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 التعليمية  العملية تجويد  في االجتماعي التواصل شبكات دور
 إعداد 

 شريف عبد هللا عبده إسماعيل 
 

shearf2030@gmail.com 
 العربية:اللغة الملخص ب

تعــد شــبكة االنترنــب مــس حدــر  مســتجداات تكنولوجيــا االتنــال التــي فر ــب ن ســ ا 
المســتوي العــالميى حتــ  حصــبجب حســلوبا للتعامــل اليــومي ونمطــا للتبــادل المعرفــي دــيس  علــ 

ــ   ــبع   طلـ ــبض الـ ــعوبى وحصـ ــ الشـ ــور   علـ ــر اـ ــب حو عنـ ــر االنترنـ ــديث عنـ ــرنا الجـ عنـ
ميقــة وتغيــرات جةريــة فــي حســالي  و شــكال المعلومــات لمــا ححداتــا شــةه الشــبكة مــس حاــار ع

 التواصل في شتي نواحي الجيا .
وتعد جماعات التواصل االلكتروني عبر شبكات التواصـل االجتمـاعي واقـع جديـد فـي 
مجتمعنا يت اعل مس خاللا مجموعة كبير  مس األشـخا  ال  قعـوف فـي إ ـار جغرافـي واحـدى 

ججـب شـةه الجماعـات فـي اسـتقطاب العديـد دل كل ما  جمع ديـن م شـو اشتمـام مشـترد وقـد ن
مــس األفــراد لالنخــرا  في ــا وا ــجي دوابــة االشــتراد فــي شــةه الجماعــات ال يتطلــ  مــس ال ــرد 

لوحـة م ـاتيض والجلـو   علـ خـالل الغـغ     الشـبكةى فمـسسواء معرفتا بالتعامـل مـع مواقـع  
حمام شاشة  عبر ال رد حدود الواقع وينخلع عس سياقا الواقعي ويتجـول إلـي سـياج اجتمـاعي 

 جديد شو الواقع االفترا ي.
 

 شبكات التواصل االجتماعي  ىالتدري  اإللكترونيى التعليم اإللكترونيالكلمات الم تاحية: 
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 البجث: مقدمة 
ولقـد  اليدىلم  عد العالم قرية صغير  فجس  دل لقد حصبض حكثر قربا لل رد مس ساعة 

فبلمســا ســجرية عبــر لوحــة الم ــاتيض وحمــام عينيــا عبــر شاشــة  حصــابعاىحصــبض العــالم دــيس 
ححـد  مـا وصـل إليـا العلـم  عل   ديومى ويتعرفاألنترنب ينتقل ديس حرجائا  عرف األنباء يوما  

 وينتقل ديس المواقع المختل ة.
وتعـد شــبكة األنترنـب مــس حدـر  مســتجداات تكنولوجيـا االتنــال التـي فر ــب ن ســ ا 

حتــ  حصــبجب حســلوبا للتعامــل اليــومي ونمطــا للتبــادل المعرفــي دــيس  العــالميىالمســتوي  علــ 
ــعوبى ــ   الشـ ــبع   طلـ ــبض الـ ــ وحصـ ــور   علـ ــر اـ ــب حو عنـ ــر األنترنـ ــديث عنـ ــرنا الجـ عنـ

المعلومــات لمــا ححداتــا شــةه الشــبكة مــس حاــار عميقــة وتغيــرات جةريــة فــي حســالي  و شــكال 
 الجيا .التواصل في شتي نواحي  

اإللكتروني عبر شبكات التواصـل االجتمـاعي واقـع جديـد فـي  وتعد جماعات التواصل      
 واحـدىمجتمعنا يت اعل مس خاللا مجموعة كبير  مس األشـخا  ال  قعـوف فـي إ ـار جغرافـي 

دل كل ما  جمع ديـن م شـو اشتمـام مشـترد وقـد نججـب شـةه الجماعـات فـي اسـتقطاب العديـد 
شــةه الجماعــات ال يتطلــ  مــس ال ــرد مــس األفــراد لالنخــرا  في ــا وا ــجي دوابــة االشــتراد فــي 

لوحـة م ـاتيض والجلـو   علـ خـالل الغـغ     الشـبكةى فمـسسواء معرفتا بالتعامـل مـع مواقـع  
سـياج اجتمـاعي  إلـ حمام شاشة  عبر ال رد حدود الواقع وينخلع عس سياقا الـواقعي ويتجـول 

 االفترا ي.جديد شو الواقع  
وفي شةا البجث سوف يتناول الباحث عرض م  وم وحشمية ومميزات وسلبيات وخـدمات      

األنترنــب واشميــا مواقــع الشــبكات االجتمائيــة وخنائنــا ووتائ ــا وســلبياتا وفوائــده ودوره 
إليـــاى اإللكترونـــي حشدافـــا ومميزاتـــا وتقنياتـــا وحســـباب اللجـــوء  التعلـــيمى والتعلـــيمفـــي تطـــوير 

 وني حشميتا وحشدافا ووسائلا وعناصره ومميزاتااإللكتر   والتدري 
 حشمية البجث: 

ــل  .1 ــبكات التواصـ ــتخدمي شـ ــدد مسـ ــتمر لعـ ــسالتزايـــد المسـ ــاعي مـ ــة  االجتمـ  ـــالب الخدمـ
مــس كلــ  فــي التواصــل مع ــم وتــوفير الوقــب والج ــد للطــالب  االجتمائيــةى واالســت اد 

 والمشرفيس.
 خدمة االجتمائية بن ة خاصة.اشتمام الدولة بجود  التعليم بن ة عامة وتعليم ال .2
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الخدمة االجتمائية كم نة تتواك  مـع المتغيـرات المعاصـر  ومن ـا التكنولوجيـا الجديثـة  .3
اـم الدـد مــس تطـوير التـدري  الميــداني  االجتمـاعيى ومــسالمتمثلـة فـي شــبكات التواصـل 

 المتغيرات.بما يتناس  مع تل   
 حشداف البجث: 

دور شـبكات التواصـل االجتمـاعي فـي تجويـد العمليـة  علـ ال ـدف الرئيسـي للبجـث: تالتعـرف 
 التعليميةت

 من ا: وينبث  مس ال دف الرئيسي للدراسة مجموعة مس األشداف ال رئية 
دور شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي فـــي تجويـــد الجانـــ  المعرفـــي للتـــدري   علـــ التعـــرف  .1

 االجتمائية.الميداني لطالب الكليات والمعاشد العليا للخدمة 
ــ التعــرف  .2 ــد  عل ــي تواجــا اســتخدام شــبكات التواصــل االجتمــاعي فــي تجوي ــات الت المعوق

 الميداني.درامج التدري   
ت عيـل دور شـبكات التواصـل االجتمـاعي المقترحات التـي  مكـس مـس خالل ـا   عل التعرف   .3

 في تجويد درامج التدري  الميداني.  
شبكات التواصل االجتمـاعي لتجويـد التـدري  الميـداني   عل التوصل آلليات ت عيل اإلقبال   .4

 للكليات والمعاشد العليا للخدمة االجتمائية.
 حوال: التعليم اإللكتروني: 

ب  ـرور  إعـاد  الت كيـر فـي من ومـة ح لب علي العالم بع  المتغيـرات التـي حوجبـ
التعليمى حيث تؤار شةه المتغيـرات علـي مـداخل دنـاء المنـاشج ىوتن ـيم الخبـر  ىواسـتراتيجيات 

 (1)التدريسى باإل افة إلي حسالي  التقويم.
ومـــس المنـــادر األساســـية لتكـــويس معـــايير الجـــود  واالعتمـــاد فـــي ممارســـة الطـــرج   

االجتمائيــة االســتخدام التكنولــوجي للوســائل التعليميــة حيــث حصــبض التعلــيم الم نيــة للخدمــة 
معتمــدا علــي الوســائل التكنولوجيــة التــي تســاشم فــي نقــل المعرفــة وشــرح ا بالشــكل المناســ  
و  جاد االرتبا  الوا ـض دـيس مكونات ـا المختل ـة ىوالوسـائل التكنولوجيـة تسـاشم فـي اسـتخدام 

وشةا مـا  ى(2)لمعرفة وتجنيل المعلومات الال مة لمو وع الدراسةالجوا  واستثارت ا لتكويس ا
إلــ  حف  ــرر فكــر  التعلــيم اإللكترونــي كجــل  (2010حكــدت عليــا دراســة )حســماء العقــاد(ى)

حساسي لتطوير المستوى التعليمي في العالم العربي والسمو با إلـ  حرقـ  المسـتويات ليواكـ  
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تجديـد وج ـة الجيـل القـادم نجـو مجتمـع نـاجض فعـال  التطور التكنولوجي ال ائلى والعمل عل 
 .(3)و ياد  وعي المجتمع بمؤسساتا وحكوماتا ألشمية شةا التعليم كتجدي تكنولوجي معاصر

ــريع        ــول السـ ــي الجنـ ــب فـ ــبكة األنترنـ ــا شـ ــي حتاحت ـ ــر  التـ ــات الكبيـ ــة لامكانـ ونتيجـ
للمعلومات است اد العديـد مـس جامعـات العـالم من ـا كمنـدر شـام مـس منـادر التعلـيم ى حيـث 
حصبض تعليم الكثير مس المواد للطلبة ى وجمع المعلومات يتم عـس  ريـ  شـبكة األنترنـب ممـا 

  المعلومـات والتــي قـد ال  جــدشا فـي الكتــ  المن جيـة ىكــةل  يـؤدي إلـي تزويــد الطالـ  ب حــد
تزويــده بمعلومــات متكاملــة ومــس منــادر متعــدد  ودور الطالــ   ــ تي فــي تنقيت ــا وتلخينــ ا 

ى وقـد حشـارت دراسـة )شنـاء عـارفى (4) في تعزيز اقتا دن سا وتقلـيص فتـر  تعليمـا   قيدهبما  
إلي حشمية التعليم اإللكتروني فـي المجـال الجـامعي ىواسـت دفب تجديـد   (2012مجمد سيد(ى)

ماهيــــة التعلــــيم اإللكترونــــي فــــي المجــــال الجــــامعيى ومالمــــض وحشــــداف وخنــــائص التعلــــيم 
اإللكترونيى والمعوقات التي تواج اى والمقترحـات المرتبطـة باليـات ت عيـل التعلـيم اإللكترونـي 

 . (5)المجلية والعالمية  بالمجال الجامعي في  وء المتغيرات  
 -اإللكتروني:  فوائد ومميزات التعليم  -ح

ومع تعاتم اور  المعلومـاتى وتزايـد كميـة المعلومـاتى والبيانـات المنقولـة والمتبادلـة 
حي فـردى حف يلـم بنـور  كاملـةى ولـو بجـزء بسـي  مـس  علـ في العالمى حصـبض مـس المسـتجيل  

ومــع االنتشــار الالن ــائي لشــبكات الكمبيــوتر واألنترنــب نشــ   فكــر  التعلــيم  حي مجــال علمــيى
ــدار   ــاء المـ ــي دنـ ــر  فـ ــا المعاصـ ــة للتكنولوجيـ ــات ال ائلـ ــس اإلمكانيـ ــت اد  مـ ــد واالسـ ــس بعـ عـ

 التالية:  خين ا في النقا   والجامعات اإللكترونية لما ل ا فوائد ومميزات  مكس تل
 يـــاد  إمكانيـــة االتنـــال دـــيس الطلبـــة والمؤسســـة التعليميـــة وكلـــ  مـــس خـــالل ســـ ولة  .1

االتنال ما ديس شةه األ راف في عد  اتجاشـات مثـل مجـالس النقـال والجـوار والبريـد 
 .(6)اإللكتروني وغرف الجوار ىويري الباحثوف حف شةه األشياء تزيدى وتج ز الطالب

المواد والمعلومات والمناشج التعليمية مـس خـالل الشـبكة الداخليـة  إل س ولة الوصول   .2
ــرب  مجموعــة مــس الجامعــات مــس  Internetفــي الجامعــة حو شــبكة االنترنــب  ــي ت الت

 .خالل الشبكة
واسـتخدام شـةه المـوارد الماليـة فـي حمـور  والمطبوعـاتى واألوراجتوفير تكاليف الكتـ ى  .3

 حخري.
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جميـع   عل ديل والتجديث ال وري للمقررات الدراسية وتعميم شةه التعديالت  إمكانية التع .4
 والمعلميس.الطالب  

ــ .5 ال ــــوري للدارســــيسى و جــــراء المناقشــــات المباشــــر  دــــيس  Feedbackر إرجــــاع األاــ
 حن س م.ديس الدارسيس و مالئ مى حو ديس المعلميس    والدارسيسى حوالمعلميس  

 ييم نتائج ا الكتر ونيا وبنور  تلقائية.إجراء االختبارات عبر الشبكات وتق .6
الوصول إلي كم شائل مس المعلومات والبيانـات الجديثـة عـس  ريـ  الشـبكات المتعـدد   .7

ىوخاصــة شــبكة األنترنــبى ممــا يتــيض فــر  إجــراء األبجــا  والدراســات اعتمــادا علــي 
 (7)المعلومات الجديثة .

 تقنيات التعليم اإللكتروني:  -ب
 ش د شةا العنر تطورات مسـتمر  فـي الوسـائل التكنولوجيـة التـي  مكـس اسـتخدام ا فـي 

 وشي:العملية التعليمية والتي تندرج تجب اال  تقنيات رئيسية  
ت ــاعلي مثــل  نــوعيسى األول إلــ النــوت: والتــي تنقســم  علــ التكنولوجيــا المعتمــد   -1

 ي حدوات صوتية ساكنة مثـل المؤتمرات السمعية والراديو قنير الموجاتى والثانية ف
 وال يديو.األشر ة السمعية  

مــس حشــم  التعلــيمى ويعــدتكنولوجيــا المرئيــات )ال يــديو(: يتنــوع اســتخدام ال يــديو فــي   -2
الشــرائضى الوســائل للت اعــل المباشــر وغيــر المباشــرى ويتغــمس األشــكال الثادتــة مثــل 

ــديوى باإل ــافة  واألشــكال ــالمتجركــة كــاألفالم وشــرائ  ال ي األشــكال المنتجــة فــي   إل
الوقب الجقيقي التي تجمع مع المؤتمرات السمعية عس  ري  ال يديو المسـتخدم فـي 

 النوت.اتجاه واحد حو اتجاشيس مع مناحبة  
الجاســوب وشــبكاتا: وشــو حشــم العناصــر األساســية فــي عمليــة التعلــيم اإللكترونــيى   -3

 وشي:ف و  ستخدم في عملية التعلم دثالاة حشكال  
 الجاسوب والتي تتمثل بالت اعل ديس الجاسوب والمتعلم فق .  عل التعلم المبني   -
م الــتعلم بمســاعد  الجاســوب  كــوف سيــا الجاســوب منــدرا للمعرفــة ووســيلة للــتعل -

 واألجوبة.مثل استرجاع المعلومات حو مراجعة األسئلة  
 (.8)التعلم بإدار  الجاسوب حيث  عمل الجاسوب علي توجيا و رشاد المتعلم   -

 حشداف التعليم اإللكتروني:  -ج 
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   من ا:ددا ة فإف األشداف الم مولة مس التعليم اإللكتروني كثير  ومتنوعة  
تجقيـ  مبــدح الـتعلم الــةاتي الــةي يـدفع المــتعلم إلـي االعتمــاد علــي الـن س والبجــث عــس  -1

 المختل ة.المعرفة والمعلومات مس خالل المنادر  
لثقاسيـــة تـــوفير فـــر  التعلـــيم المســـتمر ليفـــراد الـــةيس يرغبـــوف فـــي  يـــاد  حنـــيلت م ا -2

 (9)والمعرسية.
التطــوير الم نــي والتكنولــوجي للكــادر األكــاد مي واإلداري فــي حقــل التعلــيم اإللكترونــي  -3

 الت اعلي.
ــيم  -4 التطبيــــ  ال علــــي والعملــــي للوســــائل ىوالبــــرامج ىواألن مــــة المســــتخدمة فــــي التعلــ

 .(10)اإللكتروني
 التعليم االفترا ي )اإللكتروني(:  إل حسباب اللجوء  -د

سـس معينـة فـي مع ـم دول  إلـ ارت اع مسـتوي الـوعي ب شميـة التعلـيم و لزاميـة التعلـيم   -1
 العالم.

 المجاالت.التعليم والتدري  في جميع   إل الجاجة المستمر    -2
 الدراسـةى وا دحـامالخدمـة وقبـول مـس يرغـ  فـي   علـ تلبية الطلـ     عل عدم المقدر    -3

 المدرسيس.اسية والنقص النسبي في عدد  ال نول الدر 
الجدوى االقتناد ة مـس اسـتخدام تقنيـة التعلـيم االفترا ـي التـي تسـاشم فـي تخ ـي   -4

 الدارسيس المنتشريس حول العالم   للموت يسى حو  التعليمى والتدري تكاليف  
خ ــ  شــديد فــي جميــع الن قــات األخــرى غيــر المباشــر  مثــل  باعــة الكتــ  وتكــاليف  -5

 كل .الس ر وما شابا    عل اريف ون قات اإلقامة التي تترت   الس ر ومن
إتاحة التعليم ألكبر قدر ممكـس مـس راغبـي التعلـيم فـي حي مجـال وفـي حي   عل القدر    -6

 دلد.
التخلص مس الكثير مـس المشـاكل االجتمائيـة التـي تـنجم عـس التعلـيم التقليـديى مثـل  -7

 .(11)  ال روقات ديس الطلبة )الم  ر والمالبس(
 : التدري  اإللكتروني:اانيا  
تمـع إ اللـة القـرف الجديـدى مـع تقــدم المعـارف والم ـارات واألسـالي  الال مـة للوفــاء       

بمختلــم متطلبــات العمليــة التدريبيــة ىوالتواصــل المتالحــ  فــي شــبكات الكمبيــوتر واألنترنــب 
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المعلومـات واالتنـاالت نقلـة والمعلومات لقد ححـداب التطـورات التـي شـاشدت ا مجـاالت تقنيـة 
نوئية حو ما  عرف بالتجوالت العالمية التي حاـرت فـي جميـع العمليـات التعليميـة وبخاصـة مـا 
يتعل  بطرج التدريس وحسـالي  التـدريس حيـث حدت شـةه التجـوالت إلـي ت ـور دليـات حديثـة 

ىوحصـبض مـس في  رج اكتساب المعارف والم ارات ىوفي وسائل نقل ـا واسـتراتيجيات توليـدشا 
ــوارج  ــا للجــد مــس شــوا  ال  ــة االتنــاالت والمعلومــات وتطويع  ــف تقني الســ ولة بمكــاف توتي

 .(12)  االجتمائية والثقاسية وتخطي قيود الزماف والمكاف وندر  الموارد البشريةت
والمتتبــع لجركــة التقــدم الســريع فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات مــس ناحيــة ومجــال     

ــيم ــا التعل ــة حخــري ىويالحــو إف تزاوجــا قــد حــد  دــيس المجــاليس ىوقــد حدي  تكنولوجي مــس ناحي
حـــدو  شـــةا التـــزاوج إلـــي ت ـــور دفـــاج جديـــد  تمثلـــب فـــي وجـــود العديـــد مـــس المســـتجداات 

ــة  ــة  Advancements Technologicalالتكنولوجيــ ــر  بالعمليــ ــة المباشــ كات العالقــ
 .(13)والتدري  اإللكتروني  ninglea-Eالتعليمية ى ومس شةه المستجداات التعلم اإللكتروني

ويعــد حســلوب التــدري  عــس بعــد ححــد األســالي  التدريبيــة الجديثــة ىف ــو  عمــل علــي       
وصول الخدمات التدريبية للعامليس في مجـال التعلـيم دوف تقيـد بالزمـاف والمكـاف ويـؤدي إلـي 

ى (14)االست اد  مس تقنيات التعلم والتدري  ويستمد شـةا األسـلوب فكرتـا مـس التعلـيم عـس بعـد 
نــي شــو تقــد م البــرامج التدريبيــة والتعليميــة عبــر وســائ  الكترونيــة متنوعــة والتــدري  اإللكترو 

تشــمل األقــرا  المدمجــة وشــبكة األنترنــب ب ســلوب متــزامس حو غيــر متــزامس وباعتمــاد مبــدح 
التدرب الةاتي حو التدرب بمساعد  مدرب كما  عـرف علـي حنـا عمليـة تدريبيـة تسـتخدم شـبكة 

لعالمية( لعرض وتقد م الجقائـ  اإللكترونيـة حو الت اعـل مـع اإلنترنب )شبكة مجلية ىالشبكة ا
المتــدربيس ســواء كــاف بشــكل متــزامس حو غيــر متــزامس حو بقيــاد  المــدرب حو دــدوف مــدرب حو 

ىوح غا شو حسلوب حديث يتم سيا توتيف دليات االتنـال الجديثـة مـس (15)مزيج ديس كل  كلا
ىورسـومات ودليـات بجـث ومكتبـات   حاسوب وشـبكاتا ووسـائطا المتعـدد  مـس صـوت وصـور 

ــي ال نــل  ــات شــبكة المعلومــات الدوليــة ســواء حكانــب عــس بعــد حم ف ــة ىوكــةل  دواب الكتروني
 .(16)الدراسي

 Active م( ب نــا ن ــام تــدري  نشــ 2011كمــا  عرفــا )الســعيد عبــد الــرا ج(ى) 
Training  المعلومــات غيــر تقليــدي  عتمــد علــ  اســتخدام مواقــع شــبكة اإلنترنــب لتوصــيل

للمتــدرب واالســت اد  مــس العمليــة التدريبيــة بكافــة جوانب ــا دوف االنتقــال إلــ  موقــع التــدري  
ودوف وجـود المــدرب والمتـدربيس فــي ن ـس الجيــز المكـاني مــع تجقيـ  الت اعــل االاـي األبعــاد 
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ب سـرع المدرب والمتـدربيس( و دار  العمليـة التدريبيـة  -المتدربيس  -)المجتوى التدريبي الرقمي
 .(17)وقب وحقل تكل ة

ون را لوجود سلبيات للتدري  التقليدي تتمثل في غياب التخطي  االستراتيجي لن م        
يتم   ال  التدري   مو وعات  حف  حيث  منرى  في  االجتماعييس  األخنائييس  تدري   وبرامج 
يتعاو االجتماعييس بن ة عامة  ف  اختيارشا في  وء دراسة شاملة الحتياجات األخنائييس 

ىوتباعدت   التدريبية  البرامج  استمرارية  وعدم  المسئولةى  األج ز   مع  المتخننوف  في ا 
ال ترات الزمنية ديس البرامج التدريبية ليخنائييس االجتماعييس ىوقنورشا في مواكبة التغير  
البرامج   شةه  وافتقار  االجتماعيى  ليخنائي  الجديثة  واألسالي   والوسائل  األشداف  في 

الم علي  لمتابعة  وتركيزشا  تقليد ة  و رج  حسالي   مس  وما  ناحبا  الجديثة  العلمية   اهيم 
كمجا رات   بعين ا  حسالي   علي  اعتمادشا  مع  المتدربيسى  علي  شخنيتا  وفرض  المدرب 
الش  ية حو المكتوبة وحلقات النقال وقليل مس ورل العمل غير المجد ةى ونمطية حسالي   

ماعييس بالمجال التعليمي وتركيزشا علي بع  الوسائل  تقويم درامج تدري  األخنائييس االجت
علي   نمطي  عتمد  تجريري  اختبار  حو  التدري ى  في  واالنت ام  الجغور  نسبة  مثل 

التعليم(18) الج و تكنولوجيا  ميداف  في  المتخننيس  المن مات  (19) ىوندر   ح غا  كانب  ىلما 
والمؤسسات التجارية والم نية والخدمية بشكل ا الجالي في حاجة إلي التطوير المستمر بما  
كانب   ىولما  الجديثة  التكنولوجيا  علي  االعتماد  خالل  مس  البشري  بالمورد  االرتقاء   غمس 

ال تطوير  في  التدري   علي  تعتمد  التي  الم س  إحدى  تمثل  االجتمائية  شخنية  الخدمة 
الم نية للطالب وليخنائييس مس خالل صقل الخبرات ىوالم اراتى والتجارب التي تس م في  
تطوير الممارسة ىكاف لزاما الت كيد علي  رور  االعتماد علي التدري  اإللكتروني ك سلوب  

الخلي    التدري   عليا  ما  طل   حو  التقليدي  التدري   ومكمل ألسالي    Blendedمتطور 
Training  التدري   ح مع  التقليدي  التدري   حسالي   ديس  المزج  ممارسات  يث 
 ححد  اإللكتروني  ( ب ف التدري  2011ى وشةا ما حكدتا دراسة )ححمد فاروج(ى) (20) اإللكتروني
 التقليد ةى حيث التدريبية العملية دعم ب اعلية في  تس م  حف   مكس  التي  الجديثة األسالي 

 االعتماد عبر مكاف وحي وقب حي في  التدري  تلقي  مس الطال  اإللكتروني  المجتوى   مكس
 األنترنب شبكة عبر التدريبية للعملية المجدود   التكل ة  حف الشخنيى وكما الكمبيوتر  عل 
كخيار مكمل للعملية التدريبيةى وتوصلب   اإللكتروني  التدري   تبني الم س إل   مختلم  دفعب

الطالب   اتجاشات  التالية  النتائج  دنوئياإلي  اإللكتروني  التدري   نجو  المتزامس    والمشرفيس 
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في المتزامس  في    وغير  اإللكتروني  التدري   ىوحف  القو   متوسطة  تعد  االجتمائية  الخدمة 
حاجة إلي مزيد مس التطوير وحف االتجاه نجو التدري  اإللكتروني يتشكل مس اال  مكونات  

واالن عالي والم ارية  المعرسية  المكونات  شي  الخدمة  ة  رئيسة  حاجة  الب  إلي  ح غا  ىوتوصلب 
     ) .21)إلي تدئيم االتجاشات نجو التعليم اإللكتروني   االجتمائية 

لةل  تم اللجوء إلي التدري  اإللكتروني ليخنائييس االجتمـاعييس بالمجـال التعليمـي 
العـالم الةي حصبض مس الن م التي تستخدم بكثر  في مجال التنمية الم نية في كثير مـس دول 

ووسـائل تكنولوجيـا المعلومـات  وكل  مس منطل  حر  شةه الدول علي اإلفاد  مـس تقنيـات ى
ىواالتنـال فــي تطـوير ن م ــا التدريبيــة بنـور  تســمض ليخنــائييس االجتمـاعييس بــ ف  كونــوا 
مـؤشليس لمســاير  التطــور المعلومــاتي والمعرفـي مــس ناحيــة ومواكبــة التغيـر فــي مجــال الم نــة 

حخري ى فإكا كاف شو ش ف الدول األخرى وخاصة المتقدمة فما ححـوج منـر كدولـة مس ناحية  
ناميـــة لتطـــوير ن ـــم تـــدري  األخنـــائييس االجتمـــاعييس بالمجـــال التعليمـــي وتنميـــت م م نيـــاى 
 بالشــكل الــةي  مكــن م مــس تجقيــ  التنميــة الم نيــة المســتدامة ىوالتطــوير فــي مجــال عمل ــم

( إلـــي  ـــرور  دعـــم ن ـــام التـــدري  2015) )خالـــد عبيـــد علـــي(ىىوكمـــا حوصـــب دراســـة (22)
اإللكترونـي فـي جميـع الجامعــات المنـرية دتـوفير األدوات والبــرامج الال مـة وت شيـل العــامليس 
لــةل ى وعقــد دورات تدريبيــة لتوئيــة حعغــاء شيئــة التــدريس فــي الجامعــات وتشــجيع م علــي 

تى والمـدونات اإللكترونيـة ىلتسـ يل العمليـة االست اد  مس تقنيات الوي  في استخدام المنتد ا
التعليميــة وتجســين ا وحف  كــوف لكــل عغــو شيئــة تــدريس منتــدى تعليمــي خــا  بــاى كــةل  
مدونة الكترونية تجتوي علي المقرر التعليمي للمقرر الةي يدرسا لكـل فرقـةى وبيـاف دـدرجات 

لتـي تنـادي بـ ف  كـوف المعلـم الطالب واإلعالنات التـي يريـد إ نـال ا لطالبـا ىوتغيـر الثقافـة ا
ــتعلم  ــتعلمى وجعــل ال ــتعلم عــس  ريــ  المنــادر الم توحــة لل ــي ال المنــدر الوحيــد للمعلومــة إل
اإللكترونـــي والتـــدري  اإللكترونـــي جـــزء حســـا  مـــس ن ـــام العمـــل فـــي المؤسســـة التعليميـــةى 

امج وتدري  الطالب علي كي ية التواصل مع حعغاء شيئة التدريس عـس  ريـ  األنترنـب ىوبـر 
 .(23)المجاداة والبريد اإللكتروني

 ( 24) حشمية التدري  اإللكتروني -ح
 المتدرب شو المتجكم في العملية التعليمية حما المدرب سيكت ي دتوجيا المتدرب   .1
 المتدربوف مشاركوف في العملية التعليمية )تدرب إ جادي( .2
  مكس للمتدرب حف  نل للجقيقة التدريبية في الوقب والزماف المناسبيس لا   .3
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 ينشي التدري  اإللكتروني عالقة ت اعلية ديس المتدربيس والمدربيس   .4
 استخدام كل ما شو متار مس وسائل مساعد  واستخدام حنما  تدري  مختل ة .5
 تقليل تكل ة التدرب والس ر ورفع ك اء  المتدربيس   .6
تنـــ ض األنترنـــب مـــس خـــالل اســـتخدام الـــرواب  التشـــعبية  علـــ ربيس  شـــجع المتـــد .7

معلومات إ اسية حول مو وع الدر  ويطـور مـس قـدر  المتـدرب فـي   إل للوصول  
 اآللي.استخدام الجاس   

ــدرب  .8 ــ  شــجع المت ــ االعتمــاد  عل ــ الــن س والوصــول  عل ــاء المعرفــة  إل ــة دن مرحل
 الن س.  عل كاتياى واالعتماد  

سمض للمـدربيس دتطـوير المـاد  التدريبيـة باسـتخدام المنـادر اإللكترونيـة واألنترنـب  .9
 واالحت اظ بالسجالت.

مستوي وم ـارات المتـدرب ولـيس علـي معـدل   عل الوقب والمن ج والتماريس تعتمد   .10
ــا وقــب لر  ــل مســتوي لد  ــدرب األق ــز المجموعــةى فالمت ــدرب المتمي ــع مســتواه والمت ف
  ستطيع التقدم دوف انت ار المتدربيس األقل مستوي.

 حشداف التدري  اإللكتروني  -ب
 معرفة معني حو م  وم التدري  اإللكتروني .1
اسـتخدام تقنيـة المعلومـات واالتنـاالت والشـبكات المتاحـة   عل مساعد  المتدربيس   .2

 لمقررات التدريبية ومراجعت ا.  للتعلم اإللكتروني لدراسة البرامج والمناشج وا
 تنميم درامج التدري  ومناشجا ومقرراتا بطريقة رقمية .3
 إعداد المتدربيس للجيا  في عنر الثقافة المعلوماتية   .4
 مشكالت حسالي  التدري  التقليد ة    عل التغل    .5
معرفة األسس والمعايير التـي  مكـس مـس خالل ـا إجـراء التعـديالت لتطـوير من ومـة  .6

 (25)التدري .
 االثا: شبكات التواصل االجتماعي 

ش د العالم في السنوات األخير  نوعا مس التواصل االجتماعي ديس البشـر فـي فغـاء 
الكترونـــي افترا ـــيى وقـــرب المســـافات دـــيس الشـــعوبى وحلغـــي الجـــدود ىو اوج دـــيس الثقافـــات 

وشـي مواقـع  (26)االجتمـاعي (ىوسمي شـةا النـوع مـس التواصـل دـيس النـا  )شـبكات التواصـل 
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مبنية علي فكر  الشبكات االجتمائية التقليد ة حيث  مكس التواصـل مـع حفـراد جـدد ال تعـرف م 
( ويعتبـــر موقـــع ال ـــيس MySpaceوFace Book عـــس  ريـــ  حفـــراد تعـــرف م مثـــل )

حكبـر مواقـع الشـبكات االجتمائيـة مـس ناحيـة سـرعة االنتشـار والتوسـعى   Face Bookدـود
قيمتــا الســوقية عاليــة ونقطــة القــو  األساســية في ــا شــي ت التطبيقــاتت التــي حتاحــب  كمــا إف

الشــبكة في ــا للمبــرمجيس مــس مختلــم حنجــاء العــالم درمجــة تطبيقــات م المختل ــة و  ــافت ا 
للموقــع األساســيى كمــا حن ــا تختنــر الكثيــر مــس التطبيقــات وتســاعد فــي الوصــول للمل ــات 

 (27)يد  ألي شخص متواصل عبر شةا الموقع.الشخنية وبناء التطبيقات الم 
وتعد مواقع التواصل االجتماعي ال اشر  اإلعالميـة األدـر  فـي عالمنـا اليـومى لكون ـا   

تســتقط  شــريجة كبيــر  مــس فئــات المجتمــع ى وخاصــة الشــباب ىومــس شــةه المواقــع مجركــات 
البجــث وبوابــات ويــ  ومراجــع حــر  والمــدونات ومواقــع النــجم والمجــالت ومواقــع النــجم 

غـــائية ىومواقـــع اليوتيـــوبى حتـــ  ت ـــرت شـــبكات التواصـــل االلكترونيـــة ومواقـــع القنـــوات ال 
ــود  ــيس دـــ ــل )ال ـــ ــاعي مثـــ ــوتير FaceBookاالجتمـــ ــدونات Twitterىتـــ ى bloggerىالمـــ

ىمـــاي ســـبيسى ال ـــف دـــووفى شـــاي فـــا فى واركـــبى تاجـــد ى لينكـــد افى forumsالمنتـــد ات 
يو والنـور يوتيوب وغيرشا ( التي حتار البع  من ا مثـل )ال ـيس دـود ( تبـادل مقـا ع ال يـد

ومشـــاركة المل ـــات و جـــراء المجاداـــات ال وريـــةى والتواصـــل والت اعـــل المباشـــر دـــيس جم ـــور 
المتلقيسى ويسجل ل ةه الشبكات كسـر احتكـار المعلومـة ىكمـا حن ـا شـكلب عامـل  ـغ  علـي 
الجكومات والمسئوليس ىومس شنـا دـدحت تتجمـع بعـ  التكـتالت واألفـراد داخـل شـةه الشـبكاتى 

ورؤى مختل ــة ىمتقاربــة حو موحــد  ححيانــاى ممــا حاــرت شــةه الجــوارات علــي تلــ   تجمــل حفكــارا
الشــبكات و ادت ــا غنــيى وجعلــب مــس النــع  جــدا علــي الرقابــة الوصــول إلي ــاى حو الســيطر  

ىوقـــــد حشـــــارت دراســـــة )شنـــــاء عـــــارفى مجمـــــد (28)علي ـــــاى حو لجم ـــــا فـــــي حـــــدود معينـــــة
(إلي حشمية التعليم اإللكتروني فـي المجـال الجـامعي ىواسـت دفب تجديـد ماهيـة 2012سيد(ى)

ــيم اإللكترونــيى  التعلــيم اإللكترونــي فــي المجــال الجــامعيى ومالمــض وحشــداف وخنــائص التعل
ــيم ــل التعل ــات ت عي ــي تواج ــاى والمقترحــات المرتبطــة بالي ــات الت ــي بالمجــال  والمعوق اإللكترون

 . (29)الجامعي في  وء المتغيرات المجلية والعالمية  
 وحش رشا: ومس حشم شبكات التواصل االجتماعي 

 ال يس دود: .ح
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ححـد حشـم المجتمعـات االفترا ـية حو التخيليـة التـي  Face Bookويعد ال يس دـود 
نش ت علي اإلنترنب ىوالةي  جمع المالييس مس المشتركيس مس مختلـم دـالد العـالم ىوال ـيس 
دـود  عــد عــالم تخيلــي بجــ  ىف ــو  جتــوي علــي الدردشــة ىإ ــافة إلــي العديــد مــس التطبيقــات 

رف علـي حيـا  اآلخـريس ىوالبيانـات التي تتيض لل رد حف  عبر عس ن سا بشت  الطرج ىواف يتع
ــيض  ــا ىكمــا يت ــراد عائلت ــا حف  غــع صــوره ىوصــور حف ــة د ــم ىوكــةل   مكن الشخنــية المتعلق
ال يس دود ال رصة لالشتراد في العديـد مـس المجموعـات )جـرو بـات ( والتـي  جتمـع حفرادشـا 

ى وتــم (30)علــي فكــر  مــا وشــدف مــا ىكمــا يتــيض فــر  كبيــر  للبــاحثيس للتواصــل العلمــي ديــن م
حـيس كــاف  البــا  Mark Zuckerbergعلـي يــد  2004فبرايــر  4إنشـاء ال ــيس دـود فــي 

األمريكيةى وكاف شدفا إقامة شبكات تغم  لبـة الجامعـة فـي موقـع واحـد  Harvardبجامعة  
ىإال حف شــةه المدونــة لــم تجقــ  (31)ىوســرعاف مــا انتشــرت حصــداء ال كــر  فــي جامعــات حخــري 

تميزا علي المواقـع االجتمائيـة األخـرى التـي سـبقت ا مثـل موقـع )مـاي سـبيس( وغيـرهى حتـ  
وقع إمكانـات جديـد  ل ـةه الشـبكة ومن ـاى إتاحـة (ىحيث حق  القائموف علي الم2007عام )

فرصة للمطوريس مما كادت شةه الخاصية مس ش ر  موقـع ال ـيس دـود ىبجيـث تجـاو  حـدود 
الوال ات المتجد  األمريكية إلي كافة دول العالم ىوتجاو  عدد المسجليس في شةه الشـبكة فـي 

ــار شــخص ىيزورن ــا باســتمرار و 2010األول مــس عــام ) ــا ديــن م ( ننــم ملي يتبــادلوف سيم
المل ــات والنــور ومقــا ع ال يــديو ىويعلقــوف علــي مــا ينشــر فــي صــ جات م مــس دراء وحفكــار 
ــي  ــوف فـ ــا تكـ ــا مـ ــة وغالبـ ــاركة ال عالـ ــ  المشـ ــي كلـ ــاف إلـ ــد  ىويغـ ــة وجديـ ــيع متنوعـ وموا ـ
المجاداـات والدردشـات ى وتجتـل ال ـيس دـود حاليـا مـس حيـث الشـ ر  واإلقبـال المركـز الثالـث 

مليــوف  800قعي )غوغــل وما كروســوفب(ى وبلــا عــدد المشــتركيس في ــا حكثــر مــس بعــد مــو 
 (32)شخص ىوحصبض مؤسس ال يس دود حصغر ملياردير في العالم.

 دود: اآلاار اإل جادية لل يس 
 مكس لل ـيس دـود حف  جقـ  داـار إ جاديـة بالنسـبة لمسـتخدمياى دـل  مكـس حف تمتـد 

 المجتمع ولعل مس حشم ا:  عل استخداماتا آلاار إ جادية  
ــيس  . ح ــدئيم ســبل التعــاوف د ــالى والجــوارى وت ــة النق مســتخدمياى وســيلة تيســر عملي

معلومـاتى العديد مس ال ر  للـتعلم الـةاتي باعتبـاره وسـيلة ومنـدر ا لتنـوع   وتوفير
 المعرفة مع اآلخريس.  وتبادل
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وسيلة اتنالى دل تواصل ديس مستخدميا كات  ابع دولي عـادر للجـدود السياسـية  . ب
 الــدولى والتواصــل مكــس مئــات الماليــيس فــي العديــد مــس  التقليد ــةى بمــاوالجغراسيــة 

الـدائم وتناقــل المعلومــات والبيانـات فــي كات اللج ــة متجـاو يس كــل حــواجز المكــاف 
 زماف.وال

يتيض التواصل ديس األشل واألصدقاء وتبـادل األخبـار فـي مجـاالت الدراسـة حو العمـل  . ج
 جديد .ديس المشاركيسى دل وتكويس صداقات  

دـيس مجموعـات كبيـر  مـس المسـتخدميس   بجريةى والتواصـلوسيلة للتعبير عس الرحي   . د
خطــوات حو إجـراءات معينــة بعــد مناقشـت ا للتعبيــر عــس مشــكالت حو  علــ واالت ـاج 

 قغا ا المستخدميس.
العــالم الخــارجي ويســتطيعوف مــس خاللــا  علــ  عــد نافــة   طــل من ــا الموا نــوف  .ه

ممارســة العديــد مـــس األنشــطة التــي تســـاعدشم علــي التواصــل وت ـــتض ل ــم حدـــواب 
شـداف م وتسـاعد فـي تنميـة تمكن م مس إ الج إدـداعات م ومشـاريع م التـي تجقـ  ح

 مجتمع م.
ــافيى والعلمـــيى ومختلـــم الخبـــرات دـــيس  .و  مكـــس مـــس خـــالل اســـتخداما التبـــادل الثقـ

المشــتركيس والتعـــرف علــي عـــادات وتقاليـــد مجتمــع جديـــد ىواالن تــار علـــي العـــالم 
 .(33)الخارجي

 توتير: .ب
شو إحدى شبكات التواصـل االجتمـاعي ىالتـي انتشـرت فـي السـنوات األخيـر  ىولعبـب 
ــة الشــرج  ــداف ىوخاصــة فــي منطق ــد مــس البل ــي العدي دورا سياســيا فــي األحــدا  السياســية ف
األوس  ىوتندرت شةه الشبكات في اآلونة األخير  اال  مواقع رئيسة ىولعبب دورا م مـا فـي 

يوتيــوب ( وحخــة )  –تــوتير  –العربــي ( وشــي) ســيس دــود  إحــدا  مــا  ســمي دثــورات )الربيــع
توتير( اسـما مـس منـطلض )تويـب( الـةي  عنـي التغريـد ىواتخـة مـس العنـ ور  رمـزا لـا ىوشـو 

( حرفـا للرسـالة 140خدمة منـغر  تسـمض للمغـرديس إرسـال رسـائل ننـية قنـير  ال تتعـدي )
ل كثير ى ويوفر تـوتير لمسـتخدميا  الواحد  ىويجو  للمرء حف  سمي ا ننا موجزا مكث ا لت اصي

إمكانـات عديــد  من ــا معرفــة مـا  قــوم بــا حصــدقائ م دائمـا  وفــي حي وقــب ىويتــيض للمســتخدم 
إمكانية إرسال اإلخبار ال امة جدا والسريعة والمجيطة با كاالستغااةى حو اإلخبـار عـس حـاد  

 .(34)م م جدا  
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تــي تقــدم ا الشــبكات خنــائص شــبكات التواصــل االجتمــاعي وحدــر  الخــدمات ال .ج
 (35)االجتمائية:

المل ات الشخنية حو ص جات الويـ : وشـي مل ـات تمكـس ال ـرد مـس خالل ـا كتابـة  -1
ــدى  ــيالدى والبلـ ــاريخ المـ ــسى وتـ ــمى والسـ ــل االسـ ــية مثـ ــا األساسـ ــاتى دياناتـ واالشتمامـ

 عالم الشخص    إل الملم الشخني شو دوابة الوصول    الشخنيةى ويعد  والنور
األصــدقاء حو العالقــات: وشــي خدمــة تمكــس ال ــرد مــس االتنــال باألصــدقاء الــةي  -2

االفترا ــيى الــةيس  شــاركونا ن ــس االشتمــام فــي المجتمــع  الواقــعى حو عــرف م فــي 
عالقة الشخص ليس فق  ب صدقائا ولكس ت تض الشبكات االجتمائيـة فرصـة   وتمتد

 الطرفيس.للتعارف مع حصدقاء األصدقاء بعد موافقة  
األصـدقاء الـةيس فـي  إل رسال الرسائل: تسمض شةه الخدمة بإرسال الرسائل سواء إ -3

 قائمة الشخصى حو غير الموجوديس في القائمة.
ــس  -4 ــائي مـ ــدد ال ن ـ ــاء عـ ــتخدميس إنشـ ــة للمسـ ــةه الخدمـ ــيض شـ ــور: تتـ ــات النـ البومـ

األلبومــات ورفــع مئــات النــورى و تاحــة المشــاركات ل ــةه النــور لال ــالع علي ــا 
 ح غا.وتجويل ا  

 االشتمــامى حيــثالشــبكات االجتمائيــة فــر  تكــويس مجموعــات  المجموعــات: تتــيض -5
موقـــع الشـــبكات  مجـــدد ى ويـــوفر مكـــس إنشـــاء مجموعـــة د ـــدف معـــيس حو حشـــداف 

لمؤسس المجموعة حو المنتسبيس والم تميس د ا مساحة مس الجرية حشـبا بمنتـدى 
جتماعـات مـس خـالل كما تتـيض فرصـة التنسـي  دـيس األعغـاء فـي اال  منغرىحوار  

ــم  ــرف باسـ ــا  عـ ــو Eventsمـ ــ   ى ودعـ ــاء لتلـ ــةاألعغـ ــاتى ومعرفـ ــدد  المجموعـ عـ
 الجا ريس و عداد غير الجا ريس.

الن جات : ادتدعب شةه ال كر  ال يس دـود ىوتـم اسـتخدم ا تجاريـا بطريقـة فعالـة  -6
حيــث تعمــل حاليــا علــي إنشــاء حمــالت إعالنيــة موج ــة تتــيض ألصــجاب المنتجــات 

ىحو ال عاليات توجيا ص جات م و ت ارشا ل ئة  جـددون ا مـس المسـتخدميس التجارية  
ويقوم موقع ال يس دود باستقطاع مبلا عس كل نقر  يتم الوصول ل ا مـس قبـل حي 
مستخدم قام بالنقر علـي اإلعـالفى وتقـوم فكـر  النـ جات علـي إنشـاء صـ جة يـتم 

م المسـتخدموف بعـد في ا و ع معلومات عس المنتج حو الشخنـية حو الجـد  ويقـو 
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كل  دتن ض تل  الن جات عس  ري  تقسيمات مجدد  ام و كا حد  اشتمامـا دتلـ  
 الن جة  قوموف بإ افت ا إلي مل  م الشخني.

اســــتخدام ا توجــــد إشــــكال متعــــدد  مــــس االتنــــال الكتــــادي ىوالل  ــــي ىوالبنــــري  -7
 (36)ىوالسمعي وكل  إاراء لعملية التواصل ويجعل ا تجق  حشدافا بس ولة.

 االجتماعي: وتائم شبكات التواصل  .د
 تبادل المعلومات واألفكار واآلراء .1
 النجبة وتكويس صداقات جديد . .2
 الم ني.التعليم والتطوير   .3
 (37)شغل وقب ال راغ .4

 ( 38)سلبيات شبكات التواصل االجتماعي: .ه
ــ ــا علـ ــاحثيس   حنـ ــ  البـ ــاعي إال حف بعـ ــل االجتمـ ــبكات التواصـ ــد شـ ــس فوائـ ــرغم مـ الـ

 التالية:  والخبراء في شةه الشبكات يروف حف امة سلبيات  مكس إنجا شا في النقا   
ال شل في حن مة الجما ة وشـةا   القرصنةى حوإمكانية تعرض شةه المواقع لجاالت مس   -1

دـــل وســـجل مراســـالت    عنـــي إمكانيـــة وصـــول بعـــ  األشـــخا  لمعلوماتـــ  كاملـــة
 الخاصة.

شةه المواقع حيث تخل  شبكات التواصل جـوا مـس المتعـة واإلاـار  التـي   عل اإلدماف   -2
 6اعتـرف الكثيـر مـس ال ئـات ب ن ـا تقغـي حكثـر مـس   د اى وقـدتجعل الشخص يرتب   

المسـتخدم حف  كـوف حرينـا عنـد   علـ شةه المواقـعى لـةل   جـ     عل ساعات يوميا  
 اإلدماف.كات مس الوقوع في  ية  استخدام شةه الشب

إمكانيــة الوقــوع فــي ملبــة عمليــات من مــة مــس الننــ  واالحتيــالى حيــث تنتشــر فــي  -3
بعـــ  شـــةه الشـــبكات مجموعـــات تنـــنع جـــوا مـــس الثقـــة حـــول ححـــدي الشخنـــيات 

ــد  كـــوف  ــاء علـــي شـــدف معـــيس قـ ــال دنـ ــبيل  علـــ الوشميـــة التـــي تطلـــ  منـــ  المـ سـ
 االستثمار.سبيل    عل حو    االستدانةى

فســاد العالقــات االجتمائيــة الطبيعيــة فقــد صــدرت دراســات تؤكــد تســب  مواقــع مثــل  -4
 مس حاالت الطالج.%20ال يس دودى وماي سبيس دنس  ت وج  

  مبررات استخدام الشبكات االجتمائية االلكترونية في التعليم: .و
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حصــبجب الشــبكة االجتمائيــة االلكترونيــة فــي العنــر الجــديث  ــرور  تربويــة ال  مكــس 
االســتغناء عن ــاى وسيمــا يلــي بعغــا  مــس مبــررات اســتخدام الشــبكة االجتمائيــة االلكترونيــة 

 تربوي ا كمبررات الستخدام الجاس  اآللي في التعليم.
حصـبجب اقافـة الشـبكة االجتمائيـة االلكترونيـة مؤشـر ا للتقـدم عنـد  :مبرر اجتمـاعي -1

تن ـــر إلــ  شـــةه الثقافـــة المجتمعــات حو األفـــراد فمؤسســات المجتمـــع المتميـــز  حصــبجب 
 .كمؤشر للك اء 

الشبكة االجتمائية االلكترونية تمنض العـامليس قـدرات وم ـارات ت يـدشم  :مبرر م ني -2
 في إتقاف حعمال م المختل ةى وتوفر الج د والوقب والمال.

مبرر إدداعي: إف  ج ز المستخدميس لادداع بما يوفره ل م مس نمـاكج ودليـات تن يـة  -3
 .والعرضى والتقويميلى والتغييرى  و مكانات للتعد

ــي  -4 ــا  للتطــور التقن ــة تســع  دوم ــات المتقدمــة  والنامي ــل المجتمع ــاتي: لع ــرر معلوم مب
ــة  ــة االلكتروني ــاى والشــبكة االجتمائي ــ  علي ــا اقتنــاد ا وسياســيا واجتمائي ــنعكس كل لي

 ت تي في قمة التطور التقني.
اصــة الموشوبــوف  جــدوف االحتياجــات الخاصــة وخ كوي  :مبــرر االحتياجــات الخاصــة -5

 في الشبكة االجتمائية االلكترونية ما يتناس  مع احتياجات م.
الشــبكة االجتمائيــة االلكترونيــة فعالــة فــي شــةا المجــال التعليمــي بمــا :مبــرر تعليمــي -6

تقدما مس حنما  تدريسى ومنـاشج دراسـية إلكترونيـة وغيرشـا الكثيـرى ولعـل شـةه الدراسـة 
 .((39تتماش  مع شةا السياج

ــر  الت اعــل: تعــد -7 ــيم عب ــ  التعل ــد تطبي ــررات الم مــة عن ــ مــس المب  الشــبكاتى فالطال
 ســتخدم ديئــة تعلــم الكترونيــة متكاملــة يت اعــل في ــاى ويمكــس تنــنيف الت اعــل فــي ن ــم 

 حربع حنواع مس الت اعل شي:  إل التعليم عس بعد  
 ت اعل ديس المتعلم والمجتوي   -
 ت اعل ديس المعلم والمتعلم    -
 ت اعل ديس المتعلم و ميلا   -
 .(40)ت اعل ديس المتعلم وواج ة الت اعل -

  :فوائد استخدام الشبكات االجتمائية في عملية التعليم والتعلم . 
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التواصل السريع يتواصل المعلموف عبر شبكة البريد االلكتروني مـع بعغـ م دـبع  
مواعيد مسبقةى حو تجديد ساعات مكتبية وكلـ  مـس   وفاعليةى ودوف ومع  الد م بسرعة  

 خالل: 
ححـد  اإلصـدارات فـي مجـال المـاد  التـي  قـوم دتدريسـ اى وتـوفير مـا   علـ التعرف   -1

  جتاجا مس حبجا ى ومقاالتى واختباراتى و رج تدريس.
االتنــال بمعلمــيس مــس الدولــة المقــيم د ــاى حو مــس دول حخــري للتعــرف علــي ححــد   -2

 االتجاشات العلمية في مجال التدريس.
 م تبادل الخبرات سيما دين م.تكويس جماعات كات اشتمام تعليمي مشترد  مكن  -3
 تعليمية عبر المنتد ات.  وفيديوى ووسائل  درامجى ومل اتى  عل الجنول   -4

وح غــا  مكننــا تو ــيض وج ــة ن ــر حخــري ل وائــد اســتخدام الشــبكات االجتمائيــة فــي عمليــة 
 التعليم والتعلم.

حي فــرد عــس  ريــ  خدمــة البريــد   ســتطيع الرســائلســ ولة وســرية و ــماف انتقــال   -1
اإللكترونـي حف يرسـل خطابـا إلـ  ماليـيس اآلالف فـي وقـب واحـدى كمـا  سـتطيع ماليـيس 

ــد إكا عـــرف  ــة فـــي وقـــب واحـ ــة معينـ ــة معلومـ ــاىاآلالف معرفـ ــم  مكان ـ ــتطيع المعلـ سيسـ
االتنـــال بطلبتـــاى و رســـال معلومـــات لمجموعـــة مـــس المعلمـــيس حو الطلبـــة المشـــتركيس 

 .بقائمة تعليمية
عبـــر الشـــبكات االجتمائيـــة االلكترونيـــة  مكـــس الوصـــول ألكبـــر عـــدد مـــس  العالميـــة -2

 مس اإل ار المجلي إل  العالمي.  العالمى والخروجالمتابعيس في حي مكاف في 
خــالف ألســالي  الــتعلم التقليد ــة التــي تجــد  فــي حيــز  :كســر حــاجز الــزمس والمكــاف -3

المسـررى حو المعلـمى حو الكتـ ى حو  القاعـات الدراسـيةى حو فنـاء المدرسـةى مجـدود مثـل
النوع مس التعليم يوسع حدود التعلم حيث مكس حدو  الـتعلم فـي حي مكـاف تتـوفر   ف ةا

سيا خدمة اإلنترنبى فإمكانية الوصول إلـ  المعلومـةى حو منـادر الـتعلم كات الوسـائ  
صـلة المتعدد  المتاحة بس ولة ويسرى بغ  الن ر عس الموقع بمـا  سـمض للمـتعلم موا

 التعلم.
( درو  الشـبكات االجتمائيـة االلكترونيـة كات كل ـة  (Khanانخ ـاض التكل ـة إشـار  -4

مناسبة للمتعلميسى والمعلميسى والمؤسسـات التعليميـة إكا مـا قارنـب باسـتخدام األقمـار 
النـــنائية ومجطـــات التل ـــز  حو الراديـــوى فعـــس  ريـــ  االنترنـــب  مكـــس تخ ـــي  كل ـــة 
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ــا علـــ   الســـ ر والمراجـــع والكتـــ ى وبإمكـــاف المعلمـــيس عـــدم  باعـــة المنـــاشج لتو يع ـ
المتعلمـــيس كمـــا حف الكل ـــة التشـــغيلية للمؤسســـات ســـتنخ   ح غـــا ىالنخ ـــاض كل ـــة 

 النيانة والتس يالت الماد ة.
بعـ  الشـبكات االجتمائيـة االلكترونيـة العديـد مـس  ن ـرا السـتخدامالك اء  التعليميـة:  -5

ر والبريــد االلكترونــي والبريــد النــوتي والمــؤتمرات الوســائل التعليميــة كالشــرائض والنــو 
المرئية التي تزيد مس اقافة المتعلم ومعلوماتا واالحت ـاظ د ـا والقـدر  علـ  اسـتخدام ا 
فــي مواقــع الجيــا  العمليــة والقــدر  علــ  التواصــل مــع اآلخــريسى دنــاء علــ  كلــ  حصــبض 

 المتعلم  لانترنب حشمية كبير  في تدريس المناشج وتجنيل ا مس جان 
ــرات متعــدد  -6 ــراء فــي  :اكتســاب خب ــوفر خب ــة ت ــة االلكتروني بعــ  الشــبكات االجتمائي

مختلــــم مجــــاالت المعرفــــة فمجتمــــع االتنــــال االلكترونــــي  غــــم خبــــراء مجا ــــريس 
 و يوفى وشةا يوفر الش  ميز  تنوع الرؤى العلميةى وتنوع منادر المعرفة والخبر .

ل الشـبكات االجتمائيـة االلكترونيـة ينمـي إف التعلـيم مـس خـال  :تطـور م ـارات الطـالب -7
ــل  ــ  تجمـ ــدر  علـ ــار  القـ ــة وم ـ ــارات االجتمائيـ ــال والم ـ ــارات االتنـ ــ  م ـ ــدى الطالـ لـ
المسـئولية ىواالحتكـاد بـاآلخريسى ومشـاركت م خبـرات مى وم ـار  الت كيـر الناقـدى والقـدر  

قـدشا عل  حل المشكالتى وم ار  جمـع المعلومـات مـس منـادر مختل ـةى وتنـني  ا ون
وم ار  القدر  عل  دناء العالقات مع اآلخريس مجليا وعالميـا واكتسـاب م ـارات القيـاد  

 .(41)وبناء ال ري   
مــس خــالل ا ــالع الطــالب علــ  الكتــ  والمجــالت والــدوريات  :تعزيــز البجــث العلمــي -8

والبجــو  العلميــة والمقــاالت والمعلومــات االلكترونيــة المتنوعــة مــس خــالل الــدخول إلــ  
مراكـــز المعلومـــات ومجركـــات البجـــث المختل ـــة للجنـــول إلـــ  حي مرجـــع موجـــود فـــي 
المكتبــات العالميــة الموصــولة باإلنترنــبى والجنــول علــ  ملخــص ل ــةه المعلومــات حو 

 .(42)مقاالت كاملة  مكس تخزين ا
المعـايير التــي الدــد حف يلتــزم د ــا حعغــاء شيئــة التــدريس والطــالب حانــاء التواصــل  .ر

  ري  شبكات التواصل االجتماعي:التعليمي عس 
 التعليمية.  خالل الشبكةاألشداف المطلوبة مس التواصل التعليمي مس    عل التعرف   -1
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شــرر السياســيات والقــوانيس الخاصــة باســتخدام شــبكات التواصــل االجتمــاعي فــي  -2
 العملية التعليمية.

تو ــيض الســلوكيات المطلــوب التعامــل د ــا مــس خــالل شــبكات التواصــل االجتمــاعي  -3
 بالملكية.و رور  شعور الطالب  

 التواصل.تو يض السلوكيات غير المرغوب في ا حاناء   -4
خنوصـيت م   علـ إرشادات وتعليمات مـس حعغـاء شيئـة التـدريس للطـالب للج ـاظ   -5

 الشخنية  
مــس خــالل النــ جة التعليميــة خــا  الدــد حف  كــوف مجمــل النشــا  الــةي  مــار   -6

 .(43)بالعملية التعليمية فق 
تعتني  ريقة العمل مع الجماعات دتزويد األفراد بم ارات التعامـل مـع مراكـز المعلومـات 
واســتخدام شــبكة المعلومــات واإلنترنــب والمســتجدات التــي تطــرح علــي حيــا  المجتمعــات والتــي 

 .  (44)قادريس علي التعامل في مجتمع المعلومات وال  شعروف في ا باالغتراب    حفرادا  تتطل   
خدمة الجماعة والتخ يـف مـس مشـكلة اسـتخدام الشـباب السـلبي لمواقـع التواصـل  . 

 االجتماعي: 
الخدمــة االجتمائيــة كم نــة تمتــد ألكثــر مــس مائــة عــام تغيــرت مــس حيــث مجاالت ــا 

الوتـائم المتنوعـةى والطـرج العديـد  المتغيـر  فـي الخدمـة وعم  ممارسات ا فعلي الـرغم مـس  
االجتمائية إال حن ا تلتـزم بالعدالـة االجتمائيـةى والتـرويض لجميـع البشـر وقـد اتخـةت خطـوات 
واكتسبب خبـراتى وححـداب   ـر  فـي نشـا  اى والتزامات ـا لتقـدم المجتمـع خاصـة وحننـا نواجـا 

لمبتكــر ى وخدمــة الجماعــة ك حــد  ــرج م نــة الخدمــة واقعــا عالميــا متغيــر ا جــراء التكنولوجيــا ا
االجتمائية تعمل علي مساعد  الشباب علي إشباع رغبـات م مـس خـالل جماعـاتى وشـةا  عـد 
جــزء بســي  مــس وتي ــة األخنــائي االجتمــاعي التــي يواج ــا عنــد حدائ ــا بالنــعوبات الــوفير  

د العديـد مـس االسـتخدامات ىوعلي الرغم مس إف لمواقع التواصل االجتماعي عامة وال يس دـو 
اال جادية إال حنا في الوقب الراشس استجداب العديد والعديد مس االسـتخدامات السـلبية لل ـيس 
دود دـيس صـ وف الشـباب حدر شـاى ارتيـاد صـ جات ال ـيس دـود اإلباحيـةى و دمـاف التنقـل دـيس 

ال ـيس  ص جات ال يس دودى والتعـرض لالسـتغالل مـس قبـل شـبكات التجسـس العالميـة علـي
دودى وخدمة الجماعة ك حـدي  ـرج الخدمـة االجتمائيـةى  مكن ـا القيـام بالعديـد مـس األدوار 
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مــس خــالل حخنــائي العمــل مــع الجماعــات للتخ يــف مــس مشــكلة االســتخدام الســلبي لمواقــع 
 ى وشةا ويمكس تجديد(45)التواصل االجتماعي ال يس دود

الجماعات فـي االسـتخدام األمثـل األدوار التي  مكس حف يؤدي ا حخنائي العمل مع  .ي
 لشبكات التواصل االجتماعي 

 حدود ل ا.  ددقةى وو عتجديد حشداف استخدام م لل يس    عل مساعد  الطالب   .1
ــ مســاعد  الطــالب  .2 ــ  اكتشــاف ميــول م  عل ــات م عــس  ري ــوع مثمــر الشتمام إ جــاد تن

ا ملموسـا    وقدرات مى وم ارات مى وتنميت ا مجـتمع م فـي   علـي مى وعلـبمـا  جقـ  عائـد 
 واحد.دف  

ــف  .3 ــدالتثقيـ ــيى وتزويـ ــود  الجمعـ ــيس دـ ــار ال ـ ــض حخطـ ــي تو ـ ــات التـ ــالب بالمعلومـ الطـ
عقـول م   علـ للشـبابى حوالنـجة الن سـية   علـ واالنجرار وراء السموم ال كرية سواء  

 الطبيعية.مجيط م االجتماعي و مس عالقات م االجتمائية    عل   ودرائ مى حو
 -اآلتي:  استخدام ال يس دود في الجان  التعليمي مس خالل   عل مساعد  الطالب   .4

 ح جاد منادر معلومات خاصة بالطال . -
 متابعة اإلخبار الجديد  والتثقيف الةاتي للطال . -
 مساعد  الطالب الترويج لمؤسست م. -
ــافس  - ــة التن ــيم مــس مرحل ــل التعل ــي نق ــ المســاشمة ف ــة التكامــل مــس خــالل  إل مطالب

ونشــر النــور  والمعلومــاتى و نتــاجمعــا فــي الجــوار  بالمشــاركةى والتعــاوف الجميــع 
 ومقا ع ال يديو والرواب  وغيرشا في مجموعة حو ص جة الماد  في ال يس دود.

 ـوال اليـوم مـس  وحيويـةى ومعا شـةالمساشمة فـي جعـل التعلـيم والـتعلم حكثـر متعـة  -
 دود.خالل ال يس  

التشـــجيع علـــي اســـتخدام التقنيـــة واالنترنـــب والشـــبكات االجتمائيـــة ال ـــيس دـــود  -
 .(46)تجديدا في التعليم والتعلم

 حشمية التواصل اإللكتروني: .د
ــر  ىوخاصــة مــع  يــاد   ــي ال تــر  األخي ــد تزايــدت ف ــة التواصــل االلكترونــي ق إف حشمي
ــل  ــس حدوات التواصـ ــا مـ ــوتي وغيرشـ ــادي والنـ ــة ىوالتخا ـــ  الكتـ ــائل االلكترونيـ ــتخدام الرسـ اسـ

 . (47)االلكترونيى مما حدي إلي خل  لغة جديد  لت كيد التواصل ديس األفراد  
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 التكنولوجي: حشداف جماعات التواصل )االلكتروني(  .ل
 قنـد د ـا األسـباب التــي مـس حجل ـا  جتمـع حعغــاء الجماعـة معـا حو شـي األســباب 

 يلي:الجماعة وتتمثل حشداف شةه الجماعات سيما    إل التي ينغم مس حجل ا األعغاء  
دنــاء عالقــات اجتمائيــة دــيس األعغــاء المشــتركيس في ــا  إلــ تســعي شــةه الجماعــات  .1

وح غــا تتــيض ال رصــة لمــس ال  جيــدوف  حاجــات مىســعيا للخــروج مــس العزلــة وإلشــباع 
 لوجا.التعامل مع اآلخريس في الواقعى ألن ا تجنب م حرج التواصل وج ا 

جــا  األب التعليميــةى وتبــادل مكــس مــس خــالل شــةه الجماعــات تبــادل األفكــار والمــواد  .2
 والرسائل العلمية ديس الطالب.

االشـتراد مـع الغيـر فـي كـل مـا يتعلـ    علـ إتاحة ال رصـة ليعغـاء لتنميـة قـدرات م   .3
 د م مس حمور في حاناء حيات م الجمائية.

 مكس مس خالل جماعات التواصل التكنولـوجي تبـادل الكتابـات األدديـة ىوتبـادل اآلراء  .4
 .)48)حول ا  

فلسـ ة   المسـتمرى وتطـويرنشر التقنية في المجتمـع و عطـاء م  ـوم واسـع لالتنـال   .5
 ون م االتنال التقليدي.

 .(49)مساير  المستجدات التكنولوجية .6
 الدراسة:نتائج 
النتـــائج المرتبطـــة دـــدور شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي فـــي تجويـــد المجتـــوي المعرفـــي  .1

 حفللتــدري  الميــداني لطــالب للكليــات والمعاشــد العليــا للخدمــة االجتمائيــة توصــل الــي 
التواصل االجتماعي تساعد فـي معرفـة مواعيـد التـدري  الميـداني دوسـ  و نـي   شبكات
المعلومــات فـــي حي وقـــب مـــس خـــالل  إلـــ وتســـاعدفي ســـرعة الوصـــول 2.71مــرجض )

 (.2.8شبكات التواصل االجتماعي دوس  و ني مرجض )
المعوقــات التـــي تواجـــا اســتخدام شـــبكات التواصـــل  علـــ توصــل البجـــث الــي التعـــرف  .2

جاء في الترتيـ  األول انتشـار السـلبية :  االجتماعي في تجويد درامج التدري  الميداني
كلــ   روي سـ (ى2.55الـةاتي دوسـ  و نـي مـرجض )لـدي بعـ  الطـالب تعـوج التطـوير 

لعــدم وجــود وعــي ب شميــة اســتخدام التقنيــات الجديثــة المتعلقــة باألنترنــب وعــدم وجــود 
 حوافز تشجيعا ورغبة في التطوير.
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دليــات ت عيــل دور شــبكات التواصــل االجتمــاعي فــي تجويــد البجــث ح غــا الــي  لوتوصــ .3
جـاء فـي الترتيـ  األول  مكـس اسـتخدام  :االجتمائيـةالتدري  الميداني لطـالب الخدمـة  

الشبكات االجتمائية اإللكترونية في التطـوير مـس م ـار  التسـجيل دوسـ  و نـي مـرجض 
ــ البجــث  ل(. توصــ2.76) ــل دور شــبكات التواصــل االجتمــاعي فــي  مقترحــات إل ت عي

( وشـو 2.59) الميـداني دلـاتجويد درامج التدري  الميداني كما  جددشا  الب التـدري   
 معدل مرت ع.
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 :ال وامشالمراجع و 
 
عبد    (1) السيد  ناصر  ى  السعيد  مسعد  ى   (:2010)الجميد  ر ا  التعليم  مناشج  في  الجود   توكيد 

 .13اإلسكندريةى دار التعليم الجامعيى  
 (2  )( منقريو   ف مي  ديس العملية    (:2009ننيف  الممارسة    اإلشراقية  وم ارات  الجود   معاير 

 .17الم نية في الخدمة االجتمائية ى اإلسكندرية ى المكت  الجامعي الجديث ى 
(: التعليم اإللكتروني والتجد ات المعاصر  ىجامعة دير يب كلية تكنولوجيا  2010حسماء العقاد)  )3(

 المعلومات قسم شندسة حن مة الجاسوب. 

http://www.aun.edu.eg/conferences/27_9_2009/ConferenceCD_files/Pape

rs/35.doc 

(4)   ( ال ندي  مجمد  ى 2009جمال  المننور   ى  معوقات ا  واشم  لانترنب  التربوية  االستخدامات   :)
 . 64مكتبة العنرية للنشر والتو يع ى  ال
مجمد    (5) عارفى  بالمجال 2012)سيد  شناء  االلكتروني  التعليم  دليات  لت عيل  مقترر  درنامج   :)

والعشريس  الخامس  العلمي  المؤتمر  في  منشور  بجث  جماعةتى  من ور  ريقة خدمة  مس  الجامعي 
 ى الجزء األول.للخدمة االجتمائيةى كلية الخدمة االجتمائية ىجامعة حلواف

 .  84(: نجو مجتمع الكترونيى القاشر ى  شراء الشرج ى  2006رمزي ححمد عبد الجي )   (6)
( : التدري  عس بعد باستخدام الكمبيوتر واألنترنب  ى القاشر  ى مركز 2007عبدالرحمس توفي  )  (7)

 .21ى20الخبرات الم نية لادار  ى بمب  ى   
 4ى5(:التعليم اإللكتروني والتجد ات المعاصر  ىمرجع سب  ككره ى  2010حسماء العقاد) (8)
والتعلم الجديثة وصناعة العقل العربي ى القاشر  ى ( : استراتيجيات التعليم  2008حسس شجاتة )  (9)

 .222الدار المنرية اللبنانية ى  
( : المدرسة اإللكترونية وحدوار حديثة للمعلم  ى القاشر  ى مكتبة  2004)مجمد  عوض حسيس    (10)

 .79الرشد ى  
بجث منشور في مجلة افترا ية ى(: دراسة إمكانية تطبي  ديئة تعليم 2013مني شادي صالض ) (11)

 . 481كلية بغداد للعلوم االقتناد ة ى  
 مس تنرف الباحث (12)
( : تنور مقترر لمجتوي درامج التدري  األكاد مي الموجا  2014خالد مجمد السيد حسنيس )(  13)

شيئة التدريس تخنص خدمة جماعة في  وء متطلبات  عبر شبكة ال يديو كوف فرا   ألعغاء  

http://www.aun.edu.eg/conferences/27_9_2009/ConferenceCD_files/Papers/35.doc
http://www.aun.edu.eg/conferences/27_9_2009/ConferenceCD_files/Papers/35.doc
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مجتمع المعرفة ى بجث منشور في المؤتمر العلمي السابع والعشريس ىالجزء الثالث ى كلية الخدمة  
 .2االجتمائيةى جامعة حلواف ى  

(14  )( الجمل  المستدامة ى 2012حسامة مجمد سيد ى ئبا  حلمي  الم نية  التدري  والتنمية   :  )
 .96ار العلم واإل ماف للنشر والتو يع ى  القاشر  ى د

  /(: التدري  اإللكتروني ىمتار علي الراب  التالي2010احمد السيد كردي ) (15)
Httb://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/topics/68625/posts/127750.  

 2( :مرجع سب  ككره ى 2014خالد مجمد السيد حسنيس ) (16)
الرا ج )  (17) التدري  اإللكتروني عل  شبكة  2011السعيد عبد  (: مراحل وخطوات تنميم وتن ية 

 األنترنبى مجلة التعليم اإللكتروني ىالعدد السابع ىمتار علي الراب  التالي/ 
 http://emag.mans.edu.eg/index.php?pa...sk=show&id=224  
  .4ى5( : مرجع سب  ككره ى  2014حمدي عبدهللا عبد العال ) (18)
(19)  ( حميس  للنشر 2001 ين  مجمد  ال دي  ىدار  القاشر   ى  التعليم  تكنولوجيا  إشكاليات حول   : )

 .95والتو يع ى
 . 5697(: مرجع سب  ككره ى   2011احمد فاروج مجمد صالض )( 20)
مجمد)  )21( فاروج  في  2011ححمد  اإللكتروني  التدري   نجو  والمشرفيس  الطالب  اتجاشات  ت   :)

منشور في مجلة دراسات في الخدمة االجتمائية والعلوم اإلنسانية ىكلية  الخدمة االجتمائية ىتبجث
 الخدمة االجتمائية ى جامعة ال يوم ى العدد الواحد والثالايسى الجزء الثاني عشر.

 .4ى5( : مرجع سب  ككره ى  2014حمدي عبدهللا عبد العال )( 22)
(23)  ( علي  عبيد  م ارات 2015خالد  بع   لتنمية  الوي    علي  قائم  ت اعلي  تدريبي  درنامج   :  )

دكتوراه   رسالة  النوئيةى  التربية  كلية  لدي  الب  اإللكترونية  والمدونات  التعليمية  المنتد ات  انتاج 
 ىجامعة جنوب الوادي ى كلية التربية بقنا ى قسم المناشج و رج التدريس. 

حس  (24)  مجمد  التعليم 2009س)شوقي  مجلة  البشريةى  الموارد  وتنمية  اإللكتروني  التدري    :)
 : الراب  التالي عل اإللكترونيى العدد الرابع . متار  

http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionid      
 (: التدري  اإللكتروني ىمتار علي الراب  التالي  2010احمد السيد كردي ) (25)

Httb://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/topics/68625/posts/127750  
 (26  )( إسماعيل  الديس  جم ور 2015مجي  علي  اإلعالمية  االجتماعي  التواصل  شبكات  ت اير   :)

 . 452اإلسكندريةى مكتبة الوفاء القانونيةى  المتلقيس ى 

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=224
http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionid=13&page=news&task=show&id=140
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(: شاوية االنجراف والجريمة علي شبكة االنترنبى القاشر  2015عادل رفاعيى ف د الورداف )  ( 27)

 . 13ى دار ال كر العربيى  
( : حار استخدام وسائل التواصل 2015جبريل دس حسس العريشي ى سلمي دنب عبدالرحمس )  (28)

واألمس ال كري لدي مى بجث منشور في مجلة دراسات في الخدمة االجتمائيةى  االجتماعي علي القيم 
 .3275العدد الثامس والثالايسى الجزء السابع عشر ى كلية الخدمة االجتمائية  جامعة حلواف ى 

مجمد  (  29) عارفى  بالمجال 2012)سيد  شناء  اإللكتروني  التعليم  دليات  لت عيل  مقترر  درنامج   :)
من ور مس  والعشريس   الجامعي  الخامس  العلمي  المؤتمر  في  منشور  بجث  جماعةتى   ريقة خدمة 

 للخدمة االجتمائيةى كلية الخدمة االجتمائية ىجامعة حلوافى الجزء األول.
(30( Ellison “The Benefits office Book” Friends “Social Capital College 

Students’, N., stein Field, C. & Lampe, C. ( 2007). Use of Online Social 

Network Sites. Journal of Computer Mediated Communication. Vol. 12. 

Issue 4. 
العا ي )  (31) العال 2011مجمد السيد حالو  ى رجاء عبد  قات االجتمائية للشباب ديس دردشة  (: 

 113االنترنب وال يس دودى اإلسكندرية ى دار المعرفة الجامعية ى   
(32)  ( البد ع  عبد  مجمد  البد ع  تن يم   (:2013عبد  لطريقة  عمل  كوحد   االفترا ية  المجتمعات 

المجتمع ودورشا في نشر اقافة الموا نة ديس الشباب ى رسالة ماجستير ى كلية الخدمة االجتمائية 
 .74ى جامعة حلوافى  

 (33)   ( علي  المعا  ي  حدو  االجتمائية  2013ماشر  الخدمات  تسوي   في  الجديثة  االتجاشات   :)
 . 310ى309اإلسكندرية ى المكت  الجامعي الجديث ى   وتكنولوجيا المعلوماتى 

 465( : مرجع سب  ككره ى  2015مجي الديس اسماعيل ) (34)
الميثولوجياى بجث 2012وليد رشاد  كي )(  35) إلي  (: ن رية الشبكات االجتمائية مس االيدولوجيا 

 .4ى3منشور في المركز العربي ألبجا  ال غاء االلكتروني ى  
(36) Mazman, S. G. & kocakus- luel, Y. (2009). “the Usage of Social 

Networks in Educational Context”. International Journal of Human and 

Social Sciences. Vol. 4. No. 12. pp. 849-853. 
 (37)  ( اللطيف  عبد  احمد  باستخدام2013هبة  لمجتمع م  باالنتماء  الطالب  شعور  تنمية   :) 

المجتمعات االفترا ية كوحد  عمل لطريقة تن يم المجتمع ى بجث منشور في مجلة دراسات الخدمة  
جامعة   ى  االجتمائية  الخدمة  كلية  ى  عشر  الرابع  الجزء  ى  والثالايس  الخامس  العدد  ى  االجتمائية 

 .6111حلواف ى 
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 (38  )( العنزي  حمداف  المرتبطة  2014معزي  االجتمائية  العوامل   : لشبكات (  السلبي  باالستخدام 

العلوم  كلية  ى  ى رسالة ماجستير  الرياض  ىمدينة  الثانوية  المرحلة  االجتماعي لدي  الب  التواصل 
 .33االجتمائية واإلدارية ى جامعة نا ف العربية للعلوم األمنية ى 

ة التعليم (: فاعلية الشبكات االجتمائية االلكترونية في تطوير عملي2013نوره سعد ال زاني )  (39)
والتعلم لدي  البات كلية التربية في جامعة المل  سعود ى بجث منشور في جامعة اإلمارات العربية 

 .139ى   33المتجد  ى المجلة الدولية ليبجا  التربوية ى العدد 
(: فاعلية إاراء من اج تكنولوجيا التعليم باستخدام الشبكة االجتمائية  2012ت اني  ياد فوره )  (40)

Face book   في تنمية م ارات استخدام الجاسوب واالنترنب لدي الطالبات المعلمات في الجامعة
 اإلسالمية بغز  ىرسالة ماجستير ىجامعة غز  ىكلية التربية . 

 .140ى141(: مرجع سب  ككرهى  2013نوره سعد ال زاني ) (41)
(42)  ( مجمد  الت2009منال  اشر  العملية  تجسيس  في  التكنولوجيا  دور  ى (:  اإلسكندرية  ى  ربوية 

 .38المكت  الجامعي الجديث ى 
  )43  ( Mason, L. H. (2011) “Face book Fringing and Faculty Students 

Student Communication, Cutting-edge Technology in Higher Education. 

Vol. 3. pp. 61 - 87. 
( : الخدمة االجتمائية المعاصر  ى اإلسكندرية ى دار الوفاء لدنيا 2015احمد ش ي  السكري )  (44) 

 . 144ى الطباعة والنشر 
( : دور مقترر ألخنائي خدمة الجماعة للتخ يف مس مشكلة 2014عبير حسس علي الزاوي ) (45)

االستخدام السلبي لموقع التواصل االجتماعي تال يس دود ت لدي الشباب  ى بجث منشور في مجلة 
 1586دراسة في الخدمة  االجتمائيةى العدد السابع والثالايس ى الجزء الخامس ى 

 تنرف مس الباحث. (46)
التواصل االلكتروني مس من ور إسالمي ومدي تجقق ا لدي (  47) المغةي :  واب   عادل دس عايد 

  الب التعليم الثانوي بالمملكة العربية السعود ة ى متار علي الراب  التالي : 
https://www.google.com.eg/search?q=facuity%20download%20fid%204

4765  
 (48)  ( مزيد  مجمد  الديس  االفترا ية  2012د اء  المجتمعات  كتاب الواقعيةللمجتمعات    ددال(:  ى 

ى جامعة اإلمارات   . 17المتجد ى   العربيةالوجوه نموكجا  
( : مستجداات تكنولوجيا التعليم في عنر المعلوماتية ى 2006وليد سالم مجمد الجل اوي )   ( 49)

 .63ى  1عماف ى دار ال كر ى 
 

https://www.google.com.eg/search?q=facuity%20download%20fid%2044765
https://www.google.com.eg/search?q=facuity%20download%20fid%2044765
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Abstract: 
The Internet is one of the most prominent innovations in 

communication technology that has imposed itself on the global level, 

until it has become a method of daily dealing and a pattern of 

knowledge exchange between peoples, and some have called our 

modern age the Internet era or the era of the information revolution 

because of the profound effects this network has brought about and 

radical changes in methods and forms. Communication in all aspects of 

life. 

Electronic communication groups through social networks are a 

new reality in our society, through which a large group of people 

interact, who do not fall within a single geographical framework. 

Rather, all that unites them is a common interest. These groups have 

succeeded in attracting many individuals to engage in them. Groups do 

not require the individual either to know how to deal with network 

sites, by pressing a keyboard and sitting in front of a screen, the 

individual crosses the boundaries of reality and breaks away from its 

real context and turns into a new social context, which is virtual reality. 

 

Key Words: E-Learning, e-training, Social networks. 

 


