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 العظيم
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،  الصدددددلس  اللدددددل  عمدددددا   ددددد    الحمدددددل   عمدددددا لهمددددد     ددددد  م 

 ل   صحب ... بهل،آالم سمين،  عما 
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 ال ددددو    اله  دددد ا اسددددت لل  ال  ضدددد  الددددلوت     عبددددل الدددد  ا   مدددد  

عمددا ودد  ددد  نلددد  ل دد  دددن  عددا   ز  يدد    ل دد    دد ا الهمدد  ،   عمددا 
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 ا   ا  .
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 و ل ا س لا  ال ين   ه ل    خ صر  س ز ز    ي و  ر الم ا   التهميمير .
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 إهداء

ات و بدأنا بأكثر من يد و قاسينا أكثر من هم و عانينا الكثير من الصعوب

ها نحن اليوم و الحمد هلل نطوي سهر الليالي و تعب األيام و خالصة 

 مشوارنا بين دفتي هذا العمل المتواضع

الغالية" جعلك هللا في  إلى من ربتني على طلب العلم و حبه... "أمي

 رحمته الواسعة و رزقك الجنة 

 إلى من أحمل اسمه بكل فخر أهديك هذا العمل ..."أبي" 

إلى سندي و قوتي و مالذي بعد هللا ،من آثروني على أنفسهم ، من 

 علموني علم الحياة ، و أظهروا لي أجمل ما فيها ..."إخوتي" .

عمي الوحيد "صالح الدين" إلى من أتمنى أن يسلك درب العلم ابن  

 أسأل هللا أن يزيده على العلم علما

إلى من أتمنى أن تبقى صورهن في عيوني صديقاتي "إيمان  سلمى و 

 مريم"

 

 

 

 



 

 إهداء

 أحمد هللا عز وجل على منه وعونه إلتمام هذا البحث.

إلى من كان يدفعني قدما نحو األمام، إلى مدرستي األولى في الحياة... 

 أبي الغالي

إلى التي رعتني حق رعاية وكانت سندي في الشدائد ، وكانت دعواها 

 أمي الغالية لي بالتوفيق تتبعني خطوة بخطوة في عملي... إلى

 إليهما أهدي ثمرة هذا  المجهود المتواضع 

 إلى زوجي الذي ساندني طيلة مشواري الدراسي

 وإلى جميع أفراد أسرتي األعزاء.

 وكافة األهل واألصدقاء واألحباب.

 

 



 إهداء

 بسم هللا الرحمن الرحيم

"ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل 

 صالحا ترضاه و أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين "

 (سورة النمل 19اآلية )                                                             

إلى أعز وأغلى ما وهب لي هللا في هذه الدنيا، الوالدين الحنونين اللذين 

أدين لهما بكل ما حققته في حياتي واللذين أدعوا هللا أن يحفظهما في 

 الشكر والتقدير. ثمرة هذا الجهد المتواضع مع فائق عمرهما، أقدم لهما 

 إلى أخي الوحيد وسندي في الحياة بوبكر .

بتشجيعهما ومساندتهما لي  غمرتاني روميسة اللتانإلى أختي خولة و 

 طيلة مشواري الدراسي.

 إلى كل أفراد عائلتي كل باسمه وباألخص الكتكوتة نور اإليمان .

اللتان تحملتا معي كل العقبات بكل صبر و  إلى صديقاتي صفية سلمى

 مريم روية دون أن نسى صديقة الدراسة

 

                                    

 



 ملخص:

أدى انتشار استخدام الفيسبوك بين الطلبة و األساتذة في الجامعة إلى خلق ثقافة تعليمية جديدة  

التي غيرت منحى العالقة من ،  بالطلبة على الفيسبوك خاصةمن خالل إنشاء مجموعات 

و التزامات يضعها األستاذ من أجل التحكم في  ضوابطعالقة بيداغوجية تقليدية تتحكم فيها 
حديثة منفتحة على فهم  بيداغوجيةالتصرفات الصادرة عن الطلبة أثناء الحصة إلى عالقة 

معالم التواصل الجديدة مع األساتذة عبر هذه المجموعات لتعزيز إيجابية العالقة بينهما بفضل 
 .سم بالديمومة و االستمرارية وجود تسهيالت غير محدودة لتحقيق ميزة تفاعلية تت

كان الهدف األساسي من البحث هو التعرف على طبيعة العالقة بين الطالب و األستاذ عبر 
 .الفضاء المتخصص على الفيسبوك 

و استخدمنا نوعين من العينات و هي العينة   ،و قد اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي
و  اإلعالمعلم  اة االستمارة التي وزعت على الطلبة في قسمأدالمتوافرة و العينة القصدية ، و 

 ،كذلك أداة المقابلة التي وجهت إلى بعض األساتذة في نفس القسم ،االتصال و علم المكتبات

مجموعات ال ما نشر عبر ليللتح بنوعيه الكمي و الكيفي تحليل المضمون و استخدمنا أداة
  .المدروسةمختارة خالل الفترة ال يةيسبوكاالف

 و تمثلت أهم النتائج في :

_ لجوء الطلبة إلى إنشاء المجموعات الخاصة بكل تخصص و تفعيلها من خالل دعوة 1
 زمالئهم

 يسبوكية و دخولهم فيها كأعضاء ا_تقبل األساتذة لفكرة المجموعات الف2

فسارات _ تفاعل األساتذة مع بعض منشورات الطلبة التي تجذب انتباههم سواء كانت است3
 أو طلب مساعدة.

_ تفاعل الطلبة بشكل كبير مع منشورات األساتذة إيجابيا بطريقة محدودة و باحترام 4
 ملحوظ ،عكس تفاعلهم مع منشورات بعضهم البعض و الذي يكون فيه نوع من الحرية 

 _هذه المجموعات قضت على الصورة النمطية التي كونها الطلبة عن أساتذتهم .5

وعات كسرت حواجز العالقة البيداغوجية التقليدية كالزمان ،المكان، معيقات _ هذه المجم6
التواصل الشخصي المباشر و عملت على تحديث هذه العالقة في ظل استغالل التكنولوجيا و 

 تطبيقاتها المتميزة.

_ أتاحت هذه المجموعات سهولة نقل المعلومات و مختلف االستفسارات و اإلعالنات 7
 الجهة الرسمية )اإلدارة ــــــ األساتذة(.الصادرة عن 

 

Abstract : 



Led deffusion use facebook between student and professor in the university to 

creat an educational cultur  new through creat group on face book especially for 

students which changed the thedirect rerationship of a pedagogic relationship 

traditional  controled by intermediaries and obligation set by professor in order 

to control behaviors of students during the course to a modern and open 

pedagogic relationship to understand the new features of communication with 

professors across these groups  to enchance their positive relationship thanks to 

unlimited facilities to achieve an interactiv feature that is sustainable .  

The primary purpose research was identify the nature of the relationship 

between the student and the professor through the specialized  space on face 

book . 

 In our study We relied on the  descriptive approach and we adapted tow  types 

of samples : the available sample and the intentionel sample and we used the 

form tool that was disputed to students in departement of information and 

communication sciences library sciences as we relied on tool and correspending 

too that sent to professor of the same departement   we used content analysis of 

both quantitative and qualitive to analyze what is deployed across the face book 

groups selected during the period under review. 

The most significant result s were : 

1 – Student asylum create groupe for each specialization and its activiation by 

inviting theire colleagues .  

2 _ Teachers accept the idea face book  and entered them as members . 

3 _ The interaction of professors with some student publications which attracts 

theire attention whether they are inquiries or request assistance. 

4 _ Students interact  darmatically with the publications of the professors are 

positive in a limited and respectful  manner reverse theire each other and  in 

which there is no kind of freedom. 

5 _ These groups eliminate the stereotype who are students  for their professors. 

6 _ These groups broken barries the pedagogical relationship traditional as time, 

plase ,disabilities of personal  communication  barriers and worked to update 

thise relationship under the exploitation of technology and their application. 

7 _ These groups have enabled ease of information transfer and variouse 

inquiries and advertising issued about the official body (management _  

professors). 

 

 



Résumé: 

La propagation de l'utilisation de Face book par les étudiants et les 

professeurs à l'université a créé une nouvelle culture éducative, par la création 

de groupes sur Face book pour les étudiants, qui a changé l'attitude de la relation 

d'une relation pédagogique traditionnelle contrôlée par les contrôles et les 

obligations établis par le professeur à une pédagogie moderne et ouverte à la 

compréhension des nouvelles caractéristiques de la communication avec les 

enseignants à travers ces groupes pour améliorer leur relation, grâce à des 

équipements illimitées pour réaliser une fonctionnalité interactive caractérisée 

par la permanence et la continuité. 

L'objectif principal de la recherche était d'identifier  nature de la relation entre 

l’étudiant et le professeur l'espace spécialisé sur Face book. 

 Nous avons adopté Dans notre étude Sur l'approche descriptive, Et nous avons 

utilisé Deux types d'échantillons échantillon disponible et L'échantillon 

intentionnel Et chacun des Outil de formulaire Distribué aux étudiants Au 

département des médias et de la communication Et la bibliothéconomie Outil 

bien de  l'interview Ce qui s'adressait à certains professeurs du même 

département, en analysant le contenu que nous avons ajouté comme un outil 

pour analyser les groupes Face book que nous avons sélectionnés. 

Les résultats les plus importants ont été: 

1- Les étudiants recourent à l'établissement des groupes spéciaux Dans 

chaque spécialité Et activé En invitant leurs collègues. 

2-  Les enseignants acceptent  Pour l'idée de groupes Face book Et leur 

entrée En tant que membres 

3- Interaction des enseignants avec certaines publications d'étudiants qui 

attirent leur attention Que ce soient des enquêtes Ou demander de l'aide. 

4- Interaction des étudiants Avec les publications des professeurs D'une 

manière limitée, Et avec un respect remarquable, Reflété leur interaction 

avec les publications de l'autre Et dans lequel il y a une sorte de liberté. 

5- Ces groupes ont éliminé le stéréotype qui être l’Étudiants À propos de 

leurs enseignants 

6- Ces groupes ont été brisés Les obstacles de la relation pédagogique 

traditionnel Comme le temps, l'endroit, Les obstacles de Communication 

personnelle Et a travaillé sur Mettre à jour cette relation Sous 

l'exploitation de la technologie Et ses applications exceptionnelles. 

7- Ces groupes ont activé Facilité de transfert d'informations Et Diverses 

demandes Et les Et les annonces Publié par de L'autorité officielle 

(professeurs de gestion). 
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م، يشهههعد ناهههحاض  تطضرهههح راهههري   فيهههح  لمهههحيوض عههه   ههه    ت  هههض   ل تو هههر        
مضمهههيض لروهههد  ت ضموهههة مههها  اههها لياهههض   ت لضنهههح   ت  هههضن  ت ا فهههة  يههه  ر وههه   لي   

مع هههة ل فيهههح  مههها   هههحيطةاههه  راههه   لرطديهههد مبههه قف عا رشههه يح  ااهههيضرعا لعههه  

 ههه  ر  لشهههحية مج م  اههه   هههحيطة  تشهههفضع  تهههأيا يو فهههحل   اههها  ههه هههح ال  ت    ههه  ل
ا هههههضم ل  ههههها اهههههأ   تلاهههههة  إلل  ت  ديهههههد لععههههه  ماهههههدي  تاض هههههة  ،مههههها  ت    وهههههض 

 ت ع هههههض   ت ههههه  رل محاهههههض ر وهههههح ملعهههههض ل تبههههه ض  ل تااهههههضا   ت ههههه  ر بههههها لعهههههض ل

تر تفههههض  لرقفههههح  لههههضتطقر  ل ح  مع ههههض مهههها نلضاههههح للههههض   ت    هههه  ل تههههرن نلاهههه
م     مهههها الههههض عههههث   تشههههفضع ي  ههههح لمههههضا س ل مههههضتيفس ل تبههههو  اتهههه   ل  ههههضي  ت غييههههح ل

ض   ااهههية للههه ت غييهههح  ت هههأ     ي طققهههض  ا  مههها  ههه   للهههض   تش وهههديح ل تلوضتهههة عههه   ت

ي ا هههه   م ههههح اههههأ   تفلههههض مهههه ي ض ر   ههههح عيههههس  تقههههيا  تحعيوههههة ل  ر ضاههههض   إلي ضليههههة ل
ي   ا ت هههلعح ل هههد   هههد   يبههه ا ههه  ع هههح  لمليهههة تيبههه  لضتقاهههيح  لوهههد  ، يتعهههر   م 

 لهههد  ت اهههريح عههه   ااهههية  تاضتههه   ت هههضمو  لهههح  ل  ت وهههديح  ا هههد ل  تهههز  ت و يههه  ل

 إلابهههضا ت هههضمو  مههها  ت هههلعح ل ت هههدييل ل إل  ي  ل ت لضنهههح  مههها   ا  هههضم لضت لهههض   
 ههههأتز  ماشههههاة عا لالبههههلههههيا  تا فههههة  ضههههض  اياههههض   ت ههههدييل ل نلههههيا  تاضتهههه  ل

 يمهههه   تقههههح   تطههههض ج  ههههد ، ل ت ا  لههههة  ت هههه  رههههد ح عهههه  رح يهههه  اضرههههس  تشااههههية

ح  ثههه ل توشهههحيا ملهههضايا تديهههد  ت    ههه    ا حاههه ، ل هههح  نهههد   مههها  ت لهههضايا  ت ههه  
 يههه  لهههحل   هههف ة   ا حاههه   بهههض ة يايبهههة  ،لشههه ح م  هههر  عههه   تطيهههض   تيرميهههة

 عههههحل  مههههض    ههههض نهههه ل  ملعههههرم  ت    هههه   ت و رمههههضر ، ، تفشههههحيةت  يهههه   ماشههههاة 

ا   هههههدم  ماهههههلرعض  يبههههه    ت    ههههه   ت لهههههضن   لمهههههع    ت لضنهههههح لهههههيا  معهههههح  ، 
 تاهههطة مو رمضريهههة تههها ر ههها مرتهههر   عههه   تبهههضلل، م هههحو  ام هههة  تههه و ا  إلت  حلاههه ، ل

  عههه   إلت  حلايهههة، ل تط رمهههة  إلت  حلايهههة، لايحاهههض مههها  مام هههة  ت ههه  رضههه   تلهههح
 ة مو رمضرية ي وضمح موعض لش ح يرم .ليا

لاههههر  ت يههههح  ت ههههضا  مهههها  ههههف ة   ا حاهههه ،  تههههأج (Web2.0)رم  لظعههههح ملعهههه  

   م ههههضل ل طههههر  عهههه  تحيقههههة اشههههح مط ريههههض   ت ر  هههه  مهههها  تاحيقههههة   ن يض يههههة  ت هههه
رو  هههد ن ههه  رطههههدي  مههها اههههض    ت ر ههه ، اتهههه  تحيقهههة  ت وههههديح  ت ل هههر  ت ط ههههر  

اهههه   ههههف ض   ت ر اههههح (Web2.0)لههههحل رافيقههههض لمهههها   ي ت ر هههه  مهههها  فههههح  تهههه ل 

 ادميا  ت  هههضن  ل ت ههه  رو  هههد عههه  اشهههح مط ريضرعهههض لروهههدي عض لرطهههدي عض ن ههه   ت بههه 
  تههههأج ي وهههه   لي  فيههههح عهههه   يههههض   ت  يههههح مههههال  ههههعحاض ن هههه   إلتهههه    تلضيبههههفر  

 تا فهههههة، ل تهههههأج يشههههه ح عحاهههههة ت راهههههض  ت قريهههههة  تو  هههههض    ت  ضنيهههههة لرفهههههض   
ن هههه  نر اههههل  ت مههههض  ل ت  ههههض ،  يهههه  رراهههه   م  رنههههة مهههها   ت وحعههههة ل تقضههههض 

  ههههح ي  هههها    يوهههه ل  تهههه و ا    تلضيبههههفر  تدي مههههض  عهههه   يلاههههة  م يههههح ، اتهههه     

ظههههضاح  تيههههد   ل   اههههح اههههأ   تلاههههر   تدي مههههية ل ضيتعههههض، مهههه  تههههح  ربههههض  و 
  ، مض توح اأ   تلرع ما  ت ر اح مطح  ي مة. مياة؟ 

ن هههه   اههههة لطهههه     ههههر  ن هههه  مقدمههههة ل يلوههههة  لتعههههأ  عقههههد  ن  ههههداض عهههه   ي مهههه لض
 عار  ل تز تإلت ضم ل ر افعضو  ت لع ية،  تلمحية، ل ت افيقية.
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 يهههه  رواهههه   ت قدمههههة امههههح  نضمههههة نهههها  ت ررههههرع  ت وههههضتح، عي ههههض يط ههههرج 
ة  إلتهههضي  ت لع ههه  ل تلمهههحج ن ههه  ث ثهههة عاهههر ،  لتعهههض يشههه  ح ن ههه  اتهههضي  تدي مههه

تههههة رهههها لرههههوعض عهههه  مههههيض عض  توههههضم تإل ض لملع ي عههههض، ليلا ههههل مهههها  إل هههه ضتية  ت هههه 

ل ر اههههههه   ت ررهههههههرع  ت وهههههههضتح، ل اهههههههح  لوهههههههض   ل ر ضاضرهههههههس  ممضمهههههههية، ت  فههههههه  
 لضت بههههض     ت ههههح    إلتضلههههة نلعههههض، ثهههها ي اههههح  اتهههه   مههههفضع    يههههضي  ت ررههههرع،

ل ل ا يههههة ل اههههد   ل م ههههض   تدي مههههة، لرطديههههد  ت لههههضايا  ممضمههههية، ثهههها  اههههح  لههههح
  ق  ملعض. تدي مض   تبضلقة  ت    اا

ل م وحرهههههلض  ت هههههلعح  ت و  هههههد ل م ل    ت بههههه ادمة، ثههههها راح لهههههض ت    ههههه  

 تفطهههه  لنيل ههههس، تههههلا   عهههه  اعضيههههة اههههأ   تلاههههح اتهههه  اناههههض  ع ههههح  نهههها ما  هههه  
  تاورلض   ت   ل تع لض  ثلض   يضملض لعأ   تدي مة.

  حرهههلض عههههليل هههض ي لهههضل   تلاهههه    ت هههضا  ل ت ضتهههه   تا ليهههة  تلمحيهههة ت دي مههههة، ا  رو
فهههة د   تا  تلاهههح  ت هههضا   ت ولهههر  عو  مههه اد مض   ت  لرترتيهههض  تطدي هههة عههه   ت و هههيا تههه

مل ، عههه   ت فطههه     لي  ت  لرترتيهههض  تطدي هههة عههه   ت و هههيا ت هههضموييا اتههه  ياهههد 

  عهههه مههههفضع ررظيهههه  ر لرترتيههههض  ت و ههههيا   مههههض  ت فطهههه   ت ههههضا  عقههههد راح لههههض اتهههه  

 . ت ضموض 

 ض  ممههه  لهههيا  تطدي هههة  تو  هههة   تفيد ارتيهههة  مهههض  تلاهههح  ت ضتههه ،  ت ولهههر  لهههـو 

و  هههة  تملعهههرم  تفيهههد ارتيض لاتههه   ، عقهههد راح لهههض عههه   ت فطههه   مل  ملهههس  تاضتههه  ل
ييا تفيد ارتيهههههة عهههه   ت يهههههضت و  ههههة  ، عي ههههض  ااهههههلض  ت فطهههه   ت هههههضا   تفيد ارتيههههة

تاضتههه  ، لراح لهههض عههه   ت فطههه   ت ضتههه  اتههه  ا ههه ضتية  ت ر اهههح لهههيا   تطهههدي  تقهههديا ل

  هههه ض    ت ههههه  إل تلضيبههههفر ، لي  اهههههض ن هههه   ممهههه ض  نفههههح  تلضهههههض    ت  حلاهههه  ل
 ع  اأ   تبيض . راح عض اأ   تو  ة

رع،  مهههض  إلتهههضي  ت افيقههه ،  ضلتلهههض مههها   تهههس   إل ضتهههة لههه اا تر اههه   ت ررههه
عههههة  لتعههههض نههههحا ا ههههضاح  تدي مههههة  ت يد ايههههة   ت هههه   ن  ههههد  ن هههه    مهههه  ضي   ت رت

 تشههه ح  ت ا فهههة ، لثضايهههض نهههحا ا هههضاح  تدي مهههة  ت ط ي يهههة  ت  يهههة ل ت يليهههة مههها  يههه 

رههههضعة اتهههه   ت قضل ههههة ل ت ضهههه ر   ت هههه  ر طههههري   ههههر  م  رنههههض   تلضيبههههفر ، لضإل
  ت    تحي  م  لوض  ممضرأ  ع  ميد    تدي مة. 

ة ثههها ل   هههة مههها  تل هههضاح  ت ههه  رشههه ح  إلتضلهههة نههها ربهههض     تدي مههه ل   ههه   ت هههأ ح 
  تاضر ة  ت   روا   تطرا ة  توضمة  ت    حتلض لعض ما  تفط .  



 

طار المنهجيإلا  
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 اإلشكالية:

غض بيعد وجود عالقات تفاعلية بين البشر من ضرورات الحياة و التواصل بينهم 

 حياتهم ر فيالنظر عن جنسهم أو لونهم أو معتقداتهم و هذا النمط من العالقات يحتاجه البش

من  يرهغ اليومية حيث أن حاجات اإلنسان في كثير من األحيان متعلقة و مرهونة بما عند
 تطور ولى ما هي عليه اآلن إالبشرية بمراحل عديدة حتى وصلت  اتو مرت العالق ،البشر

 ية خاللفاعلفالفرد يعيش مواقف اتصالية وت هذه العالقات يخضع تلقائيا بالعصر و منجزاته،

حيث أن  مراحل حياته التعليمية حتى الوصول إلى الجامعة التي تعد من مؤسسات المجتمع،
جي يداغواألخيرة تتمتع باالستقاللية والشخصية المعنوية واالستقالل اإلداري والبهذه 

طة لمخطوالعلمي والثقافي، يتم فيها التعليم والتواصل عن طريق التفاعل مع األنشطة ا

باشرة، ير مغلتحقيق سبل التقدم وتوفير شروط العمل والتي قد تكون هذه األنشطة مباشرة أو 
لتحليل و ا الميدان بات يغري أعداد متزايدة من المهتمين بالبحث هذا يوموضوع العالقات ف

ضبط تن كما أنها ال ،فالعالقات ليست نمطية و ال تخضع لمعايير واحدة لتصنيف تجلياتها

ية منذ عالمالمنظومات ال هذه دائما لنفس العوامل و المتغيراتولقد تعرضت العالقات في جل
مي عالنفجار اإللعشرين لتحوالت عميقة ومتسارعة إثر االنهاية الثمانينات من القرن ا

 آلخروالمعلوماتي المصاحبين لظاهرة العولمة وأحدثت تغيرات جذرية في التعامل مع ا

نسجت شديدة التعقيد و خاصنسانية بشكل عام والبيداغوجية بشكل وأصبحت العالقات اإل
ذه هتبر جتماعي إذ تعلتواصل االهذه العالقات على الشبكة العنكبوتية من خالل شبكات ا

 د أشارتوقعياألخيرة من أهم التطبيقات على الويب لما تقدمه من تدعيم في التواصل االجتما

ربما  بعض الدراسات إلى أن استخدام شبكات التواصل االجتماعي وبشكل خاص الفايسبوك،
 دة قبولزياو ،الرسمي سيقود الطلبة إلى ممارسة التعلم اإللكتروني بسهوله أكبر في التعليم

 الخاصة تعلمالطالب للفيسبوك كأداة تعليمية، واستخدامه في سياق تعليمي لتعزيز عمليات ال

ليق انية تعإمك والتفاعل والتعارف، الصداقة المراسلة والمحادثة بين األفراد إضافة إلى ،بهم
ن هنا يه مالمستخدم على المادة المكتوبة والمرئية وإضافة المحتوى والتعديل والتغيير ف

 اعدتتتضح أهمية هذه التقنية حيث سمحت بتكوين الجماعات وتخطي الحواجز والحدود وس
واقع ه الملى التوجه إليها حيث شهدت هذإبرات، هذه المميزات دفعت الفرد على اكتساب الخ

 ماعية،جتالاقتصادية، زيادة في عدد مستخدميها وتوسعت لتدخل كافة ميادين الحياة سواء اال

صبا و يدانا خمتبر عالمية بما فيها المجال التعليمي هذا ألخير الذي يعاإل ثقافية،ال سياسية،ال
أن بو المستحدثات الجديدة حيث كشفت تتالءمى مهارات و قدرات خاصة مركبا يحتاج إل

اة على حي أثر وسائل التعليم الحديثة التي تنادي بها بعض المواقع منها الفايسبوك وغيره له

 واعدالفرد بحيث يعتبر مرجع أساسي يسهل التفاعل مع نمط الحياة الجديدة حيث غير ق
داما ستخافئة األكثر لي وأصبح طالب الجامعات يشكلون ااالتصال في مؤسسات التعليم العال

تسم يلتي المواقع التواصل االجتماعي وعلى رأسها الفايسبوك وذلك نظرا للخصائص العديدة 
 .بها سواء من الجانب التواصلي االجتماعي أو في المجال العلمي المعرفي

 وإشكال هذه الدراسة يتمحور حول السؤال التالي:
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بكلية العلوم اإلنسانية  البيداغوجية داخل مجموعات الفايسبوك اتالعالقماهو واقع 

 ؟لجامعة قالمة واالجتماعية 

 ـ التساؤالت الفرعية:

 ؟ـ ما مسار عالقة الطالب بأستاذه من خالل موقع التواصل االجتماعي الفايسبوك1

 ـ ما هي مجاالت استخدام مواقع التواصل االجتماعي بين الطالب وأستاذه؟2

 ة؟ليديـ هل تعتبر الفضاءات االفتراضية اليوم بديال عن الفضاءات البيداغوجية التق3

ؤثر تكيف ـ ما هي صعوبات وعراقيل مسار العالقة البيداغوجية بين الطالب واألستاذ؟، و4

 عليها؟

 ـ الفرضيات:

 تاذ ـ تتيح مجموعات الفايسبوك مميزات متعددة في االستخدام من طرف الطالب واألس1

قل نعملية  سهيلـ العالقة الناشئة بين الطالب واألستاذ هي عالقة ال تتعدى حدود الدراسة لت2

 المعلومات بين الطرفين

ذين ة الـ يفضل األساتذة الفضاء البيداغوجي الرسمي على الفضاء االفتراضي عكس الطلب3

 يفضلون الفضاء االفتراضي على الرسمي غالبا

 ذ ستافي استخدام مجموعات الفايسبوك من قبل الطالب واأل ـ توجد عدة مشاكل وعراقيل4

 ـ أهمية الدراسة:

ة ي محاوللتالـ تبرز أهمية هذه الدراسة نظرا لقلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع وبا1

 سد النقص والفجوة وتزويد الطالب والمهتمين بمرجع جديد.

مي تعلياصة الفايسبوك في الوسط الـ تزايد حجم استخدام شبكات التواصل االجتماعي وخ2

 بين الطالب واألستاذ وتأثيره على العالقة البيداغوجية.

ية ة اليوملحيااـ معرفة الدور واألهمية التي يلعبها موقع التواصل االجتماعي الفايسبوك في 3

 للطالب واألستاذ.
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 ـ أهداف الدراسة:

دى واألس   تاذ عب   ر الفايس   بوك وم   ـ    البح   ث ع   ن ص   ورة العالق   ة الجدي   دة ب   ين الطال   ب 1

 محافظتها على كرامة األستاذ وحصول الطالب على حريته.

ذ( عب   ر ـ    معرف   ة المع   ايير الواج   ب توفره   ا ف   ي التواص   ل البي   داغوجي الطالب ـ األس   تا2

 الفايسبوك.

ـ  ـ     معرف    ة العوام    ل المختلف    ة الت    ي ت    ؤثر ف    ي التواص    ل البي    داغوجي ب    ين  الطال    ب3

 األستاذ(.

 مدى توظيف الطالب واألستاذ للفيسبوك في عملية التعليم. ـ معرفة4

ل     ى ـ     طبيع    ة العالق    ة ب    ين الطلب    ة و األس     اتذة وم    دى ت    أثير اس    تخدام الفايس    بوك ع5

 عالقتهما البيداغوجية.

 ـ معرفة أراء الطلبة على نوعية وقوة العالقة مع أساتذتهم.6

 ـ أسباب اختيار الموضوع:

 ـ أسباب ذاتية:

ي  ر ال  ذي المي  ل إل  ى معرف  ة الكثي  ر ف  ي ه  ذا الموض  وع الن  ابع م  ن األث  ر الكبـ   الفض  ول و 
 تلعبه مجموعات الفايسبوكفي تقريب الطالب و األستاذ أكثر.

 ـ حيوية الموضوع ومحاولة اإللمام بكافة جوانبه .

 ـ قلة الدراسات والبحوث في هذا الموضوع.

 ـ أسباب موضوعية:

 و األستاذ الجامعي . _ اكتساح الفايسبوك لحياة الطالب 

ـ     الرغب    ة ف    ي معرف    ة م    دى انتش    ار اس    تخدام الفايس    بوك ف    ي التواص    ل البي    داغوجي 
  الطالب ـ األستاذ( ومدى تطور هذه الظاهرة.

 ـ دراسة طبيعة وواقع العالقة البيداغوجية عبر الفايسبوك.
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 ـ الدراسات السابقة:

 عربية:الدراسات الأوال :

 الدراسة األولى: 

البياااااداغوجي  االتصاااااال: قام     ت به     ذه الدراس     ة لكح     ل وهيب     ة وكان     ت بعن     وان 

، 1طالاااااو محاولاااااة لدراساااااة بعاااااة العوامااااال البيداغوجياااااة والنفساااااوإجتماعية-أساااااتاذ
م   ذكرة لني   ل ش   هادة الماجس   تير وته   دف ه   ذه الدراس   ة إل   ى محاول   ة الكش   ف ع   ن بع   ض 

-البي    داغوجي أس    تاذ االتص   الالعوام   ل البيداغوجي    ة والنفس   وإجتماعية الت    ي ت   ؤثر عل    ى 

طال    ب، وتس    عى الباحث    ة م    ن خ    الل ه    ذه الدراس    ة إل    ى اإلجاب    ة عل    ى اإلش    كالية الت    ي 
الت     ي  والنفس     وإجتماعيةطرح     ت والمتمثل     ة ف     ي التع     رف عل     ى العوام     ل البيداغوجي     ة 

طال   ب م   ن وجه   ة نظ   ر الطال   ب -البي   داغوجي أس   تاذ االتص   التس   اعد عل   ى فعالي   ة عملي   ة 
 لتساؤل الرئيسي عدة أسئلة فرعية:الجامعي حيث تفرع عن هذا ا

 لب ؟طا-البيداغوجي أستاذ االتصالهل تساعد كفاءة األستاذ على فعالية عملية  -1

طال  ب -اذالبي  داغوجي أس  ت االتص  الـ   ه  ل تس  اعد الوس  ائل التعليمي  ة عل  ى فعالي  ة عملي  ة 2
 ؟

 االتص      الالت      ي تس      اعد عل      ى فعالي      ة عملي      ة  والنفس      وإجتماعيةـ      ماهي العوام      ل 3
 ؟طالب-البيداغوجيأستاذ

 لب ؟طا-البيداغوجي أستاذ االتصالـ هل تساعد دافعية الطالب على فعالية عملية 4

 تص   الاالالمتب   ادل ب   ين األس   تاذ والطال   ب عل   ى فعالي   ة عملي   ة  االحت   رامـ    ه   ل يس   اعد 5
 طالب ؟-البيداغوجي أستاذ

 و قد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

ن ألطال   ب -البي   داغوجي أس   تاذ االتص   الـ    أن كف   اءة األس   تاذ مهم   ة وفعال   ة ف   ي نج   اح 1

ربوي   ة األس   تاذ الك   فء يس   تطيع القي   ام بمختل   ف أدواره وذل   ك للوص   ول إل   ى األه   داف الت
 وبالتالي نجاح العملية التعليمية.

ال  أن الطلب    ة اتض   حاألس   تاذ عل    ى اإللق   اء فق   ط ف   ي إعط    اء المحاض   رة   اعتم   ادـ    أن 2

ة األس    تاذ عل    ى اإللق    اء فق    ط ألن ذل    ك س    يؤدي إل    ى المل    ل ومحدودي     اعتم    اديحب    ذون 

ذلك تركي   زهم مم   ا ي   دفعهم أثن   اء المحاض   رة ف   ي التفكي   ر ف   ي أش   ياء خ   ارج الموض   وع وك   
 إلى منبهات خارج المحاضرة التي تلقى من طرف األستاذ . انتباههم

                                                             
مذكرة ،  طالو محاولة لدراسة بعة العوامل البيداغوجية والنفسوإجتماعية-البيداغوجي أستاذ االتصال: لكحل، وهيبة1

 . 2012، تخصص علم النفس التربوي ، جامعة باجي مختار عنابة ، لنيل شهادة الماجستير
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ذ من جهة ويساعد الطالب على الفهم التكنولوجيا الحديثة يسهل مهمة األستا استعمال ـ أن3

األفضل لموضوع الدرس من جهاز  االختيارالشديد مع األستاذ وعند  واالنتباهاألفضل 

كبيرة مع المستقبل. االستفادةالعرض تكون   

ى الطال    ب إل     انتب    اهـ     أن الدافعي    ة ل    دى الطال    ب حس    ب عين    ة الطلب    ة المبحوث    ة ف    ي 4
ي   ة م   ن فت   رة كاف االنتب   اهالطال   ب ف   ي  واس   تمرارالعناص   ر المهم   ة ف   ي الموق   ف التعليم   ي 

 الزمن حتى يحقق هدفه التعليمي أال و هو النجاح .

ب األس   تاذ ل   رأي الطال    احت   رامـ    ق   د أك   د الطلب   ة م   ن خ   الل إجاب   اتهم عل   ى ض   رورة 5

ك   ون ا ، ق   د يو تقبله   ا أو حت   ى العم   ل به   ا أحيان    اهتمامات   هوذل   ك عن   د اإلدالء  بأفك   اره و 

كثي   ر لطال   ب لموض   وع بحث   ه أو الت   ي أثن   اء المناقش   ة ويتطل   ب ذل   ك الا اختي   ارذل   ك ف   ي 
 م  ن الص  بر وع  دم الغض  ب عل  ى طلبت  ه وال  تحكم ف  ي عواطف  ه ف  ي المواق  ف الت  ي تتطل  ب

 ذلك .

 يه   ا و س   اعدتنا  ه   ذه الدراس   ة ف   ي ت   وفير المص   ادر و المراج   ع الت   ي ت   م الرج   وع إل

 االستفادة منها في اإلطار النظري. 

 الدراسة الثانية:

كفااااالت التواصاااال البيااااداغوجي الجااااامعي  ااااي ضااااول "1: دراس    ة مخت    ار ب    روال بعن    وان 

أطروح    ة ،البيااااداغوجي معااااايير الجااااودت مقاربااااة تحليليااااة  ااااي ضااااول ن ريااااة العقااااد 
 .مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في علوم التربية

 ويتح  دد اله  دف الع  ام و المح  وري م  ن ه  ذه الدراس  ة ف  ي رص  د و تش  خيص كف  اءة

التواص     ل البي     داغوجي الج     امعي م     ن منظ     ور مع     ايير الج     ودة العالمي     ة بع     د بح     ث 

لعق   د االتص   ورات المختلف   ة للفع   ل التواص   لي البي   داغوجي و تحليله   ا م   ن منظ   ور نظري   ة 
ح    ول طبيع    ة العالق    ات معرف    ة موض    وعية  وإنت    اجالبي    داغوجي وتق    ديم إط    ار نظ    ري 

داغوجي التواص    لية التربوي    ة واس    تخالص قائم    ة بالمع    ايير العالمي    ة لج    ودة العق    د البي    

ر ف   ي الواج  ب تحققه   ا ف  ي التواص   ل البي  داغوجي وأيض   ا معرف  ة م   دى ت  وافر ه   ذه المع  ايي
ممارس    ات أط    راف العق    د البي    داغوجي و اقت    راح م    ا م    ن ش    أنه أن يس    هم ف    ي تجوي    د 

 .في سبل تطوير قدرات التعليم الجامعي و مؤسساته التواصل البيداغوجي 

 و خرج الباحث بعدة توصيات من دراسته أهمها :

و  و بحث   ا ض   رورة االهتم   ام الج   اد بمي   دان التعل   يم الج   امعي بجوانب   ه المتع   ددة استكش   افا
 ليمية دراسة و اصالحا و السعي الجاد و الحقيقي لبناء نموذج لتطوير الجودة التع

يخ األس   اتذة الق   ائمين عل   ى مهن   ة الت   دريس عل   ى ثقاف   ة الج   ودة و ترس    ض   رورة ت   دريب
 ني القناعات لديهم بوصفها واجب تربوي و التزام أخالقي قبل أن يكون تكليف مه

                                                             
ن رية العقد كفالت التواصل البيداغوجي الجامعي  ي ضول معايير الجودت مقاربة تحليلية  ي ضول : بروال ،مختار 1

 . 2015،  01، جامعة باتنة  أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في علوم التربية،البيداغوجي
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واص    ل إقام   ة حلق    ات نقاش    ية موس    عة يش    ارك فيه   ا الطلب    ة واألس    اتذة تتن    اول قض    ايا الت
 البيداغوجي ومعيقاته وكيفية التعامل معها 

ر ف    ي الجامع    ات لتفعي    ل وتوطي    د أكث     و البي    داغوجيراك    ز لدرش    اد النفس    ي إنش    اء م
 للعالقة التواصلية بين الطلبة واألساتذة 

 فادة م   نرب   ط الكلي   ات بش   بكة االنترني   ت وإتاح   ة الفرص   ة أم   ام الطلب   ة واألس   اتذة لالس   ت
 خدماتها بما يفعل التواصل بينهم 

الكتف   اء المش   كالت م   ن واق  ع حي   اتهم وع   دم اح   ل لإتاح  ة المج   ال للطلب   ة بتوظي  ف تعلماتهم

بأس   لوب الحف    ك واس    تذكار المعلوم    ات ك    أن توظ   ف مش    اريع التخ    رج لخدم    ة المجتم    ع 
 .وحل مشكالته

  ه   ذه الدراس    ة س    اهمت ف    ي االسترش    اد به   ا ف    ي إع    داد الخط    ة العام    ة للبح    ث و

 .صياغة اإلشكالية، كذلك أفادتنا في اختيار المنهج و األداة المناسبة 

 ا الدراسات األجنبية:ثاني

 :الثالثة الدراسة 

أثااااار : 1و كان     ت بعن     وان  MontoneriBernardق     ام به     ذه الدراس     ة بيرن     اردمونتيريري

 .مجموعات الفايسبوك على الطلبة وعلى دوا عهم و نتائجهم و تقييم األساتذت 
وته   دف ه    ذه الدراس    ة إل    ى تقي    يم ت    أثير الفايس    بوك عل    ى الطلب    ة و النت    ائج أثن    اء  

دروس األدب األوروب    ي ف    ي جامع    ة وس    ط ت    ايوان و ه    ي دراس    ة تجريبي    ة أجري    ت 
الطلب  ة  عل  ى الطلب  ة خ  الل الفص  لين الدراس  يين األول و الث  اني حي  ث ت  م ت  دريس فئ  ة م  ن

لمعل    م ف    ي الفص    ل األول بالطريق    ة التقليدي    ة، وف    ي الفص    ل الدراس    ي الث    اني اس    تخدم ا

ت،ويس    عى داة االس    تبيان لجم    ع المعلوماالفايس   بوك لتعل    يم الط    الب أنفس    هم، واس    تخدم أ
ي: م   ا ف   الباح   ث خ   الل ه   ذه الدراس   ة إل   ى اإلجاب   ة عل   ى اإلش   كالية المطروح   ة المتمثل   ة 

 هي فوائد استخدام الشبكة االجتماعية الفايسبوك في الفصول الدراسية؟

 حيث تفرع عن السؤال الرئيسي عدة أسئلة فرعية هي : 
 م المعلم من قبل الطالب؟_ ما هو تأثير الفايسبوك على تقيي

عل   ق _ ه   ل المش   اركة ف   ي مجموع   ة الفايس   بوك تس   اعد الط   الب ف   ي تحقي   ق تق   دم فيم   ا يت

 بدرجاتهم ؟
_ ه     ل يمك     ن للمش     اركة ف     ي مجموع     ة الفايس     بوك مس     اعدة الط     الب عل     ى زي     ادة 

 دوافعهم؟

د _ م   ا ه   و ن   وع مش   اركات أغلبي   ة الطلب   ة ف   ي ه   ذه المجموع   ة؟ و ه   ل يمك   ن أن تس   اع
 ن في إعداد المواد التعليمية؟المعلمي

 و قد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

ات _ تقي   يم المعلم   ين أعل   ى خ   الل الفص   ل الدراس   ي الث   اني و ق   د ارتف   ع متوس   ط درج   
 بالمائة1.87جميع األسئلة بنسبة 

                                                             
1Bernard Montoneri : Impact of students  participation to a face book group on their motivation and scores and 

theacher’s evaluation , the IAFOR journal of Education , volume 3 , winter 2015 ,p 61. 
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 20س   بة_ ارتف   ع متوس   ط درج   ات الطلب   ة النهائي   ة ف   ي نهاي   ة الفص   ل الدراس   ي الث   اني بن

 بالمائة 

يمي    ل الط    الب إل    ى ع    رض المش    اركات أكث    ر ف    ي بداي    ة الفص    ل الدراس    ي ألنه    م _ 
 مهتمون بطريقة التدريس الجديدة.

 _ شاركوا بانتظام وبشكل مستمر في المجموعة خالل الفصل الدراسي بأكمله.

 _ أظه    رت حقيق    ة أن الط    الب ال يزال    ون ينتظ    رون المش    اركات األخي    رة ف    ي نهاي    ة
 الفصل الدراسي 

جمي     ع الط     الب المش    اركين ف     ي المناقش     ة داخ    ل مجموع     ة الفايس     بوك ق     د _ تقريب    ا 

 تعرفت على جميع وظائف المعلم.
 الس  تمرار_ الفايس  بوك يعم  ل عل  ى تحس  ين داف  ع ال  تعلم ل  دى الطلب  ة، كم  ا يمك  ن للمعل  م ا

 ع.في التواصل معهم و تبادل المزيد من المعلومات كونهم أكثر دراية بالموضو

  الدراس   ة ف   ي ص   ياغة  بع   ض أس   ئلة االس   تمارة الت   ي وجه   ت اس   تفدنا م   ن ه   ذه

 للطلبة.

 الدراسة الرابعة :

: 1من جامعة فلسطين التقنية، خضوري بعنوانk.shraimقام بهذه الدراسة ك. شريم

 االبتكار البيـــــــــداغوجيو االبتكار التربوي  ي الفايسبوك.

 .التثليث المتزامنة نهج دراسة حالة مختلط األساليب، مع منهجيةإتباعوتم 

 تركز هذه الدراسة على اإلجابة عن التساؤالت التالية:

ك م   ن الفايس   بو ةكي   ف يمك   ن ألعض   اء هيئ   ة الت   دريس اس   تخدام المي   زات التكنولوجي    1

 لتشجيع الطالب على االنخراط في بيئة تعلم فعالة؟

 إلى أي مدى تشارك الكلية في المجال االجتماعي الفايسبوك ؟ 2

                                                             
1K.Shraim : Pedagogical innovation within facebook : acase study inn tertiary education in Palestine ,Palestine T 

echnical University ,2012 . 
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تظهر مشاركة الطالب على الفايسبوك سطحيا أم بتعمق؟هل  3   

 ما هو رأي الطالب نحو التدريس الجديد باستخدام الفايسبوك في تعلمهم؟ 4

 وخرجت هذه الدراسة بالنتائج التالية :

المزي   د ب، حي   ث ت   م تزوي   دهم الفايس   بوكأظه   ر غالبي   ة الط   الب نظ   رة إيجابي   ة لل   تعلم عبر_

م    ن الف    رص للمش    اركة الشخص    ية، والتواص    ل والعم    ل بش    كل تع    اوني، ومس    اعدتهم 
ل   تعلم الق   رن الح   ادي والعش   رين واحي   اة عل   ى بن   اء ال   تعلم الخ   اص به   م وتط   وير مه   ارات 

ي    ة، م    ن خ    الل التواص    ل االجتم    اعي. التفاع    ل. ه    ذه ه    ي الس    مات الرئيس    ية لعل    م الترب

 البنائي االجتماعي.  استنادا إلى النهج
ش  كل ك  ان هن  اك حاج  ة إل  ى الكثي  ر م  ن الوق  ت والجه  د لتمك  ين الط  الب م  ن االنخ  راط ب_

امفي   د ف    ي تعلمه    م ألنه    م ل    م يكون    وا مس   تعدين لل    تعلم النش    ط، ولك    ن طالم    ا ك    ان ب  ،ن    اء 

ثير وبالت   الي ف   ظن النظ   رة قص   يرة األج   ل ليس   ت كافي   ة. نح   ن بحاج   ة إل   ى البح   ث ع   ن ت   أ
 كالفايسبوالستفادة من المزايا التكنولوجية التي يوفرها موقع طويل األجل. ل

س   اتهم يج   ب عل   ى جمي   ع الم   وظفين األك   اديميين إدراك أهمي   ة إع   ادة التفكي   ر ف   ي ممار _

ه   م. إن التدريس   ية م   ن أج   ل ابتك   ار أس   اليب تعل   م مبتك   رة ومواءمته   ا م   ع احتياج   ات طالب
 مفت    اح النج    اح ف    ي تنفي    ذ الش    بكات االجتماعي    ة ه    و الش    روع ف    ي التغيي    ر المؤسس    ي

 لتسهيل نشر الثقافة التربوية الجديدة.

ط  ور ق  د ظه  ر أن  ه يالتعل  يم الج  امعي عل  ى ال  رغم م  ن أن دم  ج ف  رص ال  تعلم الرقم  ي ف  ي _
ذي مه   ارات الق   رن الح   ادي والعش   رين م   ن خ   الل التفاع   ل االجتم   اعي، ف   ظن التح   دي ال   

تعلم   ين يواج   ه الب   احثين ه   و تقي   يم كي   ف س   تعزز التكنولوجي   ات الناش   ئة م   ن إنج   ازات الم

 في السياقات المختلفة.

   ارة الدراس  ة ف  ي بحثن  ا م  ن خ  الل تص  ميم الص  ياغة المبدئي  ة لالس   تمس  اهمت ه  ذه

 تحليل المضمون.
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 مفاهيم الدراسة :تحديد 

 عالقة ، بيداغوجيا ،مجموعات ، الفايسبوك، مجموعات الفايسبوك .

 . العالقة:1

 لغة :

 1الجمع عالقات و عالئق العالقة :صداقة ، رابطة تربط بين شخصين أو شيئين

 اصطالحا: 

ه   ي اتص   ال أو تفاع   ل ب   ين شخص   ين أو ش   يئين ، و ف   ي إدارة عالق   ات العم   ل فه   ي تعن   ي 
 . 2التفاعل بين مقدم خدمة تكنولوجيا المعلومات و العمل

 إجرائيا :

 المقصود بها في  دراستنا هي العالقة البيداغوجية داخل الجامعة 

 . البيداغوجيا: 2

 لغة:

" و تعن    ي القي    ادة و AGOGIE،" " و تعن    ي الطف    لPEDمص    طلح مك    ون م    ن كلمت    ين"

 .3التوجيه

 اصطالحا:

م     ن وجه     ة نظ     ر يوناني     ة: البي     داغوجي ه     و الش     خص المكل     ف بمراقب     ة األطف     ال و 
 .4مرافقتهم في خروجهم للتكوين أو النزهة و األخذ بيدهم و مصاحبتهم

 إجرائيا :

 وهي تعني في دراستنا العلمية التكوينية في الفضاء الجامعي 

                                                             
1.36https://www.almaany.com:02/02/2018,19: 

2Ibid : 04/02/2018,21 :30. 
3www.ecole dz.net /book/files/book…/educational%20process.doc:12/03/2018 ,15 :11. 

الملتقى الوطني األول حول التعليمية المواد  ي الن ام الجامعي مخبر تطوير الممارسات النفسية و علي، تعوينات:4

 .5،جامعة الجزائر،ص2018،أفريل التربوية
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 . مجموعات: 3

 :لغة

 1جمع مجموعات و مجاميع:مؤنثمجموع،جماعة أو طائفة من أشياء متجانسة

 إجرائيا :

 نقصد بها مجموعات الطلبة أو األساتذة.

 .الفايسبوك: 4

 لغة:

باعتب    ار أن كلم    ة فيس    بوك كلم    ة أجنبي    ة تنط    ق بالعربي    ة كم    ا تس    مع باللغ    ة األجنبي    ة 

 االنجليزي   ة(، فظن   ه ك   ان م   ن المستحس   ن التط   رق للتعري   ف اللغ   وي له   ذا المص   طلح م   ن 

مش   ارب أخ   رى غي   ر الق   واميس العربي   ة متمثل   ة ف   ي ق   واميس أجنبي   ة انجليزي   ة    باعتب   ار 

فالش       ق FACE/BOOKتنقس       م لش       طرين   أن أص       ل الكلم       ة م       ن اللغ       ة االنجليزي       ة

ف يعن   ي كت   اب و بالت   الي فه   و عب    ارة BOOKيعن   ي الوج   ه أم   ا الش   ق الث   اني FACEاألول

 1980لم   ا ب   ين س   نتي FACEBOOKع   ن كت   اب وج   وه أو بعب   ارة أص   ح يع   ود أص   ل كلم   ة 

و ك   ان يقص    د به   ا ذل    ك ال   دليل ال    ذي تعتم   ده الجامع    ات األمريكي   ة و ال    ذي  1985ـــــ   ـ

ل س   نة دراس   ية و يتض   من ص   ور ط   الب و أنش   طتهم و انج   ازاتهم خ   الل يص   در نهاي   ة ك   
 .2السنة الجامعية

 إجرائيا:

ات يع    رف الفايس    بوك إجرائي    ا عل    ى أن    ه مج    ال للتواص    ل و تب    ادل األفك    ار و المعلوم    

الع   الم ال  ذي يتول  د عن  ه تفاع  ل ب   ين الجماع  ات الت  ي تحم  ل نف   س االهتمام  ات ب  ين طلب  ة ا
 و االتصال .

  

                                                             
 y.comhttps//www.almaan :02/02/2018 ,22 :31         المرجع نفسه:1
اثنوغرا يا مستخدمي الفايسبوك  ي المجتمع الجزائري دراسة اثنوغرا ية لعينة من مشتركي مجموعات أمال، عساسي: 2

 . 31، ص2014،2015، 01، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علوم االعالم و االتصال،جامعة باتنةاألمازيغية بالفايسبوك
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 الفايسبوك:مجموعات  4 

 اصطالحا:

ه    ي تالح    م بع    ض األف    راد ف    ي مجموع    ة يمك    ن فيه    ا تب    ادل و مناقش    ة االهتمام    ات أو 

االهتمام    ات المش    تركة ب    ين األص    دقاء عل    ى أس    اس ش    خص ـــــ    ـ إل    ى ــــ    ـ ش    خص و 
 . 1تعزيزها من قبل العديدين أو من قبل أعضاء المجموعة

 إجرائيا:

ى اس   ة متاح   ة ألعض   ائها أو المقبل   ين عل   ه   ي مجموع   ات مغلق   ة نش   طة ط   وال فت   رة الدر

المش    اركة فيه    ا النش    ر و تحت    وي عل    ى مض    امين تلب    ي حاج    ات الطلب    ة المختلف    ة م    ن 
 دروس و معلومات يقوم بنشرها أعضاء المجموعة سواء كانو طلبة أو أساتذة.

 مجال الدراسة:

 ماس   تر، : طلب   ة اإلع   الم واالتص   ال م   ن الس   نة الثاني   ة إل   ى الس   نة ثاني   ةالمج   ال البش   ري
 األساتذة.

 8امع    ة : أجري    ت الدراس    ة ف    ي كلي    ة العل    وم اإلنس    انية واالجتماعي    ة بجالمج   ال المك    اني
 قالمة. -ـ 1945ماي 

 : المجال الزمني

 أجريت هذه الدراسة 

 .2018مارس 21مارس إلى 15من في شقها الميداني  في الفترة من 

 2018فيفري  26إلى  2018جانفي  15وفي شقها التحليلي من : 

  

                                                             
  .38ترجمة: هيبة ربيع، دار الفجر للنشر  للتوزيع، القاهرة،صأحدث وسائل اإلعالم الجديدت،بول، ليفنسون: 1
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 منهج البحث وأدواته : ــــ

ال    ذي يع    رف عل    ى أن    ه: "    الم    نهج الوص    فياعتم    دنا ف    ي دراس    تنا عل    ى الماااانهج : 

الطريق   ة المنظم   ة لدراس   ة الظ   اهرة أو المش   كلة كم   ا ه   ي ف   ي الواق   ع ووص   ف وض   عها 

ال   راهن كم   ا يه   تم ب   التعرف عل   ى المش   كلة ع   ن طري   ق وص   ف ظواهره   ا وخصائص   ها 
وطبيعته   ا ومعرف   ة أس   بابها وس   بيل ال   تحكم فيه   ا معتم   دا عل   ى تجمي   ع البيان   ات أو تحليله   ا 

لنت   ائج بغ   رض معالج   ة المش   كلة ث   م تعم   يم النت   ائج طبق   ا لمجموع   ة وبالت   الي اس   تخالص ا
 .1من القواعد الخاصة بجمع البيانات والحقائق وتصنيفها ومقارنتها وتفسيرها"

ـ   أو بتعري  ف أخ  ر ه  و: " طريق  ة م  ن ط  رق التحلي  ل و التفس  ير بش  كل علم  ي من  تظم م  ن 

جتماعي   ة لس   كان أج   ل الوص   ول إل   ى أغ   راض مح   ددة أو وض   عية اجتماعي   ة أو مش   كلة ا
معني   ين ويعتق    د الكات   ب نفس    ه ب    أن المس   ح االجتم    اعي يمك    ن أن يتض   من ع    دة عملي    ات 

لتحدي   د الغ   رض من   ه وتعري   ف مش   كلة البح   ث وتحليله   ا وتحدي   د نط   اق ومج   ال المس   ح، 

وفح     ص جمي     ع الوث     ائق المتعلق     ة بالمش     كلة وتفس     ير النت     ائج وأخي     را الوص     ول إل     ى 
ة أو محلي      ة وي      رى اآلخ      رون أن الم      نهج اس      تنتاجات واس      تخدامها ألغ      راض قومي      

الوص  في يعتب  ر طريق   ة لوص  ف الظ   اهرة المدروس  ة وتص   ويرها كمي  ا ع   ن طري  ق جمي   ع 
 .2المعلومات المقننة وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها لدراسة دقيقة"

 ك فظنه   اـ    بم   ا أن دراس   تنا تتمح   ور ح   ول العالق   ة البيداغوجي   ة داخ   ل مجموع   ات الفايس   بو

تنتم     ي إل     ى الدراس     ات الوص     فية الت     ي ته     تم بدراس     ة وش     رح وتوض     يح األح     داث 
اق    ع والمواق   ف المختلف   ة المعب    رة ع   ن الظ   اهرة وك    ذلك محاول   ة إعط   اء تحلي    ل ه   ذا الو

ن طقي   ة تس   هم ف   ي إزال   ة الغم   وض ع   واألس   باب الظاهري   ة والوص   ول إل   ى اس   تنتاجات من
 هذه األخيرة. 

  

                                                             
، 72صص  ،2007،دار المعرفة الجامعية،اإلسكندرية،2، طمنهجية البحث العلمي)مناهج البحث العلمي(هشام حسان:1

73. 
،ديوان المطبوعات الجامعية،طبعة العلمي وطرق إعداد البحوثمناهج البحث محمد محمود الذبيات: ، و  عمار بوحوش2

 .38،ص2001، 3



 إطار الدراسة ومنهجيتها:األولالفصل 
 

 
17 

 ـ مجتمع البحث وعينته

 ـ مجتمع البحث:

أنه:"  (Madeleine Gravets)يعرف مجتمع البحث حسب "مادلين غرافيتس"   

مجمـــــــوعة عنــــــــــاصر له خـــــــاصية أو عدة خصائص مشتركة تميزه  عن غيره من 
. وفي دراستنا هذه للموضوع استهدفنا طلبة 1العناصر األخرى والتي يجري البحث عنها " 

اإلعالم واالتصال من كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية المستخدمين لشبكة الفايسبوك، 
ضافة إلى بعض األساتذة من نفس الكلية وانتقينا مجموعات فيسبوكية طالبية لنحلل باإل

 محتواها شكال ومضمونا .

 ـ عينة الدراسة :

العين  ة ه  ي :" المجموع   ة الت  ي تأخ   ذ المعلوم  ات منه  ا إلج   راء دراس  ة م   ا ، أم  ا المجتم   ع  
ا ،وف   ي معظ   م فه   و ذل   ك المجموع   ة الكبي   رة الت   ي ين   وي الباح   ث أن يعم   م النت   ائج عليه   

البح   وث تك   ون العين   ة أص   غر م   ن المجتم   ع إال ن   ادرا ، ويمك   ن أن نع   رف العين   ة عل   ى 
 2أنها مجموعة مصغرة وجزئية من المجتمع ، ومنها يقوم الباحث بتجميع البيانات"

ل   ي: : وتع   رف كم   ا يالعيناااة المتاااوا رتوحس   ب موض   وع بحثن   ا ف   ظن العين   ة المالئم   ة ه   ي 

ختي   ار العين   ات لعنص   ر مجتم   ع الدراس   ة األص   لي، حري   ة اال " العين   ة المت   وافرة ن   وع م   ن
ل ي  تم ف  ي المش  اركة ف  ي الدراس  ة بحي  ث ال يك  ون تحدي  د مس  بق بم  ن تش  مله م  ن العين  ة، ب  

عل   ى  اختي   ار أف   راد العين   ة م   ن ب   ين أول مجموع   ة يقابله   ا الباح   ث بحي   ث يواف   ق ه   ؤالء

انخف  اض وعين  ة الدراس  ة المش  اركة، يتمي  ز ه  ذا الن  وع م  ن العين  ات بالس  هولة ف  ي اختي  ار 
 التكلف    ة والوق    ت والجه    د المب    ذول وبس    رعة الوص    ول إل    ى أف    راد الدراس    ة والحص    ول

 على النتائج ".

وتع   رف أيض    ا بأنه   ا: " اختي    ار الباح   ث ع    ددا م   ن األف    راد ال   ذين يق    ابلهم ص    دفة دون  

تخط   يط ك   أن يخت   ار ك   ل م   ن يم   ر ف   ي منطق   ة معين   ة أو خ   الل س   اعة معين   ة ويأخ   ذ عل   ى 

عين   ة أنه   ا ال يمك   ن أن تمث   ل المجتم   ع األص   لي بدق   ة وم   ن هن   ا يص   عب تعم   يم أن   ه ه   ذه ال
 .   3كلما زاد حجم العينة زادت دقة النتائج"

  

                                                             
، الجزائر، دار الهضبة، 2، طمنهجية البحث العلمي  ي العلوم اإلنسانيةموريس أنجرس، رحمة بوزيد، وآخرون: 1

 . 62، ص 2006
جامعة محمد بوضياف، المسيلة،  ، منشوراتجماعيةتدريبات على منهجية البحث العلمي  ي العلوم االزرواتي، رشيد: 2

 .109، ص2002الجزائر، 
، الدار ، المفاهيم اإلحصائيةالبحث العلمي ، تعريفه، خطواته، مناهجهاللحلح، أحمد عبد هللا، أبو بكر مصطفى،محمود : 3

 .   170، ص2002الجامعية، اإلسكندرية،

   . 
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 العينة القصدية:

ه   ي العين   ة الت   ي ي   تم أخ   ذها م   ن مجتم   ع البح   ث بش   كل قص   دي أي أن الباح   ث يختاره   ا 
ف  ي تحليل  ه وإظه  ار  بعينه  ا ألنه  ا تمث  ل م  ن وجه  ة نظ  ره ج  وهر الموض  وع وتخدم  ه أكث  ر

 1نتائجه.

ف قمن    ا باختي    ار أربع    ة مجموع    ات فيس    بوك الخاص    ة بطلب    ة اإلع    الم واالتص    ال بمختل    
 المستويات وبشكل قصدي وهي  كاآلتي :

- groupe de master1communication relations public 08mai1945 

 قالمة  1اتصال جماهيري ووسائط جديدة ماستر   -
 إعالم واتصال وعالقات عامة / قالمة / 2ماستر  -
 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال والمجتمع . قالمة. 1ماستر  -
  :يمثل منشورات المجموعات  01جدول رقم  -

رقم 

 المنشور

رقم  تاريخ النشر

 المنشور

رقم  تاريخ النشر

 المنشور

 تاريخ النشر

01 15/01/2018 18 26/01/2018 35 14/02/2018 

02 16/01/2018 19 01/02/2018 36 14/02/2018 

03 17/01/2018 20 01/02/2018 37 22/02/2018 

04 20/01/2018 21 04/02/2018 38 31/01/2018 

05 08/02/2018 22 09/02/2018 39 31/01/2018 

06 08/02/2018 23 09/01/2018 40 31/01/2018 

07 08/02/2018 24 09/01/2018 41 31/01/2018 

08 22/02/2018 25 19/01/2018 42 04/02/2018 

09 08/02/2018 26 21/01/2018 43 11/02/2018 

10 08/02/2018 27 24/01/2018 44 11/02/2018 

11 10/01/2018 28 23/01/2018 45 13/02/2018 

12 19/01/2018 29 05/02/2018 46 15/02/2018 

13 21/01/2018 30 05/02/2018 47 19/02/2018 

14 19/01/2018 31 30/01/2018 48 19/02/2018 

15 21/01/2018 32 04/02/2018 49 21/02/2018 

16 26/01/2018 33 04/02/2018 50 26/02/2018 

17 26/01/2018 34 05/02/2018  
 

 أدوات الدراسة :

                                                             
 .72، ص2013جزيرة الورد، ، مكتبة : أصول وعناصر البحث العلميالدليمي جاسم ،نصيف 1
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ه  و" ص  يغة مح  ددة م  ن الفق  رات واألس  ئلة ته  دف إل  ى جم  ع بيان  ات الدراس  ة ـ   االس  تبيان: 
 .1حيث يطلب منهم اإلجابة بكل حرية"

أو بتعري  ف أخ  ر  االس  تبيان ه  و: " إح  دى الوس  ائل الت  ي يعتم  د عليه  ا الباح  ث ف  ي تجمي  ع 

البيان    ات والمعلوم    ات م    ن مص    ادرها واالس    تبيان ال يمك    ن أن يمث    ل المبح    وثين ولكن    ه 

 يمث   ل توقع   ات الباح   ث وعلي   ه ف   ظن االس   تبيان ه   و مجموع   ة م   ن األس   ئلة الت   ي يطرحه   ا
الباح    ث عل    ى المبح    وثين وف    ق توقعات    ه للموض    وع واإلجاب    ة تك    ون حس    ب توقع    ات 

الباح   ث الت   ي ص   اغها ف   ي استفس   ارات مح   ددة وهن   ا ل   يس بالض   رورة أن يك   ون ص   وابا 

ألن الص   واب ينب   ع م   ن المص   ادر الت   ي تل   م بالموض   وع وتعايش   ه ال م   ن توقع   ات الباح   ث 
 .2الذي لم يعرف حقيقة الموضوع"

لجنس  ين مف  ردة م  ن ك  ال ا 100قمن  ا بتوزي  ع اس  تمارة االس  تبيان عل  ى ـ   وف  ي دراس  تنا ه  ذه

 تماعي    ة قس    م عل    وم اإلع    الم واالتص    ال وعل    م المكتب    ات  بكلي    ة العل    وم اإلنس    انية واالج
 لجامعة قالمة .

" تعتب    ر أداة هام    ة لجم    ع البيان    ات وتس    تخدم ف    ي جمي    ع المج    االت الحي    اة ـ      المقابل    ة :

ة والسياس   ية لدس   تفادة به   ا ف   ي عملي   ة التوجي   ه، التش   خيص االجتماعي   ة، التربوي   ة، النفس   ي
أو الع   الج، والمقابل   ة عب   ارة ع   ن محادث   ة ج   ادة يق   وم به   ا ش   خص م   ع أش   خاص أخ   رين 

 . 3وتكون موجهة نحو هدف محدد"

يعرفه    ا بنجه    ام" ه    ي المحادث    ة الج    ادة و الموجه    ة نح    و ه    دف مح    دد و ل    يس لمج    رد 

فيعرفه   ا بأنه   ا التب   ادل اللفض   ي ال   ذي ي   تم وجه   ا  الرغب   ة ف   ي المحادث   ة ل   ذاتها أم   ا ج   اهودا
 .4لوجه بين القائم بالمقابلة و بين شخص آخر أو أشخاص آخرين

 

خصص توفي دراستنا هذه تم إجراء مجموعة من المقابالت مع بعض األساتذة في أكثر من 
 بكلية العلوم اإلنسانية 

 لجامعة قالمة . ةواالجتماعي

 ـ تحليل المحتوى :

لت   ي : أن تحلي   ل المحت   وى ه   و أح   د أس   اليب البح   ث العلم   ي ا(pearlson)بيرلس   ونـ    ي   رى 

ته   دف إل   ى الوص   ف الموض   وعي والم   نظم والكم   ي للمض   مون الظ   اهر لم   ادة م   ن م   واد 
 االتصال.

                                                             
 .52، ص2003، غزة، فلسطين،مناهج البحث العلميسهيل، رزقدياب: 1
 .165،ص2000، عمان،مؤسسة العراق، أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعيةمروان، عبد المجيد إبراهيم : 2
، مكتبة األنجلو المصرية، التصميم ـ البنالأدوات التهويم  ي البحث العلم، مصطفى، حسين باهي، منى، أحمد األزهري: 3

 .69، ص2006القاهرة، 
،دار الكتاب  مناهج البحث  ي العلوم االجتماعية:الوجيو  ي األساسيات و المناهج و التقنياتعلى، معمر عبد المؤمن:4

 .40.ص2008الوطنية،ليبيا،
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موس   كو ح   ددا تعري   ف تحلي   ل المض   مون (paulhenry/sarg)ـ    أم   ا ب   ول هن   ري وس   ارج 

 سانية.أساسا عند تناول الوسائل اللعلى أنه مجموعة متداخلة من التقنيات تستعمل 

فه   و ي   رى بأن   ه تقني   ة غي   ر مباش   رة تس   تعمل (Maurice angers)ـ    أم   ا م   وريس أنج   رس

ف    ي منتج    ات مكتوب    ة أو س    معية أو س    معية بص    رية، ص    ادرة م    ن أف    راد أو مجموع    ة 
 1والتي يظهر محتواها في شكل مرقم.

داف   ه أو يكتب   ه ليحق   ق أهـ    ويعرف   ه محم   د عب   د الحمي   د: عل   ى أن   ه ك   ل م   ا يقول   ه الف   رد 
ة االتص   الية م   ع اآلخ   رين، وه    و عب   ارة ع   ن رم   وز لغوي    ة ي   تم تنظيمه   ا بطريق   ة معين    

 مرتبطة بشخصية الفرد وسماته االجتماعية ويستهدف جمهورا 

مح    ددا س    ماته، احتياجات    ه، واهتمامات    ه لي    دركوا م    ا ف    ي المحت    وى م    ن مع    اني وأفك    ار 
 2فيتحقق اللقاء بين المصدر والجمهور.

 

 

 

 

 

 

 

 ـ صعوبات الدراسة:ــ

 من بين الصعوبات التي واجهتنا في إنجاز هذا البحث هي:

 ص باألخندرة المراجع العربية التي تتناول موضوع مجموعات الفايسبوك الطالبية و

ادر المص الجانب المتعلق بالعالقة البيداغوجية و هذا لحداثة الموضوع، لجأنا إلى

يست لمنية زوالمراجع باللغة األجنبية واعتمدنا على الترجمة التي استغرقت بنا مدة 
 بالقليلة. 

 الوقت كان ضيق جدا لتغطية الموضوع بالوسائل الثالث  عامل الزمن حيث أن

  االستمارة، المقابلة ،تحليل مضمون( من كل جوانبه.  

                                                             
، طاكسيح ـ كوم للدراسات والنشر  تحليل المحتوى للباحثين والطلبة الجامعيين: ،تماريوسف1

 .10ـ9،ص2007والتوزيع،الجزائر،
 .234،ص1995،عالم الكتب،القاهرة،البحث العلمي  ي الدراسات اإلعالميةعبد الحميد:  ،محمد 2
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 ة في لكثيرصعوبة في االلتزام بمواعيد إجراء المقابالت  بسبب انشغاالت األساتذة ا

 ـتلك الفترة بالتحديد.
 بقيت طلبات  صعوبة أخرى واجهتنا في المشاركة في المجموعات المطلوبة حيث

المشاركة معلقة إلى أن لجأنا إلى االتصال الشخصي و البحث عن رؤساء 

  المجموعات من خالل ممثلي التخصصات.

 



 

 اإلطار النظري



 

الفصل الثاني : استخدامات التكنولوجيا في التعليم 

 لدى الطلبة الجامعيين

 

 المبحث األول: دور التكنولوجيا الحديثة في التعليم.

 : حتمية إدخال التكنولوجيا الحديثة في عملية التعلم1

 تكنولوجيا التعليم في الجامعاتـ أسباب توظيف  2

 الجديدة في التعليم ـ عوائق استخدام التكنولوجيا3
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 تمهيد:

 معععه ر عععون التكنولوجيعععات الود ثعععة الطعععون اسعععايل التوا عععل ا جت عععا ي    عععب 

التوا ععععل اععععين االفعععععاق سعععع ف ا  لعويععععح ال صععععافات الطو لععععة   يعععع    ععععب  ل عععععبكات 
 صععععبو  االتفا ععععل اععععين االفعععععاق من ععععا الفاالتوا ععععل ا جت ععععا ي لععععلليعا لبيعععععا للتوا ععععل 

اغيععععععا معععععن ال وايعععععه  بعععععع معععععبكة ا نتعنععععع    يععععع  يعععععدم  سعععععبف جد عععععد  للتوا عععععل 

كات ا جت عععا ي معععن يبعععل ال عععباب ااا عععة الطلبعععة الجعععامعيين  امنعععح اعععع  قان  ععع ا ال عععب
 وا عععلتفععي التعلععيم  افععي  عع ا الصعععدق سععنواال فععي  عع ا الفصعععل التعععع   لعع  مععبكات ال

بكة الفا صعععبو  اا عععة معععن اعععفل  عععع    عععم للليعال عععا  لععع  ج  عععون ا جت عععا ي امععع
 الطلبة الجامعيين.
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 المبحث األول: دور التكنولوجيا الحديثة في التعليم.

 في عملية التعلم:: حتمية إدخال التكنولوجيا الحديثة 1

لعععوفيع ا معععن ال علعععول  ل التعلعععيم الوعععد   لعلععع   لععع  لفييعععع قان الطالععع  الفعيلعععح 

سععالي  لعلععم متنو ععة لتناسعع  ايدنالععح انغبالععح فععي الععتعلم  ن ععافة نلعع  لوصععين  مصععاقن 
وب التععععدن   مععععن اععععفل نقاععععال الوسععععايل التعلي يععععة الود ثععععة االتععععي  لععععع  في ععععا الواسعععع

 العععدان العييصعععي ن عععافة نلععع  ج لعععة لكنولوجيععععات ال نيعععات معلومعععات  د ثعععة لصععع ل مععععن

 اا ا امععععن ج لععععة االسععععباب  ا ععععع  االو ععععول نلعععع  ال ععععاق  التعلي يععععة الصعععع يل اسععععتيع
 ثعععععة الواجعععععات التعععععي لصعععععتد ي ق عععععم الع ليعععععة التعلي يعععععة ا ختلععععع  الوسعععععايل الت نيعععععة الود

  لي: الكنولوجيا ال علومات ا ختل   مكال ا ما

 ـ الواجة التعلي ية:1

 عععتم  لصعععع  ال ةسصعععة التعلي يعععة نلععع  لوصعععين الطعععو ع  سعععالي  التعلعععيم   ا لععع   

  ععععة ل ل نيععععة لصععععا دا  لعععع  لو ععععيل ال ععععاق  التعلي يععععة اطعن  مععععن اععععفل اسععععتع ال اسععععاي

فعالععععة لصععععا د  لعععع  لفعيععععل قان الطالعععع  اجعلععععح  نصعععععا  ساسععععيا مععععن  نا ععععع الع ليععععة 
 جعععال التعلي يعععة   يععع   عتبعععع الواسعععوب معععن اعععين   عععم  ععع ا الت نيعععات  لععع  النعععح  فعععت  ال

اعععفل   ا مععن الواسععه للعد ععد معععن التطبي ععات سععوات معععن اععفل اسععتخدال الوسعععاي  ال ختلفععة

 يعععة مكتبعععات ني ايوا عععد معلومعععات ااالتعععي لتعععي  الو عععول ال بامعععع  انلباطعععح اا نتعنععع 
 ة ل كن من ا ستفاق  من ا.يافتعا  ا

 الواجة ا جت ا ية:ـ 2

ال علومععععععات اسععععععتطا   ود ثععععععة مععععععن لكنولوجيععععععات ا لصععععععا ت انل الت نيععععععات ال
  الصعععععنا ية  التجان عععععة الت عععععا م معععععه مختلععععع  مجعععععا ت الويعععععا  ا قان عععععة  التكيععععع  ا

غيع عععا م عععا اسعععتد   ج يعععه  فععععاق ال جت عععه نلععع  نلصعععاب م عععانات  التعلي يعععة ا االصعععوية 

لعععال  اعععد معععن انجعععا   لث يفعععح االتكنولوجيعععا اسعععتخدامح. ا تععع  لعععتم   ليعععة ا عععي ال جت عععه ا
نقاالععععح فععععي الع ليععععة التعلي يععععة  لعععع  لتصعععع يل   ليععععة التعلععععيم االععععتعلم اجعل ععععا اللبععععع ف ععععة 

ن ال جت عععه معععن اعععفل التعلعععيم  عععن اععععد  ا التعلعععيم معععدى الويعععا   ااععع ل   ععع ال م كنعععة مععع
 1معلوماليا مجت ه مث     ليا ا

  .ا و ما  جعل   ا التكنولوجيات معلبطة انلباطا الي ا اال جت عات ال عا ع 

  

                                                             
  قان ال صيع  للطبا ة تصميم البرمجيات التعليمية وإنتاجها وتطبيقاتها التربوية ا د  ال عش   دال  اآاعال:  1

 .24  ص2012االن ع  
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 ـ الواجة ال  نية:3

نتيجعععة لصعععيطع  الواسعععوب  لععع  مختلععع  ال جعععا ت فعععي العصعععع  عععالي   عععب  معععن 
لععع  امعععن  ععع ا ال نط  اسعععتع ال الواسعععوب امختلععع  ل نيالعععح   عععم الرععععان ات نل عععالاعععين 

الع ليعععععة مختلععععع  ال ةسصعععععات التعلي يعععععة ا ختلععععع   طوان عععععا نلععععع  قمجعععععح فعععععي    عععععدت

امعععي معععن  جعععل لكعععو ن  فععععاق انطعععانات مكونعععة  ل يعععا ايعععاقن   لععع  الت     لععع التعلي يعععة
  بي ال ا .االتفا ل مه مختل  الت نيات التكنولوجية ااستخدال لط

 ـ الصنا ة التكنولوجيا:4

  ععععنا ة االج عععع   ا ن و ععععا ا ععععدى ل ععععدم ا التكنولععععوجي ا   ععععاو لطععععون الععععدال ا
قن لكععععو ن لععععوا  عععع ا  صععععتد ي ن ععععداق ا اا ا ننتععععام  قب البعمجيععععات ا   ععععدل ا. لطو ع عععع

 عا ال ايععععل الطععععوالتعامععععل مععععه  عععع ا التنععععامي التكنولععععوجي  ا ععععع ة يععععاقن   لعععع  الععععتوكم ا

ل عععاقن الكعععو ن  ععع ا ال عععونق الب عععع    نعععا لانععع  ال ةسصعععة التعلي يعععة ن عععداق ا معععن  لثعععع ا
 التطو ع.  ل  التصنيه البعمجة ا

 : االعغبة في التفييعـ الواف  5

م مععععن طبيعععععة ا نصععععال البوعععع  االصعععععي نوععععو التفييععععع االتجد ععععد  امواالععععة نقمععععا
فععععي  ن التجد ععععدمختلعععع  التكنولوجيععععات الود ثععععة االت نيععععات ال علوماليععععة  عتبععععع نو ععععا معععع

 عععة لبعععع فال الع ليعععة التعلي يعععة الععع    عععةق  نلععع  لو يععع  اال عععدا  اعععللثع لفعععات  افا ليعععة  ا

 ععاق     نلعع  يععة  ععةق. فإقمععام  عع ا الت نيععات الود ثععة فععي الع ليععة التعلي م كنععة مععن االفعععاق
 .ا يبال  لي ا

 ـ  ا  ا  تياجات الخا ة:6

مععن نعععم ح الوصععية  ا  ن نع ععة   خلععو مجت ععه  لعع  اجععح االن  مععن ف ععة  عمعع  معع
خاص مععن  عع   ععة ت  لعع  مجت عععال م لععوفيع ل ععم نفعع  الفعععص ال تا ععة ل معع االجصععد ة  

ف ع ا لخصوص    م في التعليم االتعدن   من ا  ل  اجح ا االعاق ين في مختل  ال جا ت  

ل  لع  التكعو ن لع التكنولوجيات الود ثة سا دت   ا الف ة في الوصول  ل  فعص للتعليم ا
فالع لية التعلي ية الت ليد ة لم لعطي ا  ت ال الكبيعع ل ع ا الف عة لون عا لعتعلم فعي   ص  يدنالح 

معاط التعليم  ل مخاص العاق ين في  ين  ل التكنولوجيا الود ثة فتو  ال جال  نف  اي ة ا

يعدنات  ت االواسه  مام عا فعي التعلعيم معن اعفل ل ي عة البي عة ال ناسعبة التعي لعتفتل اا تياجعا
اسع ة لل فعق  ا  نصع من  نا ع الع لية التعلي ية سوات لال  لع  معن اعفل اعمجيعات 

ايعد اسعتطا    ع ا .  1مودق   ا من افل منصات اا ة لتيو ا ال بكة العال ية لل علومات

الف ة التكي  مه ا ستخدامات ال تعدق  للتكنولوجيا الود ثة التي مكنت ا من لجعاا  الكثيعع معن 
 لصعواات التي ا ي  لعاني ا ساا ا.ا

                                                             
 .24  ص ال عجه نفصح  ا د  ال عش   دال  اآاعال:  1 
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ف تكنولوجيا التعليم في الجامعات:ـ أسباب توظي   

لععععععم لعععععععد الجامعععععععات ل تصععععععع فععععععي   ععععععداف ا  لعععععع  نجعععععععات البوععععععو  الل يععععععل 
ل صعععت ع ال تخصصعععين فعععي مجعععا ت مختلفعععة انن عععا لععععدت   عععداف ا نلععع  ا  ت عععال اعععالتعليم ا

 ثعععة فعععي لوريف عععا للوسعععايل التكنولوجيعععا الودال عععد م اعععدمال ا لل جت عععه ا  لععع  معععن اعععفل 
 الع لية التعلي ية  العجه  سباب  ل  نل :

 يعععع  ف عععوـععع لطعععو ع التعلعععيم الععععالي: نل الوعععد    عععن لطعععو ع التعلعععيم الععععالي  ا  اععععاق لث
 نطععععو   لعععع  العغبععععة فععععي ننسععععات ق ععععايم ايوا ععععد التطععععون االتجد ععععد الععععل  عععع ا اصععععب  

لععععالي م فعععي معععت  ال جعععا ت  يععع  انلعععب  التعلعععيم االتفيععععات الج ن عععة التعععي لو ععع  اعععالن 

ي فععععاا  ت امععععات االواجععععات اليوميععععة لل ععععواطن اال جت ععععه  م ععععا  تطلعععع  ن ععععاق  الن ععععع 
ارعععععاي  الجامععععععات اليفيعععععة لعععععوفيع مخعجعععععات مفي عععععة لصعععععوب الع عععععل االتلليعععععد  لععععع  

ريععع  التطعععو ع ال صعععت ع للعععن م الجامعيعععة  ا لعتبعععع   ليعععة التطعععو ع معععن   عععم  سعععباب لو

 لجامعيعععةنولوجيعععا التعلعععيم فعععي الجامععععة  ا نصععع  لطعععو ع التعلعععيم الععععالي  لععع  الويعععا  الك
ا ععععت   اعاق ععععا ا لعععع  لععععل مععععا  عععععلب  ا ععععا   ف ععععو  تعععععدى  لعععع  ا ععععو  نلعععع  الطعايعععع  

تطععععو ع االوسععععايل ا ن ععععم الت ععععو م لععععم نلعععع  ال ععععتعلم نفصععععح ااي تععععح امجت عععععح  ااالتععععالي ف

 ععم وععاان  يعع   ل   ععم موععون  ععو لوععد   نالتعلععيم العععالي  علكعع   لعع  مج و ععة مععن ال 
 ل اليعععة اا  سععالي  الدناسعععة م عععا  عععدفه نلععع  مصعععا د  الطلبعععة  لععع  التصعععاب م عععانات العععتعلم 

 .ن افة نل  التن ية ال  نية ل سال   من  جل لوصين فعالية ا لفات  الطال 

علعععيم الت عععال ـععع لفعععات  ا فعاليعععة ن عععال التعلعععيم الععععالي: اال  صعععوق االفعاليعععة معععدى مواتمعععة ن

تبععععة ن م ال الععععالي ل  عععدا  التعلي يعععة  ال عععاو  ععع ا الفعاليعععة ا ال عقاق عععة ا عععدى يعععدن  الععع

يم  لععع  نقمعععام ال تخععععجين فعععي  عععالم ال عععفل. ا ععع ا  ععععوق نلععع  لوصعععيل الفععععق معععن التعلععع
ايطح  عت عععد  لععع  مرععع ول  ععع ا التعلعععيم ااسعععاي  لل يعععح  فكل عععا لعععال موتعععوى التعلعععيم ااسععع

فل اعععلعععال التوصعععيل  فرعععل ف عععو    عععد معععن فعاليعععة التعلعععيم معععن  مناسعععبة لفا عععات ال عععتعلم
 ال رامين الجيد  االطعاي  التكنولوجية الود ثة التي لص ل التعلم.

ـععع ا نلبعععاط اإ تياجعععات اطععع  التن يعععة ال عععاملة : نل التن يعععة الب عععع ة  عععي   عععاق التن يعععة 

لتن يعععة ال عععاملة  ال عععاملة الطعععو ع التعلعععيم   عععداق االجيعععال ال اقمعععة  عععو مصعععدن الطايعععة ل
ا اعععد معععن لو يععع  ال واتمعععة اين عععا ن ععععا للعععدان الععع    لعبعععح التعلعععيم   عععداق ال عععوانق التعععي 

 وتاج عععععا ال جت عععععه ال والبعععععة التطعععععونات التكنولوجيعععععا   لععععع   ل طبيععععععة ال  عععععن لتفيعععععع 

اصعععون  لفعععع   لععع  التعلعععيم التجعععااب معععه متطلبعععات سعععوب الع عععل اا تياجالعععح ال تجعععدق  
 .1ختلفةنل  ال  انات ال 
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لوععد   تويععه  ل ـعع التجد ععد فععي الع ليععة التعلي يععة االلاق  يععة: الت ثععل   ععم التجد ععدات التععي 
  للع لية التعلي ية الجامعية في النوا ي التالية:

فيع ـعععع التوععععول مععععن الن ععععال العععععال االلععععاق  ي الكامععععل نلعععع  الفصععععول الدناسععععية  مععععه لععععو1

د عععد   ل الفصعععول الدناسعععية معععن فوايعععد ال ععععا  ال في عععة لتطبي عععح ن ععععا ل عععا  و  عععح ن عععا
 لتعل  االطال  ا  رات التدن   االع لية التعلي ية

ن التوعععاا ـععع االاععع  االت نيعععات الود ثعععة فعععي طععععب التعععدن   االعععتعلم : البع عععد ا لكتعانعععي2

التععععدن    ال عيععععي  الفيد و...ال عععع ا لوعععععص لععععل جامعععععة  لعععع  نن ععععات معلعععع  لت نيععععات
 للتلف  ول االص عي البصع ل ت ل  ل  قاايع مفل ة 

ن عععا نـععع لطعععو ع اسعععتعاليجيات التعععدن   اويععع    ل تصعععع ف ععع   لععع  الطععععب الت ليد عععة ا 3

فت ل تععععد لت عععع ل اسععععتخدال اسععععتعاليجيات فا لععععة لععععالتعلم العععع الي االععععتعلم اوععععل ال  عععععك
لن ع عععة ااالتعلعععيم ال بععععمر ا غيع عععا معععن الطععععب التعععي ل عععتم اعععالف م الععععا  اعععين الجوانععع  

 ل الي.االتطبي ية ال تم اا اداع اا ست فلية في التفكيع انلا ة فعص التعلم ا

ـععععع التطععععععو ع ال صععععععت ع لل نععععععا ر اال  عععععععنات الدناسععععععية ا ععععععا  ت امعععععع  ا التطععععععونات 4

 الوا لة من افل فت  لخصصات جد د  اقيي ة.

ل    سعععععاـععععع ا  ت عععععال اعععععالت و م ال صعععععت ع لكعععععل جوانععععع  الع ليعععععة التعلي يعععععة  الطلبعععععة  اال5

 ال  عنات اطعاي  التدن   االت نيات ال صتخدمة في الع لية.

ـعععع ادمععععة معا ععععل التعلععععيم الجععععامعي الطععععو ع اعامجععععح اطعاي ععععح مععععن اععععفل لوععععد   6

 االن  ة التعلي ية ا  سالي  التدن  .

 لية.ـ ن داق ال تعل ين للداول في سوب الع ل من افل انات اي ة لعلي ية لفا 7

لععععيم مععععن اععععفل معالجععععة الكثيععععع مععععن الصعععععواات التععععي لواجععععح ـعععع لوصععععين نو يععععة التع8

      1ال ت دنسين.

   ن البوععفععالتعليم العععالي اسععتفاق ا ععو  مععن  عع ا التكنولوجيععات التععي ارفعع  فععي مععت  ميععاق

فعععي  ا التعععدن   ا لافعععة ال عععةال ا قان عععة ا البيداغوجيعععة ل ا سععع ل  ا عععول ال علومعععة
 ل ا ختل  التخصصات. صع نل  اال داق ال ت ا د  للطلبة  لو و
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 :ـ عوائق استخدام التكنولوجيا الجديدة في التعليم3

 لععععع  الععععععغم معععععن  اجتنعععععا فعععععي اسعععععتخدال الوسعععععايل الجد عععععد  ل واج عععععة م عععععاللنا  
ن مععععلومعععات التعلي يعععة ا   عععاق  لفعععات  الع ليعععة التعلي يعععة ل امعععيا معععه معععا   ترعععيح  صعععع ال 

ت  ععععان  لععععد ل ا لوععععد   فعععون  امصعععت ع ل عانفنععععا امعلومالنعععا ن   ل  نعععا  معويععععا

ويععععات معلبطععععة اجوانعععع  مختلفععععة لوععععول قال لوسععععيه اسععععتخدام ا ا ا ت اق ععععا  ا ععععي مع
 ن لع من ا: 

نصعععبة وعععال االا ل عععكل التكعععالي  الععوفيع التج يععع ات ا ليعععة ا لععع ل  ال ـعع ال عويعععات ال اليعععة:
لتعععععوفيع البععععععامر اقنجعععععة مفي ت عععععا ل ختلععععع  االن عععععطة ا ععععععواة لعععععوفيع ا  ت عععععاقات 

 ال الية لتوو ل الت نية من فكع  نل  ننتام.

ويعع  ة فععي اليي ععة الوسععايل التكنولوجيععة ن ا لععم لكععن مصععتخدم ن  ل ععل ـعع ال عويععات ال منيععة:

ل اجيعععة فعععإال ناسععع   فاسعععتخدال الوسعععاي  ال تععععدق  معععثف نل لعععم  كعععن مت امنعععا معععه يعععدن  ننت
 جداى البعنامر ال ععا     تو  .

ا  صععععد ا ععععا ال عل ععععول اال تعل ععععول اا ععععة   عععع ا ايععععد لرعععع ن  ـعععع ال عويععععات الب ععععع ة:

ي العد ععععد مععععن معويععععات اسععععتخدال لكنولوجيععععا الك بيععععولع فعععع 1999سععععنة  (rogers)ل ع ععععع 

وق التعلعععيم معععن اج عععة ن عععع  لععع  معلعععم ا عا عععل التعلعععيم ال ختلفعععة   يععع  لو عععل نلععع  اجععع

ل معويععععات قااليععععة اا ععععة اععععال علم االتععععي لتعلعععع  ا  اامععععة اععععع  ال صععععتخدمين  سععععتخدا
 التكنولوجيا الجد د  ا دل استعداقا ااندفا ح نوو ا.

التعلعععع  ا و ععععوع الصععععع ة االخصو ععععية  ف نععععا  مخععععاا  جت ا يععععة: ـعععع ال عويععععات ا 
 االنصععععبة لعععععدل ا تعععععال لصععععجيفت االفعععععاق ااسععععتخدام ا اواسععععطة ج ععععات ا فعععععاق غيععععع

 مفو ين  ستخدام ا.

ي عععة معععن ال عععععا   ل ال عععوانين لو عععه لتو ععع  ال وايععع  اال ف ـععع ال عويعععات ال انونيعععة:

ا  ععععةق  نلعععع  موايعععع  جد ععععد     فطي ععععمع ععععا  لكععععن التطععععون فععععي التكنولوجيععععا   كععععن  ل 

   مصععللةال ععانول ادنجععة لافيععة  ا لعع  سععبيل ال ثععال نعع لع الخففععات التععي لثيع ععا لععل مععع
بة   ععععوب ال ةلعععع   امصععععللة مععععع ية اسععععتخدال الن ا ععععات الطعفيععععة ال ليععععة  سععععتعجاع نصعععع

 لبيع  من يوا د البيانات اا  تفار ا ا.

 ال الععاية االنامية:ـ ا  كن  ل لري  معويات  اعى اا ة االد

ـعع االنصععبة للععدال الععايععة   عععواة الوصععول  لعع  البعععامر التعلي يععة االلفععة الععايععة  بععع 

 .1الت نيات الجد د 
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ي فعععـععع  عععع  البنيعععة التوتيعععة لفلصعععا ت فعععي اعععع  العععدال ا ععععواة الطبيععععة الجفعافيعععة 
 اع  ال ناط  

 لعععع   ن ععععا مج و ععععة  ج عععع   ا ـعععع يلععععة الععععو ي ا ف ععععول لكنولوجيععععا التعلععععيم االن ععععع نلي ععععا 
ا  ت ال صعععتخدمة فعععي التعلعععيم االتعععي معععن معععلن ا  ل لف عععدا  لععع  الطعععااه ا نصعععاني الجعلعععح 

 .1 ليا ميكانيكيا  ا يلة الوواف  ال اق ة اال عنو ة
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 .يينالمبحث الثاني: استخدام موقع الفايسبوك في التعليم لدى الطلبة الجامع

ن موايعععه ني يعععة غلععع  ا نتعنيععع  لتعععي  لل  عععتعلين ا عععا ال عععبكات ا جت ا يعععة  بعععان   ععع    
نن ععععات  ععععفوات اا ععععة ا ععععم   ععععتعلول مععععن  افل ععععا مععععه االاععععع ن سععععوات ال تنو ععععة 

نصععععية  سعععع عية ا معييععععة ا  مععععيات مختلفععععة  لععععال  ال ر ععععول لل وايععععه ا جت ا يععععة  ععععال 

 1ل1995

نل ال عععععبكات ا جت ا يعععععة ليصععععع  مجععععععق موايعععععه للتععععععع   لععععع    عععععديات جعععععدق  ا     
التوا عععل معععه اال عععديات   ا مععفعععة معععا  جعععع  فعععي الععععالم اعععل  عععي  قا  لعلي يعععة مب عععع  ن ا 

لععععم اسععععتخدام ا افعاليععععة   ا مععععونق م  ععععم لل علومععععات ا   كععععن لل عل ععععين اسععععتخدام ا مععععن 

ة فعالعععة لختلععع   عععن  سعععالي  التعععدن    جعععل لوصعععين التوا عععل ا قمعععر الطلبعععة فعععي  ن عععط
الت ليد عععععة ا   رعععععا ا ععععع ا االسعععععلوب  تععععععع  الطلبعععععة نلععععع  اسعععععتخدامات  اععععععى ل عععععبكات 

 ععععععد الفا صعععععبو    عععععد مكونعععععات معععععبكة التوا عععععل ا جت عععععا ي  لثعععععع فايعععععد  ا فعاليعععععة  

ال علومععععات الداليععععة  ن ععععافة نلعععع   نععععح   ععععكل يطا ععععا مت يعععع ا لععععح طبيعتععععح الخا ععععة فععععي 
 عععي الععع     عععب  لعععح اجعععوقا ال عععةلع  لععع  لفعععا فت ال جت عععه العععوايعي ال جت عععه ا فتعا
 .2ال   نعيش فيح

  كععععن ال ععععول  ل  نععععا  الكثيععععع مععععن االفكععععان   كععععن ا سععععتفاق  من ععععا ل  ععععاق   فعاليععععة       

التعلعععيم ا العععتعلم ا   رعععا لتوجيعععح  ن عععان الطلبعععة معععن  جعععل اسعععتخدام ا فعععي مجعععا ت لععععوق 
 .3 لي م االفايد 

  نفا صعععبو  اليعععول   عععد   عععم موايعععه معععبكات التوا عععل ا جت عععا ي   عععب  مويعععه ال

ات ا  بعععدا  ل  لثعععع مصعععتخدمي  ععع ا ال ويعععه  عععم ف عععة ال عععباب اصعععفة  امعععة ا طلبعععة الجامعععع
ن معععال عا عععل التعلي يعععة ال ختلفعععة اصعععفة اا عععة ن   صععععول نلععع  نن عععات  فيعععات جد عععد  

 .افل لكو ن مج و ات فا صبولية للتوا ل االتعبيع  ن  ناي م

ل د يدم  موايه التوا ل ا جت ا ي ادمات لثيع  في مجال ق م التعليم  ف د   ل   ل  

ن صال ال علومة ال  مختل  ا اع العالم ا اليل التكالي    السالي  متعدق لن ل لل  

مجانا  ل  اليوليوب  ل ا  وجد ا    من  ال علومة فاليول  وجد  ففل لعلي ية ا لدن بية
  4ا الصفوات ا نماق ة  ل  الفيصبو  ا غيعا لل موايه التعليم

                                                             
 .51 الدان الععاية للعلول  ايعات ص الصحافة و الكمبيوتر اقب   باو مصطف :  1
الج ايع العا  ة  الدا ع    الشباب الجزائري والفايس بوك...بين فرص االستخدام ومعضلة اإلدمان ونية   بد ش:  2

 .12 ص ص 2016للن ع االتو  ه  
  مجلة الواق الععاية واقع استخدام شبكات التواصل في التعليم لدى طالب كلية المعلمين   د  ان  بد ح الدنا ش:  3

 .  96  ص 2014  ق ص بع 02  العدق 34للبوو  في التعليم العالي اجامعة ال ل  سعوق   ال جلد 
 تماعي في دعم التعليم و التدريب نماذج عربية مضيئة علىدور مواقع التواصل االجق  س ي ي   بع نة  ل ان: اقا 4

  مداالة ا لت   اطني  ول: مبكات التوا ل ا جت ا ي في الوس  االلاق  ي  فراتات متطون   لعات   لية اليوتيوب

 .11  ص 2014التعليم التفا لي االت انلي  اعنوال:  
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 ل  سا م في لص يل الو ول نل  ال علومة من  ـجل البو   ا نلعات ال  ان  ال خصية من 

ــــــل ا جت ا ي  صتطيه الج يه  ل  ت ان  الع   اــــــــــــــفل موايــــــه التوا ــــــــــ

ات ال تنو ة ا ال تعدق  ل ف ين ال  تعلين  بع في مو وع معين ا ا ستفاق  من الخبع

ال بكة الخا ة م ا   ري نل  لباقل الخبعات ا ال ععفة  ول مو وع  ا م كلة معينة  

ل  نقان  كالي  التعليم ا افف  من   بات للتدن    ل ل  يلل  ال بكات ا جت ا ية من ل

امع  ا غيع ا من االسالي  التي ال وانق الب ع ة ا  ل  اتوفيع موايه لدن   نلكتعانية مب

 افر  من لكالي  التدن   ا التل يل  ل  ال علات1.      

  ل   ل موايه التوا ل ا جت ا ي لان  ن افة يو ة  لتع يم استخدال مختل  ن ا مع

د سانت يالت نيات ا التكنولوجيات ا التطبي ات الود ثة في مجا ت التعليم ا التكو ن  ا 

تات مع م ال ةسصات في الج ايع في ن ر التوول نوو م  د من ا  ت اق  ل  استخدال فرا
وما اعد  لعامفل ا ل ا لل تح من ناام ا انت ان في ا ستخدال  التوا ل ا جت ا ي في مت 

  ول.

  

                                                             
 .11ال عجه نفصح ص  اقاق  س ي ي   بع نة  ل ان:  1
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 مجال استخدام الفايسبوك في التعليم. 1 

ا االفكعععععان  تعععععي  لل  عععععتعلين آليعععععات لتبعععععاقل ا نات ا الوعععععوان  الفا صعععععبو مويعععععه 
ص   ععععول مععععن افلععععح اويعععع   كععععول لكععععل مععععخ  ملعععع  اععععااالصععععون ا الفيععععد و ات  

ان ا ل ععع    سعععال طلععع   عععداية ل معععخاص ال عغعععواين  نن عععن طع عععاتكعععو ن  عععدايات  

د   اايتعععععا  ال واف عععة  لععع  الصعععداية فعععإل ال ويعععه   ععععول اعععدانا اصعععو  ال عععديات الصععع
 ععععفا   لعععع   ل ال ويععععه   تععععع  ن ععععافة اال ععععديات مععععن اععععفل   ن ععععافت م نلعععع  ال اي ععععة

ن امعععن افل ععععا   كعععع  فععععي الصعععفوة العييصععععية  ات ا لصععععال فعععي البع ععععد ا لكتعانعععيج ععع
 1نؤ ة ا نات االتعلي ات االصون االفيد و ات التي   ول اتو يل ا اال ديات.

 ـ ال جال العل ي  ستخدال الفا صبو :

 لجععععل مصععععتخدمو موايععععه التوا ععععل ا جت ععععا ي نلي ععععا لتكععععو ن ينا ععععال م ال اليععععة   

سععععوات  بععععع لبععععاقل آنات ععععم  ا انععععات  لعععع  ال وتععععوى اال علومععععات التععععي  تنايلون ععععا في ععععا 

ل ا نتعنعععع   ععععي الوسععععيلة ا لصععععالية الو يععععد  لوععععد ا ل التععععي لععععوفع معلومععععات نايععععن م.
ومعععات فعععي مجت عععه ا  عععفل اال علومعععات افيعععع  اكعععل اللفعععات ااالمعععكال  ا  عععبو  ال عل

   عععع ا االايععععع العععع    عتبععععع  ل الفا صععععبو لكتصععععي    يععععة االفععععة.  يعععع  نعععع لع لطبي ععععات 

"البوعععو " فعععي منط عععة ن عععو م  عععة االنصعععبة لعععح  العععدليل  ل مصعععتخدمي ال عععبكة ا جت ا يعععة 
 جعع ب ا ععي اعع ل   لبععع مععن    مصععدن الععاي ي    ومععول اععللثع مععن مليععان اوعع   وميععا  

الطععفب ا ععا  نععح  ععوفع  ن ععية للتعامععل مععه ا اععع ن مععن قال  ععف  التفا عععل  صععبو الفا 

اج عععا لوجعععح  فبنعععاتا  لععع  ال علومعععات ال دنجعععة فعععي ملفعععال م ال خصعععية   كعععن م البوععع  
اا نرععععع ال نلععععع  مج و عععععات   عععععانلون م ا ت امعععععال م  ال عععععد يعععععدم  موايعععععه التوا عععععل 

د   لععع   لععع  ن صعععال ال علومعععة ا جت عععا ي اعععدمات لثيعععع  فعععي مجعععال لعععد يم التعلعععيم  ف ععع

نلععع  مختلععع  ا عععاع الععععالم االيعععل التكعععالي  االسعععالي  متععععدق  لن عععل للععع  ال علومعععة  ل عععا 
يللععع  موايعععه التوا عععل معععن لكعععالي  التعلعععيم  العععوفع للطعععفب مجعععا  ااسععععا لفسعععتفاق  معععن 

الخبععععات لتوسعععيه معععدانل م ا  عععاق  مععععانف م  ل عععا لعععد م يعععدنات ال دنسعععين  لععع  التخيعععل 

مععععن الدناسععععات دناو اطعععععب مععععي ة اج ااععععة نلكتعانيععععا  ا اععععداع العل ععععي ال ععععد م الععععاا 
الج ايع عععععة التعععععي ا ت ععععع  ال  يعععععة اسعععععتخدال موايعععععه التوا عععععل ا جت عععععا ي فعععععي البوععععع  

معععععن االسعععععال    %) 85.5(نعععععا لي" االتعععععي لو عععععل  نلععععع   ل  العل عععععي  قناسعععععة "نفيصعععععة

  2  لكول  الجامعيين

  

                                                             
   موقع الفايسبوك ودوره في تطوير مجال التعلم عبر األنترنت في ضوء متطلبات عصر المعرفةنصي  مويي:  اص ة  1

ال ةل ع العل ي الصنو  الععاي الصاقو .الدالي الثال   لطو ع اعامر التعليم العالي النو ي في مصع االوطن الععاي في 

 .   207  ص2011 وت متطلبات  صع ال ععفة للية التعاية النو ية  جامعة ال نصون   
  الج ايع العا  ة  الدا ع  عضلة اإلدمانالشباب الجزائري والفايس بوك...بين فرص االستخدام وم بد ش:  ونية   2

 .2016للن ع االتو  ه  



                                                                                                                  استخدامات التكنولوجيا في التعليم لدى الطلبة الجامعيين               الفصل الثاني: 
 

 
34 

  عععكل   عععد العنا عععع االساسعععية لتعييعععة البوععع  العل عععي   لكونعععح الفا صعععبو  صعععااا  لععع  
اا تبان عععععا سععععع لة ا سعععععتع ال اسعععععع عة اانيعععععة فعععععي ن عععععل ال علومعععععات البعععععاقل االفكعععععان 

مععععن  %)80("سعععع يع  الععاععععي" التععععي  جععععاب في ععععا  اا نات   عععع ا اا  ععععافة نلعععع  قناسععععة

ال بوعععععولين اعععععلن م  توا عععععلول معععععه  مفي عععععم معععععن اعععععفل مويعععععه التوا عععععل ا جت عععععا ي 

ل بوععععولين مععععن الطلبععععة الج ايععععع ين  ا  ععععو نفعععع  الععععع   العععع    بععععع  ن ععععا افا صععععبو   ال

فعععععي مجعععععال البوععععع  العل عععععي   يععععع  لصعععععدنت  الفا صعععععبو ااعععععإيعان م ال  يعععععة مويعععععه 
"الواجعععععات ا قناليعععععة"   عععععم الواجعععععات التعععععي   كعععععن  ل لعععععدفه االطلبعععععة نلععععع  اسعععععتخدال 

              1 .الفا صبو 

 ت نجعععد  جاايعععة  نعععد اسعععتخدام ا االجامععععاكات معععن فوايعععد ناعععالعغم م عععا لت تعععه اعععح ال عععب  
  نا  العد د من التوف ات من  اع  ا:

ات  عت ععععد العد ععععد مععععن  سععععال   الجامعععععات  ل اسععععتخدال  قا ـعععع  ععععع  العيااععععة االععععتوكم:

 معععععبكات التوا عععععل ا جت عععععا ي فعععععي البي عععععة الجامعيعععععة نا عععععا  ععععععع  ال عععععيم ا الت اليعععععد

الويعععع    عععععال ارعععععان  لععععدن   طععععفب الجامعععععات االلاق  يععععة للخطععععع  افععععي نفعععع  
ي ال ا عععد م االتوجيعععح اا نمعععاق ال ناسععع   عععول ليفيعععة الو عععول نلععع  موتعععوى معلومعععال

ار   كعععن م معععن ا  تفععع  ل نيعععات معععبكات التوا عععل ا جت عععا ي مناسععع  اقييععع  ااسعععتخدال

 ا ععععدنل م  لعععع  موا ععععلة ا لتعععع ال اععععل ل  معععععا يع الجععععوق  اقيععععة امصععععدايية ال وتععععوى
 لومععععالي العععع     دمونععععح لجعععع ت مععععن متطلبععععات م ععععام م الدناسععععية ال طلواععععة ا لعععع ال ع

   يععععة نجعععععات الجامعععععات لع ليععععات فوعععع  امعاجعععععة ال ععععد م قان ععععة منت  ععععة لل وتععععوى 

لععع  ال علومعععالي الععع    عععتم ننسعععالح نلععع  موايع عععا ا عععفوال ا امج و ال عععا  ل عععا  جععع   
فب  ا   رععععات  ي ععععة الجامعععععات  عععععان  لود ععععد  و ععععة ال  ععععانلين سععععوات لععععانوا  طعععع

ي ععععات التععععدن    ا نقان ععععيني العععع  ن  تو لععععول ال صععععةالية  ععععن ل ععععد م ال صععععا  ات االتعل
  .الفا صبو اننسال ا نل  موايه ا فوات اا ستعانة ا ويه 

مععن اععين الصعععواات التععي  ععاق  مععا لتعلعع   لعع  اسععتخدال مععبكات  ـعع الصعععواات ا قان ععة:

التعععي  جععع  التفلععع   لي عععا  نعععد اسعععتخدام ا   ليعععا التوا عععل ا جت عععا ي: اال بعععات ال اليعععة 
فعععععي اي عععععة الوايعععععه  الواجعععععة نلععععع   يععععع  لتطلععععع    ليعععععة اسعععععتخدال معععععبكات التوا عععععل 

ا جت عععا ي  ععععان  لعععوافع يعععدن مناسععع  معععن ال عععوانق ال اليعععة للجامععععة معععن  جعععل لعععوفيع 

البنيععععععة التوتيععععععة الت نيععععععة  االتج يعععععع ات الف مععععععة لععععععدى لطبي ععععععات مععععععبكات التوا ععععععل 
التبععععا ن لكععععالي  ا سععععتخدال مععععن مةسصععععة جامعيععععة نلعععع   اعععععى  ي االجامعععععات.ا جت ععععا 

 .2ا ت اقا  ل  قنجة

  

                                                             
 .154 ونية   بد ش: ال عجه نفصح  ص 1
نسالة  استخدام شبكات التواصل االجتماعي في تحسين خدمات الطالب في الجامعات السعودية،ف د العبيع    دال:  2

 .93  ص2013قلتوناا للية التعاية  جامعة  ل ال عى  
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 ععععععواة نقاعععععال  قاات معععععبكات التوا عععععل ا جت عععععا ي  اناط عععععا االوسعععععايل ااالقاات  
  الجامععععات ن ععع    ايعععد لواجعععح اعععع التعععي لصعععتعين ا عععا الجامععععةاالاععععى  التكنولوجيعععة

كات ا     كن عععععا معععععن ا سعععععتفاق  معععععن اسعععععتخدال معععععبا  ت عععععاقات ال اليعععععة ال طلواعععععة  م ععععع
  التوا ل ا جت ا ي.

يد  عية الصاـ الث افة الصايد  نوو استخدال مبكات التوا ل ا جت ا ي: ل ثيل الث افة ال جت 

ق لجاا استخدال مبكات التوا ل ا جت ا ي   د الصعواات العييصية التي يد لعي  ج و

لصايد فال ف ول ا   ل ا جت ا ي في البي ة الجامعيةالتوا امباقنات نقاال استخدال مبكات

خدام ا  ن لثيع من مصتخدمي مبكة ا نتعن   ل ال بكات ا جت ا ية    تم انلياق ا ااست

 ن  الغعا  سي ة  ا في  فرل اال وال لت رية الوي  قال    فايد  معجو .

  ا ععات  لعععععاملين  فرععلول ا ـعع ل ععا  ل العد ععد مععن   رععات  ي ععة التععدن   اا قان ععين اال

ام اامععععة    لفيععععع ايععععد  عععععوق الصععععب  فععععي  لعععع  نلعععع   ععععدل ايتنععععا  م  الو ععععه العععععا ن

 ااالسععععباب التععععي لععععدفع م نلعععع   عععععان  نقاععععال لفييعععععات لبعععععى فععععي اي ععععة الوايععععه  مثععععل
يل ا سعععتعانة اععععلقاات ال ععععبكات التوا ععععل ا جت عععا ي فععععي  غعععععا  التصععععو     ا التصععععج

 -ا عععكل اعععاص–لطعععفب امعععن  نعععا  جععع   لععع  الجامععععات ل ا عععد م اال بعععول ا لكتعانعععي ل

 تعلبعععة اايعععة الاال علومعععات االتعععدن   االتن يعععة ال  نيعععة ال تطعععون  لتععععع ف م االفوايعععد ا  ج
 لعععع  اسععععتخدال مععععبكات التوا ععععل ا جت ععععا ي فععععي البي ععععات الجامعيععععة ل ا  جعععع  لعععع ل  

ت  لععععي القاات مععععبكاا ععععه  ان ععععع يوا ععععد نجعاييععععة قيي ععععة لععععن م آليععععات ا سععععتخدال الع

يعععة التوا عععل ا جت عععا ي  فرعععف  عععن ا لتععع ال الصعععانل ا واليععع  معععع   افييعععة ايانون
 موداق .

 ل ععععا  لععععع  ل الطععععفب اا قان ععععين ا  رععععات  ي ععععة التععععدن   فععععي الجامعععععات غالبععععا مععععا
ات  واج عععول م عععكفت  د عععد  فعععي مواج عععة ال  عععاق  الصعععع عة  فعععي انت عععان اسعععتخدال  قا

 جت ا ي  مثل:مبكات التوا ل ا 

ـععععع ن عععععع معععععواق معلوماليعععععة غيعععععع مناسعععععبة  افييعععععا ايانونيعععععا  انت عععععا    عععععوب سعععععع ة  
 ااصو ية الطفب 

 1ـ النص  اا ات ا  ا لكتعاني  انت ا    وب النصخ اا يتباو اال لكية الفكع ة
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 امن ال خاطع االمنية:  

ال علومععععات الخا ععععة ا صععععتخدمي ا نتعنعععع   ـعععع ا  ععععطياق ا لكتعانععععي: الوصععععول  لعععع 

 سعععععوات لانععععع  معلومعععععات مخصعععععية  ا ماليعععععة  ا  عععععن طع ععععع  العسعععععايل ا لكتعانيعععععة   ا
يعععة مولويعععة   ا مةسصعععات مالموايعععه ا نتعنععع  التعععي لبعععدا اللن عععا مبعولعععة معععن مععععلات 

  ا ية.  امن ال  كن  ل  تم  ل  في  مثلتنا  ل  ال بكة ا جت ا كومية

لعععد م  ن عععا معععن فع ععع  ا    عععع  معععن ال  عععاجم  لععع  اع عععد  ا لكتعانعععياعععلل للليععع  نسعععالة  

افععععي الوايععععه لكععععول طع  ععععة   - لعععع  سععععبيل ال ثععععال الفا صععععبو ا ععععبكة  -الفنععععي الخععععاص

 ععن  الفا صععبو للتصععيد فيجعع  الوعع ن االتللععد من ععا  ععن طع عع  التوا ععل مععه نقان  مععبكة 
 طع   مويع م.

االت عععا ع  لععع    اانتوعععال  و عععة ال صعععتخدل ال  يفعععح  عععول ال  عععاجم ية: نتوعععال ال خصعععـععع ا
  ا رععععه  ا مصععععتخدل مععععا في ععععول ال  ععععاجم او ععععه  سععععم مصععععتخدل ااسعععع    نععععح مععععخ 

 ا    لععع  لصعععان    ن عععع  معععيات غيعععع  ي عععةايعععد  عععتكلم   الصعععون  ال خصعععية الخا عععة اععع 
 .1الا  كن لبليغ نقان  ال ويه  ند التعع  ل  ا ا نتو   تكلم لفل ا  ت

                                                             
 .93ص    دال: ال عجه نفصح  لعبيع ا ف د  1



                                                                                                                  استخدامات التكنولوجيا في التعليم لدى الطلبة الجامعيين               الفصل الثاني: 
 

 
37 

 :أهمية استخدام الفايسبوك في التعليم 2

 نعععا  العد عععد معععن الطععععب التعععي   كعععن معععن افل عععا اسعععتخدال التطبي عععات التعععي لوفع عععا      
مععععبكات التوا ععععل ا جت ععععا ي ا من ععععا الفيصععععبو  فععععي   ليععععة التعلععععيم   يعععع  مععععن اععععفل 

لطبيعععع  الفيعععععد و التفعععععا لي  ا ال واقلعععععة اعععععين االسععععتا  ا الطالععععع  الععععع    عععععوفع ا لصعععععال 
يعععع الع ليعععة التعلي يعععة التعل يعععة ال تععععان   لي عععا ال تععع امن  ا غيعععع ال تععع امن  قى نلععع  لفي

    عععب  معععن غيعععع الرععععان   رعععون ال علعععم فعععي العععدنو مبامعععع   معععال الطلبعععة  يععع  

سععععيول ال ععععتعلم  ععععن اعععععد اواسععععطة ال علععععم ا لكتعانععععي   ا لععععوفيع الكثيععععع مععععن الج ععععد ا 
 1الوي  ا ال ال  ل  الطلبة ا ال علم

تلعععععع  ن  ل  صععععععتخدم ا ال علععععععم فععععععي مخ وجععععععد العد ععععععد مععععععن االفكععععععان التععععععي   كعععععع      
 :التخصصات للتدن   امن ا  للي

متااعععة ال صععتجدات فععي التخصعع :  يعع    كععن لل ععدنو  ل  كلعع  طفاععح البوعع   ععن  ـعع
لععع    اعععع الدناسعععات االبوعععو  فعععي مجعععال ال عععاق  العل يعععة التعععي  دنسععع ا  اا ععع ا  وعععاف  

 ا  ت   جنبية. لة الطلبة اال علومات الجد د  في التخص  اجامعات  عاية  

اإمكععععال الطععععفب اال دنسععععين معاجعععععة االاوععععا  معععععا مععععن اععععفل  البوعععع  التعععععااني: ـعععع

ننسععععال ا للطلبععععة فععععي نفعععع  التخصعععع  ليطععععفع  لي ععععا ااعععععد  لعععع   طلعععع  ال علععععم مععععن 

 مثعععل لكعععو ن مج و عععات معععن الفا صعععبو الطعععفب لتااعععة معععا اسعععتفاقاا معععن البوعععو   لععع  
 ة.الطلبة لبو  مه اعر م  ن مو و ات معين

 تااعععة لعععدى  كعععن ا سعععتفاق  من عععا فعععي لوصعععين م عععانات ال ععععات  االك االلععععاب التعلي يعععة: ـععع
 الطلبة.

لتوا عععل  صعععتخدم ا ال عععدنو لعععلقا  لعلي يعععة فا لعععة ا  رعععا ل  عععاق  ا اسعععتطف ات العععع  : ـععع
اطعععفب معععن نفععع  التخصععع  ليطعععفع  لععع   ناي عععم  الفا صعععبو اعععين طلبعععة ال صعععاب  لععع  

  ول ال  عن.

 يعععع   كععععول اإمكععععال الطلبععععة  ل  توا ععععلوا مععععه آاععععع ن نععععاط ين  ات  اعععععى:لعلععععيم لفعععع ـعععع
 .2  ليين مثف اللفة ا نجلي  ة  ا الفعنصية من افل مج و ات  ا مبكات

  

                                                             
أثر استخدام وسائل التواصل االجتماعي)الفيسبوك( في التحصيل و التفكير اإلبداعي في مادة مرع   بد ال نعم    د:  1

 قناسة م دمة استك ا  ل تطلبات الوصول التاريخ لدى طالب الصف الرابع األدبي في محافظة صالح الدين في العراق

 .27 ص 2016 ل  قنجة ال اجصتيع في ال نا ر ا طعب التدن    للية العلول التعاو ة  جامعة ال عب االاس   
  نسالة ماجصتيع  ل نيات التعليم  جامعة ال ل  سعوق للية الحاسب اآللي في التعليم مل  العتيبي  سان   الوع  ي:  2

 .76  ص2016التعاية  
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 ه  ال وايععمععن اععفل متااعععة ال ج و ععات ل ابععان الجد ععد   لعع متااعععة االابععان الجد ععد : ـعع
 العال ية مثل  ابان الط   االكوان  الطبيعية اغيع ا

ت مععن اععفل ل ععجيع م  لعع  نن عععا غعععو الط ععو  فععي نفععوو الطععفب ا  ععاق  الدافعيععة:ـعع 
 تعل عععين لخعععدل ال عععاق  التعلي يعععة ان عععع ا اعععين ال الفا صعععبو الصععع يم لطبي عععات جد عععد  فعععي 

  لع لية  ليح.لفستفاق  من ا  ي    ول العد د من الطلبة اعع  لطبي ال م ا

 يعععع    كععععن لل ععععدنو نمعععععا  طلبععععة فععععي  ن ععععطة ل  ععععع يععععدنال م  م ععععانلة التوععععد : ـعععع
 اموا ب م مثف في ن داق م ان ه لخعم  ا التعا ر ل ةسصت م التعلي ية.

 من اعععفل مطالبعععة ج يعععه الفا صعععبو معععن اعععفل مويعععه  التنعععوع فعععي الع ليعععة التعلي يعععة: ـععع

ا اال  ععععانلة ا علومععععات يصععععيع   ا  ععععون الطلبععععة اإ ععععافة موا ععععيه للوععععوان امناي ععععت 

 ا م عععععاطه فيعععععد و  ا ناااععععع   ا التعليععععع   لي عععععا فعععععي مج و عععععة  ا  عععععفوة ال عععععاق  فعععععي 
 .1الفا صبو 
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 :نتائج علمية حول استخدام الفيسبوك في التعليم الجامعي .3

ع ليعععة  نعععا  الكثيعععع معععن الدناسعععات التعععي لناالععع  مو عععوع اسعععتخدال الفيصعععبو  فعععي ال     
 التعلي ية ا يد لو ل    ا الدناسات ال  مج ل   ا النتاير  التالية: 

وايعععه ــعععـ الن عععاط ا جت عععا ي  لععع  ال عععبكة   االعععح ن عععاط اجت عععا ي ا   نعععي  لععع   ن  ال
 عععديات جت ا يعععة للفععععق م اسعععا اععععدق اال   يععع   لبتععع  قناسعععة  د ثعععة اعععلل  جعععم ال عععبكة ا 

ا دماغ  عع  لعع  ال ععبكة  عععلب  اعفيععة طعق ععة اال ععاق  العماق ععة فععي الجانعع  اال  ععن مععن العع

ايععععع  ال ععععاق  لعتبععععع قلععععيف  لعععع  يععععدن  ا قنا  ا العععع الع  لععععدى الفعععععق فكل ععععا الصععععع  ق
ات ال عععععان   لعععع  ال ععععبكة لل ععععا  اقت ال ععععاق  ا االتععععالي الصععععع   العلععععح ا  اقت يععععدن

 الفعق  ل  ا قنا .

 ا يعععة فعععيــعععـ االج ععع   ال و ولعععة  عععي الخطعععو  الواليعععة االنصعععة  سعععتخدال ال عععبكات ا جت 

ل ليلععععة التعلععععيم  ا  لعععع  ال  ت ععععين مععععن التعاععععو ين  ل  ععععد عاا قفععععة البوعععع  فععععي الصععععنوات ا
 ال اقمة.

و  عععلععيم لتعــععـ   ععد الخطععوات العييصعععية لععد م اسععتخدال ال ععبكة ا جت ا يعععة الفيصععبو  فععي ا

بكات لل يععععل االلععععاق  ين  يعععع   لبتعععع  الدناسععععات ا االنيععععال اععععلل الطلبععععة  صععععتخدمول ال عععع
 ا جت ا يععععة  تعععع  اععععدال قانات ا  نفتوععععول  لعععع  اسععععتخدال ال ععععبكة ا ععععكل لل ععععايي فععععي

بع عععد مثعععل ال  ععين   يعععل االلععاقميول نلععع  اسعععتخدال الوسععايل ا لكتعانيعععة الت ليد عععة للتوا ععل

ن نل    لصعععون لتوريععع  ال عععبكة فعععي التعلعععيم لعععن  ععععى النعععو ا لكتعانعععي ا  لععع   ععع ا فعععإل
  لبت   لم لو ه اطة مدناسة   اق  لل يل االلاقميين ل ا  ل الدناســـــــــــات

بو  معععن  ن عععم  ععععانول معععن لخعععب  فعععي آناي عععم ف عععم   تنععععول اعععلل ال عععبكة ا جت ا يعععة الفيصععع
 فععععي نفعععع  الويعععع    مععععلن ا  ل لصععععا د فععععي التوا ععععل اععععين الطالعععع  ا ال ععععدنو ا لكععععن م

  فرلول التوا ل مه طلبت م .

ا  ال عععدنو ــعععـ ال عععبكة ا جت ا يعععة الفيصعععبولية   ل ثعععل اعععد ف  عععن التوا عععل ال بامعععع اعععين

الطالعععع    ا ان ععععا  ععععي اسععععيلة لتصعععع يل  لعععع  التوا ععععل ف ععععي للبععععي اعرععععا مععععن اال ععععدا  

عنعععي  لكعععن  ععع ا التعاو عععة الكامنعععة لتو يععع  التوا عععل النعععاج  اعععين ال عععدنو ا الطالععع   ا 
 ل  نععععا  جعععع ت مف ععععوق   اععععد مععععن الصعععععي لتفطيتععععح نمععععا  ععععن طع عععع  لعععععد فت لرععععا  

 التدن   الدانجة اين االلاقميين لل ويه  ا لعد فت لتم  ل  آليات

ــععععـ اي ععععة ال ععععبكة ا جت ا يععععة الفا صععععبو  ليصعععع  يا ععععد  قناسععععية لوعععع  سععععيطع  ال ععععدنو 

   لاق  يعععة معععه  غععععا   اععععى   ا  يععع   خعععتل  اسعععتخدال الطلبعععة ل ععع ا ال عععبكة الغععععا

 لععععع  االلعععععاق  يين ل بعععععل  ععععع ا الو ي عععععة ا التعامعععععل مع عععععا انفصعععععية مختلفعععععة  عععععن ال ا عععععة 
 1 الدناسية.

                                                             
  قناسة م دمة  ستك ال تصور مقترح لتوظيف الشبكة االجتماعية في الجامعات الفلسطينية فت     د الد دا :  1

   2012ا سفمية اف   متطلبات الوصول  ل  قنجة ال اجصتيع في يصم ال نا ر اطعب التدن   اكلية التعاية  الجامعة 

 .45 44ص ص 
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ـــ امتعا  الطلبة ا االلاق  يين  ل  ال بكة ا جت ا ية الفا صبو  اناتا  ل  طل  من 

 ل  نا  نو ين من  ال ةسصة التعاو ة    عني  ل التوا ل يد  د  ف د  لبت  الدناسات

ال صتخدمين  ل  ال بكة االال  م ال صتخدمين الخاملين ا النوع الثاني  م ال صتخدمين 

الن طين ا  ل   ل   اد من لن ي   ا التللد من ن اط الطلبة ا االلاقميين في  الة نمعال م 

  ل  ال بكة.

لكتعانيعععة مثعععل ال عععواقل ــعععـ قمعععر البععععامر التعععي لتبنا عععا ال ةسصعععات التعلي يعععة لبي عععة لعلعععم ن

قااععععععل ال ععععععبكة ا جت ا يععععععة سععععععيواجح مع لععععععة  عععععععبة يبععععععل  ل  نت ععععععع اععععععين الطلبععععععة 
اااللععععاق  يين لكنععععح لععععو انت ععععع سععععيب   لااتععععا فععععي ال عععععدل ففععععي الفالعععع  سععععيتم قمععععر للعععع  

 .1البعامر من افل لطبي ات الفا صبو 
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 :ةــخالص

ت فعععي لجصعععيد امكانيعععات  معععبكات التوا عععل معععن اعععفل استععا عععنا ل عععا جعععات سعععاا ا

كععععو ن لفسعععتفاق  معععن مي ال ععععا فعععي التعلعععيم مععععن اعععفل ل -معععبكة الفا صععععبو  –ا جت عععا ي 
اقل  فيعععات جد ععععد  ا لععععوفيع سععععبل العا ععععة فععععي مععععت  ال جععععا ت مععععن اين ععععا التعلععععيم  اتبعععع

ا صعععتخدمي ا ابعععان ا ال علومعععات ا االتعععالي لك عععن ا سعععتفاق  من عععا فعععي  يو عععة ا فا ليعععة م
 ام ا.ا ال د  من استخد



 

الفصل الثالث: العالقة  البيداغوجية بين األستاذ 

 والطالب في زمن ما بعد الحداثة
 

 

 تمهيد

 : مفهوم البيداغوجيا و العالقة البيداغوجية1المبحث

 :العالقة البيداغوجية في التيارين القديم و الحديث2المبحث

:إشثثثثةالية التوايثثثثل بثثثثين الطالثثثثب و ا سثثثثتاذ  بثثثث  الف ثثثثا  ا لةت و ثثثثي 3المبحثثثثث

  الفايسبوك

 خالية
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 :تمهيد

لااا  مماااا  فاااأ  ياااو ت  التحاااو ت الشهدياااة التااا  يعااا د ا العاااال  قاااد ا ع  ااا   

اصااااة خكا ااااة المشااااا ت ب ل اااالة ماااان األتااااداأل المتتاليااااة و عتباااا  األ  مااااة التعليميااااة 

لاااهين التحاااوم بماااا  ياااو مااان األساااا ه  االشامعاااات مااان باااين ال يياااات التااا  يصااال ا  اااها 
لياااو  يعتبااا و  تشااا  الفاوياااة  ااا   ملياااة الت اااوين وتتاااد تبااا     اماااو التعليمااا  وباااات 

التااا   األخيااا   ههساااتعداك ل ااال الم ااااؤ التااا  سااايزكي ا  ااا  يااال ال ااافو الت  ولاااوج   ااا ا

د   لااا   تطلاااب الاااو    بالتحاااديات التااا   طااا ت  لااا  الواقاااا الت باااو  والتعليمااا  وال اااد
 ياااك م ت ااابا و  ااا  صااا ا يااا ت  ااادديف تديثاااة و عاااشيا ال فاااا ات الطالبياااة ب لااا  وي

ة مشاااام   محااادوك مااان التواصااال و اااهليل كا اااة الصاااعوبات التااا  قاااد  طااا ت  لااا   مليااا

القاااة التواصااال ماااا الطلباااة و مدياااد العالقاااة باااين  اااهين الع صااا ين ال  ي ااايين  ااا  الع
ب ساااااة الدداساااااية للطالااااالممادالت بوياااااة والتعليمياااااة ل لااااا   طاااااات بياااااداغوج  يعاااااف  ا

 .الشامع 
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 العالقة البيداغوجية:مفهوم البيداغوجيا و المبحث األول: 

  :مفهوم البيدغوجياأوال: 

ــ الفعل الت بو  ـ  professionnalisationللبيداغوجيا بعدا  يض  األوم م  ية

ليب ألسااالتعليم ،بي ما يض  الثا   تث   هه الم  ية  ل  المتعل  من خالم الط ت و 

م  و تعليالمتبعة    التدديف من خالم الوسا ل و األكوات الم ت دمة كد ا   للفعل ال
 يهلتالمل  ايع  و دافد بأ و   اؤ من األ مام م طط لو ي صد بو ت  يزك  إل  ال مو و  ع

 ا كل ب وؤ    جوا ب   الم تلفة و  ها ال  اؤ يعتمل  ل  مشمو ة من األ عطة ال اك ة ي

  هه الع اص  من المعل  و المتعل  و يتضمن   اص  ثالثة:معلما، متعلما و م  شا كداسيا ،
سا ل  ب وكما ت و يتضمن  عايا ل ويا  و وسيلة ا صام تساسية بشا ةذات خاصية كي ام ي

 وال ي   ات وا  صام الصامتة و ال اية من  ها ال  اؤ إك اب التالميه المعادف و الم اد
 ا  شا ات و الميوم الم اسبة.

مة م   ي عك  ها التع يك  ن الطابا ال  ام  و الت طيط  للتدديف من تيث ت و  ملية

و ة   مشمثالأل م و ات    المعل  و المتعل  و الماك ،  تفا ل  هه الم و ات  ب تضمن 
القة  ت   من األ عطة الت  ي وؤ ب ا كل ي ف  تحدك  ب  ا يبيعة العالقة بين الم و ات

ف و معادمعل  لو ف صية  اضشة م تملة بمتعل  لو ف صية ل    تمل بعد ل  ل وإك اب ال
 الم ادات و ا  شا ات .

 لوق ف من م مة البيداغوجيا اقت اح م  شا معي ا يددسو الطالب، و        فف الي

لمحدك ق  ا عط  للطالب الح     المحاولة و ال طأ، كما ت  البيداغوجيا    عت ف بالو
اب ا ستيعللدداسة و   بال تاب المددس  الضي  اله  يحتو   ل  معلومات    ية يم ن ا

بة ة صع  ل ل يالب  من التعل  ال اص بو ل ن  هه ال اصي    ت   محدك  من الفمن أل
 التح ي     وضعيت ا الواقعية

  وؤ البيداغوجيا يتفعيل العالقة بي  تي اف المثلث التعليم  ا طالقا من كو  المتعل  ذات 

 اد ة م  بطة بالفعل التعليم : األستاذ و الماك  المددسة،  العالقة بين المتعل  و األستاذ 
يف     هه البيداغوجيا ب صوصية   دي  األستاذ من م طل  ت   ها األخي   و مح ك  تم

 . 1 عل التعل   شاه المتعل      ب هه الط ي ة  عد مح كا د ي يا للمثلث التعليم 

  

                                                             
الملتقى الوطني األول حول تعليمية المواد في النظام الجامعي مخبر تطوير الممارسات النفسية و :  عوي ات  ل ،  1

 .11،جامعة الشفا  ،ص2010،ت  يل التربوية
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 مفهوم العالقة البيداغوجية: :ثانيا

 اااا   فا اااال يضااااا العالقااااة بااااين المعلاااا  و المااااتعل  ماااان تجاااال  ح ياااا  العمليااااة 

إذ ت   اااهه العالقاااة  ي ااا   بليااا   ماااا م ا اااا  ت اااوت وواجباااات كااال يااا ف، التعليمياااة،
 تباااااد مااااان المتعلماااااين المعلومااااات وي اااااو   ااااها التفا ااااال إيشابياااااا إذ تخااااه ا بعاااااين ا 

م اااتوا   و قاااددا     لااا  ا ساااتيعاب كو  إ ماااام تااا  الماااتعل   ااا  إبااادا  دتياااو، و اااها 

ي اااو   ي اااا الم بااا   ااا  اتت ااااك ماااا  و   صاااد ب اااا الحالاااة التااا  ل لااا  و اااات بي  ماااا،
الفعااااال و دك الفعااااال باااااين الم بااااا  و   بااااااكم ا تت اكاااااات، الماااااتعل  و ع ااااا  ا  صاااااام،

 1المتعل  و يبيعة  هه العالقة   تلك من  ياد بيداغوج  آلخ .

بالطالااااب مب يااااة  لاااا  مباااادت الع ااااد و التعاقااااد   األسااااتاذ  ااااو   القااااة  ت ي ب اااا  

    الفعااال التعليمااا  ثااا  يطالاااب الطلباااة باأل اااداف و البياااداغوج   األساااتاذ ي طاااط و يااا

يعاا ك    اا  العماال  لااا   ح ي  ااا و ال اال يعمااال  لاا    فيااه الع اااد و العماال  لاا  بلاااو  
سااااتاذ ي تصاااا   لاااا  التوجيااااو ن كود األ اااااأل ااااداف المتوقعااااة و بااااهلأ يم اااان ال ااااوم 

لااا  والم اااا د  والت عااايط و  يت ااالط  ااا    ااايي ه و لااا   اااها األساااا   باااد ت  ي لاااب  

الوسااااط الشااااامع  الت  ااااي  ااكاد  الماااا   الااااه  ي اااام  با  اااااذ ال اااا ادات وساااايولة 
تساافل بصااود   فا ليااة وكاال ذلااأ يتطلااب معااادكة الشميااا  اا  ال باا   . المعلومااات ماان

 .2و دؤ إقصا  او   ميش ت    ك من األ  اك المعادكين    العملية التعليمية

  

                                                             
دراسة تحليلية للتغذية الرجعية المدرجة في حالة التعليم والتعلم وعالقتها بالتجربة م اك، تي  لو يف،:  1

 .26، ص 2000، مع د الت بية البد ية و ال ياضية، كال  اب ا ي ،جامعة الشفا  ،اللبيداغوجية
التكامل المعرفي :أثره في التعليم الجامعي و ضرورته الحضارية، المعهد العالمي للفكر دا د، جميل   افة:   2

 اإلسالمي،

 .787،ص م ي يةاأل تحد م يات الوال
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 التيارين القديم والحديثالعالقة البيداغوجية في  المبحث الثاني:

 ية عند التيار البيداغوجي القديمالعالقة البيداغوج :1

 اااا  الماضاااا  كا اااا  الت بيااااة   ماااا  إلاااا    ااااوين الفاااا ك مت يااااك مااااا ال  اااااؤ 
ساساااية كا ااا   ضاااما  اساااتم ادية ث ا اااة معي اااة و  ش اااب ا جتماااا   ت  ت  وييفتاااو األ

ال ضااااااوا، ا  ضااااااباي  تماااااااك  لاااااا  مفااااااا ي : ا   طاااااااا بااااااين األجيااااااام وذلااااااأ با 

لواجااااب، وكااااا   ااااد  ا  م ااااين التلميااااه ماااان التعاااا ف  لاااا  م تلااااك  ماااااذ  التف ياااا  او
  ااااا ية وضااااعو  اااا  تالااااة اتت اااااك مااااا م تلااااك ا  شااااا ات اا وال اااالوك ماااان خااااالم

كياااااة كوده ك اااااا ن اجتماااااا   يحتااااال الم بااااا   ااااا  إيااااااده م ا اااااة أوبالتاااااال  إ اااااداكه لت

   أمصااادد للمعلوماااات  ااا  تاااين التلمياااه يااامحودياااة  ااا  العملياااة الت بوياااة با تبااااده ك
ول ااااد  .تيااااث ي تصاااا  كوده  اااا  اسااااتعمام المعلومااااات وإ اك  ااااا  اااا  الددجااااة الثا يااااة

وج ااا   اااد  ا ت ااااكات ل اااها التيااااد ب ااابب يابعاااو ا ساااتبداك  الاااه  يتشلااا   ااا     يماااو 
الع ااا    وكاااهلأ ب ااابب إ طا اااو األولوياااة للاااهاك   كو   ف يااا  إبااادا   وت ياااة  العااابو

 .1  د التلميهالتص ف 

 العالقة البيداغوجية عند التيار البيداغوجي الحديث:: 2

  اااا ية خاصاااة  لااا     ت اااا العلاااوؤ اا  ي ااا   اااها  التيااااد بفضااال التطاااودات التااا    
الااا فف، و اااو يعتبااا  التلمياااه محاااود العملياااة الت بوياااة ويعاااشا كااال الم اااا   واألسااااليب 

داك اااو إبدا ياااة و  ضااامن ت ياااة التااا    اااا د  لااا   طاااوي   ف يااا ه و  مياااة دوتاااو اا

م مااااة الماااادد   تمثاااال  اااا   لبيااااة الطاقااااات الف كيااااة ولاااايف  اااا  إ طااااا  األواماااا   اااا  
ساااتاذ و التلمياااه   ااا  مب ياااة  لااا  تساااا  ا تتااا اؤ لعالقاااة الت بوياااة باااين األا   فياااه ا تماااا

والت اااادي  المتباااااكم بااااين الطاااا  ين، و عااااي    ااااا إلاااا  ت  ا تتاااا اؤ الااااه  ي  ااااو التلميااااه 

  يف ضااو ماان ال اااد  ت  يبيعااة ال  اااؤ الت بااو  وإ مااا ي بااا ماان الااداخل ت  لألسااتاذ 
يااادود ال  ااااا باااين التيااااد الت باااو  والت لياااد  والحاااديث  و،  ل ماااو ف صاااية الماااددب

تساساااا تاااوم الوياااا ك الت  يمياااة  التيااااد الت لياااد  يزكاااد  لااا  م اااألة  ااا   الوجاااوك  

علااااا  ال اااااطو  الاااااه  ي كاااااف والعالقاااااة العايفياااااة ال ااااالبية وغي  اااااا مااااان مميااااافات الم
ا تمامااو  لاا  الماااك  المددسااة بااد  ماان المااتعل ،  اا  تااين يااول  التياااد الحااديث ت ميااة 

 2. ا يشابيةال مو و ع يص التعلي  والعايفة وكبي   لم ألة الت هية ال جعية 

  

                                                             
عالقة بيداغوجية التدريب بمدربي السباحة المبتدئين مذكرة لنيل شهادة الماجستر في نظرية  بد ال الؤ ، او :  1

 .52، 51،ص ص 2007، 2006منهجية الرتبة البدنية والرياضية،جامعة الجزائر، 
 .52، 51،ص ص الم جا  ف و بد ال الؤ ، او :  2
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ي كتروناألستاذ عبر الفضاء االلث: إشكالية التواصل بين الطالب والمبحث الثال

 الفيسبوك:

ف ا ت الت  ستاذ و الطالب وكهلأ اابعيدا  ن ال ؤية الت ليدية للعالقة بين األ

 ط ت ا  هه العالقة و التصودات الت  يم   ا ال وم بأ  ال ؤية الثابتة الت    يم   ا ت  
ستاذ    العملية الت بوية والت    توجب يحتل ا األ  تل حيد    ا و   الم ا ة ال بي   ا

  يد  ف  لي ا سوا  من خالم الت وين الواجب  ملو لألسا ه  تو من خالم ما    كت لي ا 

الت بوية الت    سم ا ال ياسات و األ داف تت   عف ه للطلبة  ب  الم ا   التعليمية 
 داف أمن الواض  ت  التع يعات ال سمية المتعل ة ب ،  ست ا يشيات     ها المشاماو

ـ  ولو بددجات متفاو ة ـ قليمية والدولية   صاا ط ية ولاالتعلي  الشامع   ل  الم تويات 

 فيده م اجعة األكبيات المت صصة  يت اغ  ذلأ ما ماالتعلي  و ل  ت  لل ي  موقعا م ما    
الدوديات  سوا  ال تب الم  شية تو البحوأل باألبعاك ال يمية واألخالقية للتعلي  الشامع ،

تيث  زكد  ل  ت  البعد األخالق  من  مل  الشامعات،العلمية ت مام المز م ات ووثا   

 تاجيت ا وت   ها البعد  ف و تصب     الع وك األخي   إالشامعة كا  كوما مصدد قو  ا و
كيد  ل  ت  المبدت اله  قام   ليو الشامعة م ه أكهلأ يم ن الت مصدد ض ط ا و د ود ا،

ستاذ   ا  و    خدمة ل ن  األ عة،ستاذ الشامعة    ت ي ة األم   و الشامت عأ  ا ت  

م فعة ذات،  لتح ي  تو ل  م ا ة خاصة ل ف و  موحصدسالة الشامعة ليف اله  ي ع  لل
بعد الحداثة    ا تفا   ال ف ية الت  ميفت دؤية العال  ماالتوجي ات الف  ية و تس م ل د 

 ن مألو ة من قبل العال   ا تع ت ممادسات ل    ت حا الم اخ ال يم  الشامع     مع   

   البييات الشامعية مثل العدمية والعبثية ومعا   ال   ية وال  ط،كما ا تع ت    
بلدا  العال  الثالث  ل  وجو ال صوص ممادسات  ب ت  ن تا ت ااتباي و  دا  

األمل وضعك الدا عية لإل شا   تيشة ل  وف الت لك ا جتما   وا قتصاك  وال    

لح يات ول د  عم   تسباب  هه الممادسات و هه المعا    تيشة ال ياس  وغياب ا
مما  التوسا ال بي     التعلي  الشامع  وسيط   مزف ات ا ستثماد ومتطلبات ال وت،

ا ع ف    الت يي ات الشهدية    يبيعة الش   الطالب  و    و ية المددسين وجعل 

  الحديث  ن كود األستاذ وإكادات الشامعة    مواج ة  حديات قيمية ت ي ية ومن   ا كث
الم اخ ال يم  ا يشاب  والمحا  ة  ليو لمعالشة مثل  هه ا  شا ات     إيشاكالشامعة    

الدود الم ت   من األستاذ الشامع   ت من  لأ الم طل ات جميعا يبدو جليا و الطلبة توساي

 ل ن  ، ام    آ  واتدة و  عفيف ا لدى الطلبة  و كود كبي  و عي    ع  معا   الوسط
جل ال ياسات الت بوية الحديثة   كف  تصبح الت   اابدا ية األساليبيشب ا  تماك  ل  

 .1 لي ا تث ا    وين األسا ه  الشامعيين

  

                                                             
اإلمام الغزالي، دراسة لنيل درجة الماجستير في التربية، العالقة بين المعلم و المتعلم عند يح  ،ى يد  با  مال:  1

 . 33، ص 1982، م ة الم  مة، جامعة أم القرى
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 يب البتة  اليوؤ    تاجة إل  ا تت اك تكث  بالواقا و  تصب الشامع   األستاذإ          

   ا ستفاك  من بعض المعادف  توت  يعمد إل  التشادب الحديثة     مليات التواصل 

التعامل ما ال ا  والشما ات من تجل الت وين  ل    أصيلوالشديد  الت    تص بتع ي  

وتت  إذا ل    صد األساليب اا المية بعي  ا  ي ي ة التأثي     الطلبة و عفيف ال ي  لدي  

م ه مد  إ  ت    اك بعض المفا ي  الشيد  الت  بدتت  إ شاب اا ال موذ  اله  تثاد ل و  

 حتل تيفا  م ما     ص  ا الحال  و  ى من الشدي   وجيو ا تماؤ المزس ات ال اصة 

تو الم تمة ب س  ال ياسات الت بوية كاخل المشتمعات ت   وجو   ايت ا لو  األسا ه بت وين 

س ا قوية تالل وية العصبية الت   ط ح است ا يشيات و  ص ا  الب ام ذلأ  لأ  تمثلةومن 

 .1 ل  م توى ا  شاه وال لوك والتأثي   ي ما بع ل إيشاب  المت و ينلت مية 

 الفي اااابوكسااااتاذه  باااا  موقااااا توبالحااااديث  اااان العالقااااة ال ااااا د  بااااين الطالااااب و
 مومااااا  اااا  محاولااااة ل  اااا  ال يااااوك التاااا   ح اااا  العالقااااة ويم اااان وصااااف ا بال مطيااااة 

و  اااا يل التواصاااال وم و ااااة ماااا ود المعلومااااة إلاااا  الطلبااااة إ  ت  ااااا قااااد   اااا    اااان 

ال ساااميات  ااا  اغلاااب األتياااا   لااا    اااف العالقاااة  ااا  الواقاااا التااا   ت ااا  بال سااامية 
 إ اااو قاااد ي ااا     ألخيااا وتمااااؤ  ااات  المشاااام للطالاااب  ااا  إبااادا  دتياااو مااان خاااالم  اااهه ا

و ممادساااات غيااا  تتتيا اااا  ااان ضاااوابط  اااهه العالقاااة  لوجاااوك معااا ل يتعلااا  بالدداساااة 
     ة    إياد العملية التعليمية.

                                                             

  يح ، سيد  با  مال. الم جا  ف و،ص 331 
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 :خالصة

كااال ي ااات  والمتبااااكم  باااا تت اؤ ت ااا  العالقاااة باااين الطالاااب واألساااتاذ بطبيعاااة الحاااام 

ا  جااال ضااامت  اختيااااد  مااان  إلفامااا بماااا يتوجاااب  لياااو ال يااااؤ باااو مااان تكواد و اااها تمااا  
 صاااام ا  تو الفاي ااابوك ح يااا  ا ساااتفاك  ل اااال الطااا  ين ساااوا  كاااا  التواصااال  بااا  موقاااا 

 ليماااا   المبافاااا  خااااالم  مليااااة التاااادديف إ  ت  المباااااكل  التاااا  ي ااااوؤ  لي ااااا الفعاااال التع

يااااا  ماااان ت يااااة التعب الت  ولوجيااااا إليااااو ااااوت   مااااا تو ت ياااا  بت ياااا  الطاااا ت ا  صااااالية 
عليميااااة الت األساااا  ال ااااوا ين  اااا  العالقااااات ال ااااا د  بااااين جما ااااة  تووالتحاااا د ماااان ال يااااوك 

  الشامعية.

 



 

 

 اإلطار التطبيقي



 

 االطار التطبيقي

 المبحث األول: نتائج الدراسة الميدانية

 المبحث الثاني : نتائج الدراسة التحليلية

 التحليل الكمي  1

 التحليل الكيفي  2

 النتائج العامة
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 تمهيد:

إلى  وصولتعتبر الدراسة الميدانية مكملة للدراسة النظرية حيث تساعد الباحث لل

حقائق تفسر وتوضح وتكشف عن تساؤالت البحث وسنقوم في هذا البحث بتطبيق 
وعات لمعرفة العالقة البيداغوجية داخل مجمالدراسة على عينة من مجتمع الدراسة 

اسة الدرو االستمارةطالب( وذلك بتحليل إجاباتهم من خالل محاور  -سبوك )أستاذايالف
 .التحليلية والمقابلة
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 نتائج الدراسة الميدانية:المبحث األول 

 المحور األول: البيانات الشخصية

  .الجنس توزيع أفراد العينة حسب  يمثل 02الجدول رقم: 

 اإلناث الذكور

 النسبة التكرار النسبة التكرار

30 30% 70 70% 

 

 سبتوزيع أفراد العينة ح الذي يمثل 02الحظنا من خالل الجدول أعاله رقم:

عدد  كبير و هذا يعود إلى أن أن فئة اإلناث تتفوق على فئة الذكور بفارقالجنس 
 الذكور.الطالبات في األصل أكثر من عدد الطلبة 

 الفئات العمرية. توزيع أفراد العينة حسب  يمثل 03الجدول رقم: 

 المتغيرات  الذكور اإلناث المجموع 

 التكرار النسب التكرار النسب التكرار   النسب

 [  24ـ  20] 20 %20 61 %61 81 %81

 [ 29ـ  25] 08 %08 08 %08 16 %16

 [ 34ـ  30] 02 %02 01 %01 03 %03

 فأكثر  35 00  %00 00 %00 00 %00

%100  100 

ة الذي يوضح الفئات العمرية أن أعلى نسب 03:الحظنا من خالل الجدول رقم
ل نسبة مقاب 81ـ [ بمجموع تكراري قدر ب24ـ 20تحصلت عليها الفئة العمرية ما بين ]

ابل مق 16[ بمجموع تكراري قدر بـ 29ـ 25تليها الفئة العمرية مابين سن ] ،81%
  3ـ وتليهم الفئة الثالثة بمجموع تكراري قدر ب % 1 6نسبة
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يفسر  و ،فأكثر منعدمة 35عمرية األخيرة في حين كانت الفئة ال  %03مقابل نسبة 

هذه الفئة هي المكون األساسي للمجتمع الطالبي إلى أن  ارتفاع نسبة اإلجابة األولى

 الجامعي.

 التخصص.توزيع أفراد العينة حسب يمثل  04: رقم الجدول

 المتغيرات    الذكور       اإلناث     المجموع     

 التكرارات النسب التكرارات النسب التكرارات النسب

جذع مشترك    05 08% 08 %08 16 %16

إعالم و          

 اتصال 

 اتصال       05 05% 20 %20 25 %25

تكنولوجيا   02 02% 00 %00 02 %02

االتصال و 

المعلومات 

 والمجتمع   

اتصال  14 14% 34 %34 48 %48

 وعالقات عامة

االتصال  01 01% 08 %08 09  09%

الجماهيري 

والوسائط 

 الجديدة 

%100 100 

توزينع أفنراد العيننة حسنب النذي يمثنل  04الحظنا منن خنالل الجندول أعناله رقنم:

عالقننات عامننة  و باتصننالالتخصننأ أن أعلننى نسننبة تحصننلت عليهننا فئننة الننذين أجننابوا 

تليهنا فئنة النذين أجنابوا باتصنال والتني  و  %48مقابل نسبة  48بمجموع تكراري قدر بـ 
تحصلت  و %25مقابل نسبة  25تحصلت على الترتيب الثاني  بمجموع تكراري قدر بـ 

تصنال علنى الترتينب الثالنث بمجمنوع تكنراري ا والذين أجابوا بجنذع مشنترك إعنالم فئة 

أمننا فئننة الننذين أجننابوا باالتصننال الجمنناهيري والوسننائط  ،%16مقابننل نسننبة   16قنندر بننـ 
، %09مقابل نسبة  09الجديدة فقد تحصلت على الترتيب الرابع بمجموع تكراري قدر بـ 
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المجتمنع علنى  المعلومنات و و لنذين أجنابوا بنـتكنولوجيا االتصنالفي حين تحصنلت فئنة ا
 األخير بمجموع تكراري قدر بـ الترتيب الخامس و

 كون تخصأ العالقات العامة تخصأ قديم.بسبب ، وهذا %02مقابل نسبة  تكرارين

لحصة هم لالعالقات عامة قبل دخولا بالصدفة قابلنا طلبة االتصال وباإلضافة إلى أنن

ي  جمع فلفرصة القسم مما أتاح لنا اتوزيع االستمارات على الطلبة في و قمنا بالتطبيقية 

 أكبر عدد من المبحوثين.

 المستوى التعليمي.توزيع أفراد العينة حسب يمثل  05:رقمالجدول 

 

سب توزيع أفراد العينة ح مثلالذي ي 05:الحظنا من خالل الجدول أعاله رقم

 جموعالتخصأ أن أعلى نسبة تحصلت عليها فئة الذين أجابوا بالسنة أولى ماستر بم
لثة والتي وتليها فئة الذين أجابوا بالسنة الثا ،% 51مقابل نسبة  51تكراري قدر بـ 

ئة فأما  ،% 26مقابل نسبة  26تحصلت على الترتيب الثاني بمجموع تكراري قدر بـ 

 16ر بـ ي قدقد تحصلت على الترتيب الثالث بمجموع تكرارالذين أجابوا بالسنة الثانية ف
ى الترتيب في حين تحصلت فئة الذين أجابوا بالسنة الثانية ماستر عل  %16مقابل نسبة 

نفس  ىهذا راجع إل و ،% 07مقابل نسبة  07األخير بمجموع تكراري قدر بـ ع والراب
 .التطبيقيةطلبة قبل دخولهم للحصة المصادفة هو السبب السابق  و 

 

  

 المتغيرات    الذكور       اإلناث     المجموع     

 التكرارات النسب التكرارات النسب التكرارات النسب

 السنة الثانية  07 %07 09 %09 16 %16

 السنة الثالثة       07 %07 19 %19 26 %26

السنة أولى       04 %04 37 %37 51 %51

 ماستر 

السنة الثانية   02 %02 05 %05 07 %07

 ماستر

100% 100 
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 يالمحور الثاني :استخدامات الطلبة لشبكة االنترنيت في اإلطار البيداغوج

 مهارات استخدام شبكة االنترنيت  06:رقمالجدول 

 

بكة الذي يمثل مهارات الطالب في استخدام ش 06:الحظنا من خالل الجدول رقم
 61ـ در باالنترنيت أن أعلى نسبة تحصلت عليها فئة اإلجابة بمتوسط بمجموع تكراري ق

وع تحصلت فئة الذين أجابوا بجيد على الترتيب الثاني بمجم و ،%61مقابل نسبة 

ت فئة الذين أجابوا بضعيف في حين كان ،%38مقابل نسبة  38ـ تكراري قدر ب
ديد التجمة دائشبكة االنترنيت غير محدودة فهي بأن  ،و يمكن تفسير هذه النتائج منعدمة

ة د المعرفعرفة في استخدامها إال أنه يبقى محدوو مهما بلغ الطالب من م   و التحديث
 .تقييم و الحكم على قدراتهالأمام هذا التطور الهائل و يصعب عليه 

  

 المتغيرات    الذكور       اإلناث     المجموع     

 التكرارات النسب التكرارات النسب التكرارات النسب

 ضعيف 00%  00 01 01% 01 01%

                            متوسط   18% 18 43 43% 61 61%

 جيد            12% 12 26 26% 38 38%

100% 100 
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 أكثر استخدامات الطالب الجامعي للوسيلة التكنولوجية. 07:رقمالجدول 

 

ب الذي يمثل أكثر استخدامات الطال 07الحظنا من خالل الجدول أعاله رقم:

خدامات باست التكنولوجيا أن اعلى نسبة تحصلت عليها فئة الذين أجابواالجامعي للوسيلة 
ا في تحصلت فئة الذين أجابو و ،%53مقابل نسبة  53ـ شخصية بمجموع تكراري قدر ب

كانت  ين، في ح%47مقابل نسبة  47 ـعمل بيداغوجي بمجموع تكراري قدر ب إطار

لذين اث أن نالحظ النسبتين متقاربتين حي، عدمة بالنسبة لإلجابة بأخرى تذكرالنسبة من
 جي ويداغوالعمل الب إطارشخصيا يستخدمونه في نفس الوقت في  الفايسبوكيستخدمون 

 هذا راجع لتسهيالت وخصائأ الموقع.

  

 المتغيرات    الذكور       اإلناث     المجموع     

 التكرارات النسبة التكرارات النسبة  التكرارات النسبة

في إطار عمل   16 16% 31 31% 47 47%

 بيداغوجي 

استخدامات     14 %14 39 39% 53 53%

 شخصية 

 أخرى تذكر        00 00% 00 00% 00 00%

100% 100 
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مواجهة الطالب صعوبة في استخدام شبكة االنترنيت للغرض العلمي  08رقم: الجدول

 البيداغوجي.

 

ة شبكالذي يمثل مواجهة صعوبة في استخدام  08:الحظنا من خالل الجدول رقم

ا جابوأاالنترنيت للغرض العلمي البيداغوجي أن أعلى نسبة تحصلت عليها فئة الذين 

ال فرتبتها ـ، اما فئة الذين أجابوا ب%61مقابل نسبة 61ـ بأحيانا بمجموع تكراري قدر ب
جابو ن أ، في حين تحصلت فئة الذي%29مقابل نسبة  29الثانية بمجموع تكراري قدر بـ 

 و    .%10مقابل نسبة  10األخير بمجموع تكراري قدر بـ الثالث و بنعم على  الترتيب

م واجههالطلبة في بعض األحيان تأن التكنولوجيا في تطور مستمر وذلك ب يمكن تفسير
ئون إلى خبراتهم التكنولوجية أو قد يلج ويتحكمون بها حسب قدراتهم ال  صعوبات قد 

 جهدب وقت والعلمية و هدا يتطلمتخصصين في هذا المجال من أجل انجاز بحوثهم 
 أكبر.

  

 المتغيرات    الذكور       اإلناث     المجموع     

 التكرارات النسب التكرارات النسب التكرارات النسب

 نعم            04 04% 06 06% 10 10%

 ال             14 14% 15 15% 29 29%

 أحيانا  12 12% 49 49% 61 61%

100% 100 
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ميول الزمالء و األساتذة في االستخدام العلمي و البيداغوجي يمثل  09:رقمالجدول 

 لهذه الشبكة.

 

ذة في الذي يمثل ميول الزمالء واألسات 09:الجدول أعاله رقمالحظنا من خالل 

لذين افئة  نسبة تحصلت عليها أعلىاالستخدام العلمي والبيداغوجي لشبكة االنترنيت أن 

جابوا أ، وتحصلت فئة الذين %61مقابل نسبة  61أجابوا بنعم بمجموع تكراري قدر بـ 
ين ح، في %32مقابل نسبة  32بأحيانا على الترتيب الثاني بمجموع تكراري قدر بـ 

 07در بـبمجموع تكراري ق األخيرويب الثالث تأجابوا بال على التر تحصلت فئة الذين

ر ي يوفاغوجاستخدام االنترنيت في العمل البيد أنتفسر هذه النتائج  و،%07قابل نسبة م
ذا هت في المستجدا السرعة في معرفة كل إلى باإلضافةالجهد للطلبة الكثير من الوقت و

 . المجال العلمي

 

 

 

 

 

 

 

 يمثل التكنولوجيات المساعدة في العملية البيداغوجية. 10:رقم الجدول

 المتغيرات    الذكور       اإلناث     المجموع     

 التكرارات النسب التكرارات النسب  التكرارات النسب

 نعم            16 16% 45 45% 61 61%

 ال             03 03% 04 %04 07 07%

 أحيانا 11 11% 21 21% 32 32%

100% 100 

 المتغيرات    الذكور       اإلناث     المجموع     
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ة في الذي يمثل التكنولوجيات المساعد 10:الحظنا من خالل الجدول أعاله رقم

كية ف الذجابوا بالهواتنسبة تحصلت عليها فئة الذين أ أعلىالعملية البيداغوجية أن 

أجهزة بتحصلت فئة الذين أجابوا  و      %73مقابل نسبة  73قدر بـ راري بمجموع تك
تعادت  بينما%11مقابل نسبة  11التسجيل على الترتيب الثاني بمجموع تكراري قدر بـ 

ثالث لوحية في حصولهم على الترتيب ال أجهزةو ئتي الذين أجابوا بأجهزة العرض ف

بة  نسحين كانت النسبة منعدمة بال، في %08مقابل نسبة  08بمجموع تكراري قدر بـ 
مد تاذ يعتالساكون ر يفسر ارتفاع اإلجابة بالهواتف الذكية بلفئة الذين أجابوا بأخرى تذك

محدودة ة العلى وسائل شخصية تساعده في العملية البيداغوجية باإلضافة لميزانية الكلي
 التي تحد من إمكانيتها في توفير هذه التكنولوجيات. 

  

 التكرارات النسب التكرارات النسب  التكرارات النسب

         أجهزة العرض              04 04% 04 04% 08 08%

       أجهزة التسجيل           03 03% 08 08% 11 11%

 الهواتف الذكية    21 21% 52 52% 73 73%

أجهزة لوحية     02 02% 06 06% 08    % 08

 محمولة

 أخرى تذكر     00 00% 00 00% 00     00%

100% 100 
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يمثل مدى فائدة استخدام الوسائل التكنولوجيا في استيعاب المادة  11:رقمالجدول 

 التعليمية. 

 

سائل دام الوخلذي يمثل مدى فائدة استا 11:الحظنا من خالل الجدول أعاله رقم
مكملة و داجالتكنولوجيا في استيعاب المادة التعليمية أن فئتي الذين أجابوا بضرورية 

ذا بمحض ه و %50مقابل نسبة  50بمجموع تكراري قدر بـ للوسائل التقليدية متعادلتين 

 هذاو ا منه الصدفة، في حين كانت النسبة منعدمة بالنسبة لفئة الذين أجابوا بال فائدة
ل لوسائااستغاللها في تعزيز ولوجية التي باتت أمر البد منه و راجع للحتمية التكن

 .التقليدية

  

 المتغيرات    الذكور       اإلناث     المجموع     

 التكرارات النسب التكرارات النسب التكرارات النسب

 ضرورية جدا            13 13% 37 37% 50 50%

مكملة للوسائل   17 17% 33 33% 50 50%

 التقليدية 

 ال فائدة منها    00 00% 00 00% 00 00%

100% 100 
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 يمثل أبرز الفوائد المتوخاة من استخدام التكنولوجيا في التعليم. 12:رقم الجدول

 

ة من الذي يمثل أبرز الفوائد المتوخا 12:الحظنا من خالل الجدول أعاله رقم

كبة وام لإلجابتيناستخدام التكنولوجيا في التعليم أن النسب كانت متقاربة بالنسبة 

مية يلدة التعم المافئة الذين أجابوا بفه نأالمادة التعليمية بسهولة إال  فهم و التكنولوجيا
 و،%45مقابل نسبة  45على الترتيب األول بمجموع تكراري قدر بـ  بسهولة تحصلت

قدر  كراريتعلى الترتيب الثاني بمجموع  تحصلت فئة الذين أجابوا بمواكبة التكنولوجيا

ت على ئة الذين أجابوا بالقضاء على الملل فقد تحصلأما ف ،%40ة بمقابل نس 40بـ 
نسبة ، في حين كانت ال%15مقابل نسبة  15الترتيب الثالث بمجموع تكراري قدر بـ 

ه هذه ميز بتتيمكن تفسير هذه النتائج بما  و،بالنسبة للذين أجابوا بأخرى تذكرمنعدمة 

خططات يعاب السريع كالماالست خصائأ تساعد على الفهم و التكنولوجيا من مميزات و
 الرسومات في وقت وجيز. و

 

 

 

  

 المتغيرات    الذكور       اإلناث     المجموع     

 التكرارات النسب التكرارات النسب  التكرارات النسب

مواكبة     11 11% 29 29% 40 40%

 التكنولوجيا 

 فهم المادة 15 15% 30 30% 45 45%

التعليمية     

 بسهولة

القضاء على     04 04% 11 11% 15 15%

 الملل 

 أخرى تذكر    00 00% 00 00% 00 00%

100% 100 
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المحور الثالث: استخدامات الطلبة الجامعيين لموقع الفايسبوك ومجموعاته 

 االفتراضية.

 خالل اليوم. الفايسبوكفترات استخدام الطلبة لموقع يمثل  13:رقمالجدول 

 

في  وكالفايسبفترات استخدام  الذي يمثل 13:الحظنا من خالل الجدول أعاله رقم

جموع بممعين اليوم أن أعلى نسبة تحصلت عليها فئة الذين أجابوا بغير محدد بوقت 
التي اغ تليها فئة الذين أجابوا بأوقات الفر ، و%52مقابل نسبة  52تكراري قدر بـ 

ئة فصلت تح %30مقابل نسبة  30 در بـقتكراري  بمجموعلترتيب الثاني اتحصلت على 

نسبة  مقابل 18الذين أجابوا بالمساء على الترتيب الثالث بمجموع تكراري قدر بـ 
 متحصلفالبيانات ال في حين كانت النسبة منعدمة بالنسبة لإلجابة في الصباح ،18%

ال  و لطلبةاليومية ل أصبح من أساسيات الحياة الشخصية و الفايسبوكعليها دليل على أن 
 .عنهاالستغناء  ميمكنه

  

 المتغيرات    الذكور       اإلناث     المجموع     

 التكرارات النسب التكرارات النسب  التكرارات النسب

 في الصباح        00 00% 00 00% 00 00%

 في المساء     07 07% 11 11% 18 18%

في أوقات     08 08% 22 22% 30 30%

 الفراغ 

غير محدد بوقت   15 15% 37 37% 52 52%

 معين

100% 100 
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 .الفايسبوكيمثل الهدف من استخدام الطلبة لموقع  14رقم:الجدول 

 

لبة الذي يمثل الهدف من استخدام الط 14الحظنا من خالل الجدول أعاله رقم:

الء الزم أن أعلى نسبة تحصلت عليها فئة الذين أجابوا بالتواصل مع الفايسبوكلموقع 
دشة مع تحصلت فئة الذين أجابوا بالدر و %45مقابل نسبة  45بمجموع تكراري قدر بـ 

، %40بة مقابل نس 40األصدقاء والترفيه على الترتيب الثاني بمجموع تكراري قدر بـ 

ع مجموة فتحصلت على الترتيب الثالث بأما فئة الذين أجابوا بالتواصل مع األساتذ
جابة في حين كانت النسبة منعدمة بالنسبة لإل ،%15مقابل نسبة  15تكراري قدر بـ 

سبوك يان الفالطلبة يرون أأغلبية  أنب يفسر ارتفاع اإلجابتين األوليتين و،بأخرى تذكر

ة ل حريير بكأنه فضاء للتعب األصدقاء فقط و هو وسيلة شخصية للتواصل مع الزمالء و
 حترام اال من أجل الحفاظ على وال يحبذون فكرة التواصل مع األساتذة عبر هذه الوسيلة

 بينهم.

  

 المتغيرات    الذكور       اإلناث     المجموع     

 التكرارات النسب التكرارات النسب  التكرارات النسب

الدردشة مع  11 11% 29 40% 40 40%

األصدقاء 

 والترفيه

التواصل مع   15 15% 30 %45 45 45%

 الزمالء  

التواصل مع  04 04% 11 %15 15 15%

 األساتذة   

 أخرى تذكر       00 00% 00 00% 00 00%

100% 100 
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ية الموجودة ألغراض الفايسبوكيمثل وجود فائدة من المجموعات  15:رقمالجدول 

 بيداغوجية بين الزمالء و األساتذة.

 

عات الذي يمثل وجود فائدة من المجمو 15الحظنا من خالل أعاله الجدول رقم:

ا فئة عليه بيداغوجية بين الزمالء واألساتذة أن أعلى نسبة تحصلتية ألغراض الفايسبوك

لذين تحصلت فئة او  %83مقابل نسبة  83الذين أجابوا بنعم بمجموع تكراري قدر بـ 
في  ،%17مقابل نسبة  17أجابوا بأحيانا على الترتيب الثاني بمجموع تكراري قدر بـ 

ي الت التسهيمجموع التو يمكن تفسير هذا ب،حين كانت النسبة منعدمة بالنسبة لإلجابة بال

 في د سهلاألستاذ حيث أصبح اليوم التواصل بينهما ج وفرتها هذه المجموعات للطالب و
 .كل مكان وزمان

  

 المتغيرات    الذكور       اإلناث     المجموع     

 التكرارات النسب التكرارات النسب  التكرارات النسب

 نعم            22 22% 61 61% 83 83%

 ال             00 00% 00 00% 00 00%

 أحيانا  08 08% 09 09% 17 17%

100% 100 
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 يمثل أسباب اإلقبال على هذه المجموعات. 16:رقمالجدول 

 

ه الذي يمثل أسباب اإلقبال على هذ 16:أعاله رقم الجدول الحظنا من خالل

ع مجموبالمجموعات أن أعلى نسبة تحصلت عليها فئة الذين أجابوا بتبادل المعلومات 
ديد ين أجابوا بمعرفة أي جتحصلت فئة الذ ، و%31مقابل نسبة  31 ـتكراري قدر ب

 ،%23 مقابل نسبة 23بيداغوجي على الترتيب الثاني بمجموع تكراري قدر بـ  علمي و

مجموع الث بتحصلت فئة الذين أجابوا بالنقاش حول المواضيع البحثية على الترتيب الث و
رأي فقد إبداء الأما فئة الذين أجابوا بالنقد و ،%22مقابل نسبة  22تكراري قدر بـ 

لت تحص ، و%14مقابل نسبة  14 تحصلت على الترتيب الرابع بمجموع تكراري قدر بـ
 فئة الذين أجابوا بالسخرية و

 المتغيرات    الذكور       اإلناث     المجموع     

 التكرارات النسب التكرارات النسب  التكرارات النسب

 تبادل المعلومات    12 12% 19 19% 31 31%

معرفة أي جديد   07 07% 16 16% 23 23%

 علمي وبيداغوجي     

النقد و إبداء    03 03% 11 11% 14 14%

 الرأي 

السخرية وتفريغ  03 03% 07 07% 10 10%

 المكبوتات

 النقاش حول 05 05% 17 17% 22 22%

 مواضيع     بحثية

00% 

 

 أخرى تذكر              00 00% 00 00% 00

100% 100 
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 ،%10مقابل نسبة  10 إفراغ المكبوتات على الترتيب الخامس بمجموع تكراري قدر بـ 

،و تفسر هذه النتائج في حين كانت النسبة منعدمة بالنسبة لفئة الذين أجابوا بأخرى تذكر

تبادل المعلومات أكثر من  الطلبة يعتبرون هذه المجموعات فضاء للتعلم و يةأن أغلب

من معلومات  هذا يدل على أن الطلبة يهتمون بجمع كل ما يفيدهم كونه فضاء ترفيهي و

 في مشوارهم الدراسي.

يمثل مشاركة الطالب أفراد المجموعة المناقشات الجماعية  17رقم: الجدول 

 والمنشورات المختلفة.

 

لذي يمثل مشاركة الطالب أفراد ا 17:الحظنا من خالل الجدول أعاله رقم

 لذينالمجموعة المناقشات والمنشورات المختلفة أن أعلى نسبة تحصلت عليها فئة ا

وا بأحيانا أجاب، أما فئة الذين %58مقابل نسبة  58 أجابوا بنعم بمجموع تكراري قدر بـ
ي ، ف%42مقابل نسبة  42فقد تحصلت على الترتيب الثاني بمجموع تكراري قدر بـ 

لى أن إنعم  بسبب ارتفاع اإلجابة جع ري و،نسبة منعدمة بالنسبة لإلجابة بالحين كانت ال

بر قدر ع اكالطلبة يحبون هذا النوع من النقاشات الجماعية من أجل االستفادة أكثر وجم
 المعلومات. ممكن من

  

 المتغيرات    الذكور       اإلناث     المجموع     

 التكرارات النسب التكرارات النسب  التكرارات النسب

 نعم            13 13% 45 45% 58 58%

 ال             00 00% 00 00% 00 00%

            أحيانا 17 17% 25 25% 42 42%

100% 100 
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 يمثل طبيعة مشاركة الطالب في هذه المجموعات. 18:رقم الجدول

 

ي ف الطالب شاركةمالذي يمثل طبيعة  18:الحظنا من خالل الجدول أعاله رقم
ة  أن فئليق إالالتع النشر و تين متقاربة بالنسبة لفئتي اإلجاب  تالمجموعات أن النسب كان

ابل مق 26 الذين أجابوا بالنشر تحصلت على الترتيب األول بمجموع تكراري قدر بـ

 25ـ بقدر  فئة الذين أجابوا بالتعليق على الترتيب الثاني بمجموع تكراريو ،%26نسبة 
 لى الترتيبشاهدة والتلقي عباالكتفاء بالمتحصلت فئة الذين أجابوا ،و %25مقابل نسبة 

ن تعادلت فئتي اإلجابتي و ،%19مقابل نسبة  19 بمجموع تكراري قدر بـ لثالثا

 قابل نسبةم 15 باإلعجاب و مشاركة المضامين المنشورة بمجموع تكراري قدر بـ
 بأغل هذا بسبب أن و،كانت النسبة منعدمة بالنسبة للذين أجابوا بأخرى تذكر و،15%

ل زمالئهم بكل معلومة كبيرة أو صغيرة من أجالطلبة يحبون مشاركة أصدقائهم و

 االت والتعرف على أراء بعضهم البعض في مختلف المج و االستفادة أكثر المناقشة و
 . اعدة  في إنجاز بحوث بعضهم البعضالمس

 المتغيرات    الذكور       اإلناث     المجموع     

 التكرارات النسب التكرارات النسبة التكرارات النسب

 النشر  08 08% 18 18% 26 26%

 التعليق  08 08% 17 17% 25 25%

 اإلعجاب  05 05% 10 10% 15 15%

مشاركة  03 03% 12 12% 15 15%

المضامين 

 المنشورة 

االكتفاء بالمشاهدة  06 06% 13 13% 19 19%

 و التلقي 

 أخرى تذكر              00 00% 00 00% 00 00%

100% 100 
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 الفايسبوك.المحور الرابع: العالقة البيداغوجية )أستاذ ـ طالب( عبر مجموعات 

 .الفايسبوكعبر موقع  ممع أساتذته لبةيمثل تواصل الط 19:رقمالجدول 

 

ذتهم الذي يوضح تواصل الطلبة مع أسات 19:الحظنا من خالل الجدول أعاله رقم

مقابل  52 أن أعلى نسبة تحصلت عليها فئة الذين أجابوا بنعم بمجموع تكراري قدر بـ
 مجموع، أما فئة الذين أجابوا بأحيانا فقد تحصلت على الترتيب الثاني ب%52نسبة 

ذين أجابوا ، في حين كانت النسبة منعدمة بالنسبة لل%48مقابل نسبة  48 تكراري قدر بـ
 الحيزلى عصر األساتذة لم تعد تقتالقة بين الطلبة وأن الع تفسر هذه النتائج على بال و

  لمباشرااالتصال الشخصي و  الزمنية، المكانية االلتزام ببعض الحدودوالجامعي فقط 

 بعض يمنحمما  لى الواقع االفتراضي المحاكي للواقع الحقيقيبل تجاوزت ذلك إ
 األساتذة في هذا الفضاء. بين الطلبة و واصلالتسهيالت في الت

  

 المتغيرات    الذكور       اإلناث     المجموع     

 التكرارات النسب التكرارات النسب التكرارات النسب

 نعم            27 27% 25 25% 52 52%

 ال             00 00% 00 00% 00 00%

 أحيانا  03 03% 45 45% 48 48%

100% 100 
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 .يمثل كيف يتم التواصل بين الطلبة و األساتذة 20:رقملجدول ا

 

لطلبة اكيف يتم التواصل بين  مثلالذي ي 20:الحظنا من خالل الجدول أعاله رقم

صي الشخ األساتذة أن النسب كانت متقاربة حيث كانت  فئتي اإلجابتين بالمسنجرو
 ـبقدر  تحصلتا على الترتيب األول بمجموع تكراري الردود متعادلتين ووالتعليقات و

وعة فقد ، أما فئة الذين أجابوا بالفضاء االفتراضي العام للمجم%34مقابل نسبة  34

ن ، في جي%32مقابل نسبة  32 حصلت على الترتيب الثاني بمجموع تكراري قدر بـت
لتطور اج بيمكن تفسير هذه النتائ و.كانت النسبة منعدمة بالنسبة لإلجابة بأخرى تذكر

لفضاء ذا اهفتح  األستاذ حيث ير العالقة القائمة بين الطالب والحاصل الذي أدى إلى تغ
 .لتواصل أكثراالفتراضي الباب أمامهما ل

  

 المتغيرات    الذكور       اإلناث     المجموع     

 التكرارات النسب التكرارات النسب التكرارات النسب

المسنجر  14 14% 20 20% 34 34%

 الشخصي 

الفضاء   07 07% 25 25% 32 32%

اإلفتراضي العام 

 للمجموعة  

التعليقات و   09 09% 25 25% 34 34%

 الردود 

 أخرى تذكر       00 00% 00 00% 00 00%

100% 100 
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يمثل مشاركة األساتذة النقاشات في المجموعة مع الطلبة. 12الجدول رقم:  

 

اشات في الذي يمثل مشاركة األساتذة النق 21:الحظنا من خالل الجدول أعاله رقم

ع مجموبالمجموعة مع الطلبة أن أعلى نسبة تحصلت عليها فئة الذين أجابوا بأحيانا 
حصلت على والتي تتليها فئة الذين أجابوا بنعم  ، و%42مقابل نسبة  42بـ تكراري قدر 

جابوا بال ، أما فئة الذين أ%39مقابل نسبة  39الترتيب الثاني بمجموع تكراري قدر بـ
بة مقابل نس 19ـ األخير بمجموع تكراري قدر ب الثالث وفقد تحصلت على الترتيب 

ضاء حاجة الطلبة الماسة لمثل هذا الفيرجع سبب ارتفاع إجابة أحيانا إلى  و19%

مكان من أجل المشاركة في مناقشة  بعض  في كل زمان و المتاحوالمفتوح 
 عد دورهاألستاذ لم يفالتواصل  أكثر  التحفيز على االتصال و الموضوعات المثارة و

لبته طارك يقتصر في القسم أو الجامعة فقط بل تعدى إلى أبعد من ذلك فأصبح اليوم  يش

نايلي  تاذينوهذا ما أكده األس المستطاعالفتراضي ومساعدتهم قدر النقاشات في الواقع ا
 04 رقم خالد و مرزوقي حسام الدين خالل المقابلة التي أجريت معهما}أنظر الملحقين

 { .114ص 05و رقم 112ص

 

 

 

 يمثل قيام األساتذة بنشر مضامين معينة على فضاء المجموعة. 22رقم:الجدول 

 المتغيرات    الذكور       اإلناث     المجموع     

 التكرارات النسب التكرارات النسب التكرارات النسب

 نعم            13 13% 26 26% 39 39%

 ال             10 10% 09 09% 19 19%

 أحيانا  07 07% 35 35% 42 42%

100% 100 

 المتغيرات    الذكور       اإلناث     المجموع     

 التكرارات النسب التكرارات النسب التكرارات النسب
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ضامين قيام األساتذة بنشر م مثللذي يا 22:الحظنا من خالل الجدول أعاله رقم
جموع م بممعينة على فضاء المجموعة أن أعلى نسبة تحصلت عليها فئة الذين أجابوا بنع

ابالت التي وهو األمر الذي تم تأكيده من خالل المق %57مقابل نسبة  57بـ تكراري قدر 

أجريت مع األساتذة الذين أجابوا باإلجماع على نشرهم لمضامين على فضاء 
جموع ني بمحيانا التي تحصلت على الترتيب الثاأتليها فئة الذين أجابوا ب موعات،المج

لمرتبة ال فتحصلت على ا، أما فئة الذين أجابوا ب43%مقابل نسبة 43بـ تكراري قدر 

ض بعمن طرف  بوجود تجاوتفسر هذه النتائج  و.األخيرة بنسبة منعدمة الثالثة و
مات لمعلوالي مساعدة الطلبة للحصول على مختلف ابالت األساتذة لمثل هذه المجوعات و

 .البيداغوجيةو  واإلحاطة بمختلف الجوانب العلمية

  

 نعم            16 16% 41 41% 57 57%

 ال             00 00% 00 00% 00 00%

 أحيانا  14 14% 29 29% 43 43%

100% 100 
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 من طرف األساتذة. المنشورة المضامينطبيعة يمثل  23الجدول رقم:

 

ورة طبيعة المضامين المنشمثل لذي يا 23:ظنا من خالل الجدول أعاله رقمالح

 و مراجع أن أعلى نسبة تحصلت عليها فئة الذين أجابوا بكتب ومن طرف األساتذة 
وا تحصلت فئة الذين أجاب و ،%33مقابل نسبة   33 مجموع تكراري قدر بـروابط ب

، أما %29مقابل نسبة  29 بمجموع تكراري قدر بـبإعالنات مختلفة على الترتيب الثاني 

لث الثا إجابات االمتحان فقد تحصلت على الترتيبوئة الذين أجابوا بمحاضر النقاط ف
س تحصلت فئة الذين أجابوا بدرو و ،%20مقابل نسبة  20بـ بمجموع تكراري قدر 

 حين كانت، في %18مقابل نسبة  18بـ  على الترتيب الرابع بمجموع تكراري قدر

ئج لنتاا.و تفسر هذه بتين بمضامين شخصية و أخرى تذكرالنسبة منعدمة بالنسبة لإلجا
و في أيساعد الطلبة في إنجاز بحوثهم  األساتذة يقومون بنشر كل ما يهم و على أن

كان ممشوارهم الدراسي من أجل مساعدتهم والتخفيف عنهم عبء البحث أو التنقل من 
 رفطوهذا ما تم تأكيده من  ا كمحاضر النقاط الدروسمة ملمكان للحصول على معلو

 المتغيرات    الذكور       اإلناث     المجموع     

 التكرارات النسب التكرارات النسب التكرارات النسب

 إعالنات مختلفة 05 05% 24 24% 29 29%

 دروس  11 11% 07 07% 18 18%

كتب ومراجع   10 10% 23 23% 33 33%

 وروابط  

محاضر النقاط  04 03% 16 06% 20 20%

وإجابات 

 االمتحان 

مضامين شخصية  00 00% 00 00% 00 00%

 لألساتذة

 أخرى تذكر              00 00% 00 00% 00 00%

100% 100 
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 40،رقم 110ص 30األستاذة خالل المقابلة التي أجريت معهم}أننظر المالحق رقم 

{ 117ص 60،رقم 114ص 50،رقم 112ص  

 يمثل طرق تجاوب األصدقاء مع منشورات األساتذة. 24الجدول رقم:

 

ع مطريقة تجاوب الزمالء  مثللذي يا 24:الحظنا من خالل الجدول أعاله رقم

بي يجااإلتفاعل المنشورات األساتذة أن أعلى نسبة تحصلت عليها فئة الذين أجابوا ب
ء بالعالقة ، أما فئة الذين أجابوا باالكتفا%73مقابل نسبة  73بـ بمجموع تكراري قدر 

مقابل  14 ـبالرسمية في الواقع فقد تحصلت على الترتيب الثاني بمجموع تكراري قدر 

مجموع تحصلت فئة الذين أجابوا بعدم االهتمام على الترتيب الثالث ب ، و%14نسبة 
جابتين سبة منعدمة بالنسبة لإل، في حين كانت الن%12مقابل نسبة  12تكراري قدر بـ 

د قدير جهتباالحترام و  االلتزاموجوب  تفسر هذه النتائج و،أخرى تذكر بتفاعل سلبي و

ت تي أجريت الألستاذ في تلبية حاجة الطلبة لهم وهذا ما أكده األساتذة  خالل المقابالا
 110ص 03أننظر المالحق رقممعهم على إيجابية الطلبة في التفاعل مع منشوراتهم 

 {. 117ص 06،رقم 114ص 05،رقم 112ص 04،رقم

 

 يمثل قيام الزمالء بنشر مضامين على فضاء المجموعة. 25الجدول رقم:

 المتغيرات    الذكور       اإلناث     المجموع     

 التكرارات النسب التكرارات النسب التكرارات النسب

        تفاعل إيجابي            23 23% 51 51% 74 74%

 تفاعل سلبي              00 00% 00 00% 00 00%

    االهتمامعدم  07 07% 05 05% 12 12%

بالعالقة  االكتفاء 00 00% 14 14% 14    14%

الرسمية في 

 الواقع   

 أخرى تذكر     %00 %00 %00 %00 %00   % 00

100% 100 

 المتغيرات    الذكور       اإلناث     المجموع     
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امين قيام الزمالء بنشر مض مثلالذي ي 25الحظنا من خالل الجدول أعاله رقم:
وع على فضاء المجموعة أن أعلى نسبة تحصلت عليها فئة الذين أجابوا بنعم بمجم

لترتيب احيانا على أفئة الذين أجابوا بتحصلت   ، و%57مقابل نسبة  57تكراري قدر بـ

جابوا أ، في حين كانت فئة الذين %43مقابل نسبة  43 الثاني بمجموع تكراري قدر بـ
ك مع إلى أن الطلبة يحبون التشار يفسر سبب ارتفاع اإلجابة بنعم  و.بال منعدمة

 لفت االنتباه إليها.   أصدقائهم من أجل مناقشة بعض المواضيع و

 

 

 

 

 

 

 

 

 من طرف الطلبة. ضامين المنشورةيمثل طبيعة الم 26لجدول رقم:ا

 التكرارات النسب التكرارات النسب  التكرارات النسب

 نعم            12 12% 45 45% 57 57%

 ال             00 00% 00 00% 00 00%

 أحيانا  18 18% 25 25% 43 43%

100% 100 

 المتغيرات    الذكور       اإلناث     المجموع     

 التكرارات النسب التكرارات النسب  التكرارات النسب

 إعالنات مختلفة 14 14% 28 28% 42 42%

و مراجع  كتب و 16 16% 42 42% 58 58%
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رة مثل طبيعة المضامين المنشوالذي ي 26:نالحظ من خالل الجدول أعاله رقم

 ومراجع  أن أعلى نسبة تحصلت عليها فئة الذين أجابوا بكتب و من طرف الطلبة 
تحصلت إجابة  ، و%58مقابل نسبة  58 روابط الكترونية مجموع تكراري قدر بـ

، في %42مقابل نسبة  42 إعالنات مختلفة على الترتيب الثاني بمجموع تكراري قدر بـ

، يداغوجيةعلمية أو ببمنشورات غير  لإلجاباتحين كانت النسب منعدمة بالنسبة 
ذه هاألساسي من إنشاء  الهدف إلىهذا راجع  و،أخرى تذكرمضامين شخصية للطلبة و

 .المجموعات وهو نشر ما يهم الطلبة ويساعدهم في مشوارهم الدراسي

  

 روابط الكترونية 

منشورات غير  00 00% 00 00% 00 00%

علمية أو 

 بيداغوجية 

مضامين شخصية  00 00% 00 00% 00 00%

 للطلبة

 أخرى تذكر              00 00% 00 00% 00 00%

100% 100 
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 يمثل كيفية تجاوب الزمالء مع منشورات بعضهم. 27الجدول رقم:

 

ع مالذي يوضح كيفية تجاوب الزمالء  27:الحظنا من خالل الجدول أعاله رقم

 جابيمنشورات بعضهم أن أعلى نسبة تحصلت عليها فئة الذين أجابوا بالتفاعل اإلي
اء االكتفب الذين أجابوا تحصلت فئة  72%مقابل نسبة  72ـ بمجموع تكراري قدر ب

نسبة  قابل م 28 بالعالقة الرسمية في الواقع على الترتيب الثاني بمجموع تكراري قدر بـ

 مام، والهت، في حين كانت النسب منعدمة بالنسبة لإلجابات بالتفاعل السلبي، عدم ا28%
جود ولى ع سبة التفاعل االيجابي تؤكدفالبيانات المتحصل عليها وارتفاع ن ،أخرى تذكر

ن متجاوب من طرف الطلبة على المناقشة والتحاور في مختلف المضامين المطروحة 

في  موعاتكذلك استفادة الطلبة المشاركين في هذه المج أجل الوصول إلى الحلول و
 .مختلف المجاالت العلمية

 

 

 

 جامعات أخرى في هذه المجموعات.مشاركة طلبة و أساتذة من يمثل  28الجدول رقم:

 المتغيرات    الذكور       اإلناث     المجموع     

 التكرارات النسب التكرارات النسب  التكرارات النسب

        تفاعل إيجابي            20 20% 52 52% 72 72%

 تفاعل سلبي              00 00% 00 00% 00 00%

 عدم اإلهتمام    00 00% 00 00% 00 00%

اإلكتفاء بالعالقة  10 10% 18 18% 28    28%

 الرسمية في الواقع   

 أخرى تذكر     00 00% 00 00% 00     00%

100% 100 

 المتغيرات    الذكور       اإلناث     المجموع     

 التكرارات النسب التكرارات النسب  التكرارات النسب
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ن أساتذة مالذي يوضح مشاركة طلبة و 28:من خالل الجدول أعاله رقمالحظنا 
 ا بالجامعات أخرى في هذه المجموعات أن أعلى نسبة تحصلت عليها فئة الذين أجابو

التي  ا وتليها فئة الذين أجابوا بأحيان  %54مقابل نسبة  54بـ بمجموع تكراري قدر 

 في حين %30مقابل نسبة  30بـ  تحصلت على الترتيب الثاني بمجموع تكراري قدر
 16ـ بقدر  األخير بمجموع تكراري جابوا بنعم على الترتيب الثالث وتحصلت فئة الذين أ

هذه المجموعات هي  لبغهذا بسبب طبيعة المجموعة فأ ، و%16مقابل نسبة 
 .مجموعات مغلقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 .هذه المجموعاتمشاركة طلبة و أساتذة من جامعات أخرى في يمثل  29الجدول رقم:

 نعم             03 03% 13 13% 16 16%

 ال             17 17% 37 37% 54 54%

 أحيانا  10 10% 20 20% 30 30%

100% 100 

 المتغيرات    الذكور       اإلناث     المجموع     

 التكرارات النسب التكرارات النسب  التكرارات النسب

ربح الوقت و  10 10% 23 23% 33 33%

 الجهد

الننننننننتخلأ مننننننننن  07 07% 14 14% 21 21%
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الذي يوضح ايجابيات استخدام  29:الحظنا من خالل الجدول أعاله رقم

وا أجاب ألغراض بيداغوجية أن أعلى نسبة تحصلت عليها فئة الذين الفايسبوكمجموعات 
لذين اتليها فئة  ،و%33مقابل نسبة  33 بـ بربح الوقت والجهد بمجموع تكراري قدر 

ى ت علأجابوا بتبادل المعارف و المعلومات و اآلراء والنقاشات بحرية والتي تحصل

جابوا أأما فئة الذين  ،%29نسبة مقابل  29الترتيب الثاني بمجموع تكراري قدر بـ 
لث الثا التعامالت التقليدية فقد تحصلت على الترتيب وإشكاالتبالتخلأ من الروتين 

ر تحصلت فئة الذين أجابوا بتوفي،و %21مقابل نسبة  21بـ بمجموع تكراري قدر 
 إمكانيات أحسن للتفاعل خارج األطر 

الننننننننننننننننننننننروتين و 

 إشنننننننننننننننننننننننننكاالت

التعننننننننننننننننننننننامالت  

 التقليدية

تننننننننننننننننننننننوفير       05 05% 12 12% 17 17%

  إمكانيننننات أحسننننن

لتفاعننننننل خننننننارج ل

 األطر الرسمية

تبادل المعارف  08 08% 21 21% 29    29%

والمعلومات 

واآلراء 

 والنقاشات بحرية

 أخرى تذكر 00 00% 00 00% 00 00%

100% 100 
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،في كانت %17مقابل نسبة  17در بـ الرسمية على الترتيب الرابع بمجموع تكراري ق

بب الخاصية التي تميز هذا و هذا بسالنسبة منعدمة لفئة الذين أجابوا بأخرى تذكر 

 .الفضاء

 راض بيداغوجية .غيات استخدام مجموعات الفايسبوك ألسلب 30الجدول رقم:

 المتغيرات    الذكور       اإلناث     المجموع     

 التكرارات النسب التكرارات النسب  التكرارات النسب

ضياع هيبة  05 05% 11 11% 16 16%

 األستاذ

انحراف العالقة  08 08% 11 11% 19 19%

البيداغوجية عن 

 إطارها

تسطيح    06 06% 17 17% 23 23%

 التعامالت 

عن  الخروج 05 05% 13 13% 18 18%

                  اآلداب 

 الضوابطو 

  انــطغي 06 06% 18 18% 24 24%

   اتـــالعالق

عل   االفتراضية

 حساب الواقع

إضعاف المستوى  00 00% 00 %00 %00 %00

وتشجيع اإلتكالية 

في توفير 

 المعلومة 

 أخرى تذكر 00 00% 00 %00 %00 %00

100% 100 
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عات لذي يوضح سلبيات استخدام مجموا 30:الحظنا من خالل الجدول أعاله رقم     
يها لت علأعلى نسبة تحص ألغراض بيداعوجية أن النسب كانت متقاربة إال أن الفايسبوك

 طغيانبفئة الذين أجابوا 

بة مقابل نس 24العالقات االفتراضية على حساب الواقع بمجموع تكراري قدر بـ  

مقابل  23تليها فئة الذين أجابوا بتسطيح التعامالت بمجموع تكراري قدر بـ  و،24%

تي ها والا فئة الذين أجابوا بانحراف العالقة البيداغوجية عن إطارمتليه، %23نسبة 

 و  ،%19مقابل نسبة  19 بـ تحصلت على الترتيب الثالث بمجموع تكراري قدر

ع مجموبتحصلت فئة الذين أجابوا بالخروج عن اآلداب والضوابط على الترتيب الرابع 

اذ فقد بوا بضياع هيبة األستأما فئة الذين أجا %18مقابل نسبة  18تكراري قدر بـ 

ن ، في حي%16مقابل نسبة  16تحصلت على الترتيب الخامس بمجموع تكراري قدر بـ 

ي فلى عتكالية إلجابتين بإضعاف المستوى وتشجيع اكانت  النسبة منعدمة بالنسبة لإل

لى علكلي االعتماد ا فالبيانات المتحصل عليها تدل على ،أخرى تذكر توفير المعلومة و

ت من باإلضافة إلى غياب الرقابة مما يؤدي إلى بعض التجاوزا الفايسبوكجموعات م

 الطرفين في بعض األحيان.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هذه المجموعات في تفعيل  رالضوابط المقترحة لتفعيل دو يمثل  31:الجدول رقم

 طالب( ـ داغوجية )أستاذالعالقة البي

 المتغيرات    الذكور       اإلناث     المجموع     
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ور هذه دقترحة لتفعيل الذي يوضح الضوابط الم 31:الجدول أعاله رقمالحظنا من خالل 

ها صلت عليـ طالب( أن أعلى نسبة تحذ البيداغوجية )أستاي تفعيل العالقة فالمجموعات 

مقابل  24بـ  األسماء المستعارة بمجموع تكراري قدر و فئة الذين أجابوا بإلغاء الهويات

 ورسمية  تليها فئة الذين أجابوا بتنظيم العمل بهذه المجموعات في أطر و ،%24نسبة 

ما أ ،%23مقابل نسبة  23قدر بـ التي تجصلت على الترتيب الثاني بمجموع تكراري 

ع مجموفئة الذين أجابوا بشطب التعليقات المخلة فقد تحصلت على الترتيب الثالث ب

وتحصلت فئة الذين أجابوا بحذف صور  %21مقابل نسبة  21تكراري قدر بـ 

 البروفيالت غير المناسبة على الترتيب

 التكرارات النسب التكرارات النسب  التكرارات النسب

إلغاء الهويات  08 08% 16 16% 24% 24%

واألسماء 

 المستعارة 

شطب التعليقات  08 08% 13 %13 21% %21

 المخلة

إنهاء عضوية    04 04% 10 %10 14% %14

 المخالفين

تنظيم العمل بهذه  05 05% 18 %18 23% 23%

المجموعات في 

 أطر رسمية 

حذف صور  05 05% 13 %13 18% 18%

البروفيالت غير 

 المناسبة 

 أخرى تذكر 00 00% 00 %00 %00 %00

100% 100 
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تحصلت فئة الذين أجابوا بإنهاء  و ،%18مقابل نسبة 18الرابع بمجموع تكراري قدر بـ  

، %14مقابل نسبة  14عضوية المخالفين على الترتيب الخامس بمجموع تكراري قدر بـ 

جتهاد هذه النتائج تفسر االفي حين كانت النسبة منعدمة بالنسبة لإلجابة بأخرى تذكر 

الشخصي لكل عضو في المجموعة من أجل تفعيل العالقة البيداغوجية من خالل وضع 

ن بعض الطلبة داخل بعض القواعد الخاصة للحد من التصرفات السيئة التي تصدر ع

 هذه المجموعات

الرغبة في استمرار االرتباط بهذا النوع من المجموعات يمثل  32الجدول رقم:

 .يةالفايسبوك

 

ار استمر يلذي يوضح رغبة الطلبة فا  32:الحظنا من خالل الجدول أعاله رقم

لذين افئة  ية أن أعلى نسبة تحصلت عليهاالفايسبوكارتباطهم بهذا النوع من المجموعات 

ن أجابوا بال يها فئة الذيكتل ، و%92مقابل نسبة  92بـ أجابوا بنعم بمجموع تكراري قدر 
 ، و%08مقابل نسبة  08بـ رتيب الثاني بمجموع تكراري قدر التي تحصلت على الت و

ذه تهم في هخالل مشارك هذا بسبب حجم االستفادة العلمية التي حققها الطلبة من

في  غوجيلبيداا ولهم على معلومات إضافية في المجال العلمي وو حص اتـــــــالمجموع
ة مع وهي نفس اإلجابة التي تحصلنا عليها من خالل المقابل بأقل جهد وقت قصير و

باط الرتااألستاذة منية دحدوح و األستاذ مرزوقي حسام الدين  بضرورة االستمرار في 
 .{112ص 04و رقم110ص 03}أنظر الملحقين رقمبهذه المجموعات.

  

 المتغيرات    الذكور       اإلناث     المجموع     

 التكرارات النسب التكرارات النسب  التكرارات النسب

 نعم            27 27% 65 65% 92 92%

 ال             03 03% 05 05% 08 08%

100% 100 
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 المبحث الثاني: نتائج الدراسة التحليلية

 التحليل الكمي: 1

ل يكتسننني التحلينننل الكمننني أهمينننة بالغنننة فننني رصننند كافنننة متغينننرات المضنننمون المتمثننن

لمعنينننة فننني المنشنننورات النننواردة فننني الصنننفحات الفايسنننبوكية المدروسنننة خنننالل الفتنننرة ا

 .2018فيفري  26جانفي إلى  15الممتدة من بالدراسة و 

 أوال :من حيث الشكل 

 : يمثل طبيعة المادة المنشورة33الجدول

 %النسبة  التكرار  المتغيرات

 %43.75  35 إعالنات

 %48.75 39 صور

 %05 04 ملفات

 %2.5 02 ملتيميديا

 %100 80 المجموع

 

طبيعنننننة المنننننادة النننننذي يمثنننننل  33الحظننننننا منننننن خنننننالل الجننننندول أعننننناله رقنننننم 

فكننننرة مقابننننل نسننننبة  39المنشننننورة احتلننننت فئننننة الصننننور الصننننور الصنننندارة بتكننننرار 

، و %43.75فكننننرة مقابنننننل  35،و تليهننننا مباشننننرة فئنننننة إعالنننننات بتكنننننرار  48.75%
ديا وأخيننننرا الملتيمينننن %05فكننننرة مقابننننل نسننننبة  04تننننأتي بعنننندها فئننننة ملفننننات بتكننننرار 

ا ع إلنننى فتنننرة االمتحاننننات ومنننهنننذا راجننن، و% 2.5بتكنننرارين مقابنننل نسنننبة قننندرت بنننـ
 بعدها فهنا الطلبة ينشرون ملخصات الدروس محاضر النقاط .
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 : يمثل طبيعة االعالنات المنشورة34الجدول

 وحدة القياس : الفكرة 

ناك هالمنشورة أن  اإلعالناتالمتعلق بطبيعة  34نالحظ من خالل الجدول رقم 

كرة مقابل ف 26بتكرار الصدارة المكتوبة اإلعالناتتفاوت كبير بين النسب إذ احتلت فئة 

لنسبة فكرة با 06تكرار و %17.14النسبة بشكل كبير في  تنخفضو 74.28%
فكرة  03بالمصورة فقد قدر تكرارها  ناتاإلعالأما فئة  ،المكتوبة بخلفية لإلعالنات

 .هذا راجع إلى سهولة كتابة النصوص و %08.57مقابل نسبة 

 يمثل طبيعة الصورة المنشورة  :35الجدول 

 

  

 %النسبة  التكرار  المتغيرات

 %74.28 26 مكتوبة

 %17.14 06 مكتوبة بخلفية 

 %8.57 03 مصورة 

 %100 35 المجموع 

 %النسبة  التكرار  المتغيرات

 %58.33 14 إلتقاط شخصي

 %4.16 01 من االنترنيت

 %37.5 09 معالجة 

 %100 24 المجموع
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المتعلنننق بطبيعنننة الصنننورة المنشنننورة أن  35نالحنننظ منننن خنننالل الجننندول رقنننم 
ة بااللتقنننناط الشخصنننني رهننننناك تفنننناوت بسننننيط بننننين النسننننب حيننننث احتلننننت فئننننة الصننننو

 ، و تليهننننا فئننننة لصننننور المعالجننننة%58.33فكننننرة مقابننننل نسننننبة 14الصنننندارة بتكننننرار 

، و أخيننننننرا فئننننننة الصننننننور المحملننننننة مننننننن % 37.5تكننننننرارات مقابننننننل نسننننننبة  09بننننننـ
لسنننبب ، بطبيعنننة الحنننال يعنننود ا%04.16نترنينننت بتكنننرار فكنننرة واحننندة  مقابنننل نسنننبةاال

ي فننن إلنننى كنننون الطلبنننة يفيننندون بعضنننهم منننن خنننالل اسنننتخدام أجهنننزة الهواتنننف النقالنننة 
  .و النقاط و الملخصات كما هي        نقل المعلومات 

 : يمثل طبيعة الفيديوهات 36جدول

 

ة المتعلنننق بطبيعنننة الفينننديوهات المنشنننور 36الحظننننا منننن خنننالل الجننندول رقنننم 

قابنننل م 100بة الكاملنننة أن الفئنننة فينننديوهات محملنننة منننن االنترنينننت حنننازت علنننى النسننن
إلنننى  هنننذا راجنننعبة  لفينننديوهات االلتقننناط الشخصننني وتنعننندم النسنننبة بالنسنننتكنننرارين  و

 .وقتلتي تعبر عن حالتهم في ذلك الاحملون الفيديوهات للترفيه وأن الطلبة ي

  

 %النسبة  التكرار  المتغيرات

 %00 00 شخصي إلتقاط

 %100 02 محملة من االنترنيت 

 %100 02 المجموع
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 : يمثل طبيعة األلوان37جدول رقم

  

ار المتعلنننق بطبيعنننة األلنننوان أن أعلنننى تكنننر 37الجننندول رقنننم نالحنننظ منننن خنننالل 

تننننخفض ، و%65.21فكنننرة مقابنننل نسنننبة 15حنننازت علينننه فئنننة اللنننون األسنننود بتكنننرار 

 ،%26.08فكنننرة مقابنننل نسنننبة  06النسنننبة فننني فئنننة كنننل األلنننوان إلنننى بتكنننرار قننندر ب
فنننني حننننين تتسنننناوى فئتننننني اللننننون األحمننننر و األزرق بتكنننننرار واحنننند لكننننل منهمنننننا و 

كينننا هنننذا راجنننع إلنننى أن اللنننون األسنننود هنننو اللنننون المسنننتخدم أوتوماتيو%4.34بنسنننبة
 .الفايسبوكفي كتابة النصوص في موقع 

  

 %النسبة  التكرار المتغيرات

 %65.21 15 األسود

 %4.34 01 األحمر

 %4.34 01 األزرق

 %26.08 06 كل األلوان

 %100 23 المجموع
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 : يمثل طبيعة التفاعل مع المنشورات38جدول رقم

 

ت المتعلنننق بطبيعنننة التفاعنننل منننع المنشنننورا 38منننن خنننالل الجننندول رقنننم نالحنننظ 

اب علننننى الصنننندارة أن هنننناك تفنننناوت ملحننننوظ فنننني النسننننب حينننث حننننازت فئننننة اإلعجنننن

 189تليهنننننا فئنننننة المشننننناهدة بتكنننننرار ، و%60.26مقابنننننل نسنننننبة فكنننننرة  628بتكنننننرار 
 سنننبةنفكنننرة مقابنننل  175، وأخينننرا فئنننة التعلينننق بتكنننرا ر %18.13فكنننرة مقابنننل نسنننبة 

 لطلبننننة يتفنننناعلون، ويعننننود يسننننبب ارتفنننناع  فئننننة اإلعجنننناب إلننننى أن اغلننننب ا16.79%

الننننب ، أغضننننبني( التنننني فنننني الغبننننالرموز ) أعجبننننني، أحببتننننه، هاهاهننننا، واو، أحزنننننني
 تختصر اتجاههم نحو المنشور أو الفكرة.   

 : يمثل طبيعة المجموعة 39جدول رقم

 %النسبة التكرار المتغيرات

 %100 50 مغلقة

 %00 00 مفتوحة

 %100 50 المجموع

ن كنننننل أالمتعلننننق بطبيعننننة المجموعننننة   39نالحننننظ مننننن خننننالل الجنننندول رقنننننم
فكنننرة  50وبتكنننرار  100سنننة هننني مجموعنننات مغلقنننة بنسنننبة المجموعنننات محنننل الدرا

 التي تلغي وجود مجموعات مفتوحة هي النسبة و

ها ين عن إدارتولعات محكمة من طرف الطلبة أو المسئبمكن القول هنا أن المجموو

ية توافر صفات مشتركة مثل التخصأ والكل من خالل دحيث يقبلون المشتركين الجد

 مدى تحقق االستفادة من المشتركين فيها و

 االفتراضية يمثل طبيعة الهوية:  40جدول رقم

 %النسبة التكرار المتغيرات

 %60.26 628 إعجاب

 %16.79 175 تعليق 

 %18.13 189 مشاهدة

 %100 1042 المجموع
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المتعلننننق بطبيعننننة الهويننننة أن النسننننب  40نالحننننظ مننننن الخننننالل الجنننندول رقننننم 

 27كانننننت متقاربننننة وتحصننننلت فئننننة الصننننورة االفتراضننننية علننننى الصنننندارة بتكننننرار 

 26، و تليهننننا مباشننننرة فئننننة االسننننم الحقيقنننني بتكننننرار قنننندر ب%29.03فكننننرة وبنسننننبة 
ر االسنننم المسننننتعاالحقيقينننة و تسننناوت فئتنننني الصنننورة، و%27.95نسنننبة فكنننرة مقابنننل 

، و هنننذا بسنننبب أن أغلنننب األعضننناء %21.50فكنننرة مقابنننل نسنننبة  20بتكنننرار قننندر ب
 هن إناث فيتعمدن إخفاء صورهن الحقيقية ألسباب شخصية.

 

 

 

 

 

 :  يمثل اللغة المستخدمة41جدول رقم

 %النسبة  التكرار  المتغيرات

 %21.50 20 صورة حقيقية

 %29.03 27 صورة افتراضية

 %27.95 26 اسم حقيقي

 %21.50 20 اسم مستعار

 %100 93 المجموع

 النسبة التكرار  المتغيرات

 %45.65 21 العربية

 %10.86 05 الفرنسية 

 %00 00 االنجليزية
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المتعلننننق باللغننننة المسننننتخدمة نالحننننظ أن أعلننننى  41مننننن خننننالل الجنننندول رقننننم  

، %45.65فكنننرة مقابنننل نسنننبة  21تكنننرار تحصنننلت علينننه فئنننة اللغنننة العربينننة بتكنننرار 
سنننبة نفكنننرة مقابنننل  19المرتبنننة الثانينننة فئنننة اللغنننة الهجيننننة بتكنننرار تحصنننلت علنننى و

كنننرة ف 05اللغنننة الفرنسنننية بتكنننرار ، أمنننا المرتبنننة الثالثنننة كاننننت منننن نصنننيب 41.30%

ر مرتبننننة الرابعننننة لفئننننة االختصننننارات والرمننننوز بتكننننراكانننننت ال، و%10.86بنسننننبة و
ينننة، ة االنجليزنسنننبة فننني فئنننة اللغننن، فننني حنننين انعننندمت ال%2.17بنسنننبة فكنننرة واحننندة و

ت العالنننناهننندا يرجنننع إلنننى أن اللغنننة العربينننة هننني اللغنننة األساسنننية باإلضنننافة إلنننى أن او
 طلبة .أو إدارة تنقل من طرف ال   التي يتم نشرها تكون من جهة رسمية أساتذة 

  

 %41.30 19 الهجينة 

 %2.17 01 االختصارات و الرموز

 %100 46 المجموع
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 المضمون فئةانيا :ث

 :  يمثل أبرز المواضيع البيداغوجية المنشورة42جدول رقم

 %النسبة التكرار  المتغيرات

 %14 07 علمية

 %32 16 تنظيمية

 %32 16 محاضر نقاط

 %16 08 ترفيهية

 %06 03 مشاكل

 %100 50 المجموع

المتعلننننننق بننننننأبرز المواضننننننيع البيداغوجيننننننة  42مننننننن خننننننالل الجنننننندول رقننننننم 
 قننندر بنننـ محاضنننر النقننناط متعنننادلتين بتكنننرارو المنشنننورة أن فئنننة المنشنننورات التنظيمينننة

قابنننل فكنننرة م 08،وتليهنننا فئنننة المنشنننورات الترفيهينننة بتكنننرار %32فكنننرة وبنسنننبة  16

فكنننننننرة  07رات العلمينننننننة علنننننننى تكنننننننرار تحصنننننننلت فئنننننننة المنشنننننننو، و%16نسنننننننبة 
، وهننندا بسنننبب %06بنسنننبة فكنننرة و 03را فئنننة المشننناكل بتكنننرار أخينننو %14بنسنننبةو

 هي فترة االمتحانات .فيها الدراسة و الفترة التي أجريت
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 االعالنات المنشورة:  يمثل أشكال 43جدول رقم

 %النسبة التكرار  المتغيرات

 %14 07 متنوعة/ ترفيهية

 %78 39 بيداغوجية

 %08 04 شخصية

 %100 50 المجموع

 المتعلنننق بأشنننكال اإلعالننننات هنننناك 43نالحنننظ منننن خنننالل الجننندول أعننناله رقنننم
ة البيداغوجينننن اإلعالننننناتالننننى فئننننة  األكبننننرتفنننناوت فنننني النسننننبة حيننننث تعننننود النسننننبة 

ار عنننند فئنننة متنوعنننة و ترفيهينننة بتكنننر وتننننخفض %78فكنننرة مقابنننل نسنننبة  39بتكنننرار 

أقنننل تنننأتي فننني الترتينننب األخينننر فئنننة اإلعالننننات الشخصنننية ب، و%14فكنننرة بنسنننبة  07
ل منننا ، وهنندا بالتأكيننند الهتمنننام الطلبنننة بكننن%08بنسنننبة فكنننرة و 04بتكننرار حينننث قننندر 

لنننك تأو يخنننأ الدراسنننة فننني هنننذه المجموعنننات سنننواء منننن ناحينننة التنظيمينننة أو العلمينننة 
 . عالنات مراجعتهاإالمتعلقة بمحاضر النقاط و

 الردود طبيعة التعليقات و : يمثل44جدول رقم

 %النسبة التكرار  المتغيرات

 %60.65 37 جدية 

 %00 00 عنيفة 

 %19.67 12 ساخرة

 %19.67 12 نقاشية

 %100 61 المجموع

المتعلنننننق بطبيعنننننة التعليقنننننات و  44نالحنننننظ منننننن خنننننالل الجننننندول أعننننناله رقنننننم  
بنسنننبة فكنننرة و 37األولنننى بتكنننرار قننندر بنننـ  النننردود أن فئنننة التعليقنننات الجدينننة رتبنننت

 تتساوى في مرتبة، و60.65%
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دم تنع، و%19.67فكرة مقابل نسبة  12بتكرارالساخرة انية كل من التعليقات النقاشية وث 

يرجع سبب في أن الطلبة جديين في التفاعل مع المنشورات سواء التعليقات العنيفة و

 .أو من طرف بعضهم البعض األساتذة كانت من طرف

 : يمثل االتجاه نحو األساتذة 45جدول رقم

 %النسبة  التكرار المتغيرات

 %42 21 إيجابي

 %06 03 سلبي 

 %52 26 محايد

 %100 50 المجموع

ئنننة فالنننذي يمثنننل االتجننناه نحنننو األسننناتذة أن  45نالحنننظ كنننم خنننالل الجننندول رقنننم 

 ، وتليهنننا%52فكنننرة مقابنننل نسنننبة  26االتجننناه المحايننند حنننازت علنننى أكبنننر تكنننرار ب

، وأمننننا %42فكننننرة مقابننننل نسننننبة بلغننننت 21فئننننة االتجنننناه االيجننننابي بتكننننرار قنننندر ب

، %06فكننرة ونسنننبة  03السننلبي فقنند حنننازت علننى أقننل تكنننرار ببالنسننبة لفئننة االتجننناه 

 ألسننناتذةايمكنننن القنننول هننننا أن أغلبينننة الطلبنننة يتفننناعلون منننع المنشنننورات التننني ينشنننرها 
ن بحننننذر تجنبننننا ألي نقاشننننات قنننند تخننننرج عننننن المننننألوف واالكتفنننناء بالتشننننكر مهمننننا كننننا

 المنشور أو االكتفاء بالضغط على زر اإلعجاب فقط.

 االتجاه نحو الطلبة يمثل :46جدول رقم

 %النسبة  التكرار المتغيرات

 %61.22 30 إيجابي

 %2.04 01 سلبي

 %36.73 18 محايد 

 %100 49 المجموع

الننذي يمثننل االتجنناه نحننو الطلبننة أن  46نالحننظ مننن خننالل الجنندول أعنناله رقننم 

فكننننرة  30الفئنننة التنننني حنننازت علننننى أكبنننر تكننننرار هنننني فئنننة االتجنننناه ايجنننابي بتكننننرار 

فكنننرة مقابنننل نسنننبة  18وتليهنننا فئنننة االتجننناه محايننند بتكنننرار  %61,62ونسنننبة قننندرت ب

، %2,04وأخينننرا فئنننة االتجننناه السنننلبي بتكنننرار فكنننرة واحننندة مقابنننل نسنننبة  36,73%
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قنننندير واالحتنننرام الننننذي يبادلنننه األسنننناتذة للطلبنننة ومحاولننننة إعطنننناء يعنننود ذلننننك إلنننى الت
 ظ على التوازن بينها. وجيدة لهذه العالقة من خالل الحفاصورة حسنة 

 : يمثل االتجاه نحو العالقة البيداغوجية47جدول رقم 

 %النسبة  التكرار المتغيرات

 %65.11 28 جيدة 

 %32.55 14 متوسطة 

 %2.32 01 ضعيفة

 %100 43 المجموع 

النننذي يمثنننل االتجننناه نحنننو العالقنننة 47نالحنننظ منننن خنننالل الجننندول أعننناله رقنننم

تكنننرار بالبيداغوجينننة أن الفئنننة التننني حنننازت علنننى أكبنننر تكنننرار هننني فئنننة االتجننناه جيننندة 

وتليهننننا فئننننة االتجنننناه متوسننننطة بتكننننرار  %65,11فكننننرة ونسننننبة قنننندرت ب 28قنننندرب

يننننة وأخيننننرا فئننننة االتجنننناه نحننننو العالقننننة البيداغوج %32,55فكننننرة مقابننننل نسننننبة  14

، وعمومننننا يمكننننن وصننننف %2,32ضننننعيفة بأقننننل تكننننرار قنننندر بفكننننرة واحنننندة ونسننننبة 

ود هننننذه العالقننننة بأنهننننا جينننندة لوجننننود االحتننننرام المتبننننادل وكننننذلك التننننزام الطلبننننة بحنننند
 العالقة في التعليقات.  
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 : يمثل األطراف البارزة في المضمون48جدول رقم 

 %النسبة  التكرار المتغيرات

 %83.05 49 الطلبة 

 %16.94 10 األساتذة

 %00 00 آخرون

 %100 59 المجموع

ي فنننالنننذي المتمثنننل فننني األطنننراف البنننارزة  48نالحنننظ منننن خنننالل الجننندول أعننناله رقنننم 

 فكنننرة ونسنننبة قننندرت 49المضنننمون أن الفئنننة الطلبنننة حنننازت علنننى أكبنننر تكنننرار قننندرب

ل فكنننرة مقابننن 10أمنننا بالنيبنننة لفئنننة األسننناتذة حنننازت علنننى تكنننرار قننندر ب %83,05ب

وتنعنننندم النسننننبة فنننني فئننننة األخيننننرة ىآخننننرونى وهننننذا راجننننع إلننننى أن  %16,94نسننننبة 

 ينهم.  بالطلبة يهتمون بكل ما ينشر لهم من قبل األساتذة ويتفاعلون أكثر فيما 

 : يمثل الطرف الفاعل في العالقة البيداغوجية49جدول رقم

 %النسبة  التكرار المتغيرات

 %78.12 50 الطلبة

 %21.87 14 ساتذة األ

 %100 64 المجموع

المتعلنننق ب الطنننرف الفاعنننل فننني العالقنننة  49نالحنننظ منننن خنننالل الجننندول رقنننم 

مننننا ، أ%78,12فكننننرة ونسننننبة  50البيداغوجيننننة أن الكفننننة تميننننل إلننننى الطلبننننة بتكننننرار 

ا منننوهنننذا  ،%21,87فكنننرة مقابنننل نسنننبة  14بالنسنننبة لفئنننة األسننناتذة قننندر تكرارهنننا ب

   ي.يدل على أن الطلبة أقل تحفظا من األساتذة في عملية التفاعل البيداغوج

 

 يمثل المصدر :50جدول رقم

 %النسبة  التكرار المتغيرات

 %64.70 33 شخصي

 %35.29 18 رسمي 
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 %00 00 غير معروف

 %100 51 المجموع

المتعلنننننق بالمصننننندر نالحنننننظ أن أغلنننننب  50منننننن خنننننالل الجننننندول أعننننناله رقنننننم

فكنننرة مقابنننل نسنننبة  33المنشنننورات هننني ذات مصننندر شخصننني حينننث تفوقنننت بتكنننرار 

فكننننرة  18أمننننا بالنسننننبة للمصنننندر الرسننننمي حنننناز علننننى تكننننرار  %64,70قنننندرت ب

أمنننا الفئننة مصننندر غيننر معنننروف جنناءت معدومنننة، ويرجننع ذلنننك إلنننى  %35,29بنسننبة 

الصنننور الخاصنننة بالننندروس أو محاضنننر أن الطلبنننة يعتمننندون علنننى أنفسنننهم فننني نشنننر 
 النقاط إلفادة بعضهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التحليل الكيفي: 2

حليننل منن خننالل التحليننل الكمنني تظهننر لنننا الكثينر مننن معننالم الموضننوع المعننالج ، لكننن الت
حينث  الكيفي جاء ليعمق هذا التحليل أكثر ، و يبرز أهم ما ورد في المضنمون المندروس

 يظهر جليا أن :

وعنة ، على فضاء المجمالمتواجدين عدد األساتذة يفوق أن تواجد الطلبة في المجموعات 

هرون فني و بشكل محدود أي أنهم يظ يتفاعلون بتحفظ التفاعل فإن األساتذةناحية  منأما 

ات و المنشنننورات المتعلقنننة بنننالتنظيم أو المتعلقنننة بالوثنننائق اإلدارينننة الخاصنننة بالتربصننن
 التي غالبا ما تكون خاصة بمراجعة النقاط.  المذكرات و اإلعالنات 
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و يهننا علتعليقننات و ردود أفعننال دائمننة بال بينننهم بصننفة فيمننا مننن ناحيننة الطلبننة يتفنناعلون
شخصنننية) مشنناركة المجموعنننة الشنننعور و وسننناخرة تنوعنننت بنننين علميننة و  منشننورات 

 و غيرها .( اآلراء

رون أما فيما يخأ نشر العالمات في حالة عدم رضا الطلبة عنن عالمناتهم فنإنهم يستفسن

و ،و تكنون ردة فعلهنم بتعليقنات رمزينة معبنرة عنن الغضنب       عن مواعيند المراجعنة 
 ليست بحرفية مكتوبة على األغلب .

 تاإلعالنننامنن يكلنف الطلبننة بنشنر المعلومنات أو  األسنناتذةفني بعنض األحيننان هنناك منن 

عليقنات منن الت إمنا خوفنا األسناتذةمعينة و هذا ما يؤكد على فكنرة النتحفظ الموجنودة لندى 
مية الرسن األطنرأو لعندم الخنروج عنن  األسنتاذغير المتوقعة و التي تمنس بهيبنة و سنمعة 

 ارف عليها سابقا عالمت

ينر عبنر هنذه الفضناءات غالطلبنة من يرفض تماما فكرة التواصنل منع  األساتذةهناك من 

وجنودة و السنلوك الم اآلدابالخارجنة عنن  األمنورالمتحكم فيها و التي تتضمن كثيرا من 
 م.أو قد يكتفون فقط بالمشاركة دون تواصل أو تفاعل معهالتفاعل الرسمي  إطارفي 

سناس مغلقنة تضنم طلبنة منن نفنس المسنتوى و التخصنأ. و هذه المجموعات هي في األ
 أشخاص غرباء و تفادي ألي تجاوزات  تتحفظ هذه المجموعات عادة على إدخال

 حينث ينتم قبنولهم منن خنالل تشترك هذه المجموعات في طريقنة قبنول المشناركين الجندد

و  من جامعات أخرى  واسطة أو لتوفر نفس الخصائأ كأن يكونوا من نفس التخصأ
 .طالع و المقارنة بين محتوى الدروس و أسئلة االمتحانات هو ما يتيح لهم اإل

ن يننتم النشننر فنني هننذه المجموعننات مننن قبننل األسنناتذة فنني بعننض األحيننان أيننن يكننوو كمننا  
 تاذ النذياألسن اتصال و عالقنات عامنة نشنر  02الوقت مناسب فمثال في مجموعة ماستر

 Easier said thanيحمل  اسم 
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 done  خنالل  التي ظهرت منننموذجا ألسئلة المادة التي يدرسها و استحسن الطلبة ذلك
 .1د في األسئلةتجاوب كالهما في النقاشات حول الموضوع من أخذ ور

بضننرورة  ينتشننر و عنني كبيننر لنندى فئننة مهمننة مننن رواد هننذه المجموعننات الفايسننبوكية
 يتم نشره و هو ما عبر عنه العضنو و انتقاء ما األساتذةيبة مع طالمحافظة على العالقة ال

Lotfi  lak  السننالم علننيكم ورحمننة ى تعننالى و بركاتننه .تمننت مالحظننة بعننض بقولننه ى

السننلوكيات الرديئننة مننن شننتم فنني التعليمننات ، فيرجننى مننن أعضنناء المجموعننة التحلنني 
أي إسناءة  bloqué رام المتبادل و احترام وجود أساتذة معنا،)لي قام بالفعنل راهنوباالحت

 .signaler )2أخرى لألعضاء أو األساتذة 

ص الطلبة مع ذلك بحيث كثرت االستفسارات عنن األمنر كنون المنشنور الخناو قد تفاعل 

قنوس هننا ول عن المجموعة إليها، و نفتح القد تم حذفه مباشرة عند دخول المسئباإلساءة 

ي لإلشارة أنه حدثت مخالفات في السابق الحظناها فني سننوات فارطنة جناءت بنالعكس أ
هذا  والطالب و نشرها في مجموعة طالبية  من قبل األستاذ فبعضهم يقوم بتصوير إجابة

همنا و أمر غير مالئم و يجعل الطالب يحمل صورة سيئة عن األسنتاذ و تعكنر العالقنة بين

خالقينة قد تنتهي إلنى العننف اللفظني أو ربمنا يتعنداه إلنى الجسندي ، فالممارسنات غينر األ
هنني ب الضنمير المليست حكرا على الطالب فقط بل قد يشترك فيها األسنتاذ أيضنا إن غنا

 أو أنه في مشكل شخصي مع طالب معين.

عضناء في بعض األحيان يحس الطلبة أنهم مراقبون من طرف األساتذة الذين هم غالبا أ 

أو تنننربطهم عالقنننة صنننداقات فيسنننبوك شخصنننية منننع بعنننض         فننني نفنننس المجموعنننة
 .أو تلمح لذلك    األعضاء  فيتجنبون أي تعليقات تذكر األستاذ بسوء 

 بعننض األسنناتذة لننيس لننديهم ثقننة فنني الفضنناء االفتراضنني ، و بعضننهم األخننر يعتقنند بننأن

وينات الفضاء غير رسمي و غير جدي ال يليق بمكانة األستاذ و يرفضون التعامل منع اله
م يظهنرون علنى فضناء هنذه المجموعنات بأسنمائه األسناتذةلب غأالمستعارة، في حين أن 

 .طالباتدمون الهويات المستعارة بكثرة و خاصة لدى الالحقيقية عكس الطلبة الذين يستخ

  

                                                             
 .19/01/2018 بتاريخ 12منشور رقم. 1
 15/02/2018بتاريخ النشر  46رقم  منشور 2
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 نتائج الدراسة:

 راسةمن خالل الدراسة الميدانية والمقابالت التي أجريت مع بعض األساتذة، والد
 لي:ما يالتحليلية لمجموعات الفايسبوك توصلنا إلى جملة من النتائج يمكن حصرها في

عوة دالخاصة بكل تخصأ و تفعيلها من خالل _ لجوء الطلبة إلى إنشاء المجموعات 1
 زمالئهم

 _تقبل األساتذة لفكرة المجموعات الفايسبوكية ودخولهم فيها كأعضاء 2

_ تفاعل األساتذة مع بعض منشورات الطلبة التي تجذب انتباههم سواء كانت 3
 استفسارات أو طلب مساعدة.

رام باحتبيا بطريقة محدودة و_ تفاعل الطلبة بشكل كبير مع منشورات األساتذة إيجا4
 ة ملحوظ، عكس تفاعلهم مع منشورات بعضهم البعض والذي يكون فيه نوع من الحري

ة لطلبا_ أغلب األساتذة يظهرون على فضاء هذه المجموعات بأسمائهم الحقيقية عكس 5
 الذين يستخدمون الهويات المستعارة وخاصة الطالبات.

امي ل مع الطلبة بهوياتهم االفتراضية واألس_ بعض األساتذة ال يحبذون التواص6
 المستعارة

 _هذه المجموعات قضت على الصورة النمطية التي كونها الطلبة عن أساتذتهم.7

، مكان_ هذه المجموعات كسرت حواجز العالقة البيداغوجية التقليدية كالزمان، ال8
ل ظل استغال معيقات التواصل الشخصي المباشر وعملت على تحديث هذه العالقة في

 التكنولوجيا وتطبيقاتها المتميزة.

 قابةر_تخضع أغلبية المجموعات التي قمنا بإجراء الدراسة التحليلية عليها إلى 9

 مستمرة  سواء من الخارج أو من الداخل من طرف مسئوليها من أجل ضمان عالقة
 بيداغوجية سليمة.

ب غيا حي في غالب األمر إلى_ وجود أساتذة مشاركين غير متفاعلين مع الطلبة يو10
 الثقة في ردود األفعال التي تصدر من الطلبة في حالة تفاعلهم معهم.

 نات_ أتاحت هذه المجموعات سهولة نقل المعلومات ومختلف االستفسارات واإلعال11
 الصادرة عن الجهة الرسمية )اإلدارة ـاألساتذة(.

ع هذه المجموعات كون الواق_ هناك من األساتذة من يفضل االستمرار في مثل 12

ر فيها تمرااالفتراضي امتداد للواقع الرسمي التعليمي حسبهم وهناك من  يفضل عدم االس
 ألسباب شخصية.
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_ العالقة البيداغوجية الجيدة  بين الطالب واألستاذ تحقق نتائج جيدة في التحصيل 13

 بين الطرفين  والعكس صحيح.  الرضاالدراسي ويتحقق 

 دراسة:توصيات ال

 من خالل كل ما سبق خرجت دراستنا بمجموعة من التوصيات نوجزها في اآلتي:

د عدد زديا_ االهتمام بمثل هذه الدراسات التي أصبحت تأخذ أهمية كبرى بالنظر إلى ا1

ن ها أمستخدمي مواقع التواصل االجتماعي والفضاء االفتراضي الخاص، والتي من شأن
لية لتواصايجنيه كل من الطالب واألستاذ في تذليل الصعوبات تسهم في فهم ما يمكن أن 

 بينهما.

 _ إعادة تفعيل هذه المجموعات غير الرسمية وإعطائها طابع رسمي منظم.2

_ رفع كمية الوعي لدى الطلبة عبر هذه المجموعات والتصرف بمسؤولية تجاه 3
 ممارسة حريته داخل المجموعات الفايسبوكية الخاصة. 

ساتذة األ الهوية الحقيقية داخل هذه المجموعات لتعزيز المصداقية وإمكانية _ إعطاء4
 المشاركين منحهم الثقة في التعامل.

الل _ تركيز أعضاء هيئة التدريس على استخدام التكنولوجيا بفاعلية أكثر من خ5
 تزويدهم بالوسائل التكنولوجية وطرق استخدامها.
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 :خاتمة

إن موضوع العالقات البيداغوجية داخل مجموعات الفيسبوك من المواضيع المهمة        

جدا، إذ حاولنا من خالل دراستنا هذه تسليط الضوء على هذا النوع من العالقات الجديدة 

التي تتكون الفضاء االفتراضي  و انعكاسها على التحصيل الدراسي للطالب و مدى 
هذه األخيرة إلى تغيير موازين العالقات التي تربط تحقيقه االستفادة منها ،فقد أدت 

الطالب باألستاذ من عالقة بيداغوجية قديمة مرتبطة بالزمان و المكان إلى عالقة 

بيداغوجية جديدة تتميز بنوع من الحرية خاصة خالل تواصل الطالب مع استاذه او 
رفي العملية العكس و معارفه و معلوماته من خالل ماينشر على هذا الفضاء من ط

 التعليمية و الذي يصب في مصلحة الطالب بالدرجة األولى 

و في هذا اإلطار أوضحت لنا نتائج الدراسة بأن هناك تقبل كبير في الوسط الطالبي و 

كذلك األساتذة لفكرة المجموعات الفيسبوكية الطالبية و ذلك بسبب حجم التسهيالت التي 
 تفاعل الموجود فيها.خالل حجم التوفرها و يظهر هذا التقبل جليا من 

من هنا يمكننا الجزم بأن موضوع بحثنا أمط اللثام عن كثير من خبايا هذا الجزء من 

الفضاء االفتراضي الذي نشأ فيه نوع جديد من العالقات البيداغوجية التي تتغير و 
تتطور باستمرار ،و هي بحاجة ماسة لدراسات أخرى أكثر توسعا و تعمقا في هذا 

 لسياق.ا



 

 

 المالحق
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 01الملحق رقم

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 1945ماي8جامعة 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 وعلم المكتبات  االعالم واالتصالعلوم  قسم 
 

 

 استمارة استبيان
 

في إطار إعداد مذكرة مكملة لنيل شهادة ماستر في علوم اإلعالم واالتصال تخصص: اتصال وعالقات 

)دراسة ميدانية و تحليلية بكلية  الفايسبوكمجموعات  عبرالعالقات البيداغوجية عنوان"موسومة بعامة 

 (لجامعة قالمة  العلوم اإلنسانية و االجتماعية

 

 

، على أن ال تستعمل هذه المعلومات نرجو منكم االجابة على األسئلة التي تستخدم لغرض علمي و بحثي 

 لغير هذا الغرض .

 على اإلجابات المناسبة (  √)مالحظة : ضع عالمة 

 

 

 

 

 

 

 

 إشراف األستاذ:                                                                                 إعداد الطالبات :

                                                                   عبد الرزاق حموش.د/بلمارس صفية 

 موساوي إيمان 

 دغمان مريم 

 2018_2017السنة الجامعية:                                               
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 المحور االول: البيانات الشخصية:

 ـ الجنس : 01

 ذكر                    أنثى

 ـ السن:02

 فأكثر  35من                      34ـ 30من                 29ـ 25من             24ـ20من

 لتخصص:ا -03

جذع  مشترك إعالم واتصال  إعالم                  اتصال                 تكنولوجيات االتصال والمعلومات 

 والمجتمع 

 اتصال وعالقات عامة                      االتصال الجماهيري والوسائط الجديدة 

 ـ المستوى  :04

 2ماستر             1ماستر      الثانية              الثالثة             

 المحور الثاني : استخدامات الطلبة لشبكة األنترنيت في اإلطار البيداغوجي  

 ـ ما مهاراتك في استخدام  شبكة  األنترنيت  ؟05

 ضعيف                              متوسط                       جيد 

 جامعي لهذه الوسيلة التكنولوجية  ؟ما أكثر  استخداماتك كطالب  -06

 في إطار علمي بيداغوجي                   استخدامات شخصية               أخرى تذكر  .......................  

 ـ هل تواجه صعوبة في استخدام  شبكة األنترنيت للغرض العلمي والبيداغوجي  ؟07

 ال                              احيانا   نعم                                   

هل سبق و أن  الحظت ميال  لدى زمالئك وأساتذتك   في االستخدام العلمي والبيداغوجي لهذه   -08

 الشبكة؟ 

 نعم                                      ال                              أحيانا 

 المساعدة في العملية البيداغوجية  ؟ ماهي التكنولوجيات األخرى  -09

أجهزة  العرض    أجهزة التسجيل                  الهواتف الذكية                   أجهزة لوحية محمولة    

 اخرى تذكر ..........

 ما مدى فائدة   استخدام هذه الوسائل في استيعاب المادة التعليمية ؟-10

 ضرورية جدا                           مكملة للوسائل التقليدية                               ال فائدة منها 

 ـ حسب رأيك ما  أبرز الفوائد المتوخاة من استخدام التكنولوجيا في التعليم ؟11

 القضاء على الملل                   مواكبة التكنولوجيا                 فهم المادة التعليمية بسهولة          
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 فوائد أخرى............... 

 الفايسبوك ومجموعاته االفتراضية :الطلبة الجامعيين لموقع  ات المحور الثالث :استخدام

 ـ ماهي فترات  استخدامك لموقع الفايسبوك خالل اليوم ؟12

 في الصباح                                                       في اوقات الفراغ              

 في المساء                                                     غير محدد بوقت معين 

 ـ ماهو الهدف من استخدامك لموقع الفايسبوك ؟13

 التواصل مع الزمالء  التواصل مع االساتذة                   الدردشة مع األصدقاء و الترفيه   

 أخرى تذكر .................................................

 ـ  هل ترى فائدة  من المجموعات الفايسبوكية  الموجودة  ألغراض بيداغوجية  بين زمالئك وأساتذتك ؟14

 إلى حد ما                                                ال             نعم                                    

 ـ حسب رأيك ماهي أسباب  اإلقبال على هذه المجموعات ؟15

تبادل المعلومات         معرفة  أي جديد علمي وبيداغوجي        النقد وإبداء الرأي             السخرية 

النقاش حول مواضيع بحثية             أخرى تذكر                     وتفريغ المكبوتات         

....................................... 

 هل تشارك افراد المجموعة المناقشات الجماعية والمنشورات المختلفة  ؟  -16

 نعم                                            ال أحيانا     

 أغلب مشاركاتك في هذه المجموعات ؟ـ ما طبيعة   17

النشر            التعليق             اإلعجاب                مشاركة  المضامين المنشورة          االكتفاء 

 بالمشاهد والتلقي     

 أخرى تذكر:............................................. 
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 طالب ( عبر مجموعات الفايسبوك: –المحور الرابع:العالقة البيداغوجية )أستاذ 

 هل تتواصل مع  أساتذتك عبر موقع الفايسبوك ؟  -18

 نعم                                      ال                           أحيانا

 هل يتم ذلك عبر ؟ : -19

 الفضاء االفتراضي العام للمجموعة                         التعليقات والردود       المسنجر الشخصي               

 أخرى تذكر :...............................

 هل يشارككم األساتذة النقاشات في المجموعة ؟ -20

 أحيانا      نعم                                           ال                                  

 هل يقوم األساتذة بنشر مضامين معينة على فضاء المجموعة ؟  -21

 نعم                                 ال                                  أحيانا

 ؟ -إن وجدت –ما طبيعة هذه المضامين  -22

كتب ومراجع وروابط                    إعالنات )تغييرات ، تعويضات ، غياب ....(             دروس 

 إلكترونية           محاضر النقاط وإجابات االمتحان                         مضامين شخصية لألساتذة         

 أخرى تذكر :............................................     

 كيف  يتجاوب زمالئك مع منشورات األساتذة ؟ : -23

تفاعل إيجابي                  تفاعل سلبي                عدم االهتمام                 االكتفاء بالعالقة الرسمية 

 في الواقع 

 أخرى تذكر:...........................

 هل يقوم زمالئك بنشر مضامين معينة على فضاء المجموعة ؟  -24

 ال                                  أحيانا نعم                                

 ؟ -إن وجدت –ما طبيعة هذه المضامين  -25
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إعالنات مختلفة                    كتب ومراجع وروابط إلكترونية                منشورات غير علمية أو 

 بيداغوجية 

 ........................   مضامين شخصية للطلبة          أخرى تذكر :....................

 كيف  يتجاوب زمالئك مع منشورات بعضهم  ؟ : -26

تفاعل إيجابي                  تفاعل سلبي                    عدم االهتمام               االكتفاء بالعالقة التقليدية 

 في الواقع 

 أخرى تذكر:...........................

 هذه المجموعات طلبة وأساتذة من جامعات أخرى ؟ هل يشارك في -27

 نعم                    ال                        أحيانا

 ماهي إيجابيات استخدام مجموعات الفايسبوك ألغراض بيداغوجية ؟-حسب رأيك  – 28

ت التقليدية                             ربح الوقت والجهد                         التخلص من روتين واشكاالت التعامال

توفير امكانيات أحسن للتفاعل خارج األطر الرسمية           تبادل المعارف والمعلومات واألراء 

 والنقاشات بحرية    

 ......أخرى تذكر :...............................................................................................

 ماهي أبرز سلبيات استخدام مجموعات الفايسبوك ألغراض بيداغوجية –في تقديرك  -29

 ضياع هيبة األستاذ         انحراف العالقة البيداغوجية عن إطارها           تسطيح التعامالت          

 ت االفتراضية على حساب الواقع   الخروج عن اآلداب والضوابط                           طغيان العالقا   

 إضعاف المستوى وتشجيع االتكالية في توفير المعلومة       

 أخرى تذكر :......................................................................

-أستاذ ماهي الضوابط التي تقترحها  لتفعيل دور هذه المجموعات في تفعيل العالقة البيداغوجية ) -30

 طالب( في هذه المجموعات؟
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إلغاء الهويات واألسماء  المستعارة                   شطب التعليقات المخلة              إنهاء عضوية 

 المخالفين 

 تنظيم العمل بهذه المجموعات في اطر رسمية                    حذف صور البروفايالت غير المناسبة  

 ......................................أخرى تذكر........

 هل ترغب في استمرار ارتباطك بهذا النوع من المجموعات الفايسبوكية ؟ -31

 نعم                                                                      ال
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 02الملحق رقم

 بيانات كمية للفئات و عناصرها من حيث المضمون

 فئــــــــــــــــات المـــوضـــــــــــوع

   التكرار  النسبة المجموع

 أبرز المواضيع  علمية   

البيداغوجية 

 المنشورة
 النقاطمحاضر    

 تنظيمية   

 ترفيهية   

 مشاكل   

 لمجموع   

أشكال االعالنات  متنوعة    

 المنشورة 
 بيداغوجية   

 شخصية   

 المجموع    

طبيعة التعليقات و  جادة   

 الردود
 نقاشية   

 ساخرة    

 عنيفة   

 المجموع   

طبيعة الجمهور  أعضاء المجموعة   

 المستهدف
 الجمهور العام    
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 مجموعات أخرى    

 فئة خاصة   

 المجموع    

 فئـــــــــــــــــات االتـــــجــــــــــــــــاه

 االتجاه نحو األساتذة إيجابي    

 سلبي    

 محايد    

 المجموع    

 االتجاه نحو الطلبة  إيجابي    

 سلبي    

 محايد   

 المجموع    

االتجاه نحو العالقة  جيدة   

 البيداغوجية 
 متوسطة   

 ضعيفة   

 المجموع    

 فئـــــــــــــــــــــــات التفـــــــــــــاعـــل

األطراف البارزة في  الطلبة    

 المضمون 
 األساتذة    

 أشخاص مجهولين    

 المجموع    
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الطرف الفاعل في  الطلبة    

 العالقة البيداغوجية 
 األساتذة   

 المجموع    

 فئــــــــــــــــــــــات المــــصـــــدر

 المصدر شخصي   

 رسمي   

 غير معروف   

 المجموع    

 الجموع الكلي     
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 03الملحق رقم

 أسئلة المقابلة:

مقابلةةةع مةةةا )ة(ةةةدادوح(م ية"ةةةسم  مومةةةعي بقاةةةا  لةةةعة )  ةةة ة م)   ةةةا  و ام ةةةع  (1

 .20/03/2018قالمع( بداريخم

 )لبمس)غع ي؟.(دخس)ما ك للدكوعلع ما )لحسيثع في  ملك ) فمما  دمثل ـ1

يبةةةةةسخ )(ةةةةةدخس)مي للدكوعلع مةةةةةا مةةةةةا ع ةةةةةس)ةه للمحا ةةةةة )  م)ة مةةةةةا  )لمع  ةةةةةع   مةةةةةا   

خ(ةةةدخسم ا للدع)مةةةل مةةةا )لةةةمم ت مةةةا )لمام ةةةا  )ةفةةة ا م م  ةةةي بالقاةةةا فةةةي  بةةةاة  
 )ة ما  )لبمس)غع مع ما  سريس معش )ف ما )لمائعلما )لبمس)غع مما. 

هةةةةلت )لدكوعلع مةةةةا  )لحسيثةةةةع مقار ةةةةع طبم ةةةةع  مةةةةام  )ل لبةةةةع مةةةةا  "اةةةةي رخيةةةةك مةةةةا ـةةةة2

 بالع(ا ل )لدقلمسيع ؟.

هوةةةاج  مةةةام  لكةةةا "اةةةي رخيةةةي هةةةل) )لدمةةةام    يةةةم)  محد ةةةا "مةةة  خ  )(ةةةدخس)ما  ا   
 قد ةةةة   لةةةةت ب ةةةةل )لد بمقةةةةا  للدع)مةةةةل م)لد ةةةةارف  م  ياةةةةدخسمع  ا ل ةةةة    لمةةةةي 

 خم )لبح . 

 ا )ل لبع؟.هي خشكا  ) (دخس)ما  ل بكع )  د  ت في  ع)ملك م ما ـ3

 )لدع)مل  ب  )لب يس ) لكد م ي. ـ 

 .)لفايابعج)لدع)مل  ب  معقا ـ 

 ,viber)لدع)مل  ب  ـ 

 .imo)لدع)مل  ب  ـ 

  مف   ا )(دخس)ة مممع ا  )لفايس بعج في )لدع)مل ما )ل لبع ـ ملماد)ـ؟. ـ4

  بال لبةةع فةةي خه مقةةت مفةةي خه خر)هةةا  ةةس ر)  ةةع م ةةس ف الةةع  "مةة  (ةة لت لةةي )   ةةا  

مخ ةةةس ر(ةةةالدي  قةةة خ ميدمةةةامبع  م  ةةةا   مةةةا خ ةةةي خ(ةةةدقبل خ(ةةةئلع  م " ةةةا  مةةةا مكةةةا   
 قبل )ل لبع.

هةةةل  فاةةةل )لفاةةةات)  )لع)ق مةةةع )ل (ةةةممع خة ) فد ) ةةةمع فةةةي  فا لةةةك مةةةا طلبدةةةك ـ  ـةةة5

 ملماد)ـ؟. 

خفاةةةةل مةةةةا  مةةةةا  ا"مةةةةع )لدفاةةةةمل خفاةةةةل )لع)ق مةةةةع )ل (ةةةةممع ة  ممال ةةةةا فةةةةي )لدفا ةةةةل  
فةةة    قةةةسيا شةةة م"ا  خفاةةةل مم  فةةةع رة  )لف ةةةل  لةةةت )لمباشةةة  مقار ةةةع با فد ) ةةةمع 

 )لدي    فدح مما  خم(ا للدع)مل م)لدفا ل. 
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يو ةةة ها )ل لبةةةع ةغةةة )  بمس)غع مةةةع مع )لدةةةي )لفاياةةةبع هةةةل   ةةةارج فةةةي )لمممع ةةةا   ـةةة6

 طبم ع   اطك ؟. مما

   فع ةةةس  هةةةلت )لمممع ةةةا  خقةةة     ةةةا بحكةةةا خ وةةةي ماةةة ملع فةةة   )  ةةة ة م)   ةةةا  

 1للدع)مةةةةل مخ(ةةةة   مةةةةا  ا"مةةةةع )لعقةةةةت  "مةةةة  بممةةةة ة م ةةةةا م لعمةةةةع خم ملفةةةةا  ب ةةةةس 
 (ا ا   خ س )لد لمقا  م)لم ار ع.

 مع )لدي  و ط فم ا في  فا لك ما طلبدك؟.)لفايابع هي )لمممع ا   ما ـ7

   قا   امع. 2مممع ع )لما(د  ـ 

  امع. )  ا  م  قا  1مممع ع )لما(د ـ 

  كوعلع ما. 2مممع ع )لما(د ـ 

(ةةةدمابا  )لدةةةي   "  ةةةا  وةةةس  فا لةةةك مةةةا )ل لبةةةع  بةةة  هةةةلت طبم ةةةع )لةةة ةمة م)  مةةةا ـةةة8

 )لفاات) ؟.

 خغلبمد ا شك  خم ع ما .  

(ةةةدخس)ة هةةةلت )لمممع ةةةا  فةةةي )ل  قةةةع )لبمس)غع مةةةع هةةةي فع) ةةةس ) "اةةةي  قةةةسي ج مةةةا ـةةة9

 وخ(داد ـ طالي(؟.

 ةةةةسة   يةةةةفي مفةةةةي )لعقةةةةت )لموا(ةةةةيي عمكا مةةةةع ) (دفاةةةةاريممةةةةع  )لم لعمةةةةع ةم   ح   
 ر باط بعقت محسة خم مكا  محسة.) 

 (دخس)ة هلت )لع(ملع و)لالبما (؟.ـ ما خب   ) شكالما  )لدي  ع) ه )10

  قص )لد  مع في ب ل )ة"ما .  

 (دخس)ة هلت )لع(ملع؟. شكالما  م)لالبما  )لموم ح  ا ) مف  ع) ه ) ـ11

........................................................................................... 

  قمممك لدفا ل )ل لبع ما مو عر) ك  ب  هلت )لمممع ا ؟. ما ـ12

 ممدا .

مع فةةةي   قدةةةك مةةةا )لفاياةةةبع (ةةةدخس)ة هةةةلت )لمممع ةةةا  هةةةل  فاةةةل ) (ةةةدم )ر فةةةي ) ـةة13

 )ل لبع؟.

    لل الي.  ا بالدأ مس  خ"س خ وي خق  
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 04ملحق رقم 

مقابلةةةع مةةةا : "ةةةلا خ لدةةةاسل  لامةةةعل بقاةةةا  لةةةعة :ا ةةة ة  :   ةةةا    ام ةةةع  ام ةةةع(  (1

 .20/03/2018بلارسخخ

 "لخع:ما ك مللكنعمع يا :محعسثع ف    لك :مبيع:غع  ؟.: في ا  ل ثل ـ1

   ة :آلم .:م رض،  :اف  شاشات   

طبي ةةةةع   ةةةةا   :مهلبةةةةع مةةةةا  ةةةةيث :ملكنعمع يةةةةات :محعسثةةةةع مقاردةةةةع  حاةةةةي رمسةةةةك مةةةةا ـةةةة2 

 بامع"ائل :ملقليعسع ؟.

  ناك مفت :دلباث من طرف :مهلبع   ركيز كبير مكثر من :مع"ائل :ملقليعسع.  

    مشكا  : "لخع:مات مشبكع : دلردت ف   ع:صلك ما :مهلبع؟. ما ـ3

 .:مفاسابعك يل،  :اس  

 ـ؟. كيف  رى :"لخع:ة م  ع ات :مفاسس بعك ف  :ملع:صل ما :مهلبع ـ  م ا : ـ4

 "لخع:ة "هل من ل    رض :ا  دات  :منلائج .:ـ 

 ـ :مل ا   ما إشكا ت :مهلبع د ن :محضعر :مفيزسق .

 ةةةل  فضةةةل :مفضةةةاع:ت :مع:  يةةةع :مر"ةةة يع مة : فلر:عةةةيع فةةة   فا لةةةك مةةةا طلبلةةةك ـ  ـةةة5

 ـ؟.   م ا :

فةةةة  :محقيقةةةةع مفضةةةةل :مفضةةةةاع:ت :مع:  يةةةةع :مر"ةةةة يع، د  سكةةةةعن  نةةةةاك  فا ةةةةل   ركيةةةةز   

مكثةةةر ك ةةةا مدةةة  مةةةن لةةة   :مفضةةةاع :مةةةع:    س كننةةة  من مفهةةةا إ : فهةةةا :مهامةةةي مة   مةةةن 
 ل   :   ا  :مغير :ملفظ .

يع :ملةةة  سنشةةةط ا :مهلبةةةع  غةةةر:ض بيع:غع يةةةع :مفاساةةةبعك ةةةل  شةةةارك فةةة  :م   ع ةةةات  ـةةة6

  ما طبي ع دشاطك ؟.

د ةةةا مشةةةارك، مةةةن لةةة    عةةةا إ  دةةةات،  حفيةةةز :مهلبةةةع، :م شةةةاركع فةةة  منا شةةةع ب ةةة    
 :م ععع ات :مل  سثير ا :مهلبع.

 طلبلك؟.يع :مل   نشط فيها ف   فا لك ما :مفاسابعك   :م   ع ات  ما ـ7

   ا      ات  امع م ام ع  ام ع.: 1م  ع ع ما"لر  

"ةةةل ابات :ملةةة    حظهةةةا  نةةةع  فا لةةةك مةةةا :مهلبةةةع  بةةةر  ةةةيث طبي ةةةع :مةةةرد د  :  مةةةا ـةةة8

 :مفضاع:ت؟.
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فةة   ةةةيث  نةةاك  فا ةةل باةةةيط مةةن طةةةرف :مهلبةةع،  دةةة  رب ةةا مةةيس كةةةل :مهلبةةع مشةةةاركين   
 دلردت مب   :مهلبع.:م   ع ع م  رب ا منقص : 

"ةةةلخع:ة  ةةةيث :م   ع ةةةات فةةة  :م   ةةةع :مبيع:غع يةةةع ـةةة حاةةةي  قةةةعسرك مةةةا  ةةة  فع:ئةةةع :9

  م"لا  ـ طامي(؟.

  ع :ملقر  مكثر م ا سخف  :مب ع :م ع:ري بين : "لا   :مهامي.  

 "لخع:ة  يث :مع"يلع  :مالبيات(؟.ـ ما مبرز :اشكاميات :مل   ع:   :10

 :ملهرق إمى ب   :م ععع ات :مغير مفيعة.  

 "لخع:ة  يث :مع"يلع؟.اشكاميات  :مالبيات :م ن رة  ن :كيف  ع:   : ـ11

  عة :ملفا ل ما :م ععع ات :مغير مفيعة.  

  قيي ك ملفا ل :مهلبع ما منشعر: ك  بر  يث :م   ع ات؟. ما ـ12

 .8  فا ل بايط مأل"با  :مل   ا  كر ا ف  :ماط:  ر ا  

يع فةةة     لةةةك مةةةا :مفاساةةةبعكث :م   ع ةةةات "ةةةلخع:ة  ةةةي ةةةل  فضةةةل : "ةةةل ر:ر فةةة  : ـةة13

 :مهلبع؟.

 إ : كادت :م ععع ات  يعة   خعة :مهامي  : "لا  ف  فها :ملخ ص مكثر.  
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 05ملحق رقم

مقابلةةةة امةةةة:ا"مرةةةة اساا ملدينةةةةسا عةةةةاإلا"مةةةةتصا ابقعةةةة ا لةةةة إلا"  ةةةة إلاي"   ةةةةا ا (1

 .19/03/2018)جامع انامم (اب ارصخا

ار خت"ما كامل كن م جياا"محتصث افسا ملكا"مبيت"غ جس؟."افيماا  مثلاـ1

"رةةةة خت"ما سامل كن م جيةةةةاا نقعةةةة األمةةةةحانعةةةةميااا"مي اا حهةةةةيلا"متري   رةةةة ختإلافيةةةة ااا

"مشةةةةبك امامةةةة:ا"ممعل مةةةةاأاي حةةةةتصثاا ا رةةةة ختإلا لبيقةةةةاأا  ةةةة ا"ممعةةةة   امللجةةةة  اماةةةةاا
  قةةةاايبةةةةل"م األعشةةةةاتا"معةةةةلياا"م قتصميةةةة  ا مةةةااعاعيةةةةاااف رةةةة ختإلاجاةةةةادا"معةةةةلاا  ياعةةةةاا

 ا لةةةةحا"محارةةةةلا"ممحمةةةة  ا " ةةةةلا"مقا ةةةة ام قةةةةتص ا"مةةةةتري  األ ةةةةاف األمةةةةحا"   مةةةةا ا"مةةةةت" 
ام عايلا"محه ر ا زيصتا"مللب اببعضا"ممل"ج:.اا

 عةةةةلار صةةةةكامةةةةااابيعةةةة ا اةةةةاينا"مللبةةةة امةةةة:ارةةةة  ا"م كن م جيةةةةاأا"محتصثةةةة امقارعةةةة ااـةةةة2ا

ابام را لا"م قليتص ا؟.

"م اةةةةاينا اصخ لةةةةما ثيةةةةل"امةةةةاا"م رةةةةا لا"م قليتصةةةة  افاملامةةةةلاص اةةةةاينامةةةة:ا"ممعل مةةةةاأااا
امةةةة ا عةةةةلامناةةةة ر ا"مخةةةةاكا)"ممعل مةةةةاأا"م كن م جيةةةة ا"محتصثةةةة ا لقةةةةحا"م ةةةةساصل"رةةةةاام

 اايبةةةاا  ثةةةلامةةةاا"منالصةةة ا ةةةا ل( اابعةةةاا بقةةةحا"معةةةلياا"م قتصميةةة ا"م  ا ليةةة ا فهةةةلامةةةاا
ا"مشلحا"م قليتي.

ارسا شكا ا" ر خت"ماأامشبك ا" ع لعتافسا  "صلكام:ا"مللب ؟.امااـ3

اـا"م  "صلا بلا"مبلصتا" مك ليعس.

ا بلا"مشبكاأا" ج ما ي )مام  اأا"م خ  اأ(.ـا"م  "صلا

ا يما ل ا"ر خت"إلامام  اأا"م اصساب كافسا"م  "صلام:ا"مللب اـايمماس"ـ؟.اـ4

"رةةة خت"إلا"ممام  ةةةاأافةةةسا"م  "صةةةلاماةةة اجةةةت"ا اصةةة ا نةةةتا"محاجةةة امل  "صةةةلا"معاجةةةلااا
مةةة:ا"مفةةة "ااممةةةاس"؟امعةةة اميعةةةتارنةةةاكامنةةةابلاياةةةلياررةةةمي ا هةةةماا"م صةةة  ا"معةةةلص:ا

ال م ا اص ا   ا"معللا"مرب  ي .اااملمع

اـااـةةة5 رةةةلا  هةةةلا"م هةةةات"أا"م "نعيةةة ا"ملرةةةمي ا إلا" ف ل" ةةةي افةةةسا  ا لةةةكامةةة:االب ةةةك

ايمماس"ـ؟.ا

مكةةةلافهةةةاتاين ةةة ا"مخةةةاكاي"رةةة خت"ما  ا"مخاصةةة  ا"مع نةةة ابينامةةةاا كامليةةة  امةةة مكاصبةةةتيااا

مةةة "نعسا"ملرةةةمسا ةةةلامنامةةةاافةةةساغاصةةة ا"مرميةةة امكةةةاافقةةةاام "تاي ي  ةةة ا"ممثةةةل.ا"م هةةةاتا"
امممارر ا"معملي ا"م عليمي اي"م هاتا"م  ا لسار ا"م ت" امل "ن:ا"ملرمس.

ي ا"م ةةةساصنشةةةطراا"مللبةةة امغةةةل"اابيت"غ جيةةة ا"م اصعةةةب  رةةةلا شةةةاركافةةةسا"ممام  ةةةاأااـةةة6

ايمااابيع اعشااكا؟.
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  ةةةا ا"مامةةةاريلياي"م رةةةا اا"ماتصةةةتل الب: اب ةةة  سامعةةةص  ا خ ةةةاامارةةة لا " بةةةاماا

ملةةةل ا لةةةحا"ر  عةةةار"أا"مللبةةة ايعشةةةلاامام  ةةة ا"م خ ةةةاا لةةةحا"م اصعةةةب ك شةةةاركافةةةسا
ا"ممل اأا"م ساص علا  دصعاااباملليا"م قليتص .ا

اي ا"م سا نشاافيااافسا  ا لكام:االب ك؟."م اصعب  رسا"ممام  اأاامااـ7

"ممام  ةةةةاأا"م ةةةةساصنشةةةةطراا"مللبةةةة ام خ  ةةةةا ا  اغيةةةةلارةةةة "ا جيةةةةلا لةةةةحا"م عةةةةا  أااا
اا لا"مخاص ا لماارنحتا"م لص اب مك.ااا"م "ر لا بلا"ملر

رةةة ااباأا"م ةةةسا   ااةةةاا نةةةتا  ا لةةةكامةةة:ا"مللبةةة ا بةةةلارةةة  اابيعةةة ا"مةةةل ي اي" امةةةااـةةة8

ا"م هات"أ؟.

ا غللا"مل ي األماا"ر  عار"أاأل افي ا ياشكلايماام أ.اا

رةةة خت"إلارةةة  ا"ممام  ةةةاأافةةةسا"مع نةةة ا"مبيت"غ جيةةة اف " ةةةتا"ارةةةسا عةةةلا قةةةتصلكامةةةااـةةة9

ال(؟.) ر اساـااام

اـاأل  اتاع  اماا"م  "صلاغيلا"ملرمسافسامعا ا"م يان.

اـا لقامعا  ا  "صلي ا ام ت" ا"ف ل" ساملقع .

ار خت"إلار  ا"م ريل ا)"معلبياأ(؟.ـاماا بلدا" شكامياأا"م سا  "ج ا"10

اـا تإلا  فلا"م كن م جياامت اجمي:ا"مللب ابشكلام عايي.

نةةةتا  ةةة اا"مماةةةا ام اةةةايد"أامةةةااا"م اصعةةةب كـةةةا ةةةبابي ا"مقةةة "عياا"ممنامةةة امل  ا ةةةلا بةةةلا
ا"مللفيا.

ا يما  "ج ا" شكامياأاي"معلبياأا"ممناللا اا"ر خت"إلار  ا"م ريل ؟.اـ11

اـا تإلا"   ما ا"مكلسا لحار  ا"م هات"أا اص افسا"ممعا لا"محعار .ا

ـةةةا" ج اةةةا ا"مشخ ةةةسام حقيةةةقا"م ا ةةةتلامةةةاارةةة  ا"م هةةةات"أامةةة:ا لةةةقا"مماةةةا ا مةةةاإلا ياا
ا"محعارياأا"مممكن .اشكلاما

ا قييمكام  ا لا"مللب ام:امنش ر" كا بلار  ا"ممام  اأ؟.اامااـ12

منشةةة ر" ساميعةةةتا ثيةةةللايمكةةةاا"م  ا ةةةلاصبقةةةحافةةةسا"ممعةةة  صاأا"ملبيعيةةة ايفةةةساجةةة امةةةاااا
"   ةةةل"إلا"مم بةةةا  امةةة:امل" ةةةالاابيعةةة ا"مم نةةة: ابمعنةةةحا عةةة ا امةةةاع:امةةةاابعةةةضا"منقاشةةةاأا

امث (.اemojis"م عاملا"ملرمسا)"ر خت"إلااي"مل ي ا"مااعبي ا"مبعيتلا ا

ي افةةةسا  ن ةةةكامةةة:ا"م اصعةةةب  رةةة خت"إلارةةة  ا"ممام  ةةةاأارةةةلا  هةةةلا" رةةة مل"رافةةةسا"اـةة13

ا"مللب ؟.
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ابعةةةةااصنبالةةةةسا" رةةةة مل"رافةةةةسارةةةة "ا"مةةةةنا امةةةة:ا" ع  ةةةةاحا لةةةةحا يا لةةةة  ا  ةةةةل ا  ثةةةةلااا
اعاا  افساربيلا حقيقا فهلا  ن اي فهلاع ا  اممكن .
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 06ملحق رقم 

مقابلةةةع مةةةا : "ةةةداسم ر" بةةة  "ةةةاإل ر بقاةةةا  لةةةعة :ا ةةة ة  :   ةةةا    ام ةةةع "ا اةةةع(  (1

 .2018 04/17/بداربخم

 ـ فإلاا  داثل :"دخ :ما ك  لدكنع ع إلا : ح بثع في  الك : بإل :غع ي؟.1

 داثةةةةةل  "ا"ةةةةةا فةةةةةي : بحةةةةةو  ةةةةةل : ا لعمةةةةةا  : اع ةةةةةع   فةةةةةي : ا ةةةةة    :  "ةةةةةا ل    

   عظإلف هذه : اا لعما  في  الإلع : د ربس.

ـةةةة راةةةةا ر بةةةةك مةةةةا ببإل ةةةةع   ةةةةا ج :  لبةةةةع مةةةةا هةةةةذه : دكنع ع إلةةةةا  : ح بثةةةةع مقار ةةةةع 2

 با ع"ا ل : دقلإل بع ؟.

: بحةةةعه  هةةةع مةةةا  بل ئةةةعل   ةةةد :"ةةةدخ :ة هةةةذه : ع"ةةةا ل مةةةل   ةةةل   ةةة :   غلبإلةةةع :  لبةةةع  

 ث  "لبا  لد   : ها. بؤ

 ـ ما هي  شكا  : "دخ :ما   شبكع :  د  ت في  ع:صلك ما :  لبع؟.3

 ـ  ل ب بق : ب ب  :ا كد   ي.

 ما بلبع :  كدعر:ه  خاصع : اان  . : فابابعكـ :"دخ :ة 

 ـ كإلف   ى :"دخ :ة م اع ا  : فابس بعك في : دع:صل ما :  لبع ـ   ااس: ـ؟.4

: "ةةةةةدخ :ة  ةةةةةا   بكةةةةةعل مةةةةةل خةةةةة    لةةةةةا محالةةةةة :   ل لبةةةةةع   ب ةةةةة  : الدقإلةةةةةا  

  : اند با .

ـةةة هةةةل  فضةةةل : فضةةةا :  : ع:" إلةةةع :  "ةةةاإلع  ة : فد :لةةةإلع فةةةي  فا لةةةك مةةةا بلبدةةةك ـ 5

   ااس: ـ؟.

: فضةةةةا :  : ع:" إلةةةةع :  "ةةةةاإلع   هةةةةا   اةةةةإل   لةةةة  :بت :  داا إلةةةةع : حقإلقإلةةةةع  : دفا ةةةةل   

 نه :فد :لي. بكعل   ها  ع ه  كث  م

إلع : دةةةي بنشةةةؤها :  لبةةةع  غةةة :  بإل :غع إلةةةع : فاباةةةبعكـةةة هةةةل  شةةةارك فةةةي : ا اع ةةةا  6

  ما ببإل ع  شابك ؟.

م اع ةةةةةع بلبةةةةةع :   ةةةةةا    :ا ةةةةة ة   ام ةةةةةع ماةةةةةد ا ا  ب ةةةةة  : ا اع ةةةةةا  : دةةةةةي   

   ا ج : قضابا : إلعمإلع : دي ب إلشها : ا داا.

 ـ  ش  محال :  ـ ملدقإلا .

 إلع : دي  نشت فإلها في  فا لك ما بلبدك؟.: فابابعكـ ما هي : ا اع ا  7

........................................................................................... 
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ـةةة مةةةا ببإل ةةةع : ةةة      : "ةةةد ابا  : دةةةي   راهةةةا  نةةة   فا لةةةك مةةةا :  لبةةةع  بةةة  هةةةذه 8

 : فضا : ؟.

با   بةةة  : كةةةا باي  خاصةةةع بلبةةةع : ةةة كدعر:ه   كثةةة  با الدقإلةةةا  : عبنإلةةةع  :  لبةةةع مهداةةةإلل

  :    إلع  : "دفاار:   لد : انه إلع.

ـةةة راةةةا  قةةة ب ك مةةةا هةةةي فع: ةةة  :"ةةةدخ :ة هةةةذه : ا اع ةةةا  فةةةي :   "ةةةع : بإل :غع إلةةةع 9

   "داس ـ با ا(؟.

   "إلع   ناإلع :  لبع مل : نارإلع : بإل :غع إلع  : انه إلع.  

 :اشكا إلا  : دي  ع: ه :"دخ :ة هذه : ع"إللع  : البإلا (؟. ـ ما  ب ز10

  أل"ف     ب   :  لبع باد لع ها مل   ل م لحدها : شخ إلع.  

 ـ كإلف  ع: ه :اشكا إلا   : البإلا  : ان     ل :"دخ :ة هذه : ع"إللع؟.11

 :ابد ا   ل هذه : ا اع ا .  

 ه : ا اع ا ؟.ـ ما  قإلإلاك  دفا ل :  لبع ما منشعر: ك  ب  هذ12

ب ةةةة  :  لبةةةةع بدفةةةةا لعل  شةةةةكل  ب ةةةةابي مةةةةا : انشةةةةعر:  خاصةةةةع : الدقإلةةةةا  : عبنإلةةةةع   

  :    إلع  خ ى   خل لال رقل :هدااما ها.

إلع فةةةي   "دةةةك مةةةا : فاباةةةبعكـةةة هةةةل  فضةةةل : "ةةةدا :ر فةةةي :"ةةةدخ :ة هةةةذه : ا اع ةةةا  13

 :  لبع؟.

 داا إلةةةةع : حقإلقإلةةةةع  مهةةةةا    فضةةةةل   نةةةةي  يمةةةةل ب هاإلةةةةع : كدةةةةاج : ةةةةعر"ي  :   "ةةةةا  : 

  ااها في باا  : هعبا  : ع:" إلع  ل لبع  كث  مل : هعبا  :افد :لإلع. 
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