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ملخص :لقد أصبحت شبكات التواصل االجتامعي من الوسائل املهمة واملؤثرة عىل مستوى العامل
وخاصة يف املجال الرتبوي ،وذلك يف ظل انتشارها بني اجلميع وامكانية الوصول إليها حتى من
خالل األجهزة املحمولة التي أصبحت منترشة بني كافة رشائح املجتمع ،وانتشار شبكات اإلنرتنت
فضال عن رخص وسهولة استخدامها ،وأصبحت جزءا من حياهتم اليومية ،لذلك كان السعي نحو
استخدامها يف خلدمة العملية التعليمية والرتبوية ،أمرا منطقيا ،ال يمثل عبئا عليها ،ويضفي نوع من
املتعة والتجديد واالثارة عليها ،للوصول إىل املعرفة وحتقيق االهداف التعليمية والرتبوية املنشودة.
فهي يمكن ان متثل بيئة مناسبة لتقديم تعليم خمتلف ومتقدم عن التعليم التقليدي ،تعليم منفتح يعتمد
التواصل واملشاركة أساسا للعملية التعليمية كبديل عن التلقني ،كام تعطي أفقا واسعا لتبادل اخلربات
واالطالع عىل جتارب أخرى يمكن االستفادة منها يف تنمية االبتكار واإلبداع لدى الطالب ،ومتثل بيئة
مناسبة لتعليم حديث ومتطور ويلبي حاجات الفرد ،ويتامشى مع الثورة التكنولوجية املعارصة
وقد تنبه الرتبويون والقائمني عىل املؤسسات التعليمية يف دول العامل ،ألمهية مواقع وشبكات التواصل
االجتامعي ودورها يف تربية النشء وصقل شخصية الشباب وتنميتها ،مؤكدين عىل رضورة االستفادة
مما توفره من امكانات وخدمات يف خدمة عمليتي التعليم والرتبية ،واهتمت تلك املؤسسات بوضع
الربامج واألنشطة للطالب والتي تعتمد عىل شبكات التواصل االجتامعي ،واعتمدت عليها معظم
مؤسسات التعليم العايل واجلامعات يف نرش أخبارها والتواصل مع الطالب واملعلمني وتبادل اآلراء
واإلجابة عىل االستفسارات كقناة اتصال مستمرة بني املؤسسة التعليمية ومجيع عنارصها .ويف ظل
كل ذلك ويف ظل ما يشهده العامل العريب من حتديات ومتغريات يف كافة املجاالت ،مل يعد هناك أي
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مربر ألنظمتنا التعليمية العربية لإلرصار عىل األسلوب التقليدي القديم يف التعليم ،واخلوف
والتحفظ من جانب البعض من كل ما هو جديد ،فقد ثبت بالتجربة العملية ومن خالل العديد من
الدراسات فعالية تطبيق شبكات التواصل االجتامعي يف امليدان الرتبوي يف تقديم تعليم بناء ،دون
تكاليف عالية ،وبوقت وجهد قليل من خالل توظيف امكاناهتا العديدة يف هذا امليدان .وتسعى تلك
الورقة البحثية إىل توضيح كيفية توظيف مواقع التواصل االجتامعي وما توفره من امكانات يف خدمة
العملية التعليمية والرتبوية.
الكلامت املفتاحية :شبكات التواصل االجتامعي ،التعليم ،الرتبية.

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.1.1
53
International Journal of Research in Educational Sciences

 مجال عيل الدهشان/د.أ
م2019 )1( ) العدد2( املجلد

Employment of social networks in the service of the educational process:
why? In what? And how?
El-Dahshan, Gamal Ali
Professor of "Foundation of Education", and Dean, College of Education, Menoufia
University, Egypt.
g_eldahshan@yahoo.com, gamal.eldahshan@edu.menofia.edu.eg
Received 1 October 2018

Accepted in 15 November 2018

Abstract: Social networking has become an important and influential tool in the
world, especially in the field of education, in view of its spread among all and access
to it even through mobile devices that have become widespread among all segments
of society, and the spread of Internet networks as well as licenses and ease of use,
From their daily lives. Therefore, the pursuit of their use in the service of educational
and educational process is logical, does not represent a burden on them, and provides
a kind of fun and innovation and excitement, to reach knowledge and achieve the
desired educational and educational goals
It can be an appropriate environment to provide a different and advanced
education about traditional education, open education that depends on communication
and participation as a basis for the educational process as an alternative to
indoctrination. It also provides a broad platform for sharing experiences and learning
about other experiences that can be used to develop innovation and creativity. Modern
and sophisticated and meets the needs of the individual, and in line with the
revolution of contemporary technology. Educators and educational institutions in the
countries of the world have been alerted to the importance of social networking sites
and networks and their role in educating young people and refining the personality
and development of youth, stressing the need to make use of the available resources
and services in the service of education and education. Social networks, and relied on
by most institutions of higher education and universities in the dissemination of news
and communication with students and teachers and exchange views and answer the
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queries as a channel of continuous communication between the educational institution
and all its components. In light of all this, and in light of the challenges and changes
in the Arab world in all fields, there is no justification for our Arab educational
systems to insist on the old traditional method of education, fear and reservations on
the part of some of the new, One of the studies is the effectiveness of the application
of social networks in the field of education in providing constructive education,
without high costs, and with little time and effort by employing its many potentials in
this field.
This paper seeks to clarify how to use social networking sites and their potential in
the service of educational and educational process.
Keywords: social networking، educational process ،education
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مقدمة
مل يشهد عرص من عصور التقدم التقني الذي شهده هذا العرص يف مناح متعددة من أمهها
الثورة اهلائلة التي حدثت يف تقنيات االتصاالت واملعلومات والتي توجت أخريا بشبكة املعلومات
الدولية (اإلنرتنت) .فالثورة التكنولوجية املتمثلة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أسهمت يف
تغيري طبيعة احلياة وشكل املؤسسات ...ومن بينها املؤسسات التعليمية عىل نحو جذري خاصة يف
الدول املتقدمة.
والواقع أنه مل تستطع تقنية من تقنيات االتصال أن تستحوذ عىل اهتامم رجال الرتبية والباحثني
الرتبويني عىل املستوى الدويل ،مثلام فعل االنرتنت وشبكته العاملية.
فاإلنرتنت مل يسهل فقط عملية الوصول إىل املعلومات واألخبار والبيانات؛ بل أتاح الفرصة
للمستخدم إلنتاج املضامني والرسائل والبيانات من خالل أشكال تعبريية خمتلفة ،كمنتديات احلوار
والصفحات الشخصية ،وغرف الدردشة ،واملدونات ،واحلسابات اخلاصة يف مواقع التواصل
االجتامعي ،وغري ذلك من أشكال إنتاج املضامني األخرى ،وطرق التعبري واملشاركات املختلفة.
لقد ظهر يف العقد األول من هذا القرن ثورة جديدة يف عامل االتصال والتواصل االجتامعي،
كان هلا االنتشار األكرب عىل مستوى العامل ،فربطت بني أجزاء املعمورة ،ودخلت إىل عقولنا ،وأنفسنا،
وبيوتنا دون استئذان ،مل تعرف صغريا أم كبريا ،متعلام أم جاهال ،ذكرا من أنثى ،إّنا مواقع او شبكات
التواصل االجتامعي ،او شبكات االعالم االجتامعي ،أو املواقع االجتامعية أو مواقع الشبكات
االجتامعية)  ، ( Sites Networking Socialمواقع التشبيك االجتامعي ،وسائل االعالم االجتامعية …
و غريها من املصطلحات التي تعرب عن أحد تطبيقات اجليل الثاين للويب ” ويب .” 2.0
فقد ظهرت خدمات شبكات التواصل االجتامعي
كمكون رئيس لتقنيات اجليل الثاين للويب

WEB

NETWORK SOCAL

،SERVICE

 ،2.0مستهدفة مزيدا من التواصل والتبادل

املعلومايت .وما إن ظهرت هذه املواقع بإمكاناهتا اهلائلة واجلذابة ،والتي المست الطبيعة االجتامعية
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لفطرة اإلنسان التي خلق عليها ،حتى أصبحت املؤثر الرئيس يف عمليات التفاعل االجتامعي ،عىل
املستوى الفردي ،واألرسي ،واملجتمعي.
وكان التطور األبرز والذي قدم خدمات هائلة لكل ما سبق عىل صعيد التواصل اإلنساين
اللحظي متمثال يف دخول األدوات املحمولة أو "املتنقلة" كبوابة من بوابات املشاركة يف التفاعل
اإلنساين اللحظي الرقمي اجلاري عىل الشبكة ،فظهرت التليفونات الذكية واجهزة اآلى باد وغريها
كوسيلة للربط بني مواقع الويكي واملدونات وحسابات تويرت وصفحات الفيس بوك.
لقد أحدثت مواقع التواصل االجتامعي تطورا كبريا يف حياة األفراد عىل املستوى الشخيص
واالجتامعي والسيايس ،وجاءت لتشكل عاملا افرتاضيا يفتح املجال عىل مرصاعيه لألفراد
والتجمعات والتنظيامت بمختلف أنواعها ،إلبداء آرائهم ومواقفهم يف القضايا واملوضوعات التي
هتمهم بحرية غري مسبوقــة.
حيث يلجأ األفـراد للتواصل مع األهـل واألقارب واألصدقاء من خالل تلك املواقع ،التي
تعد وسيلة جديدة لتبادل اآلراء واألفكار ،وحشد املنارصة والتأييـد لقضيـة من القضايـا ،وتكوين
الوعي حول القضايا املختلفة ،أو تدعيـم القائم منها سـلفا.
فمرتادو الشبكات االجتامعية ينتمون إىل مشارب خمتلفة ،وهلم اهتاممات واحتياجات خمتلفة،
وبعضهم يرى أن هذه االهتاممات واالحتياجات ال جتد من وسائل اإلعالم واالتصال االهتامم الالئق
لتلبيتها بصورة كافية ،فضال عن عدم تغطية هذه الوسائل جلميع األنشطة التي يقومون هبا ،مما دفع
هؤالء األفراد لتقديم حمتوى خيصهم وحدهم ،وبام يمكنهم من نقله لغريهم ،معربين من خالله عن
اهتامماهتم وآرائهم ومواقفهم املتفاوتة ،وعىل نحو يفي بكافة احتياجاهتم االتصالية ،ويشبع رغباهتم
بوجه عام.
ال خيفي عىل أحد ،أمهية مواقع الشبكات االجتامعية يف الوقت احلايل ،نظرا ملا تلعبه من دور
فاعل يف احلياة اليومية ،إلمكانية كوّنا أدوات تسويق أو نرش معتقدات أو مجع أتباع ومنارصين ،فضال
عن كمية املتعة وقضاء الوقت فيها.
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لقد حتولت مواقع التواصل االجتامعي إىل ظاهرة الكرتونية تستحق الدراسة خاصة اّنا مل تعد
جمرد مواقع للتعارف بل امتدت إىل مناحي اخرى حتى وصلت إىل ان تكون الالعب االول املؤثر يف
االحداث السياسية وزيادة الوعي السيايس ومن ثم حدوث الثورات مؤخرا.
أن هذه املواقع لعبت دورا يف املظاهرات االحتجاجية التي وقعت يف املنطقة العربية ،بحيث
أصبح البعض منها كموقع (الفيس بوك) مركزا للمعارضة ،يتم من خالله التواصل بني منتسبي
األحزاب السياسية والناشطني سياسيا ،للتنسيق فيام بينهم سياسيا ،والتحريض ضد احلكومة.
ومل يعد دور شبكات التواصل االجتامعي قارصا عىل التواصل مع األصدقاء وتبادل
النقاشات االجتامعية والسياسية فحسب ،بل إن دورها جتاوز ذلك بكثري حيث بدأت رشكات عديدة
يف استغالل هذه املواقع للرتويج ملنتجاهتا وللتواصل مع اجلمهور املستهدف ،كام استخدمتها
احلكومات كذلك لنرش البيانات واملعلومات وتلقي اآلراء والتعليقات من قبل أفراد املجتمع.
ونتيجة لتلك الزيادة الكبرية ،واالهتامم الكبري بمواقع التواصل االجتامعي ،سارعت كل
جهات املجتمع املدين اإللكرتوين ،ويف مقدمتها اجلهات اإلعالمية ،والرشكات ،واهليئات،
واملؤسسات للتواجد بصورة الئقة عىل تلك املواقع بصفحات مميزة وهادفة ،وحتقق رواجا وانتشارا.
أما عىل الصعيد األكاديمي فقد بدأ الكثري من أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات العاملية
والعربية باستخدام هذه الشبكات للتواصل مع الطالب من أجل خلق بيئة تعليمية شفافة وتفاعلية
يكون فيها الطالب عنرصا فاعال يشارك يف املسؤولية ،وليس جمرد متلق سلبي ملعلومات يلقنه إياها
املعلم يف القاعة الدراسية.
ويف هذا االطار ترى خدجية ابراهيم ( )2014أن شبكات التواصل االجتامعي مثل الفيسبوك
وتويرت ،واليوتيوب قد انترشت بني طالب التعليم اجلامعي من ناحية ،وأصبح هلا دور كبري وتأثري
واضح يف العملية الرتبوية والتعليمية باجلامعات من ناحية أخرى وهو ما أظهرته الدراسات املختلفة،
وقد بدأت العديد من الدول األجنبية والعربية يف تطبيقها يف اجلامعات والكليات ،وخاصة بعد
االستفادة من خدمات وتطبيقات الويب  2,0هبا والتي أضافت هلا عديدا من املميزات التي جتعل
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دورها يف العملية التعليمية فعاال بدرجة كبرية ،وتلبية االحتياجات التعليمية للطالب باستخدام
شبكات التواصل االجتامعي يف اجلامعات مل يعد ترفا خاصة وأن النشاط األول ملستخدمي اإلنرتنت
عامليا هو شبكات التواصل االجتامعي وأعداد املستخدمني هلا يف تزايد وتضاعف مستمر،
ان ظهور التعليم بشبكات التواصل االجتامعي كام يؤكد حممد خلف اهلل ( )2013قد اثر عىل
منظومة الرتبية بكامل جوانبها؛ حيث ظهرت جمموعة من االسرتاتيجيات واألساليب التعليمية التي
تتناسب مع التعليم بالشبكات االجتامعية ،كام ظهرت مؤسسات تعليمية متخصصة يف تقديم التعليم
بالشبكات ،وتم إعداد مناهج التعليم لتتوافق مع نظام التعليم هبذه الشبكات ،وتطورت أدوار عنارص
منظومة الرتبية لتواكب هذا النظام التعليمي اجلديد؛ حيث أصبح املعلم موجها ومرشدا ومقيام،
وأصبح املتعلم مشاركا ومسامها متفاعال مع زمالئه لتحقيق التعلم ،واملناهج الدراسية مل تعد بني
غالفني بل أصبحت نتاجا لتعاون ومشاركة الطالب واملعلم واإلدارة ،ومصادر التعلم مل تعد حمصورة
يف مكتبة املدرسة أو اجلامعة ،بل أصبح العامل كله مكتبة إلكرتونية مفتوحة عرب الويب للمتعلمني
ومعلميهم.
فظهور مصطلح التعليم بشبكات التواصل االجتامعي غري كثريا يف منظومة الرتبية ،وأثر يف
طبيعة أدوار املعلم واملتعلم ،وعدل يف املحتوى التعليمي وطريقة بنائه وتقديمه ،ونظم العالقة بني
املتعلمني واإلدارة التعليمية ،كام ساهم يف تطوير أساليب التعليم والتعلم ،وتبع ذلك ظهور العديد من
الدراسات والبحوث التي اهتمت بالتعليم بشبكات التواصل االجتامعي ومفهومه وخصائصه
ومميزاته ،فأصبح فلسفة تعليمة هلا نظمها وقواعدها.
ونظرا هلذا الدور البالغ األمهية الذي قامت  -وتقوم  -به شبكات التواصل االجتامعي ،فقد
قام عدد من الباحثني بالعديد من الدراسات التي حاولت التعرف عىل مدي تأثري هذه الشبكات عىل،
ويمكن تناولت تلك الدراسات حتت جماالت ثالثة :يتعلق املجال االول بالدراسات التي حاولت
التعرف عىل مدي تأثري هذه الشبكات عىل اجلانب السيايس لدي الشباب والطالب منها :دينا خالد
( )2015دراسة مجال الدهشان( ،)2014دراسة جيهان حسني ( ،)2014دراسة سمر يوسف
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( ،)2014دراسة هشام العريب واخرون ( )2013ودراسة رمضان أبوشعالة ( ،)2013دراسة عبد
الكريم الدبيسى ،زهري الطاهات ( ،)2013ودراسة السيد بخيت ( )2012ومجيع هذه الدارسات
أوضحت ان تلك الشبكات تلعب دورا اساسيا يف تنمية الوعى السيايس لدى الشباب وتوجيههم
نحو املشاركة السياسية وهو ما ظهر جليا خالل ما عرف بثورات الربيع العريب يف .2010
وتناول املجال الثاين بالدراسات التي تناولت تأثري مواقع شبكات التواصل االجتامعي عىل
النواحي االجتامعية من بينها ،دراسة مجال الدهشان ( )2016دراسة رباب رافت ( ،)2014دراسة
امحد محودة ( ،)2013دراسة حنان الشهري ( ،)2012دراسة مريم نومار ( ،)2012دراسة حسنى
عوض ( ،)2012وتوصلت هذه الدراسات إىل أمهية تأثري تلك الشبكات عىل النواحي االجتامعية
وزيادة فرص التواصل وتنمية العالقات االجتامعية والشخصية بني االفراد وللطالب ،وتتيح للشباب
فرص التعلم والقيام بمسؤولياهتم االجتامعية املناطة هبم داخل املجتمع ،ولذا كان من الرضوري
القيام بالبحث عن كيفية تنمية قدرات الشباب وتوجيه استخدامهم هلذه املواقع ،وإكساهبم املهارات
الالزمة إلجياد املسؤولية االجتامعية لدهيم وتنميته من خالل األنشطة والربامج املختلفة التي يمكن
أن توفرها هذه املواقع ،ومدى االستفادة منها يف بث روح املسؤولية ،وزيادة اخلربات واملهارات،
واالعتامد الذايت واالجتامعي داخل احلياة.
كام اشارت تلك الدراسات إىل رضورة االستخدام الرشيد هلا ووضع معايري او ميثاق او
مدونة سلوك لتنظيم ذلك ،وان االفراط يف استخدمها بدون تلك املعايري غالبا ما يؤدى تأثريات سلبية
وهو ما اصطلح عىل تسميته املواطنة الرقمية

citizenship

 Digitalأو التنور الرقمي والتكنولوجي

 .Digital Literacyفإن مواقع التواصل االجتامعي
اما املجال الثالث فتعلق بموضوع الورقة ،تلك الدراسات التي تناول امهية ورضورة
االستفادة من تلك الشبكات يف اجلانب الرتبوي والتعليمي ،من تلك الدراسات دراسة ساميـة

عـواج ،تبري سامية ( ،)2016دراسة وهيبة بوزيفي ( ،)2016دراسة خدجية ابراهيم (،)2014
دراسة فارس عودة ( ،)2014دراسة حممود بدوى ( ،)2013دراسة بدرية حسانني ( ،)2013دراسة
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امل عمر ( ،)2013دراسة جواهر العنزي ( ،)2013دراسة خالد عمران (،)2012

)

دراسة

جولبهار ) ،(Gulbahar,2013دراسة عبد احلافظ سالمة ( ،)2011ودراسة باراش وهريكيزوفتش
) ،(Baruch& Hershkovitz, 2011ودراسة بويد وأليسون) ،(Boyed &Ellison,2010ودراسة مينوز و
تونر) ،(Munoz& Towner,2009كام تناولت عدد من الدراسات واملقاالت كيفية استخدام بعض تلك
الشبكات واملواقع يف خدمة العملية التعليمية ،دراسة امحد شاهى ( )2011عن تطبيق اليويتوب،
دراسة خالد صالح (.)2016عن تطبيق ادمودو ،دراسة رشيد التلوانى ( )2014عن تطبيق تويرت،
دراسة احلسني اوبارى ( )2015عن تطبيق Linkedinلينكد ،وغريها من مواقع وشبكات التواصل
االجتامعي.
قد اكدت تلك الدراسات عىل أمهية استخدام شبكات التواصل االجتامعي يف العملية
التعليمية ملا هلا من فوائد تعود عىل العملية التعليمية وتنمي شخصية الطالب من مجيع النواحي اضافة
إىل ما توفره من متعة التعلم التي نفتقدها يف النظم التعليمية احلالية ،وأنه أصبح ال غني من دجمها
بالعملية التعليمية باجلامعات ،وإن توظيفها أصبح أمرا رضوريا ملواكبة التطور التكنولوجي وأن
توظيفها يف التعليم يرفع مستوي جودته ،وأن هناك إقباال متزايدا وكبريا الستخدامها يف العملية
التعليمية بعدد كبري من الدول ،واشارت ايضا إىل ضعف و تدين استخدام اطراف العملية التعليمية
من املعلمني أعضاء هيئة التدريس والطالب واولياء االمور لشبكات التواصل االجتامعي يف العملية
التعليمية ،وهو ما يمكن ان يرجع إىل قلة الوعى بأمهية تلك الشبكات يف ذلك والفوائد التي يمكن ان
تعود عىل اطراف العملية التعليمية لو احسن توظيفها ،اضافة إىل قلة وعيهم باجلوانب التي يمكن ان
يستخدموها فيه ،وبالتايل تصبح احلاجة ملحة إلجراء املزيد من الدراسات عنها بصفة عامة ويف مرص
بصفة خاصة.
والواقع انه يف ظل توافر االنرتنت وإتاحته يف كل مكان ويف أي زمان من خالل الشبكات
الالسلكية مثل الواى
Computing

فاىWi-Fi

والواى

ماكس"Wi-Max

وخدمات احلوسبة السحابية

Cloud

وغريها ،أصبح السؤال املطروح اآلن كيف يستطيع الرتبويون االستفادة من تلك
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التقنيات وشبكات التواصل االجتامعي يف املجال التعليمي ،وكيف يمكن توظيفها لتقديم خدمات
تعليمية تتسم باجلودة واملتعة ،وما املجاالت التي يمكن استخدامها فيها والفوائد التي يمكن ان تعود
عىل اطراف العملية التعليمية لو احسن استخدمها وتوفرت املتطلبات الالزمة لذلك ؟" ،ماذا يستطيع
أن يفعله الرتبويون حول تزايد املشكالت الناجتة عن االستخدام غري الرشيد هلا وللتكنولوجيا بصفة
عامة ،من جانب طالهبم وأبنائهم بل وأطفاهلم " ،وما اآلليات التي يمكن االعتامد عليها لتمكني
أبناءنا من احلياة بكفاءة وأمان ،وهو ما تسعى الدراسة احلالية إىل تناوله من خالل حماولة االجابة عن
التساؤالت التالية:
 -1ما االسباب واملربرات التي تدعو إىل رضورة توظيف شبكات التواصل االجتامعي يف
خدمة العملية الرتبوية والتعليمية؟
 -2ما املجاالت واجلوانب التي يمكن توظيف شبكات التواصل االجتامعي فيها خلدمة
العملية الرتبوية والتعليمية؟
 -3كيف يمكن استخدام شبكات التواصل االجتامعي يف خدمة العملية الرتبوية والتعليمية ؟

اوال :ما االسباب واملربرات التي تدعو إىل رضورة توظيف شبكات التواصل االجتامعي يف
خدمة العملية الرتبوية والتعليمية:
اذا كانت الشبكات االجتامعية قد بدأت يف الظهور يف عام  ،1995وكان من أوائل املواقع يف
هذا املجال ،موقع Classmates.com؛ للربط بني زمالء الدراسة ،وكان اهلدف منه مساعدة األصدقاء
والزمالء الذين مجعتهم الدراسة يف مراحل حياتية معينة ،وفرقتهم ظروف احلياة العملية يف أماكن
متباعدة ،ما تالها ظهور العديد من املواقع والشبكات والتي أضاف خدمات أخرى مهمة،
كاملدونات ،ونرش الصور ،واملوسيقى ،ومقاطع الفيديو ،واملجموعات الربيدية ،وملفات التعريف
الشخصية لألعضاء املسجلني عليها ،والتي كان من نتيجتها زيادة شعبية تلك املواقع ،وانتشارها بني
مستخدمي اإلنرتنت ،فانه نتيجة لتلك الزيادة الكبرية ،واالهتامم الكبري بمواقع التواصل االجتامعي،
وتعدد اخلدمات التي توفرها ،وسهولة استخدامها ،سارعت كل جهات املجتمع وفئاته ،ويف مقدمتها
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.1.1
62

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

Prof. Dr. El-Dahshan, Gamal Ali
Volume (2) No. (1) 2019

اجلهات واملؤسسات الرتبوية والتعليمية ،إىل االستفادة من تلك الشبكات للتواصل مع الطالب من
أجل إنشاء بيئة تعليمية وتفاعلية يكون فيها املتعلم عنرصا فاعال يشارك يف املسؤولية ،وليس جمرد
متلق سلبي ملعلومات يلقنه إياها املعلم يف القاعة الدراسية.
ومن منطلق إيامن املؤسسات االجتامعية والرتبوية بالدور املهم واملميز والذي تقوم به مواقع
التواصل االجتامعي يف تربية النشء وإكساهبم عادات وسلوكيات صحيحة وإحداث التغيري
االجتامعي فقد اهتمت هذه املؤسسات الرتبوية بوضع الربامج واألنشطة للطالب بتوظيف هذه
املواقع ،وذلك بقصد االستفادة من إشغال وقت الشباب بام يفيدهم ،وكذلك بقصد زرع جوانب
وأمور مهمة وتنميتها يف شخصية الطالب ،كبث روح املسؤولية االجتامعية واالعتداد بالذات،
وحتمل املسؤوليات يف احلياة ،وحماولة إجياد التوازن املتكامل يف مجيع جوانب الشخصية.
أن املؤسسات التعليمية والرتبوية باعتبارها املؤسسات املعنية بإعداد املتعلمني وتدريبهم
وإكساهبم املهارات الالزمة للحياة العملية وإعدادهم وفقا ملقتضيات التطورات التكنولوجية بالعرص
احلايل ،وذلك يتطلب منها متابعة كل ما هو جديد من أساليب التعليم والتعلم وكل الوسائط التي
تسهم يف إعداد املتعلمني ،ومن هذه التطورات احلديثة شبكات التواصل االجتامعي ،والتي تقوم
عديد من الدول بتوظيفها يف العملية التعليمية سواء عىل املستوي الدويل أو املستوي العريب ،وحتى
عىل مستوي الدولة املرصبة.
بعد انتشار مواقع التواصل االجتامعي ودخوهلا يف جمال التعليم وعىل نطاق شمل املنظومة
التعليمية بكامل عنارصها؛ من املعلم ،واملتعلم ،واملناهج ،والوسائل التعليمية ،واملكتبات،
واألنشطة ،واإلدارة التعليمية ،ظهر يف جمال التعليم ما اطلق عليه (التعليم بشبكات التواصل
االجتامعي)
أن االستخدام املتزايد لشبكات التواصل االجتامعي ودخوهلا يف خمتلف املجاالت ومنها جمال
التعليم أدى إىل تغري يف الفلسفة التعليمية ؛ فظهر رسميا نظاما للتعليم يعرف بالتعليم من خالل
شبكات التواصل االجتامعي ،وبدأ الكثري من املربني وأعضاء هيئة التدريس باجلامعات العاملية
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والعربية باستخدام التعليم بشبكات التواصل االجتامعي كأسلوب لتقديم املقررات واملناهج
الدراسية ،من أجل خلق بيئة تعليمية تفاعلية يكون فيها الطالب عنرصا فاعال يشارك يف املسئولية
التعليمية.
ويف ضوء ذلك يمكن اجياز العوامل واملربرات التي دعت إىل رضورة االستفادة من شبكات
التواصل االجتامعي يف خدمة العملية التعليمية والرتبوية يف املربرات التالية:
 -1التنامي املتسارع واملستمر يف عدد مستخدمي شبكات التواصل االجتامعي يف العامل ،وتزايد
إقبال الطالب عىل استخدام هذه الشبكات حيث إن الغالبية العظمي من مستخدمي
شبكات التواصل االجتامعي األكثر انتشارا يف مرص (الفيسبوك – تويرت – يوتيوب) من
الطالب اجلامعيني ،حيث اشارت احدى الدراسات إىل ان أن ما يقرب من  % 90من
طالب التعليم اجلامعي يقضون معظم وقتهم عىل هذه املواقع ،وذلك يستدعي توظيفها فيام
يفيدهم يف العملية التعليمية ،فقد اصبحت تلك الشبكات االجتامعية من أكثر املواقع التي
يستخدمها اإلنسان يف اآلونة األخرية ملا هلا من مميزات وانتشار وتفاعل وتستخدم للتعبري
احلر عن ما يراه اإلنسان وتشجعه عىل رصد أفكاره بصفة مستمرة واشرتاكه مع اآلخرين
يف نفس األفكار أو تشجيع فكر معني أو رأي معني أو تقديم جمال اهتامم واحد ،فقد
اصبحت شبكات التواصل االجتامعي منترشة بني أفراد املجتمع ،وساهم يف ذلك امكانية
الوصول إىل تلك الشبكات حتى من خالل األجهزة املحمولة التي أصبحت منترشة بني
كافة رشائح املجتمع ،وانتشار شبكات اإلنرتنت فضال عن سهولة استخدامها .فأصبحت
جزءا من حياهتم اليومية ،لذلك كان استخدامها كوسيلة للتعليم أمرا طبيعيا ال يمثل عبئا
عليهم ،وخيلط املتعة بالعلم للوصول إىل املعرفة املنشودة.
 -2أن التعليم عرب شبكات التواصل االجتامعي يعمل عىل حتقيق التواصل بني عنارص عملية
التعليم والتعلم من خالل الدعم املجتمعي التشاركي حول موضوع التعلم بدرجة عالية من
الديناميكية والتفاعلية من خالل نظاما يوفر بيئة تعليمية ال تتقيد بمكان حمدد أو وقت
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معني ،فاستخدام شبكات التواصل االجتامعي يفعل عملية التواصل االجتامعي بني
الطالب وبعضهم ،مما يوظف التعلم من األقران يف التعليم ،كام أنه يقوي العالقة بني
الطالب وعضو هيئة التدريس حتى خارج وقت العمل الرسمي.
 -3ان نجاح استخدام شبكات االجتامعي يف العديد من الدول األجنبية والدول العربية مثل:
األردن واململكة العربية السعودية يف العملية التعليمية وهو ما أثبتته عديد من الدراسات
والتجارب العاملية ،حيتم ويشجع عىل استخدامها ،واالستفادة منها يف خدمة العملية
التعليمية مواكبة لالجتاهات العاملية املعارصة يف جمال االستفادة من تكنولوجيا االتصاالت
يف العملية التعليمية ،حيث يمكن ان تلعب دورا هاما يف التعليم والتدريس يف ظل جمتمع
املعلوماتية " جمتمع املعرفة" ،وتساعد عىل حتقيق نوع من التواصل املبارش بني أطراف
العملية التعليمية ،الطالب واملؤسسة التعليمية وأولياء األمور ،وتعمل عىل تسهيل مهام
املعلمني ،إضافة إىل دورها املهم الذي يمكن تلعبه يف تدريبهم.
 -4ان التعليم من خالل شبكات التواصل االجتامعي يدعم ويطبق ويتفق مع العديد من
نظريات التعلم منها نظرية التعليم التعاوين من خالل تبادل الكتب واملعلومات املتنوعة،
نظرية التعلم النشط من خالل املشاركة يف بناء املعرفة و تنظيمها وتطويرها ،و التفاعل بني
املتعلمني بعضهم بعضا هبدف حتقيق التعلم املنشود ،نظرية التعلم املتمحور حول الطالب،
والنظرية البنائية االجتامعية ،النظرية االتصالية ،والتعليم مزدوج االجتاه الذى يطبق من
خالله أنشطة التعليم و التعلم باجتاهني من قبل املستخدمني ،وغريها من نظريات التعلم
احلديثة واملعارصة
 -5توظيف شبكات التواصل االجتامعي يف التعليميمكن ان يساعد إكساب الطالب املتعلمني
مهارات التعامل مع التكنولوجيا احلديثة التي ال غني عن استخدامها يف عملية التعليم
والتعلم ،حيث يتطلب العرص احلايل من الفرد يف ظل تطور العلم وكثرة مصادر املعلومات
وتنوعها أن يكتسب مهارات التفكري الناقد والتفكري املنطقي والتفكري العلمي حتى حيلل
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املواقف ويتخذ القرارات الصحيحة وشبكات التواصل االجتامعي إذا وظفت بشكل جيد
يمكن أن تقوم هبذا الدور بشكل كبري ،اضافة إىل تشجيعهم عىل إنشاء وتصميم تطبيقات
جديدة عىل شبكات التواصل ختدم املادة التعليمية ،و نرشها بني املتعلمني لالستفادة منها،
حيث يقوم العديد من الطالب بعرض تطبيقاهتم العملية فيام بينهم ،اضافة إىل املسامهة يف
القضاء عىل األمية احلديثة ،أمية الكمبيوتر والربجمة ،األمية املعلوماتية (

Information

.)literacy
 -6استخدام هذه الشبكات يف العملية التعليمية يمكن ان تكسب الطالب واملعلمني عديدا من
املعلومات واملهارات والقيم واالجتاهات التي ال يكسبها هلم التعليم التقليدي مثل التعاون
وتقاسم موارد املعرفة ،العمل اجلامعي ،والعمل كفريق بحثي ،واإلبداع ،والقيادة،
واإلحساس باالنتامء للجامعة واستمرار تواصلهم حتى ما بعد الدراسة.
 -7يعالج استخدام شبكات التواصل االجتامعي كثري من أوجه قصور التعلم بالطرق
التقليدية ،من خالل توفري متعة حقيقية للتعلم يمكن استثامرها مع املتعلمني الذين فقدوا
الرغبة يف التعلم ،فاستخدام شبكات التواصل يف التعليم جيعل منه عملية جاذبة للطالب
وتضفي عىل العملية التعليمية نوعا من املتعة والرتفيه الذي يساعد عىل تثبيت املعلومة
ويبعد امللل عن الطالب أثناء اكتسابه املعلومة ،وبالتايل تنبع أمهيتها من أّنا جتمع بني العلم
والرتفيه يف إكساب العلم.
 -8إن التعليم من خالل شبكات التواصل االجتامعي ليس منافسا للمؤسسات التعليمية فهو
وسيلة تكميلية تعمل عىل توسيع دائرة عروض تلك املؤسسات ،حيث يمكن من خالله
تقديم معلومات تعزيزية إضافية توضيحية تتكامل مع املعلومات التي حيصل عليها الطلبة
من املعلم يف املحارضات االعتيادية وتعززها وتزيدها كفاءة وفاعلية ،كام اّنا ان تطمس
احلدود بني التعليم النظامي والتعليم غري النظامي ،حتدث نوعا من التكامل بني التعلم
الذي جيري ضمن قاعات الدرس والتعلم الذي جيري خارجها ،فباستعامل األجهزة
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املحمولة يمكن للطلبة أن ينتفعوا بسهولة من مواد تكميلية بغية توضيح األفكار التي
يقدمها املعلمون يف قاعة الدرس ،وذلك بإعطاء املتعلم مزيد من احلرية لعملية التعلم كي
تتم داخل وخارج أسوار املؤسسات التعليمية ؛ فتوفري عضو هيئة التدريس مللفات فيديو
وصوت وفالشات متحركة وملفات نصية وغريها من امللفات كفيل بمساعدة املتعلمني يف
دراسة املحتوى التعليمي يف أي وقت وأي مكان ،كام تساعد املناقشات واالختبارات التي
يوفرها عضو هيئة التدريس عىل مدونته او مدونة املدرسة يمكن ان تسهم يف حتديد نواحي
القصور عند املتعلمني بشكل عام للفرقة الدراسية وبشكل فردي لكل متعلم من خالل
التقارير الرسيعة التي يستقبلها عضو هيئة التدريس من خالل الرسائل او التعليقات اخلاص
به والتي تساعده يف اختاذ ما يلزم من قرارات رسيعة ملعاجلة هذا القصور ،وهذه النوعية من
التقارير يصعب احلصول عليها بالطرق التقليدية وخاصة عند تزايد عدد املتعلمني ،كام
يمكن ان تساعد املتعلمني عىل تطوير املحتوى التعليمي بأنفسهم من خالل تسجيل
املحارضة يف صورة ملفات فيديو أو ملفات صوتية أو استخدام برامج احلاسوب يف تطوير
أجزاء املحتوى التعليمي يف صورة فالشات أو ملفات نصية يمكن دراستها يف أي وقت
وأي مكان؛ وهذه امللفات التي يتم تطويرها بواسطة املتعلمني تساعد يف تشارك وتعاون
املتعلمني يف عملية التعلم من خالل تبادل هذه امللفات فيام بينهم لتعم الفائدة عىل مجيع
املتعلمني.
 -9إن اخلصائص التعليمية ملواقع التواصل االجتامعية يف التعليم ،و املتمثلة يف املشاركة و
املحادثة و االنفتاح و الرتابط بني املعلم و املتعلم من شأّنا أن ختلق بيئة اجتامعية تعليمية
حتفيزية من أجل التعلم و االستكشاف ،واالمر الذى حيتم ويربر رضورة توظيفها يف اخلدمة
العملية التعليمية والرتبوية ،فهي جتمع بني الفردية و االجتامعية يف التعلم ،بحيث تشكل
بيئة تعلم تعاوين و تكاميل ،وحتول العملية التعليمية من التعليم إىل التعلم ،باملعاجلة الذاتية،
وهو يعترب من أهم مناهج التعلم الذايت الذي يعتمد عىل :البناء ،احلوار ،اإلنتاج ،التعاون،
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والتحفيز عىل اإلبداع ،إذ يمكن ملجموعة من الطلبة أن يؤلف أداة أو أكثر للتعليم ،تبادل
املعلومات و املناقشة و التعليق ،مما يساعد عىل تنشيط مهارات الطالب عن طريق التعلم
باألنشطة ،.التعامل مع املعلومات عىل أّنا حق عام ،اشرتاك املتعلم يف بناء املحتوى
التعليمي.
 -10واخريا فان من مربرات الدعوة إىل استخدام تلك الشبكات ما اشارات اليه العديد من
الدراسات من إن استخدام التواصل االجتامعي لغري أغراض الرتفيه كالتعليم والبحث عن
عمل و التجارة اإللكرتونية ،يف الوطن العريب ،أقل من املجتمعات الغربية… ،و السبب أن
املفهوم العام لدى املشرتكني العرب يف هذه املواقع هو أّنا للتواصل مع األهل و األقارب
أو للرتفيه” ،ناسني يف ذلك الفوائد اجلمة التي ال حتىص يف التواصل عىل كافة األصعدة
وامليادين عىل رأسها التعليم.
يف ظل كل ذلك ويف ظل ما يشهده العامل العريب من حتديات ومتغريات يف كافة املجاالت ،مل
يعد هناك أي مربر ألنظمتنا التعليمية العربية لإلرصار عىل األسلوب التقليدي القديم يف التعليم،
واخلوف والتحفظ من جانب البعض من كل ما هو جديد ،فقد ثبت بالتجربة العملية ومن خالل
العديد من الدراسات فعالية تطبيق شبكات التواصل االجتامعي يف امليدان الرتبوي يف تقديم تعليم
بناء ،دون تكاليف عالية ،وبوقت وجهد قليل من خالل توظيف امكاناهتا العديدة يف هذا امليدان.
فعىل املؤسسات التعليمية أن تعكس عاملنا الذي نعيش فيه ،وهو عامل يتسم بتفاعالت
اجتامعية متعددة املستويات ،وهلذا فإن من واجب املؤسسة التعليمية أن تشجع طالهبا يف االنخراط يف
هذه األنشطة االجتامعية .علينا أن نعلم طالبنا ،ونرهيم أي قوة بإمكاّنم أن يمتلكوا ،إن أحسنوا
استخدام الشبكة العنكبوتية ،وأن نغري نظرهتم إىل التعليم ،كام نغري نظرهتم إىل أنفسهم ،وحياهتم
االجتامعية ،خاصة وان البعض يرى أن منصات التواصل االجتامعي ستصبح يف املستقبل القريب
بديال كامال عن برامج التعلم اإللكرتوين التقليدية مما قد يغري مفهوم التعلم والتعليم اإللكرتوين
بشكل جذري.
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ثانيا :املجاالت واجلوانب التي يمكن توظيف شبكات التواصل االجتامعي فيها خلدمة العملية
الرتبوية والتعليمية
ان املفهوم السائد عند كثري من مستخدمي شبكة اإلنرتنت أن الشبكات االجتامعية ال يتم
ارتيادها واستخدامها إال مراهقني وال تستخدم إال ألغراض سيئة أو يف أفضل األحوال لتمضية
الوقت بدون أي فائدة مرجوة .هذا املفهوم بدأ يتالشى تدرجييا بعد أن بدأ كثري من مستخدمي
الشبكات االجتامعية استخدام أسامئهم احلقيقة وعندما بدأ ضخ كمية حمتويات مفيدة يف مواقع
الشبكات االجتامعية واستغالل البعض هلا للوصول للخربات والكفاءات من األشخاص وتقديم
عروض عمل هلم ،يف كافة املجاالت والتي من ابرزها املجاالت الرتبوية والتعليمية وقد اشارت
دراسات عديدة إىل ان توظيف الشبكات االجتامعية يف املجال التعليمي فيام يىل:
 -1استغالل هذه الشبكات يف تقديم خدمات تعليمية للطالب مساندة العملية التعليمية مثل
نرش اجلداول الدراسية ،وجداول االختبارات ،واملسابقات ومواعيدها وكذلك توصيفات
املقررات الدراسية ،اضافة إىل بث املحارضات واملناقشات مبارشة إىل الطالب مهام كان
مكان تواجدهم وذلك من خالل اتصال هذه األجهزة بشبكة االنرتنت ،كام يمكن للطالب
من خالله التفاعل مع بعضهم البعض ومع املعلم بدال من االختباء وراء الشاشات الكبرية
.Large Monitors
 -2مساعدة الطالب  -خاصة طالب املرحلة اجلامعية ممن يقطنون بعيدا عن جامعاهتم أو طلبة
التعليم غري املرتبط بدوام منتظم -يف استقبال اإلعالنات أو القرارات اإلدارية املستعجلة،
كإلغاء موعد امتحان معني أو اعتذار عن حصة ما ،أو تقديم موعد تسليم املشاريع الطالبية،
وهذه كلها أمور يعاين منها طالب اجلامعات التقليدية ،حيث يمكن استخدام خدمات
الرسائل القصرية

SMS

للحصول عىل املعلومات بشكل أسهل وأرسع من املحادثات

اهلاتفية أو الربيد اإللكرتوين مثل جداول مواعيد املحارضات أو جداول االختبارات
وخاصة مع إجراء تعديالت طارئة عىل هذه اجلداول.
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 -3تيسري عمل االدارة املدرسية واجلامعية حيث أصبحت املجموعات املفتوحة واملغلقة،
إضافة إىل تواصل املجتمع مع صفحة املدرسة او اجلامعة خطوة رائدة لتطويرها ،وحتسني
اخلدمات املقدمة إىل أبناء املجتمع املحيل ،حيث يقدم الناس تغذيتهم الراجعة إىل اإلدارة
واملعلمني ،وحيافظوا عىل استمرار التواصل مع الكادر الرتبوي باملدرسة ،وهذا يسهم يف
حل مشكلة كبرية يعاين منها العديد من املديرين واملعلمني ،وهي التواصل الفاعل للمدرسة
واملجتمع املحيل ،الطالعهم عىل الوضع الرتبوي والتعليمي ألبنائهم ،وتعريفهم باخلدمات
التي تقدمها املدرسة ،وحثهم للمشاركة يف صناعة القرار الرتبوي ،كل ذلك بأسلوب ممتع،
ورسيع ،وبدون أي تكلفة مادية أو جهد منهم مجيعا ،.كام يمكن االستفادة من مواقع
التواصل االجتامعي يف حجز املواعيد وتأكيدها ،ونرش التعليامت واإلجراءات ،والتواصل
مع الرئيس مبارشة ،وإبداء املالحظات واملقرتحات ،والتعاون املشرتك لتطوير اإلدارة
املدرسية واجلامعية.
 -4متابعة األنشطة الطالبية البحثية وتلقيها عرب هذه الشبكات الكرتونيا.
 -5استغالل هذه الشبكات يف حتديد موعد أسبوعي للقاء عضو هيئة التدريس مع طالبه.
 -6عمل لقاءات مجاعية للطالب مع أساتذهتم للمناقشة اجلامعية يف األمور العلمية.
 -7وضع اختبارات األعوام املاضية للطالب عىل هذه املواقع لالستفادة منها.
 -8االجابة عن األسئلة التي يوجهها له الطالب يف املقررات الدراسية ،والعمل عىل حل ما
يواجههم من مشكالت.
 -9تقديم احللول للمشكالت التي تقابل الطالب الذين يقوم بالتدريس هلم.
 -10تلقي الشكاوي واملقرتحات من الطالب عن كل ما يتعلق باملؤسسة التعليمية.
 -11عمل لقاءات مع الطالب املوهوبني واملبدعني عرب الشبكة للتعرف عىل مواهبهم وتقنينها
ومتابعتها عن طريق هذه الشبكات من قبل نخبة من املعلمني او أعضاء هيئة التدريس
املتخصصني يف هذا املجال.
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 -12مساعدة الطالب والباحثني عىل إنشاء مكتبة صغرية سواء من الكتب والدروس وكذلك
املراجعات والرشوح ،إضافة إىل مقاطع الفيديو اخلاصة بمجال معني ،من خالل وضعها
هذه املواقع لالستفادة منها ،واتاحتها للجميع.
ويرى باحث اخر ان تلك الشبكات يمكن استخدامها يف جماالت عديدة من بينها ،متابعة
املستجدات يف التخصص ،حيث يمكن للمدرس أن يكلف طالبه البحث عن املستجدات يف جمال
املادة العلمية التي يدرسها ،وهبذا حيافظ عىل صلة الطلبة باملعلومات اجلديدة يف التخصص ،مراجعة
ال كتب واألبحاث بشكل تعاوين :بإمكان الطالب واملدرسني مراجعة األبحاث معا من خالل إرساهلا
للطلبة يف نفس التخصص لالطالع عليها ،وكذلك املدرس ،والتزود بتغذية راجعة عىل الفيسبوك،
واأللعاب التعليمية :يمكن االستفادة منها يف حتسني مهارات القراءة وخصوصا اللغة االنجليزية
كلغة ثانية حيث ستزيد هذه األلعاب من خمزون املصطلحات باللغة االنجليزية لدى الطلبة ،كام يكون
بإمكان الطلبة أن يتواصلوا مع آخرين ناطقني أصليني باللغة االنجليزية من خالل جمموعات او
شبكات ،وكذلك يف عمل استطالعات للرأي ،يستخدمها املدرس كأداة تعليمية فاعلة وأيضا لزيادة
التواصل بني طلبة املساق عىل الفيسبوك ،كام يمكن استخدامها يف إنشاء تطبيقات عىل الفيسبوك:
حيث يقوم العديد من الطلبة بعرض تطبيقاهتم العملية عليه مثل العديد من طلبة اجلامعات العاملية
الذين يشكلون جمموعات عىل املوقع ،اضافة إىل ما اطلق عليه البعض مشاركة التحدي :حيث يمكن
للمدرس ارشاك طلبة يف أنشطة تظهر قدراهتم ومواهبهم مثال يف إعداد مشاريع خترج أو الرتويج
ملؤسستهم التعليمية ،اضافة إىل استخدام العديد من الوسائط املتعددة يف ذلك ،حيث يمكن للمعلم
استخدام الفيديو أو الوسائط املتعددة وارساهلا لطلبته لتسهيل عملية التعلم.
يف ضوء ما سبق فان جماالت توظيف شبكات التواصل االجتامعي يف العملية التعليمية
تتضمن كافة جوانبها وعنارصها سواء داخل املؤسسة التعليمية او خارجها ،داخل قاعة الدرس
واملحارضات ،أو خالل ممارسة االنشطة التعليمية واالجتامعية.
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ثالثا :كيف يمكن استخدام شبكات التواصل االجتامعي يف خدمة العملية الرتبوية والتعليمية؟
لقد أصبحت شبكات التواصل االجتامعي من الوسائل املهمة واملؤثرة عىل مستوى العامل
وخاصة يف املجال الرتبوي ،وذلك يف ظل انتشارها بني اجلميع وامكانية الوصول إليها حتى من خالل
األجهزة املحمولة التي أصبحت منترشة بني كافة رشائح املجتمع ،وانتشار شبكات اإلنرتنت فضال
عن رخص وسهولة استخدامها ،وأصبحت جزءا من حياهتم اليومية ،لذلك كان السعي نحو
استخدامها يف خلدمة العملية التعليمية والرتبوية ،أمرا طبيعيا ال يمثل عبئا عليها ،ويضفي نوع من
املتعة والتجديد واالثارة عليها ،للوصول إىل املعرفة وحتقيق االهداف التعليمية والرتبوية املنشودة.
الو اقع ان تعدد تلك الشبكات وتنوعها سواء حسب االستخدام واالهتامم ،ما بني شبكات
(شخصية او مهنية او ثقافية ) ،ام حسب اخلدمات وطريقة التواصل ما بني شبكات تتيح التواصل
(الكتايب او املرئي او الصويت) ،ذلك التنوع والتعدد جيعل خطوات واجراءات استخدام كل شبكة
خمتلف عن غ ريها من الشبكات االخرى وان كانت جتمعها خطوات عامة وربام يكون االختالف يف
تفاصيل كل خطوة من تلك اخلطوات ،االمر الذى يتطلب رضورة تدريب مجيع افراد املنظومة
الرتبوية والتعليمية عىل استخدامها واالستفادة من خدماهتا وتوظيفها يف املساعدة يف نجاح وفاعلية
املؤسسات التعليمية والرتبوية.
وتتيح شبكات التواصل االجتامعي للمعلم أن يستخدم العديد من التقنيات الشيقة والنافعة
ليدعم تقديمه للامدة العلمية ،يمكننا التطرق لبعضها من خالل األساليب اآلتية:

 -1أن يؤسس مدونة إلكرتونية صغرية للامدة الدراسية التي يقوم بتدريسها حتتوي رشحا
للامدة العليمة والتامرين املرافقة هلا ويدعمها بروابط ملواقع ومقاالت ذات صلة تفتح أفاق
الطالب.
-2

استخدام املجموعات املغلقة “  ” Closed Groupالتي يوفرها موقع فيسبوك " " Facebook

كأحد أهم الوسائل الناجحة يف تعزيز التعليم حيث يمكن للمعلم أن ينشئ جمموعة عىل
فيسبوك "  " Facebookخاصة فقط بطالب الفصل أو املادة التي يدرسها ويدعو طالبه
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لالنضامم إليها فيتيح هلم من خالهلا النقاش واحلوار حول مواضيع هلا عالقة باملادة
الدراسية ,مما يشجعهم عىل التفاعل واملبادرة واالستكشاف واالعتامد عىل النفس للحصول
عىل املعرفة ،وهي الطريق األفضل للتعلم البديل املثايل عن التلقني.
 -3يعد تويرت

" " Twitter

املكان األمثل اليوم للحصول عىل املعرفة من أشهر املختصني،

وبالتايل فإن جمرد تواجد املعلم عىل تويرت وحث طالبه عىل متابعته سيمكنهم من احلصول
عىل معارف من مدرسهم خارج حدود املنهج الدرايس ,مما يعزز املعرفة لدى الطالب وال
حيرصهم بصفحات الكتاب املقرر فتغريدات املعلم ستوفر فرصة كبرية لتعزيز املعرفة لدى
الطالب والتواصل العلمي اإلبداعي مع املعلم.
 -4تشجيع الطالب عىل تأسيس مدونة “  ” Blogعىل شبكة اإلنرتنت والتدوين فيها بشكل
مستمر سيعزز شخصية الطالب وينمي مهارات الكتابة واإلبداع لديه ويساعده يف حتديد
توجهه املهني يف وقت مبكر وبالتايل فإن عىل املعلم أو املدرسة أو اجلامعة أن تعمل عىل
جعل مدونات الطالب جزء من مشاريع خترجهم أو نشاطاهتم الالمنهجية وحتفيزهم عىل
الكتابة والتدوين فيها بشكل دائم ،ويمكن تشجيع الطالب األخرين عىل إضافة التعليقات
عىل مدونات زمالئهم مما يعزز احلوار والتبادل املعريف بني مجيع الطالب.
 -5الصوت والصورة هي أهم عنرص من عنارص التعلم يف عرصنا هذا وال يمكن ألي حمتوى
علمي أن ينجح يف الوصول للطالب دون استخدامها ,فيمكن للمعلم أن يستغل ذلك بأن
يطلب من طالبه إعداد مقاطع فيديو أو رسوم توضيحية أو عروض تقديمية هلا عالقة
بشكل مبارش أو غري مبارش باملادة الدراسية التي يقومون بدارستها ثم يطلب منهم
مشاركتها عرب يوتيوب

" " YouTube

مع زمالئهم أو حتى مع العامل كله ,فهذا سيعزز

املهارات اإلعالمية لدى الطالب خصوصا اخلطابة وفنون اإلقناع والتأثري كام سيدعم فهمه
للامدة العلمية بشكل قوي حيث أن عرضها أمام األخرين يمثل أعىل درجات التعلم.
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هذه بعض األساليب ومازال القادم أكثر ،فالبعض يرى أن منصات التواصل االجتامعي
ستصبح يف املستقبل القريب بديال كامال عن برامج التعلم اإللكرتوين.
وفيام يتعلق باليات تنفيذ أنشطة الفيسبوك يف التعليم والتعلم فيمكن استعراضها فيام يىل:
 -1إنشاء صفحة أو جمموعة عىل موقع الفيسبوك لكل مادة دراسية يف كل مرحلة دراسية بكل
مدرسة من مدارس التعليم العام
 -2التسجيل إىل املوقع ملن مل يسبق له التسجيل من الطالب ،وانضامم ( أو إعجاب ) معلم املادة
وطالهبا إىل صفحة املادة أو جمموعتها.
 -3املشاركة بتدوين املعلومات القصرية حول املادة وحول كل درس من الدروس يتناوله املعلم
بالفصل.
 -4التعليق عىل املعلومات القصرية التي يكتبها املعلم أو الطالب ومناقشتها.
 -5املشاركة بإثارة قضايا حول املادة ،وحول كل درس من دروسها يف ساحة احلوار.
 -6املشاركة بمناقشة القضايا التي يطرحها الطالب أو املعلم حول املادة أو أحد الدروس.
 -7إضافة صور ومقاطع صوت وفيديو تتعلق باملادة أو أحد دروسها ،من شأّنا أن تثري املادة
أو الدرس وتساعد عىل استيعابه بشكل أفضل.
 -8التعليق عىل الصور ومقاطع الصوت والفيديو التي أضافها املعلم أو املتعلمني ومناقشة ما
فيها.
 -9مشاركة وإضافة مواقع عىل الويب تثري املادة أو أحد دروسها.
 -10االطالع عىل الروابط التي ينرشها املعلم أو أحد الطالب.
 -11التعليق عىل الروابط ومناقشة ما فيها.
 -12إتاحة الفرصة للطالب لتسليم واجباهتم إىل املعلم عرب الربيد من خالل موقع الفيسبوك.
 -13مناقشة بعض عنارص الدرس بني املعلم والطالب أو بعضهم أو بني الطالب أنفسهم من
خالل الدردشة املوجودة بموقع الفيسبوك.
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 -14يكلف الطالب بأن يشارك كل طالب أو يتابع جمموعة مدرسة أخرى لنفس املادة ويتبادلون
أفضل املامرسات.
 -15حتفيز الطالب واملعلمني بإنشاء تطبيقات جديدة عىل موقع الفيس بوك من شأّنا أن تثري
املادة ودروسها.
 -16تكلف املجموعة يف إرسال مالحظات عن الدرس ،أو ملخصات أو حتى أسئلة جتدها
تثري املادة التعليمية ،وذلك باستخدام خاصية رسالة إىل مجيع األعضاء.
 -17يشجع التالميذ عىل نرش أفكارهم يف حائط املجموعة ،أو موضوعات النقاش وعىل تبادل
األفكار.
اما عن اخلطوات التي يمكن لعضو هيئة التدريس أن يستخدمها من خالل الشبكات
االجتامعية لبناء املقرر الدرايس وتطويره والتواصل مع الطالب وأخذ التغذية الراجعة منهم تتلخص
يف النقاط التالية:
 -1قبل بدء تدريس املقرر يمكن للمعلم أن ينشئ صفحة عىل أحد املواقع االجتامعية يشرتك
فيها اخلرباء والطالب املهتمون ويقوم بأخذ آرائهم مما يساعده عىل حتديد املحتوى وصياغة
األهداف للمقرر.
 -2أثناء تدريس املادة يقوم األستاذ بتحميل مكونات املادة ،مثل توصيف املقرر وطرق التقويم
واملصادر واملراجع ورشائح العرض والواجبات واإلعالنات املختلفة.
 -3إجراء املناقشات التفاعلية ( )online discussionsحول املوضوعات املهمة.
 -4تقسيم الطالب إىل جمموعات يف حالة املهام اجلامعية مثل املرشوعات.
 -5إرسال رسائل إىل فرد أو جمموعة من الطالب عن طريق امللف الشخيص عند احلاجة.
 -6تسليم واستالم الواجبات واملهام الدراسية األخرى.
 -7يمكن استخدام بعض أدوات الشبكات االجتامعية مثل أيقونات ( likeو )commentيف الـ
(.)Face book
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النتائج والتوصيات
يف ضوء ما سبق عرضه توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أبرزها:
 -1توجد مربرات عديدة علمية ومنطقية واجتامعية تستدعى رضورة توظيف شبكات
التواصل االجتامعي خلدمة العملية التعليمية وحتقيق العديد من االهداف الرتبوية وتقديم
تعليم بناء ،دون تكاليف عالية ،وبوقت وجهد قليل من خالل توظيف امكاناهتا العديدة يف
هذا امليدان.
 -2إن التعليم عرب الشبكات االجتامعية أصبحت رضورة حتمية ال مفر منها وسيحقق اذا
احسن توظيفه ّنضة وثورة يف جمال التعليم ،وثروة معرفية واسعة ،تساعدنا عىل تنشأة جيل
متعلم ،يساهم بشكل كبري يف التنمية والتطوير والتغيري ،لاللتحاق بركب جمتمع املعرفة،
وذلك ليس باملستحيل.
 -3ان جماالت توظيف شبكات التواصل االجتامعي يف العملية التعليمية يمكن ان تتضمن كافة
جوانبها وعنارصها سواء داخل املؤسسة التعليمية او خارجها ،داخل قاعة الدرس
واملحارضات ،او خالل ممارسة االنشطة التعليمية واالجتامعية.
 -4من الرضوري توعية الطالب واملعلمني واملعنيني بأمور الرتبية والتعليم بأمهية هذه
الشبكات االجتامعية يف العملية التعليمية ورضورة توظيفها واالستفادة منها ،وكذلك
تعريفهم بكيفية وخطوات التعامل األمثل مع هذه الشبكات التعليمية وتوظيفها خلدمة
العملية التعليمية ،عن طريق النرشات وامللصقات اهلادفة ،والدورات التدريبية.
 -5رضورة وضع ميثاق أخالقي او مدونة سلوك لتنظيم استخدام هذه الشبكات التعليمية
يوضح به حقوق وواجبات وآداب وحقوق وواجبات الطالب ويوضح مجيع أخالقيات
التعامل مع هذه الشبكات ذات األغراض التعليمية وأن يعلن هذا امليثاق األخالقي عىل
مواقع كل الشبكات التعليمية.
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 -6الزال كثري من الطالب واملعلمني واولياء االمور يعتقدون ان استخدام مواقع التواصل
االجتامعي يقترص عىل اغراض الرتفيه ،البحث عن عمل ،والتجارة اإللكرتونية وللتواصل
مع األهل واألقارب ،ناسني يف ذلك الفوائد اجلمة التي ال حتىص لو احسن استخدامها يف
التواصل عىل كافة األصعدة و امليادين عىل رأسها التعليم.

وأخـريا
فإننا نرى انه عىل الرغم قلة وعى وقلة توظيف العديد من االفراد واملؤسسات التعليمية
العربية لشبكات التواصل االجتامعي يف التعليم بشكل فعال ،اال اننا عىل يقني بان دور الشبكات
االجتامعية يف التعليم سوف يستمر ،بل وسوف يزداد ويصبح أكثر تطبيقا وانتشارا يف السنوات القليلة
القادمة ،حيث يمكن أن تتحول هذه الشبكات من وسيلة للتعارف و تكوين الصداقات إىل أهم أداة
تعليمية لطلبة جيل االنرتنت الذين يمكن أن نطلق عليهم اسم املواطنني الرقميني ،وذلك نظرا ملا
تتميز به من خصائص تؤهلها لذلك.
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مجال عىل الدهشان :اجلـامعة االفتـراضيـة ،أحد األنامط اجلديدة يف التعليم اجلامعي -مرص
العربية للنرش والتوزيع -القاهرة.2009 -



مجال عىل الدهشان :املواطنة الرقمية مدخال للرتبية العربية يف العرص الرقمي -جملة نقد
وتنوير -السنة الثانية – العدد اخلامس -نيسان/إيار/حزيران ).)2016



مجال عىل الدهشان :املواطنة الرقمية مدخال ملساعدة أبناءنا عىل احلياة يف العرص الرقمي -
ورقة عمل مقدمة إىل املؤمتر العلمي الدويل األول (السنوي اخلامس ) حتت عنوان
"الرتبية العربية يف العرص الرقمي "الفرص والتحديات " خالل الفرتة من 13 - 12
 2015 /10/يف رحاب كلية الرتبية – جامعة املنوفية.



مجال عىل الدهشان :دور تكنولوجيا املعلومات ICTيف دعم التحوالت الديمقراطية
"الديمقراطية

الرقمية(Democracy

 )Digitalنموذجا" -ورقة عمل مقدمة إىل املؤمتر

العلمي الرابع لكلية الرتبية جامعة املنوفية " الرتبية وبناء اإلنسان يف ظل التحوالت
الديموقراطية " يف الفرتة من  30-29ابريل .2014


مجعية الثقافة من اجل التنمية ،وأكاديمية البحث العلمى :املؤمتر العلمى العريب السابع والدوىل
الرابع حتت عنوان “التعليم وثقافة التواصل االجتامعي”  -وذلك يف الفرتة من  24إىل
.2013 – 25التوصيات



جواهر ظاهر حممد العنزي(2013م )" .فاعلية استخدم شبكات التواصل االجتامعي يف
حتصيل العلوم واالجتاه نحو جمتمع املعرفة لدي طالبات الصف الثالث املتوسط باملدينة
املنورة" -رسالة دكتوراة .كلية الرتبية  -جامعة أم القرى.2013 -
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جيهان حسن امني حسني :دور شبكات التواصل االجتامعي يف تنمية الوعى السيايس دراسة
حالة لشباب ثورة  24يناير  – 2010رسالة ماجستري غري منشورة – معهد الدراسات
الرتبوية – جامعة القاهرة – .2014



حسني عبداحلافظ :التعليم عرب شبكات التواصل االجتامعي مزايا ومآخذ – جملة املعرفة
=www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=399&SubModel



احلسني أوباري :كيفية توظيف  Linked inيف التعليم االجتامعي،

http://www.new- ،2015

educ.com/linkedin-education-social-learning#more-8007


حنان بنت شعشوع الشهري :أثر استخدام شبكات التواصل اإللكرتونية عىل العالقات
االجتامعية "الفيس بوك وتويرت نموذجا"  -رسالة ماجستري ،جامعة امللك عبدالعزيز
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.2013 -



خالد صالح حنفي صالح :هل متثل الشبكة التعليمية التفاعلية ادمودو ثورة يف جمال شبكات
التواصل االجتامعي؟ – جملة التعليم االلكرتونى جامعة املنصورة – عدد يناير .2016



خالد عبد اللطيف حممد عمران (2012م )" .فاعلية استخدام املدونات يف تدريس اجلغرافيا
عىل التحصيل املعريف وتنمية مهارات البحث اجلغرايف والدافعية للتعليم لدي طالب
الصف األول الثانوي" -املجلة الرتبوية لكلية الرتبية بسوهاج  -العدد الواحد والثالثون
 -يناير .ص ص .425 – 353



خدجية عبد العزيز عيل ابراهيم ،واقع استخدام شبكات التواصل االجتامعي يف العملية
التعليمية بجامعات صعيد مرص ،جملة العلوم الرتبوية ،معهد الدراسات الرتبوية ،جامعة
القاهرة ،العدد الثالث ،اجلزء ،2014 ،2



دينا خالد سليامن :تصور مقرتح لنوظيف شبكات االعالم االجتامعي يف توجيه طالب
اجلامعة نحو املشاركة السياسية – رسالة ماجستري غري منشورة – كلية الرتبية جامعة عني
شمس – .2015
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رباب أمحد رأفت :تأثري استخدام شبكات التواصل االجتامعي عىل النسق القيمي األخالقي
للشباب السعودي دراسة ميدانية .املجلة العربية لإلعالم واالتصال ،العدد (،)11
السعودية ،اجلمعية السعودية لإلعالم واالتصال.2014 -



رشا محد حسن عيل هداية (2012م) " :فاعلية الشبكات االلكرتونية االجتامعية يف تنمية
مهارات إنتاج ونرش الدروس االلكرتونية لدى طالب الدراسات العليا بكلية الرتبية -
رسالة دكتوراة -كلية الرتبية  -جامعة املنصورة.



رشيد التلوايت  :أمهية تويرت يف التعليم  -متاح عىل https://www.new-educ.com/twitter-in-
education



رمضان حممد الشيباين أبو شعالة" :دور شبكات التواصل االجتامعي باألنرتنت يف إمداد
الشباب الليبي باملعلومات السياسية حول أحداث ثورة  17فرباير  2011م -دراسة
ميدانية"  -بحث مقدم للمؤمتر العلمي العريب السابع (الدويل الرابع) التعليم وثقافة
التواصل االجتامعي .املنعقد يف سوهاج يف الفرتة من  25 – 24أبريل 2013م.



زينب مصطفي عبد العظيم :الشبكات االجتامعية بني الرفض والقبول – جملة التعليم
االلكرتونى  -وحدة التعليم االلكرتونى – جامعة املنصورة – عدد يناير  -2016متاح
عىل http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=247



ساميـة عـواج ،تربي سامية :دور شبكات التواصل االجتامعي يف دعم التعليم عن بعد لدى
الطلبة اجلامعيني – بحوث املؤمتر الدويل احلادي عرش ملركز جيل البحث العلمي حول
التعلم بعرص التكنولوجيا الرقمية والذي نظمه االحتاد العاملي للمؤسسات العلمية
بالتعاون مع جامعة تيبازة يف طرابلس لبنان أيام  22و 23و 24أبريل .2016



سحر فتحي عبد احلي يوسف :الرتبية السياسية للشباب اجلامعي من خالل مواقع التواصل
االجتامعي اإللكرتوين بعد ثورة اخلامس والعرشين من يناير -رسالة ماجستري غري
منشورة – كلية الرتبية – جامعة سوهاج – .2014
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السيد بخيت :نحو صياغة مؤرشات تقييم األدوار السياسية لشبكات التواصل اإلجتامعي:
ورقة مقدمة يف املنتدى السنوي السادس للجمعية السعودية لإلعالم واالتصال -
"اإلعالم اجلديد ..التحديات النظرية والتطبيقية" -جامعة امللك سعود -الرياض -
 24-23مجادى األول  1433هـ -املوافق  16-15إبريل 2012م.



عبد احلافظ حممد سالمة" :درجة تأثري بعض نظم الرتاسل اإللكرتونية يف حل مشكالت
الرتبية العملية لدي طالب كلية املعلمني ،و اجتاهاهتم نحوها ".جملة دراسات
املعلومات" .العدد  .11الرياض :مجيعة املكتبات .املعلومات السعودية .2011 -



عبد الرازق العبد الرازق (2013م )" .الشبكات االجتامعية يف التعليم" .متاح عىل املوقع:
http://www.google.com.eg/search



عبد الكريم الشمري :كيفية االستفادة من الشبكات االجتامعية يف التعليم ،متاح عىل
http://abdulkrem556.blogspot.com/2011/12/blog-post_17.html



عبدالكريم عيل الدبييس وزهري ياسني الطاهات :دور شبكات التواصل االجتامعي يف تشكيل
الراى العام لدى طلبة اجلامعات األردنية  -دراسات ،العلوم اإلنسانية واالجتامعية -
املجلد ، 40العدد .2013 -1



عىل عقلة نجادات (2012م )" .استخدام املتزوجات العامالت يف اجلامعات األردنية
للفيسبوك واالشياعات املتحققة منه" .جامعة الريموك .متاح عىل املوقع:
http://www.google.com.eg/search



فراس حممد عودة :دور شبكات التواصل االجتامعي يف العملية التعليمية -املجلة االلكرتونية
ملركز التميز والتعليم االلكرتونى – اجلامعة االسالمية بغزة  -عدد يونيه .2014



فهد محدان العبريي(2013م )" :استخدام شبكات التواصل االجتامعي يف حتسني خدمات
الطالب يف اجلامعات السعودية (تصور مقرتح)"  -رسالة دكتوراة .كلية الرتبية  -جامعة
أم القرى.
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حمسن جابر عواص الزهراين :دور مواقع التواصل االجتامعي يف حل املشكالت التي تواجه
طالب الرتبية العملية واجتاهاهتم نحوها" -رسالة دكتوراةغري منشورة  -كلية الرتبية -
جامعة أم القرى 2013 -م.



حممد املنصور :تأثري شبكات التواصل اإلجتامعي عىل مجهور املتلقني دراسة مقارنة للمواقع
اإلجتامعية واملواقع اإللكرتونية "العربية أنموذجا" -رسالة ماجستري غريمنشورة كلية
اآلداب والرتبية  /األكاديمية العربية املفتوحة يف الدانامرك –



حممد النرص حسن حممد" :الدور الرتبوي لإلنرتنت يف تدعيم قيم املواطنة ".بحث مقدم
للمؤمتر العلمي العريب السابع (الدويل الرابع) التعليم وثقافة التواصل االجتامعي-
املنعقد يف سوهاج يف الفرتة من  25 – 24أبريل.2013 -



حممد جابر خلف اهلل :التعليم بشبكات التواصل االجتامعي 2013 ،متاح عىل
http://kenanaonline.com/users/azhar-gaper/posts/517501



حممد سيد ريان :ديمقراطية اإلنرتنت وتشكيل الوعي السيايس متاح عىل
http://moslimonline.net/index.php?page=artical&id=7772&search=%#.WatU
TGdLfIU



حممد وحيد حممد سليامن :توظيف تطبيقات االنرتنت لتحقيق التواصل غري املبارش للطالب
ذوى االحتياجات اخلاصة (التوحديني) – جملة التعليم االلكرتونى جامعة املنصورة –
عدد يناير .2016



حممود فوزي أمحد بدوي :اإلدارة الذاتية ملواقع التواصل االجتامعي لطالب اجلامعة " رؤية
مقرتحة " -بحث مقبول للنرش بمجلة كلية الرتبية ،جامعة املنصورة .)2013( -



مريم نريامن نومار :استخدام مواقع الشبكات االجتامعية وتأثريه عىل العالقات االجتامعية.
(دراسة عىل مستخدمي الفيسبوك يف اجلزائر)  -رسالة ماجستريغري منشورة  -جامعة
احلاج خلرض باجلزائر .2012 -



منار إبراهيم فوزي حسني :استخدام شبكات التواصل االجتامعي يف التعليم :ما له وما عليه
متاح عىل http://rs.ksu.edu.sa/68758.html
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ّنا نبيل حممود ،األسدودي" :دور مواقع التواصل االجتامعي يف إدراك الشباب اجلامعة حلرية
الرأي ومشاركتهم السياسية يف ثورة  25يناير 2011م" -رسالة ماجستري .كلية الرتبية
النوعية .جامعة املنصورة .2012 -



هشام يوسف واخرون" :دور شبكات التواصل االجتامعي يف تشكيل الوعي السيايس لطلبة
اجلامعات املرصية" دراسة ميدانية.بحث مقدم للمؤمتر العلمي العريب السابع (الدويل
الرابع) .التعليم وثقافة التواصل االجتامعي -املنعقد يف سوهاج يف الفرتة من25 – 24
أبريل2013م.



هواري محزة :مواقع التواصل االجتامعي وإشكالية الفضاء العمومي -جملة العلوم االجتامعية
واالنسانية – العدد  – 20سبتمرب .2015



وهيبة بوزيفي :استخدام شبكات التواصل االجتامعي يف تعزيز العملية التعليمية– حالة عملية
مع طلبة كلية علوم االعالم واالتصال بجامعة اجلزائر  -امللتقى الوطني ملركز جيل
البحث العلمي حول تقنيات التعليم احلديثة املنظم  -املكتبة الوطنية اجلزائرية ،يوم 20
ديسمرب .2016
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