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  الشكر والتقدیر
  

هللا الـذي كفـاني مؤونـة هـذه الدراسـة  هللا اوال كل الحمد والشكر ، على جالل فضله وعظیم نعمه ، الحمد

  .، ویسر لي من الوقت والجهد والعزیمة ما اعانني على اتمامها ، انه على كل شيء قدیر 

ــل واالحتــرام والتقــدیر ــدكتور  یشــرفني ان اتقــدم بخــالص الشــكر الجزی  علــى مشـــرفالمــل خورشــید كالل

 ولـم" جهـدا یـألوا لـم والـذي الرسـالة هـذه كتابـة طیلـة وقفته على امتناني وعظیم شكري له الذي الرسالة

غمرنـــي بالفضـــل واختصـــني  اذ ،المثلـــى واألســـالیب الطـــرق الـــى وتـــوجیهي إرشـــادي فـــي" وســـعا یـــدخر

نعـم الناصـح االمـین ، ونعـم االب ،  فقـد كـان  هـذه الرسـالةبقبول االشراف علـى  وتفضل عليّ  ،بالنصح

بعلمه وشملني بفضله وسماحته ، ومنحنـي الثقـة ، وغـرس فـي  فاض عليّ أالوقور، ونعم االخ الحلیم ، 

، ولـم یبخـل علـي بوقتـه الثمـین ،،، ابقـاه  هـانفسي قوة العزیمة ، ولم یدخر جهـدا لمسـاعدتي فـي اتمام

  .، وأرضاه بما قسم له  اهللا ذخرا لطلبة العلم وجعل ذلك في میزان حسناته

الــذین تفضــلوا بقبــول أعضــاء لجنــة المناقشــة اضــل أتقــدم بالشــكر الجزیــل لألســاتذة األفن أویطیــب لــي 

  .مناقشة هذه الرسالة ، وأغنائها بمالحظاتهم القیمة ، وآرائهم السدیدة 

خص الـدكتورة حمیـدة وبـاالكما اتقدم بوافر الشكر والتقدیر ألساتذة كلیـة االعـالم كافـة ، ودون اسـتثناء 

، أو الحـوارات ، بمـا أفـادوني بـه فـي حلقـات الـدرس، والشكر لزمیالتي وزمالئي مـن طلبـة الكلیـةسمیسم

  . فلهم جمیعا كل التقدیر والود . خارج الدرس

 .الكریم إنه نعم المولى ونعم النصیر اهللا العلي القدیر أن یتقبل هذا العمل خالصا لوجهه اسألُ و 
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  محمد صلى اهللا علیه وسلم 
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هـــدفت هـــذه الدراســـة الـــى تقصـــي درجـــة اســـتخدام طلبـــة الجامعـــات االردنیـــة لشـــبكات 

علم والتعلـــیم واالشـــباعات المتحققـــة اســـتخدمت الدراســـة التواصـــل االجتمـــاعي بصـــفتها اداة للـــت

الجامعـات االردنیـة (المنهج الوصفي فـي اطـار المسـح المیـداني لمجتمـع الدراسـة المكـون مـن 

وقد تضمنت اداة البحث التي وزعت علـى عینـة المجتمـع حیـث اختیـرت  )الحكومیة والخاصة

ق االوسـط والبتـرا بصـفتها جــامعتین الجامعـة االردنیـة بصـفتها جامعـة حكومیـة وجــامعتي الشـر 

  .خاصتین 
  

طالب وطالبة تم توجیـه اسـئلة ) 400(وطبقت االستبانة على عینة بلغت مجموعها االجمالي 

 مغلقة لهم بالمحاور الخمسة لألداة المتعلقة بدرجة االستخدام والوقوف 

  .على االشباعات 



 ك 
 

  :ومن أبرز النتائج 
ـــي(احتـــل   -1 ـــع االلكترون ـــي اســـتخدامات فـــي ا) الموق ـــة الخیـــار االول ف لجامعـــات المبحوث

الطلبــة فــي البحــث عــن المعلومــة الدراســیة ، وفیمــا یتعلــق بشــبكات التواصــل االجتمــاعي فقــد 
علـى التـوالي )  التـویتر(ثـم ) الفـیس بـوك(المرتبة االولى تلتهـا شـبكة ) الیوتیوب(احتلت شبكة 

 .  
ــــ  -2 ــــع الجامعــــة االلكترونــــي ف ــــى موق ــــة ال ــــد یلجــــأ الطلب ــــة مواعی ــــى لمعرف ي الدرجــــة االول

  .االختبارات الفصلیة والشهریة 
جاءت معرفة اخبار الجامعة من خالل الموقع االلكتروني بالمرتبة االخیرة في اسـباب   -3

  .االستخدام 
احتــل ســبب اســتخدام شــبكة الفــیس بــوك لطــرح االســئلة المتعلقــة بــالمواد الدراســیة فــي   -4

اســـتخدام الفـــیس بـــوك فـــي حـــین جـــاء فـــي المرتبـــة االخیـــرة دافـــع المرتبــة االولـــى فیمـــا یتعلـــق ب
  .الدردشة والتواصل مع الزمالء 

للمـــواد الدراســـیة فـــي حـــین تراجـــع ) رمـــز هاشـــتاغ(االولویـــة فـــي تـــویتر كانـــت النشـــاء   -5
  .التواصل مع الزمالء واالساتذة الى المرتبة االخیرة في توتیر 

ــادلون المعلومــات  فقــد) بالبریــد االلكترونــي(فیمــا یتعلــق   -6 اظهــرت النتــائج ان الطلبــة یتب
الجدیــــدة وكــــان هــــذا فــــي المرتبــــة االولــــى فــــي حــــین اثــــراء النقــــاش فــــي المرتبــــة االخیــــرة مــــن 

  .استخدامات البرید االلكتروني
  

  الكلمات المفتاحیة 
طلبــــة  –التعلــــیم  –الــــتعلم  –اإلشــــباعات  –اإلســــتخدامات  –شــــبكات التواصــــل اإلجتمــــاعي 

  .ردنیة الجمعات األ
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 This study  aimed to check the degree of using Social Networks as a Tool 

for Learning and Teaching to the Students of Jordanian Universities and 

Gratification Verified. 

 It used the descriptive method  for field survey to the society of study 

containing of Jordanian Universities, public and private. So it had chosen 

Jordanian University as a public one, and Middle East University (MEU)  & 

Petra University as private ones. 

 The questionnaire had been applied on (400) students by closed questions 

of five topics that related to degree of using and verified gratifications. 

 

 

 

 

 



 م 
 

 the study reached to following results: 

 (1) The Electronic Website had occupied the first choice to the students of  

university in searching for the information related to the Social Networks, the 

'YouTube' network had occupied the first rank, the second was "face book" , 

then "twitter"  respectively. 

(2) The Students of Jordanian Universities had used the websites firstly   for 

searching of the appointments of exams, monthly & Seasonally. 

(3) The knowing the news of university from the website had come in the last 

degree of using reasons. 

(4) The using of facebook to offer questions related to the materials of studying 

had come in the first rank, while the chatting had come in the last one. 

(5) The priority of using Twitter was to create a symbol or hash tag to the 

materials of studying, but the chatting with colleagues had come in the last 

level. 

(6) With respect to ( e-mail ) , the results showed that the students share new 
information and this was in the first place while enriching the debate in the last 
place of the uses of e-mail. 
 
KEY WORD:  
 
Social Networking – Using – gratification - Learning – Teaching - Jordanian 
University Students -  
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  الفصل األول

  خلفیة الدراسة وأهمیتها

  مقدمة :اوًال 
  

مــن التطــورات واإلنجـــازات العلمیــة، التــي تهــدف لخدمــة اإلنســان ورقیــه  كثیــراً د العصــر الحــالي شــه

التـي شهــدت قفـزات  تصـاالتواإلفكان من أهم هـذه اإلنجـازات مـا یتعلـق بمجــال صـناعة تقنیـة المعلومـات، 

مـــن أبرزهـــا هائلـــة أذهلـــت العـــالم، وخاصــــة مـــا یتعلـــق بنقـــل المعلومـــات بـــالنص والصـــورة والصـــوت، وكـــان 

أو مـــــا یســـــمى بالشـــــبكة العالمیـــــة ) شـــــبكة المعلومـــــات العالمیـــــة(وأكثرهـــــا فـــــي المجتمعـــــات أعجوبــــــة القـــــرن 

 .)(INTERNET أو االنترنت للمعلومات

علیهـــا حیـــاة النـــاس،  ممــن العوامـــل التـــي تقـــو وهـــو  مهـــمالتواصـــل عامـــل  نعلـــى أ اثنـــانال یختلــف 

نشــــاط ال هجــــو أ ممــــن أقــــد فهــــوتمــــع مــــن المجتمعــــات، مج يرة حتمیــــة ال یســــتغني عنهــــا أو التواصــــل ضــــر ف

عـن بنــي  بمعـزلیعــیش  نتسـتحیل الحیـاة لــو قـدر لفـرد أو  .ر المألوفـة لــدیناهو مـن أكثــر الظـواوهـ، يناإلنسـا

ــــة التــــي یعــــیش فیهــــا،  نالفــــرد أ یســــتطیع، فبالتواصــــل ســــهجن ــــا یتكیــــف بنجــــاح مــــع البیئ ســــاعدت تكنولوجی

بــط التواصــل بــین الشــعوب بمختلــف توجهاتهــا الحضــاریة متجــاوزة الرقمیــة علــى ر  تصــاالتواإلالمعلومــات 

 بــــذلك الحــــدود السیاســــیة والجغرافیــــة، والعزلــــة الحضــــاریة التــــي كانــــت تعیشــــها معظــــم المجتمعــــات البشــــریة

  ).2011، الدلیمي(

سیاســـیة تـــؤثر فـــي العالقـــات الإذ تصـــال، صـــر تحـــوالت كبیـــرة فـــي تكنولوجیــا اإلالمعا العـــالمیشــهد و 

جتمـاعي الرقمیــة قامـت شـبكات التواصـل اإل اذتلفـة، یة، وفـي أنمـاط التفكیـر فـي المجتمعــات المخقتصـادواإل

تجاهــات، مســاهمة بــذلك فــي بكثیــر مــن المعلومــات والمواقــف واإلبــدور فعــال فــي إمــداد اإلنســان  تزالــ ومــا

ــــ عــــداده لیكــــون أكث ــــه وإ ــــأثیر فــــي اآلخــــرین و مر تشــــكیل وعی  التواصــــلفوســــائل    .التهمســــتمإ قــــدرة علــــى الت
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ممیـزات منهــا التشــاركیة ب، فضــال عـن تمیــز هـذه الشــبكات الجمهــورتســهل عملیـة التواصــل بـین جتمـاعي اإل

نیـــة والفوریـــةوالتفاعلیة، قـــدمت النظریـــات والدراســـات اإلعالمیـــة كثیـــرًا مـــن االجتهـــادات حـــول مفهـــوم و  .واّال

سـتخدمیه  فرصـًا كبـرى عطـى موأبوقة فاق غیر مسـوقد شهد حقل اإلعالم واإلتصال اّ  ،اإلعالم االجتماعي

  ).2011موسوي،( محدود ال بشكل نسبيعبر الحدود بال قیود وال رقابة إ نتقالللتأثیر واإل

  

ممـا یقــال عـن التكنولوجیـا الرقمیـة ومــا تفرضـه علـى المتلقـي مــن ضـرورة تـوفر مهــارات علـى الـرغم 

مهــور المتلقــي بــات یشــكل مصــدرًا مهمــًا مـــن االســتخدام لهــذه التكنولوجیــا واجهزتهــا المتنوعــة فــان دور الج

  )2015عبود والعاني، (المعلومات التي یجري التداول بها في العالم 

  

   مشكلة الدراسة :ثانیاً 

  

جتماعي ظاهرة ملموسة في المجتمع ال سیما في وسط بعدما أصبحت شبكات التواصل اإل   

ذه الشبكات على مستخدمیها وخاصة على الشباب الجامعي فإن الحاجة العلمیة برزت لدراسة تأثیر ه

  فكیف توظ:  السؤال الرئیس اآلتي ومن هنا فإن مشكلة الدراسة تكمن في بحث. مستوى التعلم والتعلیم

هذه الشبكات في تزوید الطلبة بالمعارف الدراسیة من جهة، ودرجة إعتماد الطلبة الجامعات األردنیة 

لم والتعلیم من جهة ثانیة، كون هذه الشبكات وسیطًا مساعدًا في أنفسهم على هذه الشبكات في عملیة التع

 .هذه العملیة
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  أهداف الدراسة  :ثالثًا 
  

جتمــاعي كــأداة للــتعلم والتعلــیم إســتخدام شــبكات التواصــل اإلهــذه الدراســة إلــى تقصــي درجــة  تهــدف
  . لمتغیراتستخدام في ضوء عدد من ادنیة، ومعرفة الفوارق في درجة اإلفي الجامعات األر 

  :األهداف التالیة ویتفرع عن الهدف الرئیسي

  .جتماعي كأداة للتعلم والتعلیمتقصي درجة إستخدام شبكات التواصل اإل )1

خاصـــة، أو (جتمــاعي تبعــًا لنــوع الجامعــة معرفــة اإلخــتالف فــي درجــة إســتخدام شـــبكات التواصــل اإل )2

 ).حكومیة

 ).علمیة، انسانیة(جتماعي تبعًا لنوع الكلیة إلمعرفة اإلختالف في درجة إستخدام شبكات التواصل ا )3

طـالب ، (جتمـاعي تبعـًا للنـوع اإلجتمـاعي للطالـب معرفة اإلختالف في إسـتخدام شـبكات التواصـل اإل )4

 ).طالبات

  .الوقوف على اإلشباعات المتحققة في مجال التعلم والتعلیم لدى طلبة الجامعات األردنیة )5
  

   أهمیة الدراسة: رابعاً 

مـن أكثــر المواقــع  )یوتیــوب,واتـس اب,تــویتر,الفــیس بـوك(الحالیـة  جتمــاعياإلالتواصـل  شــبكاتتعـد 

ا وظفـت مـن الممكـن اذ إذالتي یستخدمها اإلنسان في اآلونة األخیرة لما لها من ممیزات وانتشار وتفاعـل ، 

 مـن اأنهـفـي الدراسـة  ذههـ أهمیـة تكمـن، و  الفـرد ن تسهم في إعالء قیم المعرفة والعلوم لدىأبشكل صحیح 

، فــي التعلــیم الجــامعي جتمــاعياإلشــبكات التواصــل  أثــر وتنــامي العصــر بموضــوعات تعنــى التــي الدراســات

فـــي التعلـــیم لـــدى طـــالب الجامعـــات  األردنیـــة  دورًا محوریـــاً  تـــؤدين أة جتماعیـــاإلیمكـــن لمواقـــع الشـــبكات و 

تؤكـــد و ، أنماطـــًا جدیـــدة للـــتعلم المرحلـــة القادمـــة حیـــث ستشـــهد اإلطـــالع علـــى اخـــر اإلبتكـــارات فـــي العـــالم 

فـي أنشـطة  جتمـاعي اصـل اإلوخاصـة شـبكات التو  التحدیات المعاصرة على أهمیـة توظیـف التقنیـة الحدیثـة
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مسبوق أصبح هنـاك ربـط وتكامـل فـي الخـدمات الالتعلیم والتعلم، ومن أهمها مواجهة تدفق المعلومات غیر 

ن.واإلعـالم تصـالاإلبین التقنیة والمعلومات و  منهـا فـي مجـال  تشـكلأهمیـة شـبكات التواصـل اإلجتمـاعي  وإ

مــن المتوقــع أن تــؤثر ایجابــًا علــى التحصــیل العلمــي لــدى  اذ, التعلــیم تحــدیًا كبیــرًا أمــام الجامعــات والطــالب

  . وان تغیر من النظام التعلیمي في الجامعات األردنیة, طلبة الجامعات األردنیة
  

    اسئلة الدراسة: خامساً 

مامـــدى اإلفـــادة مـــن تطبیقـــات شـــبكات التواصـــل اإلجتمـــاعي : ة الدراســـة مـــن ســـؤال رئـــیس وهـــو تنطلـــق هـــذ  

إســتخدام طلبــة الجامعــات األردنیــة لهــذه  فــي ضــوءللــدخول الــى عــالم المعرفــة بوصــفها أداة للــتعلم والتعلــیم 

  الشبكات في هذا المجال ؟

  یم؟جتماعي كأداة للتعلم والتعلم شبكات التواصل اإلستخداما درجة إ )1

جتمــــاعي كــــأداة للــــتعلم والتعلــــیم بــــإختالف نــــوع ف درجــــة إســــتخدام شــــبكات التواصــــل اإلهــــل تختلــــ )2

 ؟)حكومة,خاصة(الجامعة 

كــــأداة للــــتعلم والتعلــــیم بــــإختالف نــــوع  جتمــــاعيهــــل تختلــــف درجــــة إســــتخدام شــــبكات التواصــــل اإل )3

 ؟)علمیة،انسانیة(الكلیة

ـــتعلم والتعلـــیم بـــإختالف النـــوع أداة لجتمـــاعي كـــتختلـــف درجـــة إســـتخدام شـــبكات التواصـــل اإل هـــل )4 ل

 ؟)طالب، طالبات(جتماعي اإل

 ما اإلشباعات المتحققة في مجال التعلم والتعلیم لدى طلبة الجامعات األردنیة ؟ )5
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  حدود الدراسة : سادساً 

  :یأتيكما وأخرى زمانیة وبشریة  للدراسة حدود مكانیة

الشـرق  ، وجـامعتي)حكومیـة(ة األردنیـة لجامعـمدینـة عمـان حیـث تضـم ا: الحدود المكانیة  -أ

  ).خاصة(والبترا األوسط 

  .2015-2014العام الجامعي  :الحدود الزمانیة  -ب

  .والبترا الشرق األوسطجامعتي ممثلة بطلبة الجامعة األردنیة و طلبة : تطبیقیةالحدود ال  -ج

  

ونوعیـة العینـة التـي سـتطبق داة وثباتهـا تمثـل محـددات الدراسـة فـي صـدق األ .محددات الدراسة :سابعاً 

  .علیها الدراسة
  

   مصطلحات الدراسة: ثامناً 
     

  .جتماعيواصل اإلشبكات الت -1

علـى شـبكة اإلنترنـت تـوفر لمسـتخدمیها  جتماعي الرقمیـة هـي عبـارة عـن مواقـعشبكات التواصل اإل

صـــیة وألبومـــات الشخ واألفكـــار والمشـــكالت مـــن خـــالل الملفـــات راءالمعلومـــات واآل  فرصـــة للحـــوار وتبـــادل

ـــــــى هـــــــذه الشـــــــبكات، ـــــــك، ومـــــــن األمثلـــــــة عل  Twitter ،Facebookالصـــــــور وغـــــــرف الدردشـــــــة وغیـــــــر ذل

،YouTube،What’sapp ،  نتیجــة   جتماعیــة الرقمیــة هــيوالشــبكة اإل ,والمواقــع اإللكترونیــة للجامعــات

جـــل توســـیع جتماعیـــة، وهـــي تنشـــأ مـــن أإلجماعـــة  جتمـــاعي، ویمثلهـــا هیكـــل أو شـــكل دینـــامیكيالتفاعـــل اإل

جتمــــاعي الرقمیــــة التــــي إلا المهنیــــة أو عالقــــات الصــــداقة، ومــــن أبـــرز شــــبكات التواصــــل وتفعیـــل العالقــــات

  ) 35ص , 2011, فیض الرحمن (.الفیس بوك، وتویتر، ویوتیوب یستخدمها طلبة الجامعات األردنیة

  



6 
 

 والخاصـة الحكومیـة ةردنیـطلبة الجامعات األبیقصد . والخاصة الحكومیة ردنیةطلبة الجامعات األ   -2

مرحلتـي  وسـطاألردنیـة والشـرق األ نجـامعتیالفـي  2015-2014الدراسـة  فـي اجـراء المنتظمـینهو الطلبـة 

  .والماجستیر البكالوریس

المعــارف  إجرائیــة مقصـودة یحــاول فیهــا المـتعلم أن یكتســب بنفســه القـدر المقــنن مــن ةعملیــهـو . الــتعلم -3

القیم والمهارات مستخدما أو مستفیدا من التطبیقـات التكنولوجیـة كمـا تتمثـل تجاهات و والمفاهیم والمبادئ واإل

ـــــب و , )52ص, 1998, ناصـــــف . (الكتـــــب المبرمجـــــة ووســـــائل وآالت التعلـــــیم اجرائیـــــًا هـــــو اكتســـــاب الطال

  .للمعرفة

. و التـدریبأو الممارسـة أثیر ظـروف الخبـره أداء یحـدث تحـت تـر شبه دائـم فـي األتغیهو . التعلیم  -4

   .لمعرفةدور الجامعات في اكساب الطلبة ل هو .عرف التعلیم اجرائیاً یو  ,)56ص, 1998, صفنا(

  .ارضاء رغبة أو بلوغ هدف، تدل الكلمة على الحال التي تم فیها ذلك : االشباعات  -5
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  الفصل الثاني

  طار النظري والدراسات السابقةاإل

  

  األدب النظري: أوًال 
  

هور كاد ان یكـون اكثـر وضـوحًا فـي المجتمعـات المتقدمـة حیـث مالتصال في الجان تأثیر وسائل ا    

  .ماكلوهان ل ااكتسحت وسائل االعالم البیئة الكونیة وحولتها الى قریة صغیرة حسب تغیر مارش
   

لما كانت وسائل االعالم من اذاعة وتلفزیـون وصـحافة وانترنـت تتمتـع بقـدرة فائقـة فـي التـاثیر علـى 

المقصودة فان وظائف االعـالم فـي المجتمعـات المعاصـرة كمـا  ه میولهم واتجاهاتهم الواجهوتوجیاراء الناس 

تتمثـل فـي االشـراف والرقابـة علـى البیئـة والمحـیط االجتمـاعي والعمـل علـى تـرابط ) ویل سـهارولـد ال(حـددها 

  ).2013مراد، (من جیل الى آخر  والتثاقفاجزاء المجتمع ونقل التراث االجتماعي 
  

مـــن النظریـــات التـــي ناقشـــت تـــأثیرات وســـائل االعـــالم علـــى المجتمـــع هـــي نظریـــة االعتمـــاد علـــى و 

  .وسائل االعالم 
  

  نظریة االعتماد على وسائل االعالم 
  

 المجتمـع الـذي عـن تـأثیر بمعـزلاإلعالم ال یتم  استخدام وسائلعلى أن عتماد اإلفكرة نظریة  تقوم

نقــل بوظیفــة  عــالم علــى التــأثیر تــزداد عنــدما تقــوم هــذه الوســائلداخلــه وأن قــدرة وســائل اإل االنســان یعــیش

عتمـاد طلبـة إمـدى  ومـن خـالل هـذه النظریـة یمكـن معرفـة ،وبكفـاءة عالیـة المعلومات بشكل مسـتمر ومكثـف

  ) 95ص ،2011المشاقبة، ( .الجامعات على اإلنترنت للحصول على المواد
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بحت المعلومـات تمثـل مصـدر قـوة وتمیـز لمـن فى ظل تزاید المعلومات في العصر الحدیث ، أصو 

م األنظمــة ، كالنظــام معظــ ىالعــام للمجتمــع ، تســع ىتطیع الوصــول إلیهــا ، فعلــى المســتو یمتلكهــا ولمــن یســ

قتصادي وغیرها إلى الحصول على المعلومات من أجل بقـاء النظـام وقدرتـه علـى التفاعـل مـع السیاسي واإل

علـى المعلومـات الخاص لألفراد یسـعى كـل فـرد إلـى الحصـول  ىستو ع واألنظمة األخرى ، وعلى المالمجتم

ة التــي الرئیسـوسـائل اإلعــالم أحـد مصــادر المعلومـات الهامــة و  وتُعــدجتماعیــة والنفسـیة لتحقیـق األهـداف اإل

  )46،ص2012المزاهرة، ( .یعتمد علیها األفراد في العصر الحدیث
  

عتمــاد علــى وســائل فــي درجــة اإل ننهم یختلفــو فــإ خــتالف األفــراد فــي أهــدافهم ومصــالحهمظــرًا إلنو 

اجــات الفردیــة لكــل مــنهم وطبیعــة عــالم تــرتبط باألهــداف والحیشــكلون نظمــًا خاصــة لوســائل اإل إذاإلعــالم ، 

األفـراد فـي عتماد ودرجته على كل وسیلة من الوسائل في عالقتها بهذه األهداف ، ویترتـب علـى اشـتراك اإل

لـــى الوســـائل التـــي تحقـــق هـــذه األهـــداف ظهـــور نظـــم مشـــتركة لوســـائل عتمـــاد عبعـــض األهـــداف ودرجـــة اإل

المحلیـــة  ؤوناإلعـــالم بـــین الفئـــات أو الجماعـــات ، وعلـــى ســـبیل المثـــال یجتمـــع األفـــراد الـــذین یهتمـــون بالشـــ

هتمــام یتحقــق مــن خــالل قــراءة أن هــذا اإل ىعالمــي الخــاص عنــدما تــر بدرجــة كبیــرة فــي فئــة لهــا نظامهــا اإل

وغیرهم في فئـات تبحـث عـن التسـلیة واالسـترخاء مـن خـالل بـرامج معینـة فـي التلیفزیـون الصحف المحلیة ، 

تحـددها طبیعـة  فئـات بوجـود نظـم متفاوتـة لوسـائل اإلعـالم بالنسـبة لألفـرادالـى وهكذا یوحي هذا التقسـیم ... 

   .هـــدافعتمـــاد علـــى وســائل معینـــة ودرجتـــه فـــي تحقیـــق هـــذه األهتمـــام بهـــا وطبیعـــة اإلاألهــداف، ودرجـــة اإل

  )84ص, 2003, مكاوي والسید( 

  

عد    ُ ، حیـث یسـتطیع الفـرد عتماد على وسائل اإلعالم ضرورة أساسـیة فـي المجتمعـات الحدیثـة اإلوی

عتماد بالتدریج منذ الحاجـة إلـى معرفـة أفضـل المشـتریات فـي األسـواق وانتقـاًال إلـى احتیاجـات إدراك هذا اإل
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 .فــي الحصــول علــى معلومــات عــن العــالم الخــارجي لكــي یتفاعــل معــهكالرغبــة  ،ً أكثــر شــموًال واكثــر تعقیــدا

  )55، ص2010مل، االك(
   

ات بدراســة تــأثیر وســائل یهــتم بعــض البــاحثین فــي العشــرینإ  ،مــن أجــل الحصــول علــى المعلومــات

المعرفـي لألفـراد  ىخـتالف المسـتو ا، وأكـد بعضـهم أن Cognitive Levelاإلعـالم علـى المسـتوي المعرفـي 

اســـًا إلـــى التفاعـــل بـــین متغیـــرات مرتبطـــة بطبیعـــة وســـائل اإلعـــالم باإلضـــافة إلـــى ســـمات الجمهـــور یرجـــع أس

كمـــا أوضـــح الكثیــــر مـــن الخبـــراء فـــي الغـــرب العالقــــة بـــین وســـائل اإلعـــالم والــــنظم  ،وخصائصـــه المختلفـــة

  )101ص  ،2003حجاب، (.العتماد المتبادلساتها في المجتمع على أساس من اإلجتماعیة ومؤساإل
  

تصـــال قــدرة وســائل اإلمأن "  اآلتـــيالنحــو عتمـــاد علــى تلخــیص الفكـــرة األساســیة لنظریــة اإلمكــن ی

علــى تحقیــق قـــدر أكبــر مـــن التــأثیر المعرفــي والعـــاطفي والســلوكي، ســـوف یــزداد عنــدما تقـــوم هــذه الوســـائل 

سـتقرار إ وف تزیـد قوتـه فـي حالـة تواجـد عـدمحتمال سعلومات بشكل متمیز مكثف، وهذا اإلبوظائف نقل الم

ذلـــك فـــإن فكـــرة تغییـــر ســـلوك ومعـــارف ووجـــدان  فضـــًال عـــن ،بنـــائي فـــي المجتمـــع بســـبب الصـــراع والتغییـــر

العالقـة  ىتصـال ، وهـذا هـو معنـلتغییـر كـل مـن المجتمـع ووسـائل اإل الجمهور یمكن أن تصـبح تـأثیرًا مرتـداً 

  )130ص, 2010, الدماري( .تصال والجمهور والمجتمعالثالثیة بین وسائل اإل

  

، قتصـاديالنظم األخـرى كالنظـام اإل من أجل الحصول على المعلومات تتفاعل وسائل اإلعالم مع

دیفلیــر " السیاســي، والــدیني حیــث تنشــأ عالقــة متبادلــة بــین وســائل اإلعــالم وهــذه األنظمــة، ومــن هنــا وضــع 

مــا عــرف بنظریــة  یــة األخــرى، وهــوجتماعاإل ىالعالقــة بــین وســائل اإلعــالم والقــو نمــوذج لتوضــیح " وركتــیش

  )59، ص2010مل، االك( .عتماداإل
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  )27ص, 2005, درویش( عتماد على وسائل اإلعالمنظریة اإل

  .نظریة ذات منشأ سیسیولوجي وظیفي  -1

كیفیـة ارتبـاط أجـزاء مـن  عتبـاره تركیبـًا عضـویًا ، فهـي تبحـث فـيإنظریة بیئیـة تنظـر إلـى المجتمـع ب  -2

  .بعضها ، ثم تحاول تفسیر سلوك األجزاء فما یتعلق بتلك العالقاتجتماعیة صغیرة وكبیرة بالنظم اإل

ن أي تأثیر محتمـل مـن جـراء ذلـك عتماد على وسائل اإلعالم نموذج طارئ من حیث كو نظریة اإل  -3

  .عتماد یعتمد بشكل ما على الظروف المصاحبة لموقف محدداإل

  .جتماعیةعالم والنظم اإلادل بین وسائل اإلعتماد المتبالنظریة جزء من نظریة اإل  -4

 

  وتطورها عتمادنظریة اإلشأة ن

عـالم علـى یـد الباحثـة سـاندرا بـول روكیـتش عتمـاد علـى وسـائل اإلكانت البدایات األولى لنظریة اإل

نتقـال ا بضـرورة اإلوطـالبوا فیهـ" منظـور المعلومـات " عندما قدموا ورقة بحثیـه بعنـوان  1974وزمالئها عام 

إلعـالم كنظـام معلومـاتي یسـتمد وسائل اإلعـالم إلـى وجهـة النظـر التـي تـرى قـوة وسـائل اقناع لمن مفهوم اإل

وســائل اإلعــالم أي أن هنــاك عتمــادات اآلخــرین علـى المصــادر النــادرة للمعلومـات التــي تســیطر علیهـا إمـن 

  )73، ص2003, مكاوي والسید(  .عالم واألنظمة اإلعالمیة األخرىعتماد بین وسائل اإلإعالقة 

جتمــاعي تتســم ائل اإلعــالم والجمهــور والنظــام اإلعتمــاد علــى أن العالقــات بــین وسـكـز نظریــة اإلتر 

عتمـــاد المتبـــادل الـــذي تفرضـــه ســـمات المجتمـــع الحـــدیث ، حیـــث یعتمـــد أفـــراد جتماعیـــة مـــن اإلإخصـــائص ب

الجمهــور علــى وســائل اإلعــالم كنظــام فرعــي إلدراك وفهــم نظــام فرعــي آخــر هــو المحــیط االجتمــاعي مــن 

سـتقاء المعلومـات عـن إة یعتمـد علیهـا أفـراد الجمهـور فـي حولهم، وبذلك تمثل وسائل اإلعالم مصادر رئیسی

ســتقرار والتحــول والصــراع بتعــرض المجتمــع لحــاالت مــن عــدم اإل عتمــادألحــداث الجاریــة، وتتزایــد درجــة اإلا
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جتمــاعي مــن لفهــم الواقــع اإلمــن وســائل اإلعــالم ســتقاء المزیــد مــن المعلومــات الــذي یــدفع أفــراد الجمهــور إل

  .)76، ص2011العویني، ( حولهم

  

, موســوي(  اآلتــيأول مــرة علــى النحــو  هفــي صــور متعــددة منــذ ظهــور  عتمــادطــور نمــوذج اإلت

  :)38ص , 2011

ــــة اإل  -1 ــــ  ):1976(عتمــــاد النمــــوذج األول لنظری تش نمــــوذج قــــدم مــــیلفن دیفلیــــر وســــاندرا بــــول روكی

  .عــــرض النمــــوذج العالقــــة بــــین العناصــــر الــــثالث لمكونــــات النظریــــة ، حیــــث1976عتمــــاد األول عــــام اإل

وتختلــف هــذه العالقــة مــن مجتمــع إلــى آخــر ، وطبیعــة  بشــكل متــداخل) الجمهــور  ،المجتمــع  ، اإلعــالم( 

  .یة وسائل اإلعالم، وتنوع واختالف حاجات الجمهور، باإلضافة إلى التأثیرات المعرف

التـداخل  عتمـادیوضح النمـوذج المتكامـل لنظریـة اإل  ):1982(ماد عتالنموذج المتكامل لنظریة اإل  -2

ویقــدم مجموعــة ) الجمهــور  ,المجتمــع  ,وســائل اإلعــالم (تصــالیة بــین العناصــر الرئیســیة للعملیــة اإلالكبیــر 

ادل بـین وسـائل عتمـاد المتبـهـر نتیجـة اإلمعقدة من المتغیرات التي تؤدي إلى تأثیر وسائل اإلعـالم التـي تظ

  .جتماعیة األخرىهور والنظم اإلالجم

  

  :یأتيتعتمد هذه النظریة على ما 

جتماعیــة مــن إجتمــاعي تتســم بخصــائص ائل اإلعــالم والجمهــور والنظــام اإلن العالقــات بــین وســا     -1

  )40ص  ,2011, موسوي(  .عتماد المتبادل الذي تفرضه سمات المجتمع الحدیثاإل

وفهـم نظـام فرعـي آخـر هـو المحـیط عالم كنظام فرعي إلدراك یعتمد أفراد الجمهور على وسائل اإل  -2

  .جتماعي من حولهماإل
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ســـتقاء المعلومـــات عـــن إة یعتمـــد علیهـــا أفـــراد الجمهـــور فـــي تمثـــل وســـائل اإلعـــالم مصـــادر رئیســـی  -3

  .األحداث الجاریة

یــدفع لصــراع الــذي ســتقرار والتحــول وات مــن عــدم اإلعتمــاد بتعــرض المجتمــع لحــاالتتزایـد درجــة اإل  -4

 .جتماعي من حولهممن وسائل اإلعالم لفهم الواقع اإلستقاء المزید من المعلومات أفراد الجمهور إل

تطور وسائل اإلعالم من مجتمع إلى آخر من حیـث درجـة تطورهـا ، وكلمـا كانـت وسـائل  ختالفإ  -5

میـة للمجتمــع ، ومــن وأه ، وكانــت أكثـر مركزیــة وتنــوعاجـات الجمهــورحتیإاإلعـالم لــدیها القـدرة علــى إشــباع 

  .عتماد المجتمع علیهاإثم یزداد 
  

ان هذه النظریة تؤكـد علـى حیویـة النظـام االعالمـي بالنسـبة الفـراد المجتمـع حیـث ان هـذه الحیویـة   
الف تالم الشــباع الحاجــات، وتوظیــف النظریــة، ان اخــجــة اعتمــاد الجمهــور علــى وســائل االعــتزیــد مــن در 

نظــــام االجتمـــاعي یعــــود الـــى تغیـــرات مســــتمرة وبالتـــالي فــــان الحاجـــة الــــى درجـــة االســـتقرار والتــــوزان فـــي ال
  )2014مراد ، (د وتتناقص تبعًا للحاجة الى هذه المعلومات یالمعلومات تتزا

  

ومــن هنــا فــان هــذه الدراســة تســعى الــى الكشــف عــن هــذه الخاصــیة واختبــار ان كــان افــراد العینــة 
للتحصیل العلمي الدراسي بعد ان اصـبحت هـذه الشـبكات  یعتمدون على شبكات التواصل االجتماعي كاداة

  . في متناول الید الفئة العریضة الجمهور وخاصة طلبة الجامعات 
  

وبســـبب اعتمـــاد الجمهـــور علـــى وســـائل االعـــالم فـــي التـــزود بالمعلومـــات فـــان هـــذه الدراســـة تســـعى 

لبــــة فــــان الجمهــــور هــــم الطهــــذه الدراســــة  وفــــي ارائــــهالظهــــار ســــطوة التــــأثیر فــــي تشــــكیل افكــــار الجمهــــور 

  .الجامعییون في االردن
  

ان نظریـــة االعتمـــاد كمـــا ورد آنفـــًا لهـــا ثالثـــة انـــواع للتـــأثیرات االتصـــالیة، وهـــي التـــأثیرات المعرفیـــة  

  . والتأثیرات الوجدانیة والتأثیرات السلوكیة 
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  اتشباعستخدامات واإلنظریة اإل

  

  النظریةنشاة 
  

 harzogجتمــاع فــي مقــال كتبتــه عالمــة اإل 1944ســنة  كــانات شــباعالتطــور الفعلــي لمــدخل واإل

ت مـع مسـتمعات المسلسـل وذلك من خالل عدة مقابال" شباعاتهإ ستماع للمسلسل الیومي و دوافع اإل"بعنوان 

  )45ص, 2012, مزید (.شباعات عاطفیةإلتصل إلى 
  

إضــراب  صــحف مــن الصــدور بســبب 8التــي أجراهــا بعــد توقــف  1945تــت دراســة بیرلســون أثــم 

عمـــال التوزیـــع فـــي نیویـــورك وتوصـــل إلـــى أن الصـــحف تلعـــب عـــدة ادوار وتقـــوم بعـــدة وظـــائف تجعـــل مـــن 

نقـل المعلومــات واألخبـار، الهـروب مـن المتاعــب الیومیـة، تقـدیم التغیــرات : الجمهـور بحاجـة دائمـة لهــا منهـا

، 2011العــویني، ( .سحــول الشــؤون العامــة ومعلومــات حــول األوضــاع المالیــة  واإلعالنــات وأحــوال الطقــ

  )89ص
  

" تصـال الجمــاهیريام وســائل اإلسـتخدإأثــر "نظریـة بصــورة كاملـة فــي كتـاب كـان أول ظهـور لهــذه ال

تصــال الوظــائف التــي تقــوم بهــا وســائل اإل حتــوى الكتــاب علــىإ 1974هو كــاتز وبلملــر ســنة الصــاحبیه الیــ

ات فــــي األســـــاس بجمهــــور الوســـــائل شـــــباعســــتخدامات واإلتعنـــــى نظریــــة اإل  .ســــتخدام الفـــــرد لهــــاإودوافــــع 

اإلعالمیة التي تشبع حاجاته وتلبي رغباته الكامنـة فـي داخلـه أي أن الجمهـور هنـا لـیس سـلبیا یقبـل كـل مـا 

تعرضـــه وســـائل اإلعـــالم، بـــل لـــه غایـــة محـــددة مـــن تعرضـــه یســـعى إلـــى تحقیقهـــا، فأعضـــاء الجمهـــور هنـــا 

ن مضــمونا معینــا قــادرا علــى تلبیــة م، فكلمــا كــابــاحثون نشــطون عــن المضــمون الــذي یبــدو أكثــر إشــباعا لهــ

ومـن خـالل تـأثیر ) الجمهـور یقـوم بالـدور النقـدي للمضـامین(حتیاجات األفراد كلما زادت نسبة اختیارهم له إ
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یم مصـادرها حتــى یطمـئن إلــى یــمــا یحصـل علیــه مـن معلومــات وحتـى تقیم دتقـالحاجـات والــدوافع یبـدأ الفــرد 

  )47ص, 2012, مزید(  .تامین حاجاته

یـــرى دینـــیس ماكویـــل انـــه ال بـــد مـــن دراســـة العالقـــة بـــین الـــدوافع النفســـیة التـــي تحـــرك الفـــرد لتلبیـــة 

للوظــائف التــي تقــوم بهــا وســائل  تصــال، وبهــذا فقــد قــدم تصــوراســتخداماته لوســائل اإلإتــه عــن طریــق حاجا

 تصـــالیة والمتلقـــيل اإلي لدراســـة العالقـــة بـــین الوســـائتصـــال ودوافـــع الفـــرد المســـتخدم لهـــا، كمـــدخل رئیســـاإل

  .) 69، ص2012، شرف(

  

ئیسـیة التـي یمكـن أن تخـدم فقـد حـدد كـاتز الوظـائف الر : كاتز اهوتصال حسب الیوظائف وسائل اإل 

  )189ص, 2009, الحیدري (:تجاهات لشخصیة كل فرد وبالتالي تؤثر في سلوكه وهيفیها اإل

تجاهـــات التـــي تحقـــق العائـــد األقصـــى وتعلـــل التقویـــة فـــي التمســـك باإل: و التكیـــفوظیفــة المنفعـــة أ   -1

ستخدام وسائل اإلعـالم یـرتبط بمـا یحققـه الفـرد إ، أي أن )ارمعامل االختی(العقاب في مقابل الجهد المبذول 

  .من عائد من تعرضه لهذه الوسائل

تجــاه الفــرد للــدفاع عــن الصــورة التــي تــم تشــكیلها عــن نفســه ورفــض مــا إ: وظیفــة الــدفاع عــن الــذات  -2

ها وتظهر هـذه الوظیفـة فـي سـلوك األقلیـات والتعصـب، أي أن الفـرد یسـتخدم وسـائل اإلعـالم ومحتواهـا عدا

  .عندما تقدم صورة مرضیة عنه

ذلك أن الفرد غالبا ما یشـعر بالرضـا عنـدما تعكـس المضـامین اإلعالمیـة : وظیفة التعبیر عن القیم  -3

  .القیم السائدة التي یتمسك بها

یحتــاج الفــرد إلــى المعرفــة التــي تســاعد علــى بنــاء إدراكــه وتشــكیل المعــاني التــي : الوظیفــة المعرفیــة  -4

  .في بیئته لهایتمكن من الفهم والتفسیر وتحدید موقفه من المثیرات التي یتعرض 
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  ) 92-89، ص2012شرف: (اآلتیةتصال تؤدي الوظائف ما رأى دینیس ماكویل أن وسائل اإلك

ار والمعلومـات والمعرفـة للفـرد عـن األحـداث والوقـائع التـي تحـیط بـه فـي أي نقـل األخبـ: وظیفة اإلعالم -1

  .المجتمع والعالم الخارجي

أي تحقیق الفرد لذاته من خالل دعم القیم الشخصیة وأنمـاط السـلوك : وظیفة تحدید الهویة الشخصیة -2

  .والتوحد مع قیم الغیر

خــرین الفــرد إلــى  التعــرف علــى ظــروف اآلتتمثــل فــي حاجــة : جتمــاعيوظیفــة التماســك والتفاعــل اإل  -3

  .جتماعيوالتواصل اإل نتماء والتفاعلوالتوحد مع الغیر وتحقیق اإل

شـــباعات فـــي األســـاس بجمهـــور الوســـائل اإلعالمیـــة التـــي تشـــبع ســـتخدامات واإلتعنـــى نظریـــة اإلو 

ضـــه وســـائل حاجاتـــه وتلبـــي رغباتـــه الكامنـــة فـــي داخلـــه أي أن الجمهـــور هنـــا لـــیس ســـلبیا یقبـــل كـــل مـــا تعر 

اإلعالم، بل له غایة محددة مـن تعرضـه یسـعى إلـى تحقیقهـا، فأعضـاء الجمهـور هنـا بـاحثون نشـطون عـن 

حتیاجـات األفـراد كلمـا إن مضـمونا معینـا قـادرا علـى تلبیـة المضمون الـذي یبـدو أكثـر إشـباعا لهـم، فكلمـا كـا

خـالل تـأثیر الحاجـات والـدوافع یبـدأ  ومـن) الجمهور یقوم بالدور النقـدي للمضـامین(زادت نسبة اختیارهم له 

ـــیمالفـــرد   (.مـــا یحصـــل علیـــه مـــن معلومـــات وحتـــى تقـــویم مصـــادرها حتـــى یطمـــئن إلـــى تـــامین حاجاتـــه لتعل

  )2009, الحیدري

ـــة مـــن الرضـــا إهـــي  NEEDوالحاجـــة  فتقـــار الفـــرد أو شـــعوره بـــنقص شـــيء مـــا یحقـــق تواجـــده حال

  .واإلشباع والحاجة قد تكون فیزیولوجیة أو نفسیة

ســتجابته إلــى إلــى القیــام بســلوك معــین یقــوي الــدافع هــو حالــة فزیولوجیــة أو نفســیة توجــه الفــرد إأمــا 

  .مثیر ما

  

  



16 
 

  )134-132، ص2010، وفیق( :فرضیات النظریة

تصـــال الجمـــاهیري، یســـتخدم فـــي عملیـــة اإل ومشـــاركاً  فعـــاالً  الجمهـــور بكافـــة أفـــراده یعتبـــر عنصـــراً   -1

  .صودةتصال لتحقیق أهداف مقوسائل اإل

تصــال عـن الحاجــات التــي یــدركها أعضـاء الجمهــور وفــق عوامــل الفــروق ســتخدام وســائل اإلإیعبـر    -2

  .الفردیة

التــــي تشـــبع حاجــــاتهم، وان وســــائل أعضـــاء الجمهــــور هـــم الــــذین یختـــارون المضــــامین اإلعالمیـــة    -3

  .تصال تتنافس مع مصادر أخرى في تلبیة هذه الحاجاتاإل

القـــدرة علـــى تحدیـــد دوافـــع تعرضـــهم وحاجـــاتهم التـــي یســـعون لتلبیتهـــا لـــذا فهـــم أفـــراد الجمهـــور لهـــم    -4

  .یختارون الوسائل المناسبة إلشباع هذه الحاجات

  .تصالیةستخدام والتعرض للوسائل اإلإجتماعیة تأثیر على للمعاییر الثقافیة اإل   -5

  

  :شباعاتستخدامات واإلعناصر نظریة اإل

ســــتخدام األفـــراد لوســـائل اإلعــــالم إام البــــاحثین بدراســـة أســـباب هتمـــإلقـــد أدى : الجمهـــور النشــــیط  

وسـلوكهم تجـاه هــذه الظـاهرة، إلــى ظهـور مفهـوم الجمهــور النشـیط أو الجمهــور العنیـد الـذي یبحــث عمـا یــرد 

ویتعرض له ویتحكم في اختیار الوسیلة التي تقـد المحتـوى المطلـوب، إذ یـرى بلملـر أن المقصـود بـالجمهور 

نتقاء بین الوسـائل والرسـائل اإلعالمیـة رض لوسائل اإلعالم، إضافة إلى اإلفع األساسي للتعالنشیط هو الدا

المختلفة بحیث أن اإلنسان یدرك مـا یختـاره ویختـار مـا یدركـه وتـؤثر العوامـل الشخصـیة والذاتیـة فـي تحدیـد 

نـدال أن نشـاط الجمهـور مدركاته تبعا للفروق الفردیة والثقافیة، وفي هذا الصدد فقد حـدد كـل مـن لیفـي و وی

  )86ص , 2007, رحومة (:له بعدان

  )المنفعة -نشغالاإل -نتقائیةاإل(وهو على ثالث مستویات : التوجیه النوعي لألفراد   
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نتقـاء بعـد اإل -نتقـاء أثنـاء التعـرضاإل -نتقاء قبل التعـرضاإل: (یضم اآلتي: البعد المؤقت   

  )التعرض

أكــد البــاحثون فــي هــذا المجــال أن : تصــالخدامات وســائل اإل ســتجتماعیــة إلاألصــول النفســیة واإل   

نمـا تـأثره تتـدخل  اإلنسان لیس حالة سلبیة یتأثر بتلقائیة ساذجة بكـل الرسـائل اإلعالمیـة التـي یتعـرض لهـا وإ

حتیاجاتـــه النفســیة وبعضــها اآلخـــر إ لــه عالقـــة بشخصــیة الفــرد ودوافعــه و فیــه عــدة متغیــرات بعضـــها نفســي 

فـالفرد إذا یختـار المضـمون . جتماعیةإلبالظروف والعوامل المحیطة بالفرد داخل بیئته ا جتماعي له عالقةإ

جتماعیـة لهـذا یـرى كـاتز انـه مـا سـتعداده النفسـي وظروفـه اإلإمع تركیبته الذهنیة و یـتالءم مـع الذي یتوافق 

تصــال فــي قــائم باإلالوســیلة أو تلــك یكــون ال ســتخدام هــذهإجــات النفســي التــي تــدفع الفــرد إلــى لــم تعــرف الحا

  )57ص, 2008 مجدي، ( .موقف ضعیف في إشباع الحاجات والدوافع

  

ــدوافع والحاجــات مــن وســائل اإلعــالم مــن األفــراد  أشــار كــاتز أن الحاجــات تنبــع أساســاً : ال

ویتوقــع هــؤالء األفــراد أن وســـائل اإلعــالم تقــوم بتلبیـــة حاجیــاتهم ، ورأى بلملــر انـــه ال بــد للباحــث أن یحـــدد 

وینبغـي ربـط هـذه الــدوافع . النفسـیة للحاجـات أوال ثـم یتعـرف علـى الــدوافع المرتبطـة بتلـك الحاجـات األصـول

وفــي هــذا الصــدد فقــد ظهــرت عــدت  الحاجــة هــي مــن یولــد الــدافع ,بتوقعــات الجمهــور مــن وســائل اإلعــالم

  )88ص  ,2007, رحومة( : تصنیفات للحاجات والدوافع أبرزها تصنیف ماسلو كما یلي

ســـتقرار خـــرین، الحاجـــة إلـــى اإلمثـــل الحاجـــة إلـــى التواصـــل مـــع اآل: ت األساســـیةالحاجـــا  

  .نتماءجتماعي، اإلاإل

ــة   طــالع والمعرفــة بمختلــف األحــداث مثــل الحاجــات المعرفیــة كحــب اإل: الحاجــات الثانوی

  :وغیرها كما صنف الدوافع إلى

  .اعات فردیةشبإالفرد للقیام بشيء لذاته لتحقیق وهي رغبة : دوافع فردیة داخلیة
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تنـتج مـن خـالل عالقـة الفـرد بمجتمعـه حیـث یقـوم الفـرد بأفعـال : جتماعیـة خارجیـةإدوافع   

معینـة بــدافع إرضـاء المحیطــین بـه أو الحصــول علــى تقـدیرهم أو إثباتــا لذاتـه، أي كمــا یــرى 

هــــــر بمعــــــزل عــــــن البیئــــــة الثقافیــــــة دینــــــیس ماكویــــــل أن الحاجــــــات والــــــدوافع الفردیــــــة ال تظ

  .جتماعیةواإل

وم التوقـــع لـــدى بعـــض البـــاحثین انـــه عـــرف مفهـــ: تصـــالتوقعـــات الجمهـــور مـــن وســـائل اإل    

حتمــاالت الرضــا التــي ینســبها الجمهــور لســلوكیات متنوعــة، بینمــا عرفهــا كــاتز أنهــا مطالــب الجمهــور مــن إ

ســتخدامات ور، وعمومــا تفتــرض دراســات مــدخل اإلشــباعات التــي یبحــث عنهــا الجمهــأو اإلســائل اإلعــالم 

علــى إدراك البــدائل  شــباعات أن لــدى أفــراد الجمهــور العدیــد مــن التوقعــات التــي تبــرز مــن خــالل قــدرتهمواإل

نتقــاء مــن بــین الكــم الهائــل الوســائل والمصــادر اإلعالمیــة واإل ختیــارات المتنوعــة بــین مختلــفالمختلفــة واإل

ل اإلعـالم تختلـف مـن مجتمـع لهذا فقـد أثبتـت تلـك الدراسـات أن توقعـات األفـراد مـن وسـائ. لمحتوى رسائلها

  .)67ص ،2004عبدالحمید،   .(جتماعیة ألخرى أي تبعا للقیم والسمات الثقافیة السائدةإ أو بیئة

  

شـــباعات یختـــار الجمهـــور مـــن بـــین ســـتخدامات واإلوفـــق مـــدخل اإل: شـــباعات وســـائل اإلعـــالمإ

حصول على نتیجـة یطلـق علیهـا ال الوسائل اإلعالمیة ومن مضامینها ما یشبع حاجاته ویلبي رغباته بهدف

المـــدخل إلـــى ضـــرورة التمییـــز بـــین شـــباعات، ومنـــذ ســـبعینات القـــرن الماضـــي نـــادي البـــاحثون فـــي هـــذا اإل

شـــباعات التـــي تتحقـــق خـــالل التعـــرض لوســـائل اإلعـــالم واإل شـــباعات التـــي یبحـــث عنهـــا الجمهـــور مـــناإل

شـباعات صـورة واضـحة لحجـم ونـوع اإل ل تحدیـدبالفعل، لهذا فقد اختلفت عدة دراسات فـي ذات السـیاق حـو 

ــــى نــــوعین رئیســــیین همــــامــــن وســــائل اإلعــــالم، وتــــم تقســــیم اإل التــــي یحصــــل علیهــــا الجمهــــور  شــــباعات إل

  ) 113، ص2010مختار،(.
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حصــول علیهــا و تحقیقهــا مــن شــباعات التــي یرمــي الجمهــور إلــى  الأي اإل: شــباعات المطلوبــةاإل

أن كـل مـا  تصال الجمـاهیري ولـیس بالضـرورة هنـائل اإلدام المستمر والمتواصل لوساستخخالل اإل

  .شباعات یتحققإیسعى الجمهور إلیه من 

ســـتخدام إالل شــباعات التــي یكتبهـــا الجمهــور ویحصــل علیهــا مــن خــأي اإل :شــباعات المحققــةاإل

وسائل اإلعالم والتعرض لمحواها، أو بصورة أخرى هي تلك المنفعـة أو الفائـدة التـي ینطـوي علیهـا 

  .شباعات حقیقیة لحاجات الجمهورإن الرسائل اإلعالمیة وتحقیق مضمو 

  

  ) .89-88، ص2012شرف،  (.شباعاتستخدامات واإلنتقادات الموجهة لنظریة اإلاإل   

ل حریــة مبــالغ فیــه إذ هنــاك عوامــل ن الجمهــور یتعامــل مــع وســائل اإلعــالم بكــأدعــاء بــاإل  -أ

فـــراد الجمهـــور مــن مضـــامین وســـائل ة كــل أســـتفادإقتصـــادیة مختلفــة تحـــدد مـــن فــرص إ جتماعیــة و إ

  .تصالاإل

  .توفیر بدائل عدیدة من الوسائل اإلعالمیة یلغي مفهوم الجمهور االیجابي والنشیط     -ب

تصــالیة وحتــى م المتلقــي للوســیلة اإلعالمیــة واإلســتخداإ یــة قیــاس و الجــدل الكبیــر حــول كیف  -ج

  .زمن ذلك القیاس

شــباعات التــي تحقــق ات التــي یبحــث عنهــا الجمهــور واإلاعشــبعــدم تفرقــة المــدخل بــین اإل  -د

نتقائیــة إذا الفــرق یعــد عنصـرا موضــحا لمبــدأ فترضـنا أن هــإالتعــرض للمضــامین اإلعالمیــة إذا  عنـد

  .الجمهور للمضامین اإلعالمیة

شــباعات یمكـن أن تتخــذ نتائجهـا كذریعــة سـتخدامات واإلیـرى دینــیس ماكویـل أن بحــوث اإل  -هـ

اإلعالمـــي الهـــابط وخاصـــة بطغیـــان المـــواد الترفیهیـــة و مضـــامین التســـلیة علـــى إلنتـــاج المحتـــوى 

  ).نظرة نقدیة(حساب المحتوى الجاد واألساسي 



20 
 

ان هذه النظریة من نظریات التأثیر االنتقائي التي تبحث كیف یستخدم االفراد وسائل االفرادن   

الشباع المتحقق من هذا ام، وما اولماذا یستخدم االفراد وسائل االعالم وما الدفاع لهذا االستخد

  .االستخدام
  

ان هذه اللتساؤالت االربعة هي محور هذه الدراسة التي تبحث في استخدام طلبة الجامعات   

  :بكات التواصل االجتماعي انطالقًا من المبادئ التالیة شاالردنیة ل

  .اعضاء الجمهور مشاركون فعالون في عملیة االتصال الجماهیري   - 1

  .في هذه الدراسة لتحقیق اهداف مقصدورة تلبي توقعاتهم ) الطلبة(استخدام الجمهور ان   - 2

في استخدام شبكات التواصل ) الفروق الفردیة(هذه الدراسة تدرس مدة تحكم العوامل الدیمغرافیة   - 3

  . االجتماعي فیما ورد في مبادئ النظریة 

تشبه حاجاتهم ، وطبقًا لهذه النظریة فان ان اعضاء الجمهور الطلبة یختارون المضامین التي   - 4

  .وسائل االعالم في تنافس شدید لتلبیة هذه الحاجت 

ان افراد الجمهور الطلبة طبقًا لهذه النظریة لدیهم قدرة على تحدید دوافع التعرض والحاجات التي   - 5

  .یسعون الى تحقیقها لذا فانهم یختارون الوئاسل المناسبة الشباع هذه الحاجات 
  

ویمكن القول ان االستداالل على المعاییر الثقافیة السائدة في بلد ما یمكن الوصول الیها من   

خالل معرفة  كیفیة استخدام الجمهور لوسائل االتصال ولیس فقط من خالل محتوى وسائل االتصال 

  ). 2014القیسي، (
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  عالم الجدیداإل: ثانیًا 
  

الى ظهور ما یسمى  عالم اإلو  االتصال  وسائلریع في التكنولوجیا وفي دى التطور السأ

دمج وسائل اإلعالم التقلیدیة مثل األفالم والصور والموسیقى  هذا المصطلح یشمل حیثاإلعالم الجدید ب

ثورة تصاالت، وتطبیقات التفاعلیة للكمبیوتر وتكنولوجیا اإلوالكلمة المنطوقة والمطبوعة، مع القدرة ال

دثت في مجاالت عدة ورة التكنولوجیة الكبیرة التي  حثدت الحیث أتصال ، اإلالعلمیة التي شهدها مجال 

في نوعیة الكم والكیف  اً تغییر   أحدثت إذوالحدود السیاسیة، لبعد في التغلب على اتصال ومنها مجال اإل

ریقها والمقصود بوسائل اإلعالم الجدیدة ببساطة هي وسائل اإلعالم الرقمیة وذلك لتف. في وسائل اإلعالم

  )45، ص2012الغامدي، (   .Digital والشبكیة) Internet(والتفاعلیة ) Interactive(عن 

  

 فأدى ،ان المجتمع الحالي تعرض الى تغیرات كبیرة في أسالیب إنتاج وتوزیع وتلقي المعلومات

ح جود تقنیات إتصال تفاعلیة ذات اإلتجاهین، والمضامین المتعددة، وظهر مصطلو هذا التغیر الى 

تصال والمعلومات مصطلح یضم كافة تقنیات اإل بأنهدید عالم الجاإلحیث یعرف ) اإلعالم الجدید(

في الوقت الذي نریده  هاستهالك وتبادلإ و  هانشر المعلومات التي ترید لتي جعلت من الممكن إنتاج الرقمیة ا

یر المتصلة باإلنترنت، المتصلة أو غ) الوسائط(لكترونیة األجهزة اإلوبالشكل الذي نریده من خالل 

أشكال التواصل ، وٌعرف على انه شكل من والتفاعل مع المستخدمین اآلخرین كائنًا من كانوا وأینما كانوا

في العالم الرقمي والتي تضمن النشر على األقراص المدمجة وأقراص الدي في دي وبشكل أكثر أهمیة 

 )67، ص2012الغامدي، (  على شبكة اإلنترنت

  

والقــدرة علــى دمــج المحتویــات اإلعالمیــة   interactivityالتفاعلیــة باإلعــالم الجدیــد میــة هتكمــن أو 

convergence ســتقبالها وتخزینهــا بمرونــة عالیــة رســالها وإ وهنــاك عــدة جوانــب فــي ، ومعالجتهــا وتنســیقها وإ
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یختلـف  ، واألحیـانوبـدیل لـه فـي الكثیـر مـن  اإلعالم الجدید تمیـزه عـن اإلعـالم القـدیم وتجعلـه منافسـًا قویـاً 

، فتمكــین الوصــول لإلعــالم الجدیــد  اإلعــالم الجدیــد عــن اإلعــالم التقلیــدي بأنــه أكثــر إنفتاحــًا وأقــل إحتكــارًا

كما أن المعلومات فیه ال تتدفق مـن مركـز واحـد إلـى األطـراف، وال  ،أسهل وأسرع منه في اإلعالم التقلیدي

الم الجدیــد تصـدر مــن عـدة إتجاهــات، وتسـتقبل فــي مـن أعلــى إلـى أســفل فقـط، فحركــة المعلومـات فــي اإلعـ

كما أنه من المعروف أن الحكومـات ال تـتحكم باإلنترنـت ووسـائل اإلعـالم الجدیـد، وال . عدة إتجاهات أیضاً 

، 2012محــارب ،(تضــع لهــا التشــریعات واألنظمــة بــنفس القــدر الــذي تضــعه لإلعــالم الجمــاهیري التقلیــدي 

  .) 44-43ص

جدیـــد علـــى اهتمـــام المشـــتغلین بـــاالعالم بصـــفة عامـــة واســـاتذة وطلبـــة االعـــالم یســـتحوذ االعـــالم ال  

بشــكل خــاص فبعــد ظهــور االنترنــت والتطبیقــات االتصــالیة الحدیثــة اختفــت العدیــد مــن المفــاهیم المرتبطـــة 

  )176، ص2013مراد، ( باالعالن التقلیدي 

الجامعـات فـي العـالم الـذین باتـت  ومن ذلك اختالف مصادر المعرفة والتعلم والتعلیم بالنسبة لطلبـة  

  . المالذ المالزم لهم ان كان في تحصل المعرفة او التسلیة وقضاء الوقتشببكات التواصل االجتماعي 
  

  التعلم والتعلیم

  

فـي الطفـل عنـد مـیالده،  فالتنشـئة االجتماعیـةإن سلوك الكائن الحي، هـو سـلوك فطـري ومكتســب  

أن الطفـل یـتعلم تغییــر ترفسـه بطـرق شـتى كـالتوقف عنـه أو الـنفخ بالنــار ، إال ةفطریـ امكتسـبا، ولكنهـ تلیسـ

الفطریــة، ومــع أن كــل ســلوك مبــدؤه  التنشــئة االجتماعیــةإلطفائهــا، ولكــن هــذه التغییــرات تســتند إلــى عملیــة 

وحـین یبلـغ السـلوك آخـر حـد مـن التغیـر بالممارسـة، یصـبح سـلوكا . فطري، إال أنه یتقدم وینـتظم بالممارسـة

وممــا یــدل علــى أن الســلوك الفطــري یعیبــه . وینــدر وجــود ســلوك مكتســب فطــري بحــت عنــد البــالغ. بامكتســ

التعــدیل كلمــا نضــج لكــائن الحــي، مــا نــراه مــن محــاوالت الطفــل إلشــباع غریــزة البحــث عــن الطعــام ومــا نــراه 
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ة البحــث عــن والواقــع أن الطفــل أو األمــر یصــل إلــى إشــباع غریــز . عنــد الرجــل الراشــد إلشــباع نفــس الغریــزة

الطعام عن طریق المحاوالت العشوائیة، فهو یتعثر ف حركاته، وقد تكـون هـذه الحركـات بعیـدة عـن تحقیـق 

الهــدف المنشــودة وبتكــرار العملیــة یحــذف الطفــل الحركــات العشــوائیة والتــي ال توصــله إلــى الهــدف، ویحــل 

الجهـد والنشــاط المبـذول ومتجهــة  فتصــبح هـذه العملیـة أضــبط ومـوفرة/ محلهـا الحركـات المؤدیــة إلـى الهـدف

  .   نحو الهدف مباشرة
  

هــو العلــم الــذي یبحــث فــي اكتشــاف القــوانین التــي تحكــم ظــاهرة تغییــر فــي وقــد عــرف الــتعلم بأنــه 

سلوك األفراد والتعلم عملیة مقصودة تتمیز من القوانین التي یكشف عنها علـم التعلـیم، فـالتعلم علـم والتعلـیم 

هــو مــن والتعلــیم ، التعلــیم تطبیــق وتوظیـف مــا كشــف عنــه العلــم مـن مواقــف حیاتیــةتكنولوجیـا مــن حیــث أن 

نــه لــیس مــن الســهل وضــع تعریــف محــدد لمفهــوم الــتعلم وذلــك  المفــاهیم األساســیة فــي مجــال علــم الــنفس، وإ

بســبب أننــا ال نســتطیع أن نالحــظ عملیــة الــتعلم ذاتهـــا بشــكل مباشــر وال یمكــن اعتبارهــا وحــدة منفصـــلة أو 

ها بشــكل منعــزل ، فــالتعلیم ینظــر إلیــه علــى أنـه مــن العملیــات االفتراضــیة یســتدل علیهــا مــن مالحظــة دراسـت

   )،2014، الرشید( :تعریف التعلیم على النحو اآلتي السلوك ویمكن
  

الـتعلم هــو عملیــة تغییــر شــبه دائــم فــي سـلوك الفــرد ال یالحــظ مالحظــة مباشــرة ولكــن یســتدل علیــه "

، ویمكـن  "لـذي یتصـوره الفـرد وینشـأ نتیجـة الممارسـة لمـا یظهـر فـي تغییـر أداء الفـردمن األداء أو السـلوك ا

  : )2012المدهون، (بأشكال مختلفة منها التعلم من وجهة نظر العلماء تعریف

  .إن التعلم هو نشاط یقوم به الفرد ویؤثر في نشاطه المقبل: تعریف دود ورث  -1

  .یر في سلوك ناتج عن استشارةإن التعلم هو أي تغی: تعریف جیلفورد   -2

ن  -3   .إن التعلم هو عبارة عن عملیة تعدیل في السلوك أو الخبرة: تعریف مَ
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إن الـــتعلم هــو عملیــة اكتســـاب الوســائل المســاعدة علـــى إشــباع الحاجــات وتحقیـــق : تعریــف جیــتس  -4

  .األهداف وهو غالبا ما یأخذ أسلوب حل المشكالت

  . تعنیه هو تغییر في األداء یحدث مع شروط الممارسة إن التعلم كما: تعریف ماكجویس  -5
  

  طبیعة التعلم

  

ن مواقـف یسـتطیع بواســطتها أن  الـتعلم نشـاط ذاتـي یقـوم فیـه المـتعلم لیحصــل علـى اسـتجابات ویكـوّ

یجابـه كــل مـا قــد یعترضــه مـن مشــاكل فــي الحیـاة والمقصــود بالعملیــة التربویـة كلهــا إنمــا هـو تمكــین المــتعلم 

وما الطرق التربویـة المختلفـة واألعمـال المدرسـیة  لى االستجابات المناسبة والواقف المالئمةمن الحصول ع

وقیمــة التعلیمیــة، وقیمــة هــذه . إال وســائط تســتثیر المــتعلم وتوجــه عملیاتــه التعلیمیــة) علــى اخــتالف أنواعهــا(

ســتجابات والمواقــف التــي الطرائــق واألعمــال إنمــا تقــاس بمقــدار مــا تســتثیر فاعلیــة المــتعلم وتوصــله إلــى اال

ومن هنا كـان مـن األهمیـة بمكـان عظـیم للمعلـم أن یفهـم كیفیـة تعلـم النـاس ذلـك . یعتبرها المجتمع صحیحة

بـــأن قیامـــه بواجباتـــه المهنیـــة إنمـــا یتوقـــف علـــى فهمـــه هـــذا، وبـــدهي أننـــا ال نقصـــد بـــالتعلم تعلـــم المواضـــیع 

ن ســلو  نمــا نریــد بــالتعلم كــل مــا یكــوّ إلــى جانــب مــا هــو –ك الفــرد الممیــز لــه والــذي یشــمل المدرســیة فقــط وإ

إن مواقـف الفــرد والقــیم التــي یــؤمن بهــا ومظــاهر اهتمامــه . مــا اكتســبه المــتعلم مــن اتصــاله بالبیئــة -مـوروث

عداده لها   .)95، ص2013سعادة، ( ومختلف دوافعه وحوافزه تتوقف جمیعا على خبرته في الحیاة وإ

  

 ،لطفـل ثـم تهیئـة فـرص هـذا الـتعلم لـهخلق حاجات للتعلم فـي نفـس ابأهداف التربیة والتعلیم  وتكمن

إن مطالب البیئة هي التي تجعـل سـلوك المتعلمـین متنوعـا أو محـدودا وذلـك تبعـا لغنـى هـذه البیئـة أو فقرهـا 

ثـم إن المــتعلم یعمـل للحصــول علــى المعرفـة والمهــارة الضـرورتین لتحقیــق أهدافــه فـي بیئتــه وشـتان بــین مــن 

قیـق غایـة وبـین مــن یعمـل طالبـه فـي صـیاغة أهدافــه وغایاتـه أوال، ومسـاعدته فـي الحصـول علــى یعمـل لتح
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، الـدلیمي( الوسائل والطرائق التي تحقق هذه الغایات ثانیا، ووصـفه وذلـك فـي كـل میـدان مـن میـادین الحیـاة

2011(.  
  

  جتماعيشبكات التواصل اإل
  

 وعلــى ومعهــابقــوة والتــي یصــاحبها و نــا عالم التــي دخلــت التطــورات فــي وســائل االتصــالحــدثت أ

یــة التــي أضــیفت ألطبـــاق لكترونــي  ومواقــع التواصـــل المجتمعــي بأطیافهــا وكأنهــا النكهـــة الحقیقالصــعید اإل

،  جتمعــــي والتواصــــل الفكــــري والثقــــافيیجابیاتهــــا علــــى الصــــعید المإجتمــــاعي دون ادنــــي شــــك بالتفاعــــل اإل

نقـــل اإلعـــالم إلـــى آفـــاق غیـــر مســـبوقة، فـــي  الـــك ثـــورة اصـــبحت هن جتمـــاعيشـــبكات التواصـــل األفبظهـــور 

نتقــال عبــر الحــدود بــال قیــود وال رقابــة إال لتــأثیر واإلا همهــاكــل مــن یســتخدمه خصــائص ومیــزات أ وأعطــى

ي جتمــاعي قنــوات للبــث المباشــر مــن جمهورهــا فــإلإذ أوجــد ظهــور وســائل التواصــل ا ،بشــكل نســبي محــدود

حتكــار صــناعة الرســالة اإلعالمیــة لینقلهــا إالیة المعروفــة، ویوقــف تصــتطــور یغیــر مــن جــوهر النظریــات اإل

رها خبــراء اإلإلــى مــدى أوســع وأكثــر شــمولیة، وبقــدرة تأثیریــ  ،1992الكامــل، ( .تصــالة وتفاعلیــة لــم یتصــوّ

  ).95ص
  

  نشأتها 

ــــــــدأت مجموعــــــــة مــــــــن ال ــــــــي ب ــــــــي الظهــــــــور ف ــــــــة ف ــــــــل  أواخــــــــرشــــــــبكات اإلجتماعی التســــــــعینیات مث

)com.Classmates (موقـــعفــي  ســـة الدرا زمــالء بـــین للــربط  1995 عــام SixDegrees 1997عـــام 

ظهــرت فـــي تلــك المواقـــع الملفــات الشخصـــیة و األشـــخاص،  بــین المباشـــرة ابطو الــر  علـــى الموقــع ذلـــك ركــزو 

بـــالرغم مـــن تـــوفیر تلـــك المواقـــع و لمجموعـــة مــن األصـــدقاء،  الخاصـــةالرســـائل ل للمســتخدمین كخدمـــة إرســـا

 تــدر ربحــاً  نتلــك المواقــع لــم تســتطع أ ناإلجتماعیــة الحالیــة إال أ الشــبكاتفــي  لخــدمات مشــابهة لمــا توجــد
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 النجـاح تحقـق نبعد ذلك ظهرت مجموعة من الشبكات اإلجتماعیة التي لـم تسـتطع أو  إغالقها تمو لمالكیها 

  )78ص, 2012الخلیلي، ) (2001-1999(بین االعوام الكبیر 
  

  وهـــو موقــــع ) جوجـــل(أكثـــر مــــن  هصـــفحات داتمشــــاهظهـــر موقــــع یبلـــغ عـــدد   2005بدایـــة عـــام 

 همعــو العــالم  ىمســتو  علــىأكبــر الشــبكات اإلجتماعیــة و ائــل و یعتبــر مــن أو األمیركــي الشــهیر  ) ســبیس مــاي(

حتـى قــام  سـبیسي مـع مــا 2004عـام  يفـي اإلنتشـار المتــواز  بـدأ أیضــاً  يالـذالفـیس بــوك و  الشـهیر همنافسـ

ه إلـى زیــادة أعــداد مســتخدمی ىأد مــاذا بیقــات للمطـورین وهــباتاحــة تكــوین التط 2007الفـیس بــوك فــي عـام 

  . )85ص, 2012الخلیلي، (بشكل كبیر 
  

اعي بــین البشــر فــي فضــاء إلكترونــي شــهد العــالم فــي الســنوات األخیــرة نوعــًا مــن التواصــل اإلجتمــ

تواصــل وسـمي هــذا النـوع مــن ال, قــرب المسـافات بــین الشـعوب وألغــى الحــدود وزاوج بـین الثقافــات, فتراضـيإ

, بجمهــور واســع مــن المتلقــینحظــت وتعــددت هــذه الشــبكات و , )شــبكات التواصــل اإلجتمــاعي(بــین النــاس 

وبالمقابـــل كـــان , ولعبـــت األحـــداث السیاســـیة والطبیعیـــة فـــي العـــالم دورًا بـــارزًا فـــي التعریـــف بهـــذه الشـــبكات

اطع الفیـــدیو عـــن تلـــك الفضـــل أیضـــًا لهـــذه الشـــبكات فـــي إیصـــال األخبـــار الســـریعة والرســـائل النصـــیة ومقـــ

  .)77ص, 2012الغامدي، ( نتشار هذه الشبكات إ األمر الذي ساعد في شهرة و , حداثاأل
  

  الفـــیس بـــوك والتـــویتر بـــدأت تنتشـــر علـــى اســـتحیاء فـــي بدایـــة التواصـــل االجتمـــاعي مثـــل ووســـائل 

موقـع الیـوم واهتمت بها بعض الصحف والمواقع االخباریة مثـل جریـدة وموقـع المصـري الیـوم و  2010عام 

انضـم و  ،السابع وموقع الشروق وموقع الجزیرة نت والعدید من المواقـع والمراكـز البحثیـة الحكومیـة والخاصـة

عبــــر  ري عــــام كبیـــأوتكـــون ر  ،الـــیهم الرجـــال والســــیدات واالطفـــال وكبـــار الســــن ومختلـــف القــــوى السیاســـیة

ایر وطالبـــت بتنحـــي رئـــیس الجمهوریـــة ینـــ 25الوســـائط االلكترونیـــة االنترنـــت لتتحـــول الـــى ثـــورة شـــعبیة یـــوم 
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عامًا من حكم البالد، وبعدها تم وقـف االنترنـت وخطـوط االتصـاالت فـي  30حسني مبارك عن الحكم بعد 

الغضـب الشـعبي، حتـى ال یـتم اسـتمرار التواصـل االجتمـاعي بـین  بأیـاممصر طوال ایام االحتجاج المسماة 

واكثـر وقـد كـان هـذا الموقـف مـن قبـل الحكومـة المصـریة غیـر تـأجیج الثـورة اكثـر ثـم ومـن  ،الشباب واالفـراد

  .جید على االطالق وجسد بشكل كبیر التسلط الحكومي ضد الشعب وحریته 
  

  FACEBOOK الفیس بوك

ســتأثرت بقبــول وتجــاوب كبیــر مــن النــاس خصوصــًا مــن الشــباب فــي جمیــع إجتماعیــة إشــبكة  يهــ

فـي جامعـة , )2004(فـي بدایـة نشـأتها فـي شـباط عـام  وهي ال تتعـدى حـدود مدونـة شخصـیة, أنحاء العالم

الفـیس (وكانـت مدونتـه , )مـارك زوكربیـرج(مـن قبـل طالـب یـدعى , في الوالیات المتحدة األمریكیـة) هارفارد(

الطالـب المهـووس فـي برمجـة , )زوكربیـرج(محصورة فـي بـدایتها فـي نطـاق الجامعـة وبحـدود أصـدقاء ) بوك

فتراضـي بفتـرة زمنیـة قصـیرة إن هـذه المدونـة سـتجتاح العـالم اإلهو وصدیقین لـه ولم یخطر بباله , الكمبیوتر

وظلــت , نتشــرت فــي مــدارس الوالیــات المتحــدة األمریكیــة المختلفــةإ فتخطــت شــهرتها حــدود الجامعــة و , اً جــد

  ).82ص، 2004العویني، ( مقتصرة على أعداد من الزوار ولو أنها كانت في زیادة مستمرة

) مـاي سـبیس(وك تمیزًا على المواقـع اإلجتماعیـة األخـرى التـي سـبقتها مثـل موقـع لم یحقق الفیس ب

إتاحـة , حیـث حقـق القـائمون علـى الموقـع إمكانیـات جدیـدة  لهـذه الشـبكة ومنهـا, )2007(حتى عـام , وغیره

بحیـــث تجـــاوز حـــدود الوالیـــات , فرصـــة للمطـــورین ممـــا زادت هـــذه الخاصـــیة مـــن شـــهرة موقـــع الفـــیس بـــوك

وتجـــاوز عـــدد المســـجلین فـــي هـــذه الشـــبكة فـــي األول مـــن تمـــوز , األمریكیـــة إلـــى كافـــة دول العـــالمالمتحـــدة 

, ستمرار ویتبـادلون فیمـا بیـنهم الملفـات والصـور ومقـاطع الفیـدیوإیزورنها ب, النصف ملیار شخص) 2010(

 یضــــاف إلــــى ذلــــك, ویعلقــــون علــــى مــــا ینشــــر فــــي صــــفحاتهم مــــن آراء وأفكــــار ومواضــــیع متنوعــــة وجدیــــدة

  .)87، ص2004العویني، (المشاركة الفعالة وغالبًا ما تكون في المحادثات والدردشات
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   TWITTERتوتیر
  

ولعبـت دورًا كبیـرًا فـي , نتشـرت فـي السـنوات األخیـرةإالتـي , شبكات التواصل اإلجتماعي أحدى يه

هـذه الشـبكات فـي وتصـدرت , وخاصة فـي منطقـة الشـرق األوسـط, األحداث السیاسیة في العدید من البلدان

) الربیــع العربــي(لعبــت دورًا مهمــًا جــدًا فــي أحــداث مــا یســمى بثــورات , اآلونــة األخیــرة ثالثــة مواقــع رئیســیة

, )التغریــد(الــذي یعنــي ) تویــت(أســمه مــن مصــطلح ) تــویتر(وأخــذ ). یوتیــوب –تــویتر  –فــیس بــوك : (وهــي

إرســال رســائل نصــیة قصــیرة ال تتعــدى  وهــو خدمــة مصــغرة تســمح للمغــردین, وأتخــذ مــن العصــفورة رمــزًا لــه

, 2012الخلیلـي، (ویجوز للمـرء أن یسـمیها نصـًا مـوجزًا مكثفـًا لتفاصـیل كثیـرة, حرفًا للرسالة الواحدة) 140(

  .)91ص

  

مــن , )التویتــات(موقــع تــویتر مــن یملــك حســاب بــه یمكــن أن یتبــادل مــع أصــدقائه تلــك التغریــدات 

, فــي حالــة دخــولهم علــى صــفحة المســتخدم صــاحب الرســالة أو, خــالل ظهورهــا علــى صــفحاتهم الشخصــیة

كــذلك , إمكانیـة الـردود والتحـدیثات عبــر البریـد اإللكترونـي, وتتـیح شـبكة تـویتر خدمــة التـدوین المصـغرة هــذه

  .)102, 2013حمودة، ( )SMS(عبر الرسائل النصیة ) RSS(أهم األحدث من خالل خدمة 
  

عنـــدما أقـــدمت شـــركة , )2006(أوائـــل عـــام ) تـــویتر(ة كانـــت بـــدایات مـــیالد هـــذه الخدمـــة المصـــغر 

)Obvious (ثـــم أتاحـــت الشـــركة المعنیـــة , األمریكیــة علـــى إجـــراء بحـــث تطـــویري لخدمـــة التــدوین المصـــغرة

, ومــن ثــم أخــذ هــذا الموقــع باالنتشــار, ذاتهــا اســتخدام هــذه الخدمــة لعامــة النــاس فــي أكتــوبر مــن نفــس العــام

لخدمــة بعــد ذلــك أقــدمت الشــركة ذاتهــا بفصــل هــذه ا, لتــدوینات المصــغرةباعتبــاره خدمــة حدیثــة فــي مجــال ا

  ).2007(وذلك في أبریل عام ) تویتر(ستحدثت لها أسمًا خاصًا یطلق علیه إ و , المصغرة عن الشركة األم
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 نطـــالق الصـــاروخ إوبســـرعة تشــبه , كبیــر جتمــاعي بشـــكل عـــدد مســتخدمي التواصـــل اإلیتضــاعف   

ممــن لـــدیهم قــدرة علـــى التواصـــل , هــم مـــن فئــة الشـــباب , تخدمي تلــك المواقـــع وأن النســبة الكبـــرى مــن مســـ

ت جذریـة فـي الفكـر تحوالوالذي یؤدي بذلك على فیتشكل وعیهم عن العالم , المستمر على شبكة اإلنترنت 

إلــى , "الري روزیــن"  -الباحــث األمریكــي  بــین "" ، المجتمــعیواجههــا , ممـا شــّكل تحــدیات إیجابیــة وســلبیة, 

 -فــي أحیــاٍن كثیــرة ، یظهــرون " فیســبوك " جتمــاعي ن الــذي یســتخدمون موقــع التواصــل اإلالمــراهقی: " ن أ

ُظهـــر البـــالغون الـــذین لـــدیهم حضـــور قـــوي فـــي تلـــك المواقـــع  -وبدرجـــة أكبـــر  مـــیًال نحـــو النرجســـیة ، فیمـــا ی

والجنـوح نحــو , هــوس لوا, السـلوكیات المعادیــة للمجتمـع : مثــل , باضـطرابات نفســیة أخـرى  عالمـات أكثــر 

ن "العدائیة  , له تـأثیر سـلبي علـى صـحة جمیـع األطفـال , والتقنیة , ستخدام وسائل اإلعالم إاإلفراط في  وإ

, كتئــاب واإل, ثــر عرضـة ؛ لإلصــابة بــالتوتر واألفــراد فــي مرحلـة مــا قبــل المراهقـة ، بجعلهــم أك, والمـراهقین 

هــم یصــبحون أكثــر عرضــة ؛ للمعانــاة مــن مشــكالت فــي ضــطرابات النفســیة األخــرى ،  فضــًال  عــن أناإلو 

  )104ص, 2013حمودة، (""المستقبل
  

ورغــم أهمیــة مواقــع التواصــل , د تطــورا هــائال فــي وســائل اإلعــالم الجدیــنعــیش فــي الوقــت الحــالي 

, یحــذر مــن مخاطرهــا الجمــة : وبــین مــن , نعمــة فریــدة : فــإن اآلراء تتعــارض بــین مــن یراهــا , جتمــاعي اإل

أصــبحت , الشـبكات االجتماعیــة علـى اإلنترنــت " ": أن , "فریــزر ودوتــا "  ، حیــث اثبـتال حصــر لهـا التـي 

, " MySpace" بصـورة ال تصـدق ؛ فـالمواقع التـي مـن قبیـل مـاي سـبیس , نتشـار ظاهرة عالمیة واسعة اإل

 Friendster" وفریندســتر , "  Orkut" وأوركــوت , "  hi5" وهــاي فــایف ,  "  Facebook" وفــیس بــوك 

بمئـــات المالیـــین فـــي جمیـــع أنحـــاء العـــالم ، كمـــا أن ثـــورة الجیـــل الثـــاني مـــن  -اآلن  -یعـــد أعضـــاؤها , " 

مــن قبــل الشــباب عتناقهــا بحماســة إجتمــاعي ، ویــتم نقــالب اإلإلــى مرحلــة اإل -اآلن  -وصــلت , نــت اإلنتر 
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ا یـــدل علـــى األثـــر المتنـــامي ؛ مـــ وهـــووهـــذا یشـــیر اال اثـــار الســـلبیة لهـــذه الوســـائل , ""فـــي الشـــرق األوســـط 

  . )56ص, 2009ابراهیم، (  ستخدامات السلبیة لهذه الوسائل فیما بینهملإل
  

  التوصل والحوار االلكتروني
  

علـى اخـتالف أعمـارهم وثقافـاتهم وأمـاكن تواجـدهم تحقـق تواصـًال اجتماعبـًا  الطلبـةبـین  المتبادلـة الكتابـةان 

بیًا على زیادة حصیلتهم المعرفیـة والثقافیـه االمـر الـذي یـدعو الـى ملحوظ بكل سهولة ویسر ، وینعكس ایجا

نها النهـــوض بالمســـتوى اللغـــوي لـــدى الطلبـــه وتكـــون معتمـــده علـــى أاســـتخدام اســـتراتیجیات تدریســـیة مـــن شـــ

  .الحوار 
  

ن الحــوار مـن اهــم ادوات التواصــل الفكــري والثقــافي واالجتمــاعي أدبیــات التربیــة أویؤكـد المهتمــون ب

ادي التــي تتطلبهــا الحیــاة فــي المجتمــع المعاصــر، لمــا لــه مــن اثــر فــي تنمیــة االفــراد علــى التفكیــر واالقتصــ

النغـالق واالنعزالیـه وتفـتح االتـي تحـرر االنسـان مـن  طةالمشترك والتحلیل واالستدالل وان الحوار في االنشـ

ر الجمــاعي والنقــد الفكــري وانــه طریقــة للتفكیــ ،لــه قنــوات للتواصــل مكتســب منهــا المزیــد مــن المعرفــة والــوعي

ف یللتــــأل ةویكتـــب الحـــوار أهمیتـــه مــــن كونـــه وســـیل كـــار والبعـــد عـــن الجمــــود ،فالـــذي یـــؤدي الـــى تولیــــد اال

  )156، ص2012الشرقاوي، ( وبدیال عن سوء الفهم والتقوقع ،نو اوالتع
  

بـــین  ان العالقـــة التـــي ینتجهـــا الحـــوار عبـــر وســـائله المختلفـــة هـــي عالقـــة تشـــاركیة تفاعلیـــة دائمـــة

والتواصـــل اللغـــوي مـــن اجـــل اللغـــوي ، التفاعـــل اللغـــوي  التفكیـــروهـــي الفهـــم اللغـــوي،  الرئیســـیةمصـــطلحاته 

  .)45، ص2009مبیضین، ( تطویر اللغة وفق الشكل الذي صممه تأكیدًا على ذلك 
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ًا ن یسـتغرق یومیـأعلیـه  ،علیـا مـن دراسـتهولكي یصـبح الطالـب كاتبـًا محترفـًا وفـاعًال فـي المراحـل ال  

مــن  أوفــي زمیلــه  أور و االمعلــم المحــ مــنن یأخــذ شــكل التغذیــة الراجعــة المقدمــة لــه أاذ یمكــن  ،فــي الكتابــة

، فـالحوارات االلكترونیـة لهـا اثـر كبیـر فـي عـااللكترونـي الـذي یعـد لـى خالل التصویب اإل امًال مهمـًا ومعقـدًا

عند مالحظته بمـا یقـوم بـه الطلبـة ومـا یفكـرن  تنفیذ المهمات الكتابیة اذ یقوم المعلم من خاللها بدور المقوم

اذ بواستطها یستطیع تقیـیم مـدى التـزامهم بعملیـات الكتابـة ومؤشـراتها  الرصدبه وما یكتبونه باستخدام قائمة 

  . )2013، حافظ( الطلبة بقائمة االجراءات المتعلقة بتنفیذ المهمة الكتابیةقام ن أالسلوكیة بعد 
  

یاقها االجتمــاعي الــذي یعتمــد علــى التفكیــر والتأمــل والتفاعــل الــدائم بــین وفــق ســ الكتابــةشــاء نان ا

الكاتــب ومحیطــه االجتمــاعي یتطلــب حــوارًا دائمــًا كــذلك یســمح بــالتعرف علــى افكــار االخــرین واهتمامــاتهم 

فــي التــدریس وفقــًا لمعطیاتهــا  الحــوار االلكترونــيومیــولهم االمــر الــذي قــد یــدفع نحــو اســتخدام اســتراتیجیة  

   ةمجــاالت كافــالباســتخدام آلیــات جدیــدة تتناســب والتطــور التقنــي  الــذي یشــهده العــالم فــي  ةوالثقافیــ ةلفكریــا

  .)45، ص2009مبیضین، ( 
  

واعتبــار شــبكة  ةیتطلــب الــربط بـین التكنولوجیــا المعاصــرة ووســائل التـدریس التقلیدیــ الكتابــةوتـدریس 

عینات شـهدت سـاحة تـدریس اللغـات انتقـاًال فـي االسـالیب  حد أبرز الوسائل في التدریس فمنذ التسأاالنترنت 

وفــي هــذا االطــار كشــفت ) Razak,2004(التقلیدیــه الــى اســتخدام الحاســوب فــي غرفــة التــدریس الصــف 

فــي اتصــال ضــمن برنــامج  اإللكترونــيالبریــد  ةعــن فوائــد عملیــه ونظریــ) Conroy,2001(دراســة كونــوري 

مكانیــه إلكتابــه منظمــه بحیــث تحفــظ المســودات خلــق مســاحه ل ةالعلمیــلت المنــافع شــماذ  ةاالبداعیــ الكتابــة

فشـملت االتصــال التبـادلي وممارسـة الخطـاب الرســمي  ةاجـراء تعـدیالت علیهـا بسـهولة ، امــا المنـافع النظریـ

ـــه فـــي تطـــویر تواصـــل فعـــال أو وغیـــر الرســـمي وزیـــادة انشـــغال التعلیـــق عبـــر محـــ ابـــراهیم، (رة الطالـــب لزمیل

  .)167ص، 2012
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 علـى اخـتالف اعمـارهم وثقافـاتهم ، وامـاكن تواجـدهم تحقـق تواصـالً  ةالمتبادلة بین الطلب الكتابةن ا

، االمـر الـذي ةوالثقافیـ ةاجتماعیًا  یلحـظ بكـل سـهولة ویسـر ویـنعكس ایجابیـًا علـى  زیـادة حصـیلتهم المعرفیـ

وتكـون معتمـدة  لبـةلـدى الطبالمسـتوى اللغـوي نها النهـوض أستخدام اسـتراتیجیات تدریسـیة مـن شـیدعو الى ا

  . سائل الواردة في البحثو على الحوار االلكتروني عبر ال
  

تلـك التـي أظهـرت ان التعلیقـات التـي اسـتخدمها ) wendy.2007(ولعل ابرز نتائج دراسـة وینـدي 

ة  والقـراء الكتابـةبـین  أسهمت فـي ایجـاد قـراء جیـدین ، بفعـل التكامـل فـي التـدریس مـا دراسةالمشاركون في ال

في قصـد الكاتـب وكـاملوا بـین  وفكروا المألوفةالتوقعات والكلمات غیر  امارسو  ةبالطلوالربط بینهما ، اذ ان 

هــذا العمــل قــد تــم باســتخدام وســائل  ،تقــویم عملیــه الــنص لوااو وحــتعلمــوه مــن الــنص  ومــا الســابقةمعــارفهم 

  . )90، ص2011الموسى، (التواصل االجتماعي 
  

لبهـــا التواصـــل الفكـــري والثقـــافي واالجتمـــاعي واالقتصـــادي التـــي  تتط وباســـلان الحـــوار مـــن اهـــم 

فــراد علــى التفكیــر المشــترك والتحلیــل واالســتدراك األ ةثــر تنمیــأالحیــاه  فــي المجتمــع المعاصــر، لمــا لــه مــن 

وتفتح له قنوات للتواصـل یكتسـب بهـا  واالنعزالیةالتي تحرر االنسان من االنغالق  األنشطةن الحوار من أو 

الـذي یـؤدي الـى تولیـد االفكـار نـه فـي طریقـه للتفكیـر الجمـاعي والنقـد الفكـري أو  ،والـوعي المعرفـةالمزید من 

  . ناو والتعلف آللت ةعد عن الجمود ویكتسب الحوار والتواصل االجتماعي أهمیته من كونه وسیلبوال
  

وسـیلة التواصـل  باعتبارهـا استراتیجیة الحـوار االلكترونـي) Makeon.1999.25(ویعرف ماكوین 

أو یتواصـل بینهـا أي الطالـب  أویتواصـل فیهـا المعلـم  ةمكتوبـ ةانهـا محادثـ" االجتماعي االلكتروني ، بقوله 

كمــا ان هــذا  ،بحســب برنــامج معــین یناســب احتیاجــاتهم أواســبوعیًا  أوا ً شخصــین بشــكل كتــابي ، امــا یومیــ
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وهـو  لـیس انشـاًء  ةضـمن العدیـد مـن المواضـیع المختلفـیت) الحواریـه االلكترونیـه  الكتابـة(  الكتابةالنوع من 

  .)2013ابو عرجة، ( مكتوب  وانما حوارٌ 

  

إلى لـه فـي مجـأو ن طبیعة الحوار التربوي والقصصي كما هو فـي مسـتوى طلبـه الكلیـات  قـد یـتم تنإ

ــــةالقــــراءة و   Smith 2004.( لــــى  مــــن هــــذا القــــرن و ودرس بشــــكل موســــع فــــي الســــنوات األ الكتاب

Jacobs.1998 (  
  

  دور شبكات التواصل االجتماعي في التعلم والتعلیم
  

المواقع االجتماعیة على الشبكة العنكبوتیة، هي واحدة من أهم الظواهر التكنولوجیة فـي القـرن تُعد 

الحالي، إذ تزاید عـدد مسـتخدمیها فـي السـنوات األخیـرة إلـى أرقـام فلكیـة، وأسـهم االنتشـار الواسـع للحواسـیب 

كمـا أن  ،جتماعیـةهواتف الجیـل الثالـث، إلـى زیـادة تعلـق ومتابعـة المسـتخدمین لهـذه الشـبكات االالمحمولة و 

الحیـاة الحدیثـة الســریع، قـد أسـهم فــي انتشـارها، فـالجمیع یتبـادل الرســائل والمحادثـات ویشـارك الصــور  )رتـم(

 .لواقعیةومقاطع الفیدیو من خالل هذه الشبكات، نظرًا النشغاله عن الحیاة االجتماعیة ا

  

فیهـا شـبكة االنترنـت وأدواتهـا المختلفـة بمـا فیهـا  تـؤديستشهد المرحلة القادمـة أنماطـًا جدیـدة للـتعلم   

، ولن یكـون التعلـیم الجـامعي بمعـزل عـن هـذه التطـورات،  وفـي كـل  مواقع التواصل االجتماعي دورًا محوریًا

رفــع مســتوى المعرفــة واإلدراك لــدى الطلبــة  األحــوال یمكــن أن یســاهم االســتخدام االیجــابي لهــذه المواقــع فــي

دخــال أســالیب جدیــدة تشــجع علــى طــرح األفكــار  مــن خــالل فــتح حــوارات علمیــة بــین الطلبــة ومدرســیهم، وإ

واإلبداع،  وتعزز روح التواصل بین الطلبة والمعلمین مستفیدین مما تقدمه هذه المواقع من خـدمات تسـاعد 

عارتهـا بـین الطلبـة، أو إضـافة المعلم على بنـاء تـدریبات تسـاعد الطا لـب علـى المـذاكرة ، أو تبـادل الكتـب وإ
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المقـررات واإلعالنـات والواجبـات وتكــوین حلقـات نقـاش ومجموعــات للدراسـة علـى مــدار السـاعة فضـال عــن 

ان هذه المواقع تفتح المجال للبث المباشر للمحاضرات والسیمنارات لمن لـم یسـعفه الحـظ فـي الوصـول إلـى 

یس، ال بـل یسـتطیع المـدرس أن یضـع لنفسـه سـاعات مكتبیـة یمكـن مـن خاللهـا للطلبـة التواصـل قاعـة التـدر 

  .) 98، ص2012خمیس، ( معه وطرح األسئلة وتلقى اإلجابة بسرعة عجیبة

  

مــن الواضــح أن هنــاك الكثیــر مــن التطبیقــات التعلیمیــة والخــدمات المباشــرة التــي یمكــن للجامعــات 

منهــا عبــر مواقــع التواصــل االجتمــاعي لتطــویر العملیــة التعلیمیــة بفعالیــة أكبــر  والكلیــات الجامعیــة االســتفادة

وبــدون كلفــة تــذكر، طبعــا هــذا الطــرح ال یعنــي بحــال مــن األحــوال إلغــاء النظــام األكــادیمي المعمــول بــه فــي 

نمـا هـو إضـافة وسـیلة أخـرى لتطـویر العملیـة ال تعلیمیـة الجامعات، أو تجأوز األنظمة والتعلیمات النافذة،  وإ

التي یقاس نجاحهـا فـي قـدرتها علـى اسـتیعاب المتغیـرات المتسـارعة فـي عـالم الیـوم واالسـتفادة منهـا لمـا فیـه 

  مصلحة الطلبة
  

ـــــى أصـــــدقاء جـــــدد أو التواصـــــل مـــــع  ــة لیســـــت مجـــــرد مواقـــــع للتعـــــرف عل ـــ إن الشـــــبكات االجتماعی

یــة مبهــرة إذا تــم اســتخدامه بفعالیــة، األصــدقاء، أو معرفــة مــا یجــري حولنــا فــي العــالم، انــه أیضــا أداة تعلیم

ومـورد مهـم للمعلومـات، ویمكـن للمعلمـین اسـتخدامه فـي غرفـة الصـف خصوصـًا فـي التعلـیم الجـامعي، مــن 

اجل تحسین التواصـل، ودمـج الطلبـة فـي أنشـطة فعالـة تختلـف عـن أسـالیب التـدریس التقلیدیـة، وأیضـا بهـذا 

ویمكـن القـول إن . أخـرى للفیسـبوك أكثـر فائـدة وفاعلیـة األسلوب یتعرف الطالب والشباب علـى اسـتخدامات

هنــاك الكثیــر مــن األفكــار التــي یمكــن أن یســتفید منهــا المــدرس الجــامعي فــي التخصصــات المختلفــة لزیــادة 

فعالیـــة التــــدریس، وأیضــــا لتوجیــــه أنظـــار الطلبــــة مــــن أجــــل اســــتخدام الفیســـبوك فــــي مجــــاالت تعــــود علــــیهم 

  .)167، ص2012خمیس، (بالفائدة
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  أهمیة الشبكات االجتماعیة في الدراسة الجامعیة
  

تــدور الكثیــر مــن التســاؤالت حــول أهمیــة الشــبكات االجتماعیــة فــي الدراســة الجامعیــة، وعلــى رأس 

، 2013عزمـي،(وهذه بعض النقاط التي تستأهل الوقـوف علیهـا  Facebook - MySpaceهذه الشبكات 

  :) 71-66ص

ض النظــر عــن نـوع الحاســوب أو النظـام المســتخدم لتشــغیلها، أو إن جمیـع هــذه الشـبكات ثابتــة، بغـ  -1

  .حتى المتصفح 
  

ـــوا   -2 مـــن الرائـــع أن تســـتخدم أدوات یألفهـــا قســـم كبیـــر مـــن الطـــالب، حتـــى یســـتطیع الطـــالب أن یكمل

  .نقاشاتهم العلمیة الخاصة، في الصف، ما سیثري المادة العلمیة
  

وجــودك فــي صــفحتهم الخاصــة، ویجــدون فــي هــذا قــد یتضــایق الطلبــة مــن : ولكــن فــي نفــس الوقــت  -3

  .تعدي على حریتهم الشخصیة
  

  .قد ال یملك بعض الطلبة حسابا في هذه الشبكات، ولكن بإمكانهم أن ینشئوا حسابا مؤقتا   -4
  

  .بعض الطلبة ال یستطیعون التمیز بین ما هو أكادیمي، وبین ما هو حدیث شخصي  -5
  

  وصیة المعلومات المنشورة، أو الحفاظ على حقوق الملكیة لهاقد تواجهك كأستاذ مشاكل في خص  -6
  

 .وهو ما یمكن تالفیه باستخدام أنظمة الخصوصیة المتعددة التي تقدمها هذه الشبكات  -7
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  كیفیة التعلم من خالل شبكات التواصل االجتماعي
  

واصل االجتماعي، لكي یكون ثمة تواصل تعلیمي بنـَّاء، واستفادة حقیقیة من خدمات شبكات الت
تعلِّم الولوج وفق مجموعة من االشتراطات واالعتبارات التنظیمیة، نذكر  علِّم والمُ فإنه یجب على ُكٍل من المُ

  :)178، ص2009مبیضین، ( من أهمها
  

نشـــئ صـــفحة علـــى أي مـــن مواقـــع التواصـــل   -1 ُ ـــم أن ی علِّ قـــرر، یمكـــن للمُ قُبیـــل الشـــروع فـــي تـــدریس المُ

حتــوى وصــیاغة یشــترك فیهــا الُخبــرا ســاعده علــى تحدیــد المُ ُ هتمــون، ویقــوم بأخــذ آرائهــم، ممــا ی ــالَّب المُ ء والُط

قررة   .األهداف المُ

ناقشات التفاعلیة    -2 همَّةOn tine discussionsإجراء المُ  تقســــــــــــــــــــــــــــــــــیم  ، و، حول الموضوعات المُ

ــالَّب إلـــى مجموعــات فـــي حـــال المهــا ل رســائل إلـــى فـــرد أو رســـا، وإ م الجماعیـــة مثـــل مشــروعات التخـــرُّجالُط

  .مجموعة من الُطالَّب عن طریق الملف الشخصي عند الحاجة
  

مكـــن اســـتخدام بعـــض أدوات ، حیـــث منزلیـــة والمهـــام الدراســـیة اُألخـــرىتســـلیم واســـتالم الواجبـــات ال  -3 ُ ی

نـات likeأو  commentأو  face bookالشبكات االجتماعیة، مثل أیقونات  كوِّ ـالَّب حـول مُ ألخـذ آراء الُط

  .المادة الدراسیة
  

مكــــن جنــــي الكثیــــر مــــن المزایــــا والفوائــــد مــــن  ُ بتطبیــــق هــــذه االشــــتراطات واالعتبــــارات التنظیمیــــة، ی

قدِّمها منظومـات التعلـیم عبـر شـبكات التواصـل االجتمـاعي، حیـث یسـتطیع قائـد المجموعـة  ُ الخدمات التـي تــ

شــ) عضــو هیئــة التــدریس( بــه، والمُ جــراء عــرض مــادة تعلیمیــة مــا علــى ُطالَّ اركة بإثــارة القضــایا التعلیمیــة، وإ

بـه تكلیفـات  ــا أن یضـع لُطالَّ ً نقاش بنـَّاء حول ُكل درس مـن دروس المـادة فـي سـاحة الحـوار، ویسـتطیع أیضـ

ـل إلیـه ُكـٍل مــنهم  مكـن الوقـوف علـى مــا توصَّ ُ عـادة إرسـالها، بحیــث ی حـددة، ثـم یطلـب مـنهم البحــث عنهـا وإ مُ

شـكلة مـا، ویطلـب أن یضـع كـل واحـد على ِحدة، ووضع التقییم الم ناسب، كمـا یسـتطیع أن یعـرض علـیهم مُ
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ـــق  ـــاح لـــه إضـــافة صـــور ومقـــاطع صـــوت وفیـــدیو تتعلَّ تَ شـــكلة فـــي رســـالة خاصـــة، وتُ مـــنهم ردَّا علـــى تلـــك المُ

ســاعد علــى الفهــم بشــكل أفضــل، وتكــون إمـــَّا مــن  ُ بالمــادة أو أحــد دروـسـها، بمــا یثــري المــادة أو الــدرس، وی

ضـــافة روابــط لصــفحات علــى اإلنترنـــت، إنتــاج المُ  شــاركة وإ ـتعلِّم أو مــن انتقائهمـــا، مــع إمكانیــة مُ ـ ــم أو المُ علِّ

بـه فـي  سـبق یجتمـع فیـه مـع ُطالَّ حتواهـا، وتحدیـد موعـد مُ ناقشـة مُ ـن اإلثـراء للمـادة التعلیمیـة ومُ قدِّم المزیـد م ُ تـ

ل موضـوع مـا، واالسـتفادة مـن الدردشـة الوقت نفسه، للرد على أي استفسـار فـوري، أو التحـاور والنقـاش حـو 

تعلِّمـــین أو  ــم والمُ علِّ ناقشــة بعــض عناصـــر الــدرس بـــین المُ الموجــودة علــى شـــبكات التواصــل االجتمـــاعي، بمُ

نشاء تطبیقات جدیدة من شأنها إثراء المادة ودروسها   .بعضهم أو بین المتعلمین أنفسهم، وإ
  

  تجارب دولیة
  

ل  التواصــل االجتمــاعي، كوســیلة هامــة مــن وســائل التعلــیم  علــى شــبكاتبعــض الــدول صــارت تعــوِّ

ذا كـان مـن الصـعب إلقـاء الضـوء علـى ُكـل التجـارب الدولیـة فـي هـذا الشـأن، فإننـا  في العـالم االفتراضـي، وإ

ا من هذه التجارب   :)2015عبود،( نأخذ ثالًث
  

ق: التجربـــة الصـــینیة  -1 اطعـــات الصـــینیة، لقـــد أدخلـــت كثیـــر مـــن المـــدارس، فـــي حواضـــر األقـــالیم والمُ

ــتعلِّم، وأثبتــ ــم والمُ علِّ  ت الدراســات فاعلیــة هــذه التجربــةشــبكات التواصــل االجتمــاعي لتوطیــد العالقــة بــین المُ

شــیر رونغــواي هوانــغ، إلــى أن التجربــة  ُ درة علــى اإلبــداعكســرت روتــین التــدریس، وصــار «ی ُ  الطالــب أكثــر قـــ

ا ً ـــ ُضــیف ســیمان تشــیونغ، فــي كتابــه الــذي صــدر حدیثـ إن هــذه الشــبكات لهــا «): التعلــیم الهجــین(، بعنــوان وی

ننــي أدعــو جمیــع مؤسســـاتنا  ـــي بُكــل ســهولة وتلقائیــة، وإ تلقِّ المعلومــات إلــى ِذهــن المُ درة كبیــرة فــي إیصــال  ُ قـــ

ــع فــي هــذه التجربــة، وتــدقیق النظــر فــي جوانبهــا النفســیة والعملیــة، فهــذا مــن شــأنه إزالــة  التعلیمیــة إلــى التوسُّ

مكِّن مـن تجـأوز الحـواجز اإلحساس بـاال ُ ـالَّب داخـل قاعـات الـدروس، وسـی غتراب الـذي قـد ینتـاب بعـض الُط

ن ُكنــَّا فـي ذات الوقـت ال نـدعو  ـالَّب والمؤسسـات التربویـة التـي ینتمـون إلیهـا، وإ ا بـین الُط ً التي تفصل أحیانــ
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توا طلــق للطـابع الرســمي لســیر الــدروس، بـل یــتم ذلــك بطریقــة مُ زنـة تضــمن االســتقرار داخــل إلـى التجــأوز المُ

ج فــي اســتخدام شــبكات : ویقــول الخبیــر فــي التربیــة الحدیثــة فیلیــب تســانغ..«المؤسســات التعلیمیــة  إن التــدرُ

ـــالَّب،  حقـــق المزیـــد مـــن المنفعـــة للُط ُ مكـــن أن ی ُ خطـــط التعلیمـــي الصـــیني، ی التواصـــل االجتمـــاعي، ضـــمن المُ

ول بهــم إلــى أكبــر قــدر مــن الحماســة، خاصــة عنـــدما حیــث یوفـــِّر مبــدأ التحفیــز والترغیــب، ویضــمن الوصــ

غــات األجنبیــة، التــي  ــم الُل ــدة، منهـا علــى ســبیل المثــال دروس تعلُّ عقَّ ـق األمــر بــدروس قــد یراهــا الــبعض مُ یتعلَّ

  .»تعتمد بشكل أساسي على االنفتاح والحوار، واالنسجام داخل المحیط الدراسي

  

طبَّقـــة حدیثــــ :التجربـــة األمریكیـــة  -2 ا فـــي كثیـــر مـــن المـــدارس والمعاهـــد الرســـمیة والخاصـــة، وهـــي مُ ً ـ

ــالَّب، وكانــت دراســة حدیثــة قــام بهــا نفــر مــن البــاحثین  علِّمــین والُط مارس علــى نطــاق واســع مــن ِقبــل المُ ُ وتـــ

من عموم الُطالَّب یـدخلون إلـى شـبكات التواصـل بهـدف الـتعلُّم % 77بجامعة مینیسوتا، قد أفضت إلى أن 

االنفتاح على وجهات نظر جدیدة، وأنه بحسب بیانات تم جمعهـا علـى مـدار السـتة أشـهر وتنمیة المهارات و 

ــالَّب تتــرأوح أعمــارهم بــین  ــالَّب الــذین یســتعملون مواقــع الشــبكات «ســنة، تبــیَّن  18: 16األخیــرة لُط أن الُط

بــداعاتهم علــى نحــو جیــد فــي الدراســة، ، وتشــیر كرســتین جرینهــو الباحثــة »االجتماعیــة، تطــوَّرت مهــاراتهم وإ

إلــى أن إدراج المنــاهج التعلیمیــة فــي الشــبكات االجتماعیــة، ســاعد علــى جعــل المــدارس أكثــر أهمیــة وذات 

ـــــاءة  ـــــیم، ورفـــــع الكف ــــــالب فـــــي التعل ـــــى زیـــــادة انخـــــراط الُط علِّمـــــون قـــــادرین عل ــــــالَّب، وصـــــار المُ مـغــــــزى للُط

ُضیف»هــارات اتصــال أفضــلالتكنولوجیــة، وتعزیــز روح التعــأون فــي الفصــول الدراســیة، وبنــاء م إن «: ، وتـــ

ا، وســوف یتطــوَّر  ً ـــ التفكیــر لــیس فقــط فــي دمــج التكنولوجیــا الخاصــة بــك، ولكــن فــي خلــق مهــام أكثــر إلحاحـ

شاركة العالمیة لدى الُطالَّب شكالت، والقدرة على المُ   .»التفكیر الناقد وحل المُ
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لتعلــیم الفاعــل، فــإن مجلــس أبــو ظبـــي بعــد أن ثبـــت جــدواها فــي ا: تجربــة دولــة اإلمــارات العربیــة  -3

للتعلــیم، بــدأ یتجــه إلــى توســیع دائــرة اســتخدام شــبكات التواصــل االجتمــاعي فــي العملیــة التعلیمیــة، وبحســب 

ــالَّب،  ــدیر عــام المجلــس، فــإن هــذه الشــبكات صــارت ُجــزًءا ال یتجــزأ مــن تعلــم الُط مغیــر خمــیس الخییلــي، مُ

ـي واإل حیط المحلِّ قلیمـي والعـالم قاطبـة، وجعلـتهم علـى وعـي بُكـل مـا یشـهده العـالم مـن وتعزیز ارتبـاطهم بـالمُ

ستجدات تقنیة وعلمیة وثقافیـة، لـذلك هنـاك اتجـاه قـوي لتجهیـز جمیـع المـدارس بالوسـائل التقنیـة والتعلیمیـة  مُ

تطورة فـي نوقشـت ) اسـتخدام مواقـع التواصـل االجتمـاعي فـي الغـرف الصفــَّیة(وفي ورقة علمیَّة، بعنوان ..المُ

ُرف الصفـــِّیة، وأن العدیــد مــن «: المجلــس، ورد ضــرورة دعــم االنتقــال إلــى التعلــیم التفــاعلي، خاصــة فــي الغـــ

مكِّن نشــاطات الشــبكات  ُ التربــویین صــاروا یســتفیدون مــن تلــك الوســائط فــي تحقیــق أهــدافهم التعلیمیــة، إذ تـــ

نات االجتماعیـة مـن التركیــز علـى البحـث وجمــع البیانـات والتواصـل مــع الُخ  ــدوِّ مكــن اسـتخدام المُ ُ بـراء، وأنـه ی

تبــادل فــي مواقــع المعرفــة اإللكترونیــة، وبشــكل  اإللكترونیــة لتحفیــز النقاشــات والحــوارات البنـــَّاءة، والتعــأون المُ

عــام توفـــِّر جمیــع هــذه الوســائط االجتماعیــة ســهولة الوصــول إلــى الــدعم وتبــادل الخبــرات والتطــویر المهنــي، 

مارسـات ال جتمـع المهنـي والعلمـيوأفضـل المُ تَّبعـة ضـمن المُ ( وكـان المجلـس قـد أطلـق فـي بدایـة العــام .. »مُ

ـف اإللكترونـي«، مشروع )م 2012 ، فـي ِسـت مـدارس بإمـارة أبـو ظبـي، تشـمل طلبـة الصـفین الثالـث »الصَّ

ـدة عـام واحـد ، ربـط مـع والرابع للتعلیم األساسي، الحلقـة األولـى، بواقـع مدرسـتین فـي ُكـل منطقـة تعلیمیـة ولمُ

، ولوحـــات إلكترونیـــة تعمـــل بـــاللمس لتشـــجیع »فیـــدیو كـــونفرانس«ُكـــل مدرســـة مـــن المـــدارس الِســـت بشـــبكة 

ـي والعـالمي، علـى أن یـتم التعمـیم  سـتویین المحلِّ علِّمین والُطالَّب على تبادل المعرفة والمعلومات علـى المُ المُ

  .»على مراحل في بقیة المدارس الحكومیة في اإلمارة

  

توحــد الهــم اإلنســاني ، جــابي لهــذه المواقــع فهــي یاإلتــأثیر ال ننــا ان نغیــب عــن عقولنــا ایضــاً ال یمك

لمــا یمكــن ان یكتســبه  والثقــافي , وزیــادة الرصــید المعرفــي , جتماعیــةواإل, والتعــاطف مــع القضــایا السیاســیة 
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وعصـري ؛ لتصـفح  ,یـد سـهل ، وتكـوین نمـط جدالفرد من هذه المواقع عن كریق تبادل المعلومـات والعمرفـة

, فإننا ال نستطیع أن نغفل الكم الكبیر مـن اآلثـار السـلبیة لمسـتخدمي تلـك المواقـع , وفي المقابل  ،نترنتاإل

جتاحـــت تلــــك إبعـــد أن خصوصـــًا , والتربـــوي , جتمـــاعي واإل, والفیزیولـــوجي , توى النفســـي علـــى المســـمـــا ا

, ومـا ترتـب علیـه مـن أضـرار نفسـیة,  الخصوصـیة نعـدامإ: ل بیت ولعل من أهم تلك اآلثـار المواقع حیاة ك

ویمكــن  إلــى هــدر الوقــت دون فائــدة تُجنــى إضـافة , جتماعیــةوالــزج بهــم نحــو العزلــة اإل. مادیــة و , ومعنویـة 

  :)61ص, 2009ابراهیم، (یجابیات هذه المواقع بما یلي حصر سلبیات وإ 
  

  

 یجابیاتاإل

  ) 2014الرشید، : ( هاهنالك ایجابیات لشبكات التواصل االجتماعي ومن

م عن طریق تبادل المعلومات مع اآلخرین،   - 1 توفر خدمات تعلیمیة أفضل، حیث تساعد على التعّل

  .والمناقشة البناءة للوصول إلى اتفاق حول نقطة النقاش
  

م، وتزید من قدرتهم وتحفزهم   - 2 تساعد على تنشیط المهارات لدى المتعلمین، كما توفر فرصة للتعّل

تفكیر اإلبداعي وبأنماط وطرق مختلفة، وذلك ألن التواصل والتفاعل یتم بین أشخاص مثقفین ومن على ال

  .بیئات مختلفة

  

تعمق المشاركة والتواصل والتفاعل مع اآلخرین، وتعلم أسالیب التواصل الفعال، كما أنها تجعل   - 3

  .المتعلم إیجابیًا، وله دور في الحوار، ورأي یشارك به مع اآلخرین 
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تكفل للمتعلمین الحصول على وسیلة تعلیمیة قویة وفوریة، كما تساعد في تعزیز األسالیب   - 4

  .التربویة للتعلم، فعملیة التعلم تتطلب بیئة تعأونیة یكون المتعلم فیها محورًا لعملیة التعلم

  

لیمي محدد من تحقق قدرًا من الترفیه والتسلیة للمتعلمین، في حین أن هذا الترفیه یكون لهدف تع  -5 

  .قبل المعلم

   

  .هذه المواقع، فتحت وأنتجت لغة جدیدة بین المستخدمین تختلف عن اللغة العربیة أو اإلنجلیزیة  - 6

  

أصبحت جزءًا من حیاتنا الیومیة، فقد غزت جمیع المجاالت لما توفره من خدمات تدریبیة أو   - 7

  .تعلیمیة أو ترفیهیة

  

والمعلمین، بما تقدمه هذه المواقع من خدمات تساعد المعلم  عززت روح التواصل بین الطلبة  - 8

  .على بناء تدریبات تساعد الطالب على المذاكرة

  

عارتها بین الطلبة  -9   .إدخال أسالیب جدیدة تشجع على طرح األفكار واإلبداع، أو تبادل الكتب وإ

  

ـــدین قـــد تـــدخل بعـــض الممارســـات ، جتماعیـــةالعزلـــة اإل، ضـــیاع الوقـــت . (الســـلبیات التـــي تتعـــارض مـــع ال

 )دفـــن المواهـــب واألنشـــطة والهوایـــات، تـــدني المســـتوى األكـــادیمي، والثقافـــة اإلســـالمیة وتهـــدم قـــیم المجتمـــع

  .) 2014الرشید، (
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  الدراسات السابقة:ثانیًا 

  

    "تجاهات الطلبة نحو استخدام اإلنترنت في التعلیمإ" بعنوان:  )م2003(عریقات  دراسة   -1

ســتخدمت وقـد إاإلنترنـت فـي التعلـیم ،  ســتخدامإتجاهـات الطلبـة نحـو إ الـىدراسـة إلـى التعــرف دفت هـذه الهـ 

وقـــد أظهــــرت نتـــائج الدراســـة أن غالبیـــة الطلبـــة یســـتخدمون اإلنترنــــت  ,الباحثـــة المـــنهج الوصـــفي والتحلیلـــي

ابیــة مــن لإلطــالع علــى البحــوث العلمیــة، وبینــت بــأن طلبــة التخصصــات العلمیــة لــدیهم اتجاهــات أكثــر ایج

ســـتخدام اإلنترنـــت وتـــوفر األجهـــزة الحاســـوبیة یـــرتبط إالخبـــرة فـــي  دطلبـــة التخصصـــات اإلنســـانیة، وأن وجـــو 

  .ایجابیًا نحو اإلنترنت

  

الشــباب المصــرى لمواقــع ســتخدام جتماعیــة إلحــول اآلثــار النفســیة واإل :) 2009(دراســة خضــر - 2

 .جتماعیةالشبكات اإل

سـتخدام الشـباب المصـرى لموقـع الفـیس بـوك، والكشــف إدوافــع  الـىدراسـة  الـى التعـرف هـدفت هـذة  ال 

جتماعیـــة والصـــداقات التـــى یكونهـــا الشـــباب المصـــرى وأولویـــة تفضـــیلهم لهـــا عنـــد العالقـــات اإلعـــن طبیعـــة 

جتماعیـة مـن خـالل ة الدراسـة عـن حـالتهم النفسـیة واإلطریقة تعبیـر عینـ الىالتعامل مع أصحابها، والتعرف 

وكــان مــن اهــم  ,فــي دراســته والتحلیلــي المــنهج الوصــفي ســتخدم الباحــثإوقــد , س بــوكســتخدامهم موقــع الفــیإ

أن أبرز مصادر معرفة طلبة جامعـة القـاهرة والجامعـة البریطانیـة بموقـع الفـیس بـوك هـم األصـدقاء ، نتائجها

آلخـرین ال توجد عالقة بین الطریقة التى یقدم بهـا طـالب الجامعـات أنفسـهم ل،  وانه %36والمعارف بنسبة 

   .على موقع الفیس بوك والجامعة التى یدرسون بها
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جتمــاعي فــي تحصــیل العلــوم ل اإلســتخدام شــبكات التواصــإفاعلیــة  :)2011( دراســة  العنــزي - 3

  .مجتمع المعرفة تجاه نحوواإل 

تجــاه جتمــاعي فـي تحصــیل العلـوم واإلسـتخدام شــبكات التواصـل اإلإ هـدفت الدراسـة الــى معرفـة فاعلیــة 

 هحیـث خلصــت الدراسـة إلـى أنــ ,سـتخدمت الباحثــة المـنهج الوصـفي فــي دراسـتهاوقـد إ, ع المعرفــةنحـو مجتمـ

 العنایـة بمؤسسـات التربیـة والتعلـیم ومؤسســات فــال بـد مـن ،وللوصـول إلـى مجتمـع المعرفـة وتحقیـق متطلبـات

ـــیم العـــالي وتزویـــدها بالتقنیـــة   نلإلفـــادة مـــالحاجـــة  بـــرزت هنـــا  نمـــع متطلبـــات العصـــر ومـــالمتالئمـــة التعل

مجتمـــع  جتمـــاعي بوابـــة للولـــوج إلـــىاصـــل اإلشـــبكات التو تكفـــل شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي؛ اذ  تطبیقـــات

  .المعرفة

العـام  الـرايجتمـاعي فـي تشـكیل دور شـبكات التواصـل اإل  :)2013( الدبیسي والطاهات دراسة - 4

 ،لدى طلبة الجامعات األردنیة

ـــــى   ـــــة الجاســـــتخدام إمعرفـــــة معـــــدالت هـــــدفت الدراســـــة ال ـــــة لشـــــبكات التواصـــــل طلب معـــــات األردنی

ومسـتوى  العـام لـدى الطلبـة، يالـراّ تجاهـات إشف عـن العوامـل المـؤثرة فـي تشـكیل والك جتماعي الرقمیة،اإل

، عتمادهــا مصــادر لألخبــار والمعلومــاتإلوســائل اإلعــالم التقلیدیــة ب جتمــاعيمنافســة شــبكات التواصــل اإل

ســـتخدام شــــبكات إعـــدة نتـــائج أبرزهــــا انتشـــار وخلصـــت الدراســــة  ,ســـتخدم الباحـــث المــــنهج الوصـــفيوقـــد إ

أصــبحت تشــكل مصــدرًا مــن مصــادر حصــولهم علــى  جتمــاعي بــین الطلبــة، وأن تلــك الشــبكاتالتواصـل اإل

األخبــار والمعلومــات التــي مــن شــأنها التــأثیر فــي تشــكیل الــراي العــام ،ومنافســة لوســائل اإلعــالم التقلیدیــة 

 .ذلك والصحافة اإللكترونیة في
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فــي  جتمــاعي فــي تنمیــة الــوعي لــدى الشــبابدور شــبكات التواصــل اإل :)2014(العنــزي دراســة - 5

  , منطقة الجوف في المملكة العربیة السعودیة

جتمــاعي اإل جتمــاعي فــي تنمیــة الــوعيالتعــرف علــى دور شــبكات التواصــل اإل هــدفت الدراســة إلــى

وبیــان عالقــة ذلــك  الجــوف فــي المملكــة العربیــة قتصــادي لــدى الشــباب فــي منطقــةوالثقــافي والسیاســي واإل

جتمــاعي الوقـت، ونـوع شـبكة التواصـل اإل قامـة، ومعـدلالفئـة العمریـة، ومكـان اإل(: بـبعض المتغیـرات وهـي

جتمـاعي، والتعـرف علـى ل اإلسـتخدام شـبكات التواصـإ كذلك هدفت إلى التعرف علـى مبـررات )المستخدمة

ـــــرز ســـــتخدام شـــــبكات التواصـــــل اإلإ عنـــــدأبـــــرز اإلشـــــباعات التـــــي یحققهـــــا الشـــــباب  جتمـــــاعي، ومعرفـــــة أب

جتمــــاعي، اإل جتمــــاعيســــتخدام شــــبكات التواصــــل اإلإ یجابیــــات والســــلبیات لــــدى الشــــباب التــــي یحققهــــااإل

ــــى دور شــــبكات التواصــــل اإلو  ــــدى الشــــباب  جتمــــاعي المســــتخدمةالتعــــرف إل ــــوعي الثقــــافي ل فــــي تنمیــــة ال

فـروق فـي مسـتوى الـوعي إلى التعرف علـى ال ذلك هدفت الدراسةقتصادي، وكجتماعي، والسیاسي، واإلواإل

ــــة  قتصــــادي لــــدىجتمــــاعي، والسیاســــي، واإلالثقــــافي واإل الشــــباب فــــي منطقــــة الجــــوف فــــي المملكــــة العربی

وتوصــــلت الدراســــة إلــــى  ,شــــباعاتســــتخدمات واإلعتمــــدت  هــــذه الدراســــة علــــى مــــدخل اإلإوقــــد  الســــعودیة

  :النتائج كان أبرزها مجموعة من

 نترنــــت بشــــكل یــــومي، ویقضــــين معظــــم أفــــراد العینــــة یســــتخدمون اإلأظهــــرت نتــــائج الدراســــة أ -أ

 وكـــان أكثـــر أفـــراد العینـــة مرتـــادي شـــبكات معظمهـــم فـــي كـــل جلســـة ســـاعة إلـــى أقـــل مـــن ســـاعتین

والبحـوث  نترنـت وفـي إجـراء الدراسـاتوتـوفر اإل جتماعي یستخدمونها لوجود وقت فـراغالتواصل اإل

  .لكترونیةاإلومتابعة الصحف 

جتمـــاعي فـــي العمـــل ثـــم فـــي إلا أن معظـــم أفـــراد عینـــة الدراســـة یســـتخدمون شـــبكات التواصـــل -ب

  كان لشبكة توتیر تلیها ستخدامإا بشكل یومي، حیث أظهرت أن أكثر ویستخدمونه المنزل،
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ویسـتخدمون للـرد فـي  سـتخدام یكـون لهـم هـو فـي الفتـرة المسـائیة،إواتس أب ثـم فـیس بـوك، وأكثـر  

  .ثالث ساعات عظمهم على معلومات یتلقونها من اآلخرین ما یقارب ساعتین إلى أقل منم

 سـتخدام شـبكات التواصـل كـان یعـود للتواصـلتـائج الدراسـة أن أعلـى المبـررات إلكما بینـت ن   -ج

شـــباعات المتحققـــة تعـــود إلـــى أن وأكثـــر اإل. تلفـــةمـــع األصـــدقاء والحصـــول علـــى المعلومـــات المخ

تصــال دائــم مــع اآلخــرین وتفــتح لــه فرصــة للتعبیــر إجتمــاعي تبقــي الفــرد علــى اإل التواصــل شــبكات

  .بحریة عن رأیه

 جتمــاعي كــانســتخدام شــبكات التواصــل اإلئج الدراســة أن أبــرز اإلیجابیــات إلكمــا بینــت نتــا   -د

 جتمــاعيخــرى، كمــا أنهــا وســیلة للتواصــل اإلعالمیــة األبكات اإلیعــود إلــى أنهــا جذابــة مقارنــة بالشــ

وتفاعـل الشـباب، فیمـا كــان أعلـى السـلبیات لهـا أنهــا تقـدم أفكـارا سـلبیة ال تتفــق مـع الثقافـة، ولیســت 

  .ذات مصداقیة دائما

جتمـــاعي فـــي تحقیـــق احتیاجـــات الشـــباب دور شـــبكات التواصـــل اإل):  2014(منصـــور دراســـة -6

 الجامعي األردني

حتیاجـــات إعي فـــي تحقیـــق جتمـــاالتعـــرف علـــى دور شـــبكات التواصـــل اإلهـــذه الدراســـة إلـــى  تهـــدف

حتیاجــات یرمــوك، وبیــان الفــروق فــي تحقیــق اإلجامعــة ال الشــباب األردنــي مــع التطبیــق علــى شــباب

الوصــفي التحلیلــي،  عتمــدت الدراســة علــى المــنهجإ. تغیــرات الدیموغرافیــة والوظیفیــةتبعــا لــبعض الم

داف الدراســة، تــم فــردا مــن طــالب جامعــة الیرمــوك، ولتحقیــق أهــ 286وتكونــت عینــة الدراســة مــن 

ســـتخدام األســـالیب اإلحصـــائیة إخمســـة محـــاور، وتـــم تحلیـــل النتـــائج بتكونـــت مـــن  تصـــمیم اســـتبانة

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة. التباین كالنسب المئویة والتكرارات والتحلیل العاملي وتحلیل

  %.93.7جتماعي بنسبة الشباب األردني شبكات التواصل اإلیستخدم • 
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لــدى % 72.4جتمـاعي بنســبة سـتخدام شــبكات التواصــل اإلإوأ الفــیس بــوك المرتبـة األولــى فــي بـت• 

  .األخرى افراد العینة مقارنة مع الشبكات

  %50.0جتماعي بالمرتبة األولى بنسبة عامة ستخدام الیومي لشبكات التواصل اإلحظي اإل• 

ــــىیســــتخدم الشــــباب شــــبكات التواصــــل اإل • ــــا بنســــبة عامــــة ســــاعت جتمــــاعي مــــن ســــاعة إل ین یومی

38.1.%   

  %.86.4جتماعي في المنزل بنسبة یستخدم الشباب شبكات التواصل اإل •

سـتخدام شـبكات التواصـل إققها الشـباب الجـامعي األردنـي مـن شباعات یحإ/ هناك خمس حاجات• 

  جتماعي، وهذه الحاجاتاإل

حاجـــــــــات  .2معلومـــــــــات / حاجـــــــــات معرفیـــــــــة. 1: ســـــــــتخدامها وهـــــــــيإة حســـــــــب أولویـــــــــات مرتبـــــــــ

  حاجات. 3سیكولوجیة /وجدانیة

  .ملء الفراغ/حاجات الهروب من الواقع. 5تواصل / جتماعیةإحاجات . 4براغماتیة /شخصیة
  

استخدام الصـحف الحواریـة مـن خـالل البریـد االلكترونـي فـي  )2009( رزاق وعصماويدراسة   - 7

  .تطویر االهتمام بالكتابة والمهارات
  

الدب النظـري والدراسـات النـي بحثـت فـي اثـر اسـتخدام اسـتراتیجیة الحـوار مراجعة االدراسة الى هدفت  

فــي تطــویر مهــارة الكتابــة عنــد الطلیــة المــالیزیین، وباســتخدام منهجیــة البحــث ) االیمیــل ( االلكترونــي عبــر 

النـوعي التــي تقـوم علــى تحلیـل الوثــائق حللـت خمــس عشــرة دراسـة بحثــت فـي الموضــوع خلـص التحلیــل الــى 

. العدید من الفرص البحثیة والنتائج التي  اثبتت فاعلیـه هـذه االسـتراتیجیة فـي تنمیـه مهـارة الكتابـة ان هناك 

واثبتــت الدراســات ان اســتراتیجیة الحــوار االلكترونــي عبــر البریــد االلكترونــي یمكــن ان تكــون اداة فعالــه فــي 

  لوب تدریس ممتع ومثیر للدافعیةتطویر دراسات الطالب الكتابیة وتحسین مهاراتهم التواصلیة ، وانها اس
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ــث  )2006(القــاعوددراســة  - 8 ــذ الصــف الثال ــیم اللغــة العربیــة لتالمی ــي لتعل تصــمیم موقــع الكترون

  االساسي وقیاس فاعلیته في تعلمهم للقراءة والكتابة 
  

الكشــف عــن اثــر تصــمیم موقــع الكترونــي لتعلــیم اللغــة العربیــة لتالمیــذ الصــف الــى الدراســة هــدفت    

االساســـي وقیـــاس فاعلیتـــه فـــي تعلمهـــم القـــراءة والكتابـــة واخـــذت عینـــة الدراســـة مـــن مدرســـة المغیـــر الثالـــث 

طالبــًا وطالبــة فــي الصــف الثالــث االساســي ) 88(االساســیة المختلطــة، اختیــرت بالطریقــة القصــدیة وتضــم 

شـعبتین  طالبـًا وطالبـة مـوزعین علـى) 44(موزعین على أربعة شعب وزعوا الـى مجمـوعتین تجریبیـة وتضـم 

تم تدریسهم بالطریقـة التقلیدیـة، كشـفت الدراسـة عـن زیـادة التحصـیل لـدى طلبـة الصـف الثالـث االساسـي فـي 

مهارتي القراءة والكتابة تعزى الى طریقـة التـدریس لصـالح اسـتخدام الموقـع االلكترونـي، وقـد أوصـت الدراسـة 

التعلـیم بـدورات تدریبیـة تعلیمیـة باســتخدام بالحـاق معلمـي الصـفوف الـثالث األولـى فـي مـدارس وزارة التربیـة و 

  .مواقع الكترونیة لیتمكنوا من استغالل قدراتهم في طرائق التدریس
  

أثر استخدام استراتیجیة الصـحف الحواریـة االلكرتونیـة والیدویـة فـي  )2009(المبیضین دراسة  - 9

 االردنتنمیة مهارات الكتابة االستیعاب القرائي لدى طالب المرحلة االسیاسیة في 
  

االلكرتونیـة والیدویـة فـي تنمیـة  اسـتراتیجیة الصـحف الحواریـةالدراسة الـى بیـان اثـر اسـتخدام هدفت 

، ولتحقیــق هـــذه الدراســة تـــم مهــارات الكتابــة االســـتیعاب القرائــي لــدى طـــالب المرحلــة االسیاســـیة فــي االردن

ثالثـة مجموعـات مجمـوعتین  طالب من طالب الصف العاشر االساسي ووزعوا عشوائیًا علـى) 45(اختیار 

تجـریبیتین، تـدرس االولــى منهمـا وفـق اســتراتیجیة الصـحف الحواریــة االلكترونیـة وعـدد طالبهــا خمسـة عشــر 

طالبــًا امــا الثانیــة فتــدرس اســتراتیجیة الصــحف  الحواریـــة الیدویــة ، وكشــف الدراســة عــن وجــود فــروق دالـــة 

الضـابطة علـى القیـاس البعـدي تعـزى الـى االسـتراتیجیة احصائیًا بین متوسطات اداء المجموعات التجریبیة و 

  .مدار البحث لصالح المجموعتین التجریبیتین 
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اســـــتخدامات شـــــبكتي التواصــــل االجتمـــــاعي الفـــــیس بـــــوك وتـــــویتر  )2014(الرشـــــید دراســــة   -10

   واالشباعات المتحققة لدىطلبتي الجامعات االردنیة 

الجامعـات االردنـي لشـبكتي التواصـل االجتمـاعي  الدراسة الى معرةف طبیعـة اسـتخدام طلبـةهدفت 

دوافع واالشـباعات المتحققـة، اعتمـدت الفیس بوك وتویتر والوقوف علـى انمـاط اسـتخدام المـوقعین وتحدیـد الـ

الباحثة على المنهج الوصفي باستخدام اداة المالحظة واالستبانة وتوصلت الدراسة الى نتـائج مـن أهمهـا ان 

علــى نســبة باالســتخدام تلتهــا بفــارق كبیــر شــبكة تــویتر ثــم بالمرتبــة  الثالثــة شــبكة شــبكة الفــیس بــوك نالــت ا

الیوتیـــوب ، امـــا شـــبكة جوجـــل بلـــس وانســـتقرام فقـــد جـــاءت فـــي المرتبـــة االخیـــرة واظهـــرت النتـــائج ان الوقـــت 

  .مساءَا   12مساءًا الى  9االكثیر تفضیًال  لدى العینة الرتیاد الشبكتین كان من الساعة 

  

كثــر الــدوافع لالســتخدام هــو التواصــل مــع االخــرین وتفضــیلهم الموضــوعات الثقافیــة امــا اقــل ومــن ا

فــان ابــداء الــراي یحریــة والتواصــل والحــوار موضــوعات اهتمامــًا الدعایــة والتســویق وفیمــا یتعلــق باالشــباعات 

  .والثقة بالنفس واالبداع كانت اكثر االشبابعات تحقیقًا 

  

القــة بــین اســتخدام الشــباب المصــري لمواقــع الشــبكات االجتماعیـــة الع )2011(اســعد دراســة   -11

   وقیمهم المجتمعیة دراسة على موقعي الیوتیوب والفیس بوك  

الدراســة الــى معرفــة العالقــة بــین اســتخدام الشــباب المصــري لمــوقعي الفــیس بــوك والیوتیــوب هــدفت 

حیـــث تـــم اســـتخدام مـــنهج المســـح واجریـــت والتـــاثیر علـــى القـــیم المجتمعیـــة ودوافـــع اســـتخدامهم لهـــذه المواقـــع 

الدراسة التحلیلیة على موقعي الفیس بوك والیوتیوب، اما فیما یتعلـق بالدراسـة المیدانیـة اجریـت علـى طـالب 
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الجامعـات المصــریة فـي المســتوایت الدراســیة والعمریـة المختلفــة، حیـث اعتمــد الباحــث علـى تحلیــل مضــمون 

  :استبیان لجمیع البیانات حیث خلصت الدراسة الى ما یلي المواقع على االنترنت وعلى استمارة 

احتــل موقــع الیوتیــوب مشــاهدة فــي مقــاطع الفیــدیو بفــارق كبیــر علــى ارســال تعلیقــات علــى   .أ

مقطــع الفیــدیو والــذي یشــیر الــى اتجــاه الغالبیــة مــن الطــالب الــى المشــاركة الســلبیة فــي الموقــع عــن 

  .ماتطرحه مقاطع الفیدیو من أفكار  طریق المشاهدة دون التفاعل ایجابًا حول

یقضـــي طـــالب الجامعـــات وقتـــًا طـــویًال علـــى موقـــع الفـــیس بـــوك ویرجـــع ذلـــك الـــى طبیـــة   .ب

االنشـطة والتطبیقـات المتنوعـة التـي تمكـن الطـالب مـن قضـاء وقـت طویـل فـي الموقـع للتفاعـل مـع 

ظ علـــى شـــبكاتهم شــبكاتهم االجتماعیـــة ، وقـــد اســـتخدم الطــالب موقـــع الفـــیس بـــوك مــن اجـــل الحفـــا

  .االجتماعیة اكثر من البحث عن صداقات جدیدة 

مــن % 97دل االنفتــاح مــن جانــب الطــالب علــى اســتخدام الفــیس بــوك الــذي اظهــر نســبة   -ج

، حیـــث احتلـــت مجموعـــات النقـــاش الترفیهیـــة مقدمـــة مجموعـــات النفـــاش التـــي انصـــم الیهـــا الطـــالب

ا تنــــاول الموضــــوعات البســــیطة تلیهــــا طــــالب الجامعــــة علــــى موقــــع الفــــیس بــــوك ویــــتم مــــن خاللهــــ

  .المجموعات االجتماعیة والسیاسیة 

  

ـــي شـــبكات التواصـــل  )2011( مـــراددراســـة   -12 دور االعـــالم فـــي تنشـــیط الحـــراك السیاســـي العرب

   االجتماعي نموذجًا  

الدراسة الى معرفة كیف وظف الحراك السیاسـي العربـي او مـا یعـرف بربیـع الثـورات العربیـة هدفت 

نیة االعالم الجدید، وشبكات التواصـل االجتمـاعي تحدیـدًا فـي تـأجیج هـذه الثـورات وادامـة زخمهـا وتعبـة امكا

لهــذه الثــورات واهتمــدت الباحــث شــبابها وبالشــكل التــي باتــت فیــه مواقــع التواصــل االجتمــاعي عنوانــًا رمزیــًا 

  :على المنهج النوعي وابرز النتائح التي توصلت الیها 



50 
 

االجتمــاعي باتــت تصــنع رأیــًا عامــًا ، وتأثیرهــا یتناســب طردیــًا مــع نهضــة  شـبكات التواصــل  -أ

المجتمــع التكنولوجیــة والمعرفیــة وتكمــن االهمیــة للموقــع بكســر الحــواج بــین افــراد المجتمــع وتقــربهم 

  .من بعض للتعارف وتبادل الخبرات واالهتمامات فیما بینهم 

للتواصــل بــین النــاس واكتشــف الشــباب العــالم یتحــدث عــن الیوتیــوب والفــیس بــوك كوســائل   -ب

  دورها االجتماعي باتت اداة سیاسیة للتغییر 

ستجعل التكنولوجیا الحدیثة مسؤولة عـن صـیاغة عقـول الشـباب خاصـة في االیام المقبلة،   -ج

  .الفیس بوك التي تعتبر ساحة للتعبیر 
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  :الدراسات األجنبیة

  دراسـة)Friedman and Friedman  ،2013 (بعنـوان :"Using Social Media 

Technologies to Enhance Online Learning"  

  

هــدفت الدراســة البحـــث فــي األدبیـــات المنشــورة ذات الصـــلة بموضــوع وســـائل التواصــل االجتماعیـــة 

ــــة فــــي تعزیــــز الــــتعلم عــــن بعــــد،والنظر فــــي أنشــــطة الــــتعلم علــــى االنترنــــت مــــن خــــالل منظــــور  التكنولوجی

وقــد خلصــت الدراســة إلــى أن الطــالب الــذین . ة لهــذا الیــوم تكنولوجیــات االتصــال الجدیــدةالخصــائص الممیــز 

ق التقلیدیـــة ســـوف یجـــدون  انهـــم یرفضـــون التكیـــف مـــع التكنولوجیـــا الحدیثـــة ویصـــرون علـــى اســـتخدام الطـــر 

اصـــبح میئـــوس مـــنهم، وأن األســـاتذة الـــذین یرغبـــون فـــي زیـــادة قیمـــتهم إلـــى مؤسســـاتهم یجـــب تبنـــي التقنیـــات 

  . واستخدام جمیع أنواع األدوات لنقل المعرفة

  

 دراســة )Chen and bryer ،2012( بعنــوان:  "Investigating Instructional 

Strategies for Using Social Media in Formal and Informal 

Learning" 
  

مي وغیـــر هـــدفت الدراســـة البحـــث عـــن كیفیـــة اســـتخدام وســـائل االعـــالم االجتماعیـــة لـــربط الـــتعلم الرســـ

وتستكشــف هـــذه الدراســة النوعیــة اســـتخدام  .الرســمي وتســمح للطـــالب لالتصــال بطــرق جدیـــدة وذات مغــزى

. وسـائل االعــالم االجتماعیــة بــین أعضــاء هیئــة التــدریس فــي االنضــباط اإلدارة العامــة فــي الوالیــات المتحــدة

هم وتصـوراتهم السـتخدام وســائل شـارك ثمانیـة مـدربین مـن الوالیـات المتحـدة فــي مقـابالت هاتفیـة حـول تجـارب

أن الـتعلم غیـر  علـى أن المـدربین ینظـرون  وقـد خلصـت الدراسـة الـى  . االعالم االجتماعیة للتعلـیم والـتعلم
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الرسـمي باسـتخدام وســائل اإلعـالم االجتماعیـة یمكــن أن یتیسـر مـن قبــل المـدربین ودمجهـا فــي بیئـات الــتعلم 

  . شاركة، واسعة االتصاالترسمیة إلجراء مناقشات غنیة، وزیادة الم
  

 دراسة )Hew،2011 (بعنوان:  
Students’ and teachers’ use of Facebook 

هدفت الدراسة الى استعراض البحوث والدراسـات المنشـورة التـي تركـز علـى اسـتخدام الفیسـبوك مـن 

ق بــأغراض والهــدف مــن االســتعراض هــو لــیس فقــط لمناقشــة الفیســبوك فیمــا یتعلــ. قبــل الطــالب والمعلمــین

التـــدریس أو الـــتعلم، أو عـــن القیمـــة التربویـــة لهـــا فـــي حـــد ذاتهـــا، ولكـــن أیضـــا لتقـــدیم تقریـــر مفصـــل عـــن 

 . تشــارك المســتخدمین فــي أنشــطة الفیســبوكیأو إلــى أي مــدى  للمشــاركینالشخصــي  لالســتخدامالفیســبوك 

وأن القلیـــل جـــدا، ة اال بلـــم یســـتخدم كوســـیلة تعلیمیـــ أن الفیســـبوك الـــى  االســـتنتاجات تشـــیر عمومـــاً وكانـــت 

للبقــاء علــى اتصــال مــع األفــراد المعــروفین، وأن الطــالب یمیلــون إلــى  الفیســبوك أساســاً  موتخدیســلطــالب ا

  . الكشف عن المزید من المعلومات الشخصیة عن أنفسهم في الفیسبوك

  

ق فــي أن األخیــرة ذات أهــداف عامــة تتعلــ)  2014منصــور،(وتختلــف الدراســة الحالیــة عــن دراســة 

 .باســتخدام الطلبــة الجــامعیین بشــكل عـــام؛ أمــا الدراســة الحالیــة فإنهــا مكرســـة لقیــاس فاعلیــة الــتعلم والتعلـــیم

ـــة بحثیـــة تـــدرس ظـــاهرةعـــن الدراســـات الســـابقة   هـــذه الدراســـةســـتختلف و  شـــبكات التواصـــل  نتشـــارإ كمحاول

ـــیم لـــفـــي  اثرهـــا جتمـــاعي، مـــن أجـــل توضـــیحاإل ســـتفادتهم منهـــا مـــدى إدى طـــالب الجامعـــات األردنیـــة و التعل

خـالل مسـح  وذلـك مـن الطـالب نحوهـاتجـاه إ و  بالتزود بـالعلم والمعرفـة وتاثیرهـا علـى التحصـیل العلمـي لـدیهم

بـــین طـــالب اعي جتمـــاإل نتشـــار شـــبكات التواصـــلإوتســـلیط الضـــوء علـــى  ، راء الطـــالبأســـتبیان إ میـــداني و 

جتمـاعي عمومـا وفـي شـبكات التواصـل اإل ترنتوسرعة التقدم التكنولوجي في مجال اإلن  ردنیةالجامعات األ
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ثـــر شـــبكات التواصـــل أإجــراء دراســـة تبحـــث فــي  اإللكترونیــة خصوصـــًا والتوجـــه العــالمي نحوها،ممـــا یتطلـــب

  .ردنیةتماعي في تعلیم طالب الجامعات األجاإل

  

 دراســة )Bueno ،1998( بعنــوان:  " The impact of the written dialogue 

manually or via email at student achievement Development " 
  

اثــر الحــوار المكتــوب یــدویًا أو عبــر االیمیــل فــي تنمیــة تحصــیل الطــالب  بیــانهــدفت هــذه الدراســة 

لتحقیـــق هـــدف و  ،االســـبان الـــذین یتعلمـــون اللغـــة االنجلیزیـــة لغـــة ثابتـــة خاصـــة فـــي مهـــارتي القـــراءة والكتابـــة

تجریبیــة وضــابطة اســتخدمت التجریبیــة : البــة الــى  مجمــوعتین طالبــًا وط) 50(الدراســة قســمت عینــة مــن 

استراتیجیة الحوار االلكتروني، بینمـا اسـتخدمت المجموعـة الضـابطة اسـلوب تعلـم القـراءة والكتابـة التقلیـدي، 

وبمالحظــة اعمــال الطلبــة ومتــابعتهم یومیــًا ولمــدة ثالثــة اشــهر توصــلت الدراســة الــى ان اســتراتیجیة الحــوار 

نــي وســیلة هامــة لممارســة اللغــة االنجلیزیــة، فقــد اســتطاع طــالب المجموعــة التجریبیــة الكتابــة دون االلكترو 

خوف من االخطاء االمالئیة، هذا باإلضافة الى ان هناك أثرًا ایجابیًا لقراءة الحـوار االلكترونـي عبـر البریـد 

لتجریبیــة اكثــر مــن تحصــیل االلكترونــي فــي تنمیــة عــادات القــراءة الجیــدة، وأن تحصــیل طــالب المجموعــة ا

  . طالب المجموعة الضابط
 

 

 دراسـة )Knipper ،2006( بعنـوان:  " E Writing in improving the quality of 

students' writing " 
  

تقصــي أثــر الكتابــة االلكترونیــة فــي تحســین نوعیــة الكتابــة لــدى طلبــة المرحلــة الــى هــدفت الدراســة 

دراكهــم بـذلك ومصــاد رهم المفضــلة فـي ممارســة الكتابـة التفســیریة، اذا طبقــت الدراسـة علــى عینــة االبتدائیـة وإ

طالبًا في نهایة المرحلة االبتدائیـة كـانوا یكتبـون صـحفهم باسـتخدام مصـادر الطباعـة ومصـادر ) 56(قوامها 
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، وقــد كشــفت النتــائج عــن وجــود فــوارق دالــه بــین نوعیــه الكتابــة المنتجــة تعــزى الــى وســائط) االیمیــل (  معــًا

ــى الجهـــد والوقـــت المســـتغرق فـــي  الكتابـــة ، فقـــد اظهـــرت الدراســـة ان طلبـــه الصـــف  الكتابـــة امـــا بالنســـبة الـ

  .بذلوا ربع الجهد مقارنة بأقرانهم الذین استخدموا الكتابة یدویًا ) االیمیل ( الخامس الذین  كتبوا باستخدام 
  

 دراسة )Reed ،1979( بعنوان:  "Dilaouge Journal Communication " 

  

التــي اجرتهــا علــى طلبــة الصــف الســادس االبتــدائي فــي مدرســة لــوس انجلــوس هــدفت هــذه الدراســة 

وتوصلت الى أن مثل هذه الكتابة التفاعلیة تحول كال من الطلبـة والمعلـم لكـي یـتعلم كـل طـرف مـن االخـر، 

ادواتـه واهدافـه وقد زود هذا البحث الباحثة باطار یوضح أن مفهوم الحـوار یتسـع لیشـمل مصـطلحات مثلـت 

بصـورة تبادلیــة وتشـاركیة، اذ تشــترك هــذه المصـطلحات جمیعهــا فــي تحقیـق هــدف اللغــة جمیعهـا وتســهم فــي 

تحدیــد غــرض المــتعلم مــن اللغــة للوصــول الــى التفاعــل مــع اآلخــرین بصــورة تحقــق التواصــل الــدائم والفهــم 

المصــطلحات هــي الفهــم، والتقلیــد  المشــترك لأللفــاظ والمعــاني مــن خــالل التفكیــر حولهــا ومــن خاللهــا وهــذه

  .والتفاعل والتواصل

  

 دراسة )Gonzaleas ،1998( بعنوان: " The impact of electronic 

communication to students " 
  

بیان اثـر االتصـال االلكترونـي علـى الطـالب االسـبان الـذین یتعلمـون اللغـة هدفت هذه الدراسة الى 

النتــائج متفقــة مــع اســتخدام االتصــال االلكترونــي ، ألنــه یقلــل الوقــوع فــي  كلغــة ثانیــة إذ جــاءت،االنجلیزیــة 

االخطـــاء والخــــوف منهـــا، ألن التركیــــز یكــــون علـــى المحتــــوى، وتطـــویر االفكــــار اكثــــر فـــي بنــــاء الوحــــدات 

اللغویــة، لــذا فــإن نوعیــة األهــداف اللغویــة المنتجــة، كانــت اكثــر تحســنًا عنــد مقارنتهــا بــالحوار المعتمــد علــى 

م والورقة، وقـد عملـت اسـتراتیجیة الحـوار االلكترونـي علـى تقویـة الطالقـة فـي الكتابـة وتعزیزهـا ومسـاعدة القل

  . الطلبة النظر الى الكتابة كإحدى وسائل التعبیر
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  الدراسات السابقةما یمیز هذه الدراسة عن 

  

التواصـــل  بعــد اســتعراض الدراســات العربیــة واالجنبیــة التـــي اجریــت فــي موضــوع اســتخدام شــبكات

االجتمـاعي كــأداة للــتعلم والتعلـیم لــدى طلبــة الجامعـات والتــي تمكــن الباحـث مــن الرجــوع الیهـا للتعــرف علــى 

آلیاتهـــا وطـــرق قیاســـها، واالدوات المســـتخدمة فیهـــا لقـــراءة نتائجهـــا وفـــق االســـس العلمیـــة الدقیقـــة فقـــد تبـــین 

الباحـــث فـــي عینــة بعـــض الدراســـات  للباحثــة ان هـــذه الدراســة ركـــزت علـــى منهجیــة البحـــث الكمـــي، وتــدخل

وتوجیههــا واخــتالف االدوات المســتخدمة لقیــاس درجــة اســتخدام شــبكات التواصــل االجتمــاعي كــآداة للــتعلم 

  .والتعلیم، وقد افادت الدراسة الحالیة من هذه الدراسة في جانبها النظري، لمعرفة اجراءات تطبیق الدراسة 

  

ر شـبكات التواصـل االجتمـاعي بصـفتها اداة للـتعلم والتعلـیم وفیما یتعلق بوجـود دراسـات متعلقـة بـدو 

لدى طلبة الجامعات االردنیة ، لم تعثر الباحثة علـى ایـة دراسـات تشـیر الـى اسـتخدامها ، غیـر ان مـا ذكـر 

من دراسـات تطرقـت الـى بیـان اثـر تصـمیم الموقـع االلكترونـي فـي تعلـیم القـراءة والكتبـاة كمـا هـو فـي دراسـة 

وقــد تنوعــت الدراســات الســابقة فــي المتســوى التعلیمــي الــذي تناولتــه ، اذ أهتمــت بجمیــع ) 2006(القــاعود 

مراحــل التعلــیم ، واتفقــت معظــم نتــائج الدراســات علــى أهمیــة دور شــبطات التواصــل االجتمــاعي وأثرهــا فــي 

لرســـمي، الـــتعلم والتعلـــیم واشـــار بعضـــها الـــى كیفیـــة اســـتخجام وســـائل االعـــالم لـــربط الـــتعلم الرســـمي وغیـــر ا

  .واالتصال بطرق جدیدة بین الطلبة واالدارة

فــي حــین بــین بعــض الدراســات دور شــبكات التواصــل االجتمــاعي فــي تشــكیل الــراي العــام 

مثلمــا بینــت بعضــها دور شــبكات ) 2013)  (العبیســي والطاهــات(لــدى طلبــة الجامعــات االردنیــة 

، هــذا باالضــافة الــى بعــض )2014العنــزي، (التواصـل االجتمــاعي فــي تنمیــة الــوعي لــدى الشــباب 
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الدراســات التــي بینــت فاعلیــة اســتخدام شــبكات التواصــل االجتمــاعي فــي تحصــیل العلــوم واالتجــاه 

  .نحو مجتمع المعرفة 
  

وتـأتي الدراسـة الحالیـة متمیــزة عـن كثیـر مــن الدراسـات السـابقة كونهــا الدراسـة االولـى التــي 

تها اداة للـــتعلم والتعلــیم لـــدى طلبـــة الجامعـــات تناولــت اســـتخدام شـــبكات التواصــل االجتمـــاعي بصـــف

االردنیــة فــي االردن علــى وجــه الخصــوص وتحفیــزهم علــى اســتخدام شــبكات التواصــل كــاداة للــتعلم 

ــــة  والتعلــــیم فــــي جمیــــع المراحــــل الدراســــیة وفــــي مجــــاالت دراســــیة متنوعــــة  علمیــــة وانســــانیة ونظری

سـات التـي تناولـت دور الشـبكة االلكترونیـة وتطبیقیة وقد جـاءت هـذه الدراسـة اسـتكماال لـبعض الدرا

فــي التعلــیم بشــكل او بــآخر ، غیــر ان مــا ســبق هــذه الدراســة تنــاول دراســة تعــالج مواضــیع محــددة 

تختلـــف عـــن موضـــوع بحثنـــا االمـــر الـــذي یقـــدم هـــذه الدراســـة كـــأول دراســـة عربیـــة تناولـــت اســـتخدام 

  .لجامعات االردنیةشبكات التواصل االجتماعي بصفتها اداة للتعلم لدى طلبة ا
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  الفصل الثالث

  الطریقة و اإلجراءات

  منهجیة الدراسة: أوالً 

اســتنتد البحــث علــى المــنهج الوصــفي باســتخدام اســلوب المســح المیــداني مــن خــالل اســتطالع اراء     

طلبــــة الجامعــــات االردنیــــة الحكومیــــة والخاصــــة بهـــــدف التعــــرف علــــى درجــــة اســــتخدام شــــبكات التواصـــــل 

  .عي بصفتها اداة للتحصیل العلمي والمعرفة لدیهم ما االشبابعات التي حققتها هذه الشبكات لهم االجتما
  

لیعتبــر منهجـــًا مالئمـــأ ویهــدف المـــنهج الوصـــفي الــى وصـــف واقـــع المشــكالت والظـــواهر المبحوثـــة 

ل لتحقیـــق اهــــداف هــــذه الدراســــة التـــي تســــعى الــــى تحلیــــل اســـتخدامات الطلبــــة الجــــامعیین لشــــبكات التواصــــ

  .االجتماعي فیما یتعلق بالتعلم والتعلیم 
  

  مجتمع الدراسة: ثانیاً 

تكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن ثـــالث جامعـــات اردنیـــة هـــي الجامعـــة االردنیـــة وجامعـــت بتـــرا وجامعـــة 

الشرق االوسط، حیث ان الجامعة االردنیة تعـد جامعـة رسـمیة فـي حـین تمثـل جامعـة الشـرق االوسـط والبتـرا 

  .لخاصةممثلتین للجامعات ا

  

  فـــــي الجامعـــــة االردنیــــــة ) 350(علـــــى مجتمـــــع البحــــــث الكلـــــي منهـــــا  اســـــتبانة) 450(تـــــم توزیـــــع 

  .استبانة تم توزیعها على الجامعتین االخرتین ) 100(والباقي 

) 400(اســتبانة مــن مجتمــع البحــث الكلــي فبلغــت االســتبانات الصــالحة للتحلیــل ) 35( تــم اســتبعاد

  استبانة
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   عینة الدراسة: ثالثاً 

مفــردة مــن الطلبــة فــي الجامعــات الــثالث وهــي عینــة عشــوائیة ولكنهــا ) 400( بلغــت عینــة الدراســة    

مفــردة والبتــرا ) 100(مفــردة وفــي الشــرق االوســط ) 200(طبقیــة كانــت اعــداد العینــة فــي الجامعــة االردنیــة 

  .یوضح توزیع العینة حسب المتغیرات الدیمغرافیة ) 1(والجدول رقم ) 100(

  )1( جدول رقم

  عینة الدراسة حسب المتغیرات الدیمغرافیة دتوزیع أفرا

 النسبة التكرار المتغیر

 الجامعة

 %50 200 األردنیة

 %25 100 الشرق االوسط

 %25 100 البترا

 الجامعة.نوع
 %50 200 حكومیة

 %50 200 خاصة

 االجتماعي.النوع
 %39 155 ذكور

 %61 245 إناث

 التخصص
 %36 144 كلیات علمیة

 %64 256 كلیات إنسانیة

هل تستخدم شبكات التواصل االجتماعي 

 كأداة للتعلم والتعلیم

 %67 266 نعم استخدمها

 %19 74 ال استخدمها

 %15 60 احیانا استخدمها
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 بلغــت حیــثلمتغیــر الجامعــة كــان للجامعــة األردنیــة  یالحــظ مــن الجــدول الســابق أن أعلــى تكــرار

حیـث بلغـت ) البتـرا(وایضا لجامعـة ) الشرق األوسط( لجامعة وادنى تكرار  ، وادنى%)50(نسبتهم 

 لكـل نـوع حكومیـة وخاصـة، %) 50(نسـبتهم  بلغت حیث ، ومن حیث نوع الجامعة%)25( نسبتهم

( بنسـبة) ذكـور( لفئـة تكـرار وادنـى%)  61( نسـبتهم بلغـتفاالنـاث  اما مـن حیـث النـوع االجتمـاعي

وادنــى تكــرار %)  64(بنســبة   كلیــات انســانیةلــى تكــرار لفئــة جــاء اع التخصــص، وفــي  %) 39

شــبكات التواصــل االجتمــاعي كــأداة للــتعلم والتعلــیم  اســتخدام، وفــي %) 36( بنســبة) علمیــة(لفئــة 

  . %)15(بنسبة  الذین اجابو احیاناوادنى تكرار لفئة %) 67( جاءت نسبة من یستخدمها

  

  أداة الدراسة :رابعاً 

اد اداة الدراســـة اداة الدراســـة لجمـــه البیانـــات الخاصـــة بالرســـالة وهـــي صـــحیفة قامـــت الباحثـــة باعـــد

  :التي اشتملت على عدد من المحاور وهي ) االستبانة(االستقصاء  

  .) العمر، النوع االجتماعي، نوع الجامعة ، نوع الكلیة(الخصائص الدیمغرافیة للمبحوثین وتشمل   -1

  ) .عة االلكترونيموقع الجام(كیفیة استخدام العینة   -2

  ) .الفیس بوك(كیفیة استخدام العینة لشبكة   -3

  ).توتیر(كیفیة استخدام العینة لشبكة   -4

  ).الیوتیوب(كیفیة استخدام العینة لشبكة   -5

  )اخرى(كیفیة استخدام العینة لشبكة   -6

  .دوافع واسباب االستخدام  -7

  .االشباعات المتحققة في التعلم والتعلیم  -8
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  صدق األداة  :خامساً 

ســــتبانة وذلــــك بعرضــــها بصــــورتها األولیــــة علــــى مجموعــــة مــــن الصــــدق الظــــاهري لإل تــــم تحقیــــق 

بــداء مالحظــاتهم عــالم والقیــاس والتقــویم إلمــن ذوي اإلختصــاص فــي مجــال اإل) 1(الملحــق رقــم كمــین المح

 توضـــعحظـــاتهم وبعـــد األخـــذ بمال ســـتبانة حســـب مجاالتهـــا بالحـــذف واإلضـــافة والتعـــدیل،وتنـــاول فقـــرات اإل

  .) 3(ملحق رقم  ستبانة بصورتها النهائیةاإل

  

  داةثبات األ: سادساً 

ســـتطالعیة مـــن خـــارج عینـــة الدراســـة للمـــرة ینـــة إعلـــى ع طبقـــت االداةســـتبانة للتأكـــد مـــن ثبـــات اإل

رتبــاط حســاب معامــل اإلتــم ومــن ثــم  )Test-retest(ســتبانة للمــرة الثانیــةاإل تقــدمد إســبوعین األولــى، وبعــ

  .داةعادلة بیرسون كمؤشر على ثبات األمحسب 
  

  المعالجة االحصائیة: سابعاً 

االحصـائي وتمـت االسـتفادة مـن البرنـامج فـي  SPSSتم تفریغ البیانات وتحلیلها واستخدام برنـامج 

احتســـاب التكـــررات والنســـب المئویـــة  فـــي الجـــداول التكراریـــة البســـیطة ، وكـــذلك تـــم احتســـاب المتوســــطات 

  .افات المعیرایة الحسابیة واالنحر 
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  جراءات الدراسةإ: اً ثامن

 .الموضوعب ي والدراسات السابقة ذات الصلةطالع على األدب النظر اإل - 1

 .داة الدراسةبناء أ - 2

 .داة الدراسةالتأكد من صدق وثبات أ - 3

 .داة الدراسةالحصول على إذن رسمي لتطبیق أ - 4

 .داة الدراسة على العینة المختارةبیق أتط - 5

 .ي جداول خاصةت فالبیاناجمع  - 6

 .عرض النتائج - 7

 .ستصدار التوصیات في ضوئهامناقشة النتائج وإ  - 8
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  الفصل الرابع

  التحلیل االحصائي للدراسة المیدانیة

  

  :شبكات التواصل االجتماعي التي تستخدمها كأداة للتعلیم والتعلم - 

  )2(الجدول

  اة للتعلیم المئویة للشبكات األكثر استخداما كأدالتكرارات والنسب 

 النسبة التكرار الشبكة

 %27 209 موقع الجامعة االلیكتروني

 %34 260 الفیس بوك

 %8 60 التویتر

 %12 94  البرید االلیكتروني

 %20 152 الیوتیوب

 %100 775 الكلي

  

)  260(جاء لشبكة الفیس بوك حیث بلغ تكرارهم  یالحظ من الجدول السابق أن أعلى تكرار

  .%)8( وبنسبة  ) 60(لالستخدام التویتر كأداة للتعلم بتكرار بلغ وادنى تكرار  ، وادنى)%34( وبنسبة

  والتعلیم؟ للتعلم كأداة اإلجتماعي التواصل شبكات إستخدام درجة ما: السؤال األول



63 
 

 إستخدام درجةل لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة

  ،بشكل عام ولكل مجال من مجاالت أداة الدراسة والتعلیم للتعلم كأداة اإلجتماعي صلالتوا شبكات

  .ذلك) 2(ویظهر الجدول 

 )3(الجدول 

 التواصل شبكات إستخداملدرجة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب 

  مرتبة تنازلیاً بحسب المجاالت  والتعلیم للتعلم كأداة اإلجتماعي

لفقرةا الرقم  
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعیاري
 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 1 0.74 3.74 الجامعة موقع 1

 متوسطة 2 1.37 3.36 یوتیوب 2

 متوسطة 3 1.12 3.12 االلیكتروني البرید 3

 متوسطة 4 1.05 2.80  الفبسبوك 4

 متوسطة 5 0.96 2.39 تویتر 5

تراوحت  والتعلیم للتعلم كأداة اإلجتماعي التواصل بكاتش إستخدامأن درجة ) 3(یالحظ من الجدول 

، بمتوسط شبكة الجامعة ، وجاء في الرتبة األولى مجال)2.39 -3.74(المتوسطات الحسابیة بین 

 یوتیوب،  وفي الرتبة الثانیة جاء مجال مرتفعةوبدرجة ) 0.74(وانحراف معیاري ) 3.74(حسابي 

، وجاء في الرتبة  قبل االخیرة متوسطةوبدرجة ) 1.37(ي وانحراف معیار ) 3.36(بمتوسط حسابي 

، وبدرجة متوسطة، وجاء في )1.05(وانحراف معیاري ) 2.80(بمتوسط حسابي  الفیس بوك  مجال

  .وبدرجة متوسطة) 0.96(وانحراف معیاري ) 2.39(بمتوسط حسابي  تویتر الرتبة االخیرة مجال
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    : لجدول اآلتيوجاءت فقرات هذه المجاالت كماهو مبین با
  

 )4(الجدول 

 التواصل شبكات إستخدام لدرجة والرتب المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات

  تنازلیاً  بحسب الفقرات مرتبة  والتعلیم للتعلم كأداة اإلجتماعي
  

 لالسباب االلكتروني الجامعة موقع الى الجأ الرقم
 التالیة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 الدرجة لرتبةا

 مرتفعة  1 0.87 4.59  لمعرفة مواعید االختبارات الفصلیة والنھائیة  1

میة     2 ل رس ن عط امعي م ویم الج ة التق لمعرف
 مرتفعة  2 1.50 4.13  ومناسبات دینیة ووطنیة وجامعیة

ي      3 امج الدراس ة البرن ب بمعرف دما ارغ عن
 مرتفعة  3 1.29 4.04  المقرر

 مرتفعة  4 1.11 4.02  تي الدراسیةعندما احتاج معرفة عالما  4

 مرتفعة  5 1.34 3.89  عند حاجتي لتسجیل المواد الدراسیة  5

 مرتفعة  6 1.48 3.87  لمعرفة اعالنات الجامعة  6

 متوسطة  7 1.34 3.62  لمعرفة نشاطات الجامعة  7

ة       8 ق الجامع ات  بمراف ى معلوم الع عل لالط
 متوسطة  8 1.69 3.12  االخرى

 متوسطة  9 1.56 3.07  ھیئة التدریس نبذة عن اعضاء  9

 متوسطة  10 1.74 3.03  لمعرفة اخبار الجامعة  10

  متوسطة 0.74 3.74  الدرجة الكلیة

  التالیة لالسباب بوك الفیس موقع الى الجأ
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تخدم  1 ئلة  اس رح األس ض  أداة ط رح بع لط
 متوسطة  1 1.66 3.63  .االسئلة المتعلقة بالمواد الدراسیة

ل أي     أداة استخدم  2 ك لتحمی ات؛ وذل تحمیل الملف
 متوسطة  2 1.73 3.59  .زمالئيمشاركتھا مع  أرغبملفات 

3  
تخدم ي«أداة  اس ق«أو أداة » أعجبن » التعلی

وع     ول الموض ة ح ة فوری ة راجع دیم تغذی  لتق
  .المطروح

 متوسطة  3 1.69 3.49

يء  4 ة أنش م مجموع ادة باس یة، الم  الدراس
 متوسطة  4 1.78 3.34  .يفیھا للنقاش مع  زمالئ للمشاركة

دیو  استخدم   5 اطع الفی ي    الصور ومق والصوت ف
 متوسطة  5 1.90 3.32  الدراسیة بالمادة الموضوعات الخاصة 

داث      استخدم   6 ذكر أح دء ب ي للب أداة الخط الزمن
 متوسطة  6 1.44 3.20  .معینة ومتابعة تسلسلھا الزمني

تخدم   7 اركة أداة اس ات ال؛ لمش معلوم
  .مع الزمالءلقة بالموضوع الدراسي متعال

 متوسطة  7 1.92 3.19

8  
ق   استخدم   ي    تطبی ل  ف تحمی

وك ونشرھا        یس ب ى الف ة عل ررات التعلیمی المق
  .للمتعلمین

 متوسطة  8 1.93 2.95

ة ملخص    استخدم   9 ي كتاب تند ف  ات أداة إنشاء مس
 متوسطة  9 1.67 2.90  .المواد الدراسیة المقررةعن 

10  
خاصة  الفیس بوك في إنشاء صفحات استخدم 

ة؛  ب یات معروف المواد   شخص ة  ب ا عالق لھ
  الدراسیة

 متوسطة  10 1.72 2.72

11  
تخدم ق  اس     تطبی

وك؛      یس ب ل الف دى داخ اء منت مح ببن ذي یس ال
  .الزمالء اثناء التعلمللتواصل بین 

 متوسطة  11 1.79 2.70

تخدم  12 ي  اس وك ف یس ب جتالف ض ل یس بع
 متوسطة  12 1.85 2.65  الموضوعات المرتبطة بالمادة الدراسیة

أحد المتخصصین إلى الصفحة الخاصة   أدعو   13
 متوسطة  13 1.85 2.55  .المادةثراء موضوعات إل بالمادة الدراسیة
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تخدم  14 د    اس ن موع ھ ع بات للتنبی أداة المناس
 سطةمتو  14 1.68 2.50  .اختبار أو إحضار واجب بتاریخ معین

اطق أو      استخدم  15 د من ك لتحدی اكن؛ وذل أداة األم
 متوسطة  15 1.69 2.39  .دول معینة؛ أو األماكن القریبة

تخدم  16 ال   اس ك إلرس ائل وذل ال الرس أداة إرس
  منخفضة  16 1.63 2.33  .المطلوبة مني الواجبات

17  
تخدم  ق اس    تطبی

 منخفضة  17 1.43 1.93  .ألجنبیةاة الفیس بوك لتعلم اللغفي  .

18  
ض   بأداة األعضاء   استخدم  زمالء إعطاء بع  ال

ل الحیات؛ مث ورات  : ص ي المنش تحكم ف ال
  .المعروضة في المجموعة

 منخفضة  18 1.24 1.89

19  
تخدم ل    اس ك للتواص ة؛ وذل أداة الدردش

زامن  ة  المت ات خاص ي مناقش زمالء ف ع ال م
  .بالمواد الدراسیة

 فضةمنخ  19 1.29 1.87

  متوسطة 1.05 2.80  الدرجة الكلیة

  التالیة لالسباب تویتر موقع الى الجأ

1  
دة    ادة أو الوح م الم تاق باس م أو ھاش ئ وس انش
ذه   وى ھ ة محت ة أو مراجع ھ مناقش تم فی لی

 .الوحدة
 متوسطة  1 1.61 2.86

2  
ة    اریع التعلیمی تاق للمش م أو ھاش يء وس أنش

ي طرأ   ى  الجماعیة لمتابعة التطورات الت ت عل
 .المشاریع

 متوسطة  2 1.44 2.75

3  
ل    واجز مث ر الح أداة لكس ویتر ك تخدم ت اس
ة      ؤال أو المناقش ن الس ة م ل والرھب الخج

 .المباشرة أمام الجمیع
 متوسطة  3 1.50 2.64

ك مشاركة   : تویتر كأداة للعصف الذھني  4 بإمكان
 متوسطة  4 1.50 2.57 .األفكار والمعلومات مع طالبك في أي وقت

5  
ع   ل م أداة للتواص ویتر ك تخدم ت اس
ن   تفادة م دھم واالس ة جدی الخبراءومتابع

 .خبراتھم لتطویر مھاراتي
 متوسطة  5 1.49 2.55
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6  
رین    ى اآلخ رف عل أداة للتع ویتر ك واء :ت س

ادة    نفس الم رین ل اتذه أخ الب او اس ط
 .ومشاركتھم المعلومات والنقاشات

  متوسطة  6 1.49 2.54

7  
ع   تخدم موق اء ) twtpoll.com(اس إلنش

ویتر   ي ت اركتھ ف ویت ومش تبیان او تص اس
 .لمعرفة رأي الزمالء بموضوع معین

 متوسطة  7 1.46 2.52

8  
ین    اش ب ة للنق الة رقمی ویتر كص تخدم ت اس

اتذة  دة   واألس ادر المفی اركة المص ة ومش الطلب
 .والمنوعة

 متوسطة  8 1.22 2.42

9  
اركة     ع ومش أداة لجم ویتر ك تخدم ت اس

ادرالمرتبطة ع   المص یة م ادة الدراس بالم
 الزمالء

 متوسطة  9 1.56 2.40

داخالت،    10 اش والم ي النق ویتر ف تثمر ت اس
 متوسطة  10 1.22 2.39  .والتغریدات المفیدة

ا    11 استخدم تویتر كأداة للتواصل مع  الزمالء فیم
 منخفضة  11 92. 2.20 .یخص المواد الدراسیة

12  
ة   أداة تقویمی دروس ال : استخدم تویتر ك ابقة  لل س

ن       رة م ة مباش ة راجع ذ تغذی الل اخ ن خ م
 الالستاذ او الزمالء

 منخفضة  12 1.12 2.06

ة     13 ات الخاص راءة االعالن ویتر لق تخدم ت اس
 منخفضة  13 1.27 1.91 .بالمواد الدراسیة

14  
ي    اعدني ف ویتر لیس ى ت ي عل اب ل يء حس أنش
ن     ار ع ي لالستفس اتذتي وزمالئ ل اس التواص

 .ش حول نقطة ماموضوع معین أو النقا
 منخفضة  14 0.91 1.64

  متوسطة 0.96 2.39  الدرجة الكلیة

  التالیة لالسباب االلكتروني البرید الى الجأ

ات   البرید االلكتروني استخدم   1 ي المعلوم في تلق
 مرتفعة  1 1.62 3.78 الجدیدة  المدرسي وزمالئي الطلبة

ى  استخدم لوحات النقاش في   2 ول إل الوص
 متوسطة  2 1.75 3.56 .لواجبات بسھولة  المحاضرات وا
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3  
البتعاد عن لاستخدم البرید االلكتروني 

الیب  ي التدریس التقلیدي اس ذي ال یراع ال
  امكانیاتي

 متوسطة  3 1.70 3.47

تخدم   4 ئلة  البرید االلكتروني اس رح االس ط
 متوسطة  3 1.62 3.47 المتنوعة على االساتذة وزمالئي

5  
تخدم د اس یلة ياإللكترون البری ال كوس  لالتص

ین ن  بالمتخصص ف  م الم  دول مختل  الع
 وأبحاثھم خبراتھم من واالستفادة

 متوسطة  5 1.62 3.29

لبرید االلكتروني  لالطالع على م ااستخد  6
 متوسطة  6 1.63 3.28 اساتذتي وزمالئيبحوث 

تخدم  7 د اس ي البری یلة اإللكترون لیم كوس  لتس
 سطةمتو   7 1.67 3.24  .المنزلي للمدرس الواجب

8  
ي    اركة ف ي المش ي ف د االلكترون تخدم البری  اس

األفكار ل مناقشة وتبادوالمؤتمرات التفاعلیة 
  ليوالخبرات وعناصر المعلومات في جو تفاع

 متوسطة  8 1.69 3.23

تطیع    9 المشاركة في الندوات والمؤتمرات اس
 متوسطة  9 1.74 2.88 التفاعلیة المتاحة  عبر البرید االلكتروني

10  
ت ةاس وائم خدم خدم ة الق  Mailing( البریدی

List( یس ي تأس وائم ف ة ق اتذة  خاص باالس
رات  لتبادل معھم التحاور یتم لكي والطلبة  الخب
  العلمیة

 متوسطة  10 1.75 2.54

استخدم البرید االلكتروني كمصدر لتلقي   11
 متوسطة  11 1.40 2.39 الدراسات المتنوعة عن تخصصي

12  
تخدام البری  اعدني اس ي یس على د االلكترون

 لإثراء النقاش في معارف مختلفة  من خال
 .المباشر  ل المحادثة والتفاع

 منخفضة  12 1.62 2.32

  متوسطة 1.12 3.12  الدرجة الكلیة
  التالیة لالسباب YouTube الى الجأ

1  
 المعلومات عن للبحث وسیلة الیوتیوب استخدم

ارات ة والمھ ى  المتاح بكة عل یم الش ن  للتعل  م
  .لھاخال

 مرتفعة  1 1.64 3.84
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دیو         2 ات فی ي المشاركة بملف وب ف استخدم الیوتی
 مرتفعة  2 1.79 3.69 .تعلیمیة للتفاعل التعلیمي مع الزمالء

3  
ي    وب ف تخدم الیوتی دیو   اس ات الفی ل ملف تحمی

ررات     ویر المق ي تط ا ف ة لتوظیفھ التعلیمی
 .الدراسیة

 متوسطة  3 1.61 3.64

تخدم  4 وب اس تم  كمكتب الیوتی دیو ی ات الفی ة لملف
 متوسطة  4 1.78 3.62 .الرجوع إلیھا في مختلف األغراض التعلیمیة

تخدم  5 وب اس وى   الیوتی زین المحت یلة لتخ وس
 متوسطة  5 1.52 3.53 .المصور السترجاعھ في أي وقت

6  
تودع  وب كمس تخدم الیوتی ات اس دیو لملف  الفی

یقى الم والموس جیالت واألف ة والتس  التاریخی
  .والتعلیمیة یھیةوالترف

 متوسطة  6 1.66 3.47

7  
دیو  لقطات  بنشر الیوتیوب استخدم ق  فی  والتعلی
ط  نشر  أو علیھا الكتابي ع  راب ى  لموق  شبكة  عل

  بھا، مرتبطة اإلنترنت
 متوسطة  7 1.65 3.42

8  
ال   جیل األعم ي س وب ف تخدم الیوتی اس
ر    م عب الھا للمعل ة وإرس طة المنزلی واألنش

 .الشبكة
 توسطةم  8 1.61 3.33

9  
ادة      اة خاصة بالم استخدم الیوتیوب في عمل قن
ل     ة بالعم طة الخاص رض األنش ة لع التعلیمی

 .التعلیمي باستمرار
 متوسطة  9 1.82 3.22

10  
ي الوصول     وب ف ررات  استخدم الیوتی ى لمق ال

ر     ة عب ات التعلیمی ة بالمؤسس ة الخاص التعلیمی
 .قناتھا الخاصة على الشبكة

 متوسطة  10 1.80 3.18

تخدم   11 اھدة  ،YouTube Eduاس ك بمش وذل
 متوسطة  11 1.39 3.15  المرتبطة بتخصصي  التعلیمیة الفیدیو أشرطة

12  
ي   وب ف تخدم الیوتی ین  اس اركة المتعلم مش

ادة       دم الم ي تخ ة الت دیو التعلیمی ات الفی بملف
  .الدراسیة عبر القناة التعلیمیة

 متوسطة  12 1.91 3.12

13  
دیم    استخدم الیوتیوب في إنش ة لتق اة تعلیمی اء قن

ل       دیو والتفاع ات الفی الل ملف ن خ یم م التعل
 .حولھا

 متوسطة  13 1.35 2.51

  متوسطة 1.37 3.36  الدرجة الكلیة
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 والتعلیم للتعلم كأداة اإلجتماعي التواصل شبكات إستخدام درجة أن) 4( الجدول من یالحظ

  :بحسب فقرات كل مجال فقد جاءت على النحو اآلتي

  : الجامعة وقعمجال م .1

احتصلت على  وقد وبدرجة مرتفعة) 0.74( معیاري وانحراف) 3.74( حسابي بمتوسطجاء 

 ،"والنهائیة الفصلیة االختبارات مواعید لمعرفة"والتي تنص على  ) 9(أعلى رتبة في هذا المجال الفقرة 

 الفقرة االخیرة بةالرت في وجاءت  ،وبدرجة مرتفعة) 0.87( معیاري وانحراف) 4.59( حسابي بمتوسط

وبدرجة ) 1.74( معیاري وانحراف) 2.03( حسابي بمتوسط" الجامعة اخبار لمعرفة"على تنص التي) 8(

  .متوسطة

  : الفیس بوك مجال  .2

احتصلت على  وقد وبدرجة متوسطة) 1.05( معیاري وانحراف) 2.80( حسابي بمتوسطجاء 

 االسئلة بعض لطرح  األسئلة طرح أداة استخدم" والتي تنص على ) 3(أعلى رتبة في هذا المجال الفقرة 

  ،وبدرجة متوسطة) 0.66( معیاري وانحراف) 3.63( حسابي بمتوسط ،"الدراسیة بالمواد المتعلقة

 مع المتزامن للتواصل وذلك الدردشة؛ أداة استخدم"على تنص التي) 28( الفقرة االخیرة الرتبة في وجاءت

وبدرجة ) 1.29( معیاري وانحراف) 1.87( حسابي بمتوسط" الدراسیة بالمواد خاصة مناقشات في الزمالء

  .منخفضة

  : تویتر مجال  .3

احتصلت على  وقد وبدرجة متوسطة) 0.61( معیاري وانحراف) 2.86( حسابي بمتوسطجاء 

 لیتم الوحدة أو المادة باسم هاشتاق أو وسم انشئ"والتي تنص على  ) 2(أعلى رتبة في هذا المجال الفقرة 

وبدرجة ) 0.71( معیاري وانحراف) 4.44( حسابي بمتوسط ،"الوحدة هذه محتوى مراجعة أو مناقشة هفی



71 
 

 لیساعدني تویتر على لي حساب أنشيء"على تنص التي) 3( الفقرة االخیرة الرتبة في وجاءت  ،مرتفعة

 حسابي طبمتوس" ما نقطة حول النقاش أو معین موضوع عن لالستفسار وزمالئي اساتذتي التواصل في

  .وبدرجة منخفضة) 0.91( معیاري وانحراف) 1.64(

  : البرید االلكتروني مجال  .4

احتصلت على  وقد وبدرجة متوسطة) 1.12( معیاري وانحراف) 3.12( حسابي بمتوسطجاء 

 المعلومات تلقي في االلکتروني البرید استخدم"  على تنص والتي) 4( الفقرة المجال هذا فيأعلى رتبة 

  مرتفعة، وبدرجة) 1.62( معیاري وانحراف) 3.78( حسابي بمتوسط ،"الطلبة وزمالئي لمدرسيا  الجدیدة

 إثراء على االلكتروني البرید استخدام یساعدني"على تنص التي) 2( الفقرة االخیرة الرتبة في وجاءت

 حرافوان) 2.32( حسابي بمتوسط"  المباشر لوالتفاع المحادثة لخال من  مختلفة معارف في النقاش

  .منخفضة وبدرجة) 1.62( معیاري

  : یوتیوب مجال  .5

احتصلت على  وقد وبدرجة متوسطة) 1.37( معیاري وانحراف) 3.36( حسابي بمتوسطجاء 

 المعلومات عن للبحث وسیلة الیوتیوب استخدم"والتي تنص على  ) 2(أعلى رتبة في هذا المجال الفقرة 

) 1.64( معیاري وانحراف) 3.84( حسابي بمتوسط ،"خاللها من للتعلیم الشبكة على المتاحة والمهارات

 قناة إنشاء في الیوتیوب استخدم"على تنص التي) 5( الفقرة االخیرة الرتبة في وجاءت  ،وبدرجة مرتفعة

 معیاري وانحراف) 2.51( حسابي بمتوسط" حولها والتفاعل الفیدیو ملفات خالل من التعلیم لتقدیم تعلیمیة

  .توسطةوبدرجة م) 1.32(
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 والتعلیم للتعلم كأداة اإلجتماعي التواصل شبكات إستخدام درجة تختلف هل: الثانيالسؤال 

 ؟)حكومة,خاصة( الجامعة نوع بإختالف

 التواصل شبكات إستخدامتم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة         

، كما تم تطبیق اختبار )حكومة,خاصة( الجامعة عنو تبعا لمتغیر  والتعلیم للتعلم كأداة اإلجتماعي

)t-test ( ویظهر الجدول)ذلك) 5 .  

  

  )5(الجدول 

 اإلجتماعي التواصل شبكات إستخدامالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة 

  )حكومة,خاصة( الجامعة نوع، تبعا لمتغیر )t-test(، واختبار  والتعلیم للتعلم كأداة

  العدد   الجامعة نوع  المجال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري
 مستوى الداللة قیمة ت

 الجامعة.موقع
 0.002* 3.080 0.80 3.62 200 حكومیة

   0.66 3.85 200 خاصة

 الفبسبوك
 0.290 1.059 1.02 2.74 200 حكومیة

   1.08 2.85 200 خاصة

 تویتر
 0.026* 2.239 0.91 2.28 200 حكومیة

   0.99 2.49 200 خاصة

 االلیكتروني.البرید
 0.310 1.017 1.12 3.18 200 حكومیة

   1.12 3.06 200 خاصة

 یوتیوب
 0.568 0.572 1.36 3.32 200 حكومیة

   1.39 3.40 200 خاصة
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 )α≥0.05(إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ) 5(تشیر النتائج في الجدول  

 الجامعة نوعتبعا لمتغیر  والتعلیم للتعلم كأداة اإلجتماعي التواصل كاتشب إستخداملدرجة 

استنادًا إلى قیمة  )مجال موقع الجامعة ومجال تویتر(في المجاالت جمیعها باستثناء  ،)حكومة,خاصة(

) ت(لمجال شبكات الجامعة و بلغت قیمة   )0.002(وبمستوى داللة ) 3.080(المحسوبة إذ بلغت ) ت(

 تویتر حیث جاء الفرق لصالح الجامعات الخاصة لمجال)  0.026( داللة وبمستوى) 2.239( المحسوبة

  . بدلیل ارتفاع متوسطاتهم الحسابیة

  

 والتعلیم للتعلم كأداة اإلجتماعي التواصل شبكات إستخدام درجة تختلف هل: السؤال الثالث

  ؟)علمیة،انسانیة(الكلیة نوع بإختالف

 التواصل شبكات إستخدامات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة تم حساب المتوسط        

  ، كما تم تطبیق اختبار)علمیة،انسانیة(الكلیة نوعتبعا لمتغیر  والتعلیم للتعلم كأداة اإلجتماعي

)t-test ( ویظهر الجدول)ذلك) 6 .  

  )6(الجدول 

 اإلجتماعي التواصل شبكات إستخدامالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة 

  )علمیة،انسانیة(الكلیة نوع، تبعا لمتغیر )t-test(، واختبار  والتعلیم للتعلم كأداة

 العدد  الكلیة نوع  المجال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري
 قیمة ت

مستوى 

 الداللة

 الجامعة.موقع
 0.933 0.084 0.78 3.73 144 علمیة

   0.72 3.74 256 انسانیة

 0.052* 1.948 1.03 2.93 144 علمیة بوكالفبس
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   1.06 2.72 256 انسانیة

 تویتر
 0.178 1.350 0.93 2.47 144 علمیة

   0.97 2.34 256 انسانیة

 االلیكتروني.البرید
 0.307 1.022 1.01 3.20 144 علمیة

   1.18 3.08 256 انسانیة

 یوتیوب
 0.038* 2.077 1.25 3.55 144 علمیة

   1.43 3.26 256 انسانیة

  

 )α≥0.05(إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ) 6(تشیر النتائج في الجدول  

 ،)علمیة،انسانیة(الكلیة نوعتبعا لمتغیر  والتعلیم للتعلم كأداة اإلجتماعي التواصل شبكات إستخداملدرجة 

المحسوبة إذ ) ت(استنادًا إلى قیمة  )وبومجال الیوتی الفیسبوكمجال (في المجاالت جمیعها باستثناء 

) 2.077( المحسوبة) ت(لمجال الفیسبوك و بلغت قیمة   )0.052(وبمستوى داللة ) 1.948(بلغت 

بدلیل ارتفاع یوتیوب حیث جاء الفرق لصالح الكلیات العلمیة  لمجال)  0.038( داللة وبمستوى

  . متوسطاتهم الحسابیة

  

ة إستخدام شبكات التواصل اإلجتماعي كأداة للتعلم والتعلیم بإختالف هل تختلف درج: السؤال الرابع

  ؟)طالب، طالبات(النوع اإلجتماعي 

 التواصل شبكات إستخدامتم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة 

تطبیق ، كما تم )طالبات طالب،( اإلجتماعي النوعتبعا لمتغیر  والتعلیم للتعلم كأداة اإلجتماعي

  . ذلك) 7(ویظهر الجدول ) t-test(اختبار 
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  )7(الجدول 

 للتعلم كأداة اإلجتماعي التواصل شبكات إستخدامالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة 

  )طالبات طالب،( اإلجتماعي النوع، تبعا لمتغیر )t-test(، واختبار  والتعلیم

 العدد   اإلجتماعي النوع  المجال
وسط المت

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري
 قیمة ت

مستوى 

 الداللة

 الجامعة.موقع
 0.169 1.378 0.72 3.80 155 ذكور

   0.76 3.70 245 اناث

 الفبسبوك
 0.872 0.161 1.07 2.81 155 ذكور

   1.04 2.79 245 اناث

 تویتر
 0.000* 3.670 1.04 2.61 155 ذكور

   0.87 2.25 245 اناث

 لیكترونياال.البرید
 0.026* 2.237 1.13 3.28 155 ذكور

   1.11 3.02 245 اناث

 یوتیوب
 0.180 1.344 1.34 3.48 155 ذكور

   1.39 3.29 245 اناث

لدرجة  )α≥0.05(إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ) 7(تشیر النتائج في الجدول  

 ،)طالبات طالب،( اإلجتماعي النوعتبعا لمتغیر  والتعلیم تعلملل كأداة اإلجتماعي التواصل شبكات إستخدام

المحسوبة ) ت(استنادًا إلى قیمة  )ومجال البرید االلكتروني التویترمجال (في المجاالت جمیعها باستثناء 

) 2.237( المحسوبة) ت(لمجال تویتر وبلغت قیمة   )0.000(وبمستوى داللة ) 3.670(إذ بلغت 

بدلیل ارتفاع البرید االلكتروني حیث جاء الفرق لصالح الذكور  لمجال)  0.026( داللة وبمستوى

  .متوسطاتهم الحسابیة

  

  ؟ما اإلشباعات المتحققة في مجال التعلم والتعلیم لدى طلبة الجامعات األردنیة: السؤال الخامس
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 إلشباعاتل یةالمعیار  واالنحرافات الحسابیة المتوسطات حساب تم السؤال هذا عن لإلجابة        

 أداة فقرات من فقرة ولكل عام بشكلاألردنیة  الجامعات طلبة لدى والتعلیم التعلم مجال في المتحققة

  .ذلك) 8( الجدول ویظهر  الدراسة،

  )8( الجدول

 لدى والتعلیم التعلم مجال في المتحققة إلشباعاتل والرتب المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات

  تنازلیاً  مرتبةاألردنیة  تالجامعا طلبة

  الفقرة  الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري
  الرتبة

مستوى 

 االشباعات

 مرتفع  1 0.77 4.51  زاد من قدرة فھمي للمواد الدراسیة  1

 مرتفع  2 0.94 4.42  زاد من تعزیز مھاراتي االتصالیة  2

 مرتفع  3 1.21 4.13  زاد من مستوى تواصلي مع الجامعة  3

4  
زاد من فرصة تغطیة المواد الجامعیة التي لم یتم تغطیتھا 

  اثناء المحاضرات الدراسیة
 مرتفع  3 1.21 4.13

 مرتفع  5 1.13 4.07  ساعدني في ایجاد بنیة تعلمیة افتراضیة  5

 مرتفع  6 1.34 3.99  زاد من فھم ما فاتني من درس اثناء غیابي  6

 رتفعم  7 1.13 3.88  زاد مفھمي لدروسي الصفیة  7

 مرتفع  8 1.68 3.74  زاد من فرصة الحصول على مردود عالي في تعلیم  8

 مرتفع  9 1.46 3.68  زاد من مستوى االتصال بیني وبین زمالئي الطلبة  9

 متوسط  10 1.50 3.66  جعلني اتواصل مع مدرسین المواد  10
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 متوسط  11 1.62 3.56  زاد من فرصة وج السباقات العلمیة  11

 متوسط  11 1.27 3.56  تحصیلي الدراسيعزز فرصة   12

 متوسط  13 1.37 3.43  زاد من فھمي للكتاب المقرر  13

 متوسط  14 0.90 3.27  ساعدني في كسر حاجز الخجل من المشاركة الصفیة  14

 متوسط  15 1.16 3.22  زاد من مستوى االتصال بیني وبین المدرسین  15

 متوسط  16 1.46 2.99  زاد من فھمي للدرس بطریقة شیقة  16

 متوسط  17 1.57 2.85  زاد من مستوى االتصال بیني وبین كلیتي  17

 متوسط 0.54 3.68  الدرجة الكلیة

  

 طلبة لدى والتعلیم التعلم مجال في المتحققة لإلشباعات مستوى  أن) 8( الجدول من یالحظ

 وجاءت ،)0.54( اريمعی وانحراف) 3.68( الحسابي المتوسط بلغ إذ ،امتوسط كاناألردنیة  الجامعات

 ،)2.85 -4.51( بین الحسابیة المتوسطات تراوحت إذ ،والمتوسط المرتفع المستویین في الفقرات

 حسابي بمتوسط ،"الدراسیة للمواد فهمي قدرة من زاد "على تنص التي) 2( الفقرة األولى الرتبة في وجاءت

 تنص التي) 13( الفقرة جاءت الثانیة الرتبة وفي  ،مرتفع وبمستوى) 0.77( معیاري وانحراف) 4.51(

 وبمستوى) 0.94( معیاري وانحراف) 3.42( حسابي بمتوسط" االتصالیة مهاراتي تعزیز من زاد" على

" شیقة بطریقة للدرس فهمي من زاد"على تنص التي) 12( الفقرة االخیرة قبل  الرتبة في وجاءت ،متوسط

 الفقرة االخیرة الرتبة في وجاءت ،متوسط وبمستوى ،)1.46( معیاري وانحراف) 2.99( حسابي بمتوسط

 وانحراف) 2.85( حسابي بمتوسط" كلیتي وبین بیني االتصال مستوى من زاد "على تنص التي) 8(

  .متوسط وبمستوى) 1.57( معیاري
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصیات

  

  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال االول
  

لقــة بدرجــة اســتخدام شــبكات التواصــل االجتمــاعي كــأداة للــتعلم والتعلــیم لــدى أظهــرت النتــائج المتع

  ) . a > 0.05( افراد الدراسة وجود فوارق ذات داللت احصائیة عند مستوى الداللة 

وجـاء فـي الرتبـة االولـى مجـال شـبكة الجامعـة ) 2.39 – 3.74(حیـث تراوحـت المتوسـطات الحسـابیة بـین 

، وبدرجــة مرتفعــة، وفــي المرتبــة الثانیــة جــاء مجــال )0.74( نحــراف معیــراي ، وا)3.74( بمتوســط حســابي 

، وبدرجــة متوســطة، وجــاء فــي الرتبــة قبــل )1.37( وانحــراف معیــاري ) 3.36( بمتوســط حســابي ب و الیوتیــ

وبدرجـة متوسـطة، وجـاء ) 1.05( وانحـراف معیـاري ) 2.80( االخیرة مجـال الفـیس بـوك بمتوسـط حسـابي 

ـــــ ـــــة االخی ـــــویتر بمتوســـــط حســـــابي فـــــي الرتب ـــــاري ) 2.39( رة ، مجـــــال الت نحـــــراف معی وبدرجـــــة ) 0.96( وإ

  .متوسطة

  

وتشیر هذه النتیجة الى ان موقع الجامعة االلكترونـي، جـاء متقـدمًا علـى غیـره مـن المواقـع   

االلكترونــي، وذلــك یعــزى الــى ان موقــع كــل جامعــة یســتقطب بشــكل مباشــر وخــاص طلبــة جامعتــه 

وقع او ذاك، في هذه الجامعة او تلك ، هـو مصـدر المعرفـة والتواصـل العلمـي بحیث یكون هذا الم

نـاء جامعــة دون غیرهــا، ثـم جــاء مجــال الیوتیـوب لیحتــل الرتبــة الثانیـة، ثــم جــاء واالجتمـاعي لــدى اب

 .مجال الفیس بوك وأخیرًا مجال التویتر
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بكات التواصــــل ان هــــذه النتیجــــة توصــــلت الیهــــا الدراســــة فیمــــا یتعلــــق بدرجــــة اســــتخدام شــــ  

، والتـي اشـارت الـى ان )2003(االجتماعي كأداة للتعلم والتعلیم، جاءت متفقة مـع دراسـة عریقـات 

غالبیــــــة الطلبــــــة یســــــتخدمون االنترنــــــت لإلطــــــالع علــــــى البحــــــوث العلمیــــــة، كمــــــا بینــــــت ان طلبــــــة 

د التخصصــات العلمیــة لــدیهم اتجاهــات اكثــر ایجابیــة مــن طلبــة التخصصــات االنســانیة، وان وجــو 

الخبـرة فـي اســتخدام االنترنـت وتــوفر االجهـزة الحاســوبیة یـرتبط ایجابیــًا نحـو االنترنــت، وتتفـق ایضــًا 

، التـــي كشـــفت عـــن فوائـــد عملیـــة ونظریـــة للبریـــد االلكترونـــي، فـــي )Conry. 2001(مـــع دراســـة 

ت ، التـي اثبتـ)Belisle. 2006(االتصال ضمن برنامج الكتابـة االبداعیـة، مثلمـا تتفـق مـع دراسـة 

ان الكتابـــة االلكترونیـــة عبـــر االیمیـــل تجعـــل المعلـــم قـــادرًا علـــى التعامـــل مـــع الطالـــب او مجموعـــة 

الطلبة في ایة مهمة او تعیینات تعطى لهم، وعبـر البریـد االلكترونـي، اذ تقـدم التغذیـة الراجعـة كمـا 

متقدمـة اذ بینـت ان الكتابـة بواسـطة االیمیـل جـاءت ) Kinpper. 2006(جاءت متفقة مع دراسة  

  .على الكتابة الیدویة 

  

  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

  

أظهرت النتائج المتعلقة بدرجة استخدام شـبكات التواصـل االجتمـاعي كـأداة للـتعلم والتعلـیم 

عــدم وجــود فــوارق ذات داللــت احصــائیة عنــد مســتوى ) حكومیــة، خاصــة(بــاختالف نــوع الجامعــة 

فـــي المجــاالت جمیعهـــا باســـتثناء مجــالي موقـــع الجامعـــة، ومجـــال  وذلـــك)  a > 0.05( الداللــة 

ــــى  ــــویتر، اســــتنادًا ال لمجــــال ) 0.002(، وبمســــتوى داللــــة )3.080(المحســــوبة ، اذ بلغــــت ) ت(ت

لمجـــــال ) 0.026(وبمســـــتوى داللـــــة ) 2.239(المحســـــوبة ) ت(شـــــبكات الجامعـــــة، وبلغـــــت قیمـــــة 

، وتشــیر یل ارتفــاع متوســطاتهم الحســابیةتــویتر، حیــث جــاء الفــرق لصــالح الجامعــات الخاصــة بــدل
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هذه النتیجة الى تقدم موقع الجامعة، على وسائل التواصل االخرى وفـي مجـال الجامعـات الخاصـة 

أكثــر منهــا فــي الجامعــات الحكومیــة، ثــم جــاء فــي الرتبــة الثانیــة لمجــال شــبكات الجامعــة ثــم جـــاء 

  . مجال تویتر 

  

فیمــــا یتعلــــق بدرجــــة اســــتخدام شــــبكات التواصــــل ان هــــذه النتیجــــة توصــــلت الیهــــا الدراســــة   

ــــــــیم   ، جــــــــاءت متفقــــــــة مــــــــع دراســــــــة بــــــــاختالف نــــــــوع الجامعــــــــة االجتمــــــــاعي كــــــــأداة للــــــــتعلم والتعل

رزاق وعصــماوي، التــي بحثــت فــي تطــویر الكتابــة عبــر االیمیــل، اذ اثبتــت ان الحــوار االلكترونــي 

الطــالب الكتابیــة، وتحســین المكتــوب عبــر االیمیــل یمكــن ان یكــون اداة فاعلــة فــي تطــویر قــدرات 

التـــي اجریـــت فـــي ) Bueno.1008(مهـــاراتهم التواصـــلیة، مثلمـــا جـــاءت متفقـــة مـــع نتـــائج دراســـة 

اسـبانیا اذ بینــت ان الطـالب الــذین اســتخدموا الكتابـة عبــر االیمیــل، اسـتطاعوا الكتابــة دون الخــوف 

ي أســهم فــي تنمیــة عــادات مــن االخطــاء االمالئیــة، مثلمــا أظهــرت ان الحــوار عبــر البریــد االلكترونــ

  . القراءة الجیدة لدیهم

  

  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

  

أظهرت النتائج المتعلقة بدرجة استخدام شـبكات التواصـل االجتمـاعي كـأداة للـتعلم والتعلـیم 

عدم وجـود فـوارق ذات داللـت احصـائیة عنـد مسـتوى الداللـة ) علمیة، انسانیة(باختالف نوع الكلیة 

 )0.05 < a  ( وذلــك فــي المجــاالت جمیعهــا باســتثناء مجــالي)الفــیس بــوك، ومجــال الیوتیــوب( ،

، الفـیس بـوكلمجـال ) 0.052(، وبمسـتوى داللـة )1.948(المحسوبة ، اذ بلغـت ) ت(استنادًا الى 
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، حیـــث جـــاء الیوتیــوبلمجـــال ) 0.038(وبمســـتوى داللــة ) 2.077(المحســوبة ) ت(وبلغــت قیمـــة 

  .متوسطاتهم الحسابیة لكلیات العلمیة بدلیل ارتفاع االفرق لصالح 

  

ان هــــذه النتیجــــة توصــــلت الیهــــا الدراســــة فیمــــا یتعلــــق بدرجــــة اســــتخدام شــــبكات التواصــــل   

ـــــــــوع  ـــــــــیم بـــــــــاختالف ن   ، جـــــــــاءت متفقـــــــــة مـــــــــع دراســـــــــة الكلیـــــــــةاالجتمـــــــــاعي كـــــــــأداة للـــــــــتعلم والتعل

صـل االجتمـاعي فـي تحصـیل ، التي بحثت في مدى فاعلیـة اسـتخدام شـبكات التوا)2011(العنزي 

العلوم واالتجاه نحو مجتمع المعرفة، حیـث خلصـت الدراسـة الـى انـه وللوصـل الـى مجتمـع المعرفـة 

ولتحقیــق متطلبـــات مــا ال بـــد مــن العنایـــة بموؤسســات التربیـــة والتعلــیم، ومؤسســـات التعلــیم العـــالي، 

  .وتزویدها بالتقنیو المتالئمة مع متطلبات العصر 

التــي بحثــت فــي دور شــبكات التواصــل ) 2014(قــة مــع دراســة منصــور مثلمــا جــاءت متف  

االجتماعي في تحقیق احتیاجـات الشـاب االردنـي مـع التطبیـق علـى شـباب جامعـة الیرمـوك، وبیـان 

  . الفروق في تحقیق االحتیاجات تبعًا لبعض المتغیرات الدیمغرافیة والوظیفیة 

والتــي بحثــت فــي كیفیــة ) Chen and Bryer.2012(كــذلك جــاءت متفقــة مــع دراســة   

اســتخدام وســائل االعــالم االجتماعیــة لــربط الــتعلم الرســمي وغیــر الرســمي، بحیــث تســمح للطــالب 

  .باالتصال بطرق وذات معزى 

  

  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع
  

أظهرت النتائج المتعلقة بدرجة استخدام شـبكات التواصـل االجتمـاعي كـأداة للـتعلم والتعلـیم 

عدم وجود فـوارق ذات داللـت احصـائیة عنـد مسـتوى ) طالب، طالبات(باختالف النوع االجتماعي 
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لدرجــة اســتخدام شــبكات التواصــل االجتمــاعي كــأداة للــتعلم والتعلــیم تبعــًا )  a > 0.05( الداللــة 

ـــــر النـــــوع االجتمـــــاعي، فـــــي المجـــــاالت جمیعهـــــا باســـــتثناء  ـــــویتر، ومجـــــال البریـــــد (لمتغی مجـــــال الت

ـــة ) 3.670(المحســـوبة، اذ بلغـــت ) ت(، اســـتنادًا الـــى قیمـــة )ونـــيااللكتر  ) 0.000(وبمســـتوى دالل

لمجـــال البریـــد ) 2.026(وبمســـتى داللـــة ) 2.237(المحســـوبة ) ت(لمجـــال التـــویتر، وبلغـــت قیمـــة 

  االلكتروني، حیث جاء الفرق لصالح الذكور، بدلیل ارتفاع متوسطاتهم الحسابیة

  

اســتخدام شــبكات التواصــل االجتمــاعي ا الدراســة فیمــا یتعلــق ان هــذه النتیجــة توصــلت الیهــ  

ــــــــــوع االجتمــــــــــاعي ــــــــــیم تبعــــــــــًا لمتغیــــــــــر الن ــــــــــة مــــــــــع دراســــــــــة كــــــــــأداة للــــــــــتعلم والتعل   ، جــــــــــاءت متفق

Bueno )1998( التي تناولت الحوار االلكتروني عبر االیمل، وأثره فـي تنمیـة تحصـیل الطـالب ،

یة، خاصة في مهـارتي القـراءة والكتابـة، اذ بینـت ان االسبان الذین یتعلمون اللغة االنجلیزیة لغة ثان

  . ل من الطالبات ، ألنهم مارسوا الكتابة دون خوف من االخطاء االمالئیةضالطالب أفتحصیل 

   

  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس
  

 أظهرت النتائج المتعلقة بدرجة استخدام شـبكات التواصـل االجتمـاعي كـأداة للـتعلم والتعلـیم

لدى طلبة الجامعات االردنیة ان مسـتوى االشـباعات المتحققـة فـي مجـال الـتعلم والتعلـیم لـدى طلبـة 

واالنحـــــراف المعیـــــاري ) 3.68( الجامعـــــات االردنیـــــة كـــــان متوســـــطًا ، إذ بلـــــغ المتوســـــط الحســـــابي

وجـاءت الفقـرات فـي المسـتویین المرتفــع والمتوسـط، اذ تراوحـت المتوسـطات الحسـابیة بــین ) 0.54(

زاد فــي قــدرة فهمــي " والتــي تــنص علــى ) 2(، وجــاءت فــي الرتبــة االولــى الفقــرة )2.85 -4.51(

وبمســــتوى مرتفــــع ، وفــــي ) 0.77(وانحــــراف معیــــاري ) 4.51(بمتوســــط حســــابي " للمــــواد الدراســــیة
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بمتوسـط " زاد من فهمـي للدراسـات بطریقـة شـیقة" التي تنص على ) 13(الرتبة الثانیة جاءت الفقرة 

، وبمستوى متوسط، وجـاءت فـي الرتبـة االخیـرة الفقـرة )1.46(، وانحراف معیاري ) 2.99(حسابي 

وانحــراف ) 2.85(بمتوسـط حسـابي " زاد مـن مسـتوى االتصـال بینــي وبـین كلیتـي" التـي تـنص ) 8(

  .وبمستوى متوسط ) 1.57(معیاري 
  

ققـة فـي مجـال فیمـا یتعلـق بمسـتوى االشـباعات المتحان هذه النتیجة توصلت الیها الدراسة   

التـــي ) 2014(الـــتعلم والتعلـــیم لـــدى طلبـــة الجامعـــات االردنیـــة جـــاءت متفقـــة مـــع دراســـة منصـــور  

هدفت الـى التعـرف علـى دور شـبكات التواصـل االجتمـاعي فـي تحقیـق احتیاجـات الشـباب االردنـي 

مـــع تطبیــــق علــــى شــــباب جامعــــة الیرمــــوك، وبیــــان الفــــروق فــــي تحقیــــق االحتیاجــــات تبعــــًا لــــبعض 

اشــباعات یحققهــا الشــاب / غیــرات الدیمغرافیــة والوظیفیــة، ومركــزة علــى تحقیــق خمــس حاجــات المت

الحاجـة المعرفیـة، المعلومـات، (من استخدام شـبكات التواصـل االجتمـاعي وهـي  الجامعي االردني 

البراغماتیـــــة، الحاجـــــات االجتماعیـــــة، / الحاجـــــات الوجدانیـــــة الســـــیكولوجیة، الحاجـــــت الشخصـــــیة 

  ).ملء الفراغ / ات الهروب من الموقع تواصل، وحاج
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  خالصة 

  

  :وخلصت الدراسة الى النتائج التالیة 
  

احتـل الموقــع االلكترونــي للجامعــة المرتبــة االولــى فـي درجــة االســتخدام ویلیــه مجــال الیوتیــوب ثانیــًا   -1

  .وكانت شبكة الفیس بوك تحتل الرتبة قبل االخیرة ، وتوتیر كان في نهایة المطاف 

ان الطلبــة یلجــؤون الــى موقــع الجامعــة االلكترونــي الســـباب كثیــرة جــاء فــي الرتبــة االولــى لمعرفـــة   -2

  .في حین جاءت معرفة اخبار الجامعة المرتبة االخیرة ) الفصلیة والشهریة(مواعید االختبارات 

تعلقـة بـالمواد فیما یتعلق باستخدام شبكة الفیس بوك احتل سـبب اسـتخدام الشـبكة لطـرح االسـئلة الم  -3

الدراســیة فــي الرتبــة االولــى فــي حــین كــان اســتخدام الشــبكة للدردشــة واللتواصــل مــع الــزمالء احتــل بالمرتبــة 

  .االخیرة 

او ) وســم(امــا خیــارات اســتخدام العینــة لشــبكة تــویتر فقــد اظهــرت النتــئج ان االولویــة هــي النشــاء   -4

  .لتواصل مع الزمالء واالستاذة في المرتبة االخیرة للمواد الدراسیة في حین ان ا) بهاشتاغ( رمز مایسمى

ان ابرز سبب استخدام البرید االلكتروني كان لتلقي المعلومات الجدیدة في حین كـان اثـراء النقـاش   -5

  .في الرتبة االخیرة 

ان استخدام الیوتیوب وسیلة للبحث عن المعلومات والمهارات اعلـى رتبـة امـا اسـتخدام یوتیـوب فـي   -6

  .ء قناة لتقدیم التعلیم من خالل الفیدیو والتفاعل حوله برتبة متوسطة انشا

عـدم وجــود دالالت احصــائیة فــي مجــال اسـتخدام شــبكات التواصــل االجتمــاعي اداة للــتعلم والتعلــیم   -7

  .طبقًا للمتغیر نوع الجماعة خاصة حكومیة
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الجتمــاعي كــاداة للـــتعلم عــدم وجــود فروقــات ذات داللـــة احصــایة فــي اســتخدام شـــبكات التواصــل ا  -8

  . والتعلیم تبعًا لمتغیر نوع الكلیة علمیة انسانیة باسثناء الفیس بوك وتویتر 

ـــتعلم   -9 عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة احصـــائیة فـــي اســـتخدام شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي كـــاداة لل

مجــال تــویتر، ومجــال  فـي المجــاالت جمیعهــا باسـتثناء) طــالب ، طالبــات (والتعلـیم تبعــًا للتغیــر االجتمعـاي 

  .البرید االلكتروني، اما استخدام البرید االلكتروني جاء لصالح الذكور برتبة متوسطة 

فقد كانت فقرة زیادة القدرة لفهم المواد الدراسـیة فـي المرتبـة االولـى فیما یتعلق باالشباعات المتحققة   -10

  .وى اللتواصل مع الجامعة في المرتبة التالیة تعزیز المهارات االتصالیة مرتبة ثانیة ثم زیادة مستتلتها 

امــا فصــة تغطیــة المــواد الجامعیــة التــي لــم یــتم تغطیتهــا اثنــاء المحاضــرات فكانــت نســبتها مرتبفعــة   -11

ایضًا وتلتها في ذلك المساعدة في ایجاد البیئة التعلیمیـة االفتراضـیة وزیـادة فهـم مـا فـات الطلبـة مـن دروس 

  .اثناء غیاباتهم 

مــا االشــباعات التــي جــاءت فــي مســتوى  متوســط فهــي تتعلــق فــي التواصــل مــع المدرســین وفــرص ا  -12

الســباقات العلمیــة وفــرص تعزیــز التحصــیل الدراســي وزیــادة فهــم الكتــاب المقــرر وكســر حــاجز الخجــل مــن 

  .المشاركة الصفیة 

المدرســـین وفهـــم وجـــاء فـــي المســـتوى االخیـــر االشـــباعات المتعلقـــة بمســـتوى االتصـــال بـــین الطلبـــة و   -13

  .الدرس بطریقة شیقة ومستوى زیادة االتصال بین الطلبة والكلیة 
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  التوصیات

  

أوال توصـــي الباحثـــة للجامعـــات االردنیـــة العلیـــا توظیـــف شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي فـــي عملیـــة   -1

  .التعلم والتعلیم بدرجة توزاي أهمیة هذه الشبكات واستخدامها من قبل الطلبة 

  

الباحثــــة الجماعــــات االردنیـــة بانشــــاء مقــــاهي انترنـــت داحــــل الجامعــــات مجانیـــة مــــن اجــــل توصـــي   -2

  .اشاعات ثقافات االنترنت لدى الطلبة الجامعیین 
  

فــي العمــل علــى انشــاء ورش تدریبیــة لالســاتذة والطلبــة لالســتفادة التوصــیة الــى الجامعــات األردنیــة   -3

  .م من شبكات التواصل االجتماعي في التعلم والتعلی
  

كذلك توصي الباحثة باجراء مزید من البحوث التي تتعلـق باسـتخدامات اعضـاء هیئـة التـدریس فـي   -4

  .الجامعات االردنیة لشبكات التواصل االجتماعي في التعلم والتعلیم 
  

تدریب العاملین في التدریس الجامعي على كیفیـة اسـتخدام وسـائل التواصـل االجتمـاعي، وتوظیفهـا   -5

  .الجامعي  في التعلیم
  

  تأكید اهتمام القائمین على المناهج الجامعیة بضرورة إدراج التعلیم االلكتروني ضمن هذه المناهج   -6
  

إجـــراء المزیــــد مـــن الدراســــات حـــول اثــــر شـــبكات التواصــــل االجتمـــاعي فــــي التخصصـــات العلمیــــة   -7

  .والتطبیقیة 
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طیع الكالـب التكیـف معهـا بسـهول فـي تفعیل التدریس االلكتروني فـي الصـفوف المدرسـیة حتـى یسـت  -8

  .مرحلة الجامعة 
  

  .زیادة مختبرات الحاسوب في الجامعات الستخدامها في المجاالت التعلیمیة   -9
  

  عمــــــــــل منتــــــــــدیات ثقافیــــــــــة الكترونیــــــــــة داخــــــــــل الجامعــــــــــات الیجــــــــــاد الحــــــــــوار االلكترونــــــــــي بــــــــــین   -10

  .الطلبة
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  المراجعالمصادر و  قائمة 

  عربیةالمراجع ال 

ــــى بــــوك الفــــیس إســــتخدام أثــــر) 2009( عمــــاد إبــــراهیم، - رســـــالة  ، الجامعـــــات طلبــــة ســــلوك عل

 .القاهرة شمس، عین جامعة التربیة، كلیة ماجستیر،

عمـان، " (ادوات تعبیـر تغییـر : وسـائل االعـالم ) " 2013) (مراجعـة وتحریـر(ابو عرجـة، تیسـیر،  -

 )دار اسامة

  .مصر بیعته وتكوینه وقیاسه، دار قباء،العام طالراي ،  1997بدر، أحمد،  -

  .الكویت, 1ط, معجم مصطلحات العلوم اإلجتماعي): 2000(أحمد زكي, بدوي -

استخدمات الشباب الجامعي لالعـالم االجتمـاعي فـي التسـوق المباشـر ): 2013(التمیمي، عبداهللا  -

 )2013(بحث منشور في كتاب ابو عرجة 

الجـامعي ، مــن خــالل شـبكات التواصــل االجتمــاعي  تواصــل الشــباب) "2013(حـافظ، عبــد محمـد  -

 )2013(بحث منشور في كتاب ابو عرجة ظاهرة اجتماعیة ام ضرورة تقنیة 

  .، القاهرة، دار الفجر3الموسوعة العالمیة، مجلد   ):2003(محمد منیر ،  ,حجاب -

  .والتوزیع، القاهرة دار الفجر للنشر ,، نظریات االتصال)2010(حجاب، محمد منیر،  -

اإلمـــارات تصـــال الجمـــاهیري المـــداخل والوســـائل، مقدمـــة فـــي اإل)  2012(محمـــد نصـــیر، ،حســـني -

الحســیني، عبــد الــرحمن، خــدمات شــبكات التواصــل  ، مكتبــة الفــالح للنشــر والتوزیــعالعربیــة المتحــدة 

   .جتماعي اإل

شـــــاركة الشــــــباب دور شــــــبكات التواصـــــل اإلجتمـــــاعي فــــــي تنمیـــــة م) 2013(حمـــــودة ، احمـــــد  -

، رســالة ماجســتیر، المنظمــة العربیـة للتربیــة والثقافــة والعلــوم جتماعیـةطیني فــي القضــایا اإلالفلسـ

  .قسم الدراسات اإلعالمیة
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، أبحــاث المــؤتمر الــدولي، "النظــام والفوضــى: اإلعــالم الجدیــد"، )2009 (عبــد اهللا زیــن  ,الحیــدري -

 .ابریل 9-7ن، من ، جامعة البحری"لعالم جدید... تكنولوجیا جدیدة: اإلعالم الجدید"

ســـتخدام الشـــباب المصـــرى لمواقـــع الشـــبكات جتماعیـــة إلاآلثـــار النفســـیة واإل ) 2009(خضـــر، نـــرمین -

االســرة : بحــث مقــدم للمــؤتمر العلمــي االول بعنــوان. دراســة علــى مســتخدمي الفــیس بــوك, جتماعیــةاإل

 .جامعة القاهرة، كلیة االعالم.فرایر 17-15وتحدیات العصر

جامعـــة ,المكتبـــة المركزیـــة , مـــا هـــي.. جتماعیـــةإلمواقـــع الشـــبكات ا): 2009( ,محمـــد هبـــه, خلیفـــة -

  .حلوان

 .دار األوائل للنشر, الدور المستقبلي , اإلعالم الجدید ) 2012(محمد ,الخلیلي -

جتمــاعي دور شــبكات التواصــل اإل، )2013(الدبیســي،عبد الكــریم علــي، والطاهــات، زهیــر یاســین، -

جتماعیـــة، دراســـات، العلـــوم اإلنســـانیة واإل .بـــة الجامعـــات األردنیـــةفـــي تشـــكیل الـــرأي العـــام لـــدى طل

  .1، العدد 40د المجل

  .مصر, دمیط, مكتبة نانسي, نظریات اإلتصال, )2005(,عبدالرحیم, درویش -

  ، اإلعالم الجدید تطور األداء والوسلیة،بغداد، جامعة بغداد) 2011(الدلیمي، عبدالرزاق ،  -

 1-رقم) دار وائل –عمان " (االعالم الجدید والصحافة االلكترونیة )"2011( الدلیمي، عبدالرزاق -

) دار الثقافــة –عمــان " (الصــحافة االلكترونیــة والتكنولوجیــا الرقمیــة)" 2011( الــدلیمي، عبــدالرزاق -

 2-رقم

  .والتوزیع تصال، مفاهیمه، وسائله، دار الفجر للنشر، اإل 2003دلیو، فیصل،  -

ـــــدماري، صـــــالحة - ـــــة فـــــي : جتماعیـــــةب وشـــــبكات اإلالطـــــال) 2010(‘ال ســـــتخدامات إدراســـــة میدانی

  .شباعات طالب كلیة الفنونإ و 
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جتماعیـــة، بیـــروت، مركـــز دراســـات إ-نترنـــت والمنظومـــة التكنـــواإل.م2007 علـــي محمـــد ،رحومـــة،  -

 .الوحدة العربیة

اســــتخدامات شــــبكتي التواصــــل االجتمــــاعي الفــــیس بــــوك وتــــویتر ) " 2014(الرشــــید، االء محمــــد  -

-جامعـــة الشـــرق االوســـط" (رســـالة ماجســـیر"ققـــة لـــدىطلبتي الجامعـــات االردنیـــة ات المتحواالشـــباع

 )عمان

تجاهــــات الحدیثــــة فــــي دراســـــــــات وبحــــوث عالقــــة الجمهــــور اإل). 2010(،حنــــان  أحمــــد  ســــلیم،  -

  )35(،المجلة المصریة لبحوث اإلعالم. باإلنترنت واإلعالم الجدید

  .القاھرة ، دار قباء  ،تصالإلسالمي وتكنولوجیا اإل، اإلعالم ا) 2012(، شرف، عبد العزیز -

لكترونــــي الصــــحفي قواعــــد النشــــر اإل. نترنــــتإلصــــحافة ا ):2003 ( ,عبــــاس مصــــطفي, صــــادق -

  .الظفرة للطباعة والنشر,أبو ظبي, الشبكي

 .، القاهرة، عالم الكتب3تجاهات التأثیر، طإ نظریات العالم و  ):2004(عبدالحمید، محمد ، -

دار –عمـــان (االعـــالم والهجـــرة الـــى العصـــر الرقمـــي )  " 2015(العـــاني، مزهـــر و . عبـــود، حـــارث -

 )الحامد

دراســــة : إتجاهــــات الطلبــــة نحــــو إســــتخدام اإلنترنــــت فــــي التعلــــیم  .)م2003(عریقــــات، فــــاتن طــــالل  -

  .میدانیة على طلبة الدراسات العلیا في الجامعة األردنیة، رسالة ماجستیر الجامعة األردنیة

واالشـباعات المتحققــة منهــا ) اف ام(اسـتخدامات الشــباب االردنـي الذاعــة ) "213(م العالونـة، حــات -

 )2013(بحث منشور في كتاب ابو عرجة 

    ، فاعلیـة إسـتخدام شـبكات التواصـل اإلجتمـاعي فـي )2011(العنزي، جواهر بنت ظاهر محمد، -

 .القرى تحصیل العلوم واإلتجاه نحو مجتمع المعرفة، رسالة ماجستیر في جامعة أم
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، دور شـــبكات التواصــــل اإلجتمـــاعي فـــي تنمیــــة )2014(العنـــزي، ســـلطان بـــن خلــــف النـــویري، -

الوعي لدى الشباب في منطقة الجوف في المملكـة العربیـة السـعودیة، رسـالة دكتـوراة ، الجامعـة 

 .األردنیة

مكتبــة  تصــال وتطبیقاتهــا فــي العــالم الــدولي، القــاهرة ،اإلنمــاذج  ):2004(محمــد علــي ، ,العــویني -

   .جلو المصریةألنا

تصــال وتطبیقاتهــا فــي العــالم الــدولي، القــاهرة ، مكتبــة ، نمــاذج اإل)2011(، محمــد علــي العویني، -

  .النجلو المصریة

التوافـــــــق والتنـــــــافر بـــــــین اإلعـــــــالم التقلیـــــــدي واإلعـــــــالم ): 2012(الغامـــــــدي، فینـــــــان عبـــــــد اهللا،  -

ألمــن اإللكترونــي، جامعــة األمیــر نـــایف مقدمــة إلــى نــدوة اإلعــالم وا  اإللكترونــي، ورقــة بحثیــة

  العربیة للعلوم األمني

جامعـة , جتمـاعيللتواصـل اإل المواقـع اإللكترونیـة ):2011(عطـا اهللا نـور اإلسـالم  ,فیض الـرحمن -

  .مالیزیا, المدینة العالمیة

، القــاهرة، دار 1جتماعیـة، طاإلسـس النفسـیة و الا -تصـالاإلتـأثیر وسـائل  ):1992(فـرج ، ,الكامـل -

 .الفكر العربي

 .ر، بحوث العالم والرأي العام، القاهرة، دار الجامعات للنش)2010(، فرج الكامل، -

، اثر اسـتخدام اسـتراتیجیة الصـحف الحواریـة االلكترونیـة والیومیـة فـي ) 2009(حسن ، / مبیضین -

عمــان فــي االردن، رســالة غیــر منشــورة، جامعــة لبــة تنمیــة المهــارات الكتابیــة واالســتیعاب لــدى الط

 .العربیة 

دار المعرفـــة .تصـــال واإلعـــالممقدمـــة فـــي ســـیكولوجیة اإل).2008( عبـــد اهللا حمـــد محمـــدمجـــدي، أ -

  .الطبعة األولى.اإلسكندریة-الجامعیة،سوتیر
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اإلعــالم الجدیــد التحــدیات النظریــة والتطبیقیــة، اإلعــالم ): 2012( محــارب، ســعد بــن محــارب  -

تصـال، منتدى السادس للجمعیـة السـعودیة لإلعـالم واإلالجدید أولویة الوسیلة، ورقة مقدمة في ال

  جامعة الملك سعود، الریاض

دور الصـحافة االلكترونیــة  فـي تــدعیم قـیم المواطنــة لـدى طلبــة )" 2012( المـدهون، یحیـى ابــراهیم -

 )غزة -جامعة االزهر" (رسالة ماجستیر" الجامعات في محافظة غزة 

بحـــث منشـــور فـــي " الم فـــي تنشـــیط الحـــراك السیاســـيدور االعـــ) : 2013(مـــراد، كامـــل خورشـــید،  -

 ) 2013(كتاب ابو عرجة 

 )دار المسیرة-عمان(مدخل الى الرأي العام ) : 2013(مراد، كامل خورشید،  -

-عمــان(النظریــات -الخصــائص–االتصــال الجمــاهیري التطــور ) : 2014(مــراد، كامــل خورشــید،  -

 )دار المسیرة

  .، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان نظریات اإلتصال) 2012(مزاهرة، منال  -

كتـــاب / المجتمعـــات االفتراضـــیة بـــدیًال للمجتمعـــات الواقعیـــة"م 2012بهـــاء الـــدین محمـــد ،  ,مزیـــد -

  .مارات العربیة المتحدة، جامعة اإل"الوجوه نموذجاً 

ــــرحمن، - ــــد ال ، دار أســــامة للنشــــر والتوزیــــع: ، نظریــــات اإلعالم،عمــــان)2011(المشــــاقبة، بســــام عب

  .ة األولىالطبع

فـــي الوظـــائف، المســـتقبل  جتماعیـــة الرقمیـــة نظـــرة، شـــبكات التواصـــل اإل 2012مشـــري، مرســـي،  -

المعاصــــرة، الطبعــــة  تصــــال ونظریاتــــهاإل 1998العربــــي، مكــــاوي، حســــن عمــــاد، ولیلــــى حســــین، 

  .االولى، الدار المصریة اللبنانیة

  4اتــــه المعاصــــرة ، ط، االتصـــال و نظری)2003( لیلــــى حســــین  الســـید، ومكـــاوي، حســــن عمــــاد ، -

  .القاهرة ، الدار المصریة اللبنانیة
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, تـــأثیر شـــبكات التواصـــل اإلجتمـــاعي علـــى جمهـــور المتلقـــین مـــدى ): 2012(محمـــد، ,المنصـــور -

  .األكادیمیة العربیة في الدانمارك

حتیاجــــات الشــــباب إجتمــــاعي فــــي تحقیــــق دور شــــبكات التواصــــل اإل ،)2014(منصــــور، تحســــین، -

  .2، العدد7مجلة األردنیة للعلوم اإلجتماعیة، المجلد ال.الجامعي األردني

قسـم  كلیـة اآلداب والتربیـة , نظریات االتصال واإلعالم الجمـاهیري, 2011, محمد جاسم, موسوي -

 .األكادیمیة العربیة المفتوحة في الدنمارك, تصالاإلعالم واإل

  .بیروت, دار المعرفة, نظریات التعلم ):1998 ( ,مصطفى ,ناصف -

  .القاهرة, مركز األهرام للدراسات, دارة و االسس العلمیةمبادئ اإل): 2010 (,اري، سیدالهو  -

دار ، ، سائل االتصـال واإلعـالم وتشـكیل وعـي األطفـال والشـباب، القـاهرة )2010(وفیق، مختار،  -

  .غریب
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  قائمة باسماء محكمین الدراسة ) 1(الملحق رقم 

  

  مكان العمل  التخصص  اسم المحكم  ت

  جامعة الشرق االوسط  واعالمرأي عام   د حمدیة سمیسم.أ  1

  جامعة الشرق االوسط  علوم تربویة  حمزة العساف. د  2

  جامعة الشرق االوسط  اعالم  د عطا اهللا الرمحین.أ  3

  جامعة الشرق االوسط  احصائي تربوي  دغازي خلیفة .أ  4

  ة الشرق االوسطجامع  تاریخ االذاعة والتلفزیون  محمد عبدالحفیظ المناصیر. د  5

  جامعة الشرق االوسط  صحافة  صباح یاسین. د  6

  جامعة البترا  الصحافة  د تیسیر ابو عرجة.أ  7

  جامعة البترا  داعیة واعالم  د عبدالرزاق الدلیمي.أ  8

  جامعة البترا  صحافة   عبدالكریم الدبیسي. د  9
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  بیانات خاصة بالمحكمین) 2(الملحق رقم 

  الرحیمبسم هللا الرحمن 

  

   المحترم............................................................  الدكتور: االستاذ

  تحیة طیبة وبعد 

  

 اإلجتماعي التواصل شبكات إستخدام درجة(تعد الباحثة رسالة ماجستیر في االعالم بعنوان 

في جامعة الشرق االوسط ) المتحققة عاتواالشبا األردنیة الجامعات طلبة لدى والتعلیم للتعلم أداة بصفتھا

عمان، ومن أجل تحقیق اھداف الدراسة اعدت الباحثة االستبانة المرفقة طیًا والمقرر توزیعھا على عینة / 

  .من طلبة الجامعات االردنیة الرسمیة والخاصة 

فاني اضع  ونظرًا لما اعھده في شخصكم الكریم من معرفة ودرایة وخبرة في مجال االعالم واالتصال

ھذه األداة امام انظاركم الكریمة بھدف تحكیم فقراتھا وابداء المالحظات بشأنھا، وأكون بذلك شاكرة لكم  

  .تعاونكم الكریم،  وجزاكم اهللا خیرا والسالم علیكم 

  

  

 بیانات خاصة بالمحكمین 

  مكان العمل   التخصص الدقیق    الرتبة   اسم المحكم 

  

  

      

  

  ,,,مع الشكر والتقدیر

  
  :الباحثة

  أماني ابراھیم زوانة
  memeabrahem@yahoo.com: االیمیل
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  االستبانة) 3(الملحق رقم 

  
  بسم هللا الرحمن الرحیم

  ستبانةا
  

  زمیلتي الطالبة العزیزة / زمیلي الطالب العزیز 

  تحیة طیبة وبعد 

  :ان ُأرفق لكم استبانة خاصة الغراض انجاز رسالة الماجستیر في االعالم بعنو 

درجة إستخدام شبكات التواصل اإلجتماعي بصفتها أداة للتعلم والتعلیم لدى طلبة الجامعات األردنیة ( 

واتمنى منكم بصفتكم جزءًا من مجتمع البحث تعبئة فقرات هذه االستبانة واالجابة ) واالشباعات المتحققة

البیانات الغراض البحث العلمي على أسئلتها بما یعكس معرفتكم وآراَءكم الحقیقیة وسوف توظف هذه 

  . فقط، وال یوجد داع لذكر االسماء مع الشكر والتقدیر

  

  

  

 

 

 

 

  

  الباحثة                 
  ھ ـــــــــــــــــــــانأماني زو                

  
  memeabrahem@yahoo.com   االیمیل            
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  ستبانةاال
  

  

  :امام االجابات التالیة) √( یرجى وضع عالمة: المعلومات الشخصیة : القسم األول 
  
  انثى      ذكر  : التنوع االجتماعي  -1
  
  خاصة    حكومیة  : الجامعة التي تدرس فیها  -2
  
  كلیات علمیة      كلیات انسانیة       : التخصـــــــــص  -3
  
         : هل تستخدم شبكات التواصل االجتماعي كأداة للتعلم والتعلیم   -4

  احیانًا استخدمها      ال استخدمها      نعم استخدمها  
  
حددت شبكات التواصل االجتماعي  التي استخدمها كـاداة للتعلـیم والتعلـیم ؟ یمكـن اختیـار أكثـر   -5

  :من مصدر 
  المصادر  ت
   االلكترونيموقع الجامعة   1
   الفیس بوك  2
   التویتر  3
    البرید االلیكتروني  4
   الیوتیوب  5
   ..)...........................(......اخرها حددها   6
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  :استخدام الطلبة لشبكات التواصل االجتماعي كأداة تعلیمیة : المحور األول

 الرقم
الجأ الى موقع الجامعة االلكتروني لالسباب 

 التالیة

  درجات الموافقة

  أبداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً 

            عند حاجتي لتسجیل المواد الدراسیة  1

            عندما ارغب بمعرفة البرنامج الدراسي المقرر  2

            عندما احتاج معرفة عالماتي الدراسیة  3

لمعرفة التقویم الجامعي من عطل رسمیة   4
  ومناسبات دینیة ووطنیة وجامعیة

          

            نبذة عن اعضاء هیئة التدریس  5

            لمعرفة نشاطات الجامعة  6

            معةلمعرفة اعالنات الجا  7

            لمعرفة اخبار الجامعة  8

            لمعرفة مواعید االختبارات الفصلیة والنهائیة  9

لالطالع على معلومات  بمرافق الجامعة   10
  االخرى
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 الجأ الى موقع الفیس بوك لالسباب التالیة الرقم
  درجات الموافقة

  أبداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً 

1  
ء مجموعة باسم المادة الدراسیة، للمشاركة فیها للنقاش أنشي

  .مع  زمالئي
          

2  
استخدم الصور ومقاطع الفیدیو والصوت في الموضوعات 

  الخاصة  بالمادة الدراسیة
          

3  
استخدم أداة طرح األسئلة  لطرح بعض االسئلة المتعلقة بالمواد 

  .الدراسیة
          

4  
لتقدیم تغذیة راجعة » التعلیق«اة أو أد» أعجبني«استخدم أداة 

  .فوریة حول الموضوع المطروح
          

5  
؛ لمشاركة المعلومات المتعلقة بالموضوع Shareأداة استخدم 

  .الدراسي مع الزمالء
          

6  
أداة تحمیل الملفات؛ وذلك لتحمیل أي ملفات أرغب  استخدم

  .مشاركتها مع زمالئي
          

ي كتابة ملخصات  عن المواد استخدم أداة إنشاء مستند ف  7
  .الدراسیة المقررة

          

استخدم أداة المناسبات للتنبیه عن موعد اختبار أو إحضار   8
  .واجب بتاریخ معین

          

استخدم أداة إرسال الرسائل وذلك إلرسال الواجبات المطلوبة   9
  .مني

          

: استخدم أداة األعضاء بإعطاء بعض الزمالء صالحیات؛ مثل  10
  .لتحكم في المنشورات المعروضة في المجموعةا

          

استخدم الفیس بوك في تسجیل بعض الموضوعات المرتبطة   11
  بالمادة الدراسیة

          

استخدم  أداة الخط الزمني للبدء بذكر أحداث معینة ومتابعة   12
  .تسلسلها الزمني

          

الء في استخدم أداة الدردشة؛ وذلك للتواصل المتزامن مع الزم  13
  .مناقشات خاصة بالمواد الدراسیة
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14  
استخدم أداة األماكن؛ وذلك لتحدید مناطق أو دول معینة؛ أو 

  .األماكن القریبة
          

15  
الذي یسمح ببناء   forum for pagesاستخدم تطبیق 

  .منتدى داخل الفیس بوك؛ للتواصل بین الزمالء اثناء التعلم
          

16  
في  تحمیل المقررات التعلیمیة  udutu teachاستخدم  تطبیق 

  .على الفیس بوك ونشرها للمتعلمین
          

17  
استخدم  الفیس بوك في إنشاء صفحات خاصة بشخصیات 

  معروفة؛ لها عالقة  بالمواد الدراسیة
          

18  
أدعو  أحد المتخصصین إلى الصفحة الخاصة بالمادة الدراسیة 

  .إلثراء موضوعات المادة
          

19  
في . Learn English with Paporaتطبیق استخدم 

  .الفیس بوك لتعلم اللغة األجنبیة
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 التالیة لالسباب تویتر موقع الى الجأ الرقم
  درجات الموافقة

  أبداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً 
           .استخدم تویتر لقراءة االعالنات الخاصة  بالمواد الدراسیة  1

2  
ھ  تم فی دة لی ادة أو الوح م الم تاق باس م أو ھاش ئ وس انش

 .مناقشة أو مراجعة محتوى ھذه الوحدة
          

3  

ل  ي التواص اعدني ف ویتر لیس ى ت ي عل اب ل يء حس أنش

اش  ین أو النق ار عن موضوع مع اساتذتي وزمالئي لالستفس

 .حول نقطة ما

          

4  
ة الج اریع التعلیمی تاق للمش م أو ھاش يء وس ة أنش ماعی

 .لمتابعة التطورات التي طرأت على المشاریع
          

5  
ة من  ل الخجل والرھب استخدم تویتر كأداة لكسر الحواجز مث

 .السؤال أو المناقشة المباشرة أمام الجمیع
          

6  
واد  ص الم ا یخ استخدم تویتر كأداة للتواصل مع  الزمالء فیم

 .الدراسیة
          

7  
ة ل الة رقمی ویتر كص تخدم ت اتذة اس ین األس اش ب ة ولنق الطلب

 .ومشاركة المصادر المفیدة والمنوعة
          

8  
للدروس السابقة من خالل اخذ : استخدم تویتر كأداة تقویمیة

 تغذیة راجعة مباشرة من الالستاذ او الزمالء
          

9  
ادرالمرتبطة  اركة المص ع ومش أداة لجم ویتر ك تخدم ت اس

 بالمادة الدراسیة مع الزمالء
          

10  
دھم  ة جدی ع الخبراءومتابع ل م أداة للتواص ویتر ك تخدم ت اس

 .واالستفادة من خبراتھم لتطویر مھاراتي
          

11  
ذھني ف ال أداة للعص ویتر ك ار : ت اركة األفك ك مش بإمكان

 .والمعلومات مع طالبك في أي وقت
          

12  

ع  تخدم موق تبیان او ) twtpoll.com(اس اء اس إلنش

زمالء بموضوع تصویت ومشاركتھ في توی ة رأي ال تر لمعرف

 .معین
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13  
رین ى اآلخ رف عل أداة للتع ویتر ك اتذه :ت الب او اس واء ط س

 .أخرین لنفس المادة ومشاركتھم المعلومات والنقاشات
          

            .استثمر تویتر في النقاش والمداخالت، والتغریدات المفیدة  14
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 برید االلكتروني لالسباب التالیةالجأ الى ال الرقم
  درجات الموافقة

  أبداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً 

1  
التدریس اسالیب عن  لالبتعاداستخدم البرید االلکتروني 

  الذي ال یراعي امكانیاتيالتقلیدي 
          

2  
النقاش في  اثراءعلى یساعدني استخدام البرید االلكتروني 

 المباشر  ل لمحادثة والتفاعال معارف مختلفة  من خال
          

الوصول إلى المحاضرات استخدم لوحات النقاش في   3
 .والواجبات بسهولة  

          

4  
في تلقي المعلومات الجدیدة  البرید االلکتروني استخدم 

 المدرسي وزمالئي الطلبة
          

اساتذتي لبرید االلکتروني  لالطالع على بحوث م ااستخد  5
 وزمالئي

          

طرح االسئلة المتنوعة على البرید االلکتروني خدم است  6
 االساتذة وزمالئي

          

7  
الدراسات المتنوعة لتلقي  كمصدراستخدم البرید االلکتروني 

 عن تخصصي
          

8  
في الندوات والمؤتمرات التفاعلیة  املشاركةاستطیع  

 المتاحة  عبر البرید االلکتروني
          

9  
 بالمتخصصین لالتصال سیلةكو  اإللكتروني البرید استخدم

 وأبحاثهم خبراتهم من واالستفادة العالم دول مختلف من
          

10  
المؤتمرات  استخدم البرید االلكتروني في المشاركة في 

األفکار والخبرات وعناصر ل مناقشة وتبادوالتفاعلیة 
  ليالمعلومات في جو تفاع

          

المنزلي  واجبال لتسلیم كوسیلة اإللكتروني البرید استخدم  11
  .للمدرس

          

12  
في  )Mailing List( البریدیة القوائم استخدم خدمة

 التحاور یتم لكي باالساتذة والطلبة خاصة قوائم تأسیس
  العلمیة الخبرات لتبادل معهم

          



105 
 

 لالسباب التالیة YouTubeالجأ الى  الرقم
  درجات الموافقة

  أبداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً 

1  
 الفیـدیو وذلـك بمشـاهدة أشـرطة ،YouTube Eduاسـتخدم 
  المرتبطة بتخصصي  التعلیمیة

          

2  
 والمهــارات المعلومــات عــن للبحــث وســیلة الیوتیــوب اســتخدم
  .خاللها من للتعلیم الشبكة على المتاحة

          

 علیهـا الكتـابي والتعلیق فیدیو لقطات بنشر الیوتیوب استخدم  3
  بها مرتبطة اإلنترنت شبكة ىعل لموقع رابط نشر أو

          

4  
 والموســــیقى الفیــــدیو لملفــــات اســــتخدم الیوتیــــوب كمســــتودع

  .والتعلیمیة والترفیهیة التاریخیة والتسجیالت واألفالم
          

استخدم الیوتیوب فـي إنشـاء قنـاة تعلیمیـة لتقـدیم التعلـیم مـن   5
 .خالل ملفات الفیدیو والتفاعل حولها

          

یــوب فــي  مشــاركة المتعلمــین بملفــات الفیــدیو اســتخدم الیوت  6
  .التعلیمیة التي تخدم المادة الدراسیة عبر القناة التعلیمیة

          

7  
اســتخدم الیوتیــوب فـــي عمــل قنــاة خاصـــة بالمــادة التعلیمیـــة 

 .لعرض األنشطة الخاصة بالعمل التعلیمي باستمرار
          

8  
ــــى لمقــــررات التعلیم ــــوب فــــي الوصــــول ال ــــة اســــتخدم الیوتی ی

الخاصـــة بالمؤسســـات التعلیمیـــة عبـــر قناتهـــا الخاصـــة علـــى 
 .الشبكة

          

ــــة   9 ــــدیو التعلیمی ــــل ملفــــات الفی ــــوب فــــي تحمی اســــتخدم الیوتی
 .لتوظیفها في تطویر المقررات الدراسیة

          

اســـتخدم الیوتیـــوب فـــي ســـجیل األعمـــال واألنشـــطة المنزلیـــة   10
رسالها للمعلم عبر الشبكة  .وإ

          

الیوتیــــوب فــــي المشــــاركة بملفــــات فیــــدیو تعلیمیــــة  اســــتخدم  11
 .للتفاعل التعلیمي مع الزمالء

          

وســــــیلة لتخــــــزین المحتــــــوى المصــــــور  الیوتیــــــوب اســــــتخدم  12
 .السترجاعه في أي وقت
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13  
كمكتبــة لملفــات الفیــدیو یــتم الرجــوع إلیهــا  الیوتیــوب اســتخدم

 .في مختلف األغراض التعلیمیة
          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

  

  

  

  

  

  

  


