
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دور شبكاث انخىاصــم االجخًاعـً يف حىفـري
 يصـادر انبحـث انرتبـىي
 )دراســــت يٍدانٍــــت(

 
 

 
 د.أمحد عبد انعظٍى سامل

 أستاذ أصول التربية والتخطيط التربوي المساعد
 جامعة العريش –كلية التربية 

 
 
 

 م51/7/0202 ــث :ـالبحـ استالمــخ تــاريــــــــــ
 م02/8/0202 ث :ــــــول البحــخ قبـــــــــــــــاريــت

البريد االلكتروني للباحث :
 
 

  
 website : https://jftp.journals.ekb.eg 

Faculty of Education Journal – Port Said University                        V0l. (32) – October 2020   
             Printed ISSN : 2090-5319                                                     On Line ISSN :  2682-3268 

website : https://jftp.journals.ekb.eg/ 



 د.أحمد عبد العظيم سالم                                )دراســــة ميدانيــــة( لتواصــل االجتماعـي في توفـير مصـادر البحـث التربـويدور شبكات ا

 جايعت بىرسعٍد –جمهت كهٍت انرتبٍت                           3                   (                 3232– أكخىبر) –(  23انعدد )

 
 هص امل

البحث  مجاالت االستفادة مف شبكات التواصؿ االجتماعي فيتحديد كيفية  ىدؼ البحث الحالي إلى
الشبكات  ىذه واقع استخداـى لمباحثيف في الجامعات المصرية، وذلؾ مف خالؿ التعرؼ عم العممي

إلى مجموعة مف  -في النياية–، والتوصؿ البحثية مف وجية نظر الباحثيف المستخدميف وصفحاتيا
توفير التواصؿ االجتماعي في  شبكاتزيادة االستفادة مف النتائج والتوصيات العممية التي تساعد في 

 .الجامعات المصريةمصادر البحث التربوي لمباحثيف ب
  شبكات التواصؿ االجتماعي، مصادر البحث، الدور، البحث التربوي ًاث املفخاحٍتانكه

  

The Role of Social Communication Networks in Providing Educational Research 

.(Field Study) Sources: 

 

The current research aims to determine how to benefit from social 

media networks in the fields of scientific research for researchers in 

Egyptian universities, by identifying the reality of the use of these networks 

and their research pages from the viewpoint of researchers used, and finally 

reaching - a set of scientific findings and recommendations that help In 

increasing the utilization of social networks in providing educational 

research resources for researchers in Egyptian universities. 

 

 

Social Communication Networks, Research Sources, Role, 

Educational Research. 
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 يقديت

شيد العالـ في نيايات القرف العشريف وبدايات القرف الحادي والعشريف طفرات ىائمة مف التغيير 
في شتى مناحي الحياة، ىذا التغيير السريع والمتالحؽ جعؿ كؿ المجتمعات في محاولة مستميتة 

ض عمييا وقائع ىذا التغيير لمالحقتو والتواـؤ معو، خاصة تمؾ المجتمعات النامية والضعيفة التي تُفر 
مف مسببات ونتائج تجعميا في سباؽ مع الزمف حتى ال يتأثر الفكر الجمعي ليا، وبالتالي تتغير فييا 

 العوامؿ الثقافية المييمنة عمى الحياة.
ولعؿ مف نافمة القوؿ أف "البحث العممي" يمثؿ حجر زاوية ميمًا في إحداث ىذا التغيير؛ لما لو مف 

ذا كاف الميتموف بالبحث العممي آثار إيجا ، وا  بية عمى عوامؿ التطور المتالحؽ الحادث في عالـ اليـو
الذي يعتمد عمى استثمار التكنولوجيا و  "المعموماتيطمقوف عمى عالـ اليـو "عالـ االنفجار المعرفي و 

اؿ، وُتَشكِّؿ فيو الحديثة في إنتاج المعمومات الوفيرة الستخداميا في تقديـ الخدمات عمى نحو سريع وفع  
المعمومات أساًسا لمتنوير والتطوير، كما ُيَعّد امتالؾ المعمومات الصحيحة في الوقت المناسب مف 

 .في عالـ اليـو القوةو  التقدـ مقومات
فوسائؿ االتصاؿ  صار عالـ اليـو كقرية كونية صغيرة؛الثورة المعموماتية اليائمة،  تمؾ وفي ظؿ

، وظيرت شبكة التواصؿ العالمية والمعمومة اليـو بسرعة فائقة ومتناىيةاإلعالمية تنقؿ الخبر 
أفرادا  –ىي شبكة اتصاالت تربط العالـ كمو و  ،)االنترنت( تمؾ الشبكة العالمية العنكبوتية العمالقة

 تبحيث استطاع واالتصاؿ، اإلعالـ مجاؿ في ثورةوُتَعدُّ لتبادؿ الخبرات المينية والتقنية،  –وجماعات 
 ويسمع أف يقرأ المستخدـ يستطيع حيث واحدة، وسيمة في المختمفة اإلعالـ وسائؿ بيف جمعت أف

 د في آٍف واحد.ويشاى
جاءت لُتشكؿ أحد أىـ ، فقد "لممعمومات شبكة متعددة األوجو واالستخدامات الدولية الشبكةو 

ال أسوار وأمدت سكاف ىذه اختراعات القرف العشريف التي حولت العالـ إلى مكتبة بال جدراف وقرية ب
وينمو االستخداـ العالمي لمشبكة العنكبوتية بشكؿ الفت، ويزحؼ النشر  ،القرية بثقافة دوف حواجز

اإللكتروني ليستولي يوما بعد يـو عمى مساحات جديدة كاف باألمس القريب يسيطر عمييا عالـ 
الكثير مف الباحثيف إلى التنبؤ بأف ويدفع  ،المكتوب إلى الحد الذي جعؿ الورؽ يتقادـ بشكؿ متسارع

 (.2،51،2)سمطاف،  مف الورؽ ياأطفالنا سيشيدوف عالما خال
، في حيف أنيا تضاعؼ مف إمكانية مصدر ىائؿ لممعمومات العممية والترويحية تعد تمؾ الشبكةكما 

التقارير االستفادة مف مصادر المعمومات المتوافرة عمى الحواسب والحصوؿ عمى مستخمصات البحوث و 
والقوائـ الببميوجرافية لمصادر المعمومات المتاحة في قواعد البيانات العظيمة الحجـ، وىي كذلؾ مكتبة 

مف يحتاجيا ويبحث عنيا، ىي إذف  ومصادر البيانات لكؿتكفؿ االستفادة وتوفير المعمومات  ،بال جدراف
تاحتيا لممستفيد، عالوة عمى ذلؾ أحد أوعية المعمومات التي تحرص المكتبات المختمفة عمى اقتنائ يا وا 

 .(6، 2،،2كميب، ) بقدر ما يضاؼ إلييا مف شبكات وحاسبات فإنيا تنمو ذاتياً 
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ومنذ منتصؼ تسعينات القرف العشريف بدأ يظير عمى شبكة االنترنت مواقع جديدة، سميت بشبكات 
فكار والتقدـ بمقترحات وحموؿ الشبكات ىو تبادؿ اآلراء واأل تمؾاليدؼ مف كاف و التواصؿ االجتماعي، 

لممشكالت التي تواجو المتشاركيف في الحوار فيي عبارة عف شبكات إلكترونية تجمع مجموعة مف 
األفراد ذوي ميوؿ واتجاىات متقاربة لمتواصؿ وتبادؿ األفكار واآلراء والمقترحات في عصر يموج 

في المجتمعات اإلنسانية  كبيراً  الذي أثر تأثيراً عصر العولمة والمعموماتية  ،بالتغيرات العالمية المعاصرة
 .(15،  2،55)عامر، وثقافاتيا وأنساقيا القيمية السائدة

كانت فكرة ىذه الشبكات قائمة عمى تحقيؽ االتصاؿ والتواصؿ بيف األصدقاء والمعارؼ داخؿ 
 األساس في نشئتأُ  المواقع ىذه أف ورغـ ،مؤسسة معينة، ثـ أصبحت فيما بعد عامة ومفتوحة لمجميع

 سارعوا إلى اإلنترنت وخاصة في العالـ العربي شبكة األفراد، إال أف مستخدمي بيف لمتواصؿ االجتماعي
 والتواصؿ لالتصاؿ الوسائؿ ىذه تقدمو ما كؿ مف واالستفادة ،سريع الجديدة بشكؿ التقنية ىذه قبوؿ

 لوسائؿ ااستخدامً  الفئات أكثر العربي ـالعال في الشباب اآلخريف، وبعد أف كاف مع المعمومات وتبادؿ
الشبكات ليشمؿ  استخداـ ىذه مف المجتمع، وامتد أخرى شرائح إلييـ انضمت االجتماعي، التواصؿ

 : السياسي والثقافي واالجتماعي والعممي.أنشطة متعددة منيا
؛ حيث والتربوي بصفة خاصة -بصفة عامة–وكاف استخداـ تمؾ الشبكات في مجاؿ البحث العممي 

 بيا يقاس تيال المعايير أىـ مف ىوو  مؤسسة، أو دولة أي لتقدـ األساسية الركيزة العممي البحث يعتبر
 معمومة يممؾ فمف العممية، األبحاث مجاؿ في الريادة مركز تحتؿ المتقدمة فالدوؿ لتطور،او  التقدـ مدى
 بالسرعة تتميز والتي، عيشيان التي البيئة أو الحالي المجتمع في خاصة المسيطر، ىو يكوف أوال

 بالثواني، تقدر فائقة بسرعة تظير واالختراعات األبحاث أصبحت إذ المستمر، والتجديد والحداثة والدقة
 (.94، 2،52)عميمور،ومقوماتو متطمباتو وتتغير يتغير العممي البحث جعؿ ما

ثورة المعموماتية اليائمة والبحث العممي بطبعو يحتاج إلى تطوير وتحديث مستمريف، ففي ظؿ ىذه ال
لـ يكف مف المالئـ االعتماد عمى مصادر بحثية قديمة ورقية كانت أو حتى في صورة أوعية تكنولوجية 
قديمة ترجع إلى بداية عصر الكمبيوتر بإمكاناتو المحدودة، ىذا يجعؿ المكتبات الجامعية في حاجة 

وسيمة التداوؿ  منظمةماتية الفائقة، لتقديميا دومًا إلى تطوير وتحديث، ومواكبة لتمؾ الثورة المعمو 
لمباحثيف والدارسيف، حتى ال تتكرر األبحاث وتتكرر النتائج، وال تضاؼ أبحاث جديدة لممكتبات العممية 

 والمصادر البحثية.
وتجدر اإلشارة إلى أنو في حيف كانت المكتبة الغنية بالمصادر والمراجع تمثؿ أحد أىـ عناصر 

ة لدعـ البحث العممي في الجامعات والمعاىد العممية والبحثية؛ فقد تغير األمر في ظؿ البنية التحتي
ظيور شبكة االنترنت بما تممكو مف إمكانات ىائمة لتصبح أىـ عناصر البنية التحتية الالزمة لمبحث 

حث العممي العممي سواء داخؿ المؤسسات البحثية والتعميمية أـ خارجيا، ولـ يعد االعتماد عمييا في الب
مف نافمة القوؿ، بؿ أصبح ضرورة ُممّحة لتجويد وتحسيف البحث العممي مف ناحية، والمحاؽ بالركب 
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العالمي لمسيرة التقدـ والتنمية التي يمثؿ البحث العممي أحد أىـ محفزاتيا مف ناحية أخرى )مصطفى، 
2،52 ،59،.) 

مـ والمعرفة في شكميا التقميدي ونتيجة لصعوبة توفير ما يحتاجو الباحثوف مف مصادر التع
لى مصادر المعمومات اإللكترونية حتى إعالوة عمى ميؿ كثير مف الباحثيف والقراء الشباب و  المطبوع،

، لما ليا مف إمكانات بحث متطورة وجاذبة تتفوؽ بيا عمى مع توفر نسخ مطبوعة منيا أكثر شموالً 
ى ما توفره التكنولوجيا الحديثة مف إمكانات بحثية ضروري االعتماد عمأصبح مف ال؛ المصادر التقميدية

 العديد إلكترونية بأشكاؿ لمباحث تسيـ في توفير مصادر المعمومات لمباحثيف، ولذا تقدـ شبكة االنترنت
 مف وغيرىا والفيارس، المغوية، والقواميس واألدلة، الدوريات، وكشافات الموسوعات، مف

 والدوريات كالكتب المعمومات؛ مواد مف معيف بنوع متخصص ىو ام البحث مواقع ومف الببميوغرافيات،
 واالتصاؿ التكنولوجيا ثورة أف عمى الباحثيف مف الكثير الصور، ويجمع أو والبصرية السمعية والمواد

دارتيا، المعمومات لتنظيـ إيجابية قوة  الفترة مف فقممت احتياجاتيـ وتمبية الباحثيف، ميمات وتسييؿ وا 
واالسترجاع، وبذا تكوف تمؾ التكنولوجيا الحديثة مكنت  المعالجة عمميات التعمـ والمعرفة، ثـ في الزمنية

  الباحثيف مف الحصوؿ عمى ما يريدوف بأقؿ كمفة وأسرع زمنًا.
 يشكهـت انبحـث:

نتجت عف التقدـ في  واإلعالـ االتصاؿ مجاؿ في جديدة ثورةتمثؿ الشبكة العنكبوتية )االنترنت( 
في عمميتي التعميـ والتعمـ، وأسيمت في إثراء البحث العممي  تطورًا ىائالً ا المعمومات، وأحدثت تكنولوجي

، حيث ظيرت مصادر المعمومات المتاحة عمى الويب، وأصبح ىناؾ العديد مف الييئات وكيفاً  كماً 
مة الستخداـ والمراكز والمؤسسات التعميمية والتجارية تتنافس في تقديـ البرامج اإللكترونية الداع

عمى مصادر المعمومات المتاحة )المصادر التعميمية المتوافرة عمى شبكة االنترنت، والتي يطمؽ عمييا 
والتي يمكف استخداميا في حجرات الدراسة وكذلؾ البحث (  web-based resourcesالويب 
 (.225، ،2،5)النقيب،  العممي
صادر المعمومات في مختمؼ المجاالت، ولما لما كانت شبكة اإلنترنت مف وسائؿ الحصوؿ عمي مو 
عداد العصر مواكبة ى الميتميف بالتربيةعم لزاًما كاف   لكيفية المختمفة التعميمية مراحميـ في يـطالب وا 

عدادى الطالب باإلمكاف تعميـ يعد لـفإنو  ويسر؛ بكفاءة التقنية ىذه استخداـ ـ مف الناحية التعميمية وا 
يعتبر طالب الدراسات العميا والباحثوف في مرحمتي و  ،العنكبوتية الشبكة هىذ عف بعيًدا والتربوية

ألنيا تعينيـ في ذلؾ  ؛مف الشرائح التي يمكنيا االستفادة مف شبكة اإلنترنتالماجستير والدكتوراه 
 حاجاتو يمبي دومًا يبحث عما والباحث، وتمدىـ بمصادرىـ التربوية الموثقة، إعداد البحوث العممية

 متنوعة مجموعات لو تتيح والتي شبكة االنترنت، استخداـ إلى يدعوه مما المناسب الوقت في عاتووتطم
 الوقت في المحددة غير المعمومات مصادر مف االستفادة مف وتمكنو محصورة، غير عدة لمكتبات
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 إلييا، ميـتنق مف بداًل  لمباحثيف تصؿ المكتبات وكأف عالمية، شبكة االنترنت كوف إلى إضافة المطموب،
 الوقت نفسو. وفي كميـ استخداميا ويمكنيـ

عمى االتصاؿ بيف مجموعة مف األفراد ليـ نفس  جتماعي باالنترنتتعتمد شبكات التواصؿ االو 
لذلؾ ُتعرؼ بأنيا منظومة مف الشبكات اإللكترونية التي تسمح لممشترؾ فييا  ،الميوؿ واالىتمامات

الؿ نظاـ اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخريف لدييـ نفس ومف ثـ ربطو خ ،بإنشاء موقع خاص بو
 (.42، 1،،2)بورؾ،  أو جمعو مع ًأصدقائو ،االىتمامات والميوؿ واليوايات

ومف ىنا نشأت فكرة البحث الحالي، فمف خالؿ اشتراؾ الباحث بصفحة شخصية عمى موقع التواصؿ 
ديد مف الصفحات العممية والبحثية؛ (، وجد عمى ىذا الموقع العFace bookاالجتماعي )فيس بوؾ 

والتي يوجد عمييا مئات بؿ آالؼ المشاركيف والمتابعيف، سواء منيـ مف يقـو بمشاركة كتب وأبحاث 
عممية، أو مف يستفيد مف تمؾ األبحاث والكتب المنشورة في دراساتو العميا، أو في إعداد رسائؿ 

 الماجستير والدكتوراه.
شاكؿ البحث التربوي؛ أراد أف يتعرؼ عمى أىمية تمؾ المواقع والصفحات ونتيجة الىتماـ الباحث بم

لمباحثيف في مجاالتيـ المختمفة، وخاصة مجاؿ األبحاث التربوية، ومف ىنا تتحدد مشكمة البحث الحالي 
في محاولة التعرؼ عمى كيفية استفادة الباحثيف في مجاؿ التربية مف الصفحات العممية والبحثية 

(، والتي أنشئت بيدؼ توفير مصادر ومراجع بحثية لمباحثيف في Face bookمى موقع )المنتشرة ع
 مجاالت العمـو المختمفة، ومنيا المجاؿ التربوي.

 وتركزت مشكمة البحث في محاولة اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس اآلتي:
 ما دور شبكات التواصؿ االجتماعي في توفير مصادر البحث التربوي؟

 السؤاؿ أسئمة فرعية وىي: ويتفرع مف ىذا
 مفيـو شبكات التواصؿ االجتماعي؟ وما أدوارىا في مجاالت البحث العممي؟ما  -
 الباحثيف لشبكات التواصؿ االجتماعي وما تحويو مف صفحات عممية وبحثية؟ ما واقع استخداـ -
 توظيؼ شبكات التواصؿ االجتماعي لتوفير مصادر البحث التربوي؟ كيؼ يمكف -

 خبعت:املنهجٍت امل
إذ يعد ىذا المنيج مف أنسب  (Social Survey)عمى منيج المسح االجتماعي  البحث اعتمد

لمبيانات التي يتـ يعتمد عمى الوصؼ والتحميؿ والتفسير ؛ فيو ا البحثالمناىج العممية مالءمة ليذ
، مف بريدياً مف أعداد كبيرة مف المبحوثيف عف طريؽ االتصاؿ بيـ مباشرة، أو عبر)الياتؼ أو جمعيا 

الوصوؿ إلى معرفة دوافع وأسباب استخداـ شبكات  (، بيدؼخالؿ استمارات تحتوي عمى أسئمة مقننة
وضع  يمكف ومف ثـنتائجيا المختمفة عمى طالب البحث العممي، و  ،اإللكترونيةاالجتماعي التواصؿ 

ذا المنيج يوفر لمباحثيف كما أف ى االستفادة مف تمؾ الشبكات، حموؿ لتدعيـالمقترحات و العديد مف ال
بيانات حقيقية حوؿ اآلراء واالتجاىات والعقائد وأنماط السموؾ لسكاف المجتمع، فعمى سبيؿ المثاؿ 
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يمكف لممسوح أف تخبرنا عما يعرؼ سكاف المجتمع، وكيؼ يشعروف إزاء القضايا االجتماعية، 
 (.92، 2،52واالقتصادية المعاصرة )البياتي، 

 أهداف انبحث:
 البحث الحالي إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية: ييدؼ

لمباحثيف في  البحث العممي مجاالت االستفادة مف شبكات التواصؿ االجتماعي فيتحديد كيفية  -
 الجامعات المصرية.

البحثية مف وجية نظر الباحثيف  وصفحاتيا التواصؿ االجتماعي شبكاتواقع استخداـ التعرؼ عمى  -
 .المستخدميف

 شبكاتزيادة االستفادة مف ة مف النتائج والتوصيات العممية التي تساعد في التوصؿ إلى مجموع -
 .الجامعات المصريةتوفير مصادر البحث التربوي لمباحثيف بالتواصؿ االجتماعي في 

 أهًٍت انبحث: 
 تنبع أىمية ىذا البحث مف االعتبارات اآلتية: 

 ر مصادر المعمومات والبحث العممي.أىمية شبكات التواصؿ االجتماعي في توفي إلى األنظار لفت -
يفيد البحث في مجاؿ الشبكات االجتماعية والمعمومات واالتصاالت التي تعتبر اآلف مف المصادر  -

 الرئيسة لألحداث والظواىر الكبرى المحيطة بالباحثيف والبحث العممي.
"التربية" لشبكات يعتبر البحث مف الدراسات القميمة التي تركز عمى استخداـ الباحثيف في مجاؿ  -

 التواصؿ في استقاء مصادرىـ ومراجعيـ.
 يصطهحاث انبحث: 

 Internetاإلنرتنج: 
وتختص بتأميف   TCP/IPشبكة الشبكات المعموماتية التي تتفاىـ فيما بينيا باستخداـ البروتوكوؿ 

قيود عمى تبادؿ االتصاالت والمعمومات بيف شبكات الكمبيوتر المرتبطة بيا في العالـ، دوف أية 
 (.211، 5،،2اتصاليا أو نشر وجمب المعمومات )إسماعيؿ، 

 Social Communication Networks االجخًاعٍت:انخىاصم شبكاث 
الجديدة، مف خالؿ شبكة اإلنترنت، التي تسمح لممشترؾ أو المستخدـ  االتصاؿىي إحدى وسائؿ 

شبكات اجتماعية ، وىي المجاالتمف التواصؿ مع اآلخريف، وتقدـ خدمات متنوعة في العديد مف 
وقد ظيرت عمى شبكة اإلنترنت منذ  مكاف، أيومف  وقت، أيتفاعمية تتيح التواصؿ لمستخدمييا في 

وغيرت في مفيـو التواصؿ والتقارب بيف الشعوب، واكتسبت اسميا االجتماعي مف كونيا ، سنوات قميمة
اآلونة األخيرة وظيفتيا االجتماعية لتصبح  المجتمع اإلنساني، وتعدت في تفرز العالقات بيف أبناء

وكافة  ،وسيمة تعبيرية احتجاجية عمى نظـ الحكـ المستبدة، وأصبحت بمثابة سالًحا لمقياـ بالثورات
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، 2،51)شتمة، وحنفي،  األنشطة السياسية، وأبرز تمؾ المواقع االجتماعية: فيس بوؾ، تويتر، يوتيوب
4.) 

موقع خاص بو،  مشترؾ فييا بإنشاءمكات اإللكترونّية التي تسمح لمنظومة مف الشب": وُتعرؼ بأنيا
واليوايات  االىتمامات نظاـ اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخريف لدييـ عف طريؽومف ثـ ربطو 

  (.22، 2،،2)راضي،  نفسيا
 Research Groups / Research Pages اجملًىعاث انبحثٍت / انصفحاث انبحثٍت: 

عممية وبحثية عمى موقع )فيس بوؾ(  أو مجموعات ىذا البحث بأنيا: "صفحات ويمكف تعريفيا في
تتيح لمباحثيف خدمة توفير المراجع والمصادر البحثية؛ سواء عف طريؽ مسئولي تمؾ الصفحات أو عف 

 طريؽ المشاركيف فييا".
 اإلطـار اننظـري نهبحـث

 حياة الناس، عمى جذرياً  تأثيراً  أثرت يالت االختراعات مف العديد ظيور تاريخيا عبر البشرية شيدت
 والراديو السيارة والتمفزيوف مثؿ بالغة تقنية ابتكارات ظيور المثاؿ سبيؿ عمى الماضي القرف شيد فقد

 عمى أىميتيا في تزيد ال تمؾ التأثيرات إف إال ،أحدثتو الذي الكبير التأثير مف وبالرغـ والتي ؛والكمبيوتر
ث السرعة وعمؽ التأثير واالنتشار وتفوؽ حي مف اليـو االجتماعي تواصؿؿ الوسائ بيا تقـو التي تمؾ

حيث حولت ىذه الشبكات الفرد المنعزؿ محدود ، التي لـ يظير مثيميا في العصور السابقة اإلمكانات
المشاركة إلى فرد عالمي مساىـ في تجارب جماعية مختمفة التأثير والتأثر، محدثة ىذا الفارؽ النوعي 

 ىؿ في حياة األشخاص والجماعات.المذ
 فكيؼ نشأت ىذه الشبكات ؟

 :انخىاصم االجخًاعً شبكاثة أوالً: نشأ
 الميتموف بشأف تمؾ الشبكات يقسموف نشأتيا إلى مرحمتيف رئيستيف: 

 األويل: املرحهت
 مع ظيرت التي المرحمة وىي ،االجتماعية لمشبكات التأسيسية بالمرحمة المرحمة ىذه وصؼ يمكف

 متعددة مواقع المرحمة ىذه شيدتو  .لمشبكات التأسيسية البداية عمي المرحمة ىذه وتشيد ،األوؿ جيؿال
 اليدؼ وكاف5444العاـ  في أنشئ الذيcyworld وموقع  live journal موقع أيضا أشيرىا مف
 ما برزأ إف اإلشارة وتجدرية. التجار  التعامالت لتسييؿ عماؿاأل لرجاؿ اجتماعية شبكات تكويف منو

)البكري،  والخاصة القصيرة الرسائؿ خدمة ىي بدايتيا في االجتماعية الشبكات مواقع عميو ركزت
2،55 ،541). 
  انثانٍت: املرحهت
 خدمات بتطور ارتبطت وقد االجتماعية، الشبكات اكتماؿ مرحمة بأنيا الثانية المرحمة وصؼ يمكف
 والمقصود لمتواصؿ معيف قعمو  بانطالؽ المرحمة ليذه نؤرخ فأ ويمكف، الشبكة
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 مختمؼ بيف المتعددة والصداقات لمتعارؼ وسيمة ليكوف تصميمو تـ وقد(، friendster.com)ىنا
 العاـ نفس مف الثاني النصؼ وفى الفترة، تمؾ في كبيرةً  شيرةً  الموقع ىذا ناؿ وقد، العالـ جنسيات

 تواصؿ شبكة إلى ذلؾ بعد تحوؿ ثـ لمتدويف، كمنصة (skyrock.com) موقع فرنسا في ظير
 .(12 ،2،52 جرار،) لمويب الثاني الجيؿ تقنيات ظيور مع اجتماعي
 مف وىو (Myspace.com) الشيير االجتماعي التواصؿ موقع ظير 2،،2 عاـال بداية وفى
 بالتوازي معو ظيرت كما العالـ، مستوى عمى شيرة وأكثرىا المفتوحة االجتماعية التواصؿ مواقع أوائؿ
 مف الخامس في رسمياً  انطمقت والتي (Linkedin) االجتماعي الشييرة مثؿ التواصؿ مواقع مف يدالعد
 ثـ ، 2،52 ديسمبر شير بنياية مشترؾ مميوف ،21 مستخدميو عدد وصؿ والذي ؛2،،2عاـ مايو
 الشيير االجتماعي التواصؿ موقع بانطالؽ االجتماعي التواصؿ شبكات عالـ في الكبيرة النقمة كانت

 ىذا بدأ وقد ،9،،2 عاـ فبراير مف الرابع في رسمياً  انطمؽ حيث( (Facebook.com فيسبوؾ؛
 مف (الفيسبوؾ) تطور حتى الساحة عمى األخرى التواصؿ شبكات مع الموازى االنتشار في أيضاً  الموقع
 عالمية.ال إلى المحمية

 المستخدميف قبؿ مف المتزايد اإلقباؿ عمي االجتماعية لشبكاتا تطور مف الثانية المرحمة تشيدو 
 تزايد مع المتزايد اإلقباؿ ذلؾ ويتناسب( ،.2 الويب) تقنية يحوتتما وكؿ العالمية الشبكات لمواقع

 .(514، 2،52، شقرة) العالـ مستوي عمي اإلنترنت مستخدمي
 ثانًٍا: اسخصداياث شبكاث انخىاصم االجخًاعً:

 ذات عاتجماوال األفراد بيف االجتماعي التواصؿ منذ إنشائيا إلى االجتماعية الشبكاتىدفت 
 سواء والمعمومات المعرفة تبادؿ بيدؼ؛ الويب أو العالمية الشبكة مواقع عمى المتجانسة االىتمامات
 الفورية المحادثة إمكانية مثؿ لممشتركيف خدمات تقديـ جانب إلى ،والنص والفيديو والصورة بالصوت
 أكانت سواءٌ  معينة أفكار لترويج منبر أنيا كما، اإللكتروني والبريد ةالخاصالقصيرة و  الرسائؿ وتبادؿ

 والعممية واألدبية الفنية اإلنجازات لنشر ومجاؿ والدينية، الفكرية لمدعوة أو سياسية،ـ أ اجتماعية
 صغيرة.ال والتدوينات
 تقريب عمى دوتساع المسافات، تقميصو  بالعالـ االتصاؿ بتبسيط االجتماعي التواصؿ وسائؿ وتقـو
بوضوح  التواصؿ تتيح وسائؿ توفير عبر الناس بيف الروابط تحّسف فيي ؛البعض بعضيـ مف الناس

خمؽ ، و التعرؼ عمى صداقات جديدة واختزاؿ المسافات القديمة، و االجتماعية تصداقاالمف خالؿ تجديد 
لتقاء األفراد رغـ تباعد ال مجتمعات افتراضية سيمت في خمؽ أعالقات اجتماعية بيف جماعات افتراضية 

 الفرضية األساسية التي تتواكب مع تكويف الصداقات ىيو المسافات الجغرافية التي يتواجدوف فييا، 
عبر  المشتركة مشاركة االىتمامات، فقد نجحت ىذه الشبكات في الجمع بيف أصحاب االىتمامات

 .رات العالـقا بيف والجغرافية الثقافية الحدود؛ فقم ت المعموماتي الفضاء
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 عمى تساعد التي الترفيو مصادر مف مصدر أنيا عمى االجتماعي التواصؿ وسائؿ إلى رنظَ يُ كما 
 .األخرى واألحداث البرامج الترفييية مشاىدة مف المستخدميف مّكفتُ  فيي والرتابة، الروتيف كسر

حيث لعبت شبكات  أداة لمتغييروال يمكف إغفاؿ الدور الذي لعبتو وسائؿ التواصؿ االجتماعي ك
التواصؿ االجتماعي دورًا رياديًا في التحركات الشعبية التي انطمقت في العديد مف البالد العربية ثائرة 
ضد حكاميا ومطالبة بالحقوؽ المشروعة لمشعوب، "حيف أدرؾ الشباب أف الواقع ال يشبع غالب 

)فيسبوؾ( منبرًا لمنقد السياسي احتياجاتيـ، فتدفقوا إلى المجتمع االفتراضي، واتخذوا مف صفحات 
واالجتماعي والثقافي لكؿ ما ىو واقعي، يسعوف مف وراء ذلؾ إلى إيقاظ واستنفار وعي الجماىير، وفي 
ذات الوقت إضعاؼ األنظمة السياسية التي تشكؿ العقبة الكؤود أماـ دوراف عجمة التحديث 

عرفة والرأي الجريء، وتحولوا إلى صحفييف ( ؛ فتسمح الشباب بالعمـ والم555، 2،52والتغيير")ليمة، 
 ر وتبادؿ، ونشيـية بينمة تفاعمذه الشبكات كوسيىاستخدموا ومراسميف وُكت اب في لحظة مف الزمف، و 

ف االحتشاد الجماىيرية التي ينووف االنطالؽ منيا مة، وتحديد مواعيد وأماكميومات الماألخبار والمع
وا أنباء م، كما أوصالعامةف كالساحات والميادي فع المواطنيى جميمذات تأثير رمزي ع فإلى أماك

 النقالةيواتؼ جتماعية والاال صؿعبر شبكات التوا ـيرية إلى كافة أنحاء العالىالتحركات الجما
 (.،،5، 2،52)المنصور،  يفزيونيةموالفضائيات الت

 تتجاىاال وا ءرااآلسيولة التعبير عف أداء وسائؿ التواصؿ االجتماعي ليذا الدور في وساعد 
 ويمكف تفسير ىذه النتيجة في ضوء أف ىذه المواقع توفر، التعبير عنيا صراحة صعبالفكرية التي ي

مما يجعميا مواقع مفتوحة لمتعبير عف اآلراء السياسية  ،ا مف الحرية دوف رقابة أو قيودا كبيرً قدرً 
أف صوتو يمكف أف  المستخدـ بحيث يشعر ؛والثقافية واالقتصادية بكؿ صراحة وديمقراطية واالجتماعية

الذات، إضافة إلى أف أغمب المستخدميف  تحقيؽلديو شعور ب وبالتالي ينمو، يصؿ لجميور عريض
مساحة أوسع  وكسب ،مستعارة مما يسمح ليـ بمشاركة غير مقيدة يشتركوف في ىذه المواقع بأسماء

  .بدوف خجؿ أو خوؼو  بال قيود، مف الحرية التي تمكنيـ مف قوؿ كؿ ما يريدوف
 في والتعمـ ف الناس مف البحثكّ متُ  لوسائؿ التواصؿ االجتماعي؛ حيثة يمعرفوكذلؾ ىناؾ وظيفة 

يتميز بنقمة نوعية مف حيث  الذيعصر المعمومات وىي بذلؾ ُتجاري  ،تستيوييـ التي ضوعاتالمو 
ر مفيـو غي   ؿ والمتطور يومياً ىذا الحجـ اليائ حجـ الوثائؽ المتوفرة عمى الشبكة وتنوع محتوياتيا،

البحث واالسترجاع والوصوؿ إلى المعمومة، ليضع المستفيد في حالة انتقاء واختيار لممعمومة األكثر 
؛ وىذا بالطبع ما ساعد الباحث في اختيار موضوع جدوى ونفًعا ألخذ القرار أو البدء في إنجاز العمؿ

 .ىذا البحث
دأ الكثير مف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات العالمية والعربية واستغالال ليذه اإلمكانات؛ فقد ب

 (:51، 2،59باستخداـ ىذه الشبكات لمتواصؿ مع طالبيـ استثمارًا لمميزات التالية )العنيزي، 
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خمؽ بيئة تعميمية شفافة وتفاعمية يكوف فييا الطالب عنصرًا فاعاًل يشارؾ في المسئولية،  -
 معمومات يتمقاىا مف المعمـ في القاعة الدراسية.وليس مجرد متمؽٍّ سمبيٍّ ل

إعطاء الفرصة لبعض الطالب الذيف يعترييـ الخجؿ عند مواجية المعمـ لمتعبير عف آرائيـ  -
  كتابة.

 يساعد الطمبة عمى اإلبداع وجودة التعميـ. -
 يحقؽ فوائد اجتماعية واقتصادية تتمثؿ في: خفض اإلنفاؽ عمى القاعات الدراسية والمباني -

 الجامعية واألدوات والوسائؿ التعميمية.
التقميؿ مف الكثافة المرورية في شوارع المدف، والحفاظ عمى البيئة بالتقميؿ مف االستخداـ  -

 الورقي والطباعة.
 ،عالـ اليـوفي حياة الناس  مف أساسيًّا جزًءا االجتماعي التواصؿ وسائؿ تعتبرفي ضوء ذلؾ و 

 يستحيؿ والماء عند بعض األفراد الذيف الطعاـ عف أىمية تقؿ نيا الالقوؿ إوليس مف قبيؿ المبالغة 
 بالعصاي "االجتماع التواصؿ وسائؿ العرب المستخدموف ويشّبو دونيا، مف الحياة عمييـ تخّيؿ

 التواصؿ وسائؿ أف العرب المستخدموف أيدييـ، ويعتقد متناوؿ العالـ في تجعؿ التي ة"السحري
مف  لمعديد حياتيـ، فبالنسبة إلى اإلثارة مف المزيد وتضيؼ ،البيجة ، وتدخؿ"ةالحيا تحّسفي "االجتماع
ـ "عمى قيد الحياة" بأني يجعميـ يشعروف االجتماعي التواصؿ بوسائؿ اتصاؿ عمى البقاء العرب، الشباب

 ،  (.55، 2،51)آؿ مكتـو
 االجخًاعً: انخىاصم نشبكاث انرئٍسٍت األشكالثانثًا: 
 :االجتماعي وىي التواصؿ شبكات تطبيقات مف يسيةرئ أنواع اآلف ىناؾ

 Social networks : االجتماعية الشبكات-5
 خاصة ضمف ومساحات صفحات بإنشاء لمستخدمييا تسمح ويب مواقع ىي االجتماعية الشبكات

 تميز تمؾ الشبكاتوت ،واالتصاالت المحتويات ومشاركة األصدقاء مع التواصؿ ثمة ومف ، نفسو الموقع
 ونقميا ،مدار الساعة عمى األحداث مواكبة وسرعة والمعبرة، الحية بالصورة وتدعيمو الخبر عةبسر 

 في ومطالبيـ عف طموحاتيـ التعبير مف ت الناسالشبكا ىذهلقد مكنت و  ،حدوثيا مكاف مف مباشرة
 في اؿعّ ف بشكؿ والمساىمة باألخبار والمعمومات الشبكات ىذه تغذية في مشاركتيا خالؿ مف ة؛حر  حياة

دارة صناعة ف، ا)ميرم القضايا مؼتمخ في ومشاركة أكثر تفاعؿ وجعمتيـة، اإلعالمي المضاميف وا 
2،5، ،221). 
 :االجتماعية الشبكاتر ىذه وأشي

  Flicker- Bebo- Twitter- Digg- Wiki- leaks-  MySpace- YouTube- 

LinkedIn - Face book - Tumbler - Google –Wikipedia 
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   Blogging :لمدوناتا-2
 "التدوينات" توضع بحيث مذكرات عف عبارة وىي االلكتروني، اإلعالـ أوجو أشير المدونات تعتبرو 

 ما عمى التعميؽ تتيح المدوناتو  األقدـ، التدوينات تمييا لممدونة الرئيسية الصفحة أعمى في األحدث
 الويب بمواقع مقارنة كبيرة سيولةمحتوياتيا ب في التحكـ المدونة لصاحب يمكف كما ا،فيي يكتب

 مف تطبيؽ بأنيا المدونة وتعرؼ، Blogger-Word press التدويف  منصات أشير ومف، التقميدية
 عمى ويب عف صفحة عبارة صورة أبسط وفي المحتوى، إدارة نظاـ خالؿ مف يعمؿ اإلنترنت، تطبيقات
 عدد منيا ينشر، و تصاعدياً  زمنياً  ترتيباً  بةومرت مؤرخة )خالتامد (تدوينات عمييا تظير اإلنترنت شبكة
 ويكوف القديمة، خالتاالمد ألرشفة النظاـ آلية يتضمف كما المدونة، ناشر أو مدير فيو يتحكـ محدد
 في معينة تدوينة إلى الرجوع مف القارئ يمكفا، و لحظة نشرى منذ يتغير ال دائـ مسار منيا مدخمة لكؿ
 دوف ويحوؿ الروابط ثبات يضمف كما ،مدونةمل األولى الصفحة فيمتاحة  تعود ال عندما الحؽ وقت

  Forums :المنتديات-2 .(51، 2،52 )سالـ، تحمميا
 لمنقاش أماكف ومساحات عف عبارة وىي ،"االلكتروني اإلعالــ "مفيو  ظيور قبؿ المنتديات ظيرت

 أشكاؿ أشير أحد نتدياتالم تعتبر ،حيث مشتركة واىتمامات معينة مواضيع حوؿ وتدور الشبكة، عمى
، 6،،2)غػرايبة،  بيف الشباب عمي وجو الخصوص ورواجاً  انتشاراً  وأكثرىا "الجديد االلكتروني اإلعالـ"

46.) 
 Content Communities :المحتوى مجتمعات-9

 المحتويات، حسب مف معينة أنواع ومشاركة بتنظيـ تسمح الشبكة ( عمىمواقعت أو )مجتمعا ىيو 
 بالصور وحفظ تيتـوالتي  المجتمعات ر تمؾأشي (Flicker) فإف موقع Intel) ) كةلشر  إحصائية

أيضًا و  (،(You tubeالشيير  الفيديووموقع   (million)موقعو  Flicker 20))موقع ط، وكذا الرواب
 (.25، ،2،5، وآخروف)بيمي  Bookmark Link)) موقع

 Micro Blogging : المصغر التدويف-1
تعتبر  شخصية وصفحات حسابات بإنشاء تسمح اجتماعية شبكات تقدميا ماتخد عف عبارة ىوو 

 لعرضيا حرفاً  ،59 تتجاوز ال قصيرة رسائؿ عف عبارة ىيت الصغيرة التدوينا فأ غير مدونات، بمثابة
 الموقع عبر الويب سواء عبر إما التدويف تـوي المحمولة، اليواتؼ أجيزة وعمى الويب عمى ومشاركتيا

 .(4،  2،55)فير،ة المطور  المكتبية التطبيقات مختمؼ عبر و، أنفسو
 رابعًا: اسخصداو شبكاث انخىاصم االجخًاعً يف جماالث انبحث انعهًً:

 كوسيمة خدمة االنترنت يتجاىؿ أف معمومات مركز أولقد أصبح مف الصعب عمى أي مكتبة  
 ؛العميا الدراسات بطال وخاصةة، يالتعميم ومستوياتيـ أعمارىـ مختمؼ فيب الطال إلييا يمجأ أساسية

 -االنترنت مواقع بيا زخرت التي- المعموماتالمعرفة و  مصادر عمى التعرؼ في تساعدىـ حيث
 خالليا فمف كبيرة؛ بحثية وخدمات متعددة منافع العالي لمتعميـ النترنتمواقع ا قدـتو  منيا، واالستفادة
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 لمعمماء الفكري اجتالن عمى طالعواال العالمية، اتالمكتب إلى الدخوؿ العميا الدراسات طالب يستطيع
 عمى مستوى العالـ، واالستفادة منيا في توثيؽ وتحسيف دراساتو العممية. والباحثيف

 فقد سعى المربوف لمتآلؼ ؛ة المعمومات الدوليةأكثر مستخدمي شبك مف العادة في الطالب ولما كاف
 والشبكات الحديثة اإلعالـ وسائؿ تقنيات مف ادةالمجتمع، واالستف في المنتشر االتجاه ىذا مع

 أوت، الندوا عف طريؽ مجموعة مف األنشطة مثؿ عقد؛ االجتماعية وتوظيفيا لصالح العممية التعميمية
 المدرسية الواجبات ولنشر ،الفصؿ الدراسي نقاشات في لمتوسع الدردشة غرؼ عمى مجموعات تكويف

 فإف كذلؾ ،الدراسي الفصؿ جو خارج الواجبات الدراسية في ولممساعدة ،واالمتحانات واالختبارات
 خالؿ مف يمكف حيثب؛ وآباء الطال المدرسيف بيف االتصاالت تبني في ستخدـتُ  االجتماعية الشبكات

 دوف تقمقيـ قضايا يثيروا أو أوالدىـ، عف أداء يستفسروف أو أسئمة اآلباء يسأؿ أف الشبكات تمؾ
 (.62، 2،52)مركز الدراسات اإلستراتيجية بجامعة الممؾ فيد، ولوج وجيا لممقابمة الحاجة

 القضايا مف كثير في لتبادؿ اآلراء شبكات التواصؿ االجتماعي منصة وفي التعميـ الجامعي تشكؿ
 االفتراضي المجتمع نطاؽ لتوسعة أنيا أدوات كما والبحثية، العممية االىتمامات ذلؾ في بما الميمة
 استخداـ في محسوس نمو ىناؾ العالـ المترامي، كذلؾ أرجاء في رفاًقاو  خارجية جيات ليشمؿ

 خدمات في التوسع جانب المكتبة، إلى مستخدمي مع كآلية لمتواصؿ المكتبات في االجتماعية الشبكات
 (.62المكتبات )المرجع السابؽ، 

 بو ستقـو الذي دورال بأف والمعمومات المكتبات مجاؿ في والباحثيف المختصيف مف العديد تنبأ وقد
 الزحؼ تسارع عمى كتاباتو مجمؿ في "النكستر ولفرد" أكد حيث تسعي سوؼ اإللكترونية المكتبات

 نحو ينحسر ال مد وفي بسرعة اآلف نتحرؾ وأننا الورقية غير المعمومات نظـ وظيور اإللكتروني
 نظاـ تصور عمى القادرة االتاالتص وتقنية الحاسوب عمـو في اليائمة لمتطورات ونظرًا ورؽ بال مجتمع
 تكوف لف وأنو خالص إلكتروني جو في منيا واإلفادة ونشرىا البحوث تقارير تنفيذ فيو يمكف عالمي
 (.64، 2،59)عبد الفتاح وآخروف،  المجتمع ىذا في الورؽ إلى الحاجة ىناؾ
ة بالنسبأشكاليا ت و مصادر المعموما أنواع فيا ببارزً  مكاناً  يةتحتؿ مصادر المعمومات االلكترونو 
في  يةااللكترون المعمومات ولقد توالت مصادر ،مف مراكز ومؤسسات المعمومات فيديوالمستف فيحثالمب
لما  ةجيالمعمومات ونت اتيفي تقن تحدث تيائمة التي حدثت والزالالتطورات ال ةجيور وتنوعت نتيالظ
 ريا بشكؿ كبيوالتعامؿ مع يياعم اإلقباؿ تـىائمة،  زاتيمف م و مصادر المعمومات االلكترونيةب زيتتم

ـ ما ھيـ وتشير األدبيات إلى أف مف أأنفس فيديالمستف سواء مف قبؿ مؤسسات المعمومات أو مف قبؿ
  :مييما  و المصادر اإللكترونيةب زتتمي
؛ صفر تكوف تكاد المواد ىذه إنتاج تكمفة فإ حيث اإللكترونية الوسائط إنتاج تكاليؼ وقمة انخفاض -

 .المستفيديف لجميع تتاح أف يمكف مركزي جياز في واحدة نسخة وضع خالؿ مف ألنو
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تاحة أخرى مكتبات في بمصادر المستفيد ربط إمكانية -  مف مجموعة خالؿ مف وذلؾ مقتنياتيا وا 
 ة.التعاوني واالتفاقيات الروابط

 التي ماتالمعمو  عمى يحصؿ أف المستفيد بإمكاف أصبح حيث والزماف المكاف حواجز تخطي -
 ت.وق أي وفي مكاف أي في أو عممو مقر في أو بيتو في وىو يحتاجيا

تتسـ أغمب المصادر اإللكترونية المتاحة عمى اإلنترنت بتوفير مميزات إضافية تتمثؿ في تضميف  -
النص وسائط متعددة ) صور، فيديو، صوت(، وكذلؾ إضافة الروابط )داخمية، خارجية( حيث 

 قؿ بسيولة بيف األقساـ والصفحات المتعددة لممصدر الواحد.يتمكف الباحث مف التن
 االشتراؾ إلكترونًيا في المجالت اإللكترونية بصورة مباشرة عبر البريد اإللكتروني. -
التخفيؼ مف الوقت والتقميؿ مف الجيود المطموبة إلنجاز ميمات البحث عف المعمومات.االطالع  -

 .مية والصناعية والمعارضعمى الندوات والمؤتمرات والنشاطات العم
ومف حيث اإلسيامات التي يمكف أف توفرىا شبكة االنترنت لمبحث العممي فيي كثيرة، وال تقتصر 

نما يتخطاه إلى بعض االستخدامات األخرى؛ ومنيا تحكيـ  أدوات عند حد توفير المراجع العممية، وا 
لتطبيقو في مجتمع غير الذي أعدت الدراسة بعد إعدادىا، أو عند إعادة تقنيف ما ىو موجود منيا 

فيو، أو عمى عينة غير التي كانت مستيدفة منيا عند إعدادىا، وىذه أحد أىـ الخطوات اإلجرائية في 
وصواًل إلى ما يسمى بصدؽ المحكميف أو  -خاصة االجتماعية والتربوية منيا -عممية إعداد البحوث

عددًا محدودًا مف الخبراء ذوي المكانة العممية الصدؽ الظاىري، ولما كانت عممية التحكيـ تستيدؼ 
والتطبيقية، فإنيا غالبًا ما تتـ عف طريؽ التواصؿ المباشر بيف الباحث وبينيـ، إضافة إلى أنو ليس 
مف الالئؽ أف ُيخاطب المحكموف بطريقة غير مباشرة كما يتـ في عممية التطبيؽ اإللكتروني لألدوات، 

لكتروني، أو غيره مف وسائؿ االتصاؿ التي يتيحيا االنترنت، والتي يمكف ويتـ ذلؾ عف طريؽ البريد اإل 
الحصوؿ عمييا مف المواقع االلكترونية لألقساـ العممية، والجامعات التي ينتمي إلييا ىؤالء الخبراء، 

 إضافة إلى صفحات فيس بوؾ والتي اشترؾ فييا كؿ أعضاء ىيئات التدريس والخبراء تقريبًا.
ـ عممية التحكيـ مف خالؿ جمع المالحظات المتعمقة بأدوات البحث موضع التحكيـ، ويمكف أف تت

رساليا في رسالة بالبريد اإللكتروني، أو تتـ عممية التحكيـ مباشرة عمى األداة مف خالؿ استخداـ  وا 
( والتي توفر مكانا في  (commentsبعض الخصائص المتاحة في البرمجيات مثؿ إدراج التعميقات

الصفحة إلدراج تعميقات المحكـ عمى األداة، وكذلؾ توفر تمؾ الخاصية لمباحث فيما بعد إمكانية جانب 
 (.591، 2،52القبوؿ المباشر لمتعميؽ أو تجاىمو أو تعديمو)مصطفي، 

وبالرغـ مف قمة اعتماد الباحثيف العرب عمى االستفادة مف تقنية االنترنت في تحكيـ أدوات بحوثيـ 
ألدبيات تشير إلى استخداـ ىذه التقنية منذ أواخر القرف الماضي تحقيقًا لعديد مف وتطبيقيا، فإف ا

مف الوصوؿ ألكبر عدد مف المستجيبيف، والتوفير في شميدت" "األىداؼ أشارت إلى بعضيا دراسة 
 (.Schmidt, 1997, 277)الوقت والنفقات



 د.أحمد عبد العظيم سالم                                )دراســــة ميدانيــــة( لتواصــل االجتماعـي في توفـير مصـادر البحـث التربـويدور شبكات ا

 جايعت بىرسعٍد –جمهت كهٍت انرتبٍت                           05                   (                 3232– أكخىبر) –(  23انعدد )

التي   (online interview)ترونيةومف تقنيات استخداـ االنترنت وفيس بوؾ إجراء المقابالت اإللك
يمكف أف تتـ عف طريؽ البريد اإللكتروني، وتتـ االستجابة فييا عف طريؽ الكتابة التي يمكف تحميميا 

إلى التبايف الكبير بيف المقابمة التقميدية وجيا لوجو وبيف  فيما بعد، ولقد أشارت بعض الدراسات
ر إلى أف دور الباحث في المقابالت اإللكترونية سمبي، مثيالتيا باستخداـ االنترنت، فغالبا ما يشا

وينتيي دوره بمجرد إعطاء المستجيبيف األسئمة، وتتسـ استجاباتيـ بالخصوصية وفي أماكف متفرقة             
(Kitto, & Barnett, 2007, 367) 

شبكة االنترنت  ويمكف أف تتـ المقابمة اإللكترونية صوتيًا مف خالؿ برامج االتصاؿ المتوفرة عمى
، بؿ يمكف أال يقتصر  chat roomsوغرؼ المحادثة والدردشة   Messengerمثؿ برامج الماسنجر 

إجراء المقابالت عمى استخداـ الصوت فقط؛ بؿ يتعدى األمر ذلؾ إلى إمكانية أف يرى كالىما اآلخر مف 
لمتوفرة في مواقع فيس بوؾ خالؿ كاميرات الويب، إضافة إلى ما يمكف أف توفره الخدمات الحديثة ا

Facebook  وتويترTwitter  ونيت لوجNetlog   وغيرىا مف المواقع والخدمات التي تعمؿ عمى
، 2،52زيادة التواصؿ بيف األفراد والتي يمكف أف تستخدـ بفاعمية في البحث العممي)مصطفي، 

591.) 

 :يعىقاث اسخصداو االنرتنج يف انبحث انعهًًخايسًا: 
 الصعوبات مف العديد تواجو أنيا إال االجتماعي التواصؿ شبكات تقدميا التي الكبيرة اتالخدم ورغـ

 خاصة ذلؾ الذي يستخدميا ألغراض البحث العممي، المستخدـ، عمى سمباً  تنعكس التي والتحديات
 ( :46-49، 2،51)الجبر، وآخروف،  منياو 

 حياتيـ وتوسيع لتنظيـ رونيةاإللكت الشبكات استخداـ عمى الناس اعتاد :اإلنتاجية ضعؼ -
 أرباب عند مرغوبة ليست فيي والعمؿ اإلنتاجية حساب عمى يكوف ذلؾ ولكف االجتماعية،

 ؿ.العم
أف كثيرًا  إال االجتماعي، التواصؿ شبكات في وجود خيارات الحذؼ مف المغادرة: بالرغـ صعوبة -

 وىو الشبكات، ىذه مف مؿكا بشكؿ أنفسيـ المستحيؿ إزالة مف أنو اكتشفوا المستخدميف مف
 ة.الشخصي بياناتيـ ووضع الشبكات استخداـ بشأف البعض لدىًا قمق وّلد ما

معمومات  أف تبيع االجتماعي التواصؿ شبكات : باستطاعةاألماف وضعؼ الخصوصية انعداـ -
 الفنانيف مف الكثير فييا، فأعماؿ ميددة الفكرية والممكية شخص، ألي الشخصية المستخدـ

 عمى األماف عامؿ وضعؼ الشبكات البسيط ليذه االستخداـ وطبيعة مصيرىا، يعرؼ ال بوالكتا
 ا.دخولي اإلنترنت عمى مجرمي السيؿ مف جعؿ الخصوصية،

 اجتمع الشخص إذا إال وتظير تعرؼ أف يمكف ال الحقيقية الحقيقية: اليوية اليوية انعداـ -
 الشخصي السموؾ الجسد، ومعرفة لغة عنيا غاب إذا أسطورة باآلخر العالقة وتبقى باآلخر،
 .مباشرة
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 الرسمية غير بعض المنظمات تمكنت االجتماعي التواصؿ شبكات خالؿ والتماثؿ: فمف الشرعية -
 .ؿواالحتيا كثيرة كالنصب األقؿ حذرًا بأشكاؿ المستخدميف وخداع تضميؿ مف

 مف اً كثر تعقيدأ يكوف االجتماعي التواصؿ شبكات في المصداقية المحتوى: تقييـ تزييؼ -
 ة.عبر الشبك المحتويات مصادر تعدد بسبب العادية اإلعالـ وسائؿ محتويات

عمى مراقبة  قدرة كبيرة استخباراتيا ةبأجيز  ممثمة الحكومات مف العديد تمتمؾب: والحج المراقبة -
 إلى االجتماعية اإلعالـ تتحوؿ وسائؿ أف ويمكف حجبيا، ثـ ومف اإلعالـ ومراجعة وسائؿ

 لجمع المعمومات. الحكومات تستعمميا ت استخباراتيةأدوا
أعضاء ىيئة التدريس ال  معظـ إفة: التقني استخداـ نحو أعضاء ىيئة التدريس اتجاىات -

القاعات  داخؿ اإللكترونية االجتماعية الشبكات الستخداـ الكافي الوقت يرغبوف في تخصيص
 استخداـ التدريس نحو ىيئة أعضاء اتجاىات في البحث أف إلى الباحثوف الدراسية، وتوصؿ

 في التعميـ اإلنترنت تطبيقات معرفة مف أىـ والبحث العممي ـالتعمي في وأىميتو اإلنترنت
 ي.العال

 وأنظمة يجب التزاميا مف بأطر المرتبطة التعميـ أساليب البيروقراطية: ةاألنظم في التغيير بطء -
 جدًا. بطيئاً  فييا التغيير أنظمة يكوف وىناؾ رىا،تغيي يقبؿ ال التعميمية والييئات األساتذة قبؿ

 المختمفة بيف الشبكات تصؿ التي والروابط الشبكات وثبات عدـ استقرار: تالشبكا تغيير كثرة -
، وال أو المعمومة الموقع نجد فقد اإللكترونية، االجتماعية الشبكة عمى  ًا.غد نجدىا اليـو

 أفّ  المعمـو والصوت، ومف الصورة إلى اإللكترونية االجتماعية الشبكات الوقت: يحتاج مستخدـ -
 أضعاؼ ىو الكبيرة أو الممفات الفيديو أو الصورة أو الصوت عمى لمحصوؿ المحتاج الوقت
فإف عمى الجامعات شراء أجيزة توصيؿ عالية   لذا كتابي؛ نص عمى لمحصوؿ المحتاج الوقت

 السرعة لتتمكف مف تجاوز ىذه العقبة.
مة "حقوؽ الممكية الفكرية" عائقًا متفردًا يعوؽ استخداـ الباحثيف لالنترنت في ىذا وتبقي مشك

حقوؽ الممكية الفكرية فيما يتعمؽ بالمواد اإللكترونية  استقاء المعمومات والمعارؼ البحثية، فما تزاؿ
 ونييفالقان أوساط في واسعاً  جدالً  أخذت قضية وىي، المتاحة عمى شبكة االنترنت موضع جدؿ واىتماـ

عف أفكاره  دفاعاً  حقوقو عمى الحفاظ يريد منيـ كؿ والمستفيديف، والمكتبييف والناشريف والمؤلفيف
نتاجو، وتتمثؿ المعادلة الصعبة في الحاجة إلى قوانيف ترعى حقوؽ المستفيديف، ف  أوعية لتطور انظرً وا 

 والميتميف المشرعيف عمى امً الز  كاف اإللكترونية، الرقمية الوسائؿ تعتمد أصبحت التي المعمومات
كما أنو  ،المستجدة والوسائؿ معصرل مسايرة منيا الرقمية لتشمؿ التأليؼ حقوؽ تطوير التأليؼ بحقوؽ
مف  ضوء ذلؾ تسمح بحرية النسخ فيطالع، و ىذه القوانيف في اعتبارىا دعـ العمـ واال أف تضعينبغي 

ا عف االستخداـ، بؿ شخصي بعيدً  وجود إلنتاج فكريال ؛ فاألوعية اإللكترونية أسوة باألوعية التقميدية
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عمى اإلنتاج الفكري والعممي بما يضمف اإلتاحة  طالعإف مواكبة التقدـ والتطور مرىوف باالستخداـ واال
 لمجميع.

وقد زاد االىتماـ العالمي بحقوؽ الممكية الفكرية وحمايتيا في نياية القرف العشريف بعد انتياء 
، حيث نحسار االتحاد السوفيتي عف التأثير في الموقؼ الدولي، وتفرد أمريكا دولياً الحرب الباردة، وا

أنشأت أمريكا منظمات عالمية استحدثتيا لمترويج لمعولمة لتجعؿ منيا آلة استعمارية لبسط نفوذىا 
ية، أي المنظمة العالمية لمممكية الفكر ( WIPO)، وأبرز تمؾ المنظمات منظمة وتركيز ىيمنتيا عالمياً 

" أي منظمة التجارة العالمية اآلف، حيث يتعيف عمى كؿ GATTوالتي جعمتيا جزءا مف منظمة "الجات 
اّل تحـر مف الدخوؿ دولة تريد الدخوؿ في منظمة التجارة العالمية، تطبيؽ قوانيف الممكية الفكرية،  وا 

 (.http://tasamoh.com/index.php/nums، 9،،2فييا )مراد، 

 فٍس بىك انبحثٍت:سادسًا: صفحاث 
تتميز األوعية اإللكترونية بالعديد مف المميزات والخصائص منيا: سيولة نسخ ىذه األوعية 

، وأحياًنا اوتداوليا في أشكاؿ قابمة لمقراءة آلًيا، وعادة ما تكوف ىذه النسخ الجديدة مطابقة لألصؿ تمامً 
نية وسط المالييف مف المستفيديف منيا تكوف ذات جودة عالية، وكذلؾ سيولة تمرير األوعية اإللكترو 

ومالييف مف األفراد المتوقع استفادتيـ منيا مستقباًل، وقد يكوف نسخ وتحويؿ األوعية اإللكترونية 
  مقابؿ قيمة مالية منخفضة أو بدوف مقابؿ في بعض األحياف

 (./http://www.journal.cybrarians.org ،2،55)عبد العاؿ، 
في معظـ تعريفاتو  ( الذي يقصد بوOpen Accessالوصوؿ الحر)صطمح مويرتبط ىذا األمر ب
فى القراءة،  -عموماً – عمى شبكة االنترنت، وحؽ المستفيد مجاناً بالنص الكامؿ إتاحة اإلنتاج الفكري 

لمتصدي لالرتفاع المستمر ، في محاولة والتحميؿ، والنسخ، والطبع، والبحث، دوف أف يدفع مقابؿ ذلؾ
 .ريات العمميةألسعار الدو 

 (:25، 1،،2)فراج، وىناؾ طريقاف رئيساف لموصوؿ الحر
: ويعني القياـ بنشر دوريات عممية محكمة ال تيدؼ إلى الربح Gold Roadالطريؽ الذىبي  

( بالتمكف مف الوصوؿ  إلى النسخ  -عبر اإلنترنت-المادي، وتسمح لممستفيديف منيا )دوف أية رسـو
اإلشارة إلى أف ىذا النمط مف الدوريات يتمتع  ينبغيو  ،التي تقـو بنشرىااإللكترونية مف المقاالت 

، وعمى رأسيا التحكيـ العممي  بالخصائص نفسيا التي تتمتع بيا الدوريات المقيدة ذات الرسـو
 لممقاالت.

: ويعني قياـ الدوريات القائمة عمى الربح المادي، بالسماح Green Roadالطريؽ األخضر 
المقاالت المحكمة المنشورة بيا )في نفس وقت النشر أو بعده بفترة قصيرة( في وتشجيع إيداع 

 مستودعات متاحة عمى العمـو عمى الخط المباشر.



 د.أحمد عبد العظيم سالم                                )دراســــة ميدانيــــة( لتواصــل االجتماعـي في توفـير مصـادر البحـث التربـويدور شبكات ا

 جايعت بىرسعٍد –جمهت كهٍت انرتبٍت                           08                   (                 3232– أكخىبر) –(  23انعدد )

ويري البعض أف البداية الحقيقية لموصوؿ الحر لممعمومات مع انطالؽ ما يعرؼ بمبادرة بودابست 
. وىي مبادرة تحاوؿ 2،،2 براير عاـفي األوؿ مف ف  (Open Access Initiative)  لموصوؿ الحر 

لحركتو، ويتـ خاللو تبادؿ المعمومات  يتخذ مف االنترنت مجاالً  ،بناء مجتمع بحث عممي عالمي
والبحوث والوثائؽ والدراسات الكاممة بشكؿ حر ودوف عوائؽ بيف مئات اآلالؼ مف العمماء المنتشريف 

كانوا يشاركوف في أحد المؤتمرات التي نظميا  وأكاديمياً  عالماً   56 حوؿ العالـ، ووقع عمي ىذه المبادرة 
معيد المجتمع المفتوح، وكانوا يمثموف العديد مف المجاالت األكاديمية والعديد مف الدوؿ وخبرات 

الوصوؿ الحر لممعمومات، وخالؿ السنوات الماضية ارتفع عدد الموقعيف  ةمختمفة في مجاؿ بناء حرك
يمثموف  ،والمشاركيف في المبادرة وتجاوز عشرات اآلالؼ مف األفراد والمنظمات مف مختمؼ أنحاء العالـ

وتدعو ىذه   . ةوجامعات ومعامؿ أبحاث ومكتبات ومؤسسات وناشروف وجمعيات عممي ةجيات بحثي
نتاجيـ العممي بشكؿ كامؿ الحركة كؿ العم ماء مف جميع التخصصات لوضع نسخ مف أوراقيـ البحثية وا 

خر حوؿ العالـ الوصوؿ إليو آومفتوح المصدر عمي موقعيا باالنترنت، بحيث يمكف ألي باحث أو عالـ 
 وتستقبؿ ىذه  ، دليؿ أو كشاؼ الباحثيف والبحوث والعمماء بشكؿ حر، كما تدعوىـ إلضافة أنفسيـ إلى

المواقع جميع الدراسات بأنواعيا، كما تعمؿ عمي توفير آلية أماـ العمماء مف مختمؼ أنحاء العالـ 
 لممشاركة في تخطيط وتنفيذ ومتابعو وتطوير المشروعات البحثية في شتي المجاالت

 . (/http://www.journal.cybrarians.org، ،2،5)محمد، 
توالي ظيور العديد مف المبادرات والحركات   2،،2 برايرومنذ اإلعالف عف مبادرة الوصوؿ الحر في ف

، والتي تبذؿ جيودا مماثمو في مجاؿ الوصوؿ الحر في البحث العممي وجميعيا ظير  الداعمة ليا
 .ومارس فعالياتو عبر االنترنت

 ووفقًا لتنوع استخداـ تمؾ تتعدد مصادر الوصوؿ الحر؛ وذلؾ تبعًا لمجيات المنتجة ليذه المصادرو 
 ، وDigital Repositories الرقمية تعد أىـ مصادر الوصوؿ الحر ىي: المستودعاتو  ،المصادر

والمصادر ، Open Books ، والكتب الحرةOpen Access Journalsودوريات الوصوؿ الحر
وقواعد البيانات ذات ،  Open dataالحرة  والبيانات، Open Courseware التعميمية الحرة
 .(945، 2،52)عودة،  Open Access Databases الوصوؿ الحر

وقد نتج عف ىذا األسموب بالفعؿ إنشاء مستودعات رقمية تشتمؿ عمى عديد مف تمؾ المقاالت 
ظيرت خالؿ ، و العممية المحكمة، فضال عف اشتماؿ بعضيا عمى األنماط األخرى مف اإلنتاج الفكري

بعض مواقع لمنيا  شتممة عمى دراسات وأبحاث،السنوات العشر الماضية العديد مف مواقع اإلنترنت الم
 ئيا بصورة شخصيةإنشا يحرص الكثيروف عمى مواقع أخرىو ، المؤسسات التربوية والبحثية والتعميمية

ينشروف مف خالليا مقاالتيـ وبحوثيـ، ىذا إلى جانب حرص بعض المواقع عمى نشر البحوث سواء 
 .بعمـ أصحابيا أو بدوف عمميـ
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مف خالؿ المقابالت -ؽ تـ إنشاء ىذه الصفحات البحثية التي ترجع فمسفتياومف ىذا المنطم
ال يفي باحتياجات الباحثيف  المجانية لإلنترنت ما يتوافر في المواقعإلى أف  -االلكترونية مع مسئولييا

مع المواقع غير المجانية يتجاوز في تكمفتو القدرات االقتصادية  كما أف التعامؿ ،مف المعمومات
مف  صؼ المستفيديف ويستند القائموف عمى ىذه الصفحات لمبررات لوقوفيـ في، احثيف كأفرادلمب

المعمومات، منيا الحرص عمى  تعميـ المعرفة ودعـ البحوث العممية ومقاومة العوائؽ التي يمكف أف 
 تحوؿ دوف ذلؾ، واالىتماـ بالجانب العممي عمى حساب الجانب التجاري المادي.

ت التي تقدميا الصفحات البحثية عمى فيس بوؾ مف اإلشارة إلى مواقع تنشر النص وتتنوع الخدما
الكامؿ لمكتاب أو البحث، أو إىداءات مف المؤلؼ، أو كتب وأبحاث مف مواقع غير مجانية يممؾ 

 موقع ذلؾ عمى ومثاؿالمسئولوف عف ىذه الصفحات حسابًا بيا بطريقة أو بأخرى، 
(http://ar.scribd.com)  يقـو مسئولو و  واألجنبية، العربية الكتب مالييف خاللو مف يتاح والذي

الصفحات بالتحميؿ وربما بالتنسيؽ في خدمة مجانية، واإلشارة إلى مراعاة حقوؽ الممكية الفكرية 
أف ما يتوافر في  ظؿبضرورة شراء الكتاب في حالة اإلعجاب بو، وتنبع أىمية ىذه الصفحات في 

مع  المجانية لإلنترنت ال يمكف أف يفي باحتياجات الباحثيف مف المعمومات. كما أف التعامؿ المواقع
 .المواقع غير المجانية يتجاوز في تكمفتو القدرات االقتصادية لمباحثيف كأفراد

 :اآلتي في المجموعات ىذه خالؿ مف تقدـ التي المكتبية الخدمات مخصتتو 
 .االستفسارات عمى الرد خدمة -5
 .الجارية اإلحاطة خدمات -2
 يتـ المجموعة في المشتركيف مف مباشرة طمبات طريؽ عف لممعمومات االنتقائي البث خدمات -2

 عمؿ أو الشبكة عمى مف األعضاء بحصر مكتبة مجموعة أي تقـو وال مباشر، بشكؿ ليـ توفيرىا
 ومحاولة بوؾ فيس عمى بيـ، لخاصةا الصفحات خالؿ مف سماتيـ ومعرفة لممستفيديف، مسح

 المجموعة، عمى األعضاء مف يشترؾ فبم االكتفاء بؿ مباشرة خدمات وتقديـ إلييـ الوصوؿ
 .لو توفيرىا فيتـ معمومة ويطمب

 المكتبة، تعقدىا التي المناسبات أو المناقشات أو التدريبية الدورات مثؿ األحداث، نشر دماتخ -9
 .وأعضائيا لممكتبة المختمفة األنشطة وتغطية الفيديو، مف طاتبمق أو بالصور سواء وتغطيتيا

 في األعضاء جميع ويتشارؾ ما موضوع عرض يتـ حيث المجموعات بيف نقاش حمقات توفير -1
رساؿ حيالو، الرأي إبداء  .مماثمة موضوعات مف وغيرىا العممية، اآلراء ىذه تؤكد وأبحاث مقاالت وا 

 الباحثيف قطاع تخدـ اإلنترنت شبكة عمى متاحة مقاالت أو ةإلكتروني لكتب الروابط بعض توفير -6
 ليا أخرى بمجموعات روابط وكذلؾ المكتبة، مشتركي تيـ التي األحداث تغطية مع المكتبة ىذه مف

 .عامة بصفة اإلنترنت شبكة عمى أو بوؾ فيس عمى سواء نفسو االىتماـ

http://ar.scribd.com/
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 المجموعة ألعضاء تتيح خدمة ىذهو  المجموعة موقع عمى مف االستباناتتطبيؽ  إتاحة خدمة  -1
ما   المجموعة. خالؿ مف نشر استباناتيـ وتمقي الرد عمييا إما بطريقة إليكترونية، وا 

وفيما يمي عرض لبعض الصفحات عمى شبكة فيس بوؾ الميتمة بنشر وتوفير المراجع العممية 
 (:،2،2 لمباحثيف في مجاؿ التربية )تـ رصد أعداد المشاركيف في أوائؿ شير يوليو

  عضوًا، رابطيا  15152صفحة )مكتبة البحث العممي(، وىي مجموعة مغمقة يبمغ عدد أعضائيا
:       عمى  الشبكة

https://www.facebook.com/groups/Scientific.Research.Library 

 يف فييا مف أكبر الصفحات المختارة.وعدد المشترك

  كتب تربوية( صفحةEducational Books :ورابطيا عمى الشبكة  )
https://www.facebook.com/groups/Educationalbooks/?ref=bookmarks 

مشتركا،  25651وىي مف أكبر الصفحات أو المجموعات سواء مف حيث عدد المشتركيف الذي بمغ 
ة مصادر المعرفة التي تقدـ مف خالليا، ويقدـ مسئوؿ الصفحة تنبييات عمى أو مف حيث عدد ونوعي

وقات طمب الكتب مف حيث أبػػ وااللتزاـمشتركييا بقوانيف المجموعة مف حيث عدـ التعميؽ عمى الكتب، 
، مع إتاحة رابط لمعرض السريع لمحتوى المجموعة لمتسييؿ عمى الباحثيف، و وقفياأفتح باب الطمبات 

الخدمة )مسئوؿ الصفحة(، وأخيرا إعالف أف  الحساب الشخص لألدمفعمى طمبات الكتب ذير مف والتح
، ويقـو بالفعؿ بحذؼ مف يخالؼ ىذه التعميمات مف % والمقابؿ دعوة بظاىر الغيب ،،5مجانية 

 عضوية المجموعة.
  :صفحة )المكتبة التربوية والنفسية تجميع د.حواء البدي(  ورابطيا عمى الشبكة

https://www.facebook.com/groups/1391857831055680/?ref=browser 
توفير المراجع العممية النفسية والتربوية لطالب الدراسات وتشير الصفحة إلى اليدؼ منيا وىو 

 مشتركا. ،5114، ويبمغ عدد مشتركييا العميا
  :صفحة )ممتقى الباحثيف العرب( وىي مجموعة عامة رابطيا عمى الشبكة

https://www.facebook.com/groups/285847188229061/?ref=browser 

 مشاركاتب ايشرفتو ، بكؿ الباحثيف والباحثات، وتشير الصفحة إلى الترحيب ،554وعدد أعضائيا 
لدور البحث العممي في  تقديراً  عالـ العربيالالباحثات في لخدمة الباحثيف و ؛ فيي المثمرةاألعضاء 

 .مجتمعات العربيةالرتقاء باال 
  ورابطيا عمى الشبكة ) صفحة الرحيؽ المختـو

https://www.facebook.com/groups/811919465567411/?ref=browser  

ي مجاؿ التربية أنشئت لخدمة الباحثيف ف ( وتشير الصفحة إلى أنيا5،66ويبمغ عدد مشتركييا )
تيتـ بالدرجة األولى بتوفير المراجع والدراسات التربوية والنفسية لمباحثيف، وىي  ، وأنياوعمـ النفس
الرجاء .. ثـ الرجاء االلتزاـ بيذا القسـ التالي كميثاؽ أخالقي: أقسـ باهلل العظيـ أف ، خدمة مجانية

 .مراجع والدراسات التي سأحمميا مف ىذه المجموعةألتـز باألمانة العممية في أثناء االقتباس مف ىذه ال

https://www.facebook.com/groups/Scientific.Research.Library
https://www.facebook.com/groups/Scientific.Research.Library
https://www.facebook.com/groups/285847188229061/?ref=browser
https://www.facebook.com/groups/285847188229061/?ref=browser
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  :صفحة مكتبة العمـو التربوية والنفسية الرقمية(، وىي مجموعة عامة رابطيا عمى الشبكة(
https://www.facebook.com/groups/540537286081373/?ref=browser 

صفحة تيتـ بتزويد الطمبة بالمصادر العممية في ، وفي وصفيا أنيا 2512يبمغ عدد مشتركييا 
 .تخصص العمـو التربوية والنفسية

  :صفحة تربويوف(، وىي مجموعة عامة رابطيا عمى الشبكة(
https://www.facebook.com/groups/802255863179012/?ref=browser 

مجموعػػػة "تربوية فقط" ... ال مجاؿ لنقاشات مشتركًا، وفي وصفيا أنيا  596يبمغ عدد مشتركييا 
شخصية أو سياسية أو غيرىػػا .... الصفحة فقط لنشر أخبار التربية والجديد في البحث العممي "كؿ 

 .المجاالت التربوية
 شبكة: صفحة المكتبة البحثية لمدراسات التربوية والنفسية، وىي مجموعة سرية رابطيا عمى ال

https://www.facebook.com/groups/398727353543555/?ref=browser 

أنشئت لخدمة الباحثيف في مجاؿ التربية وعمـ ، وفي وصفيا أنيا  169يبمغ عدد مشتركييا
النفس.. تيتـ بالدرجة األولى بتوفير المراجع والدراسات التربوية والنفسية لمباحثيف، وىي خدمة 

 .مجانية
ىذه الصفحات عمى االلتزاـ بالقسـ كميثاؽ أخالقي يحكـ نطاؽ األمانة العممية في وتؤكد معظـ 

 النشر واالقتباس مف قبؿ الباحثيف. 
 اإلطار املٍدانً نهبحث

 جاء اإلطار النظري السابؽ لمبحث ليجيب عف السؤاؿ البحثي الفرعي األوؿ في نقاط ىي:
 .التواصؿ االجتماعي شبكاتة نشأ -
 التواصؿ االجتماعي.استخدامات شبكات  -
 االجتماعي. التواصؿ لشبكات الرئيسية األشكاؿ -
 استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي في مجاالت البحث العممي. -
 .معوقات استخداـ االنترنت في البحث العممي -
 صفحات فيس بوؾ البحثية. -

ؿ الفرعي الثاني وفي الجزء الثاني مف البحث يأتي اإلطار الميداني الذي يحاوؿ اإلجابة عف السؤا
 الباحثيف لشبكات التواصؿ االجتماعي وما تحويو مف صفحات عممية وبحثية. استخداـ وىو واقع

 ويأتي اإلطار الميداني لمبحث في المحاور اآلتية:
 أوالً:هدف اندراست املٍدانٍت: 

ربية تحدد اليدؼ مف الدراسة الميدانية في التعرؼ عمى واقع استخداـ الباحثيف في مجاؿ الت
لشبكات التواصؿ االجتماعي )خاصة الفيس بوؾ( وكيفية استفادتيـ مف الصفحات البحثية المتواجدة 

 عمييا في استقاء معموماتيـ ومعارفيـ ومصادرىـ المختمفة.

https://www.facebook.com/groups/540537286081373/?ref=browser
https://www.facebook.com/groups/540537286081373/?ref=browser
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 ثانًٍا: إعداد االسخبانت وحقنٍنها:
عمى عدد تـ تحديد محاور االستبانة في ضوء أىداؼ الدراسة، ثـ تـ تحكيميا مف خالؿ عرضيا 

مف السادة المحكميف مف أساتذة المجاؿ، وتـ تعديؿ وتنقيح العبارات بناًء عمى آراء ومناقشات السادة 
( توزيع محاور وعبارات 5المحكميف، ثـ تـ ترتيبيا في صورتيا النيائية، ويوضح جدوؿ رقـ )

 . االستبانة ونسبيا المئوية
ك ِميف عمى صالحية عباراتيا لمغرض الذي وتـ حساب )صدؽ االستبانة( مف خالؿ اتفاؽ الُمحَ 

وضعت مف أجمو، وانتمائيا لمحاور االستبانة، ومناسبة صياغة العبارات، ويطمؽ عمى ىذا النوع مف 
 (.5446الصدؽ، صدؽ المحتوى أو الصدؽ المنطقي )الغريب، 

 توزيع محاور وعبارات االستبانة والنسب المئوية( 5جدول )

النسبة  عباراتعدد ال عنواف المحور ـ
 المئوية

 4،,25 5 صفحات التواصؿ االجتماعي البحثيةل الباحثيفاستخداـ دواعي  5

في استخداـ صفحات التواصؿ  التي تواجو الباحثيف صعوباتال 2
 4،,25 5 االجتماعي البحثية

التواصؿ االجتماعي في  شبكاتاالستفادة مف أساليب زيادة  2
 22,52 1 بوييفتحقيؽ احتياجات الباحثيف التر 

 ،،5,، 25 المجموع
 ثانثًا: جمخًع انبحث وعٍنت اندراست:

تمثمت عينة الدراسة في الباحثيف المشاركيف في الصفحات أو المجموعات البحثية عمى شبكة 
التواصؿ االجتماعي )فيس بوؾ(، ومعظميا مجموعات مغمقة بما يعني أف مف يشترؾ بيا يكوف عمى 

بطمب لالشتراؾ بيا، ومف ثـ تكوف العينة مناسبة لممستيدؼ مف ىذا البحث، عمـ بطبيعتيا، ويتقدـ 
وتـ طرح االستبانة عمى الصفحات التي سبؽ اإلشارة إلييا في آخر اإلطار النظري لمبحث، وُطِمب مف 
المشتركيف اإلجابة عمييا ثـ إعادة إرساليا لمباحث عمى حسابو الشخصي، وتمثمت الصعوبة في ضعؼ 

( دوف المشاركة في التطبيؽ، وتـ likeستجابة واكتفاء الكثيريف بإبداء عالمة اإلعجاب )مستوى اال
التغمب عمى ىذه الصعوبة بإرساؿ االستبانة بصورة فردية مباشرة إلى الحساب الشخصي لبعض 

 المشتركيف بتمؾ الصفحات. 
صالحة لمتطبيؽ(،  استبانة 215وبمغ عدد االستبانات التي تـ إرساليا لمباحث بيذه الطريقة )

 ( عينة الدراسة حسب متغيراتيا.2ويصؼ الجدوؿ)
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 ( تحديد متغيرات عينة الدراسة2جدوؿ )
 متغيرات الدراسة

 % ف التخصص
المجموعات 

 % ف البحثية
درجة االستفادة 
 مف الصفحات

 البحثية
 % ف

عمـ النفس 
وذوي 

االحتياجات 
 الخاصة

 22,9 ،4 كبيرة  21,2 45  1أقؿ مف  22,1 45

المناىج 
وطرؽ 
 التدريس

ما بيف  29,2 41
 62,2 516 إلى حد ما 11 512 ،1-5

أكثر مف  22,5 42 أصوؿ التربية
 9,2 52 قليلة 4,1 21 ،5

 ،،5 215 مجموع ،،5 215 مجموع ،،5 215 مجموع
ويتضح مف الجدوؿ التوازف في أعداد عينة الدراسة مف حيث التخصصات العممية، وبمغت نسبة 

خصصيف في عمـ النفس بفروعو مف عمـ النفس التربوي والصحة النفسية والتربية الخاصة المت
%، كما بمغت نسبة الباحثيف في تخصصات أصوؿ التربية واإلدارة التربوية والدراسات المقارنة 22,1
%، وكانت النسبة الباقية مف نصيب المتخصصيف في المناىج وطرؽ التدريس بفروعو 22,5

 ىذا التوازف يشير إلى إمكانية االطمئناف لما تسفر عنو الدراسة مف نتائج. المتعددة، و 
 ،5وكانت النسبة الغالبة مف عينة الدراسة لممشتركيف في خمس مجموعات بحثية فأكثر وأقؿ مف 

%، وربما يشير ذلؾ إلى اقتناع المشتركيف بجدوى ىذه الصفحات في توفير 11مجموعات بنسبة 
يحتاجونيا في بحوثيـ، واالشتراؾ في أكثر مف مجموعة لالستفادة مف التنوع في  مصادر المعرفة التي
 عرض ىذه المصادر.

واحتمت درجة االستفادة مف تمؾ الصفحات أو المجموعات بالنسبة المتوسطة )إلى حد ما( المرتبة 
ة مف ىذه % مما يعني أف الباحثيف قد ال يكتفوف بالحصوؿ عمى مصادرىـ البحثي62,2األولى بنسبة 

نما يستكمموف مصادرىـ البحثية مف طرؽ أخرى قد تكوف إليكترونية، وقد تكوف بالذىاب  الصفحات، وا 
% أف نسبة استفادتيـ مف ىذه الصفحات أو المجموعات كبيرة، 22,9لممكتبات التقميدية، بينما رأى 

% الباقوف أف 9,2وربما يشير ىذا إلى توفر أغمب ما يحتاجونو مف مراجع وأبحاث، في حيف رأى 
درجة استفادتيـ مف ىذه الصفحات قميمة، وىذا منطقي في عينة ال تشترؾ في ىذه الصفحات أو 
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المجموعات إال بطمب يتـ الموافقة عميو مف مسئوؿ الصفحة، وربما ال يجد ىؤالء ما يحتاجونو مف 
ه الصفحات المتواجدة عمى مصادر المعرفة فيما ُينشر، أو ال يعرفوف طريقة التعامؿ االلكتروني مع ىذ

 شبكات التواصؿ. 
 رابعًا: املعاجلت اإلحصائٍت: 

 إلجراء المعالجات اإلحصائية لنتائج البحث، عمى النحو اآلتي:  SPSSتـ استخداـ برنامج 
 .حساب التكرارات والنسب المئوية لكؿ استجابة 
 .حساب نسبة متوسط االستجابة 

(، وراعى البحث أنو إذا  15.،،  62.،ستجابة، وتبيف أنو يساوي )وتـ تعييف حدي الثقة لنسبة متوسط اال
زادت نسبة متوسط استجابة العينة عف الحد األقصى لمثقة، اعتبر البحث أف ىناؾ اتجاىًا بالموافقة عمى العبارة 

ذا نقصت نسبة متوسط استجابة العينة عف الحد األدنى لمثقة، اعتبر البحث أف ىناؾ  اتجاىًا بدرجة )كبيرة(، وا 
بالموافقة عمى العبارة بدرجة )قميمة(، أما إذا انحصرت نسبة متوسط استجابة العينة بيف الحديف األعمى واألدنى 

 لمثقة، اعتبر البحث أف ىناؾ اتجاىًا بالموافقة عمى العبارة بدرجة متوسطة.
 خايسًا: نخائج اندراست املٍدانٍت: 

 ا الثالثة كما يأتي:وكانت نتائج الدراسة الميدانية في محاورى
 نخائج احملىر األول

 صفحاث انخىاصم االجخًاعً انبحثٍت(ن انباحثنياسخصداو )دواعً 
وسيمة اتصاؿ عمى درجة كبيرة مف  عصرنا الراىف في االجتماعيأصبحت شبكات التواصؿ لقد 

في مجاؿ  ؛ خاصة أولئؾ العامميفاألىمية بحيث ال يمكف التخمي عنيا بالنسبة لمكثير مف األفراد
انتشرت بشكؿ كبير بيف فئات الجميور المختمفة ألسباب متعددة أىميا ما تتميز فمقد  البحوث العممية،

تمكنيا مف تقديـ خدمات كثيرة لمستخدمييا سواء  ؛بو مف سمات تختمؼ عف غيرىا مف الوسائؿ
المجاالت السياسية  لمحصوؿ عمى المعمومات في مختمؼ باعتبارىا مصدراً  أو ،باعتبارىا وسيمة اتصاؿ

 والجماعات. إلى غير ذلؾ مما ييتـ بو األفراد واالجتماعيةوالصحية  واالقتصاديةوالعممية 
التواصؿ االجتماعي ليس خدمة طالب الدراسات العميا  شبكاتل يوعمى الرغـ مف أف اليدؼ األساس

مدادىـ بالمراجع العممية؛ فإنو أضحى مف المالمح الميمة ليذه ال وجود صفحات تعنى بتجميع  شبكاتوا 
الكتب والمراجع العممية، بؿ وتوفير طمبات الباحثيف الراغبة في الحصوؿ عمى مراجع معينة يصعب 

 االنترنت. الحصوؿ عمييا بالطرؽ العادية لمبحث عمى شبكة
استجابات عينة الدراسة ونسبة متوسط االستجابة ودرجة التوافر بعبارات ( 2ويوضح الجدوؿ رقـ )

 ور األوؿ لمعرفة دوافع الباحثيف الستخداـ الصفحات البحثية.المح
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 استجابات عينة الدراسة لعبارات  المحور األول (2جدول )

 العبارات  ـ

 االستجابات
متوسط 
شدة 

 االستجابة

درجة 
غير  إلى حد ما موافؽ الموافقة

 موافؽ
 % ؾ % ؾ % ؾ

5 
 واألبحاث الكتب أسعار غالء

 المكتبات يف المنشورة
 تقميدية.ال

 كبيرة 51,، 2,1 ،5 4,،2 56 61,1 552

الحصوؿ عمى مراجع غير  2
 كبيرة 15,، 5,،5 25 99,6 529 91,2 526 متوفرة بطرؽ البحث التقميدية.

االطالع عمى جديد المراجع في  2
 كبيرة 52,، 2,4 5 92,1 525 12,6 594 مجاؿ التخصص.

مساعدة اآلخريف في الحصوؿ  9
 كبيرة 15,، 5,،5 25 99,6 529 91,2 526 ى ما يحتاجوف مف مراجع.عم

أدواتي البحثية  تحكيـ 1
 كبيرة 15,، 2,2 6 9,،6 565 21,9 5،9 طبيقيا.وت

 متوسطة 65,، 29,5 61 96,6 524 24,1 52 مشاركة االىتمامات البحثية. 6
 توسطةم 62,، 25,1 55 91,5 522 1,،2 11 نشر أبحاثي عمى نطاؽ واسع. 1

5 
الزيادة المضطردة لممعمومات 
وعجز المكتبات التقميدية عف 

 توفير كؿ المراجع الجديدة.
 كبيرة 51,، 1,4 22 25,5 15 ،,69 515

ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف أبرز مبررات الباحثيف الستخداـ الصفحات أو المجموعات البحثية 
تقميدية( بنسبة متوسط ال المكتبات في المنشورة واألبحاث الكتب أسعار غالءكمصادر لممعرفة كانت)

، وتالىا مباشرة اتفاقيـ عمى مبرر)الزيادة المضطردة لممعمومات وعجز المكتبات 51,،استجابة بمغت 
، وبنسبة قريبة منيما 51,،التقميدية عف توفير كؿ المراجع الجديدة( بنسبة متوسط استجابة بمغت 

جديد المراجع في مجاؿ التخصص( وىذا يشير إلى إدراؾ  جاءت عبارة )االطالع عمى52,،بمغت 
والزيادة اليائمة في حجـ اإلنتاج الفكري الذي ينمو ويتضاعؼ الباحثيف بالثورة المعرفية والمعموماتية 

بسرعة كبيرة، وكذلؾ تغير طبيعة الحاجة إلى المعمومات نتيجة التقدـ العممي واالجتماعي وتداخؿ 
التوسع في النشر اإللكتروني والمكتبات الرقمية مما دفع الكثير مف دور النشر االختصاصات العممية، و 
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تاحة الدخوؿ إلييا إما بالمجاف أو  والقائميف عمى الدوريات المستقمة إلى وضع نسخ إلكترونية وا 
 بمقابؿ عمى موقعيا عمى الشبكة.

ع العممية تحتاج المكتبات مالييف المراج -بصورة مستمرة -ونتيجة ليذه الثورة المعموماتية تضاؼ
إلى ميزانيات كبيرة لمقدرة عمى مجاراتيا، وىو ما يضيؼ أعباء كثيرة  -خصوصا–والباحثوف  -عموما–

في ظؿ التغيرات االقتصادية التي تشيدىا البالد، بينما يتـ توفير ىذه المراجع بصورة مجانية، وكؿ ما 
البحث عف المعمومات بيا، والتي زادت وتيرة  يحتاجو الفرد ىو اتصاؿ بشبكة االنترنت، وخبرة في

االعتماد عمى نشرىا إليكترونيًا سواء مع االستمرار في النشر بالطرؽ التقميدية أو باالكتفاء بنشرىا 
 إليكترونيا فقط.

نشر أبحاثي عمى نطاؽ و  - مشاركة االىتمامات البحثيةويتضح مف الجدوؿ أيضًا أف عبارتي )
( عمى التوالي، وربما 62,،، و65,،ة متوسطة بنسبة متوسط استجابة )( حصمتا عمى موافقواسع

يشير ذلؾ إلى طبيعة تمؾ الصفحات وىي توفير المراجع مف مصادر مختمفة، وقمة الموضوعات 
والقضايا البحثية المطروحة لمنقاش مف خالليا، وحرص معظـ الباحثيف عمى االحتفاظ بأبحاثيـ 

عيدًا عف النشر واإلتاحة اإلليكترونية، رغـ حرصيـ عمى االستفادة مما العممية، أو كتبيـ المنشورة ب
 أنتجو اآلخروف.

 وقد أضاؼ الباحثوف عدًدا آخر مف الدواعي لالشتراؾ في ىذه الصفحات كما يمي:
 تيسير التواصؿ مع غيرىـ مف الباحثيف في نفس التخصص. -
 تيسر عمى الباحثيف التواصؿ مع ىيئة اإلشراؼ. -
 حاجز الزماف والمكاف وعناء السفر لممكتبات وانعداـ التكمفة المادية. القضاء عمى -
 توفير وقت وجيد السفر والبحث بالطريقة التقميدية. -

 نخائج احملىر انثانً: 
 يف اسخصداو صفحاث انخىاصم االجخًاعً انبحثٍت( انخً حىاجه انباحثني صعىباث)ان

سبة متوسط االستجابة ودرجة التوافر لعبارات ( استجابات عينة الدراسة ون9ويوضح الجدوؿ رقـ )
 المحور الثاني حوؿ الصعوبات التي تواجو الباحثيف عند استخداـ صفحات التواصؿ البحثية..

 ( استجابات عينة الدراسة لعبارات المحور الثاني9جدول )

 العبارات  ـ

 االستجابات
متوسط 
شدة 

 االستجابة

درجة 
ر غي إلى حد ما موافؽ الموافقة

 موافؽ
 % ؾ % ؾ % ؾ

التعارض مع حقوؽ الممكية  5
 قميمة 15,، 25,5 5،6 95,2 529 52,1 25 الفكرية.
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 قميمة 15,، 25,5 5،6 95,2 529 52,1 25 التعارض مع الحكـ الشرعي. 2

بطء إدارة الصفحات في  2
 قميمة ،9,، 9,،1 ،59 92,9 555 1,2 ،2 التواصؿ مع المستخدميف.

غير المتخصصيف ليذه  إدارة 9
 قميمة 92,، 1,،1 546 21,1 11 5,5 1 الصفحات

تحيز مديري الصفحات  1
 كبيرة 51,، 52,2 29 54.9 19 65,6 ،54 لتخصصاتيـ. 

6 
عدـ توافؽ مواعيد طمبات 
المراجع في بعض الصفحات 
 .مع مواعيد دخولي فيس بوؾ

 كبيرة 15,، 5,،5 25 99,6 529 91,2 526

1 
الختالفات بيف وجود بعض ا

النسخة  اإلليكترونية والنسخة 
 األصمية.

 قميمة 91,، 15,4 ،،2 54,5 11 5,2 22

تحميؿ المراجع العممية عمى  5
 كبيرة ،5,، 1,2 ،2 91,1 521 91,5 525 روابط ال تعمؿ.

( إلى وجود بعض الصعوبات التي تواجو الباحثيف عند استخداميـ 9وتشير نتائج الجدوؿ رقـ )
التواصؿ االجتماعي البحثية، وحظيت عبارة )تحيز مديري الصفحات لتخصصاتيـ( بأكبر  صفحات

، وىذا أمر منطقي فيما يتطوع مديرو الصفحات بنشره مف 51,،موافقة بنسبة متوسط استجابة بمغت 
مصادر بحثية بناًء عمى قراءاتيـ واطالعيـ،  بينما تشير متابعة الباحث ليذه الصفحات إلى محاولة 

وفير ما يطمبو المشتركوف مف مراجع عممية ميما كاف تخصصيا، ماداـ ضمف تخصص المجموعة، ت
وكثيرًا ما يتـ طمب مراجع في موضوعات بحثية لتخصصات غير مجاؿ التربية، ويعتذر مدير الصفحة 

 عف تمبية الطمب بحجة أنو خارج تخصص المجموعة.
)تحميؿ المراجع ،5,،غت نسبة متوسط استجابتيا ومف العبارات التي حظيت بنسبة موافقة عالية بم

العممية عمى روابط ال تعمؿ( وربما تشير ىذه النسبة المرتفعة إلى بعض المراجع العممية التي يرفعيا 
مديرو الصفحات عمى مواقع لمشاركة الممفات وفي بعض األحياف يكوف ىناؾ خطأ ما في الروابط 

 يشكو المشتركوف مف أنيا ال تعمؿ. المنشورة وغالبا ما يتـ تداركو عندما
بينما حظيت خمس عبارات بنسبة متوسط استجابة قميمة، وكاف أقميا عبارة )بطء إدارة الصفحات 

دارة غير المتخصصيف ليذه الصفحات( بنسبة  عمى  92,،، و،9,،في التواصؿ مع المستخدميف، وا 
لذي يؤديو المسئولوف عف ىذه الصفحات التوالي، ويشير ىذا إلى اتفاؽ الباحثيف عمى الدور الميـ ا

)األدمف(، ورغبتيـ في تقديـ خدمة توفير المراجع لمباحثيف التي مف أجميا أنشأوا ىذه الصفحات أو 
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المجموعات، وتشير ردودىـ عمى المراسالت وكذا طبيعة المراجع التي يقوموف بتوفيرىا بناًء عمى 
ية؛ الذي ربما يجعميـ متحيزيف ليذا التخصص كما قراءاتيـ واطالعيـ إلى تخصصيـ في مجاؿ الترب

 (.1ظير مف استجابة أفراد العينة لمعبارة رقـ )
كما حصمت عبارة )وجود بعض االختالفات بيف النسخة اإلليكترونية والنسخة األصمية( عمى درجة 

نترنت ، وىي تشير إلى قضية مصداقية المعمومات المقدمة عمى شبكة اال 91,،موافقة قميمة بنسبة 
عمػػي مسػػتخدـ أي بيانػػات مػػف  فرضيعمومًا، وعمى مواقع التواصؿ االجتماعي خصوصًا، مما 

الباحث لمصادر نظر يف ، وأمصػػادر االنترنػػت أف يقػػـو بتقييػػـ تمػػؾ المصػػادر بحػػرص وبدقػػة
رؼ عمييا مف مصادر المتعا التقميديةالمصادر  إلى وبشكؿ مختمؼ عف نظرت المعمومات االلكترونية

في الشبكة  مقروءة أومصورة  ة، وطالما أف أي شخص يمكنو وضع أي مادالمطبوعةالمعمومات 
 .بشكؿ كاؼ مف مصداقيتيالمتأكد الشبكة  المأخوذة مفلذلؾ مف الميـ تقويـ المعمومات  العنكبوتية؛

، الممكية الفكريةالتعارض مع حقوؽ ومف العبارات التي حظيت بدرجة موافقة قميمة عبارتا )
، وربما يشير ذلؾ إلى عدـ اىتماـ 15,،( بنسبة متوسط استجابة بمغت التعارض مع الحكـ الشرعيو 

كثير مف الباحثيف بتعارض الحصوؿ عمى المراجع العممية مف كتب وأبحاث مع الحكـ الشرعي، أو مع 
مراجع بصورة سيمة رخيصة حقوؽ الممكية الفكرية، ماداـ األمر يحقؽ ليـ مرادىـ مف الحصوؿ عمى 

كما أشاروا في الجزء المفتوح مف االستبانة، وربما يشير أيضًا إلى أف بعضيـ ربما ال يرى تعارًضا بيف 
 ذلؾ وبيف حقوؽ الممكية الفكرية، وكذا الحكـ الشرعي كما سبؽ بياف ذلؾ في اإلطار النظري لمبحث.    

 وأضافت عينة البحث بعض الصعوبات األخرى مثؿ:
 قمة عدد المراجع العربية المنشورة عمى االنترنت، والموجود منيا قديـ جدًا. -
تعرض بعض الباحثيف لعمميات نصب واحتياؿ مف قبؿ بعض ىذه الصفحات كطمب دفع مبالغ مالية  -

 مقابؿ خدمات غير حقيقة.
 قمة التنظيـ والفيرسة عمى تمؾ الصفحات. -
 ت مما يعيؽ البحث بصورة جيدة.وجود بعض اإلعالنات التسويقية لبعض المنتجا -

 نخائج احملىر انثانث: 
 حتقٍق احخٍاجاث انباحثني(االسخفادة ين يىاقع انخىاصم االجخًاعً يف )أسانٍب زٌادة 

( استجابات عينة الدراسة ونسبة متوسط االستجابة ودرجة التوافر بعبارات 1ويوضح الجدوؿ رقـ )
ادة االستفادة مف الصفحات البحثية عمي شبكات التواصؿ المحور الثالث؛ والذي يدور حوؿ أساليب زي

 االجتماعي.
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 ( استجابات عينة الدراسة لعبارات المحور الثالث1جدوؿ )

 العبارات  ـ

 االستجابات
متوسط 
شدة 

 االستجابة

درجة 
غير  إلى حد ما موافؽ الموافقة

 موافؽ
 % ؾ % ؾ % ؾ

نشر األبحاث الشخصية كشرط  5
 قميمة 19,، 11,5 511 29,5 64 54,9 19 رار العضوية.الستم

إمداد الصفحات ببعض المراجع؛  2
 قميمة ،6,، 91,9 522 29,5 64 21,5 11 كشرط آخر الستمرار العضوية.

2 
الحصوؿ عمى موافقة الجية 
المختصة عمى نشر الرسائؿ 

 العممية الكترونيًا.
 قميمة 15,، 25,5 5،6 95,2 529 52,1 25

جيو األساتذة لمباحثيف تو  9
 كبيرة 16,، 21,2 ،1 22,2 62 12,1 596 لالستفادة مف ىذه المواقع.

1 
إقامة مجموعات فيسبوكية تجمع 
الطمبة واألساتذة في إطار رسمي 

 تحدده الجامعة.
 كبيرة 55,، 59,5 24 21,2 16 15,6 562

ة كبيرة بمغ متوسط استجابتيا ( أف عينة الدراسة قد اتفقت بنسب1ويظير في نتائج الجدوؿ رقـ )
عمى أىمية )إقامة مجموعات وصفحات عمى موقع التواصؿ االجتماعي )فيس بوؾ( تجمع بيف  55,،

أساتذة كؿ تخصص وطالبيـ في إطار رسمي( يشترؾ فيو كؿ منيـ باسمو وصفتو، ويتـ فييا تبادؿ 
البحث العممي مف مناقشات عممية،  الخبرات البحثية ويقـو األساتذة بتوظيؼ ىذه التكنولوجيا في خدمة

وتوفير لمصادر المعرفة مف جانب األساتذة أو أصحاب الخبرة مف الطالب في التخصص المطموب، 
ويمكف بذلؾ عالج صعوبة تحيز مديري تمؾ الصفحات لتخصصاتيـ التي ربما ال تتفؽ مع تخصص 

 الباحث.
لمباحثيف لالستفادة مف ىذه المواقع( التي وتتقارب ىذه النتيجة مع نتيجة عبارة )توجيو األساتذة 

بما يشير إلى رغبة عينة الدراسة في االستفادة مف الصفحات  16,،حصمت عمى نسبة استجابة بمغت 
-والمجموعات البحثية بشكميا الحالي إذا تعذر إنشاء صفحات جديدة رسمية، بحيث يقـو األساتذة 

 -قـو بنشر إنتاجو العممي مف أبحاث وكتب عميياوخاصة مف المشتركيف بيذه الصفحات ومنيـ مف ي
بتوجيو باحثييـ إلى ىذه الصفحات كنوع مف المساعدة في الحصوؿ عمى مصادر المعرفة المفيدة 
 لبحوثيـ، وىو جزء مف مياـ المشرؼ العممي في مساعدة الباحث عمى الحصوؿ عمى مصادر المعرفة.
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لمقترحات لمتحسيف عمى نسبة موافقة قميمة، وىي بينما تشير نتائج ىذا المحور إلى حصوؿ بعض ا
نشر مقترحات تحتاج مف الباحثيف بعض المشاركة الستمرار عضويتيـ في المجموعات مثؿ عبارة )

إمداد الصفحات ببعض المراجع؛ كشرط آخر (، وعبارة )األبحاث الشخصية كشرط الستمرار العضوية
عمى التوالي، وكذا مقترح )أخذ  ،6,،، و 19,، ( وحظيتا بنسبة استجابة بمغتالستمرار العضوية

، 15,،موافقة الجيات المختصة قبؿ نشر الرسالة العممية إليكترونيًا( وحظيت بنسبة استجابة بمغت 
وربما يشير ىذا إلى عدـ رغبة الباحثيف في تقييد استخداميـ ليذه الصفحات بتكميفيـ بأداء مياـ 

يـ باالشتراؾ بيذه الصفحات بحثًا عنيا، أو الحصوؿ عمى إمداد الصفحات بمراجع قاموا ىـ أنفس
موافقة الجيات المختصة بما يضعيـ تحت رحمة رفض بعضيا بحجة حقوؽ الممكية الفكرية، أو 
التعارض مع الحكـ الشرعي، ويتسؽ ىذا مع نتائج المحور الثاني الخاصة بيذا الشأف، ويتسؽ أيضًا 

ات التي يقتصر معظميا عمى مسئولي الصفحات )األدمف( في مع متابعة الباحث لألداء بيذه الصفح
االستجابة لطمبات الحصوؿ عمى المراجع، وغالبًا ال يقـو بنشر الطمب إال بعد استجابتو لما فيو مف 
طمبات، ومف ثـ جاءت بعض االقتراحات في الجزء المفتوح مف االستبانة الخاص بيذا المحور بضرورة 

اء ىذه الصفحات بمساعدة الباحثيف عندما يطمبوف المساعدة في السماح لممشتركيف مف أعض
الحصوؿ عمى مراجع بعينيا، ويبدو أف ىذا المقترح يحرص أصحابو عمى أف يتـ بصورة ودية دوف أف 

 تكوف ليا صفة اإللزاـ أو الفرض كشرط الستمرار عضويتيـ عمى ىذه الصفحات. 
 ات، ومنيا:وأضافت عينة الدراسة مجموعة أخرى مف المقترح

 زيادة المصادر والمراجع العربية عمى الشبكة. -
 ترجمة بعض الكتب والرسائؿ العممية األجنبية ولو حتى ممخصاتيا فقط. -
 تقسيـ المصادر عمى الصفحات بحسب التخصص. -
محاولة االستفادة مف جميع أعضاء المجموعة أو الصفحة، وعدـ اقتصار البحث والمجيود  -

 .عمى )أدمف( الصفحة فقط
 نخائج انبحث وحىصٍاحه:

تناوؿ البحث الحالي في إطاره النظري قضية الشبكات االجتماعية عمى شبكة االنترنت مف حيث 
المفيـو والنشأة واالستخدامات والمعوقات، ومف ثـ؛ تـ رصد مجموعة مف الصفحات والمجموعات 

جاالت مختمفة خاصة الموجودة عمى صفحات موقع )فيس بوؾ( الشيير، والمخصصة لمباحثيف في م
واقع استخداـ  -في دراستو الميدانية–مجاؿ البحث التربوي، ثـ جاء الجزء الثاني مف البحث ليتناوؿ 

الباحثيف في المجاؿ التربوي لمصفحات البحثية الموجودة عمى موقع )فيس بوؾ(؛ وذلؾ مف حيث 
ليب زيادة االستفادة جرّاء ىذا دواعي االستخداـ، والصعوبات المتواجدة أثناء ىذا االستخداـ، وأسا

 االستخداـ.
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ويأتي الجزء األخير مف البحث إللقاء الضوء عمى أىـ النتائج التي توصؿ إلييا مف خالؿ الدراستيف 
"النظرية والميدانية"، ثـ أىـ المقترحات والتوصيات التي قد تفيد الباحثيف والميتميف في الحقؿ التربوي 

 في أبحاثيـ المستقبمية.
 نوعو؛ ما جعؿ مف فريداً  تطوراً  الحاضر عصرنا تطورت في قد ؿاالتصا وسائؿ الجدير بالذكر أف فمف

 محدودة وسائؿ في منحصرة السابؽ الزمف في كانت أف بعد ذلؾ، مف ومنبيراً  متعجباً  يقؼ اإلنساف

 صغيرة كقرية بحؽ يبدو العالـ وجعمت جغرافيًا، األشخاص المتباعديف بيف الوسائؿ ىذه قربت وقد وبدائية،

 نوعية نقمة أحدث التطور ىذا أف فيو شؾ ال ومما والخبرات، المعمومات وتبادؿ سيولة التواصؿ حيث مف

 ومصدر البشرية عمى نعمة يكوف أف فإما حديف، ذو سالح ولكنو المجاالت، جميع في البشرية حياة في

ما باؿ، وراحة وىناء سعادة  في يتحكـ الذي ىو وتعاسة، واإلنساف شقاء ومصدر عمييا نقمة يكوف أف وا 

 (.22، 2،59ذلؾ )نواىضة، 
 والغني والصغير، الكبير الحياة، يقتنييا لواـز مف أصبحت الحديثة االتصاؿ وسائؿ أف ننكر ال ونحف

نتحدث عف طبيعة ودواعي استخداميا في مجاالت الحياة العامة، ومجاؿ  أف عمينا لزاماً  فكاف والفقير،
 وي" بصفة خاصة؛ وبما يخدـ أىداؼ البحث الحالي."البحث الترب

 وقد توصؿ البحث إلى النتائج اآلتية:
 إثبات األىمية الكبرى لمواقع وشبكات التواصؿ االجتماعي عمى االنترنت لمباحثيف والبحث العممي. -
 مباشر ليا تأثير التي التطبيقات البحث العممي أىـ في التواصؿ االجتماعي شبكات تعد تطبيقات -

في تبني ، وكذا والطالب ساتذةبيف األ كآليات لمتواصؿ ياماستخدالباحثيف؛ حيث يمكف ا عمى
 .دوف الحاجة لممقابمة وجيا لوجو طالب البحث وذوييـاالتصاالت بيف 

يمكف لألساتذة والباحثيف في مجاؿ البحث التربوي التواصؿ معًا عبر شبكات التواصؿ االجتماعي،  -
نشاء صفحات ومجموعات  خاصة بيـ لالستفادة والتواصؿ العممي والبحثي. وا 

عندما يحصؿ الباحثوف عمى المعمومة مف االنترنت يعتقدوف بصوابيا وصحتيا، وىذا خطأ يقع  -
فيو الكثير مف الباحثيف، ألف ىناؾ مواقع غير معروفة أو مشبوىة، ولذا البد عمييـ مف توخي 

 قبؿ اعتماده.  الحذر وتحري الدقة والصراحة والحكـ عمى المصدر
 وجميع المجاالت لجميع واقتحاميا ،شبكات التواصؿ االجتماعي بيا تتميز التي العالية التقنية -

 .الموضوعات
الباحث الذي يتقف المغة  -ومعظـ مواقع االنترنت-ستفيد مف شبكات التواصؿ االجتماعي ي -

 اإلنجميزية. األجنبية؛ نظرًا ألف معظـ البحوث المنشورة عمى تمؾ المواقع بالمغة
 أف فعاؿ نشاط ألي يسمح ما وىو المواقع، ىذه بيا تتمتع التي الشديدة والتفاعمية التطبيقات -

 .المواقع ىذه خالؿ مف يمارس
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حرص المكتبات التقميدية عمى التوسع واالنتشار بتسجيؿ محتوياتيا عمى تمؾ الشبكات يوضح  -
 .  أىمية وقيمة ىذا التطور الحادث في عالـ اليـو

 ترشيد استخداـ في دورًا مميزًا وكبيراً  تمعب أف -الجامعات وخاصة -التعميمية المؤسسات مكافبإ -
تكوف مصدرًا ميمًا لممعرفة  أف في دورىا وتقوية المختمفة، بأنواعيا االجتماعي التواصؿ شبكات

 خاصة في مجاؿ البحث التربوي.
الحياتية مما يجعميا آلية فعالة ازدياد استخداـ شبكات التواصؿ وتوغميا في كافة الجوانب  -

 ومضمونة في تعظيـ االستفادة في مجاؿ البحث العممي والتربوي.
  وعهى ضىء يا حىصم إنٍه انبحث ين نخائج، ميكن حقدٌى املقرتحاث اَحٍت: 
وأبعادىا ، عف مواقع التواصؿ االجتماعي -خاصة التربوية منيا– المزيد مف الدراسات إجراء -

 فضؿ.تكوف النتائج قابمة لمتعميـ بشكؿ أ تمفة حتىاالجتماعية المخ
لكي يتسنى  ؛بأوؿ مناشدة مكتبات الجامعات العربية بوضع محتوياتيا عبر اإلنترنت وتحديثيا أوالً  -

 لمباحثيف االستفادة مف محتويات ىذه المكتبات.
 .اتف تمؾ الشبكاالستفادة م العرب ضرورة بناء قواعد بيانات بالمغة العربية لكي يتسنى لمباحثيف -
 لمحصوؿ عمى المعمومات مف خالؿ ىذه الشبكات.التكمفة المادية العمؿ عمى تقميؿ  -
يتناوؿ آليات وتطبيقات  مستقالً  دراسياً  تضميف برامج الدراسات العميا لمماجستير والدكتوراه مقرراً  -

 .مؾ التطبيقاتمع التأكيد عمى التدريب العممي عمى مثؿ ت ،االنترنت ذات الصمة بالبحث العممي
اإلسياـ في توفير آلية فّعالة مبنية عمي أساس عممي مف أجؿ ضبط استخداـ الشباب لشبكات  -

 التواصؿ االجتماعي .
؛ ليتمكنوا مف اإللماـ العميا الدراسات لطمبةالبحثية  اإلنترنت اتاستخدام حوؿ تدريبية دورات إقامة -

 اثيـ في ضوء أحدث التقنيات.بجوانبيا المعرفية واالستفادة منيا في إعداد أبح
 التعميـ والتعمـ، والتفاعؿ التعميمي، عمميتيالعمؿ عمى توظيؼ تكنولوجيا االتصاالت الحديثة في  -

 لما لذلؾ مف آثار إيجابية عديدة تزيد مف فاعمية وكفاءة العممية التعميمية. ؛والبحث العممي
، وكيفية -خصوصاً -التعميمي والبحثيودورىا  -عموماً –تكثيؼ برامج التوعية بأىمية اإلنترنت  -

استثمار إمكانياتيا عمى الوجو األكمؿ، وذلؾ مف خالؿ وسائؿ اإلعالـ المختمفة، وكذا مف خالؿ ما 
 تعقده الجامعات مف لقاءات وندوات.

العمؿ عمى فتح مجموعات ، و تشجيع الطالب وتحفيزىـ عمى التواصؿ مع األساتذة عبر فيس بوؾ -
 .صص عمى حدةخاصة بكؿ سنة أو تخ

 بمواقعيـ الشخصية عمى شبكات التواصؿ االجتماعي.اىتماـ األساتذة  -
حسابات رسمية ليا عمى مواقع التواصؿ االجتماعي، تكوف ىذه  فتحضرورة اىتماـ الجامعات ب -

 وطالب البحث العممي. ةالصفحات نافذة تواصؿ بيف إدارة الجامعة واألساتذ



 د.أحمد عبد العظيم سالم                                )دراســــة ميدانيــــة( لتواصــل االجتماعـي في توفـير مصـادر البحـث التربـويدور شبكات ا

 جايعت بىرسعٍد –جمهت كهٍت انرتبٍت                           22                   (                 3232– أكخىبر) –(  23انعدد )

 يراجـــع انبحـــث
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 ظؿ البيئة في العممي البحث تطوير في دورىا و الجامعية : المكتبات(2،52) سياـ ،عميمور -
دراسة ميدانية بالمكتبات الجامعية لجامعة جيجؿ، كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية،  -اإللكترونية

 .جامعة قسنطينة، الجزائر
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التاريخ االجتماعي لموسائط مف غتنبرغ إلي االنترنت، ترجمة: مصطفي محمد  (:1،،2) بورؾ، بيتر -

 .الكويت ،قاسـ، عالـ المعرفة، المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب
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(: فعالية توظيؼ خدمات االنترنت في تنمية الجوانب المعرفية ودعـ 5،،2إسماعيؿ، الغريب زاىر) -
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ماعية وعالقتو بالمشاركة : استخداـ مواقع الشبكات االجت(2،51)حناف،حنفيو ممدوح  ،شتمة -
دراسػػة ميدانيػػة عمى عينة مف الشباب - 2،59السياسية في االنتخابات الرئاسية المصرية 
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 .والتوزيع، الكويت لمنشر الفالح العربي، دار والشباب الفيسبوؾ (:2،52) ، ليميرجرا -

http://www.arabcin.net/arabiaall/3.4-2002/24.html
http://www.arabcin.net/arabiaall/3.4-2002/24.html
http://www.arabcin.net/arabiaall/3.4-2002/24.html
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 .عماف والتوزيع، لمنشر أسامة دار الجديد،  اإلعالـ ( ، 2،52) شقرة، عمي -
يسبوؾ عمى الثقافة السياسية واالجتماعية لمشباب، ركائز معرفية، : تأثير الف(2،52) عمي ،ليمة -

 .5، ع5ػمج
دراسة مقارنة  –: تأثير شبكات التواصؿ االجتماعي عمى جميور المتمقيف (2،52) محمد ،المنصور -

لممواقع االجتماعية والمواقع االلكترونية، كمية اآلداب والتربية، األكاديمية العربية المفتوحة في 
 .مارؾالدان

واقع استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي )االنستجراـ والتويتر والفيس (: 2،59)يوسؼ ،العنيزي -
بوؾ( لطمبة الرياضيات والحاسوب في ضوء معايير الجودة الشاممة بكمية التربية األساسية في دولة 

 .2،59يوليو  ،52، عالكويت، مجمة الثقافة والتنمية، ، جمعية الثقافة مف أجؿ التنمية، سوىاج
، محمد بف راشد )إشراؼ() - تقرير عف وسائؿ التواصؿ االجتماعي في العالـ (: 2،51آؿ مكتـو

-51التقرير األوؿ ، في الفترة مف  العربي، مقدـ إلى قمة رواد مواقع التواصؿ االجتماعي العرب،
 دبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة.، 55/2/2،51

 الخزامي،  الحكـ عبد :والتسويؽ، ترجمة العامة لمعالقات الحديثة اليباألس :(،2،5(دافيد  ميرماف، -
، القاىرة األكاديمية الدار  .لمعمـو

ىو االستخداـ  امو  -مواقع التواصؿ االجتماعي إيجابياتيا وسمبياتيا: (2،52سالـ ، أحمد ) -
 .الصحيح ليا

مركز  ،95،عالعربي الشباب ورؤي المستقبؿ، سمسمة كتب المستقبؿ: (6،،2غرايبو، فيصؿ ) -
 ، لبناف.دراسات الوحدة العربية،  بيروت

العربية،  مجموعة النيؿ أحمد، عال :ترجمة البديؿ، اإلعالـ فيـ :(،2،5، وآخروف )ابيمي، أولج -
 .القاىرة

،  لمنشر بيطار، شعاع أحمد:ترجمة بميارة لمفيس بوؾ، االستخداـ دليؿ :(2،55(فير، فاند  - والعمـو
 ،المغرب.الرباط

 التواصؿ وشبكات : المعرفة(2،52)مركز الدراسات االستراتيجية بجامعة الممؾ عبد العزيز -
 .24اإللكترونية، سمسمة دراسات نحو مجتمع المعرفة، اإلصدار االجتماعي

: دور شبكات التواصؿ االجتماعي في نشر الوعي (2،59ف )وآخرو ،محمد نجيب ،عبد الفتاح -
 القوميلمجمس ، االتطبيقات الديموجرافية وتنمية الموارد البشريةالسكاني بيف الشباب، بحوث مركز 

 ، القاىرة.لمسكاف
- Schmidt, W.,(1997), World-Wide Web Survey Research: Benefits, 

Potential Problems and Solutions, Behavior Research Methods, 
Instruments & Computers, Vol. 29, No. 2. 
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-  Kitto, R. & Barnett, J.,(2007), Analysis of Thin Online Interview 
Data : Toward a Sequential Hierarchical Language-Based 
Approach, American Journal of Evaluation, Vol. 28, No. 3. 

 لدى الثقافي تنمية الوعي في االجتماعي التواصؿ شبكات دور (: واقع2،51الجبر، وآخروف ) -
 ،2ج،516عاألزىر، جامعة التربية، كمية الكويت، مجمة دولة األساسية في التربية ميةك طالبات
 .2،51ديسمبر

، متاح عمى 9ع حقوؽ الممكية الفكرية مف منظور إسالمي، مجمة التسامح،(: 9،،2) بركات ،مراد -
  http://tasamoh.com/index.php/nums الموقع:

في الجامعات العربية:   إللكتروني وعدـ االستفادة منومعوقات النشر ا (:2،55) عنترعبد العاؿ،  -
، متاح 2،55، سبتمبر26، ع Cybrarians Journal، جامعة سوىاج نموذجا: دراسة ميدانية

 :عمى الموقع
1. http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com  

دليؿ  -مصادر الوصوؿ الحر في مجاؿ المكتبات وعمـ المعمومات (:1،،2)عبد الرحمففراج،  -
 .،2ع ،مجمة المعموماتية ،إرشادي

، األىمية، المبادراتا -الوصوؿ الحر لممعمومات (:،2،5) ميامحمد،  -          ،لمفيـو
Cybrarians Journal الموقع:عمى متاح ، ،2،5يونيو ، 22ع 

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=444:20  

المعمومات،  إلى الحر الوصوؿ نحو مصادر السورييف الباحثيف اتجاىات(: 2،52) سعادعودة،  -
 .9-2، ع24ػمجمة جامعة  دمشؽ، مج

 تربوي، األنجمو المصرية، القاىرة.(: التقويـ والقياس النفسي وال5446الغريب، رمزية ) -
الحديثة، ورقة عمؿ مقدمة لممؤتمر  االتصاؿ وسائؿ استخداـ (: ضوابط2،59نواىضة، إسماعيؿ ) -

العممي الدولي السنوي الرابع بعنواف "وسائؿ التواصؿ االجتماعي وأثرىا عمى المجتمع، جامعة النجاح 
 الوطنية، فمسطيف.

 
 

 

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content

