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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 
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( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة ع
َ
( صفحة للبحوث 25لى )تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ
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خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –، وُيحال النقل غير املشروع
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك
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ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ن يلتزم الباحث )املؤ  -5
َ
ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي :يجب أ ِ

 
 ل

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

نت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كا

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتينوتثبيت كلم، (350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ا الشرو  م 
َ
ة فكما هو مبي ن التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ ط  العلمي 

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

و 
َ
ها أ ِ

 
ا في متن البحث .على تحقيقها وحل  دحضها علميًّ

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

 ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح ا
َ
لذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

 ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها
َ
البحث، واختيار  يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات 
َ
سئلة البحثية أ

َ
 التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

وزان ُيقبل 
َ
و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

َ
البحث أ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقت ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
ض ى أ

                                                            التنويه
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َ
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ت
ْ
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ُ
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َ
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وِر الل
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َحش 
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مة امل ِ

هـ( على الشرح الصغير لبحرق على 1325مقد 

فعال
َ
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ْيَمن ف
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ُ
ِرق فل

ْ
ش

َ
ْست

ُ
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َ
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 ِإيمان عزيز خضر وعمار عبداللطيف زيد العابدين      ومكوناته وفوائده للباحثين والدوريات
861 - 892 

ة ساليب التحليل املوضوعي  ملصادر املعلومات في البيئة الشبكي 
َ
 أ

ر عبدالبا                                                              و رفل نزار عبدالقادر قيمجد ميس 
893 - 924 

استراتيجية البحث عن الرسائل الجامعية بواسطة رؤوس املوضوعات في قواعد البيانات 

   Pro-Questاملتاحة على االنترنت : قاعدة بيانات 

ر عبدالباقي                                                              لقادرو رفل نزار عبدا مجد ميس 

925 - 956 

ة  ة التعليمي   تكنولوجيا املعلومات ودورها في العملي 

 وسمية يونس سعيد شهد وعد هللا ياسين                                                              
957 - 984 

 تحديات أمن املعلومات واألمن السيبراني في مؤسسات املعلومات

 و سمية يونس الخفاف مهند محمد منيب                                                              
985 - 1012 

اعتماد األساتذة الجامعيين على مواقع التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات: كلية 

نموذًجا
ُ
 و سرمد صديق غازي  شيماء هاشم يوسف      اآلداب جامعة املوصل أ

1013 - 1046 

  تجتاا علم اال حبوث

 دراسة اجتماعية تحليلية لتفاوت التنموي بين الشرق والغربا

يوب خليل ِإبراهيم الجبوري                                                              
َ
 وحارث حازم أ

1047 - 1070 

سة درا -املجتمع العربي وثنائية الشرق والغرب  -املرحلة الحضارية ودراسات االستشراق

 و نادية صباح الكبابجيشفيق ِإبراهيم صالح                                                 تحليلية
1071 - 1094 

 دراسة مقارنة بين الصالبة والحداثة التغير عند باومن وابن خلدون 

حمد جاسمو عليافراس عباس فاضل البياتي                                                      
َ
 ء أ

1095 - 1111 



وانعكاساتها على التجربة  بعض التجارب الدولية في الخدمة االجتماعية املدرسية

اس قادر                                                                          الكوردستانية  مهدي عب 
1112 - 1142 

دراسة تحليلية  الثقافة املادية الغربية وانعكاساتها على الحرف اليدوية الشرقية

 فائز محمد داؤد                                                          اجتماعية في اسواق املوصل
1143 - 1178 

دراسة  ( في تخطيط املدن العراقية وآثارها االجتماعيةالغربية  -الثنائية ) الشرقية 

 السبعاوي  محمد عبدهللا يوسف حامد                                 تحليلية في مدينة املوصل
1179 - 1198 

 مواقع التواصل االجتماعي وتأثيرها على القيم السوسيوثقافية في املجتمعات العربية  

 زهية بختي                                                                                                       
1199 - 1224 

 وسائل الثقافة الغربية ودورها في تمكين املرأة املوصلية )التسويق اإِللكتروني  نموذًجا(

ة  -  نسمة محمود سالم                                                                   -دراسة ميداني 
1225 – 1252 

  الفلسفة حبوث        

 حلول ابن رشد إلشكالية املحرك األول عند أرسطو  

 سامي محمود ِإبراهيم                                                                                        
1253 – 1276 

 من دوغما اإليديولوجيا إلى فضاء اإلبستمولوجيا املضادسفة االستغراب )االستشراق فل

 هيثم محمد مصطفى                                                                                        
1277 – 1296 

دراسة تحليلية في الفكر الفلسفي السياس ي  -التصور الغربي للثورات في العالم اإلسالمي

ف                                                        د لويسلبرنار 
 

د العال  حسين ذنون سليم محم 
1297 – 1314 



 
 هـ1444م( /1/11/2022) تشرين الثاني/  وقائع املؤمتر العاشر لكلية اآلداب /(90/1)العدد ملحق                          

 1013 

اجلامعيني على مواقع التواصل االجتماعي  اأَلساتذةاعتماد  

 امنوذًجُأ: كلية اآلداب جامعة املوصل للمعلومات مصدرك

 سرمد صديق غازي و  شيماء هاشم يوسف 

10/9/2022 تأريخ القبول:       21/8/2022 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

الجامعيين على مواقع التواصل  اأَلساتذةد تناولت هذه الدراسة طبيعة اعتما        
يها وما هي أوجه والتعرف على أسباب اعتمادهم عل مصدًرا للمعلوماتاالجتماعي 

هم، كما هدفت منللمعلومات وما هي التطبيقات األكثر استخدامًا  امصدرً استفادتهم منها 
واقع، وقد اعتمدت الدراسة إلى التعرف على طبيعة المعلومات التي يستقونها من هذه الم

مته لهذا النوع من الدراسات وتم ءنهج الوصفي المسحي التحليلي لمالالدراسة على الم
ذة كلية لجمع البيانات من عينة الدراسة المتمثلة بأسات رئيسة َأداةً  االستبانةاستخدام 

 عينة عشوائية لمجتمع هذه الدراسة.بوصفها اآلداب في جامعة الموصل 
الدراسة بمجموعة نتائج أبرزها أن أكثر المواقع والتطبيقات استخدامًا  وخرجت          

آتى بالمرتبة األولى والتليكرام في المرتبة الثانية، كما  ِإذهو تطبيق الفيسبوك  اأَلساتذة من
مصدًرا بينت الدراسة أن من أكثر الخصائص التي جعلتهم يعتمدون على هذه المواقع 

خدام بالمرتبة األولى والتفاعلية بالمرتبة الثانية، وأظهرت هي سهولة االست للمعلومات
في هذه المواقع هي المراجع واالبحاث العالمية  يذساتاسة أن أكثر ما يبحث عنه األَ الدر 

الجديدة في مجال التخصص، وأبرز ما أوصى به الباحثان هو تقديم رؤى متكاملة عن 
ي مجال التزود لتواصل االجتماعي فأساليب واستراتيجيات التوظيف األمثل لمواقع ا

 ندوات ومؤتمرات علمية بهذا الخصوص. ببالمعلومات 

                                                 

  كلية اآلداب /جامعة الموصل . /قسم المعلومات وتقنيات المعرفة /س مساعدمدر 
 كلية اآلداب /جامعة الموصل ./ قسم المعلومات وتقنيات المعرفةمساعد/  مدرس 
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الجامعيين،  اأَلساتذةالكلمات المفتاحية: مواقع التواصل االجتماعي، مصدر المعلومات، 
 .الجديد اإِلعالم
 المقدمة:

وأكثرهددددا وسددددائل التواصددددل االجتمدددداعي احدددددث تقنيددددات االتصددددال الحديثددددة  تعددددد              
شدددعبية بدددين مختلدددف فئدددات المجتمدددع، فبعدددد ان كاندددت تمثدددل وسددديلة لتحقيدددق التواصدددل بدددين 

ت تمثدددل وسددديط ومصددددر معلومددداتي صدددار مسدددتخدميها وأداة لتددددعيم العالقدددات االجتماعيدددة 
حددديث يددوفر سددرعة توصدديل المعلومددات علددى نطدداق واسددع وانظددرًا لسددهولة اسددتخدام مواقددع 

تاحتها الفورية والتفاعليدة والتحدديث المسدتمر للمعلومدات ها وا ِ لفتالتواصل االجتماعي وقلة تك
ت بددديل عددن الوسددائل التقليديددة ذات الددوتيرة فصددار  مصدددًرا للمعلومدداتتزايددد االعتمدداد عليهددا 

 البطيئة.
واليدوم تشدهد هدذه المواقددع االجتماعيدة تطدور ويدر مسددبوق فدي ازديداد االهتمددام              

ل المعلومدددات بفمددل مدددا تمتلكددده مدددن خصدددائص جعلدددت منهدددا ت وسددديلة لتبدددادصدددار بهددا فقدددد 
واألكثددر تميددزًا فددي العديددد مددن الجوانددب منهددا:  اإِلنترنددتاألكثددر انتشددارًا وشددعبية عبددر شددبكة 

المسدتخدمين  مدنالمحتدوى  ِإنتدا  ِإمكانيَّدةالتفاعلية واألنية، وسهولة ومجانية االستخدام، مع 
لقدين سدلبيين. لهدذا فقدد اسدتقطبت هدذه المواقدع وا فاعلين نشطين، وليس مجدرد متصار الذين 

ذ  اأَلسدداتذةشددريحة كبيددرة فددي المجتمددع ومددن بيددنهم  االسددتاذ الجددامعي أحددد  ُيَعددد  الجددامعيين، وا 
تحكمددددده واسدددددتدالله لمدددددوارد هدددددذه الشدددددبكات كددددداديمي والنخبدددددة المثقفدددددة بركدددددائز المجتمدددددع اال

علومدات والخددمات التدي توفرهدا االجتماعية، اذ البد عليه ان يساهم مدن جهدة كمسدتهلك للم
 اهمً ا ومسدمنتًجدخدرى بوصدفه باستداللها فدي مجالده العلمدي والمعرفدي والبحثدي، ومدن جهدة أُ 

في إثراء رصيد الشبكة مدن المعلومدات واألبحداث التدي ينشدرها مدن خاللهدا، لتحقيدق التبدادل 
 العلمي والمعرفي ومساهمته في بناء المجتمع.

 اإلطار العام للدراسة:
 لة الدراسة:مشك

ت مواقع التواصل االجتماعي تمثدل وسديط ومصددر معلومداتي جديدد يدوفر لقد صار         
سددرعة توصدديل المعلومددات علددى نطدداق واسددع، فهددي ال تعطيددك معلومددات فقددط، بددل تتددزامن 
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رابدط  ِإمدافة ِإمكانيَّدةوتتفاعل معك أثناء حصولك على المعلومات مع من في الشبكة، مدع 
خددددر بسددددهولة، كمددددا أتاحددددت مددددن مومددددوع آل المعلومددددات، أو االنتقددددالللددددنص للمزيددددد مددددن 

للمسدددتخدمين فرصدددة اختيدددار المعلومدددات التدددي يروبدددون فيهدددا، ومسددداحة للتعبيدددر عدددن الدددرأ  
مكانيَّةبحرية و  ه تدذيدة عكسدية فوريدة، للتفاعل المستمر مع صاحب المعلومة، مدا يندتج عند اِ 

مى بالشد  لومدات وحلدت مشدكلة مدا كدان يسدحدثت ثورة في مجال االمدداد بالمعوبهذا فهي أَ 
فددي ظددل تنددوع منصدداتها. ومددع تنددامي االعتمدداد علددى مواقددع التواصددل  المعلومدداتي، والسدديَّما

أسدداتذة الجامعددات فهددم يمثلددون فئددة  مددنتزايددد االقبددال عليهددا  مصدددًرا للمعلومدداتاالجتمدداعي 
جدل اإلحاطدة والتعدرف وعيدًا وروبدة وحاجدة للمعلومدات مدن أَ النخبة مدن المسدتفيدين واألكثدر 

خددر البحددوث والدراسددات جددال عملهددم وتخصصددهم واالطددالع علددى آهددو جديددد فددي م بكددل مددا
كددداديمي واالجتمددداعي، وعليددده زادت صدددل المسدددتمر مدددع طلبدددتهم ومحددديطهم األَ العلميدددة والتوا

ت تشدكل مصددر معلومداتي يلجدأ لده صدار ن اصل االجتمداعي لدديهم، مندذ أَ أهمية مواقع التو 
مددداد هدددؤالء معلومدددة ومدددن هندددا تتجسدددد مشدددكلة الدراسدددة فدددي البحدددث عدددن حجدددم اعتللتزويدددد بال
 ية:من خالل التساؤالت البحثية اآلت ها مصدرًا للمعلوماتعليها بوصف اأَلساتذة

 األسئلة البحثية:
مصددددددًرا علدددددى مواقدددددع التواصدددددل االجتمددددداعي  اسددددداتذة كليدددددة اآلدابمدددددا مددددددى اعتمددددداد  .1

 ا؟وما اسباب اعتمادهم عليه للمعلومات

 ؟ اساتذة كلية اآلداب منما هي المواقع والتطبيقات األكثر استخداما  .2

مصدددددًرا مددددا هددددي أوجدددده االسددددتفادة مددددن االعتمدددداد علددددى مواقددددع التواصددددل االجتمدددداعي  .3
 .للمعلومات

مددددا طبيعددددة المعلومددددات التددددي يبحددددث عنهددددا اسدددداتذة كليددددة اآلداب فددددي مواقددددع التواصددددل  .4
 االجتماعي ؟

 أهداف الدراسة:
 إلى: تهدف الدراسة

نشدددأتها وأنواعهدددا واسدددتخداماتها  التعدددرف علدددى مواقدددع التواصدددل االجتمددداعي مدددن حيدددث .1
 يجابياتها وسلبياتها وخصائصها.وا ِ 
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مصدددًرا يعتمددون علددى مواقدع التواصددل  اأَلسدداتذةالتعدرف علددى الخصدائص التددي جعلدت  .2
 .للمعلومات

 تواصل.في مواقع ال اأَلساتذةالتعرف على طبيعة المعلومات التي يبحث عنها  .3

وتحددول دون اسددتخدامهم لمواقددع التواصددل  اأَلسدداتذةالتحددديات التددي تواجدده التعددرف علددى  .4
 االجتماعي .
 أهمية الدراسة:

تنبددع أهميددة هددذه الدراسددة مددن االنتشددار الواسددع واالسددتخدام المتزايددد لمواقددع التواصددل         
بالمعلومدات والحصدول  االجتماعي وما تمثله من منافس للوسائل التقليدية في مجدال التدزود

 اأَلسدداتذةعليهدا، ومددا تلعبده هددذه المعلومددات مدن قددوة مهمددة فدي حيدداة الفدرد وهددذا مددا دفدع فئددة 
انطالقددا مددن  مصدددًرا للمعلومدداتبالتعامددل مددع مواقددع التواصددل االجتمدداعي واالعتمدداد عليهددا 

ية حاجتهم لالطالع على كل ما هو حديث في مجال عملهدم واهتمامداتهم المهنيدة والشخصد
هدا سدلطت المدوء علدى أسداتذة كليدة اآلداب لجامعدة نَّ أَ وتكمن أيمًا أهمية هدذه الدراسدة فدي 

 .مصدًرا للمعلوماتالموصل لبيان مدى اعتمادهم على هذه المواقع 
 منهجية الدراسة:

اعتمددددت الدراسدددة علدددى المدددنهج الوصدددفي التحليلدددي الدددذ  يقدددوم علدددى دراسدددة الواقدددع         
جميدددع الحقدددائق ومعالجتهددا وتحليلهدددا وتفسددديرها للوصددول إلدددى نتدددائج ويعبددر عنددده مدددن خددالل 

 تعالج المشكلة المطروحة.
 أدوات جمع البيانات:

رئيسددة لجمددع البيانددات الالزمددة إلجددراء هددذه الدراسددة،  َأداةً  االسددتبانةاعتمددد الباحثددان         
( اسدتبانة 97ترجاع )( اسدتبانة وتدم اسد100على عينة الدراسة بواقع ) االستبانةتم توزيع  ِإذ

 منها.
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 عينة الدراسة:
اقتصددر مجتمدددع الدراسددة علدددى أسددداتذة كليددة اآلداب جامعدددة الموصددل بكافدددة رتدددبهم          

العلميددة واختيدددرت العيندددة العشدددوائية البسددديطة لتمثدددل مجتمددع الدراسدددة وذلدددك لكبدددر حجدددم هدددذا 
 لنوع من الدراسات.مة هذه العينة لهذا اع وصعوبة حصر جميع مفرداته ولمالءالمجتم

 حدود الدراسة:
الجدددامعيين علددددى مواقدددع التواصددددل االجتمدددداعي  اأَلسدددداتذةالحددددود المومددددوعية: اعتمددداد  .1

 نموذجًا.: كلية اآلداب جامعة الموصل أُ مصدًرا للمعلومات

 الحدود المكانية: كلية اآلداب/ جامعة الموصل. .2

 .2022الحدود الزمنية:  .3

 الدراسات السابقة:
مصعدراا الجامعيين على مواقعع التواصعل اتجتمعاع   اأَلساتذةية. اعتماد غنية صوالح -1

ى عينعة معن أسعاتذة جامععة تبسعة.  : الفايسبوك أنموذجعاا  دراسعة ميدانيعة علعللمعلومات
 .(1)2020تبسة   –طروحة دكتوراه(  الجزائر: جامعة العرب  التبس  )أ  

يين علدددى مواقدددع التواصددددل الجددددامع اأَلسددداتذةتناولدددت هدددذه الدراسدددة طبيعددددة اعتمددداد 
واعتمددت الدراسدة  اأنموذًجدك ، مع التركيدز علدى موقدع فيسدبو مصدًرا للمعلوماتاالجتماعي 

، وهدددفت اإِلعددالمفددي بنائهددا النظددر  وصددياوة فرومددها علددى نظريددة االعتمدداد علددى وسددائل 
الدراسدددة إلدددى التعدددرف علدددى عدددادات وأنمددداط اسدددتخدام أسددداتذة جامعدددة تبسدددة لموقدددع فيسدددبوك 

وطبيعدددة المعلومدددات التددددي يسدددتقونها مددددن  مصددددًرا للمعلومدددداتى أهميدددة الموقددددع لدددديهم ومدددد
لجمددع البيانددات  َأداةً  االسددتبانةالموقددع، واعتمدددت الدراسددة علددى المددنهج المسددحي واسددتخدمت 

علدددى جميدددع كليدددات الجامعدددة بشدددكل عشدددوائي وتوصدددلت  اأَلسددداتذةوتدددم اختيدددار العيندددة مدددن 
هم % أجداب بدأنَّ 67.64العينة وبنسدبة  َأفراد: أولبية َأبرزها الدراسة إلى مجموعة من النتائج

                                                 

صددوالحية، ونيددة. اعتمدداد األسدداتذة الجددامعيين علددى مواقددع التواصددل االجتمدداعي كمصدددر للمعلومددات:  (1)
ة ميدانية على عينة من أساتذة جامعة تبسة._ )اطروحدة دكتدوراه(، الجزائدر: الفايسبوك أنموذجًا، دراس
 https://www.asjp.cerist.dx. متدددال علدددى الدددرابط: 2020، -تبسدددة –جامعدددة العربدددي التبسدددي 

 .5/5/2022بتاريخ 
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يعتمدون على فيسبوك في الحصول على المعلومدات، وأكددوا أيمدًا بدأنهم يسدتخدمون موقدع 
أسدددباب اعتمددداد المبحدددوثين علدددى موقدددع  سدددنوات، وتمثلدددت َأبدددرز 6ك مدددن أكثدددر مدددن فيسدددبو 

لومدددات والتفاعددل مدددع الناشدددر فدددي: سددهولة الحصدددول علددى المع مصددددًرا للمعلومدداتفيسددبوك 
 وعدم وجود رقابة على المعلومات.

بالجامعععات السعععودية لمواقععع  اإِلععع مدريبعع  بععن عبععداي الععدريب . اسععتخدام أسععاتذة  -2
وتكنولوجيعععا  اإِلعععع مالتواصعععل اتجتمعععاع .  مجلعععة اتحعععاد الجامععععات العربيعععة لبحعععو  

 .(1)2019  3اتتصال.  ع
بكليدات واقسددام  اأَلسداتذةالتعدرف علدى مسدتوى اسددتخدام تتبلدور مشدكلة الدراسدة فددي 

بالجامعدات السددعودية لمواقدع التواصددل االجتمداعي ومددا معددل اسددتخدامهم لهدا، ومددا  اإِلعدالم
لهذه المواقع وهدفت التعرف إلى أ  مددى يددرك  اأَلساتذةهي األوراض التعليمية الستخدام 
جامعدات السدعودية خصدائص مواقدع التواصدل بال اإِلعالمالقائمون باالتصال بأقسام وكليات 

بهدذه الكليدات لهدذه المواقدع، اعتمددت الدراسدة علدى  اأَلسداتذةاالجتماعي وما دوافع اسدتخدام 
بأقسدددام وكليدددات  اأَلسددداتذةالمدددنهج الوصدددفي المسدددحي وتمثدددل مجتمدددع الدراسدددة فدددي حسدددابات 

ية مدددن حسدددابات ئقدددام الباحدددث بسدددحب عيندددات عشدددوا ِإذ ؛فدددي الجامعدددات السدددعودية اإِلعدددالم
مواقدددع التواصدددل َأبددرز  نَّ لدراسددة، هدددو أَ النتدددائج التددي توصدددلت لهدددا ا وَأبددرز اأَلسددداتذةمختلددف 

جددددداء بنسدددددبة  ِإذ ؛االجتمددددداعي التدددددي يسدددددتخدمها المبحوثدددددون وفقدددددًا للندددددوع هدددددو موقدددددع تدددددويتر
ظهدددرت دمون مواقدددع التواصدددل االجتمددداعي، وأَ جمدددالي مفدددردات مدددن يسدددتخ% مدددن إِ 67.25

بددددأن هددددذه المواقددددع وسدددديلة مناسددددبة لمشدددداركة المعلومددددات بأنواعهددددا والددددروابط  النتددددائج أيمدددداً 
 التعليمية سواء مع الزمالء في المهنة أو مع الطلبة.

 

                                                 

عددددددالم بالجامعددددددات السددددددعودية لمواقددددددع التواصددددددل دريبدددددي بددددددن عبدددددددام الدددددددريبي. اسددددددتخدام أسدددددداتذة اال( 1)
. 2019، 3االجتمدداعي._ مجلددة اتحدداد الجامعددات العربيددة لبحددوث االعددالم وتكنولوجيددا االتصددال._ ع

 .25ص
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مصعععدراا الجديعععد  اإِلعععع معبيعععر محمعععود جبعععار. اعتمعععاد طلبعععة جامععععة جيهعععان علعععى  -3
 .(1)2017  2  ع1واألخبار.  مجلة جامعة جيهان.  مج للمعلومات

لدراسددة لتسددلط المددوء علددى مدددى اعتمدداد طلبددة جامعددة جيهددان علددى جدداءت هددذه ا
فدي الحصدول علدى المعلومدات واالخبدار واسدتخدمت الباحثدة  امصددرً الجديدد  اإِلعالموسائل 

، واسدددتخدمت العيندددة العشدددوائية االسدددتبانةمدددنهج المسددد  الوصدددفي واعتمددددت علدددى اسدددتمارة 
ة علدى طلبدة الجامعدة وخرجدت الدراسدة ( اسدتمار 100تم توزيدع ) ِإذ ؛البسيطة وير المنتظمة

الجديددد  اإِلعددالمبنتددائج منهددا: يعتمددد أولددب طلبددة جامعددة جيهددان بشددكل كبيددر وأساسددي علددى 
لمعلومدداتهم، وتصدددر  ا مميَّددًزامصدددرً ختلفددة )الفيسددبوك، تددويتر... الددخ( بوصددفه وتطبيقاتدده الم

 علومات واألخبار.فيسبوك قائمة المواقع التي يعتمدها المبحوثين في الحصول على الم

 :اخت ف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
هدددا سدددلطت المدددوء علدددى نَّ لدراسدددات السدددابقة فدددي أَ اختلفدددت هدددذه الدراسدددة عدددن ا            

أسددددداتذة كليدددددة اآلداب لجامعدددددة الموصدددددل لمعرفدددددة مددددددى اعتمدددددادهم علدددددى مواقدددددع التواصدددددل 
م عليها والى أ  مدى يدتم االسدتفادة وما هي أسباب اعتماده مصدًرا للمعلوماتاالجتماعي 

منها ومعرفة الخصائص التي شدجعتهم علدى اسدتخدام هدذه المواقدع، ومدا طبيعدة المعلومدات 
 التي يستقونها منها.

 :مفهوم مواقع التواصل اتجتماع 
ق إلددددى تعريددددف مواقددددع التواصددددل االجتمدددداعي بشددددكل مسددددتفيض سددددنقوم قبددددل التطددددر          

 تخدمة في هذه الدراسة اجرائيًا.بتعريف المصطلحات المس
 تحديد المفاهيم إجرائياا:

 : االجتماعيددة التفاعليددة  ةاإِللكترونيددهددي مجموعددة المواقددع  مواقععع التواصععل اتجتمععاع
التي يملك أساتذة كلية اآلداب جامعة الموصل حساب شخصي فيهدا يسدم  لهدم بالتواصدل 

شدبكة الدخ( فدي بيئدة مجتمدع افترامدي ب ..، عائلة، زمدالء، طلبدة.َأفرادوالتفاعل مع ويرهم )

                                                 

عبير محمود جبار. اعتماد طلبة جامعة جيهان على االعالم الجديدد كمصددر للمعلومدات واألخبدار._  (1)
 .2017، 2، ع1مجلة جامعة جيهان._ مج
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وذلدك  مصددًرا للمعلومداتعلدى هدذه المواقدع االجتماعيدة  اأَلساتذةيعتمد هؤالء  ِإذ، اإِلنترنت
بدددداالطالع علددددى كددددل مددددا ينشددددر عبرهددددا مددددن صددددور، فيددددديوهات، أخبددددار، مقدددداالت، كتددددب 

، تددويتر، إعالنددات، ملفددات صددوتية... الددخ( ومددن أمثلددة هددذه المواقددع االجتماعيددة )فيسددبوك
 يوتيوب، واتساب، تليكرام، المدونات... الخ(.

 :هدو القنداة أو الوسديلة التدي يحصدل مدن خاللهدا أسداتذة كليدة اآلداب  مصدر المعلومات
علددى المعلومددات المختلفددة مددن )أخبددار، دراسددات وبحددوث علميددة، صددور، مقدداالت، كتددب، 

مواقددددع التواصددددل معلومددددات متفرقددددة( ويتمثددددل مصدددددر المعلومددددات فددددي هددددذه الدراسددددة فددددي 
االجتمددددداعي بأنواعهدددددا المختلفدددددة مثدددددل )فيسدددددبوك، تدددددويتر، يوتيدددددوب، المددددددونات، التليكدددددرام، 

 واتساب، ... الخ(.

 :الجددامعيين فددي كليددة اآلداب فددي  اأَلسدداتذةهددم  أسععاتذة كليععة اآلداب بجامعععة الموصععل
، ، التدددددداريخ، الترجمددددددة، االنكليددددددز اإِلعددددددالمتخصصددددددات )المعلومددددددات وتقنيددددددات المعرفددددددة، 

الفرنسدددددي، التركدددددي، العربدددددي، الفلسدددددفة، االجتمددددداع( الحاصدددددلين علدددددى شدددددهادة الماجسدددددتير 
والدددكتوراه فددي تخصصدداتهم المختلفددة وبكافددة ألقددابهم العلميددة والددذين يعتمدددون علددى مواقددع 

 .مصدًرا للمعلوماتالتواصل االجتماعي 

 تعريف مواقع التواصل اتجتماع 
اقدع التواصدل االجتمداعي فهنداك مدن يعرفهدا بأنهدا ظهر العديدد مدن التعريفدات لمو         
تقدددددددم خدددددددمات اجتماعيددددددة لمشددددددتركيها ألوددددددراض التوصددددددل االنسدددددداني  ِإلكترونيَّددددددةمواقددددددع 

وتبرمجهدددا لخدمدددة  اأَلصددددقاءواالجتمددداعي، تؤسسدددها شدددركات كبدددرى لجمدددع المسدددتخدمين و 
لددى  طةَأنشدفدالم و هوايات واهتمامدات مشدتركة، وصدور وأَ تكوين صداقات أو البحث عن 

 .(1)اشخاص آخرين يتداولونها فيما بينهم
، ظهدرت مدع الجيدل اإِلنترندتوتعدرف أيمدًا بأنهدا مجموعدة مدن المواقدع علدى شدبكة         

فدددي بيئدددة مجتمدددع افترامدددي، يجمدددع بدددين  فدددرادتتدددي  التواصدددل بدددين األَ  web2الثددداني للويدددب 

                                                 

حلمددي خمددر سددار . التواصددل االجتمدداعي االبعدداد والمبدداد ء والمهددارات._ عمددان: دار كنددوز العلميددة  (1)
 .104-103. ص2013للنشر والتوزيع، 
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ة...( يدتم التواصدل بيدنهم ركها اهتمام مشدترك أو شدبه انتمداء )بلدد، مدرسدة، جامعدة، شدَأفراد
الرسائل، أو االطالع على الملفدات الشخصدية ومعرفدة أخبدارهم ومعلومداتهم التدي يتيحونهدا ب

كانوا أصدقاء تعدرفهم فدي سواء  فرادللعرض، وهي وسيلة فعالة للتواصل االجتماعي بين األَ 
 .(1)أصدقاء عرفتهم من خالل السياقات االفترامية الواقع أم

التددي  ةاإِللكترونيدهدا عبدارة عدن منظومدة مدن الشدبكات نَّ خدر تعدرف بأَ وفدي تعريدف آ
موقددع خدداص بدده، ومددن ثددم ربطدده مددن خددالل نظددام اجتمدداعي  ِإنشدداءتسددم  للمشددترك فيهددا ب

الكترونددي مدددع أعمددداء اخدددرين لدددديهم االهتمامددات والهوايدددات نفسدددها أو جمعددده مدددع أصددددقاء 
 .(2)الجامعة أو الثانوية

ات اجتماعيدة تفاعليدة تتددي  التواصدل لمسدتخدميها فددي أ  هدا شددبكوتعدرف أيمدًا بأنَّ 
مدددع الجيدددل الثددداني  اإِلنترندددتوقدددت يشددداءون وفدددي أ  مكدددان مدددن العدددالم ظهدددرت علدددى شدددبكة 

 للويددب وويددرت مفهددوم التواصددل والتقددارب بددين الشددعوب واكتسددبت اسددمها االجتمدداعي كونهددا
يسدبوك، تدويتر، اليوتيدوب، بدرز شدبكات التواصدل هدي )الفتعزز العالقات بين بني البشر، وأَ 

 .(3) الواتساب... الخ(
ددأَ  ه: حجددر الزاويددة فددي العمليددة التربويددة وهددو القددائم نَّددا األسددتاذ الجددامعي فيعددرف بأَ مَّ

بهدددذه العمليددددة بوصدددفه ندددداقاًل للمعرفدددة ومسددددؤواًل عددددن السدددير الحسددددن للعمليدددة التعليميددددة فددددي 
بقددددر مدددا هدددو مدددنظم لندددواحي النشددداط الجامعدددة، ولدددم يعدددد األسدددتاذ مدرسدددًا أو ملقندددًا للمعرفدددة 

سدددتاذ الجدددامعي مهددام عديددددة علدددى مددددار المؤديددة إلدددى اكتسددداب المهدددارات لدددى الطالدددب ول ُ 
العدددددالم كالتددددددريس واالشدددددراف علدددددى مشددددداريع التخدددددر  أو البحدددددوث أو التددددددريبات الميدانيدددددة 

                                                 

عيسدداني، رحيمددة الطيددب. أشددكال التفاعليددة لدددى مسددتخدمي شددبكات التواصددل االجتمدداعي مددن الشددباب  (1)
 .28. ص2016، 15العربي._ المجلة العربية لالعالم واالتصال._ ع

. 2003، 15زاهد رامي. استخدام مواقع التواصل االجتماعي في العالم العربي._ مجلدة التربيدة._ ع (2)
 .23ص

السددوداني، حسددن، محمددد المنصددور. شددبكات التواصددل االجتمدداعي وتأثيرهددا علددى جمهددور المتلقددين._  (3)
 .25. ص2015عمان: مركز الكتاب االكاديمي، 
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المتحاندات دارية والمشاركة في المؤتمرات والندوات والورش وفدي تحمدير اواالجتماعية واإلِ 
 .(1)وتصحيحها... الخ

ددددد           هدددددا: جميدددددع األوعيدددددة والمصدددددادر والقندددددوات ا مصدددددادر المعلومدددددات فتعدددددرف بأنَّ أمَّ
والوسائل التي تحمدل، وتقددم للفدرد المعلومدات بداختالف أشدكالها وأنواعهدا، لتحقيدق فائددة مدا 

ديدددة )فدددرد، لدده، مهمدددا كدددان ندددوع هددذا المصددددر ماديدددة )كتدددب، صددور، وثدددائق...( أو ويدددر ما
 .(2)ِإلكترونيَّةهيئة...( ورقية أو 

 :نشأة مواقع التواصل اتجتماع   
أنشدديء  ِإذبددأت مواقددع التواصدل االجتمدداعي فددي الظهدور فددي منتصدف التسددعينات 

للددددددددددربط بددددددددددين زمددددددددددالء الدراسددددددددددة، وموقددددددددددع  1995( عددددددددددام classmates.comموقددددددددددع )
sixdegrees.com  شدددددرة بدددددين األشدددددخاص، الدددددذ  ركدددددز علدددددى الدددددروابط المبا 1997عدددددام

وظهددرت تلددك المواقددع الملفددات الشخصددية للمسددتخدمين وخدمددة الرسددائل الخاصددة لمجموعددة 
مكانيَّةو  اأَلصدقاءمن  قدع ولكدن تدم اوالقهدا ألنهدا التعليق على األخبار الموجودة على المو  اِ 

 .(3)بأربال لمالكيها لم تأتِ 
 2001و 1999 وبعددد ذلددك ظهددرت مجموعددة مددن الشددبكات االجتماعيددة بددين عددام

بلددددت  2004و 2002التدددي لدددم تحقدددق نجاحدددًا لعددددم جددددوتها الماديدددة، وفدددي المددددة مدددا بدددين 
 2002عدام  friend starشعبية الشبكات االجتماعية عبدر العدالم ذروتهدا فقدد ظهدر موقدع 

ظهدددددددر فدددددددي فرنسدددددددا موقدددددددع  2002فدددددددي كاليفورنيدددددددا، وفدددددددي النصدددددددف الثددددددداني مدددددددن عدددددددام 
skyrock.com  ظهدددر الموقدددع الشدددهير  2003فقدددط، وفدددي عدددام  منصدددة للتددددوينبوصدددفها

                                                 

إشكالية المشاركة الديمقراطيدة فدي تسديير الجامعدة._ الجزائدر: معهدد علدم الدنفس فميل دليو وآخرون.  (1)
 .93. ص2006وعلوم التربية، 

 .239صوالحية، ونية، مصدر سابق. ص (2)
الهويددد ، فدداروق محمددد بدددر. مدددى اعتمدداد اعمدداء هيئددة التدددريس علددى شددبكات التواصددل االجتمدداعي  (3)

يدانيدة علددى عيندة مدن األسداتذة فددي الجامعدات اليمنيدة._ مجلددة فدي تحسدين العمليدة التعليميددة: دراسدة م
 .198-197. ص2021، 4، ع1االعالم والفنون، مج
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mayspace.com  فيمددا  االشددعبية التددي حظددي بهددا فقددد عددرف تراجًعدد مددن رومعلددى الددلكندده
انشدأ موقدع الفيسدبوك علدى يدد مدارك زوكدوربيرم فدي جامعدة  2004. وفي شباط عدام (1)بعد

ل مدددع موقدددع اجتمددداعي يسدددتطيع الطلبدددة عدددن طريقددده التواصددد ِإنشددداءهدددارفورد وكاندددت الفكدددرة 
بعمددهم وقددد كددان الموقددع فددي البدايددة متاحددًا فقددط لطددالب جامعددة هددارفورد، ثددم فددت  لطلبددة 

عمدداء هيئددة الجامعددات، وبعددد ذلددك لطلبددة المدددارس الثانويددة ثددم عممددت لتشددمل المددوظفين وأَ 
ظهدر موقدع  2005عدام فدأكثر. وفدي عدام  13التدريس، وأخيرًا أ  شخص يبلغ من العمر 

ظهددر موقددع التددويتر وفددي  2006، وفددي عددام Beboظهددر موقددع  اليوتيددوب وفددي نفددس العددام
وموقددع  Snapchatظهددر موقددع  2013وفددي عددام  Whatsappظهددر موقددع  2009عددام 

Telegramهدا نَّ إِ  ِإذ ؛، ولكل هذه المواقع أهمية كبرى في حياة الكثيرين من فئدات المجتمدع
مسددتمر فددي كددل زمددان عددن طريددق التواصددل ال ابعًمددمددن بعمددهم  فددرادتقددرب كددل الفئددات واألَ 

 .(2)ومكان
 :خصائص شبكات التواصل اتجتماع   

تتميددز شددبكات التواصددل االجتمدداعي بعدددد مددن الخصددائص التددي تميزهددا عددن ويرهددا         
 -من التطبيقات ومنها:

سددهولة االسددتخدام: التعامددل مددع هددذه الشددبكات ال يحتددا  إلددى خبددرة معلوماتيددة حتددى يددتم  .1
 نها ومحتوياتها.التعامل والتفاعل مع ممامي

                                                 

حفيظة لعور، رانية عياشي. استخدام األسداتذة الجدامعيين لمواقدع التواصدل االجتمداعي: دراسدة ميدانيدة  (1)
لجزائدر: جامعدة محمدد قطدب تاسوسدت._ )رسدالة ماجسدتير(، ا –على عينة من أساتذة جامعة جيجل 

 .36. ص2018، -جيجل  –الصديق بن يحي 
صفاء بوقلول، مدريم بوحملدة. دور الفيسدبوك فدي التحصديل الدراسدي للطلبدة الجدامعيين: دراسدة ميدانيدة  (2)

أم البددواقي._ )رسدالة ماجسددتير(، الجزائددر: جامعددة  –علدى عينددة مددن طلبدة جامعددة العربددي بدن مهيددد  
 .27. ص2016واقي، العربي بن مهيد  أم الب
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التفاعليددة: لددم يعدددد الجمهددور مجدددرد مسددتقبل فقددط فدددي عصددر ثدددورة االتصددال والشدددبكات  .2
المدددواطن هدددو الدددذ  يقدددرر متدددى يريدددد المعلومدددة، ويحددددد زمدددن التفاعدددل  صددداراالجتماعيدددة 

 .(1)والحوار واالنتقال من دور المستقبل إلى المرسل أو الناشر

 ِإذوالمكانيدددددة وتددددتحطم فيهددددا الحدددددود الدوليدددددة، تلدددددي الحددددواجز الجدرافيددددة  ِإذالعالميددددة:  .3
يستطيع الفرد في الشرق التواصل مع الفرد في الدرب فدي بسداطة وسدهولة، مدع الالتزامنيدة 

تحويدل المعلومدات مدن المحليدة إلدى  فمداًل عدنفي التفاعل واالنتشار السريع حدول العدالم، 
 العالمية مما يكسبها االنتشار السريع.

فت  تلك الشبكات عن طريق الهواتدف النقالدة فدال يشدترط وجدود جهداز  ةِإمكانيَّ المرونة:  .4
ت تمدمن صدار جهدزة المحمولدة حاسوب للولو  لتلك الشدبكات بدل ان الشدركات المنتجدة ل َ 

 أنظمة التشديل تطبيقات خاصة تسمى برامج التواصل االجتماعي.

لشدددبكة  رئيسددةلالمجانيددة: التسددجيل فددي الشددبكات االجتماعيددة مجدداني، فعلددى الصددفحة ا .5
الفدرد  صدارفيسبوك مكتوب )مجاني ويبقدى مجداني( وفدي ظدل مجانيدة االشدتراك والتسدجيل 

علدى أصدحاب األمدوال أو  االبسيط يستطيع امتالك حيز على هذه الشدبكة ولديس ذلدك حكدرً 
يمكدنهم التسدجيل فيهدا  ِإذ هدا مجانيدة فهدي مفتوحدة للجميدع؛نَّ ا أَ على جماعة دون أخدرى وبمد

 .(2)خرىقت الذ  سجلوا فيه في مواقع أُ في نفس الو 

يدددتم نشدددرها بسدددهولة علدددى مواقدددع  ِإذن مدددن مشددداركة المصدددادر والمدددوارد العلميدددة: الدددتمك   .6
خددرين والحصددول ى الشددبكة، ومددن ثددم مشدداركتها مددع اآلالتواصددل االجتمدداعي المتنوعددة علدد

 الة.على التدذية المرتدة السريعة والمتنوعة والفعَّ 

تعتمددد مواقددع التواصددل االجتمدداعي علددى تجميددع مختلددف المددوارد تقددديم معرفددة جديدددة:  .7
احدد ثدم بإعدادة بندداء ظهارهدا فدي مكددان و ن مصدادر متنوعدة مددن خدالل الشدبكة وا ِ المعرفيدة مد

 لكل محتويات المصادر المختلفة. خالصةً معرفة جديدة 

                                                 

 .198الهويد ، فاروق محمد بدر، مصدر سابق. ص (1)
 .132، 130صوالحية، ونية، مصدر سابق. ص (2)
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ع تسداعد مواقدع التواصدل االجتمداعي علدى جمد ِإذتقديم آلية جديدة لفهرسدة المعلومدات:  .8
االعتماد على التصنيف االجتمداعي للمعلومدات ة المعلومات بشكل تعاوني بوتنظيم وفهرس
 أو ما يعرف بالفهرسة لدرض التشابك. social indexingوالمحتويات 

مميدددزات مواقدددع التواصدددل َأبدددرز  تدددوفير مسدددتودعات للمخدددزون المعرفدددي للمجتمدددع: مدددن .9
ات كبيدرة مدن المعدارف والمعلومدات حدول مجموعدتعدد  مسدتودعًا للمعرفدة، باالجتماعي انهدا 

 .(1)مختلف أشكال المعرفة، بما يشكل أكبر مكتبة تعاونية تشاركية افترامية حول العالم

عبدددر مواقدددع التواصددل االجتمددداعي تقددددم خددددمات  اإِلعددالماالنفتددال: معظدددم وسدددائل  .10
هددددا تشددددجع نَّ إِ  ِإذ ؛والتعددددديل علددددى الصددددفحات نشدددداءمفتوحددددة لددددردود الفعددددل المشدددداركة، أو اإلِ 

التصددددويت والتعليقددددات وتبددددادل المعلومددددات بددددل نددددادرًا مددددا تجددددد أيددددة حددددواجز أمددددام الوصددددول 
 .(2)واالستفادة من المحتوى

تشددددجع شددددبكات التواصددددل االجتمدددداعي وويرهددددا مددددن  ِإذالتشددددارك فددددي االسددددتخدام:  .11
لهم، فعددارائهددم وردود أَ ا وزوارهددا علددى إبددداء تعليقدداتهم وآالجديددد مسددتخدميه اإِلعددالمتطبيقددات 

عدادة نشدرها  بل وتقيم ما يجدونه عليها من محتوى فماًل عن تداول المعلومات المنشورة وا 
التقليديدددة فدددي  اإِلعدددالمولدددذا فهدددي تختلدددف عددن وسدددائل  ؛بددين نطاقدددات واسدددعة مدددن الجمهددور

 .(3)والجمهور اإِلعالمتجاوز الفواصل بين 

                                                 

جهدداد بوزيددد ، ظددافر  عتيقددة. اسددتخدام األسدداتذة الجددامعيين لمواقددع التواصددل االجتمدداعي فددي البحددث  (1)
دانيدة علدى عيندة مدن أسداتذة جامعدة الفيسبوك انموذجًا: دراسة مي –العلمي واالشباعات المتحققة منها 

أم  -أم البدددواقي._ )رسدددالة ماجسدددتير(، الجزائدددر: جامعدددة العربدددي بدددن مهيدددد   –العربدددي بدددن مهيدددد  
 .61-60. ص2016، -البواقي 

 .39حفيظة لعور، رانية عياشي، مصدر سابق. ص (2)
م بمواقع التواصدل االجتمداعي حليمة بوعزة، قاسم عبد المجيد. اتجاهات األساتذة الجامعيين نحو التعلي (3)

، -مسددتدانم  –نموذجددًا._ )رسدالة ماجسددتير(، الجزائددر: جامعدة عبددد الحميددد بدن بددادبس  –فايسدبوك  –
 .42. ص2020
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نهدا تظدم إِ  ِإذ ؛العدالممتعددة اللدات: بمعنى توفرها على معظدم اللددات السدائدة فدي  .12
 .(1)تديير اللدة عند االستخدام ِإمكانيَّة فماًل عنلدة محلية معروفة  75أكثر من 

 استخدامات مواقع التواصل اتجتماع 
اسدددتخدامات شخصدددية خالصدددة فالدالدددب يسدددتخدم مدددثاًل شدددبكات مثدددل تدددويتر وفيسدددبوك  .1

ه يشدددارك النددداس نَّدددأَ ، ليكدددون علدددى اتصدددال بأصددددقائه كمدددا ألسددباب شخصدددية خاصدددة بدددالفرد
 اهتمامه وآرائه الخاصة.ب

وفدي المنصدات  ةاإِللكترونيداسدتخدامات تجاريدة وهدو مدا يطلدق عليده اصدطالحًا التجدارة  .2
ان هدددذه  ِإذاالجتماعيدددة تدددؤمن لدددك البقددداء علدددى اتصدددال مدددع العمدددالء، وتسدددويق المنتجدددات، 

 الشبكات تمثل أكبر سوق تجار  عالمي.

نشددددر األخبددددار، بددددث الحددددوارات، ومواكبددددة التديددددرات اسددددتخدامات اعالميددددة عددددن طريددددق  .3
 الطارئة على مستوى العالم لحظة بلحظة.

 صددارالترفيدده  نَّ والسديَّما أَ الترفيدده سدمة عصددرنا الحددالي،  صدداراسدتخدامات ترفيهيددة وقدد  .4
حددددث المنتجدددات صدددناعة مدددخمة تددددر المليدددارات، ممدددا جعدددل النددداس يتسدددابقون لمتابعدددة أَ 

 الترفيهية.

ه الشددددبكات االجتماعيددددة فددددي تطددددوير التعلدددديم يميددددة فالدددددور الددددذ  تؤد يددددتخدامات تعلاسدددد .5
طددراف الجتمدداعي لدده والمشدداركات مددن كددل األَ الجانددب ا ِإمددافةتعمددل علددى  ِإذ ؛اإِللكترونددي

 .(2)بداء الرأ والمناقشة وا ِ  والطلبة اأَلساتذة منفي منظومة التعليم سواء 

وميدة للتواصدل مدع الجمهدور ائر الحكاتجهدت كثيدر مدن الددو  ِإذ ؛االستخدامات الحكومية .6
مواقدددع التواصدددل االجتمددداعي بهددددف قيددداس وتطدددوير الخددددمات الحكوميدددة لدددديها، ومسدددايرة ب

                                                 

ناصددر  تقددي الدددين، حيمددر معتددز بددام. اعتمددداد الطلبددة الجزائددريين علددى مواقددع التواصددل االجتمددداعي  (1)
طلبة كلية العلوم اإلنسانية جامعة أم البدواقي._ )رسدالة كمصدر للمعلومات واالخبار دراسة لعينة من 
 .15. ص2020أم البواقي،  –ماجستير(، الجزائر: جامعة العربي بن مهيد  

. 2011علددددي عبددددد الفتددددال. االعددددالم االجتمدددداعي._ عمددددان: دار اليددددازور  العلميددددة للنشددددر والتوزيددددع،  (2)
 .120-119ص
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التواصددل التقنددي مددع الجمهددور مددن نقدداط تقيدديم الدددوائر الحكوميددة  صددارللتقنيددة الحديثددة بددل 
 فيد.وخدماتها المتقدمة وتتميز هذه الخدمة بقلة التكلفة والوصول المباشر للمست

هددذه المجموعددات متاحددة منددذ زمددن طويددل  نَّ الددروم مددن أَ عنايددة فعلددى مجموعددات  ِإنشدداء .7
الشددبكات إال ان تقددديم هددذه الخدمددة بوكانددت تقدددم بمقابددل مدداد  فددي بدايددة ظهددور الخدمددة، 

االجتماعية جعدل لهدا مدذاقًا خاصدًا مختلدف تمامدًا، فمدن خدالل الشدبكات االجتماعيدة يمكدن 
 لالشتراك في تلك المجموعة. اأَلصدقاءم ودعوة جميع مجموعات اهتما ِإنشاء

نشددأ داخددل هددذه الشددبكات االجتماعيددة  ِإذالبرمجيددات المتددوفر داخددل الشددبكة االجتماعيددة  .8
ت الشدبكة االجتماعيدة بيئدة عمدل للبرمجيدات، صدار مجتمع كبير جدًا من المبرمجين، حتى 

عيددة مددن حيددث البرمجيددات، وفددي هددذا المجددال يددأتي الفايسددبوك علددى رأس الشددبكات االجتما
بيئة )منصدة( تطدوير للبرمجيدات، وهدذه البرمجيدات منهدا مدا هدو ترفيهدي ومنهدا  صارحتى 

 .(1)ما هو بحثي

 :يجابيات مواقع التواصل اتجتماع إِ 
ايجابيدات يمكدن ايجازهدا مواقع التواصل االجتماعي مثلهدا مثدل أشدياء كثيدرة لهدا          
 فيما يلي:

االهتمامددددات واآلراء فيمددددا بيددددنهم ت لمسددددتخدميها تبددددادل الخبددددرات و تاحددددة هددددذه الشددددبكاإِ  .1
ت هدددذه الشدددبكات تمثدددل النوافدددذ التدددي يطدددل صدددار  ِإذطدددالق ابدددداعاتهم ومدددواهبهم الكامندددة، وا ِ 

 الشباب من خاللها على العالم الخارجي. 

األحدددداث  والسددديَّمات الشدددبكات االجتماعيدددة وسددديلة أخبدددار مهمدددة إلحدددداث بعينهدددا صدددار  .2
 ومجرياتها. السياسية

ت وسدددديلة يمكددددن مددددن خاللهددددا اسددددتطالع آراء فئددددات صددددار الشددددبكات االجتماعيددددة اليددددوم  .3
 مجتمعية معينة مثل استطالع آراء الشباب عبر الفايسبوك وتويتر وويرها.

                                                 

الدولدددة االفترامدددية الجديددددة._ عمدددان: دار البدايدددة ناشدددرون  البيددداتي، يددداس خمدددير. اإلعدددالم الجديدددد: (1)
 .380-379. ص2014وموزعون، 
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تدم تكدوين العديدد مدن المتلقيدات االجتماعيدة  ِإذ ؛مثلت هذه الشبكات مستويات افترامية .4
 .(1)عبر هذه الشبكات

 :كات التواصل اتجتماع   سلبيات شب
الروم من اإليجابيات الكثيرة التي افرزتها شبكات التواصدل االجتمداعي إال أن على         

 -هناك مجموعة من السلبيات التي تؤخذ عليها وهي:
إمدداعة الوقددت فبمجددرد دخددول المسددتخدم للموقددع حتددى يبدددأ بالتنقددل مددن صددفحة ألخددرى  .1

لتدي مداعت فددي التعليدق علدى صدور أصدددقائه دون ومدن ملدف آلخدر وال يدددرك السداعات ا
 أن يزيد أ  فائدة له ولديره.

مددعاف مهددارة االتصددال وهددي مددن .2 اآلثددار التددي قددد تشددكل خطددرًا علددى َأبددرز  االدمددان وا 
مسدتخدمي مواقددع التواصدل االجتمدداعي خصوصددًا الشدباب والمددراهقين، فقمداء وقددت طويددل 

ي تصددف  المواقددع يددؤد  إلددى عددزلهم عددن أمددام شاشددة الكمبيددوتر والهدداتف المحمددول وهدددره فدد
واقعهم األسر  وعن مشاركتهم االجتماعية، فالكثير من الشدباب اليدوم يعدانون مدن صدعوبة 
فددي تدييددر طريقددة حيدداتهم بعددد اشددتراكهم فددي مواقددع التواصددل االجتمدداعي، فقددد أدمددن الكثيددر 

 رادوا ذلك.ال يستطيعون االستدناء عنها وَأن أَ منهم عليها و 

الددددخول إلدددى الشدددبكات االجتماعيدددة بأسدددماء مسدددتعارة وصدددور فة اآلخدددرين بانتحدددال صددد .3
وهميددة لتحقيدددق مكاسددب ماديدددة أو اجتماعيدددة أو لجلددب مشدددكالت أو لتلويددث سدددمعة بعدددض 

 أو االحتيال على الناس، أو حتى التجسس على أحوال الدول من خالل مواطنيها. فراداألَ 

 .(2)التعرض لها تحتو  هذه المواقع على مواد ال ينبدي ل طفال .4
 :نماذج من مواقع التواصل اتجتماع   

شهد العالم في السدنوات األخيدرة نوعدا مدن التواصدل االجتمداعي بدين البشدر فدي             
فمدداء الكترونددي، قددرب المسددافات بددين الشددعوب وألدددى الحدددود ومددز  بددين الثقافددات، وسددمي 

                                                 

تيسير ابو عرجه وآخرون. وسائل االعالم أدوات تعبير وتديير._ األردن: دار اسدامة للنشدر والتوزيدع،  (1)
 .335-334. ص2013

 .26-24ناصر  تقي الدين، حيمر معتز بام، مصدر سابق. ص (2)
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جتمددداعي وتعدددددت هدددذه المواقدددع هدددذا الندددوع مدددن التواصدددل بدددين النددداس بمواقدددع التواصدددل اال
ت األحددداث السياسددية والطبيعيددة فددي العددالم دورًا ثرت بجمهددور واسددع مددن المتلقددين وَأدَّ واسددتأ

بددارزًا فددي التعددرف بهددذه المواقددع، وبالمقابددل كددان الفمددل أيمددًا لهددذه الشددبكات فددي ايصددال 
ر الدذ  سداعد فدي األخبار السريعة والرسائل النصية ومقاطع الفيديو عن تلك األحداث األم

 :(1)َأبرزهاشهرة وانتشار هذه المواقع و 
لدى ، إذ يحتدل المرتبدة األو اشدهر شدبكة اجتماعيدة عالمًيدموقدع الفيسدبوك أَ  ُيَعد  الفيسبوك:  .1

على يدد مدارك زوكيربيدرم فهدو  2004سس الموقع عام أُ على عرش الشبكات االجتماعية و 
نداس معدًا وتفداعلهم اتجداه مدا يددور مدن مؤسس هذه الشبكة التي تهدف إلى زيادة اتصدال ال

 حددى وسددائل االتصددال االجتمداعي التددي سدداعدت علدى ربددط العديدددالفيسددبوك إِ  ُيَعددد  قمدايا. 
مددداكنهم وأوقددداتهم وأعمدددالهم، وتعدددددت الجهدددات التدددي مدددن النددداس مهمدددا اختلفدددت مدددواقعهم وأَ 

الفيسدددبوك  تسدددتخدم الفيسدددبوك فدددي الوقدددت الحدددالي وتعدددددت األودددراض أيمدددًا، فقدددد يسدددتخدم
ألوددراض تعليميددة أو سياسددية أو اجتماعيددة أو لقيددادة حمددالت توعيددة أو ألوددراض ترفيهيددة، 
فقد ارتبطت هذه الشبكة في كافة مناحي الحياة ومتطلباتها لما توفره من سهولة في تكدوين 
القاعدة الجماهيرية المطلوبة أل  عمل من هذه األعمدال، ولمدا وفدره أيمدًا مدن سدهولة فدي 

التددي تصددل إلددى مختلددف الندداس مهمددا كانددت شددرائحهم وفددي  نشددطةراء واألفكددار واألَ نشددر اآل
 .(2)اسرع وقت ممكن

حاء العدالم للبقداء علدى تويتر: هو شبكة اجتماعية يستخدمها ماليين الناس في جميع أن .2
قدداربهم وزمددالء العمددل مددن خددالل اجهددزة الكمبيددوتر الخاصددة بهددم اتصددال مددع َأصدددقائهم وأَ 

خددذ اسددمه مددن وأَ  2006هددذا الموقددع فددي بدايددة عددام  قالددة، كانددت بدايددة ظهددوروالهواتددف الن
مصطل  )تويت( الدذ  يعندي التدريدد واتخدذ مدن العصدفورة رمدزًا لده، وتسدم  واجهدة التدويتر 

                                                 

الدين محمد عفيفدي. اإلعدالم وشدبكات التواصدل االجتمداعي العالميدة._ االسدكندرية: دار التعلديم  عالء (1)
 .160. ص2018الجامعي، 

السددعيد ، حنددان، عائشددة مدديف. اسددتخدام مواقددع التواصددل االجتمدداعي وأثددره علددى القدديم لدددى الطالددب  (2)
امعددة قاصددد  مربددال ورقلددة، الجددامعي )موقددع فدديس بددوك نموذجددا(._ )رسددالة ماجسددتير(، الجزائددر: ج

 .33. ص2015
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حرفددًا ويمكددن قراءتهددا فددي طددرف مسددتخدمي الموقددع  140بنشددر رسددائل قصدديرة تصددل إلددى 
يات وفددي هددذه الحالددة يبلددغ هددذا الشددخص ن يعلددن متابعددة ألحددد الشخصددلمسددتخدم أَ ويمكددن ل

فددددي حددددال مددددا اذا هددددذه الشخصدددديات قددددد ومددددعت مشدددداركة جديدددددة، ويمثددددل التددددويتر شددددبكة 
معلومددات انيددة مدعومددة مددن الندداس فددي جميددع انحدداء العددالم تسددم  بمشدداركة واكتشدداف مددا 

يطددرل الموقددع فددي واجهتدده السددؤال مدداذا يحدددث االن ويجعددل االجابددة تنشددر  ِإذيحدددث االن 
الماليددين عبددر العددالم علددى الفددور. ويعددد موقددع التددويتر مددن بددين التكنولوجيددات الجديدددة  إلددى

مددن مصددادر  اإِلنترنددتلإلعددالم االجتمدداعي التددي تسددم  بنشددر عدددد مددن المعلومددات علددى 
التدويتر موقدع تددوين مصددر بدرز فدي نشدر وتنظديم المعلومددات  ُيَعدد  رسدمية وويدر رسدمية، و 

 .(1)لمحول األحداث الكبرى في العا

لمشددداركة ملفدددات الفيدددديو، يمكدددن  اإِلنترندددتيوتيدددوب: موقدددع متدددال للعمدددوم علدددى شدددبكة  .3
 فمدداًل عددنمسددتخدميه مددن تحميددل ومشدداهدة اللقطددات المصددورة بددل والتعليددق عليهددا كتابددة، 

فرصة المشاركة في قرار إزالة الملفات وير المرووب فيها، ويعتمدد الموقدع برندامج )أدوبدي 
بوصددفه موقعددًا شخصدديًا لمشدداركة  2005انشدداؤه فددي شددباط مددن عددام فددالش فيددديو( وقددد تددم 

 ملفدددات العامدددة يتدددي  الموقدددع فمددداًل عدددنبعدددض ملفدددات الفيدددديو و  اأَلصددددقاءمجموعدددة مدددن 
محددددة مثددل قنددوات الكوميددديا، الموسدديقى  انماًطددتصددنيف بعددض مددواده إلددى قنددوات تخددص أَ 

 .(2)والنشاطات الخيرية واألخبار الدولية والمحلية

رام: أحد اشهر المواقع االجتماعية لتبادل الصدور، اطلدق بمديندة سدان فرانسيسدكو انستد .4
مدافة، يتدي  للمسدتخدمين التقداط الصدور و 2010في والية كاليفورنيا األمريكيدة عدام  فلتدر  اِ 

وجهددا فقددط ، كددان فددي بدايتدده ماأَلصدددقاءرقمددي إليهددا بحسددب الروبددة ومددن ثددم مشدداركتها مددع 
جهدزة التدي تعمدل تم تطويره ليتوافق مع األَ  2012د وويرها، في عام يباألجهزة األَيفون واألَ 

                                                 

 .52جهاد بوزيد ، عتيقة ظافر ، مصدر سابق. ص (1)
 .32صفاء بوقلول، مريم بوحملة، مصدر سابق. ص (2)
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بنظددام االندرويددد، يعمددل البرنددامج بفكددرة التتبددع وهددو القيددام بتتبددع األشددخاص الددذين تناسددب 
 .(1)صورهم مستخدمي البرنامج أو يكونوا على معرفة بهم

بالسددددرعة ، وهددددو برنددددامج مراسددددلة يهددددتم 2013تيلجددددرام: تددددم اطددددالق تيلجددددرام فددددي عددددام  .5
رسدال الرسدائل ني، وبإمكان مستخدمي تيلجرام مدن إِ والخصوصية فائق السرعة بسيط ومجا

بسالسددة عبددر عدددد ويددر محدددد مددن األجهددزة بمددا فيهددا أجهددزة الجددوال واألجهددزة اللوحيددة أو 
يمكن استخدام تيلجرام على جميع اجهزتدك فدي نفدس الوقدت، يمكدن عبدر هدذا  ِإذالحواسيب 

 ِإمكانيَّددةسددائل، الصددور، المقدداطع المرئيددة والملفددات بجميددع أنواعهددا مددع التطبيددق ارسددال الر 
عمدو أو القندوات التدي تسدتطيع عبرهدا  200.000مجموعات يمكن ان تمدم حتدى  ِإنشاء

ذلدددك يددددعم المكالمدددات الصدددوتية  فمددداًل عدددننشدددر المحتدددوى إلدددى جمهدددور ويدددر محددددود، 
 .(2)والمرئية المشفرة من البداية للنهاية

 عمل  للدراسة:الجانب ال
قام الباحثان بتوزيع استبانة على أعماء الهيئة التدريسية بكافة القدابهم العلميدة فدي         

العيندة باسدتخدام العيندة العشدوائية البسديطة   َأفرادتم اختيار  ِإذكلية اآلداب جامعة الموصل، 
كليدة وتدم اسدترجاع ( اسدتبانة علدى التدريسديين فدي ال100من كافة اقسدام الكليدة وتدم توزيدع )

( منها، وفيما يأتي تحليل ألسئلة االستبانة المكونة من عشرة أسدئلة ولكدل سدؤال أسدئلة 97)
 فرعية خاصة به سنقوم بتفريدها في جداول ومن ثم تحليلها وتفسيرها.

 
 
 
 

 
                                                 

احمددددد ونتدددداب، أزهددددار صددددبي ، اسدددديل شدددداكر. اسددددتخدام المددددرأة العراقيددددة مواقددددع التواصددددل االجتمدددداعي  (1)
مهددور مدينددة بدددداد._ مجلددة الباحددث االعالمددي._ واالشددباعات المتحققددة مندده: دراسددة مسددحية علددى ج

 .141. ص2018، 39ع
 .13/8/2022بتاريخ  https://telegram.orgمتال على الرابط:  (2)
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 عرض وتحليل أسئلة اتستبانة:
 أوتا: هل تستخدم مواقع التواصل اتجتماع ؟

 درجة استخدام مواقع التواصل اتجتماع .( يبين 1جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار العبارات
 %75.25 73 دائماا 
 %23.71 23 أحياناا 
 %1.03 1 نادراا 

العينددة يسددتخدمون مواقددع التواصددل  َأفددرادوالبيددة  نَّ نالحددظ مددن خددالل الجدددول آنًفددا أَ        
% 23.71نمدددا نجدددد ان نسدددبة % بي75.25أتدددت بدددأعلى نسدددبة  ِإذاالجتمددداعي بشدددكل دائدددم 

 َأفددراد% نددادرًا، وهددذا يدددل علددى اهتمددام 1.03يسددتخدمها أحيانددًا، والبقيددة المتمثلددة فددي نسددبة 
العيندة بهددذه المواقددع وذلددك نظددرًا ألهميتهددا فدي العددالم الجديددد والمتطددور فهددي وسدديلة للتواصددل 

ت صدار لذكيدة التدي وظهدور الهواتدف ا اإِلنترندتويعود الفمل في ذلك إلى انتشار  اإِلعالمو 
 في متناول كل شخص وهو ما سهل الولو  إلى هذه المواقع في كل زمان ومكان.

؟ )علمععاا انعم سععم  اإِلنترنعتثانيعاا: معا هعع  الوسعيلة التع  تسععتخدمها للوصعول إلععى شعبكة 
 للمبحوثين اتشارة إلى أكثر من اختيار(.

 .اإِلنترنتبكة للوصول لش اأَلساتذة( الوسيلة الت  يستخدمها 2جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار العبارات

 %84.53 82 الهاتف المحمول
 %1.03 1 الهاتف اللوح 

 %60.82 59 الحاسوب المحمول

وبنسدبة  اأَلسداتذةولبية المبحوثين مدن ( يتم  لنا أن أَ 2يات الجدول رقم )من معط        
ويعود سدبب ذلدك إلدى  اإِلنترنت% يستخدمون الهاتف المحمول للوصول إلى شبكة 84.53

تزايد التطور التكنولدوجي وانتشدار الهواتدف الذكيدة بمختلدف أجيالهدا، وأنواعهدا، وأشدكالها فقدد 
سهلت هذه الهواتف في الدخول إلى العديد من المواقع بتكلفدة منخفمدة، ومدن دون الحاجدة 

اليدوم متدوفرًا لكدل  ارصدالهداتف المحمدول  نَّ فمداًل عدن أَ إلى التقيد بحيز مكاني أو زماني، 
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وظهدددور التطبيقدددات المختلفدددة. أمدددا فدددي المرتبدددة  اإِلنترندددتتدددوفر خدمدددة  فمددداًل عدددنشدددخص 
هم نَّ شدددداروا بددددأَ العينددددة أَ  َأفددددراد% مددددن 60.82الثانيددددة فقددددد أتددددى الحاسددددوب المحمددددول وبنسددددبة 

هددو االخددر أداة يسددهل ويعددود سددبب ذلددك إلددى كوندده  اإِلنترنددتيسددتخدمونه للوصددول لشددبكة 
مكدان وزمدان فدي حالدة وجدود ميزة الدخول إلى المواقع المختلفدة فدي أ   ايمً وتوفر أَ حملها 

%، وهدددذه 1.03نترندددت، فدددي حدددين أتدددى بالمرتبدددة األخيدددرة الهددداتف اللدددوحي وبنسدددبة تددددفق لإلِ 
النتيجددة تومدد  حددرص المبحددوثين علددى اسددتخدام وسددائل مختلفددة للوصددول إلددى المعلومددات 

ت فدي متنداول الجميدع وبإمكدان صدار ذا يثبت أن التكنولوجيا وه ،اإِلنترنتالتي توفرها شبكة 
 الجميع االستفادة منها ومن مميزاتها المختلفة.

ثالثعععاا: معععا هععع  المواقعععع والتطبيقعععات األكثعععر اسعععتخداماا بالنسعععبة لعععك؟ )علمعععاا انعععم سعععم  
 للمبحوثين اتشارة إلى أكثر من اختيار(.

 .اأَلساتذة منخداماا ( المواقع والتطبيقات األكثر است3جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار الموقع أو التطبيق

 Face book 82 84.53%فيسبوك 
 Instegram 28 28.86%انستجرام 
 Twitter 8 8.24%تويتر 
 Google Scholar 43 44.32%جوجل سكولر 
 Wattsapp 68 70.10%واتساب 
 Viber 66 68.04%فايبر 
 Telegram 69 71.13%تليكرام 
 You tube 45 46.39%يوتيوب 
 Orkut  0 0%اوركت 
 imo 1 1.03%إيمو 
 Skype 2 2.06%سكايب 

 Research Gate 50 51.54%رسيرج كيت 
 %16.49 16 المدونات المتخصصة
 %11.34 11 المدونات الشخصية

 مدن حرصت الدراسة إلى التعرف علدى أبدرز المواقدع والتطبيقدات األكثدر اسدتخداماً          
الخدداص بهددذه المواقددع والتطبيقددات، ان  آنًفددا( 3، وقددد تبددين مددن نتددائج الجدددول رقددم )اأَلسدداتذة
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% يليده فدي المرتبدة الثانيدة 84.53الفيسبوك احتدل المرتبدة األولدى فقدد أتدى بالصددارة بنسدبة 
% 70.10% ثددم فددي المرتبددة الثالثددة تطبيددق الوتسدداب بنسددبة 71.13تطبيددق التليكددرام بنسددبة 

% فدددي حدددين أتدددى فدددي المرتبدددة 68.04المرتبدددة الرابعدددة أتدددى تطبيدددق الفدددايبر بنسدددبة ثدددم فدددي 
% ثم تلتهدا بداقي التطبيقدات تباعدًا حسدب درجدة 51.54الخامسة تطبيق رسير  كيت بنسبة 

الفيسبوك هو األكثر اسدتخدامًا ويعدود ذلدك  نَّ نسبة للمبحوثين، مما سبق نستنتج أَ أهميتها بال
سددهولة اسددتخدامه وتنددوع  فمدداًل عددنواقددع التواصددل المددذكورة لكوندده أول موقددع ظهددر مددن م

خدماته فماًل عن كونده وعداء للكثيدر مدن المجموعدات والتشدابكات المتخصصدة فدي حقدول 
 علمية مختلفة.

ا بهددذه المراتددب المتقدمددة أيمددًا فددي و تليكددرام واتسدداب والفددايبر جدداؤ  نَّ نالحددظ أيمددًا أَ         
العيندة وربمدا يعدود سدبب ذلدك إلدى  فدراداسدتخداما بالنسدبة ألَ  حين المواقع والتطبيقدات األكثدر

 ِإذسهولة استخدامهم وفاعليتهم في االتصدال والتواصدل بدين المشدتركين فدي هدذه التطبيقدات 
يمكددن مددن خددالل هددذه التطبيقددات القيددام بعمددل مجموعددات مدلقددة )كروبددات( يددتم اسددتخدامها 

البحددددوث والمقددددررات الدراسددددة  هم ألوددددراض التواصددددل الشخصددددي والعلمددددي فيمددددا يخددددصمددددن
واالحاطة بكافة المستجدات في المجدال. نالحدظ أيمدًا ورود موقدع رسدير  كيدت فدي مراكدز 

تنددددر  تحتدده معظدددم  ِإذ ؛متقدمددة ويعددود سدددبب ذلددك كونددده موقددع تواصددل اجتمددداعي اكدداديمي
يقددوم البدداحثين مددن خاللدده بالتعدداون فيمددا بيددنهم مددن خددالل نشددر  ِإذالتخصصددات االكاديميددة 

دة مدددن هدددذه البحدددوث والرجدددوع اليهدددا بوصدددفها بحدددوثهم اوراقهدددم البحثيدددة والمدددؤتمرات واالسدددتفا
مصادر لمعلوماتهم ويعود أيمًا زيادة استخدامه بسبب التوجه االكاديمي والمؤسسداتي نحدو 

 كاديميين.ا الموقع كونه ملتقى للعلماء واألَ التسجيل في هذ
( أعددداله بنسدددب 3مدددا مومدددحة فدددي جددددول رقدددم )ثدددم أتدددت تباعدددًا بددداقي التطبيقدددات ك         

العينة لها في حين أتى تطبيدق اوركدت بدأدنى المراتدب  َأفرادمتباينة ومختلفة حسب استخدام 
العيندة وذلدك ألسددباب مختلفدة قدد تعددود  َأفدراد مددنلددم يلقدى أ  اسدتخدام  ِإذوبأقدل نسدبة مئويدة 

 خدام في بلدنا.العينة به وكذلك كونه وير شائع االست َأفرادلعدم معرفة 

 ؟مصدراا للمعلوماترابعاا: ما مدى اعتمادك على مواقع التواصل اتجتماع  
 .مصدراا للمعلوماتعلى مواقع التواصل اتجتماع   اأَلساتذة( مدى اعتماد 4جدول رقم )
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 النسبة المئوية التكرار درجة اتعتماد على شبكات التواصل
 %38.14 37 عالية

 %51.54 50 متوسطة
 %10.30 10 نخفمةم

( ارتفداع معددل اعتمداد المبحدوثين علدى 4دت البيانات الواردة في الجدول رقم )أكَّ           
بلددددت نسدددبة مدددن يعتمددددون عليهدددا بنسدددبة متوسدددطة  ِإذ، مصددددًرا للمعلومددداتمواقدددع التواصدددل 

 أتدددت بالمرتبدددة األولدددى، فدددي حدددين أتدددت بالمرتبدددة الثانيدددة بدرجدددة عاليدددة وبنسدددبة ِإذ% 51.54
ددد%، أَ 35.14 %، نالحدددظ مدددن خدددالل هدددذه 10.30ا الدرجدددة المنخفمدددة فقدددد أتدددت بنسدددبة مَّ

وهدذا وامد  مدن خدالل نسدب  اأَلسداتذة مدنالمعطيات ان هذه المواقع تحظدى باهتمدام كبيدر 
استخدامهم لها لما تقدمها من خددمات متنوعدة تسداعدهم فدي أداء الكثيدر مدن مهدامهم سدواء 

 الشخصية أو االكاديمية.
: مععا هعع  الخصععائص التعع  جعلتععك تعتمععد عليهععا؟ )علمععاا انععم سععم  للمبحععوثين خامسععاا 

 اإلشارة إلى أكثر من اختيار(.
 يعتمدون على مواقع التواصل اتجتماع . اأَلساتذة( الخصائص الت  جعلت 5جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار الخاصية
 %72.16 70 التفاعلية
 %56.70 55 حرية النشر
 %36.08 35 ةالمصداقي

 %44.32 43 الموضوعية
 %25.77 25 العمق والشمول
 %87.62 85 سهولة اتستخدام

العيندة اختداروا  َأفرادالدالبية العظمى من  نَّ ( أَ 5م  من معطيات الجدول رقم )يتَّ          
أتدددت بالمتربدددة األولدددى بنسدددبة  ِإذ ؛خاصدددية سدددهولة االسدددتخدام لمواقدددع التواصدددل االجتمددداعي

دددد%، أَ 72.16%، ثدددم تلتهددددا خاصدددية التفاعليددددة بالمرتبدددة الثانيددددة وبنسدددبة 87.62 ا المرتبددددة مَّ
%، ثددم تلتهدا تباعددًا بداقي الخددواص كمددا 56.70الثالثدة فقددد أتدت خاصددية حريدة النشددر بنسدبة 
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، ومددددن خددددالل هددددذه النتددددائج يتمدددد  ان أكثددددر خاصددددية اختارهددددا آنًفددددامومدددد  فددددي الجدددددول 
مكانيَّدةلك نظرًا لتوفرهدا فدي كدل مكدان و المبحوثين هي سهولة االستخدام وذ اسدتخدامها فدي  اِ 

تفاعددل المسددتخدم  ِإمكانيَّددةكدل زمددان، وتلتهددا التفاعليددة وهددذا مددا تتيحدده فعداًل هددذه المواقددع مددن 
مكانيَّددةمددع المحتددوى و  مكانيَّددةتبددادل األدوار بددين المرسددل والمسددتخدم و  اِ  المراسددلة والمشدداركة  اِ 
مدا تميدزت  ايًمدمدور التدي تتيحهدا هدذه المواقدع، وأَ رهدا مدن األُ والخدزن ووي مافةوالحذف واإلِ 

لعمددق والشددمول، ومندده بدده مددن حريددة النشددر وسددهولة النشددر تلتهددا المومددوعية والمصددداقية وا
% وهددي نسددبة 36.08خاصددية المصددداقية أتددت بالمرتبددة الخامسددة بنسددبة  نَّ نالحددظ أيمددًا أَ 

العيندة يسدتخدمون  َأفرادوهذا يدل على ان  تكاد تكون منخفمًة نسبيًا مقارنة بباقي الخواص
هذه المواقع كوسيلة للوصول إلى العديد مدن المعلومدات نظدرًا لسدهولة اسدتخدامها والتفاعليدة 

فمددل بالنسددبة لهددم مددن معلومددات ومصددادر شددر فيهددا وبدددورهم يحددددون مددا هددو األَ وحريددة الن
ى حاجدداتهم المختلفددة مختلفددة حسددب حدداجتهم فيسددتخدمون هددذه المواقددع كوسدديلة للوصددول إلدد

 من أوعية ومصادر المعلومات المختلفة.

؟ مصععدراا للمعلومععاتسادسععاا: مععا هعع  أسععباب اعتمععادك علععى مواقععع التواصععل اتجتمععاع  
 )علماا انم سم  للمبحوثين اإلشارة إلى أكثر من اختيار(.

 .مصدراا للمعلومات( أسباب اعتماد المبحوثين على مواقع التواصل 6جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار لسببا
 %92.78 90 سهولة البح  عن المعلومات
 %41.23 40 التفاعل مع ناشر المعلومات

 %67.01 65 توفير معلومات اكثر من الوسائل التقليدية 
 %87.62 85 السرعة ف  مواكبة اتحدا  والقضايا

 %58.76 57 احتوائها على خدمة الصور والفيديو والصوت
ع علعى ابحعا  ودراسعات مرتبطعة بمجعال التخصعص وتحميعل اتط 

 المراجع والبحو  العلمية
73 75.25% 

 %59.79 58 لغرض التواصل مع اتكاديميين والباحثين ف  مجال التخصص
لمعرفععة احععد  الكتععب والععدوريات وغيرهععا مععن مصععادر المعلومععات 

 %61.85 60 الصادرة والمنشورة ف  مجال التخصص
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 النسبة المئوية التكرار لسببا
بمواعيد وعناوين الندوات وورش العمل والمؤتمرات  لغرض اتحاطة

 والدورات التدريبية ف  مجال التخصص
42 43.29% 

تبععادل معلومععات ووثععائق ومصععادر مرتبطععة بمجععال التخصععص مععع 
 الزم ء

50 51.54% 

نشر معلومات   بحوث   افكاري ف  مجعال التخصعص لكع  يسعتفاد 
 منها غيري

52 53.60% 

 %82.47 80 و  العلميةتحميل المراجع والبح

( ان السددبب األكثددر تكددرارًا عنددد المبحددوثين 6ن مددن معطيددات الجدددول رقددم )لقددد تبدديَّ          
 أتدددت بدددأعلى نسدددبة بلددددت ِإذواحتدددل المرتبدددة األولدددى هدددو )سدددهولة البحدددث عدددن المعلومدددات( 

الجدددامعيين بحكدددم طبيعدددة عملهدددم ملزمدددون  اأَلسددداتذة% ويعدددود سدددبب ذلدددك إلدددى ان 92.78
حدددث عدددن كدددل مدددا هدددو جديدددد فدددي المجدددال العلمدددي والبحثدددي والتخصصدددي وذلدددك لتنميدددة بالب

المعلومة هدي عصدب الحيداة وركيدزة أساسدية  نَّ ولصقل معلوماتهم وخبراتهم، وبما أَ مهاراتهم 
لتطوير الشخص في مجدال عملده ومدع كدل مدا تقدمده هدذه التطبيقدات مدن مزايدا وخصدائص 

؛ لدددذا ندددرى َأن هدددذا اتجددداه مدددن المعلومدددات سددداعدتهم فدددي البحدددث والحصدددول علدددى حددداجتهم
باعتمادهم على هذه المواقدع لمدا تدوفره مدن سدهولة فدي عمليدات البحدث  اأَلساتذة منيجابي إِ 

ان هدذه التطبيقدات تخفدف عدنهم اعبداء البحدث  فمداًل عدنعن المعلومات والحصدول عليهدا 
الملقدداة علددى عدداتقهم، عبدداء الدراسددية واالجتماعيددة ك بسددبب مدديق الوقددت لددديهم لكثددرة األَ وذلدد
ددأَ  % 87.62تددت )السددرعة فددي مواكبددة االحددداث والقمددايا( بنسددبة قددد أَ فا فددي المرتبددة الثانيددة مَّ

حددداث والموامدديع قددات مددن التدطيددة الفوريددة لكافددة األَ وذلددك نظددرًا لمددا تتمتددع بدده هددذه التطبي
هدي مدا جعلدت  والتعريف بدالتطورات التكنولوجيدة والعلميدة الحديثدة ولعدل ميدزة السدرعة أيمداً 

حدددداث الجاريدددة تقليديدددة خاصدددة فيمدددا يخدددص مواكبدددة األَ هدددذه التطبيقدددات منافسدددة للوسدددائل ال
دددواالنيدددة وروبدددة المسدددتخدمين فدددي البحدددث عدددن جديدددد المعلومدددات باسدددتمرار، أَ  ا فدددي المرتبدددة مَّ

هدددذه % نالحددظ ب82.47ميددة( بنسدددبة تدددى سددبب )تحميددل المراجدددع والبحددوث العلالثالثددة فقددد أَ 
فدددي جميدددع األقسدددام يفمدددلون اسدددتخدام مواقدددع التواصدددل لددددرض  اأَلسددداتذةن َأولدددب النتيجدددة أَ 

الحصول على مختلف المعلومات وتحميل كل ما هو متال لهدم مدن مراجدع وبحدوث علميدة 
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ثددراء الرصدديد المعرفددي والثقددافي وتحقيددق سدواء مددن مواقعهددا أو بالتبددادل مددع الددزمالء لددرض إِ 
بحدداث ودراسددات مرتبطددة الع علددى أَ عددة فقددد أتددى االط دداوددراض مهنيددة. امددا فددي المرتبددة الراب

% وفددي المرتبددة الخامسددة أتددى تددوفير معلومددات أكثددر مددن 75.25بمجددال التخصددص بنسددبة 
% فدددبحكم المزايدددا والخصدددائص العديددددة التدددي تفورهدددا هدددذه 67.01الوسدددائل التقليديدددة بنسدددبة 

فدددي االسددتخدام فقدددد كسدددر حدداجز الوقدددت والزمددان والمكدددان والسددهولة  فمددداًل عددنالتطبيقددات 
علددى كددل مدا هددو جديدد فددي مجدال تخصصدداتهم فددي  اأَلسداتذةسدهلت هددذه التطبيقدات اطددالع 

أ  زمان ومكان وساعده في توفير معلومات كان يصعب عليهم الحصدول عليهدا بالوسدائل 
التقليدية، ونوعت في استعماالتهم فمثاًل يمكن التواصل مع هذه البيئدة االفترامدية مدن أجدل 

دددتماعيدددة وويرهدددا، أَ المهنيدددة واالجاألمدددور  وحسدددب النسدددب  اا بددداقي األسدددباب فقدددد أتدددت تباًعدددمَّ
 .آنًفاالعينة وكما موم  في الجدول  َأفراد منالمشار إليها 

سابعاا: ما ه  طبيعة المعلومات الت  تبح  عنها ف  مواقع التواصل اتجتماع ؟ )علمعاا 
 .انم سم  للمبحوثين اتشارة إلى أكثر من اختيار(

 ( طبيعة المعلومات الت  يتم البح  عنها ف  مواقع التواصل اتجتماع .7جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار طبيعة المعلومات

 %86.59 84 المراجع واألبحا  العلمية الجديدة ف  مجال التخصص
 %50.51 49 البح  عن المفاهيم والمصطلحات الجديدة ف  مجال التخصص

ت لتنميععة القععدرات والمهععارات الذاتيععة العلميععة البحعع  عععن معلومععا
 %54.63 53 والمهنية

البحععع  ععععن األسعععاليب والطعععرق الحديثعععة فععع  تقعععديم المحاضعععرات 
 %54.63 53 وتطوير المناهج الدراسية

سديون ( إلى طبيعة المعلومات التي يبحث عنهدا التدري7تشير نتائج الجدول رقم )          
جددداءت بالمرتبدددة األولدددى )المراجدددع واألبحددداث العلميدددة  ِإذ عي؛فدددي مواقدددع التواصدددل االجتمدددا

طبيعددة % وهددذه النتيجددة متوافقددة مددع 86.59الجديدددة فددي مجددال التخصددص( وبنسددبة بلدددت 
 نتددا مددا يشددهد تطددور مسددتمر وتجديددد متسددارع فددي مجددال اإلِ  عمددل التدريسدديون الددذ  دائًمددا

ه مددن بحددوث ودراسددات فددي الفكددر  والمعرفددي فددي كافددة االختصاصددات مددن خددالل مددا يقدددمو 
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كافدددددة المجددددداالت لهدددددذا فهدددددم بحاجدددددة ماسدددددة للبحدددددث عدددددن كدددددل مددددداهو جديدددددد فدددددي مجددددداالت 
اختصاصاتهم المختلفة، تلتها بالمرتبة الثانية كل من )البحث عن معلومدات لتنميدة القددرات 
والمهدددارات الذاتيدددة العلميدددة والمهنيدددة( و)البحدددث عدددن األسددداليب والطدددرق الحديثدددة فدددي تقدددديم 

% لكدل مدنهم وهدذا يددل علدى 54.63رات وتطوير المناهج الدراسية( وبنسبة بلددت المحام
العيندددة بأهميدددة تطدددوير ذاتهدددم فدددي مجددداالت اختصاصدددهم وتطدددوير طدددرق  َأفدددرادمددددى وعدددي 

واساليب تقديم المحامرات الخاصدة بهدم فاسدتدلوا هدذه التطبيقدات لالسدتفادة منهدا واالطدالع 
تنميدددة مهددداراتهم خصدددوص ممدددا سددداعدهم فدددي علدددى كدددل مدددا هدددو حدددديث وجديدددد فدددي هدددذا ال

دددوتحسدددين قددددراتهم، أَ  تدددى )البحدددث عدددن المفددداهيم والمصدددطلحات ا فدددي المرتبدددة األخيدددرة فقدددد أَ مَّ
% وهدددذا أيمددددًا دليدددل علدددى وعدددديهم 50.51الجديددددة فدددي مجدددال التخصددددص( بنسدددبة بلددددت 

الفكددددر  والتقنيددددات وظهددددور مصددددطلحات  نتددددا لمواكبددددة التطددددور المتالحددددق فددددي مجددددال اإلِ 
 تعاريف علمية جديدة فرمتها هذه التطورات المتالحقة في مجال التكنولوجيا.و 

مصعععدراا ثامنععاا: معععاه  أوجعععم اتسعععتفادة فععع  اعتمععادك علعععى مواقعععع التواصعععل اتجتمعععاع  
 ؟ )علماا انم سم  للمبحوثين اإلشارة إلى أكثر من اختيار(.للمعلومات

مصدراا قع التواصل اتجتماع  ( أوجم اتستفادة من اتعتماد على موا8جدول رقم )
 .للمعلومات

 النسبة المئوية التكرار على مواقع التواصل اتجتماع  من اتعتمادأوجم اتستفادة 
ساعدتني فدي االطدالع علدى المعلومدات الحديثدة والمراجدع والددوريات 

 %85.56 83 واألبحاث العلمية

 %74.22 72 ساهمت في توسيع معرفتي الثقافية والمهنية
 %70.10 68 حرية االختيار لمصادر المعلومات التي تلبي حاجتي البحثية

 %56.70 55 ساعدتي في تبادل االفكار حول عمل بحثي مشترك مع اآلخرين
ساعدتني في تبدادل المعلومدات والمصدادر فدي مجدال التخصدص مدع 

 %61.85 60 المشتركين في هذه المواقع

والورش والددورات التدريبيدة  ساعدتني في حمور الندوات والمؤتمرات
 %73.19 71 من خالل ما يعلن عن هذه المناسبات على هذه المواقع
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مددن االعتمدداد علددى مواقددع التواصددل  اأَلسدداتذة( أوجدده اسددتفادة 8يومدد  الجدددول رقددم )      
جدداء فددي المرتبددة األولددى )سدداعدتني فددي االطددالع علددى  ِإذ مصدددًرا للمعلومدداتاالجتمدداعي 

 ِإذ% 85.56أتدددت بنسدددبة  ِإذديثدددة والمراجدددع والددددوريات واألبحددداث العلميدددة( المعلومدددات الح
سهلت عمليات التواصل واالتصدال مدن خدالل هدذه المواقدع الكثيدر مدن األمدور نقدل االفكدار 

هدو جديدد وحدديث فدي مجدال التخصدص مدن  والخبرات وتبادل المعلومات واالحاطة بكل ما
% )سداهمت 74.22رتبدة الثانيدة وبنسدبة بلددت مصادر متنوعة ومختلفة، في حين أتت بالم

تدت تلعبده هدذه في توسديع معرفتدي الثقافيدة والمهنيدة( وتشدير هدذه النتيجدة إلدى الددور الدذ  با
فدي االطدالع علدى  اعتمادهم عليهامية والثقافية والمعرفية بكاديميين العلالمواقع في حياة األَ 

ددددكددددل مددددا هددددو حددددديث، أَ  تددددى )سدددداعدتني فددددي حمددددور الندددددوات ا فددددي المرتبددددة الثالثددددة فقددددد أمَّ
والمددؤتمرات والددورش والدددورات التدريبيددة مددن خددالل مددا يعلددن عددن هددذه المناسددبات علددى هددذه 

عالنددات فيمددا يخددص مددا تتيحدده هددذه المواقددع مددن خدددمات وا ِ المواقددع( وهددذه نتيجددة طبيعيددة ل
حددداجز لددددت هدددذه التطبيقدددات  ِإذ ؛الدددورش والنددددوات والمدددؤتمرات سدددواء الداخليدددة والخارجيدددة

اليدددوم مددن المشددداركة فيهددا عدددن بعددد ممدددا سددهلت علددديهم  اأَلسدداتذةاع الزمددان والمكددان واسدددتط
ة تدددت بددداقي أوجددده االسدددتفادالكثيدددر مدددن األمدددور التدددي كدددانوا يعدددانون منهدددا سدددابقًا، فدددي حدددين أَ 

 .آنًفانسبه كما موم  في الجدول  األخرى من هذه المواقع كاًل على وفق
الت  تحول دون تصفحك لمواقع التواصل اتجتماع ؟ )علمعاا تاسعاا: المعوقات والمبررات 

 انم سم  للمبحوثين اإلشارة إلى أكثر من اختيار(.
 ( معوقات ومبررات ضعف تصف  مواقع التواصل اتجتماع .9جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار المعوقات والمبررات
 %82.47 80 اإِلنترنتضعف شبكة 

 %15.46 15 التطبيقات الحديثة ضعف الخبرة ف  استخدام
 %5.15 5 ليس لدي علم بالخدمات الت  تقدمها

عععععدم المصععععداقية والوثععععوق فعععع  المعلومععععات المتاحععععة علععععى هععععذه 
 %26.80 26 الشبكات والمواقع

 %36.08 35 كثرة اتنشغال ف  أعمال أخرى واعتقادي بانها تسرق الوقت
 %26.80 26 السرقة وانتحال المعلومات المتوفرة 
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 النسبة المئوية التكرار المعوقات والمبررات
 %42.26 41 الرسوم المطلوبة لتوفير المعلومات وخاصة النص الكامل

المعوقدات التدي تحدول دون تصدف  مواقدع التواصدل َأبدرز  حرصت الدراسة علدى معرفدة     
( اإِلنترنددتالعينددة وقددد جدداءت علددى رأس هددذه العوائددق )مددعف شددبكة  َأفددراد مددناالجتمدداعي 

والبداحثين  اأَلسداتذةني منهدا عامدة المسدتخدمين و % وهذه المشدكلة يعدا82.47وبنسبة بلدت 
على وجه الخصدوص ويرجدع سدبب ذلدك إلدى ويداب البنيدة التحتيدة الجيددة التدي تعداني منهدا 

دأَ  كل عدام فدي العدراق علدى وجده الخصدوص،شبكات االتصال بشد ا فدي المرتبدة الثانيدة فقدد مَّ
% 42.26امدل( وبنسدبة بلدددت الدنص الك المطلوبدة لتدوفير المعلومددات والسديَّما أتدى )الرسدوم

بسدبب الرسدوم التدي تفدرض علدى بعددض  اأَلسداتذةوهدذه فعداًل مشدكلة يعداني منهدا العديدد مددن 
ال يسددم  لهددم بتحميددل الددنص الكامددل دون االشددتراك أو دفددع رسددوم معينددة أو  ِإذ ؛المصددادر

هدذا االشتراك في قاعدة بيانات معينة أو منظومة معينة تحتو  على العديدد مدن المصدادر و 
يشدددكل حددداجز بيدددنهم وبدددين مصددددر المعلومدددات ممدددا يدددؤد  إلدددى عددددم تلبيدددة حددداجتهم وهنددداك 

ذا أَ  راد الباحدث الحصدول علدى الدنص الكامدل يجدب بعض المواقدع تمدن  فقدط المسدتخلص واِ 
عليدده مراسددلة المؤلددف أو الناشددر وهندداك مددن يقددوم فعدداًل بمراسددلة المؤلددف أو الناشددر لكددن ال 

فددي نفسدده حدداجز مددف الروبددة بددالرجوع السددتخدام هددذه المواقددع تصددله أ  اجابددة ممددا يولددد 
فدي حدين أتدى بالمرتبدة الثالثدة )كثدرة االنشددال فدي  بب عدم تلبية حاجتده مدن المعلومدات،بس

% ويرجدع سدبب 36.08أتدت بنسدبة بلددت  ِإذ ؛أعمال أخدرى واعتقداد  بانهدا تسدرق الوقدت(
ة كثيددرة منهددا تدريسددية وبحثيددة كاديميَّدداذ الجددامعي لديدده مهددام ومسددؤوليات أَ ذلدك إلددى ان االسددت

داريددة وويرهددا مددن األمددور، فددي حددين أتددت بدداقي المعوقددات األُ  خددرى كدداًل حسددب نسددبه كمددا وا 
 .آنًفاموم  في الجدول 

 عاشراا: هل ترى ان أفضل مصدر للحصول على المعلومات هو:
 ( مصادر الحصول على المعلومات.10جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار تمصادر الحصول على المعلوما
 %%3.09 3 االعتماد على مصادر المعلومات التقليدية
 %0.07 7 االعتماد على مواقع التواصل االجتماعي

 %89.69 87 الجمع بينهما 
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العيندة يفمدلون الجميدع  َأفدراد( يتم  بأن الدالبية العظمدى مدن 10من خالل الجدول رقم )
%، فدي حدين 89.69أتدت بدأعلى نسدبة بلددت  ِإذوالرقميدة بين مصادر المعلومدات التقليديدة 
% يعتمدددددون علددددى مصددددادر المعلومددددات التقليديددددة، 3.09أتددددت بنسددددبة مددددئيلة جدددددًا بلدددددت 

األولبيددددة  نَّ واصددددل االجتمدددداعي، ونسددددتنتج مددددن ذلددددك أَ % يعتمدددددون علددددى مواقددددع الت0.07و
فادة مددن كليهمددا يفمددل الجمددع بددين االثنددين فهددي أفمددل طريقددة لالسددت اأَلسدداتذةالعظمددى مددن 

والجمددع بينهمدددا واالعتمددداد علدددى التكنولوجيدددا ال يعندددي اهمدددال المصدددادر التقليديدددة بدددل العمدددل 
علددى التوفيددق بيددنهم والخددرو  بأفمددل النتددائج لهددذا يفمددلون الجمددع بيددنهم مددع تحكدديم الخبددرة 

 الذاتية والموموعية.
 النتائج والمقترحات

 النتائج 
 منها:توصلت الدراسة للعديد من النتائج 

العيندددددة يسدددددتخدمون مواقدددددع التواصدددددل  َأفدددددرادالدالبيدددددة العظمدددددى مدددددن  نَّ بيندددددت الدراسدددددة أَ  .1
 %.75.25أتت بالمرتبة األولى وبنسبة  ِإذاالجتماعي بشكل دائم 

الوسدديلة التددي يسددتخدمها المبحددوثين للوصددول إلددى شددبكة  نَّ اتمدد  مددن نتددائج الدراسددة أَ  .2
العيندة بنسدبة  َأفدرادلدى ذلدك الدالبيدة العظمدى مدن شار إأَ  ِإذ ؛هي الهاتف المحمول اإِلنترنت
84.53.% 

هدددددو تطبيدددددق  اأَلسددددداتذة مدددددنأكثدددددر المواقدددددع والتطبيقدددددات اسدددددتخدامًا  نَّ كشدددددفت الدراسدددددة أَ  .3
% ثدددم فدددي المرتبدددة الثانيدددة تطبيدددق التليكدددرام بنسدددبة 84.53على نسدددبة أتدددى بدددأَ  ِإذالفيسدددبوك 

 %.70.10% وفي المرتبة الثالثة تطبيق الواتساب بنسبة 71.3

العيندة علدى مواقدع التواصدل االجتمداعي  َأفدراددرجدة اعتمداد  نَّ ت نتدائج الدراسدة أَ كما دلَّ  .4
%، كمددا أومددحت الدراسددة 51.54أتددى بدرجددة متوسددطة بلدددت نسددبتها  مصدددًرا للمعلومددات

هددي  مصدددًرا للمعلومدداتالخصددائص التددي جعلددتهم يعتمدددون علددى مواقددع التواصددل َأبددرز  ان
% والتفاعليدة بالمرتبدة الثانيدة وبنسدبة 87.62على نسدبة بلددت أتدت بدأَ  ذإِ سهولة االسدتخدام 

 العينة. َأفرادليه % حسب ما أشار إِ 72.16
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العينددة علددى مواقددع التواصددل  َأفددرادأسددباب اعتمدداد َأبددرز  كشددفت الدراسددة أيمددًا أن مددن .5
 أتددت بددأعلى نسددبة ِإذ ؛هددو سددهولة البحددث عددن المعلومددات مصدددًرا للمعلومدداتاالجتمدداعي 

% وتحميدددددل 87.62% والسدددددرعة فدددددي مواكبدددددة االحدددددداث والقمدددددايا بنسدددددبة 92.78بلددددددت 
 %.82.47المراجع والبحوث العلمية بنسبة 

العينددة فددي مواقددع التواصددل  َأفددرادبينددت الدراسددة ان طبيعددة المعلومددات التددي يبحددث عنهددا  .6
تخصددص االجتمدداعي بالمرتبددة األولددى هددي المراجددع واألبحدداث العلميددة الجديدددة فددي مجددال ال

العينددة فددي اعتمددادهم علددى  َأفددراد%، وان أكثددر اسددتفادة حققهددا 86.59أتددت بددأعلى نسددبة  ِإذ
هدددذه المواقدددع هدددي مسددداعدتهم فدددي االطدددالع علدددى المعلومدددات الحديثدددة والمراجدددع والددددوريات 

العيندة بدأن  َأفدراد%، وأشدار أيمدًا 85.56أتت بالمرتبدة األولدى بنسدبة  ِإذواألبحاث العلمية 
أتددت بالمرتبددة الثانيددة بنسددبة  ِإذهمت فددي توسدديع معددرفتهم الثقافيددة والمهنيددة َأسددع هددذه المواقدد
74.22.% 

العيندددة والتدددي تحدددول دون  َأفدددرادمدددن أكثدددر المعوقدددات التدددي واجههدددا  نَّ كشدددفت الدراسدددة أَ  .7
شدددار إلدددى ذلدددك أَ  ِإذ ؛اإِلنترندددتتصدددفحهم لمواقدددع التواصدددل االجتمددداعي هدددي مدددعف شدددبكة 

المطلوبددددة لتددددوفير  %، والمعددددوق اآلخددددر هددددي الرسددددوم82.47نسددددبة العينددددة وب َأفددددراداولبيددددة 
 %.42.26أشار إلى ذلك ما نسبته  ِإذ ؛النص الكامل المعلومات والسيَّما

العيندددة يفمدددلون الجمدددع بدددين  َأفدددرادالدالبيدددة العظمدددى مدددن  نَّ كمدددا دلدددت نتدددائج الدراسدددة أَ  .8
 نفسده الوقدتاالجتمداعي بلى مواقع التواصل االعتماد على مصادر المعلومات التقليدية وع

 عند قيامهم بالبحث عن المعلومات والحصول عليها.
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 المقترحات
 يقترل الباحثان ما يأتي:

تنسيق الجهود البحثية من خالل المؤتمرات والندوات العلميدة، بهددف تقدديم رؤى متكاملدة  .1
مجددال التددزود عددن أسدداليب واسددتراتيجيات التوظيددف األمثددل لمواقددع التواصددل االجتمدداعي فددي 

 بالمعلومات.

مرورة تكوين األستاذ الجدامعي علدى طدرق التددريس الحديثدة فيسدتطيع األسدتاذ الجدامعي  .2
االسدددتفادة منهددددا لتعزيددددز التواصددددل بيندددده وبددددين طالبدددده فيجددددب أيمددددًا مراعدددداة أسدددداليب التعلدددديم 

لتددي المختلفددة ويمكندده أيمددًا اسددتخدام وسددائل التواصددل االجتمدداعي لتددوفير الفددرص المختلفددة ا
 تناسب جميع أساليب التعلم.

إعادة بحدث المومدوع بسدياقات نظريدة ومنهجيدة جديددة واالسدتفادة مدن نتدائج هدذا البحدث  .3
بدددددالتركيز علدددددى متديدددددرات أخدددددرى فدددددي عالقتهدددددا بدرجدددددة االعتمددددداد علدددددى شدددددبكات التواصدددددل 

 االجتماعي.

مدن المهدام السديما وانهدا تسدهل الكثيدر و االستفادة من خدمات مواقع التواصل االجتمداعي  .4
بشدكل عدام  اإِلنترندتإلى جانب الحد من الصعوبات التي تحدول دون االسدتفادة مدن خددمات 

السدديما الصددعوبات التقنيددة وكددل ذلددك يتطلددب تأسدديس مشددروع عملددي رسددمي يخطددط ويددنظم 
كدداديمي بشددكل عددام مددن خددالل ت التواصددل االجتمدداعي فددي الوسددط األَ لكيفيددة توظيددف تطبيقددا

وهدذا المشدروع يفتدرض  ،وجه االستفادة األمثل مدن هدذه التطبيقدات اعداد رؤية عملية توم 
 ان تتبناه الجامعات والمؤسسات االكاديمية والهيئات التابعة لها.

إعطدددداء المزيددددد مددددن االهتمددددام للدراسددددات المتعلقددددة بمواقددددع التواصددددل االجتمدددداعي ألجددددل  .5
جددراء المزيددد مددن الد راسددات الخاصددة بنظريددة االسددتفادة منهددا فددي تحسددين مزايددا هددذه المواقددع وا 

االعتماد على وسائل التواصل االجتماعي وخاصدة فدي ظدل تندامي اسدتخدام مواقدع التواصدل 
 االجتماعي وما تقدمه من معلومات متنوعة.

عقددد الندددوات والمحامددرات فددي مواقددع التواصددل االجتمدداعي بالتوعيددة بإيجابيددات وسددلبيات  .6
لك اإليجابيدات والعمدل علدى تجندب السدلبيات حتى يتم تعزيز ت اإِلعالمالجامعة وعبر وسائل 
 بطريقة عملية سليمة.
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صددفحات لهددم علددى مواقددع التواصددل  ِإنشدداءعلددى  اأَلسدداتذةكمددا توصددي الدراسددة بتشددجيع  .7
رة التحدديث الددور  للمعلومدات االجتماعي واستخدامها في العمليدة التعليميدة لطلبدتهم وبمدرو 

مددع التأكيددد علدديهم بمددرورة ذكددر المصدددر  خبددار التددي يقومددون بنشددرها علددى صددفحاتهم،واألَ 
 صلي للمعلومة وتجنب نشر المعلومات المنقولة من مصادر مجهولة.األَ 
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Abstract 

This study examined the nature of university professors' 

accreditation on social media as a source of information and the 

reasons for their reliance on it, their utilization as a source of 

information and what applications are most used by them and the 

study also aimed at identifying the nature of the information they 

derive from these sites, The study relied on the analytical survey 

descriptive curriculum for this type of study and the questionnaire 

was used as the main tool for collecting data from the study sample 

of professors of the College of Arts at the University of Mosul as a 

random sample for the study's community. 

The study came out with a series of results, most notably that 

the most used sites and applications by professors is the Facebook 

app, where it came first and telegram second and the study also 

showed that one of the most important characteristics that made 

them rely on these sites as a source of information is the ease of use 

in the first and interactive rank in the second, The study showed that 

what professors are looking for most in these sites are new global 

references and research in the field of specialization social media ", 

and the two researchers' recommendations highlighted the provision 

of integrated insights into the methods and strategies for optimal 

recruitment of social media sites in providing information through 

scientific seminars and conferences. 

Keywords: Social Media, Information Source, University 

Professors, New Media. 

                                                 

 Asst.Lect/ Department of Information and Knowledge Technologies/ 

College of Arts/ University of Mosul. 

 Asst.Lect/ Department of Information and Knowledge Technologies/ 

College of Arts/ University of Mosul. 


