربيعي ، التعميـ العالي في عصر المعرفة  - 1

 . 29-27الشروؽ لمنشر و التوزيع  ، ص 
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مالعاليإذأنإسياميفيإعدادوتييئةاألجيااللقادمةلمعمموالمشاركةفيالتنميةالشاممة،يعدعنصراأساسيافيتقدمالمجتمعواؿ

 .نيوضبيفيكبللمجاالتاألخرى

 :مايعنيأنالتعميمكعمميةمنعممياتالتنميةيقومعمىأسسعدةأىميا

إختيارالبرامجالتعميميةالمبلئمةلمتخصصاتالمختمفةوالمواكبةلمتطورالعممي،معإعتمادطرقتدريسوتقييمتضمف

 .جودةالعمميةالتعميميةكمدخمميمفيتكوينوتدريبوتجويدالطالبباعتبارىالمخرجاألساسيميا

طبعاىذااليتمإالبإستغبللكفاءاتومياراتوقدراتييئةالتدريسالقائمةعمىيذىالميمةوالتيتعدبالنسبةلياأحدالواجباتاألساس

 .يةالمدرجةضمنميامأستاذالتعميمالعالي

 :البحثوالتطوير

يعتبرانمنبينالوظائفالرئيسيةلمتعميمالعاليخاصةفيمراحبللدراساتالعمياوعامبلأساسيامنعواممتحسينوتعزيزالكفاءةالداخ

ليةوالخارجيةلنظامالتعميمالعالي،منخبللمايتوفرلدييمنكفاءاتعممية،إضافةإلىتنميةالمعرفةوالمساىمةفيإنتاجياوتطو

 .يرىا،و ايجادالحمواللمناسبةلمتحدياتالتييواجيياالمجتمعالمحميوالعالمي

ومنيذاالمنطمقيعمبللتعميمالعاليعمىرعايةوتأىيبللقدراتوبناءالكفاءاتالمتميزة،لمقيامبإجراءالبحوثوالدراساتوالتجاربالعؿ

 .ميةبمايخدمالمجتمعالبشريويساىمفيتقدميورفاىيتو

ىذاالمفيوميمكننامنإدراكأنميمةالتعميمالعاليبلتقتصرعمىتجديدوتجويدونقموتمقينمختمفالبرامجالتعميميةلمطالب

منأجمتنميةمعارفيتييأةليممحياةالمينية،وانماميمتيتركزأيضاعمىتدريب 

الطالبعمىالتحميموالنقدواعطاءرأيو،معتدريبيعمىالبحثعمىالحقيقةوايجادالحمولممختمفالمشكبلتوالظواىراإلنسانيةأوالطبي

 .عيةوبالتاليالمساىمةفيالتطويراإلقتصاديواإلجتماعيوفيمجااللبحثالعممي

 :خدمةالمجتمع

وىيتشكئلحدىالوظائفاألساسيةلمجامعاتومؤسساتالتعميمالعالي،ولذااليتوقفدورالتعميمالعاليعندميمتيالتعميموالبحث،

وانمايمتدإلىخدمةقضاياالمجتمعمنخبللوحداتيومراكزىومنشآتيومختبراتيالتيتقدمإسياماتيالجميعالييئاتوالمؤسسا
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ت،وىيتنجزمنخبللماتقدميمنإستشاراتوأبحاثوكذامنخبلاللحمواللتيتقدميالمعالجةالمشكبلتالتيتعترضمختمفمؤسسا

 .تالمجتمع

ىذىالفكرةتوضحأنمؤسساتالتعميمالعاليتسيمباإلعتمادعمىمفكريياوباحثييافينشرالوعيالثقافيوالفكري،وبثالمز

يدمنالطاقاتالكفأةذاتالمكتسباتالعمميةفيمختمفالتخصصات،والتيتسعىبدورىاإلىإحداثالتغييراتمنخبللدراسةوتحميبللـ

 .شكبلتوالظواىرالمختمفةالتيتصادفالوجوداإلنسانيفيمحاولتيممتطور

 : التدريبالمستمر

ستثماراناجحايؤديإلىزيادةاإلنتاجية،وخمقفرصعممجديدة،ذلكأنالشيادةالجامعيةلمتعدتكفيوحده يشكبللتدريبالمستمرا 

التأىيبللمتخرجممحياةالمينية،لذاأصبحالتدريببليقؤلىميةعنالتعميممنحيثأنيينقبللطالبإلىأرضالواقع،ويزودىبالكفاء

حتياجاتومتطمباتاألفرادوالسوقومؤسساتاألعمالوسقفتو اتالبلزمةوالمطموبةلعصرمختمفومتغيربإستمرار،السيماتغيرا 

 .قعاتيمومستوىرضاىـ

منيذاالمنطمقنستنتجأنالتعميموالتدريبوجيانمعممةواحدة،فإكتسابالطالبممختمفالمعارفوالعموموالنظريات،ممكنأ

نيجعممنيمفكرا 

بارعاويساعدىفيصنعأفكارىوآراءىوحدىدونالتقيدبآراءاآلخرينمكنيذىاإلستقبلليةالفكريةوحدىاالتكفيؤلنتجعممنيمو

. 1نيامتمكناوممارساجيدالمينتو،ألنيذاالدورمرتبطأساسابالتدريب

 .األستاذالجامعي

:  تعريفاالستاذالجامعي

                                                             
  .29-27سعيد بف حمد الربيعي  ، المرجع السابؽ  ، ص  - 1
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،بأنيمختصيستجيبمطمبإجتماعي،يتحكمفيعددالبأسبيمنالمعرفةوالمعرؼ1ويايعرفحسبماجاءفيزوليخةطوط

ةالعممية،وىوعاممحرفيإختياراتيالبيداغوجية،معالحرصعمىجعمحريةالمبادرةو 

 .اإلستقبلليةتوافقوبكمحساسيةمنفعةالمستخدميف 

ىذاالتعريفيوضحأندوراألستاذالجامعيمرتبطبمتطمباتالمجتمع،ومستجيبوممبيمحاجاتياألساسيةمستغبلفيذلؾ

المعرفةالنظريةوالتطبيقيةإلنتاجأفرادقادرينعمىتحقيقالتطوراإلجتماعي،ولكنيذا 

اإلنتاجمقترنبمدىإستقبلليتيالبيداغوجيةفيإختيارالبرامجواألىدافالتييسعىإلىتحقيقياوالوسائموالطرقالمستخدمةفيذلكبـ

 .ايتفقوالصالحالعاـ

ذاإتجيإلىالخارج،وباحثإذاإتجيإلىداخبللجامعة   . .ويعرفأيضاعمىأنيخبيرا 

لىرتبتيالعمميةفيمجالتخصصو، ىذاالمفيوميوضحأناألستاذالجامعيفينظرالمجتمعخبيرفيمجالو،وذلكبالنظرا 

والىدورىالمنوطميوالمتمثمفيتكوينالكوادرالبشرية،أمابالنسبةلمجامعةفيوباحثييتمبدراسةمختمفالمشكبلتوالظواىراإلنس

 .انيةوالطبيعية،ومساىمفيإنتاجالمعرفةالعممية

  :،يعرفاألستاذعمىأنو2وحسبمحمدعوضالترتوري،اغاديرعرفاتجويحات

 .مدرسوباحثومفكرومشرفعمىأبحاثالطمبة،وعضوفاعمفيخدمةالمجتمعومرشدومربيممطمبة

فييذاالتعريفتمتحديداألدواراألساسيةلؤلستاذ،والتيتتمثمفيالتدريسوالبحثواإلشرافعمىأبحاثالطمبة،واإلرشادوالترب

 .ية

                                                             
زوليخة طوطاي ، الجو التنظيمي السائد في الجامعة الجزائرية  و عبلقتو برضا األساتدة  و أدائيـ  ، رسالة مقدمة -  1

 .12 ، جامعة الجزائر ، ص 1993لنيؿ شيادة الماجيستير في عمـ النفس ، 
محمد عوض الترتوري  و عرفات أغادير جويحات  ، إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي  و مكتبات و -  2

 . 103 ، األردف  ، دار الميسرة لمنشر و التوزيع  ، ص 1 ، ط2006مراكز المعمومات  ، 
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فيضوءماسبقعرضييمكنتعريفاألستاذالجامعيعمىأنيذلكالمدرسوالمفكرالذييسعىإلىإكسابالطالبمختمفالمعارفواؿ

نظريات،والموجيمقدراتيومياراتيوالمشرفعمىإنجازمذكراتيوتكوينآراءىالخاصةفيالظواىرالمعالجة،والباحثالمنتجممـ

 .عرفةوالمربيالناقممؤلخبلقوالصفاتالعمميةوالمينيةالتيوجبعمىالطالبالتحميبيا

 

 

 

 

 

 :مياماألستاذالجامعي

 : 1ميام األستاذ الجامعي- 

: مياـ األستاذ الجامعي في ثبلثة مياـ و ىي ''  carpontier'' حدد كاربونتي 

 .البحث  

 .التعميـ  

 .التنظيـ ، و ىي مياـ تكمؿ بعضيا البعض  

: أما المشرع الجزائري فقد حدد مياـ األستاذ الجامعي فيما يمي 

  يدرس تسع ساعات أسبوعيا. 

  المشاركة في أشغاؿ المجاف التربوية باإلضافة إلى مراقبة اإلمتحاف. 

  تصحيح نسخ اإلمتحانات مع المشاركة في أشغاؿ المداوالت. 
                                                             

فضيؿ دليو و أخروف  ، إشكالية  مشاركة الديمقراطية في الجامعة الجزائرية  ، منشورات جامعة منتوري  ، قسنطينة  -  1
 .223 ، ص 2001، فيفري 
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  تحضير الدروس و إستمرار في تحديثيا ، و اإلشراؼ عمى الرسائؿ و

 .األطروحات و الدراسات العميا 

  المشاركة في حؿ المشاكؿ التي تطرحيا التنمية مف خبلؿ الدراسات و األبحاث 

  إستقباؿ الطمبة لمدة أربع ساعات في األسبوع لتقديـ النصائح و التوجييات. 

 1المساىمة في ضبط األدوات العممية التي ليا عبلقة بمجاؿ التخصص.  

فقد حدد مجموعة مف المياـ التي يتعيف عمى األستاذ الجامعي 2عجميأما الدكتور أحمد إسماعيؿ 

 .ميما التخصص الذي يدرسو و المرحمة التي يعمؿ بيا أف يقـو ليا و يؤدييا و نذكر منيا 

 و ىنا يتطمب أف يكوف األستاذ متمكنا مف المادة أو المقياس الذي  : التعميم

 .تخصص فيو و كمؼ بتعميميا لمطمبة ، كما ينبغي أف يكوف عمى دراية بكيفية تعميمو المقياس

 المقصود مف أف ال يتوقؼ األستاذ عف تخصصو بؿ ينبغي أف يبدأ  : التثقيف

بتييئة المناخ لمثقافة العامة أيف يربط المادة التي يقدميا بالبيئة و قضايا المجتمع بيا و القضايا 

 .القومية و العالمية 

 إذ ال ينبغي أف يتوقؼ األستاذ عمى  : تدريب الطالب عمى البحث عن المعرفة

التمقيف و التحفيظ ، و إنما ينبغي أف يدرؾ أف عممو التمقيني يفسد التعميـ و يفسد المجتمع  ، و 

يخمؽ شخصيات سمبية  ، و مف ىنا وجب أف يدفع األستاذ طبلبو إلى التفكير و البحث و 

 .اإلستقصاء و التحرير 

                                                             
 .223 ، ص نفسوفضيؿ دليو  و اخروف  ، المرجع -  1

-32 ، الفكر العربي ، القاىرة ، مصر  ، ص 1 ، ط2000احمد إسماعيؿ عجمي  ، إدارة بيئة التعميـ والتعمـ  ،  - 2
33. 
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 ينبغي أف يكوف األستاذ عمى يقيف مف أىمية دوره  : إرشادالطالب و توجيييم

 .اإلرشادي و التوجييي 

 مف الميـ أف يسعى األستاذ  : تييئة مناخ الحرية و الديمقراطية و حفظ النظام

إلى خمؽ مناخ ديمقراطي في قاعة الدرس ، و أف يشعر طبلبو بالحرية ، و أف يتيح ليـ فرص 

 .التعميـ بما يريدوف و أف يشاركوا في رسـ البيانات و القرارات 

 ال ينبغي أف يبقى األستاذ منتظرا إلى أف تعمف اإلدارة  : التنمية المينية الذاتية

 .أو الوزارة عف برامج لمتدريب ، و لكنو ينبغي أف يبادر تنمية ذاتو تخصصيا و بيداغوجيا 

 األستاذ مسؤوؿ عف تقويـ نفسو سموكيا و أدائيا ،  : تقويم التعميم و تطور الطمبة

و تقويـ عممية التعميـ في فصمو و تقويـ طبلبو و ىو مسؤوؿ أيضا عف إشتراكيـ في تقويـ أنفسو 

و تقويمو ىو نفسو  ، و ىو بذلؾ يدرب طبلبو عمى اإليجابية والمشاركة الديمقراطية و النقد 

  .1الموضوعي أيضا

 : 2خصائص األستاذ الجامعي 

يتفؽ معظـ الميتميف بمجاؿ التعميـ العالي عمى أف األستاذ الكؼء ىوالذي يحدث التغيرات 

المطموبة في سموؾ الطبلب ، و ىذا ال يأتي إال مف خبلؿ تمتع األستاذ بمجموعة مف 

 : الخصائص و الصفات التي يمكف تصنيفيا في محوريف كما يمي 

                                                             
 .33-32أحمد إسماعيؿ عجمي  ، المرجع السابؽ ، ص -  1
حمداف أحمد العضوي ، خصائص عضو ىيئة التدريس التي يفضميا الممتحقوف بكميات المعمميف بالمممكة العربية  -  2

 .55 ، ص 2 ، مجمة كمية المعمميف  ، العدد  2003السعودية ،  
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ىي مجموعة مف الخصائص التي تتعمؽ بتمكيف  : الخصائص الشخصية -1

عضوية التدريس مف التمتع بمظير شخصي و الجدية و اإلخبلص في أداء عممو ، و أف 

 .يكوف قدوة حسنة لطبلبو في قولو و فعمو داخؿ الجامعة 

ىي مجموعة مف الخصائص التي تتعمؽ بتمكف عضو  : الخصائص االجتماعية -2

ىيئة التدريس مف اإلطبلع عمى ثقافة مجتمعة و التمتع بحسف التصرؼ مع طبلبو في 

المواقؼ الصعبة ، و القدرة عمى إقامة عبلقات اجتماعية و إنسانية مع طبلبو و زمبلئو و 

 .اإلدارة 

: األساليب و الطرق التعميمية في التعميم الجامعي  

تتعدد طرؽ و أساليب التعميـ في الجامعة تبعا لتنوع التخصصات ، فمنيا ما يحتاج الحفظ و 

. و منيا ما يتطمب اإلبداع و منيا ما يحتاج لمممارسة العممية و التجريبية الميدانية االستظيار 

. 1و لكؿ ىذه الطرؽ مزايا و عيوب ، حتى تتبلءـ مع مواقؼ معينة دوف أخرى 

و لقد صنفت طرؽ التعميـ إلى عدة تصنيفات أىميا تصنيؼ جبرائيؿ بشارة  ، و ىو تصنيؼ 

: يفرؽ بيف الطرؽ التقميدية و الطرؽ الحديثة  

 مدخل التعميم التقميدي : طرق التعميم التقميدية   -1

و تتضمف الطرؽ الكبلمية و اإلضافية العممية و النظرية ، و ىي طرؽ شائعة اإلستخداـ في 

جامعات الدوؿ النامية ، تعتمد عمى حشو األذىاف بالمعمومات والمعارؼ المتنوعة دوف تنمية 

التحصيؿ واإلنتاج الفكري ، األمر الذي يؤدي إلى قتؿ روخ المشاركة و تنمية الروح السمبية و فقدانف 

                                                             
، -  دراسة ميدانية بجامعة الشرؽ الجزائري - لحسف بوعبد هللا ومحمد مقداد ، تقويـ العممية التكوينية  في الجامعة  -  1

  .35 ، ديواف المطبوعات الجامعية  ، الجزائر ، ص 1998
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اإلحساس بالمسؤولية أثناء الموقؼ التعميمية و ىذا ما يؤثر عمى عممية تكويف الطالب و تجعمو أداة 

. لمتقني و اإلستقباؿ لممعارؼ دوف فرز أو تمحيص 

و مف بيف ىذه الطرؽ ، المحاضرة التي تعد أكثر طرؽ التعميـ شيوعا في التعميـ العالي 

بإعتمادىا عمى اإللقاء مع مناقشة بعض النقاط التي تثيرىا األستاذ ، و عمى الرغـ مف كونيا أقدـ 

الطرؽ المستخدمة إال أنيا تبقى ميمة و ال يمكف اإلستغناء عنيا ألسباب يوضحاه األستاذ محمود 

:  مسمـ فيما يمي 

  كوف المادة المدرسة نظرية. 

  كثرة أعداد الطمبة في المدرجات. 

  مساعدة الطبلب في الربط بيف جوانب المقرر. 

  تقديـ بعض المواضيع التي لـ تتطرؽ إلييا المراجع. 

   تدويف ممخص لمموضوع في نياية المحاضرة. 

: طرق التعميم الحديثة 

بالنظر إلى سمبيات الطريقة التقميدييةالتمقينية حاولت الكثير مف الجامعات اإلعتماد عمى طرؽ 

: تعميمية حديثة أىما 

  طريقة حل المشكالت: 

ىي إحدى الطرؽ التي يكوف فييا الطالب محور العممية التعميمية ، و يكوف دور األستاذ 

. مقتصرا عمى المراقبة والتوجيو الموجو نحو اليدؼ المنشود 

تركز طريقة حؿ المشكبلت عمى أسموب الحؿ و إجراءاتو و إستراتيجياتو و كيفية إكتشافو 

بمعرفة الطمبة و بتوجيو أستاذىـ ، و يشترط بالمشكمة المطروحة أال تكوف تافية أو تكوف بالغة 
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التعقيد ، كما يجب أف تكوف مناسبة لمستوى الطمبة و متصمة بموضوع الدرس ، و ينبغي أف تكوف 

مستوحاة مف حياة الطمبة و بيئتيـ ، و تتميز ىذه الطريقة بأنيا واقعية و تضع الطمبة في موقؼ 

. 1إيجابي نشيطا و تجعؿ حؿ المشكمة أساس التعميـ 

   طريقة المشروع: 

المشروع ىو أف عمؿ ميداني يقـو بو الفرد و يتسـ بكونو عمميا و تحت إشراؼ أستاذ عمى أف 

يكوف ىادفا و يخدـ المادة العممية و يتـ في البيئة اإلجتماعية ، و ىدؼ ىذه الطريقة التي تحقؽ 

:  ىدفيف أساسيف ىما  

تقديـ محتوى مشخص حي لمتعميـ  ، و إتباع المجرى الطبيعي إلكتساب المعرفة بدال مف 

. 2التمقيف  

: و تستند ىذه الطريقة إلى األسس النفسية و اإلجتماعية  أىميا  

 .مبدأ اإلىتماـ بطبيعة المتعمـ و إعتباره المحور الرئيسي  

 .مبدأ الحرية  ، أي أف تنطبؽ مع ميوؿ الطالب و إىتماماتو  

إعتبار الجامعة مؤسسة إجتماعية و النظر إلييا عمى أنيا صورة لمحياة  

 .اإلجتماعية 

ىذا و يضيؼ محمد محمود الخوالدة بعض الطرائؽ األخرى التي يمكف لمجامعات العربية 

اإلفادة منيا مف أجؿ تفعيؿ عممية التعميـ عند الدارسيف و تسييؿ عممية التعمـ عمييـ لمحصوؿ عمى 

                                                             
 ، دار المسيرة لمنشر و التوزيع  و الطباعة  ، 3 ، ط21عبد المطيؼ بف حسيف بف فرج ، طرؽ التدريس في القرف  -  1

 .126-125 ، عماف ، األردف  ، ص 2013
 ، عالـ الكتب  و جدار الكتاب العالمي  ، 1محمود داود سمماف الربيعي ، طريقة  و أساليب التدريس العاصرة  ، ط  -  2

 .61 ، األردف  ، ص 2006
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إنتاج تعميمي أفضؿ  ، و متعمـ أقدر عمى فيـ المعرفة و امتبلؾ العمـ و تطبيؽ التكنولوجيا لحؿ 

: المشكبلتالتي تواجو المجتمع في واقع الحياة منيا  

إلثارة الدافعية عند الطمبة و   : طريقة إستثمار األحداث الجارية و بؤر اإلىتمام -1

 .جعؿ ما يتعممونو ذو معنى لحياتيـ الشخصية و اإلجتماعية  

عف طريؽ محاكاة القدوة والمثاؿ الذي  : طريقة التعميم بالنموذج اإلجتماعي -2

 .يتوحد معو المتعميـ و يريد المحاؽ بو 

و ىي طريقة تقـو عمى مبادئ  : طريقة الندوة المنظمة أو المنتدى داخل الفصل -3

التعمـ الذاتي  ، و تنظيـ أدوار المتعمميف  ، و بعضيا تحت إشراؼ المدرس ، لتمثؿ المعرفة و 

 .إدخاليا إلى البنى اإلدراكية لدى الدارسيف  

التي تسمح لمدارسيف باإلشتراؾ مع المدرس في تخطيط   : الطريقة البنائية -4

الخبرات التعميمية و إختبارىا و تصميميا و تنفيذىا لتحقيؽ مبدأ المشاركة و لتحقيؽ الرغبة و 

  .1الدافعية و المعنى في طريقة التعميمة و مضموف التعمـ

في طرح اإلفتراضات الفكرية و التصورات  : طريقة العصف الذىني أو المفاكرة -5

و الحموؿ لمعديد مف القضايا اإلجتماعية و اإلنسانية و الثقافية و فييا تدعيـ لمتفكير اإلبداعي و 

طرح المبدالت أو الخيارات في معالجة المواقؼ الطارئة و األحداث الجارية  ، و بعض القضايا 

  .2اإلخراجي التي تحتاج إلى إبداعات جماعية  ، و مف خبرة القوى المفكرة و الخبيرة

إف تنوع مسارات الحياة و تعدد   : طريقة تنمية كفايات إصدار األحكام التقديرية -6

مظاىرىا و سرعة تغييرىا ، تستدعي مف اإلنساف مواقؼ تتصؼ بالحكمة في تقسيـ األمور و 
                                                             

 .111محمود سمماف الربيعي  ، المرجع السابؽ  ، ص - 1
 .197عبد المطيؼ يف حسيف بف فرج  ، المرجع السابؽ ، ص  -  2
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إتخاذ القرارات و يمكف لتكنولوجيا المعمومات أف تسيـ في تنمية ىذه الكفايات عند الدارسيف ، و 

نماذج المحاكاة التي تعمؿ بأسموب السيناريوىات إلختبار صحة : منيا عمى سبيؿ المقاؿ  

 .القرارات و إستخداـ العوامؿ الخائمية لعمؿ تجارب لممارسة الخبرات و إختبار مدى القدرات 

حيث أصبح التفكير اإلبداعي مسألة في غاية   : طريقة تنمية اإلبداع و الخيال -7

األىمية لئلنساف المعاصر ، و أف تكنولوجيا المعمومات وسائؿ فعالة في تحقيؽ ىذه الغاية مف 

خبلؿ إتباع أسموب التعمـ باإلكتشاؼ و إستخداـ طريقة التجربة و الخطأ و إستخداـ النظـ 

الخائمية إلقامة حضانات معرفية لكي يمارس المتعمـ دور المكتشؼ و المخترع و المبدع و 

الحوار و المشاركة مع األخريف عف بعد عبر األنترنت و تنمية شخصيتو و قدراتو و تفعيؿ دوره 

  .1في الحياة اإلجتماعية لتبني  النشر أينما كانوا في مجتماتيـ اإلنسانية

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .112محمود سمماف داود الربيعي  ، المرجع السابؽ ، ص -  1
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 :خالصة الفصل 

اتضح مما سبؽ اف لمجامعة اىدافا تسعى لتحقيقيا  غير اف ىذه الىداؼ تتغير بتغير 

و مف ىنا ، المعارؼ و االفكار و الميارات و القدرات  التي يفرضيا التطور التكنولوجي 

كاف لزاما عمييا مسايرة التغيرات فيما يتعمؽ بالبرامج الدراسية و محتوياتيا و طرؽ  تدريسيا 

كما يعد االىتماـ ، و نقؿ المعمومات لمطالب و تدريبو عمييا ميدانيا و كذا في كيفية تقويمو 

بمينة التعميـ العالي اىـ خطوة  عمى طريؽ االصبلح  الف تطور نوعية التعميـ العالي ال تتـ 

و بما اننا نمر اليـو بتقدـ  عممي و تكنولوجي ، اال مف خبلؿ االستاذ ذو الكفاءات المينية 

ىائؿ فاالستاذ الجامعي بحاجة قوية الى مزيد مف الميارات و طرؽ التدريس الحديثة التي 

. تتبلءـ مع ىذا التقدـ  العممي و مع النوعية الجديدة لمطمة 
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كما يعد إىتماـ بمينة التعميـ الجامعي أىـ خطوة عمى طريؽ األصبلح ، فإف تطوير التعميـ 

العالي يتـ مف خبلؿ األستاذ كونو الحجر األساس في العممية التعميمية ، فيجب أف يكوف ذو 

 . كفاءات عالية، فيو بحاجة قوية إلى مف يدرس الميارات والطرؽ الحديثة لمتقدـ العممي

 

 

 

 

 

 مواقع التواصل اإلجتماعي: الفصل الثاني  

 ماىية منصات التواصل اإلجتماعي: المبحث األول 

 نشأة مواقع التواصل اإلجتماعي  -1

 تعريف مواقع التواصل اإلجتماعي  -2

 خصائص مواقع التواصل اإلجتماعي  -3

 مكونات مواقع التواصل اإلجتماعي  -4

 مزايا و عيوب مواقع التواصل اإلجتماعي  -5

  إيجابيات و سمبيات مواقع التواصل اإلجتماعي   -6

 ماىية موقع الفاسبوك: المبحث الثاني 

 نشأة موقع فاسبوك -1

 تعريف موقع الفاسبوك -2
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 تطبيقات  موقع الفاسبوك -3

 خدمات  موقع فاسبوك -4

 أليات التواصل بين أعضاء موقع فاسبوك -5

 دور الفاسبوك في المجتمع -6

 
 

 

 

 :تميـيـد
لقد شيدت مواقع التواصؿ االجتماعي السنوات القميمة الماضية تطورات مند بداية ظيورىا إلى يومنا 

ىذا، انتشارا واسعا وسريعا في مقدمتيا موقع فيسبوؾ وغيرىا مف المواقع، مما أدى ىذا إلى تزايد عدد 

مستخدمييا بشكؿ ممحوظ وىذا بفضؿ التفاعؿ والتواصؿ التي يقدميا بيف األفراد المستخدميف ليا 

 .واستطاعة أف تغيير التواصؿ بيف الناس إلى حد كبير

يعتبر مفيـو مواقع التواصؿ اإلجتماعي مف المفاىيـ المرتبطة باألنترنت و المجتمع اإلفتراضي الذي ذاغ 

صيتيا في السنوات األخيرة ، و ىذ ما نبلحظو مف خبلؿ زيادة عدد مستخدمييا و بشكؿ كبير ، يوما بعد  

 .يـو منذ ظيورىا 

فيي تعد نوعا مف التواصؿ بيف البشر في الفضاء اإلكتروني اإلفتراضي ، قرب المسافات بيف الشعوب و 

زاوج بيف الثقافات لتصبح أكثر إستخداما ، بحيث تتحيح ىذه المواقع خدمات متنوعة تختمؼ مف موقع إلى 
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أخر كالفايسبوؾ و الذي يعد ساحة مطمة عمى العالـ ، لمتعبير و إبداء الرأي في التواصؿ و المشاركة بيف 

 .مستخدمي الموقع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ماىية منصات التواصل اإلجتماعي : المبحث األول 
 :نشأة و تاريخ مواقع التواصل االجتماعي -1

 1995 فيأينظيرأولموقعمياعاـإف ظيور شبكات التواصؿ االجتماعي كاف 

وىوموقعاجتماعيممتواصممعاألصدقاءواألقاربيتمالتسجيمفييبطريقةمجانيةويتيح(classnanates.com)تحتاسـ

 . لمستخدمييإنشاءممفاتيمالشخصيةالتيتمكنيممنربطاالتصالبمعارفيـ

 six) )أنشأموقع ـ 1997وفيسنة -

degrees.comالذيتمكنفيفترةوجيزةمناحتبللصدارةالمواقعاالجتماعية،واجتذابعددكبيرمنالمستخدمينولكنشعبيتيت
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( six degrees.com  )وتجدراإلشارةىناإلىأنموقع 2000 جعتبعدذلكوىومادفعمؤسسييإلىإغبلقيسنةار

رسااللرسائممآلخريفىوموقعاجتماعييساعد (1).األشخاصعمىالتواصموا 
 

 2001 إلىسنة 1997 ومنسنة

 موقعرار ،فتمتوقيفياعمىغمراربالنجاحالكافيالذييسمحمياباالستىظيرتالعديدمنالمواقعاالجتماعيةالتيممتحض

Migenteو Asian Avenue. 

 2002 ليشيدعاـ

 (friendster)فاليوموذلكبظيورموقععروالميبلدالفعميميذىالشبكاتاالجتماعيةبشكمياالـ

،وسميباألصدقاءبسببدوائرالعرضمنصوروممفاتاألصراضيةفيكاليفورنيا،ويقوممفيومالموقععمىدائرةاألصدقاءاالفت

يوفرلؿرابطوفيو(...بعدةلغاتاالنجميزية،الصينية،اليابانية،الكورية)ويستخدمعمىنطاقواسعفيآسياوىومتاحراددقاءواألؼ

(2 ).لّمغة امستخدماختيار
 

 « Myspace» فقدشيدتظيورموقع 2003 أماسنة

واسعامنذإنشائيإذكانأكثرمواقعالشبكاتاالجتماعيةجماىيريةوىذاقبمظيورموقعالفيسبوكالذيأرااألمريكيالذيعرفانتشا

 . خذمنيالصدارةبعدذلؾ

 تعريف مواقع  التواصل االجتماعي   -2

                                                             

1 -
،دراسةعينةمنمستخدميموقعالفيسبوكفيالجزائر،قسمااستخداممواقعالشبكاتاالجتماعيةوتأثيرىفيالعبلقاتاالجتماعيةمريمناريماننومار،

 .36 لعموماإلنسانية،جامعةالحاجمخضر،باتنة، الجزائر،ص
2 -

رسالةماجستير،دورشبكاتالتواصبلالجتماعيفيالتغييرالسياسيفيتونسومصرمنوجيةنظرالصحفييناالردنييف،عبدالميممدوحمباركالرعود
 .34،ص2011/2012،كميةاالعبلـ،جامعةالشرقاالوسط،
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تتعدد تعريفات شبكات التواصؿ االجتماعي وتختمؼ مف باحث إلى آخر، فقد عرفيا إبراىيـ بعزيز عمى  -

مواقع لمتواصؿ االجتماعي بيف المتعمميف، واإلقامة عبلقات اجتماعية وإلنتاج مضاميف قد تكوف " أنيا 

(  1)....نصوص مكتوبة أو تسجيبلت مصورة أو مسموعة ومف أشيرىا الفيسبوؾ، مايسبايس، توتير
 

منظومة مف الشبكات اإللكترونية التي تسمح " في حيف عرفيا وائؿ مبارؾ خضر فضؿ هللا عمى أنيا  -

لممشارؾ فييا بإنشاءحسابخاصبو،ومنثمربطيمنخبللنظاماجتماعيإلكترونيمعأعضاءآخريف 

(2)لدييمنفساالىتماماتواليواياتأوجمعيمعأصدقاءالجامعةأوالثانوية
 " 

 " أمامحمدعوادفقدعرفياعمىأنيا -

 (مثبللفردالواحد)تركيبةاجتماعيةيتمصناعتيامنأفرادأوجماعاتأومؤسساتويتمتسميةالجزءالتكوينياألساسي

 Node باسمالعقدة 

بحيثيتمإيصاليذىالعقدةبأنواعمختمفةمنالعبلقات،كتشجيعفريقمعيف،أوانتماءإلىشركةما،وقدتصميذىالعبلقا

(3)ت لدرجاتأكثرعمؽ،كطبيعةالوضعاالجتماعيأوالمعتقداتأوالطبقةالتيينتميإليياالشخص 
 " 

مواقعتتشكممنخبلالإلنترنت،تسمحمؤلفراد  " وقدعرفتشبكاتالتواصبلالجتماعيكذلكعمىأنيا -

اتاحةالفرصةلبلتصالبقائمةالمسجميف،والتعبيرعنوجيةنظراألفرادأوالجماعاتمنخ ٕ بتقديمممحةعنحياتيمالعامة،و

(4)اللعمميةاالتصاؿ،وتختمفطبيعةالتواصممنموقعآلخر
 ." 

 "   ولعممنأكثرالتعاريفشيوعالدىالباحثيننجدالتعريفالذياقترحيبويدوأليسوفوىو -

شبكاتمنالعبلقاتوا)أنمواقعالشبكاتاالجتماعية،ىيصنفمنالمواقعتقدمخدماتتقومعمىتكنولوجياتالواب،تتيحمؤلفرادبناء

 .(1 )(قائمةاألصدقاء)الطبلععمىشبكةعبلقاتاآلخريف

                                                             
 .157 ص 2012 ،دط،دارالكتابالحديث،القاىرةتكنولوجيااالتصااللحديثةوتأثيراتيااالجتماعيةوالثقافيةإبراىيمبعزيز، - 1
 .6 ص 2010 ،مدونةشمسالنيضة،السوداف، 1أثرالفيسبوكعمىالمجتمعطوائممباركخضرفضبلهلل،- 2
 .27 ص 2012 ،رسالةماجستير،األكاديميةالعربية،الدانمارؾ،تأثيرشبكاتالتواصبلالجتماعيعمىجميورالمتمقيفمحمدمنصور،- 3
  : http// www.ar.wikipedia. org عمى الرابط التالي19.10، عمى الساعة 02/08/2020تـ االطبلع بتاريخ - 4
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عبارةتستخدمموصفأيموقععمىالشبكة  " وتعرفموسوعةويكيبيدياالشبكاتاالجتماعيةبأنيا -

العنكبوتية،يتيحممستخدمييوضعصفحةشخصيةعامةمعروضة،ويتيحإمكانيةتكوينعبلقاتشخصية 

معالمستخدميناآلخرينالذينيقومونبالدخولعمىتمكالصفحةالشخصيةمواقعالشبكاتاالجتماعية 

(2) "يمكنأنتستخدمموصفالمواقعذاتالطابعاالجتماعي،مجموعاتالنقاش،غرفةالدردشةوغيرىا
 

مواقعمتواجدةعمىشبكةاإلنترنت،تتيح  : وعميييمكنأننعرفشبكاتالتواصبلالجتماعيعمىأنيا -

التواصمبينالمستخدميف،وتكوينعبلقاتمعبعضيمالبعض،ممايسمحبتشكيآلراءموحدةوبناء 

 . مجتمعافتراضيبعيًداعنالحواجزالمكانيةوالزمنية

 

 

 .خصائص شبكات انتىاصم االجتًاعي- 3

حيث تشجع شبكات التواصؿ االجتماعي وغيرىا : Participation:انتشارك في االستخذاو

مف تطبيقات اإلعبلـ الجديد مستخدمييا وزوارىا عمى إبداء تعميقاتيـ وآرائيـ وردود أفعاليـ، بؿ وتقيـ ما 

يجدونو عمييا مف محتوى فضبًل عف تداوؿ المعمومات المنشورة وا عادة نشرىا بيف نطاقات واسعة مف 

 .الجميور ولذا فيي تختمؼ عف وسائؿ اإلعبلـ التقميدية في تجاوز الفواصؿ بيف اإلعبلـ والجميور

تعكس ىذه الخاصية مركزية االتصاؿ التي تقـو :conversation:انًناقشة وتبادل انحىار

عمييا وسائؿ اإلعبلـ التقميدية حيث تتبنى شبكات التواصؿ االجتماعي خط االتصاؿ التحاوري الذي يقـو 

عمى مرونة تبادؿ االتصاؿ بيف األطراؼ المشتركة فيو ولعمى ىذه التنمية تحديًدا مف أبرز السمات 

                                                                                                                                                                                              

 2014 نوالوسار،استخداماتالطمبةالجامعيينالجزائريينممواقعالتواصبلالجتماعي،مجمةجيبللبحثالعممي،العددالرابع،الجزائر،- 1

 .177ص
 . : http// www.ar.wikipedia. org عمى الرابط التالي09.30، عمى الساعة 03/08/2020تـ االطبلع بتاريخ - 2



 اإلطـار النظـري لمدراسـة

 

43 
 

االتصالية التي تتمتع بيا شبكات التواصؿ االجتماعي، بحيث تقـو بشكؿ كبير عمى توظيفيا في فتح 

 .(1)مجاؿ المناقشات بيف األفراد الميتميف بموضوعات وقضايا محددة

معظـ وسائؿ اإلعبلـ عبر مواقع التواصؿ االجتماعي تقدـ خدمات : Opennesاالنفتاح 

مفتوحة لردود الفعؿ والمشاركة واإلنشاء أو التعديؿ عمى الصفحات حيث أنيا تشجع التصويت والتعميؽ 

 .وتبادؿ المعمومات بؿ نادًرا ما توجد أية حواجز أماـ الوصوؿ واالستفادة مف المحتوى

ٚعبئً اإلػالَ االعزّبػ١خ رغّؼ ٌٍّغزّؼبد اٌّؾ١ٍخ ثزشى١ً :Communityانًجتًع 

ِٛالؼٙب اٌخبطخ ثغشػخ ٚاٌزٛاطً ثبٌشىً اٌفؼبي ِٚٓ صّخ رشرجظ رٍه اٌّغزّؼبد فٟ اٌؼبٌُ 

أعّغ ؽٛي ِظبٌؼ أٚ ا٘زّبِبد ِشزشوخ ِضً اٌزظ٠ٛش اٌفٛرٛغشافٟ أٚ لض١خ ع١بع١خ أٚ 

ٌٍزؼ١ٍُ ٠ٚظجؼ اٌؼبٌُ ثبٌفؼً لش٠خ طغ١شح رؾزٛٞ ِغزّؼًب ئٌىزش١ًٔٚب ِٚزمبسثًب
(2)

. 

 رز١ّض ِٛالغ اٌزٛاطً االعزّبػٟ ثأٔٙب ػجبسح ػٓ شجىخ :Connectedانترابظ

اعزّبػ١خ ِزشاثطخ ثجؼضٙب اٌجؼض ٚرٌه ػجش اٌشٚاثظ اٌزٟ رٛفش٘ب رٍه اٌّٛالغ ٚاٌزٟ رشرجظ 

ثّٛالغ أخشٜ ٌٍزٛاطً االعزّبػٟ أ٠ًضب
(3)

  . 

رٛفش ٘زٖ اٌشجىبد ئِىب١ٔخ اٌزٛاطً ث١ٓ ِغزخذَ ٚآخش :انحضىر انذائى غير انًادي

دْٚ اٌؾبعخ ألْ ٠ٍزم١ب فٟ ٚلذ ِزضآِ ٚرٌه ِٓ خالي رشن سعبٌخ ٔظ١خ أٚ طٛسح أٚ 

ِؼٍِٛبد أٚ غ١ش٘ب ِٓ ِغبالد ا٘زّبَ اٌشخض اٌزٞ ثّمذٚسٖ أْ ٠شد ػ١ٍٗ ثٕفظ اٌطش٠مخ 

وّب ٠ّىٓ ٌّٙب أْ ٠زٛاطال ِجبششح عٛاء ِٓ خالي اٌذسدشخ إٌظ١خ أٚ اٌشف١ٙخ ثبعزؼّبي 

 .ا١ٌّىشفْٛ

                                                             

دراسة عمى موقع شبكة )، توظيؼ شبكات التواصؿ االجتماعي في مكافحة المخدراتميا عبد المجيد صبلح-1
، 29،المجمة العربية لمدارسات األمنية والتدريب، تصدر عف جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، المجمد(فيسبوؾ
 .34، ص2012العدد،

، شركة 1، ط(مستقبؿ وسائؿ التواصؿ االجتماعي في التغيير)مصعب حسيف الديف قتموني، ثورات الفايسبوؾ - 2
 .97،ص2014المطبوعات لمنشر والتوزيع، بيروت،لبناف،

 .98،صمصعب حسيف الديف قتموني، المرجع السابؽ، - 3
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في الغالب يحدث ذلؾ تمقائًيا ألف ىدؼ كؿ شخص أف يتواصؿ : انىضىح انهىياتي

ويتعارؼ عمى اآلخريف وىذا يتطمب أف ُيفصح عف معموماتو الشخصية بصراحة دوف تحايؿ 

 . (1)أو كذب كي ال يتناقض مع الغاية التي مف أجميا إشترؾ بيذا الموقع

 : وقد أفرد بعض الباحثيف خصائص أخرى لشبكات التواصؿ االجتماعي وىي*

الخطوةاألولىممدخوإللىالشبكاتاالجتماعيةىيإنشاءصفحةمعمومات :التعريفبالذات*

شخصيةوىيالصفحةالتييضعياالمستخدمويطورىا،ويقوممنخبلليابالتعريفبنفسيمنخبلاللنص،الص

 ...ور،الموسيقىوالفيديوىات

مف بيف األمور التي ساعدت بشكؿ كبير في انتشار الشبكات :سيولةاالستخدام*

االجتماعية ىي بساطتيا لذا فإف أي شخص يممؾ ميارات أساسية في األنترنيت يمكف خمؽ 

وتسيير موقع شبكة اجتماعية، فمف قبؿ كاف بإمكاف األشخاص الحصوؿ عمى تواجد عمى 

الشبكة مف خبلؿ الحصوؿ عمى صفحات شخصية ولكف الشكؿ كاف صعوبة خمؽ ىذه 

الصفحات وتطويرىا واستئناؼ الموقع غالًبا ما يتحمؿ تكاليؼ في حيف أف الشبكات 

االجتماعية مجانية ومفتوحة لمجميع فأغمبيتيا تتيح لؤلشخاص في التسجيؿ فييا في الوقت 

الذي يتـ فيو التسجيؿ في مواقع أخرى مف خبلؿ إرساؿ دعوة مف طرؼ أعضاء سابقيف في 

 .    الموقع

                                                             

 .43،ص2009،منشورات جامعة البحريف،1عبد الرحمف عمي، اإلعبلـ الجديد وتكنولوجيا العالـ الجديد،ط- 1
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ىي شبكات تبنى مف خبلليا مصمحة مشتركة مثؿ األلعاب، الموسيقى، : االىتمام*

 . (1)سوؽ الماؿ، السياسة، الصحة والشؤوف الخارجية وغيرىا

 مكونات شبكات التواصل االجتماعي-  4

 :مواقع الشبكات االجتماعية تتكوف مف عدة تطبيقات أىميا

  الويكيزWikis : وىي الصفحات التي ينشأىا العامة عبر موقع موسوعة مفتوحة

، "ويكبيديا"أشير موقع  (سيرفر تجاري متوفر لمجميع مجاًنا)مخزنة عمى جياز عاـ 

وىي تسمح لؤلشخاص العادييف بإضافة أو تدقيؽ أو تعديؿ صفحات عف معمومة، أو 

 .(2)تعريؼ معيف عمى ىذه الموسوعة اإللكترونية ذات المصدر المفتوح

 ىي تسمح بتواصؿ األشخاص مع بعضيـ البعض أيف : مواقع التواصل االجتماعي

الفيس بوؾ، )تتيح ليـ إمكانية إنشاء صفحات خاصة بيـ، ومف أشير ىذه المواقع

 .(....ماي سبيس، تويتر

 المايكروبموجو Micro blogging  : 

ىيمواقعتجمعبينمميزاتمواقعالتواصبلالجتماعيمنحيثإنشاءصفحةبمعموماتكالخاصة،وبيندو

ر شبكات التواصؿ ميزات 

                                                             

1 -
،دراسةعينةمنمستخدميموقعالفيسبوكفيالجزائر،قسمااستخداممواقعالشبكاتاالجتماعيةوتأثيرىفيالعبلقاتاالجتماعيةمريمناريماننومار،

 .52لعموماإلنسانية،جامعةالحاجمخضر،باتنة، الجزائر،ص
 .25،ص2013،دارالنفائسممنشروالتوزيع،عماف،1،طثورةالشبكاتاالجتماعية :خالدغسانيوسفالمقدادي-2
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المدوناتاإللكترونيةمنحيثسيولةنشرأخباركالخاصةوتوفيرقناةإعبلميةخاصة 

تتمعبراالنترنتأوعبرالياتفالمحموؿ،وموقعتويترخيرمثاؿ  ،Updatesبؾ،وىذىالتحديثات

 .(1)عمى ذلؾ

 البودكاستس podcasts : ىيمواقعتتيح لممستخدميف تحميؿ

 . "آبآليتيونز " تنزيبلألغانيواألفبلممثمموقعو

 المنتدياتاإللكترونية:Forums التعبير عف الرأي ونشر األفكار تختص في مجاؿ

إلخ، وىي سيمة االستخداـ توفر ...معيف، مثؿ منتدى االقتصاد، منتدى السياسة

 .(2)لروادىا إمكانية نشر كتاباتيـ

  محتوى المجتمعاتContent Communities : يتيح ىذا التطبيؽ عمى شبكات

تبادؿ الفيديوىات مف خبلؿ موقع : التواصؿ االجتماعي تبادؿ بعض المحتويات مثؿ

 .(3)اليوتيوب، تبادؿ الصور

ىو موقع يقيس مدى تأثير الناشطيف عمى موقع شبكات : Kloutقياس التأثير *    

التواصؿ االجتماعي واألشخاص أكثر تأثيًرا بيـ، إضافة إلى المواضيع المشيورة ودرجة 

                                                             

 .26، المرجع نفسو، صخالدغسانيوسفالمقدادي- 1
دور " صارة شيرة ويزيد قبلتي، مذكرة مكممة لنيؿ متطمبات شيادة الماستر في عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ تحت عنواف- 2

 .   40،ص2015-2014الجزائر،- الشبكات التواصؿ االجتماعي في نشر القيـ لدى الطالب الجزائري، جامعة أـ البواقي
 .40صارة شيرة ويزيد قبلتي، المرجع السابؽ، ص- 3
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 حسب 100-10ويعطييـ ترقيـ مف  (Engage)انتشارىا اعتماًدا عمى األشخاص المرتبطيف

 .(1)درجة نشاطيـ

ويشير الباحث إلى أف ىناؾ مشروع قاـ بو مجموعة مف المبرمجيف الفمسطينييف ييتـ -

الصفحات "بتصنيؼ الحسابات والصفحات األكثر تأثيًرا عمى مستوى فمسطيف تحت عنواف 

Palastine blue page" الزرقاء
(2) . 

 منتج جوجؿ والذي لـ يمقى روًجا كبيًرا في أمريكا لوجود العمبلقيف :Orkutأوركت * 

 .(3)الفيس بوؾ والماي سبيس

 :مزايا و عيوب شبكات مواقع التواصل اإلجتماعي  -5

 تعظـ الدور االيجابي لممتعمـ في الحوار وتجعمو مشاركا فعااًل مع األخريف. 

 تنشيط الميارات لدى المتعمميف وتوفير فرص التفكير والتحفيز واالبداع. 

 االستفادة مف استطبلعات الرأي ومتابعة المستجدات في المياديف المختمفة. 

وبالرغـ مف استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي كوسيمة تعميمية ،اال أنيا ليا عدة سمبيات تجعميا 

 :عائؽ لممتعمـ نذكر منيا

 إضاعة الوقت. 

 االدماف عمى مواقع التواصؿ االجتماعي. 

                                                             

تأثير الفيسبوؾ عمى " عربي دالؿ، مذكرة مكممة لنيؿ متطمبات شيادة الماستر في عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ تحت عنواف- 1
 .67،  ص2016-2015القيـ األخبلقية لمطالب الجامعي، جامعة العربي بف مييدي، أـ البواقي، الجزائر،

 .84-79،  ص ص2001، المكتبة األكاديمية،القاىرة،1محمد اليادي، تكنولوجيا االتصاؿ وشبكة المعمومات،ط- 2
 .67عربي دالؿ، المرجع السابؽ، ص- 3
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 قمة استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي لغير الترفيو. 

 1عرض المواد االباحية . 

 

 

 

 إيجابيات و سمبيات مواقع التواصل اإلجتماعي  -6

 إيجابيات مواقع التواصل االجتماعي

 تتيح لؤلفراد خمؽ صفحة خاصة بيـ يقدموف فييا لمحة عف شخصيتيـ. 

 تساعد عمى مشاركة الممفات والصور وتبادؿ مقاطع الفيديو. 

 رساؿ الرسائؿ جراء المحادثات الفورية وا   .مكنت مستخدمييا مف إنشاء المدونات اإللكترونية وا 

  تعمؿ عمى نقؿ األخبار حيث عممت عمى نقؿ األفكار واآلراء لعدد كبير مف األشخاص وبطريقة

 .سيمة

  ساعدت عمى إجراء محدثات صوتية ومرئية بيف األفراد حتى أف كانوا لما يقدروا عمى التواصؿ

 .شخصيا

 ساىمت عمى توسيع دائرة العبلقات االجتماعية بيف الناس حيث شكمت أصدقاء جدد. 

                                                             

دور شبكات الواصؿ االجتماعي في العممية التعميمية، مركز التعميـ االلكتروني الجامعة االسبلمية ،غزة :فراس محمد عودة 
.24ص2014 فمسطيف ،  -  1 
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  أتاحت ليـ خاصية الترويج التي تحتاجيا الشركات التجارية في الترويج لسمعتيا، وبذلؾ تعمؿ

1عمى توسيع نمط الشركة
. 

 سمبيات مواقع التواصل االجتماعي

 ليف عمى المعمومات الخاصة اظيرت السرقة واالحتياؿ عبرىا بكثرة عف طريؽ توصؿ المحت

 .المنتشرة عبر ىذه المواقع والتعرؼ عمى أفرادىا واالحتياؿ عمييـ وسرقتيـ

  عممت عمى إضاعة الوقت لكثرة تواجد األفراد أمامو وعدـ إحساسيـ بالوقت الذي يضيع مف

 .حياتيـ دوف عمؿ أي شيء صالح في حياتيـ

 عممت عمى نشر الكثير مف المعمومات الكاذبة. 

 تحتوي ىذه المواقع عمى مواد ال ينبغي لؤلطفاؿ التعرض ليا. 

  عممت عمى قتؿ األبداع في أذىاف األطفاؿ، وال تجعميـ قادريف عمى التفكير، وال إخراج مياراتيـ

 .الفكرية الحقيقية التي توجد بداخميـ

  جعؿ البشر ميوسيف بمواقع التواصؿ االجتماعي حيث انيـ يتصوروف في أي مكاف حتى في

غرفيـ وتنزيؿ تمؾ الصور والمقاطع عمى ىذه المواقع االجتماعية مف اجؿ مشاركة العالـ في كؿ 

 .جديد لدييـ

 ماىية موقع الفايسبوك : المبحث الثاني 

                                                             
 موقع موضوع  - 1
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 : نشأة موقع الفايسبوك  -1

" كريسييوز"و"داستينموسكوفيتز"باالشتراكمعكممف  2004 قامماركزوكربيرجبتأسيسالفيسبوكعاـ

الذينتخصصافيدراسةعمومالحاسبوكانارفيقيزوكربيرجفيسكنالجامعةعندماكانطالبافيجامعة 

،كانتعضويةالموقعمقتصرةفيبدايةاألمرعمىطمبةىارفارد،ولكنياامتدتبعدذلكمتشمؿ "ىارفارد"

،ثماتسعتدائرةالموقعمتشمؤليطالبجامعي،ثمطمبةالمدارسالثانوية،وأخي"آيفيميج"الكمياتاألخرىفيمدينةبوسطنوجامعة

(1)مميونمستخدمعمىمستوىالعالـ 350 عامافأكثر،يضمالموقع حالًياأكثرمف13را أيشخصيبمغمنالعمر
 . 

مميونعضوفيالفيسبوكفتحشييةالشركاتالتيتتقاسمالنفوذفياإلنترنت،كماأنيذاالعدد  350 اؿ

 . يعنيدخبلالمحدوداتدرىاإلعبلناتالتيينشرىاالموقعوىذاماجعمماركأصغرمميارديرفيالعالـ

 500التيعرضتعميياستثمار"Bay bal" منشركة  2004 أولعرضتمقاىزيكربيرجكانفييونيو

بشأنشراء "ياىو"تمعقدمباحثاتجادةبينالقائمينعمىإدارةالفيسبوكو 2006 ألفدوالرفيالموقع،وفيشيرسبتمبر

(2)الموقعمقابمممياردوالر
 .  

إلىالخطوعرضتشراء "مايكروسوفت"ثمدخمت 

 .(3)أسيمافيالموقع،كماأنجوجؤلبدىاىتماميبعقدصفقةمعالفيسبوؾ

 240  بقيمة61%أنياقامتبشراء حصةفيفيسبوكبمغت"مايكروسوفت"أعمنتشركة 2007 أكتوبر 24 وفي

 . ممياردوالر 15 مميوندوالر،حيثقدرتالقيمةالضمنيةالكميةلمموقعبحوالي

                                                             

 .204 ص 2011 ،العربيممنشروالتوزيع،القاىرة،سنة 1فتحيحسينعامر،وسائبلالتصااللحديثةمنالجريدةإلىالفيسبوؾ،ط-1
 2012 ،دارالمسيرةلمنشروالتوزيعوالطباعة،األردنسنة1 ،طوسائبلإلعبلمواالتصاؿ،دراسةفيالنشأةوالتطورمحمدصاحبسمطاف،-2

 .360ص
 .360محمدصاحبسمطاف،المرجعالسابقذكره،ص-3
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 " حقوؽ التصفية " قامتبشراءسيممفضميتضمنحقوقاخاصةمثؿ " مايكروسوفت "وعمىالرغممنذلكفإف

ستتقاضىمستحقاتياقبمحممةاألسيمالعاديةفيحالةبيع  " مايكروسوفت " وىومايعنيأف

بشرائييخولمياالحقفينشراإلعبلناتالدوليةعمى  " مايكروسوفت " الشركة،كماأنالسيمالذيقامت

 .(1)مميوندوالرفيالفيسبوؾ 60 قمميشينجمميارديرىونجكونجباستثمار 2007 الفيسبوؾ،وفينوفمبرمنعاـ

 " إنمايثيراالستغرابحقافيمسيرةالفيسبوؾ،أنيناكشبكاتاجتماعيةضخمة،كانت موجودةقبميبسنواتكشبكة"

وغيرىا،إالأنالفيسبوكتمكنمنتخطييا  " اليايفايؼ " و " ميسبيس

 " خبللفترةقصيرةمنحيثالشعبيةوعددالمستخدمينواألرباحوالضجةاإلعبلمية،وليسذلكفحسببؿ تحواللفيسبوكإلى

لمستخدمياإلنترنتفطالماأنكتدخئللىالشبكةالعالميةفالمفروض  " نمطسموكي

ىبللفيسبوكنجحفيتسويقنفسو  : بدييياأنكعضوفيالفيسبوككمذلكيطرحتساؤالواحدا،وىو

حقا،فتخطىمنافسيو،أمأنيناكجياتخفيةوراءنجاحالموقعروجتميوزجتبيإلىالعالميةلتوظفو 

فيأجندتياالخفية،ىذامادفعبعضالباحثينإلىإطبلقالتحذيراتالتيتشككفيالفيسبوؾ،وىواألمرالذيدفععدةدولفيالعالممحجبا

يراف  .(2)لموقععنفضاءمواطنييامثمسورياوا 

 تعريف موقع الفايسبوك  -2

يعتبر فايسبوؾ اليـو اشير شبكة اجتماعية في العالـ  اذ يحتؿ المرتبة االولى عالميا عمى عرش 

الشبكات االجتماعيةو المرتبة الرابعة بيف اكثر المواقع زيارة عمى الشبكة اليسكا متفوقا بذلؾ عمى اقرب 

.3منافسيو ماي سبايسالذي يحتؿ المرتبة التاسعة بيف اكثر المواقع زيارة عمى الويب  

                                                             

 .206 فتحيحسينعامر،مرجعسابقذكره،ص-1
 .262، ص261 محمدصاحبسمطاف،مرجعسبقذكره،ص-2

3-jason alba , jessy stay , im on facebook_ now what !, 1th ed ( california happy about ) 

2008, p6 
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 الذي اصبح فيما بعد اصغر < مارؾ زوكربيرج >بدا فيس بوؾ كفكرة بسيطة الحد طمبة ىارفرد 

ميمياردير في العالـ فكرتو كانت تقضي بانشاء موقع انترنت بسيط يجمع مف خبللو طمبة ىارفرد في شكؿ 

.1شبكة تعارؼ بغية تعزيزالتواصؿ بيف الطمبة و االبقاء عمى الروابط بينيـ بعد التخرج  

 و مع انطبلؽ الموقع حقؽ نجاحا 2004 فبراير 4و بالفعؿ جسد فكرتو ىذه التي رات النور في 

كبيرا ففي غضوناسبوعيف بدا نصؼ جامعة بوسطف بالمطالبة باالنضماـ لشبكة الفيس بوؾ الف الشبكة 

 كريس > و< دستف موسكويتز >فاستعاف زوكربيرج بصديقيو .كانت مقتصرة عمى طمبة ىارفرد فقط 

 .2 شبكة لكميات اخرى30 اشير اف يضيؼ 4 لبناء الفيس بوؾ الذي استطاع في غضوف<ىيوز

 مميوف 250اشير شبكة اجتماعية حيث يضـ فيعتبر الفيس بوؾ كما سبؽ و ذكرناه  عمى انو 

مستخدـ فعاليتيح ليـ الموقع انشاء صفحاتيـ الشخصية بحيث يمكف ليـ كتابة يومياتيـ و نشر صورىـ و 

فيديوىاتيـ عميياو كذا الروابط التي يودوف مشاركتيا عبر الموقع حيث تنشر اخبار المستخدـ و اصدقائو 

3و نشاطاتيـ عمى الحائطالذي يمكف التحكـ فيما ينشر عبره و مدى خصوصية او اتاحة محتوياتو لمغير  

 : تطبيقات الفايسبوك  -3

٠زىْٛ اٌفب٠غجٛن ِٓ ِغّٛػخ رزأٌف ِٓ أػضبء ٚرظٕف ػٍٝ أعبط اٌّىبْ ٚاإلل١ٍُ 

ٚاٌؼًّ ٚاٌغبِؼخ ٚثاِىبْ اٌّشزشن اٌغذ٠ذ أْ ٠خزبس أؽذ رٍه اٌظفؾبد أٚ اٌزظ١ٕفبد أٚ 

اٌّغّٛػخ، صُ ٠جذب ثبٌزظفؼ ٚاخز١بس ِب ٠ٕبعجٗ ٠ٚىفٟ أْ رىزت اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ أٚ اعُ 

                                                             
1 - laurie , charnigo , and paula parnett , 2007 ,tchiken checking out facebook .com : 

the impact of a digital trendon academic libraries , (information technology and libraries , vol 

26 ,p23 
 ، جامعة البتراء ، األردف ، 14عامر عبد هللا ، الفايسبوؾ و عالـ التكنولوجيا ، مجمة العمـو و التكنولوجيا ، العدد - 2

 .8-6 ، ص 2007عماف ، 
 2013إبراىيـ حيمداتو و أخروف ، أثر إستخداـ شبكات التواصؿ اإلجتماعي لدى المراىقيف ، جامعة لخضر بالوادي ، -  3

 .55، شيادة ليسانس ، ص
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أؽذ األطذلبء فٟ اٌّىبْ اٌّخظض ٌٍجؾش ٌٚٛ وبْ ِشزشن ػٍٝ اٌفب٠غجٛن عٕغذٖ ٚرزفبػً 

:ِؼٗ ٠ّٚىٓ رفظ١ً رٌه ف١ّب ٠ٍٟ
(1)

 

  انصفحة انشخصيةProfile : ٍٝطفؾخ اٌشخظ١خ ٌٍّغزخذَ ٚرؾزٛٞ ػ ٟ٘ٚ

وً ِب ٠خظٗ ِٓ ِؼٍِٛبد ٚطٛس ِٚمبطغ ف١ذ٠ٛ ِٚالؽظبد ٚسٚاثظ ٚأؽذاس 

ٚأطذلبء ٚغ١ش٘ب، ِٚٓ ُ٘ اٌزم١ٕبد اٌّٛعٛدح ػجش ٘زٖ اٌظفؾخ ٚاٌزٟ ٠ّىٓ 

شش٠ظ ِبرا ٠ؾظش فٟ ثبٌه؟ ٠ٚٛعذ ٘زا اٌشش٠ظ فٟ أػٍٝ " االعزفبدح ِٕٙب ٘ٛ

اٌظفؾخ ٠ّٚىٕه ِٓ وبرجخ ؽبٌزه اٌؾب١ٌخ ٚرظٙش ػٍٝ ؽبئطه اٌشخظٟ ٚغ١شٖ 

ثغٌٙٛخ ِٚٓ خالي رٌه ٠زٍمٝ اٌّشزشن أطذلبء ٚرؼ١ٍمبرُٙ ٚئػغجبرُٙ ٚرجذ ٚلٛح 

 .اٌزأص١ش اٌىزبثخ ػٕذ رٛاعذ ػذد وج١ش ِٓ األطذلبء ٌذٜ اٌّغزخذ١ِٓ

  انرسائمMassage: األدٚاد اٌٙبِخ ِٚٓ خالٌٙب ٠غزط١غ اٌّشزشن ٟ٘ٚ

االطالع ػٍٝ اٌشعبئً اٌٛاسدح ٚوزٌه ئسعبي سعبئً عذ٠ذح ٚسؤ٠خ اٌزؾذ٠ضبد 

اٌّشعٍخ ثبٌظفؾبد ٚثبٌّغّٛػبد اٌّشزشن ف١ٙب ٚاٌشعبئً اٌزٟ أسعٍٙب
(2)  . 

 انًجًىعاتGroupes : أُ٘ ٚأخطش اٌزم١ٕبد اٌّٛعٛدح ثبٌفب٠غجٛن ِٓ ٟ٘ٚ

ٌم١بَ أٞ عٙخ أٚ ِإعغخ أٚ فشد ثؼًّ ِغّٛػخ ٠زُ ِٓ خالٌٙب اٌزؼش٠ف ثبألفىبس 

اٌغذ٠ذح ٚاٌذػٛح ٌٙب، ٚرضداد أ١ّ٘خ اٌّغّٛػبد ثض٠بدح أػضبئٙب ِٚشبسوزُٙ 

ٚئ٠ّبُٔٙ ثبألفىبس ٚاٌّجبدب اٌزٟ رذػٛا ٌٙباٌّغّٛػخ ٚإلٔشبء ِغّٛػخ ٠زُ 

 Groupesاٌضغظ ػٍٝ اٌمبئّخ اٌغبٔج١خ فٟ اٌظفؾخ اٌشئ١غ١خ فٟ ٚعظ اٌشاثظ

 ٠ٚزُ وزبثخ ث١بٔبد اٌّغّٛػخ اٌغذ٠ذح Creat-groupesصُ اٌضغظ ػٍٝ اٌضس 

فزىزت ٚطف اٌّغّٛػخ ٚٔٛػٙب ٚػٕٛاْ اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ، صُ اٌخطٛح اٌزب١ٌخ 

ٟٚ٘ اٌزخظ١ض ف١ٙب ِٓ خالي االخز١بساد اٌّزبؽخ
(3)  . 

                                                             

 .135 حسيف شفيؽ، نظريات اإلعبلـ وتطبيقاتيا في دراسات اإلعبلـ الجديد ومواقع التواصؿ اإلجتماعي،ص-1
 .136 حسيف شفيؽ، المرجع النفسو،ص-2
 .136 حسيف شفيؽ  ، المرجع السابؽ ،ص-3
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 ِؼشٚفخ ٌٍغ١ّغ ٚ٘زا اٌخ١بس ٠ؼٕٟ أْ ٘زٖ اٌّغّٛػخ : يجًىعة يفتىحة ٟ٘ٚ

 .٠ّىٓ ألٞ شخض أْ ٠غغً ف١ٙب

 ؽ١ش أْ ٘زٖ اٌّغّٛػبد ٠ظٙش  ٚطفٙب ٌٍغ١ّغ ٌٚىٓ : يجًىعة يغهقة

ٌالٔضّبَ الثذ ئ١ٌٙب الثذ ِٓ ِٛافمخ اٌّغإ١ٌٚٓ ػٍٝ ٘زٖ اٌّغّٛػخ ٚثؼذ 

 .اٌّٛافمخ رجذء اٌّغّٛػخ فٟ اٌظٙٛس ػٍٝ اٌظفؾخ ٠ّٚىٓ االشزشان ف١ٙب

 ثّؼٕٝ أْ ٘زٖ اٌّغّٛػخ ال رظٙش ألٞ شخض ػٍٝ اٌفب٠غجٛن : يجًىعة سرية

 .ٚالثذ ِٓ دػٛح األشخبص ٌالٔضّبَ ئ١ٌٙب ِٓ لجً اٌّغإ١ٌٚٓ ػٕٙب

 ظٙشد فٟ ا٢ٚٔخ األخ١شح رم١ٕخ ِغّٛػبد اٌذسدشخ : يجًىعة انذردشةchat 

groupe ٌٝخالٌٙب ٠ّىٓ أْ رض١ف وً أطذلبئه ئ ِٓٚ Groupe ْٚؽزٝ د 

 ٚ٘زٖ اٌزم١ٕخ عؼٍذ Groupeِٛافمزُٙ ٠ٚزُ ِشبسوزُٙ فٟ وً ئضبفخ ئٌٝ 

األشخبص ػٍٝ ارظبي دائُ ٚفؼبي ٚ٘زا إٌٛع ِٓ اٌّغّٛػبد ٌٗ أ١ّ٘خ 

ٚخطٛسح ؽ١ش أٔٗ ٠ّىٓ عّغ ػذد ِٓ األػضبء فٟ ٚلذ لظ١ش، أٔٗ ال ٠غزٍضَ 

ِٛافمخ ِٓ ٠زُ ئضبفزُٙ، ثً ٠زُ ئعجبسُ٘ ػٍٝ اٌّشبسوخ ٚئْ وبْ ٌُٙ ثؼذ 

اإلضبفخ اٌخشٚط ِٓ اٌّغّٛػخ
1
. 

 :خدمات الفايسبوك  -4

 Wall : أٚ ٌٛؽخ اٌؾبئظ ٟٚ٘ ػجبسح ػٓ ِغبؽخ ِزخظظخ فٟ طفؾخ اٌٍّف

اٌشخظٟ ألٞ ِغزخذَ ثؾ١ش رز١ؼ ٌألطذلبء ئسعبي اٌشعبئً اٌّخزٍفخ فٟ ٘زا 

 .اٌّغزخذَ

 Pockes: افزشاض١خ إلصبسح " ٔىضح"أٚ إٌىضح اٌزٟ رز١ؼ ٌٍّغزخذ١ِٓ ئسعبي

ثؼضُٙ اٌجؼض ٟٚ٘ ػجبسح ػٓ ئشؼبس ٠خطش اٌّغزخذَ ثأْ أؽذ االٔزجبٖ 

 .األطذلبء ٠مَٛ ثبٌزشؽ١ت ثٗ

 Photos : ِٓ اٌظٛس اٌزٟ رّىٓ اٌّغزخذ١ِٓ ِٓ رؾ١ًّ األٌجِٛبد ٚاٌظٛس

 .أعٙضرُٙ ئٌٝ اٌّٛلغ

                                                             
 .14 ، ص 2010وائؿ مبارؾ خضر فضؿ هللا  ، أثر الفايسبوؾ عمى المجتمع ، مدونة  شمس النيضة ، نوفمبر -  1
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 Status  : اٌؾبٌخ اٌزٟ رز١ؼ ٌٍّغزخذ١ِٓ ئِىب١ٔخ ئثالؽ أطذلبئُٙ ثأِبوُٕٙ ِٚب

عذ٠ش ثبٌزوش أٔٗ ٠ّىٓ ِشب٘ذح ٌٛؽخ ، ٠مِْٛٛ ثٗ ِٓ أػّبي فٟ اٌٛلذ اٌؾبٌٟ

اٌؾبئظ اٌخبطخ ثبٌّغزخذَ ألٞ شخض ٠ّىٕٗ ِشب٘ذح اٌٍّف اٌشخظٟ ٌٙزا 

، أربػ اٌف١ظ 2007فٟ ١ٌٛ٠ٛ ِٓ ػبَ ، اٌّغزخذَ ٚفمًب إلػذاداد اٌخظٛط١خ

ثٛن ئِىب١ٔخ ئسعبي سعبئً ِشفمخ رزضّٓ أٞ شٟء ئٌٝ ٌٛؽخ اٌؾبئظ، اٌزٞ 

ٚثّشٚس اٌٛلذ، ثذأ اٌف١ظ ، وبْ ِمزظًشا ِٓ لجً ػٍٝ اٌّؾز٠ٛبد إٌظ١خ فمظ

ثٛن فٟ ئضبفخ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌغّبد اٌغذ٠ذح ئٌٝ اٌّٛلغ
(1)

. 

 News Feed : اٌزغز٠خ اإلخجبس٠خ اٌزٟ رظٙش ػٍٝ اٌظفؾخ اٌشئ١غ١خ ٌغ١ّغ

اٌّغزخذ١ِٓ، ؽ١ش رمَٛ ثز١١ّض ثؼض اٌج١بٔبد ِضً اٌزغ١١شاد اٌزٟ رؾذس فٟ 

اٌٍّف اٌشخظٟ، ٚوزٌه األؽذاس اٌّشرمجخ ٚأػ١بد ا١ٌّالد اٌخبطخ ثأطذلبء 

اٌّغزخذَ، ٚفٟ ثذا٠خ األِش، أصبسد ٘زٖ اٌغّخ ؽبٌخ ِٓ االعز١بء ث١ٓ ِغزخذِٟ 

٠غجٛن؛ ؽ١ش شىب اٌجؼض ِٓ عٛء اٌزٕظ١ُ ٚوضشح اٌج١بٔبد غ١ش اٌّشغٛة ااٌف

ف١ٙب، ث١ّٕب ػجّش اٌجؼض ا٢خش ػٓ ِخبٚفُٙ ِٓ أْ ٠إدٞ رٌه ئٌٝ عٌٙٛخ رؼمت 

ا٢خش٠ٓ ألٔشطزُٙ اٌشخظ١خ ِضً اٌزغ١١شاد اٌزٟ رطشأ ػٍٝ ػاللبرُٙ 

ٚاألؽذاس اٌّخزٍفخ ٚاٌّؾبدصبد اٌزٟ ٠زجبدٌٛٔٙب ِغ ا٢خش٠ٓ
(2)

. 

  Face book Notes :٠غجٛن، ٟٚ٘ عّخ ِزؼٍمخ ثبٌزذ٠ٚٓ اِالؽظبد اٌف

ٚلذ رّىٓ اٌّغزخذِْٛ .رغّؼ ثاضبفخ اٌؼالِبد ٚاٌظٛس اٌزٟ ٠ّىٓ رض١ّٕٙب

، "ال٠ف عٛسٔبي"، "صأغب"فٟ ٚلذ الؽك ِٓ عٍت اٌّذٚٔبد ِٓ ِٛالغ 

 .، ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّٛالغ األخشٜ اٌزٟ رمذَ خذِبد اٌزذ٠ٚٓ"ثٍٛعش"ٚ

 Chat : أطذس اٌفب٠غجٛن رطج١ك 2008 أفش٠ً 17 خالي األعجٛع اٌزٞ ٚافك 

 ئسعبي

                                                             

 .214،ص2012، مؤسسة طيبة لمنشر والتوزيع، القاىرة،1 صبلح محمد عبد الحميد، اإلعبلـ الجديد،ط-1
 كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعي، 26،مجمة العمـو اإلنسانية، العدد"الفايسبوؾ" دىيمي زينب،مواقع التواصؿ االجتماعي -2

 .259جامعة محمد خيضر، بسكرة الجزائر،ص
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 "Chat" ٚأطٍك ػ١ٍٗ اعُ Comet ئٌٝ شجىبد االرظبي ثبعزخذاَ ثشٔبِظ 
1

٠ٚٛفش 

ثشاِظ  ٘زا اٌزطج١ك ٌٍّغزخذ١ِٓ ئِىب١ٔخ اٌزٛاطً ِغ أطذلبئُٙ، ٚ٘ٛ ٠شجٗ فٟ أداء ٚظ١فزٗ

 .اٌّٛعٛدح ػٍٝ عطؼ اٌّىزت ئسعبي اٌشعبئً اٌفٛس٠خ

  Marketplace : ٞ٘زا 2007أطٍك اٌف١غجٛن ػٍٝ ٘زٖ اٌغّخ فٟ ِب 

 ١ٌٛ٠ِٕٛؼبَ 20 فِٟجٛثخ ِغب١ٔخاٌغٛق ٠ز١ؼ ٌٍّغزخذ١ِٓ ٔشش ئػالٔبد 

 "Facebook Beta" ،لذِبٌف١غجٛواِىب١ٔخ2008

ٔغخخرغش٠ج١خِٕبٌف١غجٛوؼجبسحػٕاػبدحرظ١ّّّجزىشحٌٛاعٙبربالعزخذاِبٌخبطخة

 "Mini-Feed" وّبرّذِغغّزٟ. ِغزخذ١ِٙؼٍىشجىبرّؾذدح

ٚ"Wall"ّٓٚرّفظالٌٍّفبربٌشخظ١خئٌىأعضاءرارؼالِبرزج٠ٛت،وّبرّجزٌغٙذثبٌغ،

ب،ٚثؼذأٔىبٔزؾش٠خاالٔزمبإلٌىبإلطذاساٌغذ٠ذِزبؽخٌٍُ ًّ أعالٌزٛطإلٌىشىألوضشرٕظ١

عزخذ١ِٕف١جبدئبألِش،فأبٌف١غجٛوجذأف١اؽبٌخاٌّغزخذ١ِٕاٌىٙز٘بٌٕغخخاٌغذ٠ذحاػزجبسً 

 ِٕشٙشد٠غّجشٌؼبَ 11 ،ف2008ٟ إِغجزّجش

،رّبإلػالٔؼٕبخزجبساٌف١غجٛوٍطش٠مخعذ٠ذحف١زغغ١الٌذخٌٛجشىألثغظ2008
(2)

 .

 انهذاياGifts :ٌٍّغزخذ١ِٓ ئسعبي ٘ذا٠ب افزشاض١خ ئٌٝ ٟٚ٘ ١ِضح رز١ؼ

ا، ٞاأطذلبئُٙ رظٙش ػٍٝ اٌٍّف اٌشخظٟ ٌٍّغزخذَ اٌزٞ ٠مَٛ ثبعزمجبي اٌٙذ

دٚالس ٚاؽذ ٌىً ٘ذ٠خ، ٠ّٚىٓ ئسفبق سعبٌخ شخظ١خ  100ؽ١ش رزىٍف اٌٙذ٠خ 

 ٠ّٕٚؼ اٌّٛلغ وزٌه أدٚاد اإلداسح ٚرظ١ُّ اٌظفؾخ ٌٚىٕٙب ١ٌغذ أدٚاد ثٙب

ِزخظظخ وّب فٟ اٌّذٚٔبد ٚوزٌه ٠ز١ؼ أدٚاد ٌٍزش٠ٚظ ٌٍظفؾخ ِغ 

Facebook adel ًٚاٌزٟ رذفغ وً ِغزخذَ ٠شب٘ذ ٘زا اإلػالْ اٌّٛط 

ٌٍظفؾخ ػجش اٌف١غجٛن ثؾ١ش ٠ذفغ ِجٍغًب ١ِٛ٠ًب أٚ شٙش٠ًب ٚع٠ًٕٛب ٠زشاٚػ ث١ٓ 

                                                             
 ، دار النقاش 1 ط– ماىية مواقع التواصؿ اإلجتماعي و أبعادىا –خالد يوسؼ المقدادي ، ثورة شبكات اإلجتماعية  -  1

 37-36 ، ص2013لمنشر و التوزيع ، األردف ، 
 .260 دىيمي زينب، المرجع السابؽ ،ص-2

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AA_(%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
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ثضؼخ ٠غٕزبد ئٌٝ األالف، ثً اٌّال١٠ٓ فٟ ؽبي اإلػالْ ٌّئبد اٌّشزشو١ٓ 

ػٍٝ اٌّٛلغ ٌىٟ ٠زّىٓ ِٓ سؤ٠زٗ
(1)

. 

 :أليات التواصل بين أعضاء موقع فايسبوك  -5

:التعميقات   

 خاصية التعميقات متاحة بيف االصدقاء و المجموعات و الصفحات المنظميف ليا ذلؾ يعتمد يضا 

عمى الصبلحيات الممنوحةيمكف لممستخدـ  اف يكتب تعميؽ في مساحة اضافة تعميؽ و الضغط عمى زر 

 .اضافة تعميؽ و في نفس المساحة يمكنؾ اف تضيفرابط موقع او صورة 

:االعجاب   

 خاصية معجب ايضا متاحة بنفس الية التعميقات اي متاحة بيف االصدقاء و المجموعات و 

 يمكف لممستخدـ اف يقـو بعمؿ معجب .الصفحات المنظميف ليا و ذلؾ يعتمد عمىالصبلحيات الممنوحة 

الي نص او صورة فيديو الصدقائؾ و خاصية بسيولة استخدمتو تطورت في الفيس بوؾ ثـ تـ اضافتيا 

. في كؿ المواقع االخرى كوسيمة لربط المستجدـ بحسابو و الغراض ترويجية لمموقع ذاتو 

 التفاعل اليومي في الموقع 

مسالة اف يتشارؾ الشخص يومياتو و برامجو خبلؿ اليـو فرصة جيدة لمتقييـ و التناصح و الدعـ 

 صديؽ اعتمادا عمى ارقاـ ادارة الموقع و االدوات التي وفرىا 130مف مجموعة اصدقائو الذيمتوسطيـ 

 (الشات )الموقع مف نظاـ الرسائؿ و نافذة المحادثات 

                                                             

، دار النقاش 1،ط(ماىية مواقع التواصؿ االجتماعي وأبعادىا) خالد غساف يوسؼ المقدادي، ثورة الشبكات االجتماعية، -1
 .37ص-36،ص2013لمنشر والتوزيع،األردف،
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 متاحة في صور الفيديو بحيث يمكنؾ أف تمفت انتباه أصدقائؾ عبر Tages خاصية اإلشارة  :اإلشارة

اإلشارة ليـ في صورتؾ أو في مقطع الفيديو المحمؿ عبر الفايسبوؾ وبالتالي سترسؿ ليـ تنبييات ألي 

 .1تحديث جديد في الصورة 

 :كتب المنشور وحدد المكان الذي انت فيوأ

يسبوؾ في اآلونة األخيرة بإضافة أيقونة صغيرة تحت مربع النشر، ىذا المربع لتحديد اقامت إدارة الؼ

بالنقر عمييا سيكوف متاح لممستخدـ  (إف أراد التحديد)المكاف المتواجد فيو المستخدـ عند كتابة المنشور 

كتابة المكاف الذي ىو في اآلف، وبمجرد بدء الكتابة ستظير الخيارات المشابية لما تقـو بكتابتو لكي 

. يسيؿ لؾ اختيار المنطقة أو المدينة التي انت فييا

بالنظر إلى ما سبؽ ذكره مف آليات لمتواصؿ نعتبر أف الفايسبوؾ حركة اجتماعية وليس مجردأداة 

 "بدليؿ سكاف العالـ"لبلتصاؿ والتواصؿ وذلؾ بفضؿ التطبيقات التي أتاحيا وقد وصفو مارؾ زوكريبج 

عندما يصادؼ أحد المستخدميف مستخدًما آخر في الفايسبوؾ فإف ذلؾ : االشتراك بداًل من المصادقة

معناه أف يتصؿ كؿ مستخدـ منيا إلى اآلخر وتظير في صفحتو الرئيسية، وىنا ىو أحد الفروؽ الرئيسية 

بيف الفايسبوؾ وبيف موقع التويتر ألف موقع التويتر يستخدـ المتابعة بداًل مف المصادقة فالمتابعة تعني 

فتكوف المتابعة مشتركة بيف الطرفيف، األف أصبحت ىذه الطريقة المتابعة في P) )يتبع أحد المستخدميف 

Subscribe" أو" اشتراؾ"التويتر موجودة أيًضا في موقع الفايسبوؾ واسميا 
2 

                                                             
 في عمـ إجتماع اإلتصاؿ ، أثر  LMDسعاد التراكة و عائشة عماري ، مذكرة دراسة مكممة لنيؿ شيادة ليسانس - 1

 ، ص 2012-2011إستخدمات شبكات التواصؿ اإلجتماعي عمى القيـ اإلجتماعي لدى الطمبة الجامعييف ، الوادي ، 
22-23. 

 ، دار الشروؽ لمنشر و التوزيع  ، 1ط (دراسة في مدخبلتو و نظرياتو  )عباس محمد الصادؽ ، اإلعبلـ الجديد  - 2
 .112 ، ص 2004عماف  ،  

https://thawratalweb.com/facebook/%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83
https://thawratalweb.com/facebook/%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83
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  موقع الفايسبوك و دوره في المجتمع  -6

وجد المجتمع في الفايسبوؾ نافذة مطمة عمى العالـ و ساح لمتعبير و إبداء الرأي و في التواصؿ و 

 .مشاركة أصدقائؾ تفاصيؿ حياتيـ ، كاف لو أقوى األسباب بإرتباط مستخدمي الفايسبوؾ باألنترنت 

 :السمبيات  -

الفايسبوؾ حالو حاؿ الكثير مف اإلختراعات و التقنيات التي أثرت في حياة البشر ، فإف الجانب 

المضيء لممجموعات والنشاطات التي ساعدت الشباب عمى تنفيذ أعماؿ مفيدة و تحقيؽ الكثير مف 

 .1األىداؼ ، ىناؾ الكثير مف األثار السمبية عمى مستخدمييا 

 بمجرد دخوؿ المستخدـ إلى الموقع حتى يبدأ بالتنقؿ مف صفحة إلى أخرى و   : إضاعة الوقت

مف ممؼ إلى أخر ، و ال يدرؾ الساعات التي أضاعيا في التعميؽ عمى صور أصدقائو ، دوف 

أف يزيد أي فائدة لو أو لغيره  ، فالفايسبوؾ ييدر الكثير مف الوقت دوف فائدة تجنى ، فناؾ أعداد 

 . ساعات في التصفح في الفاسبوؾ 10كبيرة مف طبلب الجامعات يقضوف أكثر مف 

 ىي مف أىـ األثار التي قد تشكؿ خطرا عمى مستخدمي الشبكة   : اإلدمان و إضعاف الميارات

اإلجتماعية خصوصا الشباب و المراىقيف  ، فإف قضاء الوقت الطويؿ أماـ الشاشة و ىدره في 

تصفح الموقع يؤدي إلى عزليـ عف واقعيـ األسري و عف مشاركتيـ في الفعاليات التي يقيميا 

المجتمع  ، و بما أف التواصؿ بيف الناس بشكؿ مباشر يؤدي إلى تطوير الميارات التي تساعد 

الشباب في مجاالت اإلتصاؿ اإلنساني ، حيث تنمي عندىـ الحس بالمسؤولية تجاه الغير ، و 

تقوي سرعة البدييية لدييـ فيستطعوف التعامؿ مع المواقؼ بحنكة ، و ىذا ما تفتقده المواقع 

                                                             
 .23سعاد التراكة و عائشة عماري ، المرجع السابؽ  ، ص - 1
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اإلجتماعية ، فإف إدماف الشباب عمى التواصؿ اإللكتروني يؤدي بيـ لمعزلة اإلجتماعية و فقداف 

 .ميارة التواصؿ المباشر مع المجتمع  

 ما زالت عمميات إنتحاؿ شخصيات المشاىير تضرب بقوة في الشبكة  : إنتحال الشخصيات

العنكبوتية متخذة منيا مكانا خصبا لمتشويو و اإلبتزاز و ترويج الشائعات و كسب الماؿ و 

 .تحريؼ الحقائؽ عف مسارىا 

 تابع الكؿ الجداؿ الذي دار حوؿ حقيقة خصوصية المستخدميف في الفايسبوؾ في  : الخصوصية

 سرية بياناتيـ مف صور و معمومات التي أكد الموقع عمى الحفاظ عمى سريتيا و عدـ 2009

 .تمميكيا لطرؼ ثالث 

تواجو أغمبية المواقع اإلجتماعية إنعداـ الخصوصية مما تسبب بالكثير مف األضرار المعنوية و  -

النفسية عمى المجتمع و الشباب خاصة ، و قد تصؿ في بعض األحياف إلى أضرار مادية ، 

فممؼ المستخدـ عمى الفايسبوؾ يحتوي عمى جميع معموماتو الشخصية ، إضافة إال ما يبثو مف 

ىمـو و مشاكؿ التي قد تصؿ بسيولة إلى يد أشخاص يستغمونيا بغرض اإلساءة والتشيير ، 

فيناؾ مف الشباب مف وجد في الفايسبوؾ و غيرىـ  مف المواقع اإلجتماعية مكانا لمتسمية و الميو 

 .1و إنعداـ الرقابة الذي جعؿ في البعض يسيء في اإلستخداـ و ال ييتـ لمعواقب

 

 :اإليجابيات 

 وسيمة لمتواصؿ بيف األىؿ و األصدقاء 

                                                             
 مذكرة لنيؿ شيادة الماجيستير ، – الثورة الفرنسية نموذجا –مبارؾ زودة ، دور اإلعبلـ الجديد في صناعة الرأي العاـ - 1

 .122 ، ص 2012-2011كمية العمـو اإلنسانية و اإلجتماعية ، جامعة الحاج لخضر باتنة  ، الجزائر ، 
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  وسيمة لتبادؿ المعمومات و نشر ثقافتنا اإلسبلمية 

  اإللتقاء باألصدقاء القدامى 

  يساىـ في التعاوف بيف طمبة الجامعة 

  يساعد عمى إنشاء عبلقت إجتماعية جديدة بعيدا عف أماكف العمؿ و الدراسة واألسرة 

  وسيمة إقتصادية توفر تكمفة وسائؿ اإلتصاؿ األخرى 

أصبح األف موقع الفايسبوؾ البداية األكثر لكؿ مف يريد أف يعمف عف فكرة كانت أو مشروع أو منتج يريده 

أف ينتشر بيف أكبرعدد مف مستخدمي شبكة األنترنت في أقؿ مف زمف و أثبتت أنو أفضؿ وسيمة لمترويج 

 .1عما تريده 

 

 

 

 

 

 

 :خالصة الفصل 

                                                             
1

.2011،العربيللنشروالتوزيع،القاهرة،1فتحيحسينعامر،وسائلاإلتصالالحديثةمنالجريدةإلىالفايسبوك،ط-
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مع اإلنتشار السريع لمواقع التواصؿ اإلجتماعي كسرت كؿ الحواجز الجغرافية و جعمت مف العالـ قرية 

 .صغيرة ، فمواقع التواصؿ اإلجتماعي ىي األكثر إرتيادا في عالـ األنترنت ، حيث ترتادىا جميع الفئات 

و قد أخذت ىذه الشبكات إىتماـ جميع الباحثيف و الدارسيف في مجاؿ المجتمعات ، التغيرات التي أحدثتيا 

ىذه الوسائؿ مف خبلؿ موقع الفاسبوؾ كونو المرشح األكبر لزيادة و تطوير الشبكة العنكبوتية ، لما لو مف 

فوائد في اإلتصاؿ و تقريب لؤلصدقاء ، و مف ناحية أخرى منصة لنشر األفكار و إبداء األراء و 

المشاركة في فعميات و المسابقات اإللكترونية ، فيو يعد تقنية جديدة ساعدت الفئة الكبيرة مف الشباب مف 

.تحقيؽ أىداؼ كثيرة 



 اإلطــــار الميــداني لمــدراســة 

 

63 
 

 :مجتمع البحث 
تعتبر ىذه المرحمة مف أىـ الخطوات المنيجية المتبعة في الدراسات و البحوث العممية ، فيي 

مصطمح عممي منيجي يراد بو ، كؿ مف يمكف أف تعمـ عميو نتائج البحث سواء أكاف مجموعة أفراد أو 

 .كتب ، و ذلؾ طبقا لممجاؿ الموضوعي لمشكبلت البحث 

إتجاىات األساتذة نحو التعميـ بإستخداـ مواقع التواصؿ '' و نظرا لموضوعنا الذي عنوانو 

فالدراسة وقعت عمى عينة األساتذة الجامعييف في جامعة عبد الحميد ''  نموذجا – فايسبوؾ –اإلجتماعي 

 .إبف باديس مستغانـ ، لذلؾ يعتبر األساتذة ىـ المجتمع المستيدؼ و المتاح لمدراسة عميو 

 :أدوات جمع البيانات 
قد يستخدـ الباحث أكثر مف طريقة و أداة لجمع المعمومات حوؿ مشكمة الدراسة أو لئلجابة عف األسئمة و 

عمى الباحث أف يقرر مسبقا الطريقة المناسبة لبحثو أو دراستو ، و عميو فقد تـ اإلعتماد عمى إستمارة 

اإلستباف كأداة لجمع البيانات حوؿ موضوع دراستنا ، و ىي األداة األكثر إستخداما لمحصوؿ عمى 

البيانات مف المبحوثيف مباشرة و معرفة أراءىـ و إتجياتيـ ، و تعرؼ أيضا عمى أنيا عبارة عف مجموعة 

 .معينة مف األسئمة المترابطة و المتعمقة بموضوع البحث 

و عميو قمنا بتصميـ إستمارة إلكترونية تتضمف إسئمة حوؿ إستخداـ اإلساتذة الجامعييف مواقع التواصؿ 

 .اإلجتماعي في التعميـ 

و لـ نستغني في دراستنا عف األداة الضرورية آال و ىي المبلحظة و التي يقصد بيا اإلنتباه المقصود 

نحو سموؾ فردي أو جماعي معيف بقصد متابعتو و رصد تغيراتو ليتمكف الباحث مف وصؼ السموؾ فقط 

 ، أو وصفو و تحميمو معا ، كما تعني أيضا معاينة منيجية لسموؾ المبحوث 
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–  مستغانم –جامعة عبد الحميد ابن باديس 
اتجاىات األساتذة الجامعيين نحو التعميم بمواقع التواصل االجتماعي : عنوان المذكرة

 – فيسبوك نموذجا –
 
 
 

 توفر الجامعة التكنولوجيات البلزمة لمعممية التعميمية. 1

 

 التكنولوجيات متوفرة لجميع األساتذة بشكؿ يسير وسيؿ . 2

 

 الوسائط الجديدة المتوفرة تبلئـ التخصصات المدروسة . 3

 

 تشجع إدارة الجامعة األساتذة عمى استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي. 4

 

 تستشير الجامعة األساتذة في نوعية الوسائط البلزمة لمعممية التعميمية . 5

 

 توفر مواقع التواصؿ االجتماعي لؤلستاذ الجامعي الكثير مف الوقت والجيد .6

 

 إستمارة

 معارض محايد موافق

 معارض محايد موافق

 معارض محايد موافق

 معارض محايد موافق

 معارض محايد موافق

 معارض محايد موافق
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 يعزز استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي ثقة األستاذ بقدراتو . 7

 

يستخدـ األستاذ مواقع التواصؿ االجتماعي لتقميؿ مف الفروؽ الفردية بيف الطمبة في عممية . 8

 االستيعاب 

 

 تسيـ مواقع التواصؿ االجتماعي في إشراؾ الطمية في العممية التعميمية . 9

 

 .استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي يضعؼ العبلقة بيف الطمبة واألستاذ. 10

 

 .تفضيؿ الطرؽ التقميدية في التدريس. 11

 

 .عبلقة مواقع التواصؿ االجتماعي بزيادة حب الطمبة لمتخصص المدروس. 12

 

 .زيادة متعة التعميـ بمواقع التواصؿ االجتماعي. 13

 

 معارض محايد موافق

 معارض محايد موافق

 معارض محايد موافق

 معارض محايد موافق

 معارض محايد موافق

 معارض محايد موافق

 معارض محايد موافق
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 .تعميـ التدريس باستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي. 14

 

 .توفر مواقع التواصؿ االجتماعي عمى األستاذ الكثير مف الوقت بداللة متغير التخصص. 15

 

 .يعزز استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي ثقة األستاذ بقدراتو وعبلقتو بمتغير التخصص. 16

 

تساعد مواقع التواصؿ االجتماعي عمى تثبيت المعمومات التي يكتسبيا الطمبة بداللة متغير . 17

 .التخصص

 

 .تسيـ موقع فيسبوؾ في إشراؾ الطمبة في العممية التعميمية بداللة متغير التخصص. 18

 

 ما ىو موقفؾ مف التعميـ بمواقع التواصؿ االجتماعي وخصوصا موقع فيسبوؾ؟. 19

(  سؤاؿ حر )

 

 

 معارض محايد موافق

 معارض محايد موافق

 معارض محايد موافق

 معارض محايد موافق

 معارض محايد موافق
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 : قراءة جداول األسئمة
يتبيف لنا أكبر عدد مف األساتذة قد عرض عبارة توفر الجامعة  (1)مف خبلؿ الجدوؿ رقـ / 1س

 لكف وافؽ عمى ذات العبارة ما نسبة %49التكنولوجيات البلزمة لمعممية التعميمية وقد بمغت نسبتيـ 

:  مف األساتذة في حيف كانت نسبة األساتذة الذيف بقوا عمى الحياد ولـ يحددوا موقفيـ معتبرة بػ21.6%

ومنو نستنتج أف جامعة عبد عبد الحميد بف باديس ال توفر حسب األساتذة التكنولوجيات . 29.4%

 .البلزمة لمعممية التعميمية ولكف نأمؿ في المستقبؿ القريب أف توفر في الجامعات الجزائرية

يتبيف لنا أف أكبر عدد مف األساتذة لو رأي محايد إتجاه عبارة  (2)مف خبلؿ الجدوؿ رقـ / 2س

 في حيف عارضت نسبة %47.1التكنولوجيات لجميع األساتذة بشكؿ يسير وسيؿ وقد بمغت نسبتيـ 

 .%9.8 ىذه العبارة، أما النسبة المتبقية لؤلساتذة الموافقيف عمييا بغمت 43.1%

ومنو نستنتج أف حصوؿ األساتذة عمى التكنولوجيات البلزمة ليس بتمؾ السيولة فيـ يصطدموف في 

 .كثير مف األحياف بعراقيؿ تصعب مف الحصوؿ عمييا

أف نسبة األساتذة الذيف بقوا محايديف في رأييـ في عبارة  (3)يتبيف لنا مف خبلؿ الجدوؿ رقـ / 3س

 بينما عارض ىذه العبارة %47.3: الوسائط الجديدة المتوفرة تبلئـ التخصصات المدروسة قد قدرت بػ

 .%15.7 منيـ في حيف وافؽ عمييا 37%

ومنو نستنتج أف الوسائط الجديدة المتوفرة حاليا في الجامعة مناسبة لحد ما التخصصات المدروسة 

فالوسائؿ تبقى ىي نفسيا لكف المحتوى وكيفية اإلستخداـ ىي مف تختمؼ مف تخصص لتخصص آخر 

 .ومف مقياس آلخر ومف أستاذ آلخر

يتبيف لنا نسبة األساتذة المذيف حايدوا عبارة تشجيع اإلدارة عمى  (4)مف خبلؿ الجدوؿ رقـ / 4س

 %29.4 تمييا نسبة %54.9: استخداـ مواقع التواصؿ اإلجتماعي مف قبؿ األساتذة وقد قدرت نسبتيـ بػ

 . مف المعارضيف ليذه العبارة%15.7نسبة األساتذة الذيف وافقوا عمى ىذه العبارة، وأخيرا نسبة 
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ومنو نستنتج أف ىذا التشجيع ىو في الحقيقة تجسيد لمعنى وزارة التعميـ العالي إلنجاح مرحمة 

 .التحوؿ مف التعميـ بالطرؽ التعميمية إلى التعميـ بمواقع التواصؿ اإلجتماعي

يتبيف لنا أف نسبة األساتذة الذيف حايدوا عبارة تستشير الجامعة  (5)مف خبلؿ الجدوؿ رقـ / 5س

، أما نسبة المعارضيف ليا فقد %43.1: األساتذة في نوعية الوسائط البلزمة لمعممية التعميمية قدرت بػ

 . منيـ%21.6:  وأخيرا قدرت قدرت نسبة الموافقيف ليذه العبارة بػ%35.3: قدرت بػ

ومنو نستخمص أف إدارة الجامعة تستشير األساتذة الجامعييف ولكف بشكؿ محايد وذلؾ محدد عمى 

صفة األستاذ كاألساتذة الذيف يعمموف باإلدارة باإلضافة إلى مسؤولي التخصص، أي أنيا ال تستشير كافة 

نما مف يعمموف في الفئات اإلدارية كرئاسة القسـ  .األساتذة وا 

يتبيف لنا أف أغمب األساتذة وافقوا عمى العبارة القائمة بأف توفر  (6)مف خبلؿ الجدوؿ رقـ / 6س

، %62.7: مواقع التواصؿ اإلجتماعي الكثير مف الجيد والوقت لؤلستاذ الجامعي حيث قدرت نسبتيـ بػ

 . %15.7، بينما عارضيا نسبة %21.6في حيف حايد ىذه العبارة نسبة 

ومنو نستنتج أف األساتذة يستخدموف مواقع التواصؿ اإلجتماعي بدافع توفير الجيد والوقت وذلؾ لما 

تتيحو ىذه المواقع مف إيجابيات تسيـ في توفير الكثير مف الجيود الفكرية وتريح األستاذ مف عبأ الشرح 

 . واإللقاء ألوقات طويمة ومتكررة في حاؿ عدـ اإلستيعاب

يتبيف لنا أف أكبر عدد مف األساتذة وافقوا عمى عبارة يعزز استخداـ  (7)مف الجدوؿ رقـ / 7س

، بينما ال تتعدى نسبة %51: مواقع التواصؿ اإلجتماعي ثقة األستاذ بقدراتو وقد قدرت نسبتيـ بػ

 . %11.8، في حيف نسبة المعارضيف لمعبارة بمغت %37.3المحايديف ليذه العبارة 
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ومنو نستنتج أف مواقع التواصؿ اإلجتماعي تساعد األستاذ وتزيد مف ثقتو بقدراتو التعميمية إذ أنيا 

تتيح لو التحكـ األمثؿ في العممية التعميمية وذلؾ بتنظيـ خطوات الدرس وكيفية عرضو عمييـ سواء 

 .بإنشاء مجموعات في موقع فيسبوؾ أو صفحات

يتبيف لنا أف أغمبية األساتذة وافقوا عمى العبارة القائمة يستخدـ  (8)مف خبلؿ الجدوؿ رقـ / 8س

األستاذ مواقع التواصؿ اإلجتماعي لمتقميؿ مف الفروؽ الفردية بيف الطمبة في عممية اإلستيعاب، وذلؾ 

: ، في حيف الفئة المعارضة منيـ فتقدر بػ %25.5، بينما اإلتجاه المحايد بنسبة %58.8بنسبة 

15.7%. 

نستنتج مف ىنا أف األساتذة يحاولوف استخداـ مواقع التواصؿ اإلجتماعي لموصوؿ إلى تجاوب أكبر 

واستعاب أحسف لما ىو مقدـ مف معمومات، حيث يستطيع الطالب أف يعيد البرمجة ويكرر بسرعة وفي 

 .جيازه الخاص وفي أي وقت يساعده، وبالتالي توفير حظوظ متساوية لمطمبة

يتبيف أف نسبة األساتذة الموافقيف عمى أف مواقع التواصؿ  (9)مف خبلؿ الجدوؿ رقـ / 9س

، بينما يقي عمى حياد نسبة %49: اإلجتماعي تسيـ في إشراؾ الطمبة في العممية التعميمية قد قدرت بػ

 .%13.7 في حيف عارض ذلؾ ما نسبتو 37.5%

شراكيـ في  ومنو نستنتج أف األستاذ الجامعي يستخدـ مواقع التواصؿ اإلجتماعي لتحفيز الطمبة وا 

 .العممية التعميمية وىو ما تشير إليو الطرؽ الحديثة في التعميـ

تبيف أف أغمبية األساتذة عارض الرأي القائؿ أف إستخداـ  (10)مف خبلؿ الجدوؿ رقـ / 10س

 في حيف كانت %37.3مواقع التواصؿ اإلجتماعي يضعؼ العبلقة بيف األستاذ والطالب وذلؾ بنسبة 

 .%29.4، أما بالنسبة لمموافقيف فكانت نسبتيـ %33.3نسبة الحياد 
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ومنو نستخمص أف ما تقدمو مواقع التواصؿ اإلجتماعي وما ما تتيحو مف حوار ونقاش بيف األستاذ 

والطالب ىو في حد ذاتو لتعزيز العبلقة بيف الطرفيف، فنجاح التعميـ عف بعد يعتمد في األساس عمى 

 .التفاىـ والتعاوف بيف الطرفيف

يتبيف أف أغمبية األساتذة لدييـ رأي محايد حوؿ العبارة أفضؿ  (11)مف خبلؿ الجدوؿ رقـ / 11س

 في حيف نسبة %27.5، بينما نسبة الموافقيف %58.8الطرؽ التقميدية في التدريس وذلؾ بنسبة 

 .%13.7المعارضيف ليذه العبارة بمغ 

ومنو نستنتج مف خبلؿ ىذه النسبة أف أغمبية األساتذة لدييـ رأي محايد حوؿ الدراسة التقميدية ، 

فمنيـ مف يريد تبني فكرة الطرؽ الحديثة في الدراسة ولكف يريد إبقاء رأييـ حوؿ الدراسة الحضورية 

 .واإلجبارية

نرى أف غالبية األساتذة وافقوا عمى عبارة عبلقة مواقع  (12)مف خبلؿ الجدوؿ رقـ / 12س

، في حيف قدرت نسبة %51التواصؿ االجتماعي بزيادة حب الطمبة لمتخصص المدروس وذلؾ بنسبة 

، فنبلحظ مف ىذه النسب أف %19.6: ، بينما البقية المعارضوف قدرت بػ%29.4: الفئة المحايدة بػ

األساتذة الجامعييف يقروف بأىمية مواقع التواصؿ االجتماعي في تقريب المادة العممية مف الطالب لجعمو 

 .يحب التخصص الذي يدرسو مما يؤدي إلى تحسيف مستواه العممي

أف غالبية األساتذة وافقوا عمى عبارة زيادة المتعة في التعميـ  (13)مف خبلؿ الجدوؿ / 13س

، أما الفئة المحايدة %23.5 في حيف عارضيا نسبة %49: بمواقع التواصؿ االجتماعي وذلؾ بنسبة

ومنو نستنتج أف األساتذة تعتمدوف عمى التنوع مف اجؿ خمؽ بيئة تعميمية تجذب . %27.5: فقدرت بػ

انتباه الطمبة مف خبلؿ المشاىدة واالستماع والممارسة والتفكير، فيصبح بذلؾ الدرس حقبل لتنمية وتطوير 

 .الطالب مف جميع االتجاىات
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نبلحظ أف اكبر عدد مف األساتذة وافقوا عمى عبارة التعميـ  (14)مف خبلؿ الجدوؿ رقـ / 14س

، كما %29.4 في حيف عارضيا %37.3: لمتدريس بمواقع التواصؿ االجتماعي حيث قدرت نسبتيـ بػ

 .%33.3بمغت نسبة الفئة المحايدة إلى 

مف ىنا نبلحظ أف األساتذة واعوف بأىمية ىذا األسموب في التدريس الذي يدعـ عممية التعميـ 

 .ويعززىا مف خبلؿ عرض المعمومات بطرؽ مختمفة ومتنوعة

 مف األساتذة الذيف يدرسوف تخصصات أدبية قد وافقوا %51أف  (15)مف خبلؿ الجدوؿ / 15س

عمى الرأي القائؿ باف توفير مواقع التواصؿ االجتماعي عمى األستاذ الكثير مف الوقت بداللة تغيير 

 مف األساتذة الذيف يدرسوف التخصص العممي، في حيف الفئة المعارضة %37.3التخصص في المقابؿ 

مف ىنا نبلحظ انو ىناؾ تفاوت بيف النسب األدبية والعممية وذلؾ ما يأتي باف . %11.8نسبتيا 

التخصص العممي لما ىو معقد وصعب وفيو تشعب في المعمومات لذلؾ يجب عمييـ الدراسة بطرؽ 

 .أخرى عكس التخصص األدبي

نرى أف غالبية األساتذة الذيف يدرسوف التخصص العممي  (16)مف خبلؿ الجدوؿ رقـ / 16س

وافقوا عمى أف استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي يعزز ثقة األستاذ بقدراتو بداللة متغير التخصص، فقد 

:  مف التخصص األدبي، أما الفئة المعارضة فقدرت بػ%43.1 في المقابؿ %47.1بمغت نسبتيـ 

9.8%. 

يتبيف لنا مف خبلؿ النسب أف التخصص العممي أكثر استعماال مف التخصص األدبي لمعبارة وذلؾ 

مف األمور التي تعزز ثقة األستاذ بقدراتو بمشاركة الطمبة وتفاعميـ ما ىو مقدـ مف معمومات وشروحات 

 .وطرحيـ لؤلسئمة
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يتضح أف نسب الموافقيف عمى عبارة تساعد مواقع التواصؿ  (17)مف خبلؿ الجدوؿ / 17س

االجتماعي عمى تثبيت المعمومات التي يكتسبيا الطمبة بمتغير التخصص حيث قدر التخصص األدبي 

 %13.6: ، أما نسبة المعارضيف ليا قدرت بػ%33.3، أما العممي بنسبة %49بنسبة   

ومنو تبيف لنا مف خبلؿ النسب أف تفسير النتائج التي تزيدىا مواقع التواصؿ االجتماعي عمى 

العممية التعميمية، وحيث تعود نتائجيا مف خبلؿ زيادة الفيـ، توضيح المعاني، وترسيخيا في الذاكرة فيي 

 .أمور ال تختمؼ باختبلؼ التخصصات إنما بالطرؽ

 مف األساتذة الذيف يدرسوف التخصصات %43.1نرى أف  (18)مف خبلؿ الجدوؿ رقـ / 18س

العممية وافقوا عمى عبارة تسيـ موقع فيسبوؾ عمى إشراؾ الطمبة في العممية التعميمية بداللة متغير 

 . منيـ%15.7 بالنسبة لمتخصصات األدبية، في حيف عارضيا نسبة %41.2التخصص وىذا مقابؿ 

مف ىنا نرى أف نسب التخصصات العممية عمى العبارة اكبر مف التخصصات األدبية وذلؾ مف 

 .خبلؿ وجود تطبيقات وأشغاؿ كثيفة لمتخصصات العممية

مف خبلؿ السؤاؿ الحر األخير والذي أردت أف اعرؼ بو الرأي الخاص باألساتذة حوؿ / 19س

 قد تبيف انو – فيسبوؾ نموذجا –العبارة ما ىو موقعؾ مف التعميـ باستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي 

ىناؾ عدة آراء مختمفة حولو منو االيجابي لتسييمو عممية االستيعاب والتعميـ عف بعد وكسب الوقت 

فيما يرى . وأيضا بعد عممية مشاركة لآلراء واألفكار بيف األستاذ والطالب في أي وقت وانو غير مقيد

البعض انو سمبي لعدـ توفر جميع الوسائؿ لجميع الطمبة وأيضا عدـ التركيز مع األستاذ عف بعد، ومنيـ 

 . مف ىو حيادي وذكر بف نتركيا لمطمبة كموقؼ اختياري لو
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1 

 

 موافؽ

 محايد

 معارض

11 

15 

25 

21.6% 

29.4% 

49% 

 

10 

 

 موافؽ

 محايد

 معارض

15 

17 

19 

29.4% 

33.3% 

37.3% 

 

2 

 

 موافؽ

 محايد

 معارض

5 

24 

22 

9.8% 

47.1% 

43.1% 

 

11 

 موافؽ

 محايد

 معارض

14 

30 

7 

27.5% 

58.8% 

13.7% 

 

3 

 

 موافؽ

 محايد

 معارض

8 

24 

19 

15.7% 

47.3% 

37% 

 

12 

 موافؽ

 محايد

 معارض

26 

15 

10 

51% 

29.4% 

19.6 

 

4 

 

 موافؽ

 محايد

 معارض

15 

28 

8 

29.4% 

54.9% 

15.7% 

 

13 

 موافؽ

 محايد

 معارض

25 

14 

12 

49% 

27.5% 

23.5% 

 

5 

 

 موافؽ

 محايد

 معارض

11 

22 

18 

21.6% 

43.1% 

35.3% 

 

14 

 موافؽ

 محايد

 معارض

19 

17 

15 

37.3 

33.3% 

29.4% 

 

 

6 

 

 موافؽ

 محايد

 معارض

32 

11 

8 

62.7% 

21.6% 

15.7% 

 

15 

 موافؽ

 محايد

 معارض

26 

19 

6 

51% 

37.3% 

11.7% 

 

7 

 موافؽ

 محايد

26 

19 

51% 

37.3% 

 

16 

 موافؽ

 محايد

24 

22 

47.1% 

43.1% 
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 %9.8 5 معارض %11.7 6 معارض 

 

8 

 

 موافؽ

 محايد

 معارض

30 

13 

8 

58.8% 

25.5% 

15.7% 

 

17 

 موافؽ

 محايد

 معارض

25 

17 

9 

49% 

33.4% 

17.6% 

 

9 

 

 

 موافؽ

 محايد

 معارض

 

25 

19 

7 

49% 

37.3% 

13.7% 

 

18 

 موافؽ

 محايد

 معارض

 

21 

22 

8 

41.2% 

43.1% 

15.7% 

 :اآلراء الواردة لمسؤال الحر/ 19

موقؼ ايجابي موافؽ بالتعميـ بمواقع التواصؿ االجتماعي مع الحرص في استعمالو في البحث * 

 .العممي

 غير مناسب لبعض الطمبة، ىناؾ مف ليس لديو إمكانيات* 

 .غير ناجح* 

 .فيو ايجابيات كما فيو سمبيات* 

معارض وضد التعميـ عف بعد لعدـ توفر الوسائؿ لجميع الطمبة خاصة الساكنيف في المناطؽ * 

النائية وكذلؾ عدـ قدرة الطالب عمى االستيعاب والتركيز مع األستاذ عف بعد، أفضؿ أف يكوف التدريس 

 .عف بعد اختياري

 .موافؽ لو لتسييمو عممية التعميـ* 

 .موافؽ عمى استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي لتطوير البحث العممي* 
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تعتبر مواقع التواصؿ االجتماعي مف الوسائط المساعدة عمى التعميـ واكتساب المزيد مف المعرفة * 

 ...العممية في الجامعات إلى جانب أنيا تعزز 

أؤيد التعميـ بمواقع التواصؿ االجتماعي بشرط ضماف المرافقة والتأطير لمطالب وتحديد طرؽ * ... 

 .التقسيـ وىذا بالتوازي مع الدراسة التقميدية ألنو سيؿ العمؿ بو وكذا الوصوؿ إلى الكثير مف المعمومات

 .نعـ انو عمؿ ييتـ بمتابعة الدروس بسيولة* 

 .معارض الفكرة ألنني أجدىا غير كافية فالطمبة ليسو مف محبي القراءة عف بعد* 

 .معارض ألنيا مضيعة لموقت* 

 مف التعميـ %50موافؽ عمى التعميـ يساعد عمى مشاركة المعمومات وكسب المعارؼ مف الغير 

 . مع التعميـ بمواقع التواصؿ االجتماعي%50المباشر 

يساعد التعميـ عف بعد الطالب الجامعي كثيرا لكف مع األسؼ الشديد الجامعة الجزائرية بعيدة كؿ * 

 .البعد عف ىذا الموضوع وقد ظير ىذا فقط مع فيروس كورونا كأفضؿ مثاؿ عمى ذلؾ

 .  معارض أفضؿ الطرؽ التقميدية في التعميـ* 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
توفر الجامعة التكنولوجيات / 1

الالزمة للعملية التعليمية 

موافق

محايد

معارض
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التكنولوجيات متوفرة لجميع / . 2
األساتذة بشكل يسير وسهل 

موافق

محايد

معارض

الوسائط الجديدة المتوفرة تالئم التخصصات / 3
 المدروسة 

موافق

محايد

معارض
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تشجع إدارة الجامعة األساتذة عمى / 4 
 استخدام مواقع التواصل االجتماعي

موافق

محايد

معارض

تستشير الجامعة األساتذة في نوعية الوسائط / 5 
 الالزمة لمعممية التعميمية 

موافق

محايد

معارض

توفر مواقع التواصل االجتماعي لألستاذ / 6 
 الجامعي الكثير من الوقت والجيد 

موافق

محايد

معارض



 اإلطــــار الميــداني لمــدراســة 

 

78 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

يعزز استخدام مواقع التواصل االجتماعي ثقة / 7

 األستاذ بقدراته 

موافق

محايد

معارض

يستخدم األستاذ مواقع التواصل االجتماعي / 8
لتقميل من الفروق الفردية بين الطمبة في عممية 

 االستيعاب 

موافق

محايد

معارض

9 تسيم مواقع التواصل االجتماعي في إشراك /
 الطمية في العممية التعميمية 

موافق

محايد

معارض



 اإلطــــار الميــداني لمــدراســة 

 

79 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

استخدام مواقع التواصل االجتماعي يضعف / 10

  العالقة بين الطمبة واألستاذ

موافق

محايد

معارض

27%

59%

14%

تفضيل الطرق التقليدية في / 11
التدريس

موافق

محايد

معارض

عالقة مواقع التواصل االجتماعي بزيادة حب / 12
 الطمبة لمتخصص المدروس 

موافق

محايد

معارض



 اإلطــــار الميــداني لمــدراســة 

 

80 
 

 
 
 

 
 

 

زيادة متعة التعميم بمواقع التواصل / 13
 االجتماعي 

موافق

محايد

معارض

تعميم التدريس باستخدام مواقع التواصل / 14
 االجتماعي 

موافق

محايد

معارض

توفر مواقع التواصل االجتماعي عمى األستاذ / 15
 الكثير من الوقت بداللة متغير التخصص 

موافق

محايد

معارض
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يعزز استخدام مواقع التواصل االجتماعي / 16
 ثقة األستاذ بقدراتو وعالقتو بمتغير التخصص 

موافق

محايد

معارض

تساعد مواقع التواصل االجتماعي عمى تثبيت /  17
المعمومات التي يكتسبيا الطمبة بداللة متغير 

 التخصص 

موافق

محايد

معارض

تسيم موقع فيسبوك في إشراك الطمبة في / 18
 العممية التعميمية بداللة متغير التخصص 

موافق

محايد

معارض
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إف اىـ ما توصمت اليو ىذه الدراسة اف االساتذة عمى وعي تاـ باىمية مواقع التواصؿ االجتماعي و 

مف سيولة في االستعماؿ و ربح في الوقت االيجابيات الموجودة فييا و ما تضفييا عمى العممية التعميمية 

 لكف رغـ ذلؾ تحتاج لتطبيقيا فعميا في العممية التعميمية فيي فقط تحتاج الرادة مف االساتذة الجامعييف .

و دعـ و تحفيز مف قبؿ ادارة الجامعة اذ اف مسؤولية تطوير التعميـ يجب اف تتظافر عميياجيود كؿ 

. االطراؼ 

 فالجامعة تتحمؿ الجزء االكبر مف خبلؿ توفير الطرؽ االزمة و الوسائؿ التكنولوجية ووضعيا 

. تحت تصرؼ االستاذ و ىي المعني باالمر في عممية تحويميا و دمجيا و اعطائيا لمطمبة 

 كما تشير ىذه الدراسة ايضا الى ضرورة تكويف االستاذ الجامعي عمى طرؽ التدريس الحديثة 

  فيجب ايضا مراعاة .فيستطيع االستاذ الجامعي االستفادة منيا لتعزيز التواصؿ بينو و بيف طبلبو 

مكننا أيًضا استخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي لتوفير الفرص المختمفة اساليب التعمـ المختمفة 

. التي تناسب جميع أساليب التعمـ

لذلؾ فإف دمج الوسائؿ المختمفة مثؿ .  ال يستطيع كؿ طالب استقباؿ المعمومة بنفس الطريقة

في المنيج العادي يساعد عدد أكبر مف الطبلب في استقباؿ وفيـ  (شبكات التواصؿ االجتماعي)

 .المعمومات مما يؤدي إلى زيادة جودة التعميـ

عتبر وجود مواقع التواصؿ االجتماعي فرصة ممتازة لتشجيع التعميـ النشط وزيادة مشاركات في

 .و ايضا الدخوؿ في عممية جديدة و ىي تكنولوجيا الحديثة بطرؽ تعميـ حديثة و سيمة الطبلب

كما يجب ايضا اف نشير في ىذه الخاتمة عمى وجوب اعادة النظر في المناىج التي تدرس في 

. جامعاتنا حتى تواكب التكنولوجيا المعموماتية 

.  اذ ال يمكف اف يبنى منيج يعتمد عمى الكتاب  في ظؿ االنفجارالتكنولوجي الحالي 
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النظامالتعليميو اضافة الى ضرورة تزويد الجامعات بشبكات التواصؿ االجتماعي  التي تخدـ 

.تسهلعمليةاالتصالوالتواصلبينالطرفين

 



 

84 
 

 المصادر و المراجع قائمة 

 سماعيؿ بوخاوة ، فوزي عبد الرزاؽ ،أفاؽ التعميـ العالي في ظؿ األلفية الثالثةإ -1

 .8الطاىر إبراىمي ، رىانات عصر العولمة ، مجمة العمـو اإلجتماعية و اإلنسانية العدد  -2

 .سعيد التؿ و أخروف ، قواعد الدراسة في الجامعة ، األردف ، دار الفكر لمنشر والتوزيع  -3
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