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استخدام مواقع التواصل االجتماعي لتشارك المعلومات في التعلیم

*عبدالستار شاكر سلمان. د.م.أ

:المستخلص 
والتي ) 2.0ویب (تقدم تقنیات المعلومات واالتصاالت في كل یوم خدمات جدیدة ومنھا خدمات 

تكون عن طریق مواقع التواصل أالجتماعي ، والتي اصبحت ذات قیمة وأھمیة كبیرة بالنسبة للمجتمعات 
تھدف ھذه الدراسة الى لتعرف على أغراضإستخدام مواقع التواصل االجتماعي . ومنھا مجتمع الطلبة 

لحالة استخدامت الدراسة منھج دراسة ا. ومدى تأثیرھا على حیاة الفرد وخاصة فئة الشباب 
طالب وطالبة من كلیة المنصور ) 100(واعتمدتاالستبانة كأداة لجمع البیاناتمن عینة الدراسة المتمثلة ب 

من عینة %) 37(لقد اظھرت نتائج الدراسة عن جود نسبة ) .2013- 2012(الجامعة وللعام الدراســـي 
غبة في التواصل ألجل دعم الدراسة یستخدمون مواقع التواصل االجتماعیألغراض تعلیمیة مع وجود ر

كما اظھرت .المنھاج الدراسي اضافة الى الفوائد االقتصادیة المتحققة من ھذه الخدمات في التواصل 
من توصیات ھذه . كأحد اشكال مواقعالتواصل أالجتماعي)الفیس بوك ( الدراسة عنأرتفاع نسبة استخدام 

راكز المعلومات والمكتبات باستخدام تطبیقات مواقع الد راسة ضرورة أھتمام الكلیات واألقسام العلمیة وم
تواصل االجتماعي من قبل الطلبة مع ألزام المالك التدریسي بالتواصل مع الطلبة في طرح المادة العلمیة 

.وأستالم الواجبات ووضع المحاضرات على ھذه المواقع لغرض مناقشتھا

بوك،ایجابیات وسلبیات مواقع التواصل مواقع التواصل االجتماعي، الفیس:الكلمات المفتاحیة
.االجتماعي،كلیة المنصور الجامعة

_____________________

كلیة المنصور الجامعة* 
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:المقدمة .1
في تقدیم إنتاجاتھم الى المجتمعات، فكل جیل یختلف ) 2الویب(ابدع مطورو خدمات 

ان یقتني ھذه التطبیقات ویشترك في عن اآلخر في مستوى انجازاتھ التي تجعل الفرد مجبرًا على
خدماتھا، بل انھ یخصص لھا المال والوقت والجھد بقدرال یستھان بھ ، لذلك اصبحت ھذه التقنیات  
تؤثر وبشكل واضح على مجریات حیاة الفرد من النواحي االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والتعلیمیة، 

یث دخولھا وتدخلھا في مفاصل حیاة االنسان وھي بحد ذاتھا تعتبر وسیلة ذات حدین من ح
وخصوصیاتھ سواء اكان یعلم ام ال یعلم ، اضافة الى ان الولع والتعلق المتطرف من قبل فئات ذات 
أعمار مختلفة من األطفال والمراھقین والشباب حتى بالغي السن، حتى انھ ال تكاد تدخل مكانًا عامًا او 

االندماج مع االجھزة التي تحتوي على ھذه التطبیقات والخدمات، وما خاصًا او بیتًا اال الحظت مشاھد 
سھل دخولھا وانتشارھا ھو أنھا اصبح من الممكن ان التعامل معھامن خالل حاسوبك الشخصي او 

.الخ ... او الھاتف الذكي ) اآلي باد(الوسائل االخرى مثل 
قات، التي دخلت حیاتھ واإلنسان العراقي جزء من ھذا العالم المولع بھذه التطبی

وخصص لھا جزءًاكبیرأ من وقتھومدخوالتھ لذا تاتي ھذه الدراسة لتسلط الضوء على مدى تأثیر ھذه 
التقنیات الحدیثة وتطبیقاتھا على فئة الشباب ممن ھمفي الجامعات ومعرفة مستوى استخدامھم لھذه 

.ستخدامالمواقع والتقنیات والمجاالت التي لھا الحظ األوفر في ھذا اال

:المشكلة .2
من طبیعة النفس البشریةالرغبة في التعامل مع كل جدید سواء أكان ملبسًا ام سلعًة او تطبیقًا او 

ومع دخول , خدمة، وھكذا یبدأ الفرد بالتباھي والتفاخر عند اقتنائھ او حصولھعلى اي شيء جدید 
ھذه الخدماتتثقل میزانیات وما تتطلب ھذه الخدمة من نفقات مادیة، بدأت ) 2.0ویب(خدمات 

العوائل الفقیرة او المتعففة، خصوصًاان شركات األجھزة الذكیة ومصانعھا لم یمر عام االو 
خرجت بجیل جدید من ھذه التطبیقاتوبجھاز ذكي جدید یتمیز عن غیره من حیث برمجیاتھ وشكلھ 

بالتطور ) الویب(ت خدمات ویسعى معھ الناس الى التغییر كما انھ تبدأ شركا. الخ ...ومعالجاتھ 
وایجاد خدمات جدیدة تدفع االنسان الى ان یشترك فیھا؛وذلك لرخصھا وسھولة استخدامھا،لذلك 
بدأت ھذه التقنیات وبخدماتھا تثقل على الناس ومنھم الشباب من حیث التعلق بھا وضیاع الوقت 

والصور ) الفدیوھات(نوالمال إضافة الى ما تحتویھ وما یمكن ان تجلبھ من انواع مختلفة م
والنصوص التي تحتوي كمًا كبیرًا منھا على أشیاء مخلة باألخالق او األشیاء الھدامة والمتطرفة، 

اذن فھي ,وعلى الرغم من ھذا فقد نجد فیھا كمًا مساویًا او یزید من ألمحتویات العلمیة والتعلیمیة 
.وسیلة ذات حدین لمن یحسن او یسیئ استخدامھا

:اسة أھداف الدر.3
:تھدف الدراسة الى التعرف على

.الغایة من استخدام مواقع التواصل االجتماعي من قبل طلبة الجامعات.1
.مدى تأثیرھا على المستوى الدراسي للطلبة .2
.مدى تأثیرھا على حیاتھم الیومیة واوضاعھم االقتصادیة واالجتماعیة.3
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:أھمیة الدراسة .4
من % 50موجھھ الى فئة الشباب من كال الجنسن اللذین یمثلون تكمن اھمیة ھذه الدراسة في كونھا 

حیث تسلط ھذه الدراسة الضوء على مدى تأثیر , تعداد المجتمع العراقي فھم ضمانة المستقبل 
كما ستركز ھذه .على فئة الشباب ومدى تأثرھم بھا ) السلبیة واالیجابیة(تطبیقات التواصل االجتماعي 

یجابیة من ھذه التأثیرات ألجل أیجاد نوع من الدافعیة نحو التعلم والعمل الدراسة على الجوانب اال
.واإلبداعلما لھذه المواقع من دور في ترصین شخصیة الشباب او تھدیمھا السامح اهللا

:األسئلة البحثیة .5

:تسعى الدراسة الى االجابة عن االسئلة البحثیة التالیة

االجتماعي كأداة لتبادل المعلومات؟ما مدى استخدام الطلبة لمواقع التواصل .1
ما مستوىأستخدمھملمواقع التواصل االجتماعي ألغراض ألتواصل العلمي والتعلیمي ؟.2

ھل یؤثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي على المستوى الدراسي للطلبة؟.3

:منھجیة الدراسة .6
الدراساتاعتمدت الدراسة منھج دراسة الحالة لمالئمتھ ھذا النوع من 

:األدوات .7
استخدمت الدراسة استبانة مؤلفة من محورین تتضمن عشرین سؤاال كأداة لجمع البیانات

:حدود الدراسة .8
كلیة المنصور الجامعة : المكانیة 
.2013-2012العام الدراسي : الزمانیة 
طلبة الجامعات من الذكور واالناث: النوعیة

االجتماعيمواقع التواصل : الموضوعیة
التعاریف.9
:2.0) ویب: (9-1

ھي موجة المواقع الجدیدة التي تعتمد في تكونھا على الشبكات االجتماعیة ، وھي برمجیات 
تستمد قوتھا من تفاعل المستخدمین أنفسھم، وتجعل من الممكن للمستخدمین من تفعیل البرامج مباشرة 

مجتمعات من السھولة تبادل المعلومات فیما بینھا ومن والتي لم تكن متاحة سابقًا، حیث اصبح من خاللھا
)1().الویكي -الفیس بوك–المدونات (تطبیقاتھا 



عبدالستار شاكر سلمان. د.م.أ

- 52 -

:مواقع التواصل االجتماعي :9-2

خدمات قائمة على التواصل مع االنترنت تتیح لالفراد بناء مواقعھم الشخصیة في اطار نظام 
االخرین والتي یتم من خاللھا عملیة التواصل معھم محدد، والقدرة على توضیح الئحة بالمستخدمین 

)2(.وتبادل المعلومات والوصول الى مستخدمین آخرین من خالل الشبكةنفسھا 

:الدراسات السابقة.10

تنوعت الدراسات بشأن مواقع التواصل االجتماعي، حیث كانت باتجاھات عدیدةسواءأكانت من حیث 
تكوینھا او استخداماتھا، وسیكون االستعراض من ھذه الدراسة للدراسات مفھومھا أم انواعھا او تأثیرھا او 

واالبحاث التي وجدت من أجل استخدامھا وخصوصًاماكان في مجال تبادل المعلومات وأغراضھا للتعلیم 
او للوصول الى مصادر التعلم وطریقة استخدام تلك الوسائل سواء أكان في الجامعات والكلیات والمعاھد أم 

.لمكتبات، ومراكز المعلومات والتعلم في ا

شبكات التواصل االجتماعي كأدوات تسویقیة في مؤسسات " ومن ھذه الدراسات العربیة دراسة 
المدونات والویكي (حیث تناقش ھذه الدراسة انواع المواقع االجتماعیة ومفھومھا من حیث )3(المعلومات

لترویج لتسویق خدمات المعلومات لمكتبات عالمیة بلغت وكیفیة استخدام ھذه المواقع في ا) والبودكاست
مكتبة سواء أكانت جامعیة ام عامة ولدول عدیدة خارج الوطن العربي وتم تحدید مواقع ھذه " 35"

ووجد من نتائج الدراسة ان المكتبات تسوق خدماتھا في اربع فئات ھي ) الفیس بوك(المكتبات على صفحة 
تسویق المھارات –تسویق مصادر المعلومات –تسویق خدمات المكتبة –تسویق وإعالم عن المكتبة 

ومن التوصیات ضرورة قیام المكتبات العربیة باستخدام ھذه . والتدریب المتعلق بأختصاص المعلومات 
.المواقع لتسویق خدماتھا للمستفیدین 

ة في تطویر عملیة التعلیم والتعلم فاعلیة الشبكات االجتماعیة االلكترونی" اما الدراسة الثانیة فكانت حول 
وتھدف الدراسة المیدانیة الى معرفة واقع استخدام )4("لدى طالبات كلیة التربیة في جامعة الملك سعود 

طالبات كلیة التربیة للمواقع االجتماعیة من أجل أن تكون وسائل فاعلة وقویة في خدمات الجیل الثاني 
طالبة من مختلف االختصاصات ، وتبین ان مستخدمي " 33"ا لالنترنت ، حیث طبقت على عینة عددھ

وان رغبتھم في االستخدام ألجل االستفادة وإثراءالعملیة التعلیمیة وتحصیل ) 73(%ھذه المواقع نسبتھم 
المعرفةوترصینھا ، كما ساھمت ھذه المواقع في تكوین مجتمعات بحثیة لم تكن من قبل وھذا ما أجمع علیھ 

من العینة وأن الفوائد المتحققة قد انصبت  في تحقیق اإلثراء العلمي وأوصت )72(%ما نسبتھ 
الدراسةبضرورة تفعیل استخدام المواقع االجتماعیة في عملیة التعلیم والتعلم وبآفاق جدیدة وبصورة اوسـع 

.

لتواصل ھدفت الى معرفة تأثیر شبكات ا)5(وفي دراسة حول دور مواقع التواصل االجتماعي في التغییر
االجتماعي على المجتمع وكیفیة نقل المعلومات وتبادلھا عبر الوسائط الجدیدة ، متحدیة كل العقبات التي 
كانت في الوسائط التقلیدیة إضافة الى منح آفاق جدیدة ومدارك غیر موجودة في المجتمع مع إعطاء رسائل 

حث الجمھور المتلقي على التفاعل ، سلوكیة جدیدة تأتي منھا صناعة أحداث معینة لضمان استمراریة 
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وھذا یوحي بإمكان توظیف ھذه الوسائل في اتجاھات علمیة وتعلیمیة وایجاد تعلیم ذاتي یتكون من 
المجتمعات االفتراضیة ، ومن نتائج البحث انھ تحولت المجتمعات بفعلھا الى امكانیات ذات مسارات حتمیة 

.المعلوماتیةتقنیة متقنة وحتمیة اجتماعیة ثم الحتمیة 

دراسة استخدام الشبكات االجتماعیة كأداة " منھا -وباتجاھات عدیدة-ومن الدراسات االجنبیة كان العدید
وھي من الدراسات التي اجریت في جامعة األناضول التركیة ،وكانت تسلط الضوء على )6" (للتعلم 

الدراسة لكون تركیا من البلدان الرائدة من أجل تبادل المعلومات، وأجریت ھذه ) الفیس بوك(استخدام موقع 
تدریسیًا ) 67(وكانت الدراسة لعینَّة من التدریسیین الجامعیین وعددھا ) الفیس بوك(في استخدام موقع 

) 45(سنة وأكثر من ) 45(ولدیھم مستویات اكادیمیة مختلفة وقسمت الدراسة الى فئتین، ھما فئة أقل من 
ھم اكثر من ) 33(%وكان ما نسبة ) الفیس بوك(نوا مستخدمي موقع سنة ومن كال الجنسین وھم من كا

) 45(وھم من یدخل الى الموقع من ثالث الى اربع مرات أسبوعیا على عكس االخرین دون سن ) 45(
اثبتوا فاعلیة ھذه ) 75(%سنة وكانوا یومیًا یقومون بالدخول ما بین نصف ساعة فأكثر، وكانت النتائج ان 

لھا القدرة على التعلیم بأكثر –ة كفاءة التعلیم وانھا ذات میزات من حیث استقاللیة بالوقت االداة في زیاد
القدرة على الحصول على ردود الفعل الفوریة واوصت الدراسة بضرورة وضع سیاقات –من طریقة 

.متعمقة الستخدام ھذه المواقع لما لھا من ممیزات

قامت إدارة ) 7()"البرتا(استخدامھا وفائدتھا في جامعة :یة وسائل اإلعالم االجتماع"وفي دراسة حول 
برنامج للدراسة ) 200(كلیة وتقدم ) 18(والتي ھي من أبرز الجامعات الكندیة والتي تضم ) البرتا(جامعة 

برنامجا للدراسات العلیا ، قامت إدارةالجامعة بتشكیل لجنة لتبیین اھمیة مواقع التواصل ) 170(األولیة و
ماعي في الجامعة ومن قبل مجموعة من األساتذة االختصاص في مجاالت الطب، وعلم النفس، وعلم االجت

الحاسوب، وعلم التسویق، وعلم االتصاالت، واتحاد الطلبة، ومركز التعلیم والتعلم، ومجلس تكنولوجیا 
واجتمعت ) م2010-م2009(المعلومات، شملت الدراسة األساتذةواإلداریین، والطلبة؛ وذلك في العامین 

اللجنة لست مرات واستخدمت االستبانة والمقابالت الشخصیة مع بعض األساتذةواإلداریین والطلبة، 
وأعدت تقاریر حول السلبیات واالیجابیات ومن نتائج الدراسة قبول النسبة االغلب باستخدام مواقع 

ة وتثقیف حول االستخدام األمثل التواصل مع ضرورة المحافظة على الحرم الجامعي ،وان تعد برامج توعی
لھذه المواقع؛ ومن ثم یلزم أن یحافظ المستخدم على ھویتھ الشخصیة في الحسابات االجتماعیة وأوصت 
الدراسة ھو بأن یكون االستخدام لتبادل المعلومات العلمیة،وان تكون دقیقة بالمعلومات المتبادلة،وان تتوفر 

تقدیم التقاریر الدوریة، لتشخیص جمیع الحاالت االیجابیة والسلبیة مع معھا لجنة دائمة لتقویم ھذا العمل و
عملیة التعلیم والتعلم بكل جوانبھا من خالل استخدام مواقع التواصل ) حوسبة(ضرورة دعم إجراءات

االجتماعي؛ ولھذا فإنھ البد من ذكر شي مھم وأساسي ھو انھ وجدت ھذه المواقع تحت مسمى مواقع 
اعي ولكن بدأت تستثمر لجمیع االھداف سواء أكان في مجاالت التسویق أم عرض السلع التواصل االجتم

او بناء مجموعات مھنیة او اعالمیة او علمیة ویكثر منھا الوصف حتى طالت جمیع مفاصل الحیاة وعقدت 
الورش والمؤتمرات والندوات واللقاءات، من اجل ان توظف لھا ھذه المواقع، لھذا فانھ من الممكن
للمؤسسات التعلیمیة والمالكات العاملة فیھا ان تجھز نفسھا وتضع الخطط واآللیات الستثمار ھذه المواقع 
خصوصًاأنھا من الممكن ان تحول األنظار من التسلیة واأللعاب الى التعلم والتعلیم من خالل ھذه المواقع 

في حینالزالت المؤسسات تراوح في وھذا ما یمكن ان توضحھ الجداول واالشكال اآلتیة بالصورة المثلى،
دول الوطن العربي وأستخدام بنسب قلیلة على الرغم من انھ توجد مقومات وبنى تحتیة في دول عربیة لكن 
لم تكن من تلك الدول العشرین في العالم فقط دولة عربیة واحدة ھي جمھوریة مصر العربیة والشكل اآلتي 

.ا وكانت اولھما الصین واخرھما مصر یوضح ھذه الدول ونسب استخدامھ) 1(رقم 



عبدالستار شاكر سلمان. د.م.أ

- 54 -

)1(شكل رقم



Al-Mansour Journal \ Issue( 23 )                2015 )23( العدد / مجلة المنصور

- 55 -

) :Social networking sites(مواقع شبكات التواصل االجتماعي.11

مواقع (تعددت المسمیات لھذه الخدمات من لغة الى اخرى، بل حتى في اللغة الواحدة حتى سمیت 
خدمات (أو)التواصل االجتماعيتقنیات (أو)شبكات التواصل االجتماعي(واخرى ) التواصل االجتماعي

، وان تعددت المسمیات فالخدمة متاحة بكل المسمیات والعناوین وھي اختصارًا تسمى ) 2.0ویب 
)SNS( وجاءت ھذه المواقع بأسماء مختلفة وبتسھیالت وخدمات متنوعة سواء أكانت بالفدیوھات أم ،

حیـــث صمـــم )م1995( ـــــا عام بالصور او بالنصوص او بالسمع، وكان اول ظھـــــــــور لھــ
والھدف منھ مساعدة األصدقاء ) Classmates.com( موقــــــعًاھـــــو ) رانــــــــدي كونـــراد(

والزمالء الذین جمعتھم الدراسة في مراحل حیاتیة معینة وفرقتھم الحیاة العملیة في أماكن متباعدة ، ثم 
ومن ھذا یالحظ أن ھذه المواقع بدأت مع انتشار إتاحة شبكة االنترنت )9(توالى بعد ذلك تأسیس المواقع

بحیث اصبح باالمكان لفئات كبیرة من المجتمعات ان تدخل وتستثمر ھذه الخدمات سواء أكانت بالتصفح ام 
باإلرسال او باالطالع وھذه الخدمات سھلت على من لھم القدرة بالمنافسة واالختراع ان یجعلوا من ھذه 

بكة وسیلة إلتاحة المعلومات،وبعد ھذه السنة توالى انشاء المواقع او الشبكات وكان منھا مواقع شعبیة الش
وتلتھ مواقع اخرى حتى انھ كان االعتراف بأول موقع ) Black Plant(جماعیة عرقیة مثل موقع 

یفیة  والذي یسمح للمستفیدین بإنشاء ملفات تعر)Sixdegrees.com( وھو )1997(اجتماعي عام 
حیث یحق فیھ للمعنیین بالتصفح والتعرف على األصدقاء ، ) 1998(وقوائم أصدقاء، وابتدأ العمل بھ عام 

ولكن كان ھذا متاحًا فقط لمنتسبي " Classmates" وھذه الخدمات وجدت فــــــــــي الموقع االول 
اقع وبخدمات مختلفة ومتنوعة المدرسة او الكلیة التي وجد من اجلھا ومنتسبیھا وباستمرار اطالق المو

الشھیر ولكن قبلھ اطلق العدید من ) الفیسبوك(باطالق موقعم)2005(وبین ایجاب وسلب حتى كان عام 
.)10("SNS" یبین مواعید اطالق مواقع ) 2(المواقع والشكل رقم 
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تتنوع مواقع التواصل االجتماعي منذ تأسیسھا طبقا ألھداف واغراض مختلفة سواء أكانت في مواقع شعبیة 
:أم مھنیة او تخصصیة او تعلیمیة او بحثیةمنھا 

) .الفیس بوك(مواقع اجتماعیة مثل .1
) .اكسنك(مواقع اجتماعیة مھنیة مثل .2
) .جاكس(المدونات ومنھا .3
) .تویتر(لوك ومنھا مواقع مایكرو ب.4
Google Driveو Researchgeatمواقع بحثیة مثل .5

نوعًا من المواقع ) 24( ویمكن التعرف على ھذه المواقع بالخارطة التي وجدت من اجلھا حیث ھناك 
.)11(یبین ھذه المواقع) 3(وكل نوع یحتوي على بضعة مواقع اختص بھا ،والشكل رقم 

خارطة المواقع) 3(الشكل رقم 
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حول استخدام مواقع التواصل االجتماعي في دعم العملیة التعلیمیة , بین مؤید ومعارض, تباینت األراء
ورفد المناھج الدراسیة، حیث كانت تلك االراء محط جدل، لقد دخلت بعض الجامعات والكلیات والمدارس 

جابیة ، حیث جاءت النتائج من ان الغالبیة والمكتبات في ھذا المضمار وحصلت جراء ذلك على نتائج ای
العظمى منھا بدأت تستخدم مواقع التواصل االجتماعي في مجال التعلیم وأخذت مساحة البأس بھا وھي 
متجھة نحو أالرتفاع، فقد طبقت الكثیر من المؤسسات التعلیمیة والھیئات التدریسیة في الجامعات والكلیات 

والوطن العربي تلك المواقع للتواصل العلمي واالجتماعي مع طلبتھم من والمعاھد والمدارس في العالم 
أجل أیجاد بیئة تعلیمیة غیر تقلیدیة مبنیة على التفاعل،یكون فیھا للطالب دورا أساسیا ومشاركا في النقاش 

یم ولیس مقتصرا على االستماع وتلقي ألمعلومة من التدریسي دون فھمھا او مناقشتھا،وبھذا سیكون للتعل
مساحة أوفر بأستثمار مواقع التواصل االجتماعي ألغراض تعلیمیة، حیث القت ھذه المواقع ترحیبا كبیرا 

وأثمرت بمعطیات ومنافع وممیزات تم تناولھا في من قبل اإلدارات التعلیمیة والھیئات التدریسیة والطلبة
:المحور التالي

:ممیزات مواقع التواصل االجتماعي: 1- 12
استخدام مواقع التفاعل االجتماعي في مجال العملیة التعلیمیة عدد من المنافع والممیزات یمكن لقد حقق 

:اجمالھا على النحو التالي
وبین الطلبة أنفسھم من خالل أیجاد مجموعات , تسھیل تبادل المعلومات بین المعلمین والطلبة.1

.نقاش تھدف الى التشارك بالمعلومات
.معلومات وتعزیز المھارات التعلیمیةاتقان استخدام تقنیات ال.2
.)12(إنھا تمثل طریقة للتواصل االجتماعي والتعلیمي وال تحتاج الى عناء ومتاحة طوال الوقت.3
.تمكن الطلبة من اكتساب صفة اإلبداع من خالل استخدامھم لھذه المواقع .4
.)13(لضمان تحقیق التعلیم القائم على تقنیات المعلومات وتحسین مھارات االتصا.5
التفاعل ما بین الطلبة انفسھم او مع معلمیھم خارج قاعات الدرس یعطي رغبة لتلقي المعلومات .6

.)14(ویضیف متعة للتعلم 
.ایجاد وسیلة من التشاركیة وھي مثل أعلى لتشجیع انواع متعددة من التعلیم .7
زیادة في اتقان مھارة المرونة التي تقدمھا ھذه المواقع بالتواصل من حیث الوقت والجھد مع .8

)15.(التحلیل وبناء المشاریع والبحوث
إعطاء فرصة للكثیر من الطلبة للكشف عن طبیعة استخدام المواقع في التعلیم وبیان االیجابیات .9

.والسلبیات من خالل النقاش مع معلمیھم
تمكن من یرید استخدام المواقع في تبادل المعلومات والتعلیم یعتبر شبكة تعلیمیة غیر رسمیة.10

.التعلم من متابعتھا من خالل مجموعات النقاش العلمي
ھذه بعض الممیزات لمواقع التواصل االجتماعي ، حیث یوجد الكثیر من قبیلھا والتي یمكن ان تستثمر في 

مجاالت تبادل المعلومات واغناء العملیة التعلیمیة، خصوصًا في البلدان التي تمر بظروف استثنائیة 
طوارئ السیما في حاالت الزخم المروري او حظر التجوال او حاالت االزمات الطبیعیة وحاالت

كاألمطار والثلوج وكما ھو الحال في العراق ومصر وسوریا وغیرھا من الدول االخرى، وفي ھذه 
لبة الحاالت یمكن أن یتم التواصل بین المؤسسة التعلیمیة ممثلة بالمالك التدریسي والطلبة او مابین الط

:انفسھم، وعلى الرغم من الممیزات لكن التخلو ھذه المواقع من عیوب ومآخذ سیتم استعراض البعض منھا
سلبیات مواقع التواصل االجتماعي12-2

یوجد في مفاصل حیاة االنسان االیجاب والسلب والخیر والشر،وھذا یكون بحسن االستخدام والتصرف 
ب المھمھ، ومواقع التواصل االجتماعي كما ذكرت ایجابیاتھا فانھ التخلو ،والعقالنیة االنسانیة لھذه الجوان
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من سلبیات والتي تكون في جوانب منھا نوعھا او تصمیمھا او قضیة اتاحتھا للجمیع، ولكن الحذر والوقایة 
وحسن التدبیر یمكن ان تجنب مستخدمیھا الكثیر، كما انھ لجانب المراقبة والتثقیف والوعي اساس لعدم 

:الوقوع في المحذور، وقد ذكر الكثیر من البحوث والدراسات منھا مسألة السلبیات والتي منھا
وتدمیر أجھزة الحواسیب او الھواتف )  ID(التھدید باستخدام الفایروسات وسرقة الحسابات.1

.الذكیة
النصب واالحتیال بسرقة البیانات الخاصة والشخصیة والمساومة علیھا وتھدید الخصوصیة .2

)16.(شخصیة بھاال
.ھدر الوقت من خالل استخداماأللعاب والدردشة غیر المجدیة مما یسبب اإلدمان لساعات طویلة.3
تشجیع استغالل االطفال والمراھقین وارتكاب الجرائم من خالل استخدام المواقع االجتماعیھ .4

.لبعض الحسابات غیر المرغوب بھا
خالل عرض فدیوھات او صور او كلمات غیر ألتأثیر على سلوكیات األطفال والمراھقین من.5

أخالقیة ، مما تعرض مشاھدیھا الى انحراف سلوكي غیر قویم  من جراء المشاھدات 
)17.(المستمرة

ألتأثیر على الصحة العامة من حیث النظر واألعصاب والتركیز المستمر بل وحتى طریقة .6
.الجلوس عند االستخدام

اذیر من التقاط الجسم لإلشعاعات من خالل االجھزة أستخدام ھذه المواقع بكثره لھ مح.7
.المستخدمة

نتیجة استخدام بعض حسابات وھمیة فانھا تؤدي الى طرح افكار ھدامة وآراء ذات صبغھ عرقیة .8
.وطائفیة إثنیھ تبث الفرقة والعنصریة

تزییف بعض مایطرح من معلومات وافكار خاطئة تؤدي الى مسارات غیر مرغوبة في الحیاة .9
.الجتماعیةا
االندماج واالعتماد على مثل ھذه المواقع قد تؤدي الى فقدان االھتمام بالجوانب االخرى مثل . 10

المناقشات وجھا لوجھ او استخدام المختبرات والمعامل في إجراء التجارب واقتباسھا دون 
.معرفة تفاصیلھا

:كلیة المنصور الجامعة. 13
ت ( بموجب قرار وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ذي العدد اسست كلیة المنصور الجامعة 

، من قبل الجمعیة العراقیة للمكتبات والمعلومات مع نخبة من المؤسسین ) 1/10/1988في 4/1976م
األفاضل، وھي مؤسسة ذات نفع عام وتتكون حالیًا من تسعة اقسام مع اكادیمیة سیسكو للشبكات ، وسیتم 

طالبًا وطالبة، واخذ عینة من ھذا ) 479(بة المرحلة الرابعة في الكلیة وكان عددھم دراسة مجتمع طل
وحسب االختصاصات في ) 100(حیث كان افراد العینة %) 20(المجتمع وھو ما نسبة اكثر من 

نھما المرحلة الرابعة والتي كانت لسبعة اقسام فقط اي باستثناء قسمي الھندسة المدنیة واللغة االنكلیزیة لكو
یبین اقسام الكلیة وعدد طلبة متسلسلة حسب سنوات التأسیس ) 1(حدیثي التأسیس، والجدول التالي رقم 

.)18(2013-2012وعدد طلبة المرحلة الرابعة للعام الدراسي 
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اقسام كلیة المنصور الجامعة) 1(جدول رقم 

عدد طلبة المرحلة سنة التأسیساالقســـــــــــــــام
عدد افراد العینةالرابعة

%19885812قسم علم الحاسوب ونظم المعلومات

%19944210قسم العلوم المحاسبیة والمصرفیة

%19974210قسم ادارة االعمال

%1997368قسم ھندسة البرمجیات

%200315832قسم ھندسة االتصاالت

%20038416قسم القانون

%20035912قسم ھندسة تقنیات الحاسوب

--2010قسم اللغة االنكلیزیة

--2011قسم الھندسة المدنیة

%479100المجموع

وقد تم استعادة جمیع االستمارات الموزعة على افراد ) 1(تم توزیع استمارة االستبانة والمبینة بالملحق رقم
:الفقرات كان اآلتي استمارة ومن خالل تحلیل االستمارة حسب ) 100(العینة وعددھا 

) .4(من اإلناث وكما ھوفي الشــــــكل رقم %) 57(ذكور و %) 43(كـــان افراد العینة نســـبة .1
بینما التخصص %) 64(یتوزع افراد العینة حسب التخصصات كان نسبة التخصص العلمي .2

) .5(وكما في الشكل األتي رقم %) 36(االنساني 
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) .4(من اإلناث وكما ھوفي الشــــــكل رقم %) 57(ذكور و %) 43(كـــان افراد العینة نســـبة .3
بینما التخصص %) 64(یتوزع افراد العینة حسب التخصصات كان نسبة التخصص العلمي .4

) .5(وكما في الشكل األتي رقم %) 36(االنساني 
.یمتلكون اجھزة الھاتف الذكي %) 100(وكان افراد العینة ما نسبة .5
%) .27(یمتلكون اكثر من جھاز ھاتف ذكي فكانت نسبتھم اما نسبة الذین.6
فكان نسبتھم ) آي باد(ومن یمتلكون اجھزة اخرى غیر الھاتف الذكي مثل الحاسوب المحمول و.7

)65.(%
%) 75(وحول شبكات المحمول المشترك بھا افراد العینة فكانت شركة زین العراق نسبة .8

.%) 26(وشركة كورك %) 96(وشركة آسیا سیل 
اما عن االشتراك بخدمات شبكة االنترنت ذات الدفع المسبق سواء أكان عن طریق شبكات المحمول أم 

%).100(اما شركات االنترنت فكانت %) 45(خدمات شركات االنترنت فكانت شبكات المحمول نسبة 

)4(شكل رقم 

43

57

الجنس المستخدم

ذكور

اناث
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)5(شكل رقم 

:ستبانة وفي تحلیل اسئلة المحور الثاني من اال–ثانیًا 
لدیھم اشتراك بموقعین اما %) 35(لدیھم اشتراك بموقع اجتماعي واحد ، و %) 17(فكانت .1

واقل النسب كانت للذین ال یشتركون من اكثر من ثالثة مواقع %) 33(ثالثة مواقع فكانت نسبتھ 
) .6(وكما ھو مبین في الشكل رقم %) 15(ونسبھم 

كانوا %) 50(غیر مھتمین ونسبة %) 16(االجتماعي كان وعن االھتمام بمواقع التواصل .2
.فكانت من المھتمین جدًا %) 34(مھتمین اما 

ومن حیث عدد الساعات التي یقضیھا افراد العینة باستخدام  مواقع التواصل فكانت النسبة .3
.ساعات فاكثر 6من %) 31(ساعات 5-3من %) 44(ساعتین و %) 25(
جتماعي التي یشترك بھا فكانت النسب متفاوتة فكان لموقع التواصل واما عن مواقع التواصل اال.4

ویأتي بعد ذلك موقع %) 100(الحظ االوفر حیث كانت نسبھم ) الفیس بوك(االجتماعي 
اما عن %) 12(وكانت النسبة) تویتر(والثالث ھو موقع %) 25(حیث كانت نسبھم ) یوتیوب(

واخیرًا المدونات حیث %) 8(موقع سكاي بي و%) 10(المواقع االخرى فكان موقع ویكیدیا 
.یبین ھذه المواقع ) 7(والشكل رقم%) 5(كانت النسبة 

یستخدم مواقع التواصل االجتماعي الغراض عدة وكانت النسب متفاوتة حیث كانت ما نسبتھ .5
من یستخدمون المواقع %) 37(الغراض التواصل االجتماعي ، ویشكل ما نسبتھ %) 85(

فكان یستخدم %) 12(للتسلیة اما %) 20(لالتصال ونسبة %) 25(ة ونسبةالغراض تعلیمی
.یوضح ذلك ) 8(المواقع لزیادة ثقافتھ او للتواصل من اجل التثقیف والشكل رقم 

64

36

تخصص افراد العینة

العلمي

االنساني
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)8(شكل رقم 
الزمالء بما یستخدمون المواقع الغراض تعلیمیة حیث كانوا یتواصلون مع %) 37(وكانت نسبة .6

والشكل رقم %) 4(اما مع المؤسسات التعلیمیة فكانت النسبة %) 8(ومع التدریسیین %) 25(نسبتھم 
)9.(

)9(شكل رقم 

اخرى
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)9.(
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%) 45(و %) 55(ومن حیث تفضیل التواصل مع التدریسیین والقسم العلمي كان من اجاب بنعم . 7
).10(كال وكما ھو مبین في الشكل رقم 

)10(شكل رقم
والسبب في الرغبة في التواصل فكانت اتجاھات %) 55(اما عن الذین اجابوا بنعم وھم نسبة .8

عدیدةوھي لطرح اسئلة حول المنھاج الدراسي ، كذلك لمتابعة خطوات انجاز مشروع التخرج ، 
والبعض حول االستفھام عن بعض االسئلة االمتحانیة، وفئة اخرى وجود بعض االسئلة حول مفردات 

.ھاج الدراسي او المواضیع التي تتطلب توضیح الكثر من مرة المن
لدیھ علم بوجود %) 86(القسم العلمي كان نسبة /ومن حیث وجود موقع تواصل اجتماعي للكلیة.9

.لم یكن لدیھ العلم بوجود موقع للكلیة او القسم العلمي %) 14(موقع اما نسبة 
ان الموقع اعالمي ونسبة %) 47(العلمي فكان ومن حیث طبیعة الموقع في الكلیة او القسم.10

.فكانت االجابة بان الموقع تعلیمي %) 14(اجتماعي اما نسبة %) 25(
.وجدت اقتراحات عدیدة من افراد العینة لجعل مواقع التواصل االجتماعي تعلیمیة علمیة ومنھا .11

%).68(وكانت نسبتھم ان یكون موقع تواصل لكل قسم علمي یشترك فیھ جمیع التدریسیین . أ
.ان یقوم التدریسیین فیھ بعرض المحاضرة قبل یوم من القائھا . ب
تقدیم الواجبات الى الطلبة عن طریق الموقع وكذلك اعطاء الحلول النموذجیة بعد ان یقدم الطلبة . ج

.واجباتھم 
.حلول االسئلة االمتحانیة بعد االنتھاء من انجاز االمتحان . د

طارئ ما مثل إغالق الطرق او وجود عوارض طبیعیة مثل االمطار تقدم المحاضرة عند وجود. ھـ
.عن طریق موقع التواصل االجتماعي 

.اجراء نقاشات علمیة ما بین الطلبة انفسھم وكذلك مع التدریسیین . و
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یات ومن طرح السؤال المفتوح لتقییم مواقع التواصل االجتماعي كانت االجابات البعض باالیجاب. 12
.واخرى بالسلبیات ومن حیث االیجابیات كانت 

 وسیلة سھلة واقتصادیة من ناحیة التواصل مع اآلخرین.
 یمكن استثمارھا الغراض علمیة.
 وسیلة تواصل بكل االصعدة بالصوت والصورة والنص.
 وسیلة توعیة وتثقیف لكل الناس ولكن ضمن الحدود االخالقیة والمھنیة.
میة لكل الطلبة مع القسم العلمي ومع الطلبة انفسھم بحیث تكون اقل جھدًا وسیلة تواصل تعلی

.واقصر وقتًا وبأي مكان 
ھذه بعض االیجابیات التي طرحتھا عینة من الطلبة ولكن ھناك بعض السلبیات التي یمكن ان 

:تؤدیھا وھي 

 ھدر للوقت النھ ما تحتویھ یمكن ان یسرق الكثیر من الوقت.
ل بالخصوصیة الشخصیة وسیلة للتدخ.
 وجود اشخاص لدیھم حسابات وھمیة یقومون بوضع ملفات ذات ابعاد طائفیة ھدامة

.تدعو الشباب للتطرف 
 استغالل بعض ضعاف النفوس لھذه المواقع للتشھیر باالشخاص من خالل ایجاد صور

.او تسجیالت غیر مرغوبة 
 التأثیر على الصحة من حیث التركیز.

السلبیات التي طرحت من افراد العینة وھنا یالحظ انھ لكل وسیلة ایجابیات وھذه بعض 
وسلبیات ولكن لكل شيء حدود وآلیات عمل ومسارات تمكن الشخص من االتجاه بأي 

.االتجاھات االصلح لھ 
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:النتائج.14

:تم التوصل الى النتائج اآلتیة 
والعربیة ومؤسسات المعلومات والمكتبات باستخدام قیام الكثیر من الجامعات العالمیة .1

مواقع التواصل االجتماعي الغراض علمیة وتعلیمیة وھذا یعطي اجابة عن السؤال 
.االول من الدراسة 

سھولة استخدام ھذه المواقع واتاحتھا للجمیع بمجرد امتالك ھاتف ذكي او حاسوب او .2
.آي باد مع خدمة انترنت ، یمكن االشتراك بھا 

اندماج الكثیر من الطلبة مع ھذه المواقع في مجاالت اجتماعیة وتعلیمیة وتسلیة واتصال .3
.، یعطي فرصة لتحویلھا الى تعلیمیة بصورة اكبر 

توفر االتصال بشبكة االنترنت سواء أكان عن طریق شبكات الھاتف المحمول ام عن .4
.طریق شركات خدمات الدفع المسبق سھل االشتراك بھذه المواقع

من افراد العینة یستخدمون المواقع الغراض تعلیمیة سواء أكان %) 37(وجود نسبة .5
ما بین الطلبة انفسھم أم مع مدرسیھم او المؤسسة التعلیمیة یعطي تشجیع لرفع ھذه 

ویجیب على السؤال الثاني من االسئلة البحثیة وھو أمكانیة ان یستخدم ھذه . النسبة 
.او العلمي المواقع للتواصل التعلیمي 

رغبة الطلبة بالتواصل من اجل دعم المنھاج الدراسي او لطرح المادة العلمیة على .6
.المواقع قبل القائھا في قاعة الدرس یعطي فرصة لتحسین األداء في التدریس 

رغبة الطلبة في تعویض العطل الرسمیة او حاالت الطوارئ بأن تطرح المادة العلمیة .7
.لوقت وعدم التأثیر على سیر المنھاج الدراسي عبر المواقع الستثمار ا

وجود موقع للكلیة او القسم العلمي ولكن كان ذا طابع إعالمي واجتماعي اكثر من .8
.تعلیمي 

.عن غیره من المواقع ) الفیسبوك(ارتفاع نسبة استخدام موقع التواصل االجتماعي .9
وفر الجانب االقتصادي في تتمتع مواقع التواصل االجتماعي بسھولة االستخدام مع ت.10

شھریًا ) $40(االشتراك بخدمة االنترنت والتي یكون متوسط االشتراك فیھا ھو 
.والكثر من شخص یمكن استخدام خدمات الشبكة بھذا االشتراك 

وسیلة للخروج من سیطرة التعلیم التقلیدي وطریقة التلقین الى طریق التعلیم االلكتروني .11
ش من دون حواجز وھذا یرفع من المستوى الدراسي وھذا وطریقة الحوار والنقا

.یجیب على السؤال الثالث من االسئلة البحثیة 
امكانیة التواصل في اي وقت واي مكان وبدون جھد یعطي فرصة العادة المادة العلمیة .12

واستمراریة اتاحتھا على الموقع تعطي فرصة اعادة المراجعة تكرار المادة العلمیة لمرات 
.عدة 
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:التوصیات: 15
:تم التوصل الى التوصیات اآلتیة 

ضرورة قیام الكلیات واالقسام العلمیة والمكتبات ومراكز المعلومات بأیجاد مواقع تواصل .1
.اجتماعي خاصة بھا 

استخدام ھذه المواقع الغراض علمیة وتعلیمیة وكذلك لخدمات المعلومات بدًال من التسلیة .2
.واالستخدامات االخرى غیر العلمیة والتعلیمیة 

الزام المالك التدریسي بایجاد مواقع تواصل اجتماعي تكون للقضایا العلمیة والتعلیمیة للتواصل .3
.مع الطلبة 

قیام الكلیات باءتاحة خدمات االنترنت داخل الحرم الجامعي وبأسعار رمزیة ، لیقوم الطلبة .4
.ض علمیة باستخدام ھذه الخدمات الغرا

تشجیع الطلبة باستخدام مواقع التواصل االجتماعي الغراض تعلیمیة من خالل قیام التدریسیین .5
.بطرح المواضیع الدراسیة وطلب بعض الواجبات من خاللھا 

ضرورة قیام المالك التدریسي بعقد حلقات نقاشیة عبر المواقع ولمواضیع تتعلق بالمنھاج .6
.الدراسي وبأوقات محددة 

یع الطلبة على ضرورة متابعة الموقع الخاص بالتدریسي او القسم العلمي وبأوقات محددة تشج.7
.وتنزیل المحاضرة على الموقع قبل وقت من القائھا في قاعة الدرس 

اعطاء الفرصة للطلبة لبناء مجامیع نقاشیة او بحثیة او حوارات حول المواضیع التي طرحت في .8
.دوري لكل الطلبة وبأشراف التدریسي قاعة الدرس والنقاش بھا وبشكل 

قیام الكلیات واالقسام العلمیة بأیجاد اماكن او مختبرات خاصة بتسجیل المحاضرات بالفیدیو .9
.للتدریسیین وبصورة دوریة وتنزیلھا على مواقع التواصل االجتماعي 

عة المواقع وفي اوقات إعالم عوائل الطلبة بوجودمثل ھذه المواقع لمساندة ابنائھم وحثھم على متاب.10
.معلومة 

لتنفیذ النقاط اعاله على الكلیات واالقسام العلمیة تشكیل لجان متابعة مثل ھذه االجراءات واصدار .11
.تقاریر دوریة بتقدیم مثل ھذه الخدمات 
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)1الملحق رقم (

نموذج استمارة استبیان خاصة بدراسة عن استخدام مواقع التواصل االجتماعي 

في التعلیملتشارك المعلومات

:الطلبة االعزاء 

الرجاء االطالع على االستمارة واالجابة على فقراتھا والتي وجدت الجل توظیف مواقع التواصل 
.الدراسیة االجتماعي لتشارك المعلومات في التعلیم الخاصة بمناھجكم

الباحث

د عبد الستار شاكر سلمان.م.أ

:معلومات شخصیة: اوًال 

ذكر                      انثى  :                       الجنــــــس .1
علمي                    انساني:                      التخصص .2

كالنعم   :     ھل لدیك جھاز ھاتف ذكي .3

واحد                اكثر حدد : اذا كان جوابك بنعم كم جھاز .4
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:اذا كان الجواب نعم ھل الخدمة من خالل .8
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:استخدام مواقع التواصل االجتماعي: ثانیًا 
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:اذا كان الجواب بنعم ماھي طبیعة الموقع . 10

اجتماعي                   تعلیمي                  اعالمي                   اخرى اذكرھا
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Using social networking sites to share
information in Education

AbdulSatar Shaker Salman *( Assist.Prof.) Ph.D

Abstract
Provide information and communication technologies every day

new services , including services ( Web 2.0) , which are through social
networking sites , which have become valuable and of great significance
for the communities , including the student community and the aim of this
study to identify the purpose of the use of social networking sites and their
impact on an individual's life , especially young people and the use of the
case study method and the way the distribution of the questionnaire to
students of the Faculty of Al-Mansour University for the academic year
(2012-2013) , and was a representative sample of (100 ) students and of
the results of the study and the proportion (37%) are using sites for
educational purposes and with a desire to communicate in order to
support the curriculum academic and easy and economical these services
in communication , with a high proportion of the use of the social
networking site ( Facebook ) Among the recommendations the need for
colleges and scientific departments and information centers and libraries
to find sites social networking with bind staff teaching in communion with
the students in presenting scientific material and receiving duties and put
lectures on sites for the purpose of discussion for more than once.

Key words: Social networking sites , Facebook ,Advantages and
disadvantages for social networking ,Mansour University college
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