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 المفهوم واألهمية  االجتماعي:مواقع التواصل 
 إعداد 

 عمر جمال إبراهيم حسن 
 باحث بقسم المکتبات والمعلومات  

 جامعة جنوب الوادي  –کلية االداب 
dr.ahmedadel787@gmail.com 

 العربية:اللغة الملخص ب
يتنــاول هــلا البالــث مالمــ  التطلــع الوــادا والطموحــات المطلــوب تال يقــ   ــي بي ــة 
المنظومــة التعليميــة مالــل الدراســة حيــث استعر ــس القواعــد ايســتراتيجية التــي تســتند إليهــا 

الب الدراسـات العليـا بجامعـة مواقـع التواصـل االجتمـاعي لـد   ـ  الستخدامالرؤية المستقبلية  
ــاول ن ــ   مواقــع  ــم تن ــةع   ــل اســن علمي ــة قاعمــة عل ــل تكــوا الرؤي ــا حت ــوادي بقن جنــوب ال
ــع  ــوا  مواقـ ــة انـ ــاعي ع ومعر ـ ــل االجتمـ ــع التواصـ ــة مواقـ ــاا اهميـ ــاعي ع وبيـ التواصـــل االجتمـ
ــا كونهــا األ  ــا بمالا ظــة قن ــر التواصــل االجتمــاعي التــي إســتند إليهــا  ــالب الدراســات العلي ث

ــاع  ــل منهم ــوب ك ــزات وعي ــع وممي ــين ال ــب ات والمواق ــرا ب ــوجيع والف ــالم التكنول ا بالع ارتبا ــ 
واستعراض مالم  التعرف علل ا ر اسـتخدام مواقـع التواصـل االجتمـاعي عبـر االنترنـس علـل 
 ــالب الدراســات العليــا بجامعــة جنــوب الــوادي ع وحلقــاء ال ــوء حــول الوقــوف علــل التــ  يرات 

تخدام مواقــع التواصــل االجتمــاعي عبــر االنترنــس علــل  ــالب الدراســات العليــا ايإجابيــة الســ
رصــد التــ  يرات الســلبية  -بجامعــة جنــوب الــواديم  ــم تــم اثتتــام البالــث باســتعراض مالمــ  

ــة  ــا بجامع ــل  ــالب الدراســات العلي ــس عل ــر االنترن ــع التواصــل االجتمــاعي عب الســتخدام مواق
لعرض التعـرف علـل مواقـع التواصـل االجتمـاعي التـي   جنوب الواديم  ي مالاولة من الباحث

 واسباب استخدامهم لهام  الدراسةعإستخدمها مجتمع 
ع  الب الدراسات العليا ع التالويل العلمي   االجتماعيع: مواقع التواصل  الكلمات المفتاحية

 الويبم 
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 م مـ  ـلة الـدراسة: 1
 م  لة الدراسة: 0/1     

تعد مواقع التواصل االجتماعي عبر اينترنس من اهم وسـاعل االتوـال الالديثـة التـي 
ظهرت  ي اآلونة األثير  وهـل تتميـز بمزاإـا وثوـاعص اتوـالية ينـدر وجـود مثيـل لهـا  بـ ي 

 قد استالوذت علل حيز كبير من اهتمام  الب الدراسات العليـا  ـي الجامعـات   آثريعوسيلة  
حيث اصب  استخدام  يتم ب ـ ل متزايـد واعتمـدوا   واالقتوادإةعية  بمختلف سماتهم االجتماع

   للنظرمعلي  بطريقة ال ت   

ا  ولقد اصب  ت  ير مواقع التواصل االجتماعي علل الطالب يتوقف علل كفاء  اسـتخدام  و قـ 
ــتفاد  او  ــايير االسـ ــررعلمعـ ــل  ال ـ ــع التواصـ ــتخدام مواقـ ــ  ير اسـ ــث تـ ــة تبالـ ــة الالاليـ والدراسـ

والمتغيـرات التـي تـنع ن علـل   الـواديعلل  الب الدراسات العليا بجامعة جنوب  االجتماعي ع
 االستخدام م

ويم ن صياغة م  لة الدراسة علل انها " غياب الوعي لـد   ـالب الدراسـات العليـا بجامعـة 
   والدراسةمجنوب الوادي بقنا  ي استخدام مواقع التواصل االجتماعي ألغراض البالث العلمي  

 الــدراسة: م اهــمـية2
 ترجع اهمية الدراسة إلل :

ندر  الدراسـات واالهتمامـات البالثيـة السـابقة حـول اسـتخدام مواقـع التواصـل االجتمـاعي  -1
وانع اســـاتها علـــل التالوـــيل المعلومـــاتي لـــد   ـــالب الدراســـات العليـــا بجامعـــة جنـــوب 

 الوادي م
راء مزيد من بالوث  ـي كما إا ما قد تسفر عن  النتاعج إم ن اا إفت  آ اق ا جديد  يج  -2

 مجال علم الم تبات والمعلومات م

 م اهــــداف الـدراسـة:4
 اهداف الدراسة: 3/0

 اما عن األهداف التي تسعل الدراسة إلل تال يقها إم ن تالديدها علل النالو التالي:  
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تهــدف الدراســة الراهنــة بوــفة عامــة إلــل مالاولــة  هــم اســتخدام مواقــع التواصــل االجتمــاعي 
عبر االنترنس وانع اس ذلك علل  لبة الدراسات العليـا بجامعـة جنـوب الـوادي بقنـا ع وين ـ  

 عن هلا الهدف العام األهداف الفرعية التالية :  

 التعرف علل الخواعص الدإمغرا ية م-1

ــل ا -2 ــل  ــالب التعــرف عل ــر االنترنــس عل نمــاا االســتخدام ال خوــي لمواقــع التواصــل عب
 الدراسات العليا بجامعة جنوب الوادي م

التعــرف علــل الــدوا ع العامــة الســتخدام مواقــع التواصــل االجتمــاعي عبــر االنترنــس علــل  -3
  الب الدراسات العليا بجامعة جنوب الواديم

والســلبية الســتخدام مواقــع التواصــل االجتمــاعي عبــر االنترنــس رصــد التــ  يرات االإجابيــة  -4
 علل  الب الدراسات العليا بجامعة جنوب الواديم

 م تـسـاؤالت الـدراسـة:5
تالـاول الدراسـة الراهنـة تقـدإم اجابـات  إم ن اا ن ع األهداف السالفة  ي صـور  تسـاؤالت ع

  ا ية حولها ع وهل علل النالو التالي :  

ما انع اس السـتخدام مواقـع التواصـل االجتمـاعي عبـر االنترنـس علـل  ـالب الدراسـات العليـا 
بجامعة جنوب الوادي ع ويتفر  من هلا التسـاؤل الرعيسـي عـدد مـن التسـاؤالت الفرعيـة وهـي 

 علل النالو التالي :  

 ا الخواعص الدإمغرا ية ؟ م -1

ما انماا االستخدام ال خوي لمواقع التواصل عبر االنترنس علل  الب الدراسـات العليـا   -2
 بجامعة جنوب الوادي ؟ 

مـــا الـــدوا ع العامـــة الســـتخدام مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي عبـــر االنترنـــس علـــل  ـــالب  -3
 الدراسات العليا بجامعة جنوب الوادي ؟ 
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االإجابية والسلبية الستخدام مواقع التواصل االجتمـاعي عبـر االنترنـس علـل ما الت  يرات    -4
  الب الدراسات العليا بجامعة جنوب الواديم

 م  مـجال الـدراسة وحـدودهـا : 6
 : تلتزم الدراسة الالالية بالدود وا الة وهي 

ــوعية:  ــدود المو ـ ــل* الالـ ــع التواصـ ــة مواقـ ــي: دراسـ ــة  ـ ــوعية للدراسـ ــدود المو ـ ــز الالـ  ترتكـ
 االجتماعي لدي  الب الدراسات العليا بجامعة جنوب الوادي بقنا م

جنــوب الـوادي مالا ظــة  تنالوــر الالـدود الم انيــة للدراسـة  ــي"  جامعـة*  الالـدود الم انيـة: 
قنــا "  ألنهــا مــن مالا ظــات الوــعيد التــي قــد الحــخ الباحــث  يهــا انخفــاض مســتو  الــوعل 
ب همية دراسات مواقع التواصل االجتماعي لدي  الب الدراسات العليـا بجامعـة جنـوب الـوادي 
ــا مـــن المالا ظـــات الناعيـــة التـــي  ـــي اوـــد الالاجـــة إلـــل ر ـــع مســـتو  الـــوعي  بقنـــا ع وكونهـ

   وماتيمالمعل

م ( 2019تمتــد الدراســة  ــي حــدودها الزمنيــة ثــالل الفتــر  من)ا تــوبر  *  الالــدود الزمنيــة:
م( " مواقــع التواصــل االجتمــاعي لــدي  ــالب الدراســات 2021يونيــ  مــن ) 30وحتــل نهاإــة 

   العليا بجامعة جنوب الوادي بقنا م

 اسات العليام*  الالدود النوعية: تنالور الالدود النوغية للبالث  ي  الي الدر 

 م منهج الدراسة: 7
 ي  وء ما وصف  الباحث من اهداف وتسـاؤالت لهـلا الدراسـة ع ومـا حـددا تتفـ   

مع  بيعة المو و  اللي يتناول  ع  قد استعاا الباحـث بـالمنهج الوصـفي الميـداني باعتبـارا 
انســب المنــاهج لهــلا النوعيــة مــن الدراســات ألا إعتمــد علــل دراســة الظــاهر  كمــا توجــد  ــي 

ا ويســتطيع الباحــث مــن ثاللــ  رصــد وتالليــل ا ــر المواقــع ع حيــث يهــتم بوصــفها  ا دقيقــ  وصــف 
استخدام مواقع التواصل االجتماعي لدي  الب الدراسات العليا بجامعـة جنـوب الـوادي بقنـا ع 
لللك تم استخدام المـنهج الميـداني لهـلا الدراسـة لجمـع البيانـات الالصمـة ووصـفها وتفسـيرها 

 ي ترتقي الدراسة إلل مرتبة تعميم النتاعجم  وتالليلها للتوصل إلل نتاعج ا ثر دقة ع ك

 م ادوات جـمـع الـبيانـات:8 
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 : اعتمد الباحث  ي جمع البيانات الالصمة للدراسة علل األدوات اآلتية 
إعتبر االستبياا بالنسـبة ألدوات جمـع البيانـات المـاد  العلميـة وتالقيـ  الفـروض ايستبانة :  

ا ع واا  ي البالوث والدراسات الميدانية هـو سـي ا ذهنيـ  د األدوات واوسـعها انت ـار ا واقلهـا جهـد 
ــل  ــار  عــن " مجموعــة مــن األســ لة التــي توجــ  إل ــدني ا وهــو ببســا ة عب ا ب  ــاا ا ثرهــا جهــد 
مجتمع الدراسة ع وتواغ بطريقة  نية معينة تدور حـول جوانـب الظـاهر  المدروسـة وتسـاعد 

   باحث " مايجابات  ي اثتيار وتالقي  الفروض التي و عها ال

هي عبار  عـن مالاد ـة موجهـ  إقـوم بهـا الباحـث مـع اوـخاا مجتمـع الدراسـة المقابالت :  
وهد ها استثار  انوا  معينة من المعلومات السـتغاللها  ـي بالثـ  وهـم  ـالب الدراسـات العليـا 

( التـي تتميـز lnvistgationبجامعة جنوب الوادي ع ويطل  علل هـلا األدا   ريقـة التالقـي )
باالتوال وجها  لوج ع وتعد هلا األدا  من األدوات الهامة  ـي البالـوث الوصـ ية السـيما  ـي 

 جمع البيانات الميدانية م

(  ـي المعالجــات ايحوــاعية SPSSتــم االعتمـاد علــل برنــامج ) ادوات المعـــــــــــالجة ايحـــواعية:
علـل مجتمـع الدراسـة مـن  ـالب للبيانات التي تم التوصل إليها مـن ثـالل االسـتبيانات الموصعـة 

الدراسات العليـا بقنـاع وذلـك ينجـاص مختلـف المعالجـات ايحوـاعية ع بالوـور  المالققـة ألغـراض 
   الدراسةع واستخالا النتاعج المستهد ة م
 : اسلوب صياغة ايست هادات المرجعية

المرجعـي علـل اسـلوب الجمعيـة األمري يـة للغـات   تم االعتماد  ل صـياغة ايست ـهاد 
(Modern Language Association) ( MLA سواء  ي الالاوـية )  او  ـي قاعمـة

الموادر والمراجعع وذلـك نظـرا  ل ـهرت  الواسـعةع ومرونتـ ع وسـهولت ع وبهـدف توحيـد 
 Owl Purdue )المرجعية)  االست هاداتصياغة  

 م  مـجتمـع الـدراسـة:  9
تعتمد هلا الدراسة علل ا ر استخدام مواقع التواصل االجتماعي لد  ) ـالب الدراسـات العليـا 

بقنا ( حيث سـيمثل هـءالء الطـالب )مجتمـع الدراسـة( وتـم تالديـد حجـم بجامعة جنوب الوادي 
 ا راد العينة المختار  بما يتوا   مع حجم المجتمع الكلي وتخوواتهمم
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إعبـــر مجتمـــع الدراســـة المجتمـــع الكلـــل الـــل  تقـــوم عليـــة الدراســـة الميدانيـــة وهـــم :   ـــالب     
( و ـــالب الدبلومـــة  7347ددهم )الدراســـات العليـــا بجامعـــة جنـــوب الـــوادي بقنـــا حيـــث بلـــ  عـــ

( علــل مســتوي جامعــة جنــوب الــوادي بمالا ظــة قنــاع حيــث بلــ  عــدد  ــالب الماجســتير 6706)
( 65(  الب علل مسـتوي جامعـة جنـوب الـوادي بمالا ظـة قنـا وبلـ  عـدد  ـاب الـدكتوراا )576)

  البا علل مستو  جامعة جنوب الوادي بقنام  
 م عينة الدراسة وثواعوها: 10
العينــة هــي جــزء ممثــل لمجتمــع البالــث األصــلي لتالقــ  اغــراض البالــثع حيــث إعنــي الباحــث      

عــن م ــقات دراســة المجتمــع الكلــلع حيــث اوــارت "األســاليب ايحوــاعية "والجــداول ايحوــاعية" 
(  ــ ا   7346المالــدد  لالجــم عينــة الدراســة انــ   ــي حالــة وصــول حجــم مجتمــع الدراســة إلــل)  

ــب للع ــم المناسـ ــي)  الالجـ ــد  ـ ــا تتجسـ ــة لهـ ــة والممثلـ ــار  للدراسـ ــة المختـ ــبة )713ينـ (  %10( بنسـ
( ولزياد  مستو  الثقةع والالوول علل نتاعج ا ثر دقةع وتقليل مستو  الخطـ    %5وبمعدل ثط )  

ــاعي    ــات م(  2012المســـموه بـــ )اإماا الطـ ــات المســـتخدمة  ـــي الدراسـ ــع تعـــدد انـــوا  العينـ ومـ
اعية الطب ية" ا  ـل انـوا  العينـاتع وا ثرهـا دقـة  ـي تمثيـل المجتمـع الميدانية ُمثلس "العينة الع و 

المــدروس غيــر المتجــاننع مــن حيــث الوــفةع او الوــفات المتنوعــة داثــل مجتمــع الدراســة)علي 
(م كما إم ن تالديد المءورات العددإة لعينة الدراسة  ي كل كليةع حيـث بلـ   2002عبد الرصاا   

( اســتمار  اســتبانة وذلــك مــن مفقــود وتــالفع 63اســتبعاد عــدد) (م وتــم 713إجمــالي عــدد العينــة)
 ( استبانةم650ليوب  إجمالي االستبانات )

 م موطلالات الدراسة:  11
ــار  عــن وــب ات تفاعــل  :مواقــع التواصــل االجتمــاعي   ــع التواصــل االجتمــاعي عب مواق

اجتماعية متاحة للمستخدمين  ي اي وقـس واي م ـاا حيـث ظهـرت علـل االنترنـس مـن عـد  
سنوات وغيرت مفهوم االتوال والتقارب بين األ راد وا تسبس اسـمها االجتمـاعي كونهـا تعـزص 

ا االجتماعيــة لتوــب  وســيلة العالقــات بــين بنــي الب ــرع وتعــددت  ــي اآلونــة األثيــر  وظيفتهــ
تعبيرية واحتجاجية ع ومن ابرص وب ات التواا االجتمـاعي :  ـين بـو  ع تـوتير ع يوتيـوبع 

harethal-2013)  م) 
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 التالويل العلمي :  •
 إعد درجة اي تسـاب التـي إالققهـا ال ـخص ومسـتو  النجـاه الـلي إوـل عليـ   ـل

 (م 2002   عامرماد  دراسية او مجال تعليم  )

 م الدراسات العربية:12

 (:2015دراسة ) سلماا    (  1 

تهدف هلا الدراسـة إلـل التعـرف علـل اغـراض اسـتخدام مواقـع التواصـل االجتمـاعي 
ومدي ت  يرها علل حيا  الفرد وثاصة   ة ال باب ع واستخدمس الدراسة منهج دراسـة الالالـة 

(  الـب 100واعتمدت علل االسـتبانة كـ دا  لجمـع البيانـات مـن عينـة الدراسـة المتمثلـة ب )
( لقـد اظهـرت نتـاعج  2013  –  2011و البة من كلية المنوـور الجامعـة وللعـام الدراسـي )

( مـن عينـة الدراسـة إسـتخدموا مواقـع التواصـل االجتمـاعي %37الدراسة عـن وجـود نسـبة )
رغبة  ي التواصل ألجل دعم المنهاج الدراسي إ ـا ة إلـل الفواعـد ألغراض تعليمية مع وجود  

االقتوادإة المتالققة من هلا الخدمات  ي التواصـل  كمـا اظهـرت الدراسـة عـن ارتفـا  نسـبة 
استخدام ال ين بـو  ك حـد اوـ ال مواقـع التواصـل االجتمـاعي م ومـن اهـم توصـيات الدراسـة 

مرا ــز المعلومــات والم تبــات باســتخدام تطبيقــات  ــرور  اهتمــام الكليــات واألقســام العلميــة و 
مواقع التواصـل االجتمـاعي مـن قبـل الطلبـة مـع إلـزام المـال  التدريسـي بالتواصـل مـع الطلبـة 
ــل هــلا المواقــع لغــرض  ــات وو ــع المالا ــرات عل ــة واســتالم الواجب  ــي  ــره المــاد  العلمي

 ( م2015مناق تها )سلماا ـ 

 (م 2016( دراسة) حسن ع  2
لا الدراسة إلل التعرف علل اهمية ودور وا ر الت ار  المعر ي عبـر مواقـع تهدف ه

ــا  ــوادي بقنـ ــوب الـ ــة جنـ ــة الجامعيـــة األولـــل بجامعـ ــد   ـــالب المرحلـ ــاعي لـ التواصـــل االجتمـ
واســتخدمس هــلا الدراســة المــنهج الوصــفي الميــداني واعتمــدت علــل االســتبانة كــ دا  لجمــع 

التربيـة ( ع وتوصـلس  –العلوم  – لبة كليات) اآلداب   البيانات من عينة الدراسة المتمثلة  ي
الدراسة إلل نتاعج تنص علل اا هنـا  صيـاد  كبيـر   ـي اسـتخدام مواقـع التواصـل االجتمـاعي 
لــد  الطــالب ع وكــللك صيــاد   ــي الت ــار  المعر ــي مــن ثــالل مواقــع التواصــل االجتمــاعي ) 

 (م2016حسنع  
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 الدراسات باللغة األجنبية: 

 : 2013 ل عام  (1

Social media adds to knowledge sharing ; Research into the 
motivations for using social media for work purposes and its influence 
on the degree of knowledge sharing 

ــل          ــاعل التواصـ ــا يتعلـــ  باســـتخدام وسـ ــوظفين  يمـ ــع المـ ــلا البالـــث يـــدرس اوال  دوا ـ هـ
ا إذا كــاا لهــلا االســتخدام تــ  ير علــل تقاســم المعر ــة داثــل  االجتمــاعي ألغــراض العمــل و انيــ 

 393المنظمــات وقــد تــم انجــاص الدراســة بمســاعد   ــالث منظمــات لرعاإــة ال ــباب م ووــار  
ا  ــي إ مــال اســتبياا م و  تــم إجــراء  ــريقين م و يمــا يتعلــ  بمــا إالفــز المــوظفين علــل موظفــ 

 ـي الماعــة  2004اسـتخدام وســاعل التواصـل االجتمــاعي ألغـراض العمــل م تبـين الدراســة اا 
ــي  ــة ع تالركهــا  42ع7مــن االســتخدام الفعل % مــن االســتخدام المقوــود للوســاعل االجتماعي

 يــ  وتبــادل المعــارف م البالــث عــن للمعلومــات والتفاعــل االجتمــاعي والهويــة ال خوــية والتر 
المعلومات والتر ي  هي الدوا ع التي تتنبـ  ب ـ ل كبيـر باسـتخدام وسـاعل ايعـالم االجتماعيـة 
 ي م اا العمل م وحلل جانـب هـلا الـدوا ع ع  ـ ا تجربـة الاليـا  الخاصـة مـع وسـاعل ايعـالم 

العمل لها ت  ير مباوـر   االجتماعية وموقف العمل تجاا وساعل  االعالم االجتماعية ألغراض
علـل اسـتخدامها م و يمـا يتعلــ  بالتـ  ير علـل تقاسـم المعر ــة ع تبـين الدراسـة اا االســتخدام 
لوســاعل التواصــل االجتمــاعي ألغــراض العمــل لــ  تــ  ير علــل تقاســم المعر ــة داثــل المنظمــة 

 (مzeinab , 2013ب  ملها وتت  ر درجة تقاسم المعر ة بالثقا ة التنظيمية نالو استخدامها)

 : 2015 ل عام  (2

-The use of Social Networking Sites (SNSS) by the faculty members 
of the brary & Information Science,PAAET, Kuwait School. 

الغـــرض مـــن هـــلا الدراســـة هـــو وصـــف اســـتخدام مواقـــع ال ـــب ات االجتماعيـــة             
  (SNS مـن قبـل اع ـاء هي ـة )( التـدرين  ـي كليـة علـوم الم تبـات والمعلومـاتSLIS   ع )

ــدريب ) ــيم التطبيقــي والت ( عالكويــس م اظهــرت هــلا الدراســة اا PAAETالهي ــة العالمــة للتعل
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تميل إلل اا تكوا مـن الـلكور ع الـلين  SNSاع اء هي ة التدرين اللين كانوا إستخدموا 
اع حاصـل حـاملو  50ع    41تتراوه اعمارهم بين   درجـة الـدكتوراا علـل توـنيف األسـاتل  عامـ 

المساعدين واألع اء المتفرغين والمتخووين تراوحس تقنيات المعلومـات مـع تجربـة جديـد  
نســبي ا  ــي التــدرين مــن ســنة إلــل اثــر بمعظــم اع ــاء هي ــة التــدرين الــلين ال إســتخدموا 

SNS   ا من الـلكور الـلين تتـراوه اعمـارهم بـين ا  60و  41إميلوا إلل اا إ ونوا اإ   عامـ 
ع حــاملو دكتــوراا ع  ــي المرتبــة كمالا ــرين ع اع ــاء بــدوام كامــل متخووــوا  ــي تنظــيم 

سـنة م كـاا ا ثـر مـن نوـف اع ـاء  20إلـل  16المعلومات مع ثبر  تعليمية تراوحـس بـين 
لمـد   ـالث سـنوات إلـل اقـل مـن سـس سـنوات ع وكـاا عـدد   SASهي ة التـدرين باسـتخدام 

عـد  مـرات  ـي األسـبو  ع وكـاا الوصـول إلـل هـ  المواقـع ا ثـر   SASs بير مـنهم إسـتخدم  
 (م Mansour , 2015من م تب مدرستهم ع المنزل والمختبر المدرسة )  

 تــمــهــيــد

لقد احد س التطورات التكنولوجية الالديثة  ي منتوف عقـد التسـعينيات مـن القـرا الما ـيع 
نقطــة نوعيــة و ــور  ح ي يــة  ــي عــالم االتوــالع حيــث انت ــرت وــب ة اينترنــس  ــي ارجــاء 
ــدت الطريـــ   ــعع ومهـ ــاعها الواسـ ــة بف ـ ــالم المتراميـ ــلا العـ ــزاء هـ ــةع وربطـــس اجـ المعمـــور  كا ـ

ــادل اآلراء واأل كــار والرغبــاتم واســتفاد كــل متوــف  للمجتمعــات كا ــة للتقــارب و  التعــارف وتب
لهلا ال ب ة من الوساعط المتعدد  المتاحة  يها  وقد ا دت الدراسـات الالديثـة هـلا المعنـل ع 
 قــد اوــارت دراســة المهــوس إلــل اا اهــم النتــاعج المترتبــة علــل هــلا التقنيــة  ــت  مجــاالت 

ينا مفهــوم القريــة الكونيــة الوــغير  التــي تختفــي ثوــبة مــن التواصــل المعلومــاتيع وظهــر لــد
 ( 41  ا   2009 يها عناصر الزماا والم اا والمسا ات والالدود )المهوس    

 تعريف مواقع التواصل االجتماعي :

ة التـي تسـم   تعرف مواقع التواصل االجتمـاعي علـل انهـا: منظومـة مـن ال ـب ات ايلكترونيـ 
ع و من  م ربطها عن  ري  نظـام اجتمـاعي إلكترونـي للم تر   يها ب ن اء موقع ثاا بها

 ( م   23  ا  2003مع اع اء آثرين لديهم االهتمامات والهواإات نفسها ) را ي    
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ويعرف اإ ا  ايعالم  االجتماعي علل انهـا: المالتـو  ايعالمـي الـلي يتميـز بالطـابع        
ــر مســـت ل واآلثـ ــ  ــدهما مرسـ ــين  ـــر ين احـ ل بـ ــ  ــب ة ال خوـــيع والمتناقـ ــيلة/ وـ ــر وسـ قب لع عبـ

لع وحريـة التجـاوب معهـا للمسـتقب ل )الـراوي        2012اجتماعيةع مع حرية الرسالة للمرس 
 (م  12ا 

 مفهوم وب ات الويب التعليمية :

( وــب ات الويــب االجتماعيــة علــل انهــا حلقــات Lynn and Randyعــرف لــينع رانــدي )
دلوا  يهــا اهتمامــاتهم الم ــتركةع والفــرا اجتماعيــة بــين األهــل او االصــدقاء او غيــرهم يتبــا

الوحيــد انهــا عبــر اينترنــس وهــي ت ــم موا ــيع ثاصــة وعامــة مــن كتابــات وصــور و يــديو 
 (م  34  ا   2017ومناق ات وتعارف ) صال     

( : مجموعــة   200  ا  2012ويعر هــا إبــراهيم عبــد الوكيــل الفــار ب نهــا )عبــد القــادر   
س ظهـرت مـع الجيـل الثـاني للويـب باليـث تتـي  التواصـل بـين من المواقـع علـل وـب ة اينترنـ

األ راد  ي بي ة مجتمع ا ترا ي إجمعهم حسب مجموعات او وب ات اهتمام لتمثل مـا إعـرف 
بمجتمع المعر ةع وكل هلا يتم عـن  ريـ  ثـدمات التواصـل المباوـر بـاال ال  علـل الملفـات 

 ال خوية لآلثرين لمعر ة المعلوماتم

ريفـات السـابقة اتفاقهـا علـل مجموعـة مـن العناصـر والخوـاعص التـي إم ـن ويت   من التع
إجمالهـا  ــي التعريــف التــالي ل ــب ات الويــب التعليميــةع  هــي مواقــع ويــب تعليميــة إم ــن مــن 
ثاللهــا اتاحــة المالتــو  التعليمــي بجميــع اوــ ال  وال يــام بــبعي األن ــطة التعليميــةع حيــث 

ــي  ــاركة  ـ ــين الم ـ ــالب والمعلمـ ــي  للطـ ــا ة تتـ ــالل إ ـ ــن ثـ ــطة واآلراء مـ ــات واألن ـ ايهتمامـ
ايصدارات ال خويةع وتبادل الوور والفيديوهاتع وح ـا ة التـدوينات والتواصـل مـع األقـرااع 

 وكللك إن اء المجموعات ال خوية م

 اهمية مواقع التواصل االجتماعل : 

إعـالء قـيم من المم ن لمواقـع التواصـل االجتمـاعيع إذا وظفـس ب ـ ل صـالي  اا تسـهم  ـي 
المعر ــة والنقــد والمراجعــة وحــوار الــلاتع وهــي ال ــيم التــي ينطلــ  منهــا اي م ــرو  تنمــوي 
 قا ي    كما تعد مواقع التواصل االجتمـاعي إعالمـة بـدء: ويقوـد بهـا الموقـع الـلي إمـارس 
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 ي  النقدم ويولد ا كار واساليب لها اهميتهاع واإ ا  ـرا جديـد  للتنظـيم والتعـاوا والتـدريب 
بين ا راد المجتمعم وربما األ ثر اهميةع إ ير إلل البديل بتنـاول المو ـوعات الالساسـة  ـي 
اآلليــات االجتماعيــة والسياســية واالقتوــادإة والتــوترات بــين الســيطر  والالريــةع وبــين العمــل 
والبطالةع وبين المعار ة والال ومةع ومن  م يت اءل البـديل إلـل اا إوـب  نقطـةع للتوـال 

 (م 13  ا   2007) هارتلل      الجماهيري 

 انــوا  مــواقع التواصــل االجتمـاعـي :

هنا  اعداد كبيـر  ومتنوعـة مـن المواقـع ايجتماعيـة التـي وصـلس إلـل جميـع المنـاصل 
علل مستو  العالم ولكل موقع من هلا المواقـع ايجتماعيـة ثـدمات ومالتويـات تختلـف عـن 

نت ــار ومنهــا مــا هــو  ــاع  االنت ــارع ويم ــن األثــر ع مــن هــلا المواقــع مــا هــو مالــدود اال 
 تقسيم المواقع االجتماعية علل اينترنس علل حسب مالتوها إلل ما يلي :  

مواقع للمالاد ات الغير متزامنة: وهي تلك المواقع التـي ال تتـي  للمسـتخدمين ام انيـة  ▪
ــا: ) ــزامن ومنهـ ــر متـ ــ ل غيـ ــل ب ـ ــا التواصـ ــر إنمـ ــزامن المباوـ ــل المتـ    Emailالتواصـ

Yahoo   google groups  ) 
المدونات: مـن ثـالل المواقـع التـي تكـوا علـل وـ ل مـدونات إم ـن ل وـخاا عمـل  ▪

ــاتهمع اهتمامـــاتهمع  ــوي علـــل يوميـ ــم تالتـ ــات ثاصـــة بهـ ــوي علـــل ملفـ ــدونات تالتـ مـ
 ع(مTwitter    WordPress  Bloggerا كارهممممالخ ومنها: )

مواقــع الخــدمات االجتماعيــة: وهــي تلــك المواقــع التــي تم ــن ل  ــراد الم ــتركين  مــن  ▪
اقامة عالقـات صـداق  وتواصـل وتبـادل الملفـات الم توبـة والمسـموعة والمرعيـة  سـويا  

 (مFacebook    Myspace   Ningومنها:)
 ثواعص مواقع التواصل ايجتماعل :

   التلقاعية: -1
لتواصــل االجتمــاعي ب نــ  اللقــاعي وغيــر رســميع ومتوقــع  لــين يتســم التواصــل عبــر وــب ات ا

هنا  تخطيطع وتنسي  للتواصل بين األع اء وكـللك عـدم وجـود لـواع  وقيـود تنظيميـة تال ـم 
 ذلك التواصل  هو يتسم بالتلقاعية بين  ر ي ايتوالم

   قلة التكلفة: -2
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لرعيســــية ل ــــب ة إا التســــجيل  ــــي وــــب ات التواصــــل االجتمــــاعي مجــــاني  علــــل الوــــفالة ا
 الفاإسبو  م توب "مجاني ويبقل مجاني"م

   إذابة الفواصل الطب ية: -4
ــاء ع  ــمع واألدبـ ــة العلـ ــدعا ع و لبـ ــال بالـ ــة للتوـ ــاعي  رصـ ــل االجتمـ ــب ات التواصـ ــو ر وـ إذ تـ

 م (2015والعلماء بوور  مباور  دوا وساعط )ه يمي    
 سلبيات مواقع التواصل االجتماعل : 

وعلل الرغم من جدإة المخا ر التي توـاحب مواقـع التواصـل م واحتماليـة اا تكـوا العواقـب 
ثطير  للغاإةع إال اا الخبراء يءكدوا ان  من المهم عدم المبالغة  ي المخاوف او ايسـتهانة 

( م وبــالنظر إلــل اا مواقــع التواصــل االجتمــاعي اصــب    p 2009 12م  Madelineبهــا)
حيـا  كثيـر مـن ال ـباب ع  ـنالن بالاجـة لبالـث سـبل تعزيـر اآل ـار ايإجابيـة جزءا روتينيا  ي  

لهلا المواقع وغالبا مـا يـتم التركيـز علـل مخـا ر المواقـع والالماإـة مـن  ـررها وذلـك بسـبب 
الخوف مـن إ تقـار ال ـباب ع باي ـا ة إلـل سـوء االسـتعمال ع ويخ ـل الـبعي اا اسـتخدام 

 p 36م  Philippa) ن اا يـء ر علـل عـد  نـواح  ال ـباب مواقـع التوصـل االجتمـاعي إم ـ
 ( ع و نلگر منها ما يلي:   2011

( إ ــاعة الوقــس:  مواقــع التواصــل االجتمــاعي مــع ثــدماتها التر يهيــة الجلابــة قــد تنســي 1
الوقــس للطالــب  ــي واجباتــ  المدرســيةع و هــو مــا ا بتتــ  العديــد مــن الدراســاتع منهــا دراســة 

 اتها علل المجتمعمالمواقع االجتماعية و ت  ير 

إا االسـتخدام المفـرا لهـلا المواقـع يـءدي إلـل ايدماا علل مواقع التواصـل ايجتمـاعي:  (  ۲
إدمـاا الطلبـة عليهـا مــن ناحيـة االسـتخدام السـلبيع واســتهال  األ كـار الهدامـةع و المخالفــة 
لل يم و القانواع  الرية التعبير والتن ين عن الم نوا الـداثلي هـو الـدا ع األساسـي لل ـاب 

و م وهو ما إجعل الطالـب إسـتبدل ساعة يوميا  ي استخدام ال يسب  ۱۲-۹لق اء ما إقارب  
 القراء  و التعلم بمواقع تر يهية من موسيقل و ا المممممم الخ
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( عــرض المــواد ايباحيــة:  هنــا  مــن المواقــع او الــروابط التــي تــدعو إلــل الرذيلــة وح ســاد 3
األثـالا وال ــيم والـدينم والتــي تسـتهوي المســتخدم وتدثلــ   ـي متاهــات تتنـا ي مــع المبــاد  

 للمجتمعم  العامة

  :مفهوم ال ب ات االجتماعية 

العالمي   (Network) اوال: ال ب ة المعلومات  نظام  انها  ال ب ة: علل  ال هري  إعرف  ايز 
اينترنس بروتوكول  علل  معتمد   متفرد   عناوين  بواسطة  ببع    يتول  او  (IP) اللي  ع 

 ( م  17  ا  2010   )  الغريب   لواحق  وتوابع  الفرعية
 ما عر ها عبد هللا الغامدي وحسماعيل وصفي ب نها مجموعـة مـن الالواسـيب مرتبطـة بع ـها 

 م(م  29    2011ببعيع لتكوا وب ة عالميةع ووب ات االتوال )الغامدي   
 انوا  ال ب ات االجتماعية : 

 انوا  رعيسية هي: تتعدد تقسيمات ال ب ات حسب االستخدامع واالهتمام إلل  ال ة 

وخوية1 وب ات  من  م  تم نهم  اصدقاءع  ومجموعة  وا رادع  مالدد ع  وخويات  وهي   :
 (م Face bookالتعارف وان اء صداقات بينهمع مثلم )

 م وب ات  قا ية: وهي تختص بفن معينع وتجمع المهتمين بمو و  او علم معينع مثل2

(Library thing ) م 

وتدريبية  3 تعليميةع  بي ة  لخل   المت ابهةع  المهن  ب صالاب  تهتم  وهي  مهنية:  وب ات  م 
 ( م linked in اعلةع مثل 

  ما إم ن تقسيمها حسب الخدمات و ريقة التواصل إلل  ال ة انوا  اإ اع هي: 

 م وب ات تتي  التواصل الكتابي م 1

 م وب ات تتي  التواصل الووتيم 2

 لمرعيم م وب ات تتي  التواصل ا3
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 وتتنا ن ال ب ات االجتماعية اليوم  ي تو ير ا ثر من  ريقة للتواصلع حتل تلبي حاجات

   م(  23   2011جميع وراع  المجتمع اال ترا ي )عبد الجواد   

 :  هنا  تقسيم  الثع إقسم ال ب ات االجتماعية إلل قسمين

وتتكوا هلا ال ب ات من    (Internal Social Networking):وب ات داثلية ثاصة .1 :
داثل  او  وركةع  داثل  ل  راد  ع  ثا عة  او  مغلقةع  مجتمعات  تمثل  الناسع  من  مجموعة 
من   غيرهم  ولين  األوخاا  قطع  هءالء  دعو   ويتال م  ي  منظمةم  او  تعليميةع  مءسسة 

وتباد تدوين  من  ان طت ع  والم اركة  ي  للموقعع  للدثول  وح ور  الناس  وملفاتع  آراء  ل 
 .اجتماعاتع والدثول  ي مناق ات مباور ع وغيرها من األن طة

عامة  م  2 ثارجية  متاحة   (External Social Networking):وب ات  وب ات  وهي 
لجميع مستخدمي اينترنسع بل صممس ثويوا لجلب المستخدمين لل ب ةع ويسم   يها  

ان  بالم اركة  ي  المستخدمين  من  بالتسجيل  ي  للعديد   المستخدم  إقوم  اا  بمجرد  طت  
  ا   2009   جريد  العرب(م )  Facebook(  )الموقعع وتقدإم نفس  للموقع مثل وب ة 

 (م  18
 مميزات ال ب ات االجتماعية :

  :تتميز ال ب ات االجتماعية بعد  مميزات منهاع ما يلي 
الجغرا ية    - الالواجز  تلقل  الدوليةع  العالمية: حيث  الالدود  وتتالطم  يها  والم انيةع 

  يستطيع الفرد  ي ال را التواصل مع الفرد  ي الغرب ببسا ة وسهولةم 
تلغي   - للا  هي  وقارعاع هو مرسل وكاتب وم ار ع  التفاعلية:  الفرد  يها مستقبل 

 .السلبية وتعطي حيز للم اركة الفاعلة من الم اهدين والقراء
الجهدع والوقس والمال  ي ظل مجانية االوترا ع والتسجيلع  التو ير وايقتوادإة  ي   -

 الفرد البسيطع إستطيع امتال  حيز علل وب ة التواصل االجتماعيع  هي ليسس  
ح را علل اصالاب األموالع او ح را علل جماعة دوا اثر  )صاليفة بوابة ال را  

 ( م   22  ا  2011  
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 األو ال الرعيسية ل ب ات التواصل االجتماعي : 

  ي الوقس الالالي هنا  سبعة انوا  رعيسية من تطبيقات وب ات التواصل االجتماعي : 
 ( Social networksال ب ات االجتماعية : )  

ال ب ات االجتماعية هي مواقع ويب تسم  لمستخدميها ب ن اء صفالات ومساحات ثاصة  
ت واالتواالت )  )  من الموقع نفس  ع ومن  مة التواصل مع األصدقاء وم اركة المالتويا

 (م  2  ا   2010مجاهد   
 واوهر ال ب ات االجتماعية :

Flicker-  Bebo- Twitter- Digg- Wiki- leaks MySpace- YouTube- 
LinkedIn .Face book - - Tumblr                                       

وتميزت بسرعة الثبر وتدعيم  بالصورة الحإة والمعبرةعوسرعة مواكبة األحداث علل  
مدار الساعة ونقلها مباورة من مکان حدو هاع وهذا الوبکات مکنـت النـاس مـن التعبيـر  

ومطالبهم طموحاتهم  الـوبکات    عـن  هـذا  تغذيـة  مواركتها  ي  ثالل  من  حرة  حإاة   ي 
ايعالميـين   الم امين  وإدارة  صناعة  بوکل  عال  ي  والمساهمة  والمعلومات  باألثبـار 

 وجعلـتهم ا ثـر تفاعل ومـواركة  ي مــثتلف ال  ـاإام 
 |Really Simple" هو اثتصار للعبـــارةع RSSويوير عالء الدين واموق إلل أن الـــــ 

Syndication " ـــ ـــاع  الـــــ ـــر تمامـــ "ع والتي تعني النور المتزامن البسيطع وهو وصف معبـــ
Syndication األنباء وكالة  من  لعدد  ايثبارإة  المواد  أو  الصور  بإع  عملإة  هو  "ع 

والصحف ع والمجالتع وايذاعاتع والتل زيوناتع الخ ممم لإ وموا باستثدامها لصالحهم 
 ( م 8  ا  2008ا    و)  وام
  Blogs :  دوناتالم

وهي عبار  عن ملكرات ترتب باليث تو ع"    تعتبر المدونات اوهر اوج  ايعالم الجديد ع
تتي    ع  األقدم  التدوينات  تليها  للمدونة  الرعيسية  الوفالة  اعلل  األحدث  ي  التدوينات" 
التال يم  ي   المدونة  لواحب  إم ن  كما  ع  إ تب  يها  ما  علل  التعلي   المدونات 
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 263  ا    2011اصا    رال  دمالتوياتهابسهولة كبير  مقارنة بمواقع الويب التقليدإة )عب 
 م (   

 : Wikisالوإکي   •   
وهو يوير    Wiki newsإن ما يهمنا منها هو تطبيق الوإکي نيوز أو الوإکي ايثباري

إلل أنـ  المصدر الحر ل ثبار التي يمکنك أن تكتبها أنتع وهو إ دم األثبار من جمإع  
سم  وإکي  أنحـاء العـالم لحظة نورها  ي االنترنت لتغطي طإفا واسعا من االهتماماتع وي

علإ    والتعديل  الثبر  قراءة  للمستثدم  ويتإ   ل حداث  المباورة  بالتغطيـة  نيـوز 
 (  8  ا  2012)صادا   باستمرار 
 Forums :المنتدإات    •

أماكن  عن  عبارة  وهي  الجديد"ع  ايعالم   " مفهوم  ظهور  قبل  المنتدإات  ظهرت 
واهتمامات موتركة ع حيث ومساحات للنقاش علل الوبکةع وتدور حول موا إع معينة  

  )عبــــــــــــد الالميــــــــــــد  تعتبر المنتدإات أحد أوهر أوکال " ايعالم الجديد" وأك رها انتوارا
 م( 52  ا  2009

 مواقع وب ات التواصل االجتماعل :  
ــتخدامهم  ــهم اسـ ــاعي  بع ـ ــل االجتمـ ــع التواصـ ــتخدامات مواقـ ــي اسـ ــوم  ـ ــاوت القـ يتفـ

و و  او الزماا او الم اا واي كانـس المواقـف للتواصل االجتماعي عبر المواقع يتم و   الم
التي تستخدم  يهـا وسـاعل التواصـل االجتمـاعي  ـ ا المواقـع نفسـها  ـي الغالـب تالـدد  بيعـة 
االتوــال والرســاعل المرســلة وتختلــف ثوــاعص كــل موقــع ولكــن الهــدف واحــد وهــو تم ــين 

اء دوا التنقـل ع  المبـدا المستخدم من ايتوال والتواصل مع األثرين وتبادل المعلومات واألر 
اللي قامس علي  مواقـع التواصـل ايجتمـاعي هـو إلغـاء الالـواجز والالـدود سيحاولالباحث أن 

 يسلط ال وء علل أهم مواقع رعيسإة تنتمي لوبکات التواصل االجتماعي وهي مواقع:
 

عبارة عن: وبکات اجتماعإةع موقع تبادل ومواركة    –علل التوالي    –والتي هي 
  يديوع وبکة اجتماعإة للتدوين المصغرع وموقع للم  الت واألثبار االجتماعإةم 

 " Face bookموبکة التواصل االجتماعي ال يس بوك "1
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ـــر  "  كفكـــر  بدأ ال يس بــــوك   ـــارد " مــــارك زوكربيـ ـــد طلبــــة هار ـ  Markبــــسيطة ألحـ
(Zuckerbergالذي أصب   يما بعد أصغر ملإاردير  ي العالمم  كـرة زو ) كربيــر  كانــت

ت  ي ب نواء موقع انترنت بسيط يجمع من ثالل  طلبة هار ارد  ي وکل وبکة تعارف 
 Jason.2008بغيـة تعزيز التواصل بين الطلبة وايب اءء علل الروابط بينهم بعد التثر  )

. p 6 م) 

 " YouTubeم وبکة التواصل االجتماعي يـوتيوب" 2
ي مدينة سان برونوع كالإ ورنيـــــــــاع الواليـــــــــات وقد نو ت  كرة إنواء موقع يوتيوب     

المتحـــــــــــــــــــدة األمرإکإة ع عندما كان األصدقاءء  ي حفلة ألحد األصدقاءع والت طوا مقاطع 
 يـــديوع واصــروا أن ينوروها بين زمالعهم ولم يستطإعوا إرسالها عبر اييميل ألن  لم إکن 

الم ال يديو علل وبکة إ بل الملفات الكبيرةع ومن هنا بدأت تتبلور  كرة موقع ير اق أ 
 (ممم2009اينترنت) امين    

 Twitterوبکة التواصل االجتماعي تويتر -3
تويتر: كما يراا الباحث: "هو أحد وبکات التواصل االجتماعيع التي انتورت  ـــــــــــــــــــــــــــــي 
الــــــــــــــــــــــــــسنوات األثيرةع ولعبت دوراي كبيراي  ي األحداث السإاسإة  ي العديد من البلدانع 

ـــة  واثذ تويتر أسم  من مصطل  )تويت( الذي إعني  –الورق األوسطعوثاصة  ي منطقـــــــ
ـــن العص ورة رمزاي ل ع وهو ثدمة مصغرة تسم  للمغردين إرسال  ـــذ مــ ـــد(ع وأتثــ )التغريــ

ـــصإة قـــــصيرة ال تتعد  ) ـــاعل نــ ( حر اي للرسالة الواحدةع ويجوز للمرء أن يسميها 140رســ
 نصاي موجزاي مک فـاي لتفاصـيل ك يرة"م

مع علل يد جاك دورزي  2006مارس  -21تغريدا تم نورها علل تويتر كانت  ي  أول  
jack"Dorsey" ع بيز ستونBiz Stone(  ع وإإفان ويلإامز"Evan Williams ع وهو

(  ( المصغر  للتدوين  وثدمة  اجتماعإة  وبکة  عن  تسم    Micro-bloggingعبارة 
( تحدي ات  ب رسال  تتجاوز  ع  Updatesلمستثدميها  ال  مصغرة  حر اع   140وتدوينات 

 يمکن إرسال التحدي ات و ق  الث طرق هي:
 عبر نموذ  الويب: من ثالل الموقع أو بعض التطبإقات التي تسم  بذلكم-
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ب رسال  - وذلك  قصيرة:  رسالة  علل   SMSعبر  الوثصي  للحساب  النقال  الهاتف  من 
 الموقعم

 رإةمعبر رسالة  ورإة: من ثالل برامج الرساعل ال و-
ايلكتروني  اكما   غوغل  كبريد  ميزات  ب  ا ة  أثر   ثدمات  علل  الموقع  ن ت  

Gmail  " موقع  مؤثرايع  تويتر  أطلق  كما  البحث  المثصص EXPLOREوثدمة   "
(ع وكذلك أداة  Third party applicationsللتطبإقات الثارجإة التي يتفاعل مع الموقع ) 

  " تسمل  مTwitter "Blocksجديدة  ت دم  والتي  وأ راد  ع  للمستثدم  األبعاد  ثططا  ال ي 
 (م  ( Diaz . 2011 . p 30وبکت 

 االستخدامات االإجابية لل ب ات االجتماعية: 
 م االستخدامات االتوالية ال خوية:1

وهــو االســتخدام األ ثــر وــيوعاع ولعــل ال ــرار  األولــل لل ــب ات االجتماعيــة اليــوم كانــس 
منطقة معينة او مجتمـع معـينع ويم ـن مـن بهدف التواصل ال خوي بين األصدقاء  ي 

ثالل ال ب ات االجتماعية الخاصة تبادل المعلومات والملفات الخاصة والوـور ومقـا ع 
ــديوع كمــا انهــا مجــال رحــب للتعــارف والوــداقةع وثلــ  جــو مجتمــع يتميــز بوحــد   الفي

 األ كارع وحا اثتلفس اعمارهم واما نهم ومستوياتهم العلمية والثقا يةم

 ستخدامات التعليميةم اال2

إا الــدور الــلي تلعبــ  ال ــب ات االجتماعيــة  ــي تطــوير التعلــيم ايلكترونــي وتعمــل علــل 
إ ا ة الجانب االجتماعي ل ع والم اركة من كل األ راف  ي منظومـة التعلـيم بداإـة مـن 
مدير المدرسـة والمعلـم واوليـاء األمـور وعـدم االقتوـار علـل التركيـز علـل تقـدإم المقـرر 

 طالب للتواصل واالتوال والمناق ة وحبداء الرايملل

 م االستخدامات ايثبارية والدعوية :3

اصبالس ال ب ات االجتماعية مودر اصيل من موادر األثبار الكثير من روادهـاع وهـي 
ــة  ــاع ال احترا يــ ــدرها األول وبوــــياغة  ردإــــة حــــر  غالبــ ــا مــــن موــ ــار تتميــــز ب نهــ اثبــ
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دعاعية هلا باي ا ة إلل كونها  تالس الباب للتواصـل   واالستخدامات مختلفة سياسية او
والدعو  مـع اآلثـرين مـن مسـلمين وغيـر مسـلمين بـاثتالف لغـاتهم واجناسـهم وبلـدهم ) 

 ( م   15م ا   2011الواعد     

 االستخدامات السلبية لل ب ات االجتماعية:

الالمـداني    عر س ال ر ال لل ر لكن لتوقي  ومن لم إعرف ال ـر مـن النـاس إقـع  يـ  ) 
 ( م352ع ا  1993

وجــراعم اينترنــسع اثطــر مــا يواجــ  المســتخدم البســيطع وحتــل المالتــرفع وحا كــاا العلــم 
إسـ ل عـن  -والاللر قد ثلف من و ـ   الجـراعمع  كـاا حلإفـة بـن اليمـاا ر ـي هللا عنـ 

صـلل  -ال ر الل   تجنبـ ع وليالـلر منـ ع  كـاا إقـول: كـاا النـاس إسـالوا رسـول هللا 
عن الخيرع وكنس اس ل  عـن ال ـر مخا ـة اا يـدركني"ع ) متفـ  عليـ    –علي  وسلم  هللا  

(ع ومــن 3411البخــاريع كتــاب المناقــبع بــاب عالمــات النبــو   ــي ايســالمع حــديث رقــم )
 تلك االستخدامات السلبية ما يلي :

 م بث األ كار الهدامة والدعوات المنالر ة والتجمعات الفاسد  المفيد  م1

إالــدث ثلــال امنيــا و كريــاع وبخاصــة اا ا ثــر رواد ال ــب ات االجتماعيــة مــن وهــلا البــث 
ال بابع مما إسهل إغراء همع وحغواء همع بدعوات ال تالمل من ايصاله وي اع بـل هـي 
للهدمع والتدميرع وقد إ وا وراء ذلك منظمات وتجمعـاتع بـل ودول لهـا اهـداف تخريبيـة  

 ( م 5  ا  2012) القدمي    

 واد ايباحية والفا الة والخادوة للالياء مم عرض الم2

إا مسـ لة ايباحيـة الخل يـةع والـدعار ع مـن المخـا ر العظيمـة علـل المجتمعـات القدإمــة 
: امـا تركـس بعـدي  تنـة -صـلل هللا عليـ  وسـلم-والمعاصر  ويءكد ذلك قـول الرسـول هللا 

يتقــي مــن وــءم هـي اثطــر علــل الرجــال مـن النســاء"م )البخــاري: كتــاب النكــاهع بـاب مــا 
( لقــد ذكــرت وصار  العــدل األمري يــة  ــي دراســة لهــا اا تجــار  4808المــرا ع حــديث رقــم )

الدعار ع وايباحية الخل يةع تجار  راعجة جداع يبلـ  راس مالهـا  مانيـة مليـار دوالرع ولهـا 
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اواصر و يقة تربطها بالجريمـة المنظمـةم وتجـار  الـدعار  ت ـمل وسـاعل عديـد : كالكتـبع 
جالتع واور ة الفيديوع والقنوات الف ـاعية ايباحيـةع واينترنـسم وتقيـد ايحوـاعيات والم

( اا تجــار  الــدعار  هــي  الــث ا بــر موــدر دثــل للجريمــة FBIاالســتخبارية األمري يــة )
 المنظمة بعد المخدرات والقمارم  

 م الت هير والف يالة والم اإقةع التالايلع واالبتزاصع والتزويرم3

إعــد التزويــر مــن ا ثــر جــراعم نظــم المعلومــات انت ــارا علــل اي ــالاع ويــتم التزويــر  ــي 
صور وتيع منها علل سبيل المثـال إدثـال بيانـات ثا  ـةع او تعـديل بيانـات الموجـود ع 
ــرع او و ــع صــور  مخالفــة  ــل الجــننع او العم ــر البيانــات الخاصــة لل ــخص مث وتزوي

 (م45  ا   2011للواقع  ) اهر   

 اوال  : نتاعج الـدراسـة:
واقــع البيانــات الدإموجرا يــة مــن حيــث رصــدت الدراســة الالاليــة اا هنــا  تنوعــا   ــي معــدالت  -1

ــب ا  ــي الجــنن والدرجــة المســجل بهــا الطال ــو    ــل التن ــة لتءكــد عل ــة متباين بمءوــرات عددإ
 التوجهات وهو ما إم ن بيان   ي التنوعات اآلتية:

( انثـي 500لين  ـي الدراسـات العليـا  ـاا عـدد الـلكور بعـدد )حيث تبين اا عدد االنـاث المسـج
ــس الغاليــة 1م23( ذكــر بنســبة بلغــس )%150(ع مقابــل عــدد )9م76بنســبة بلغــس )% (ع وكان

(ع 2م64العظمي سواء من اللكور او االنـاث مسـجلين لدرجـة )تمهيـدي ماجسـتير ( بنسـبة )%
 (م9م0وم بنسبة)% ي حين كانس اقل درجة تم التسجيل بها وهي درجة الدبل

ارتبطس انماا االستخدام ال خوي لمواقع التواصل االجتماعي لـد   ـالب الدراسـات العليـا  -2
بالعديــد مــن التوجهــات العددإــة والنوعيــة والمو ــوعية واللغويــة والتــي إم ــن إإ ــاحها  ــي 

 اآلتي :
بينس الدراسة ان  اا عـدد مـن إقومـوا باسـتخدام مواقـع التواصـل االجتمـاعي يوميـا  -

(ع بينما جاءت من إقومـوا %7م63( بنسبة)414جاء  ي المرتبة األولي بعدد بل )
باستخدام مواقع التواصل االجتماعي ب وقـات غيـر منتظمـة  ـي المرتبـة الثانيـة بعـدد 

ــ ) ــة مــن إســتخدموا %9م14( بنســبة)97بل ــة الثالث (ع  ــي حــين جــاءت  ــي المرتب
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جاءت  ي المرتبة األثيـر  وهـي ( ع و %4م11( بنسبة)74المواقع اسبوعيا بعدد بل )
 (م%10( بنسبة)65االستخدام عند الالاجة بعدد بل  )

ا بتس الدراسة الالالية أل ـر النـو  علـي اوقـات اسـتخدام مواقـع التواصـل االجتمـاعي ع  -
 نجد اا االناث إسـتخدموا مواقـع التواصـل االجتمـاعي ب ـ ل ا بـر مـن الـلكر وذلـك 

( 1م23( بنســبة بلغــس )%150ابــل عــدد )(ع مق9م76( بنســبة )%500بعــدد بلــ  )
الستخدام مـواا التواصـل االجتمـاعي مـن جانـب الـلكورع ويرجـع الباحـث السـبب وراء 
ارتفـا  نســبة اســتخدام االنـاث لمواقــع التواصــل االجتمــاعي عـن الــلكور بســبب تواجــد 
ايناث بالمنزل اغلب األوقات ومالاولة اال ال  علي العالم الخـارجي ب ـ ل ا بـر مـن 

ل مواقع التواصل االجتماعي واإ ا امتال هم ألوقات الفـراغ ممـا يـءدي الـي صيـاد  ثال 
 استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعيم

ــدور هــلا  -3 ــ  ي ــا ان ــوادي بمالا ظــة قن ــوب ال ــة جن ــا بجامع ــب  ــالب الدراســات العلي مــن جان
المالـور مـن الدراســة حـول معر ــة الـدوا ع العامــة السـتخدام مواقــع التواصـل االجتمــاعي ع 

 ويم ن بياا ذلك علي النالو التالي:  
العامـة الدوا ع العامة الستخدام مواقع التواصـل االجتمـاعي : بينـس الدراسـة للـدوا ع   -1

ــة األولــي المســاعد   ــي  الســتخدام مواقــع التواصــل االجتمــاعيع  جــاءت  ــي المرتب
ــ ) ــة بعــــدد بلــ ــع عينــــة الدراســ ــن اهــــم دوا ــ ــر المجتمعــــي مــ ( بنســــبة 244التغييــ

(ع تليها إتاحة معلومات غير متـو ر   ـي وسـاعل التواصـل األثـر   ـي %9م52بلغس)
 ــي حــين جــاءت  ــي المرتبــة  (ع%2م52( بنســبة بلغــس)339المرتبــة الثانيــة بعــدد )

الثالثــة المســاعد   ــي تبــادل وجهــات النظــر  كــدا ع مهــم الســتخدام مواقــع التواصــل 
 (م%2م47( بنسبة)307االجتماعي بعدد )

إإجابيــات وســلبيات مواقــع التواصــل االجتمــاعي: يــدور هــلا المالــور مــن الدراســة حــول  -4
 رصدها  ي النتاعج االتية:مإإجابيات وسلبيات مواقع التواصل االجتماعي والتي إم ن  

يإجابيـــات اســـتخدام مواقـــع  إإجابيـــات مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي : بينـــس الدراســـة م1
ــع التواصــل  ــات مــن اســتخدام مواق التواصــل االجتمــاعيع  وجــد اا مــن اهــم ايإجابي

ــ  ) ــدد بل ــة بع ــي اداء المهــام واألن ــطة المختلف ( 404االجتمــاعي هــي المســاعد   
( ســهولة التواصــل المباوــر 363ا  ــي المرتبــة الثانيــة  بعــدد)(ع تليهــ%2م62بنســبة)

(ع  ـي حـين جـاءت المسـاهمة  ـي %8م55مـع األع ـاء  ـي الموقـع ع بنسـبة بلغـس)
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( وبنسـبة 321ا تساب مهارات ومعلومات ومعارف جديد   ـي المرتبـة الثالثـة بعـدد )
 (م%4م49بلغس )

او ــالس الدراســة اا مــن اهــم الســلبيات مــن  ســلبيات مواقــع التواصــل االجتمــاعي : م2
اسـتخدام مواقــع التواصــل االجتمــاعي هــي عـرض مو ــوعات ذات ا ــار ســلبيةع بعــدد 

(ع تليها  ي المرتبـة الثانيـة إتاحـة الفرصـة لن ـر األ كـار %2م55( بنسبة)359بل  )
(ع  ـي حـين جـاءت عـدم الثقـة  ـي المعلومـات %4م43ال ار  والهدامة بنسبة بلغـس)

(ع ونجد اا هلا السلبيات متقاربة مـن %2م42 ة  ي المرتبة الثالثة بنسبة )المعرو 
 بع ها البعي من حيث اتفاا عينة الدراسة عليها وذات نسب متقاربة جدام

 تـوصـيات الـدراسـة:  اني ا :
ــن    ــة مــ ــة مجموعــ ــره الباحثــ ــاعج تطــ ــن نتــ ــة مــ ــ  الدراســ ــفرت عنــ ــا اســ ــل مــ ــاء  علــ بنــ

 برصها  ي النقاا اآلتية:التوصيات والتي إم ن تسجيل ا
بنـــــاء  علـــــل مـــــا اســـــفرت عنـــــ  الدراســـــة مـــــن نتـــــاعج إطـــــره الباحـــــث مجموعـــــة مـــــن 

 التوصيات والتي إم ن تسجيل ابرصها  ي النقاا اآلتية:
عقـــــــد ورن عمـــــــل ونـــــــدوات ودورات تدريبيـــــــة للتعريـــــــف بمواقـــــــع وتطبيقـــــــات  م1

 التواصل االجتماعيع واهميتها وسبل استخدامها ب  ل إإجابي م
يــــتم مــــن ثاللــــ  التواصــــل بــــين جميــــع  Applicationلــــة توــــميم تطبيــــ  مالاو  م2

ــع  ــادات مــ ــوظفين وقيــ ــدرين ومــ ــة تــ ــاء هي ــ ــالب واع ــ ــن  ــ ــة مــ ــراد الجامعــ ا ــ
مراعــــــا  اا يـــــــتم التركيــــــز علـــــــل تواصـــــــل الطــــــالب ببع ـــــــهم ع او اســـــــتغالل 

 التطبيقات المتاحة بالفعل  ي ان اء جماعات اهتمام لتسهيل التواصل م
الـــوعي لـــد  الطـــالب ب يمـــة واهميـــة المعر ـــة ومـــا لهـــا مـــن العمـــل علـــل ترســـيخ  م3

 دور هام  ي تقدم االسم واأل راد م
 الموادر والمراجع

 اوال : الموادر باللغة العربية :

ا    القــاهر  : دار الكتــاب  –( م ديــواا ابــي  ــراس م  ۱۹۹3الالمــداني   ابــي  ــارسم ) -۱
 م35۲العربيم
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ــين   ر ا عب-۲  بوتيوي قعوالوباب الجامعي لم اماتد( م  استث۲00۹م ) داجوال دامـــــــــــ
اينت وبکة  المتنرعلل  ابحاث  الج  وليدال  رتمؤ:  تكنديدايعالم  لعال   ديدج  جإاولو:   ممم 

 م5۲۱ع البالرين : جامعة المملكةم  يلراب 7-۹  عديدج

 م۲00۹/3/۱8جريد  العربع صفالة اسواا العربع عدد األربعاء  -3

  دا واقل قي ت نروبکة انت وع نح0م۲ ب: وي ااو( م  مقال بعن۲008)   م ن يد عالء ال-4
 م33م د دالع ر ع يناي8عطاألوس ار الو   ديرإنسانإة ع ج  روا  

مص-5 عباس  )    فيطصادا    الج۲008م  ايعالم  م   ساعلووال  مالمفاھي  -ديد( 
 م۲۱۲م  وا رعماا : دار الو  ع ۱ـط -م  بإقاتطوالت

 م۲0۱۱ع اکتوبر  ۲۲السبس  صاليفة بوابة ال راع عدد  -6

ــد   احمــد م ) -7 ــد الالمي ــاهر  : عــالم الكتــب ۲00۹عب ــديل ع الق ــدوناتع ايعــالم الب ( م الم
 م52للن ر والتوصيع والطباعةم  

( مالمــدثل إلـــل 2002إبــراهيم   علــي عبــد الــرصاا ع الجـــوهري   عبــد الهــادي احمــدم )-8
 م57الم تب الجامعي الالديثم ا   المناهج وتوميم البالوث االجتماعية  م ايس ندرية  :

( م استخدام ال ب ات االجتماعيـةع  ـي تقـدإم ثـدمات م تبـة   2010اماني م)    مجاھد    -9
 م۲متطور ع القاهر  : مجلة دراسات المعلومات ع العددم الثامنم

( م اســتخدام مواقــع التواصــل االجتمــاعي  ــي العــالم العربــي ع  2003را ــيع صاهــرم ) -10
 م 23(م  15عماا : مجلة التربيةع   )

(م دور مواقع التواصل االجتماعي  ـي التغييـر: مـدثل   2012ميلم )  الراويع  ب ر  ج-11
 12( كلية ايعالم م  18نظريع األردا : مجلة الباحث العلميع العدد )

( م مواقع التواصـل االجتمـاعي ثطـر ام  رصـةع السـعودإة : بالـث ۲0۱۱الواعديم )  -۱۲
 م۱5مقدم ل ب ة األلوكة التعليميةم
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ــةم  (2012الطــاعي   اإمــاام )-13 م كيــف نالــدد  حجــم العينــة م جامعــة بغــداد كليــة التربي
 www.cope.uobaghdad.eduمتاه عبر  

( موب ات التواصل االجتماعل وا رها علل  ۲00۹الطيار    هد بن علل الطيارم ) -۱4
ة علل  الب جامعة الملك سعودع ال يم لد   الب الجامعة "تويتر نموذجا " دراسة تطبي ي
 م  المجتمع   القاهر  م  3۱المجلد   –السعودإة : المجلة العربية للدراسات المنية والتدريب 

( م ال ــــين بــــو  وعــــالم التكنولوجيــــاع ع غمــــاا : مجلــــة العلــــوم ۲007عــــامرع عبــــد هللاع م )-۱5
 8-7والتكنولوجيام  

ــس م )-۱6 ــد را ـ ــوادع احمـ ــد الجـ ــر ۲0۱۱عبـ ــاهر  : دار الفكـ ــا ع القـ ــم االجتمـ ــاد  علـ (م مبـ
   ۲3للطباعة والن رم

 قمإةرال  جإاولووالتكن  ونإةر( الصحا ة ايلكت۲0۱۱م )  ليميدال  دع محم  اصا رال  دعب-۱7
 م263معا 2011  صيعووالت  رع عماا : دار ال قا ة للنو1ا -م  

النفن والتالليـل النفسـل   ايسـ ندرية : دار النه ـة  (م علم2012عبد القادر   رجم )-18
 م166العربية م  

(ع تــردد المــراهقين علــل مقــاهي اينترنــس وعالقتــ  بــبعي ۲0۱۱الغامــديع عبــد هللا ) -۱۹
 م۲۹الم  الت النفسية لد  عينة من  الب المرحلة الثانوية   م ة الم رمة م  

وــــب ة االنترنــــسع الــــدانمار  : مجلــــة ( م  كــــر  عامــــة عــــن ۲0۱0الغريــــبع صاهــــر م )-۲0
 ۱7األ ادإمية العربية المفتوحةم ا م

ــال م ) -۲۱ ــعود صــ ــبع ســ ــدإات  ۲0۱۱ اتــ ــع: التالــ ــاإا المجتمــ ــد وق ــ ــالم الجديــ (م ايعــ
والفرا"ع المءتمر ايعالم ي الثاني للعـالم  ايسـالمي   جـد  : جامعـة الملـك عبـد العزيـزع 

  لية اآلدابع قسم ايعالم م

ــراهيم  م  ) المهــو -22 ــد بــن إب ــع  2009س   ولي ــة  ــي ر  ــدإات ال ــب ة العالمي ــر منت (م ا 
مستو  القراء  الالر  لد   الب و البات المرحلة الثانويةم القـاهر  : مجلـة القـراء  والمعر ـة 

 16ع  

http://www.cope.uobaghdad.edu/
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(  الوــــناعات 2007هــــارتليع جــــوا    ترجمــــة: بــــدر الســــيد ســــليماا الر ــــاعي م ) -23
 م13المعر ةم    ايبداعيةم الكويس : عالم

( م العالقات العامة ووب ات التواصل االجتماعيع  ۲0۱5ه يمل   حسين مالمود م ) -۲4
 م 85ع عماا : دار اسامة للن ر والتوصيعم ۱ا

 :   األجنبية باللغة  الموادر :     انيا
25-Derek, H .(2013). Derek and  Shneiderman ,Ben and Smith Marc 
A. : Analyzing Social Media Networks .with NodeXL: Insights from a 
Connected World , Morgan Kaufmann , p18. 

26-Owl Purdue: MLA Formatting and Style 
Guide".7/10/2020https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01   

27-Jason ,  A  & Jesse .(2008). About CALIFORNIA Happy  Stay, 
I'm on Face book-NowWhat, 1th Edition ,p.27. 

28 -Collin ,K. (2011). Rahilly ,Ingrid Richardson & Amanda Third 
.The Benefits of Social Networking Services: A literature revie 

29- Melbourne : Cooperative Research Centre for Young People, 
Technology and Wellbeing,from  م 
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Social Media: Concept and importance 

 

Omar Jamal Ibrahim Hassan 

Abstract: 

This research addresses the features of sincere aspirations and 

ambitions to be achieved in the environment of the educational 

system in question where i reviewed the strategic rules on which the 

vision of the future use of social networking sites among faculty 

members of the University of South Valley Qena so that the vision 

is based on scientific foundations, then addressed the emergence of 

social networking sites, and the importance of social media sites, 

and knowledge of the types of social networking sites on which 

faculty members in Qena province are most connected to the 

technological world, teams and Between networks and sites and 

their characteristics and disadvantages, review the features of 

recognizing the impact of the use of social networking sites online 

on graduate students at the University of South Valley, and shed 

light on the positive effects of using social networking sites online 

on graduate students at the University of South Valley. The class 

was then concluded with a review of the features - monitoring the 

negative effects of the use of online social media sites on graduate 

students at the University of South Valley. In an attempt by the 

researcher to view the identification of sites 

Keywords: Social Media ,Educational Achievement ,Postgraduate 

Students ,Web. 

 


