الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة قسنطينة 2
مخبر تكنولوجيا المعلومات ودورها في التنمية الوطنية
ملخصات األعمال المقدمة
في إطار الملتقى الوطني حول:

شبكات التواصل االجتماعي في الوسط األكاديمي:فضاءات متطورة إلثراء عملية التعليم
التف اعلي و التشاركي.
اللجنة العلمية
أ.د .عز الدين بودربان

اللجنة التنظيمية
رئيسا

د.بومعرافي بهجة رئيسا

أ.د .قموح ناجية

أ.د .قموح ناجية

د.بومعرافي بهجة

د.عكنوش نبيل

د.صبرينة مقناني

أ.بن شعيرة سعاد

د.عكنوش نبيل

أ.بوخالفة خديجة

يومي  30-30فيفري 2300

االسم واللقب  :إبراهيم مرزقالل

االسم واللقب  :ناجية قموح

الرتبة الوظيفة :أستاذ مساعد ـ أ ـ بجامعة

الرتبة الوظيفة :أستاذ التعليم العالي

مؤسسة االنتساب :جامعة قسنطينة ( 2معهد

علم المكتبات والتوثيق)

المسيلة

مؤسسة االنتساب :جامعة المسيلة ( الجذع
المشترك للعلوم اإلنسانية ).

البريدااللكتروني:

البريد االلكتروني:
ibrahim.morzouglal@gmail.co
m

nadjia310@hotmail.com

الهاتف/ 3116101100 :

الهاتف3116131660 :

3331333300

الشبكات االجتماعية ودورها في تبادل المعلومات بين الباحثين في ظل مجتمع المعرفة
"دراسة ميدانية على أساتذة كلية اآلداب بجامعة المسيلة"
الملخص:
إن أهم ما مميز هناية القرن العشرين وبداية القرن احلادي والعشرين ،ظهور تكنولوجيات اإلعالم واالتصال وما ترتب عنها من
تطورات يف مجيع اجملاالت وامليادين ،ولعل املتتبع هلذه التطورات وما نتج عنها جيد أن أهم ماميزها هو ظهور شبكة االنرتنت ،هذه الشبكة
العجيبة اليت فرضت على اجلميع ،خاصة ملا تتميز به من خدمات سريعة وفعالة وأصبح كل فرد الميكنه االستغناء عنها ،خاصة الباحثني
منهم .فدائما مايسعى الباحثني للتواجد عرب هذا الفضاء االلكرتوين واالفرتاضي وتعترب الشبكة العنكبوتية أوىل املنافذ اليت متكنهم من
ولوجه ،ومع تطور مواقع الويب وصوال اىل اجليل الثاين  web2.0وهو جيل حديث أكثر تفاعال وأكثر تطبيق وأيضا حيتوي العديد من
التقنيات اجلديدة واملستحدثة مؤخرا ،لذا على الباحثني مواكبة هذه التقنيات احلديثة واالستفادة منها يف مشاريعهم وحبوثهم املستقبلية.
فتقنية الويب  web2.0مبنية على فكرة الشبكات االجتماعية واليت أصبحت نبض احلياة يف االنرتنت ،فقليال ماجتد أستاذ الميلك
حساب على الفايس بوك أو من اليقوم باستخدام التويرت،أو ال ميلك سرية ذاتية يف لينكد...اخل .وهكذا جتري وتنبض حياة االنرتنت
حيث تولد هذه اخلدمات شبكة من الرتابط القوي والتفاعلي لإلبداع كل يف جماله والتواصل مع اآلخرين ،يف ظل جمتمع يعتمد أساسا على
املعلومات وكيفية االستفادة منها بأقل جهد وتكلفة ممكنني ،وأيضا يف الوقت واملكان املناسب .طبعا كل هذا إذا ما أردنا مواكبة التطورات
احلديثة احلاصلة يف جمتمعات املعرفة .وانطالقا مما سبق ذكره جاءت هذه الدراسة لتبني لنا مدى استعمال الباحثني هلذه الشبكات
االجتماعية ،وأيضا أهم اجملاالت اليت يستعملوهنا فيها ،وكيف مكنتهم من التواصل مع بعضهم ومع زمالئهم داخل وخارج الوطن ،وقد
أجريت الدراسة مع أساتذة كلية اآلداب والعلوم االجتماعية جبامعة املسيلة ،وهذا للوقوف الفعلي على مدى استعمال األساتذة هلذه
الشبكات ،واستطالع آرائهم ووجهات نظرهم حول هذا املوضوع.
الكلمات المفتاحية:
الشبكات االجتماعية ـ تبادل املعلومات ـ الباحثني ـ جمتمع املعرفة ـ كلية اآلداب والعلوم االجتماعية ـ جامعة املسيلة.

االسم واللقب  :نورالدين ص ّدار
الوظيفة :أستاذ التعليم املتوسط "رياضيات " +.أستاذ مؤقت جبامعة تبسة .
الرتبة العلمية :باحث ماسرت  2إدارة املعرفة باملكتبات واملؤسسات الوثائقية.
الجامعة :جامعة تبسة
البريد اإللكتروني saddar1974@gmail.com :
األثر التعليمي للشبكات االجتماعية على طالب كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة تبسة (الفايسبوك أنموذجا)

الملخص :
يف الواقع إ ّن مكاسب شبكات التواصل االجتماعي لألفراد كثرية ال حتصى ،كسرعة التواصل وسهولة احلصول على املعلومة ،وتقوية
العالقات االجتماعية .لكن السؤال الذي يطرح نفسه عند التطرق إىل أمهية وفوائد مواقع التواصل االجتماعي ،هو الدور الذي ميكن أن
تلعبه هذه املواقع يف خدمة التعليم .واألثر الذي ميكن ان ترتكه هذه الشبكات على العملية التعليمية يف الوسط األكادميي .
وحيتل موقع "الفايسبوك" موقع الصدارة ضمن مواقع التواصل االجتماعي من حيث عدد املستخدمني  ،إذ يبدي بعض الطالب ارتياحهم
هلذه الطّريقة ،ألن بعضهم خيجلون من طرح األسئلة ،ومن التعبري عن آرائهم جتاه بعض القضايا ،وهذه الشبكات تشعرهم باهلدوء واألمان
وعدم التوتّر  ،ويستخدم األساتذة "الفايسبوك" إلرسال روابط ملواقع مهمة للطالب ،كما ويتشارك الطالب واملعلّمون يف نشر صور
ومعلومات.
هذه التّجربة ّأدت إىل حتسني مستوى الطالب بشكل الفت ،ويرى باحثون يف هذا اجملال ،أ ّن التّعليم ال ب ّد من أن يستفيد من جتربة
تطور حيصل يف عامل اليوم .
شبكات التواصل اليت تش ّكل أكرب ّ
التعرف على األثر التعليمي الذي ترتكه مواقع التواصل االجتماعي (الفايسبوك) على طالب كلية
هدفت هذه الدراسة بشكل رئيس إىل ّ
العلوم اإلنسانية واالجتماعية جبامعة تبسة  ،وذلك من خالل تعزيز الفرص التعليمية وتنمية املهارات وامللكات الفكرية واللغوية للطالب.

كما هتدف الدراسة إىل الكشف عن أهم الصعوبات اليت تواجه الطالب يف استخدام شبكات التواصل االجتماعي (الفايسبوك) وذلك يف
سبيل حتقيق فائدة قصوى منها يف حتصيل املعارف وتطوير العالقات مع اجملتمعات األكادميية االفرتاضية يف خمتلف أحناء العامل  ،ولتحقيق
أهداف الدراسة استخدم الباحث األساليب اإلحصائية الوصفية التحليلية ,وبرنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ).(spss
الكلمات المفتاحية :
الشبكات االجتماعية ـ الفايسبوك ـ العملية التعليمية ـ أثر االستخدام ـ كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ـ جامعة تبسة ـ ـ اجلزائر ـ ـ دراسة
ميدانية .

اسم املشارك ولقبه  :منى لعمور
الرتبة والوظيفة  :شهادة ماجستير في علم اجتماع باإلضافة إلى تسجيل سنة ثانية دكتوراه علوم
اجلامعة  :قسنطينة 2

التخصص  :علم اجتماع تربوي

الربيد االلكرتوينmoun-a@live.fr :

دور شبكات التواصل االجتماعي في تحسين العملية التعليمية من وجهة نظر الطلبة الجامعيين – دراسة ميدانية على عينة من
الطلبة الجامعيين بجامعة قسنطينة -2
الملخص :
لقد قدمت مواقع التواصل االجتماعي خدمات كثرية يف مجيع جماالت احلياة واليت يعترب جمال التعليم واحد منها  ،فقد عملت على
إيصال املعلومة إىل خمتلف بقاع العامل وبأقل تكلفة وبأساليب متعددة لنقل تلك املعلومة  ،فاليوم جند أفالما تعليمية وتدريبية جمانا على
شبكة اليوتوب كما يوجد اآلالف من مواقع التعليم والصفحات اإلرشادية على الفيسبوك وغريه كل ذلك هبدف تسهيل الوصول إىل
املعلومة أو من أجل البحث أو إثراء املهارة الشخصية أو التعلم الذايت من طرف املستخدم  .ومن خالل مواقع التواصل يستطيع العديد
من املتعلمني أو الباحثني أن يتشاركوا الرأي عن موضوع معني من أجل االستفادة من اخلربات املتنوعة واملتعددة ملاليني املشرتكني عرب
الشبكة املستعملة  .مما يفضي إىل تبادل اخلربات واملعرفة حول موضوع أو مشكلة معينة .كما أن مواقع التواصل االجتماعي قللت من
تكاليف التعليم  ،وخففت من أعباء التدريب على إدارة املوارد البشرية وذلك بتوفري مواقع تدريب مباشرة وغريها من األساليب اليت
خفضت من تكاليف التدريب والتأهيل على املؤسسات التعليمية .فهل هذه اإلجيابيات اليت تتمتع هبا مواقع التواصل االجتماعي مكنتنا
من حتسني العملية التعليمية أم العكس من ذلك؟ ولإلجابة عن هذا التساؤل جاءت مداخلتنا هذه كمحاولة الستبان رأي طلبة كلية
العلوم االنسانية واالجتماعية جبامعة قسنطينة  -2-حول دور مواقع التواصل االجتماعي يف حتسني العملية التعليمة مبا فيها آدائهم
وحتصيلهم األكادميي .وقد جاءت مداخلتنا هذه يف مبحثني تضمنا:
اإلشكالية وستتضمن الفروض أسباب اختيارنا للموضوع  ،أهداف الدراسة وأمهيتها  ،مع حتديد أهم املفاهيم اليت تقوم عليها الدراسة .
المبحث األول  :وسيتضمن اإلجراءات املنهجية للدراسة ( جماالت الدراسة،املنهج املتبع،العينة وكيفية اختيارها،أدوات مجع البيانات )
المبحث الثاني  :ويتضمن النتائج اليت توصلت إليها الدراسة يف ظل الفرضيات والنتائج النهائية للدراسة .
خاتمة وتتضمن بعض التوصيات اليت توصلنا إليها باإلضافة إىل قائمة املراجع واملالحق

فرحي جابر

djaberbib@gmail.com

دغبوج نبيلة

dj.malak12@yahoo.com

شبكات التواصل االجتماعي أبعاد ورهانات :دراسة مسحية لمدى استخدامها من طرف
طلبة الماستر علم المكتبات والمعلومات بجامعة تبسة
الملخص:

لقد سامهت التطورات املتالحقة يف شبكة اإلنرتنت إىل تزايد أمهيتها على املستوى الدويل مع تنوع استعماالهتا ،وازدياد عدد

املستخدمني هلا ،فأمهية االنرتنت ال تنحصر يف جمال تبادل املعلومات فحسب بل تتعدى ذلك إىل إجياد شكل من اإلعالم اجلديد،
تعددت مناذجه ومسمياته لدى املهتمني واملتخصصني الذين أطلقوا عليه مصطلح اإلعالم التفاعلي والذي يشمل شبكات التواصل
االجتماعي واليت تعترب شكال من أشكال تطبيقات االنرتنت ،وهي عبارة عن حلقات إجتماعية بني األهل واألصدقاء أو حلقات تعليمية
بني خمتلف شرائح الطالب أو غريهم إذ يتبادلون فيها اهتماماهتم املشرتكة ،وكباقي الوسائل فإن شبكات التواصل االجتماعي مثل غريها
من التطبيقات يتطلب احلذر يف استخداماهتا خاصة يف اجلانب التعليمي حىت ال يتحول األمر من عملية تعليم تفاعلية وتشاركية إىل وسيلة
لقضاء الوقت والدردشة "إدمان"،

لذا سنحاول ضمن هذه الورقة الوقوف على مدى تأثري شبكات التواصل االجتماعي يف العملية

التعليمية لدى طلبة املاسرت علم املكتبات واملعلومات جبامعة تبسة.
الكلمات المفتاحية :شبكات التواصل االجتماعي  -جامعة تبسة.

االسم و اللقب  :ليندة ضيف
الرتبة و الوظيفة  :أستاذة محاضر ب
اجلامعة :العربي بن مهيدي أم البواقي
الربيد اإللكرتوين lindovadeif@yahoo.fr:

استخدام الطالب الجامعي لشبكات التواصل االجتماعي في الدراسة
دراسة ميدانية على عينة من الطلبة الجامعيين
الملخص :
يعيش العامل اليوم ثورة حقيقية بفعل التكنولوجيا احلديثة لإلعالم و االتصال اليت أحدثت نقلة نوعية يف جمال نقل و إنتاج الرسائل
اإلعالمية املختلفة ،و لعل أبرز مظاهر هذه التكنولوجيا االستخدامات املختلفة اليت أتاحتها شبكة االنرتنيت لألفراد على خمتلف
مستوياهتم ،و من بني أهم هذه االستخدامات مواقع التواصل االجتماعي اليت أصبحت حتظى باهتمام شرائح واسعة من األفراد داخل
اجملتمع من خالل إنشاء عالقات وصداقات ،نشر الصور ،الدردشة و احلوار ،و تعد فئة الشباب ال سيما فئة الطلبة اجلامعيني من أكثر
الفئات اليت تستخدم شبكات التواصل االجتماعي ،من أجل البحث و االطالع على املعارف و احلقائق العلمية اليت تساعدهم يف
الدراسة ،و عليه فإن شبكات التواصل االجتماعي فرضت نفسها يف مجيع اجملاالت يف اجملتمع ،و ارتبطت مبختلف األنظمة سواء بطريقة
مباش رة أو غري مباشرة ،و لعل أهم هذه اجملاالت التعليم اجلامعي ،و من هذا املنطلق جاءت فكرة هذه الدراسة اليت تبحث يف استخدام
الطلبة اجلامعيني لشبكات التواصل االجتماعي يف الدراسة ،من خالل إجراء دراسة ميدانية ،حيث تسعى الدراسة إىل اإلجابة على
التساؤالت التالية:
ما مدى إقبال الطلبة اجلامعيني على استخدام شبكات التواصل االجتماعي ؟هل يستخدم الطالب اجلامعي شبكات التواصل االجتماعي على اختالف أنواعها يف الدراسة ؟ ما هي أكثر أنواع شبكات التواصل االجتماعي اليت تستخدم يف الدراسة بالنسبة للطلبة اجلامعيني ؟-ما هي جماالت استخدام الطلبة اجلامعيني لشبكات التواصل االجتماعي يف الدراسة؟

االسم واللقب :آمال جعفري.
الرتبة والوظيفة :أستاذة .
الجامعة :جامعة احلاج خلضر باتنة.
البريد االلكترونيameldjafri@gmail.com :
الهاتف0696381280 :
عنوان المداخلة :استخدامات طلبة جامعة باتنة لشبكات التواصل االجتماعي وانعكاساتها على العملية التعليمية النظامية ـ طلبة
علوم اإلعالم واالتصال أنموذجا ـ
الملخص
ازداد االهتمام يف السنوات األخرية بدور التكنولوجيا وأنواعها وجدوى االستعانة هبا وأفضل أساليب االستفادة منها يف تطوير التعليم
ومعاجلة مشكالته ،فظهر استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف ذلك مثل الفيسبوك  Facebookوالتويرت Twitter
و +Googleواملدونات  ،Blogsوعلى مدار السنوات القليلة املاضية يف العامل كله بوجه عام ويف اجملتمعات العربية بوجه خاص ومنها
اجملتمع اجلزائري.
هاته الشبكات اليت مل يعد دورها مقتصرا على التواصل بني األصدقاء وتبادل النقاشات يف خمتلف اجملاالت بل جتاوزت ذلك إىل
استغالهلا يف جمال التعليم فظهر التعليم االلكرتوين واالفرتاضي والذايت وغريها من املفاهيم اجلديدة اليت كانت نتاجا الستغالل تلك املواقع
يف عملية التعليم.
جمرد متل ِّق
وحىت التعليم النظامي استفاد من هاته الشبكات خللق بيئة تعليمية شفافة وتفاعلية يكون فيها الطّالب عنصرا فاعال ،وليس ّ
ٍ
ملعلومات يتلقاها من األستاذ يف القاعات ال ّدراسية ،حيث فتحت تلك التقنيات جماالت واسعة أمام الطالب يف عملية التعليم
سليب
النظامي ،من بينها امكانية التفاعل مع أساتذهتم وحتميل احملاضرات وغريها من األمور اليت كان يتعذر القيام سابقا مبعزل عن الشبكات
االجتماعية .ويف املقابل من ذلك جند بعض العيوب الستخدام شبكات التّواصل االجتماعي يف التّعليم .فعلى سبيل املثال ،رمبا ينطوي
الشخصية بني
شك من املواجهة املباشرة و ّ
استخدامها على انتهاك للخصوصية ،وكذلك فإ ّن استخدام اإلنرتنت يف التّواصل يقلّل بدون ّ
الساعات اليت يقضيها الطّالب أمام
املعلّم وطالبه ،واليت تكون أحيانا ّ
مهمة إلجياد عالقة قوية ومستدمية بينهما ،وأخرياَ فإ ّن زيادة عدد ّ

جهاز احلاسوب قد تؤدي إىل بعض املشاكل النفسية أو االجتماعية ،وكل ذلك يقود إىل تأثريات سلبية يف املنظومة التعليمية النظامية،

وهذا ما يقودنا إىل االشكالية التالية:
ماهو أثر استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على عملية التعليم النظامي؟وسنقوم من خالل هاته الدراسة بالبحث يف أثر استخدام
مواقع الشبكات االجتماعية يف عملية التعليم النظامي على الطالب اجلزائريني من خالل دراسة عينة منهم  ،وذلك ملعرفة عادات وأمنا
استخدام الطلبة اجلامعيني اجلزائرين لشبكات التواصل االجتماعي يف عملية التعليم النظامي ،والدوافع واحلاجات اليت تكمن وراء
استخدامهم هلا ،وكذا كيفية تأثري ذلك االستخدام على عملية التعلم النظامي لدى الطلبة اجلامعيني اجلزائريني.
الكلمات الدالة :شبكات التواصل االجتماعي ،العادات ،األمنا  ،االستخدام ،العملية التعليمية النظامية.

االسم واللقب :بن حليلم أمساء
المهنة الحالية :أستاذة مساعدة مؤقتة بقسم علم النفس
الدرجة العلمية :طالبة سنة رابعة دكتوراه علم النفس ختصص تقنيات وتطبيقات العالج النفسي
المؤسسة التابع لها :جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان – اجلزائر
البريد االلكتروني asma.ben86@hotmail.com :
محور المداخلة:احملور الثاين "شبكات التواصل االجتماعي وتعزيز التعلم الذايت.

واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي في عملية التعلم الذاتي (طلبة جامعة تلمسان نموذجا)

ملخص المداخلة

املدونات
إن شبكات التواصل االجتماعي مثل » «Facebookو »»Twitterو »»Google+وكذلك ّ

» ،«Blogsليست جمرد مواقع للتعارف على أصدقاء جدد أو التواصل مع األصدقاء ،أو االطالع على ما حيدث يف
العامل من أحداث ،إهنا أيضا أداة تعليمية فعالة إذا مت استخدامها بطريقة اجيابية ومورد مهم للمعلومات ووسيلة دعم وإثراء
للعملية التعليمية ،كما ميكن لألساتذة استخدامه يف غرفة الصف خصوصا يف التعليم اجلامعي ،من اجل حتسني التواصل،
ودمج الطلبة يف أنشطة فعالة  ،وأيضا هبذا األسلوب يتعرف الطالب والشباب على استخدامات أخرى هلذه الشبكات
أكثر فائدة وفاعلية .وميكن القول أن هناك الكثري من األفكار اليت ميكن أن يستفيد منها الطالب اجلامعي يف التخصصات
املختلفة لزيادة خمزونه العلمي من خالل التعلم الذايت وحرص الطالب على االستفادة القصوى من تطبيقاهتا وحمتوياهتا وما
تقدمه من خدمات يف جمال البحث والدراسة ومنه فان هذا البحث يهدف إىل التعرف على خمتلف استخدامات طلبة
اجلامعة لشبكات التواصل االجتماعي ومدى االستفادة منها يف جمال دراستهم ومن هذا املنطلق نطرح اإلشكال األيت :
ما هو واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف عملية التعلم الذايت لدى طلبة جامعة تلمسان ؟
وما هي أهم الفوائد املكتسبة من شبكات التواصل االجتماعي يف اجملال العلمي للطالب اجلامعي؟

اإلسم و اللقب  :خولة ديمش

اإلسم و اللقب  :أميرة ديمش

الرتبة و الوظيفة :ملحق المكتبات الجامعية من

الرتبة و الوظيفة :ملحق المكتبات الجامعية من

اجلامعة  :جامعة قسنطينة 6

اجلامعة  :جامعة قسنطينة 2

المستوى الثاني

khawladimeche@ymail.com
الربيد اإللكرتوين

المستوى الثاني

amiradimeche@ymail.com
اإللكرتوين

التعلم الذاتي و شبكات التواصل اإلجتماعي :أهم التطبيقات و و المواقع اإللكترونية الداعمة
المستخلص
مما ال شك فيه أننا حنيا اآلن يف عصرمتغري بكل املقاييس عن العصور املاضية  ،و الذي يطلق عليه إسم " عصر املعلوماتية " األمر
الذي جعل الدول يف حتد من أجل أخذ أحدث أساليب العلم و التقنية  ،أي أن القوة احلقيقية اآلن ملن ميتلك املعلومات
و يستخدمها اإلستخدام األمثل ومبا أن اجلامعات و الطلبة و الوسط التعليمي عموما معنيون بشكل كبري جدا مبواكبة هذه التطورات
فإنن ا نالحظ جليا اإلستخدام الواسع ألجهزة احلاسوب بنظمها و برجمياهتا املتنوعة  ،و وسائل اإلتصال  ،باإلضافة لشبكات األنرتنت و
التطبيقات التكنولوجية املرتبطة هبا  ...و غريها يف البيئة التعليمية واألكادميية عموما  ،وهذا ما دفع باملهتمني بالتعليم عموما و بالتعليم

الذايت خصوصا إلستثمار هذه الشبكات يف التحصيل املعريف و لعل من أبرز األمثلة يف هذا اجملال " شبكات التواصل اإلجتماعي"
اليت تالقي رواجا كبريا يف الوسط األكادميي  .لذلك سنحاول من خالل مداخلتنا التعرف على مفهوم التعلم الذايت  ،والذي نقصد به
ذلك النشا ال تعليمي الذي يقوم به املتعلم مدفوعا برغبته الذاتية هبدف تنمية معارفه و خرباته وميوالته العلمية...و يقوم بتعليم نفسه
بنفسه  ،مث نتحدث عن مميزات التعليم الذايت  ،وأبرز أنواعه  ،متطلباته و أهدافه ،كما سنتحدث عن إعتماد شبكات التواصل
اإلجتماعي  -ولعل من أبرزاألمثلة

الفايسبوك  ،و لوحة االعالنات و النقاش  ،الويكي ،و املدونات  ،و الربيد االلكرتوين و

اخلدمات اإلخبارية و ما تقدمه من تطبيقات يف دعم التعليم الذايت  ،ونبني اجملاالت أو السبل اليت من خالهلا تدعم هذه الشبكات

التعليم الذايت  ،كذلك متطلبات اإلستفادة منها  ،ومزايا التعلم الذايت إستنادا على إستغالل شبكات التواصل اإلجتماعي .
ويف االخري نبني ان التعليم الذايت املعتمد على شبكات التواصل اإلجتماعي ميكن إعتبارها إسرتاتيجية هامة مستخدمة يف العملية التعليمية
فهي تدعم و توجه و تثقف الطالب فيما خيص حتصيله العلمي وحتسن تواصله مع االساتذة و الطلبة و االسرة اجلامعية ككل،
وعموما تدعوه لزيادة معارفه و خرباته بنفسه

االسم :وهيبة اللقب :بوزيفي
الوظيفة :أستاذة باحثة

الرتبة :أستاذة مساعدة قسم ب

المؤسسة :كلية علوم االعالم و االتصال قسم علوم االعالم جامعة اجلزائر 30
البريد اإللكتروني bouzifiwahiba@yahoo.fr :

أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي في التعليم عن بعد – الفايسبوك نموذجا-
ملخص المداخلة:
لقد جرت العادة من قبل الباحثني العرب أثناء تناوهلم لشبكات التواصل االجتماعي إبراز تداعياهتا و مظاهرها السياسية و االقتصادية
،االجتماعية و الثقافية ،لكن قلما ما جند هؤالء الباحثني يتحدثون عن األثر الذي ترتكه هذه الشبكات على العملية التعليمية رغم أن
استخ دامها يف جمال التعليم اإللكرتوين ساهم يف اعادة بناء صياغة جديدة للعالقة بني األستاذ و الطلبة و بني الطلبة و األساتذة فيما
بينهم  ،و هو ما سيكون دافعا قويا للتعلم و لتعزيز العالقة بني هذه األطراف،و قد بلغ هذا التأثري إىل درجة اعترب فيها بعض الباحثني أن
منصات التواصل االجتماعي ستصبح يف املستقبل القريب بديال كامال عن برامج التعلم اإللكرتوين التقليدية " Learning
"Management System
من هذا املنطلق سنحاول من خالل هذه الورقة البحثية رصد اآلثار اليت يرتب عليها استخدام شبكات التواصل االجتماعي كآلية
للتواصل بني أس اتذة اجلامعات العربية و الغربية مع طلبتهم  ،و ذلك من خالل الوقوف أوال عند أهم التعاريف اليت قدمت ملعىن التعليم
عن طريق شبكات التواصل و من أمهها التعريف الذي وضعه مركز الدراسات يف تقنية التعلم املتقدمة ،مشريين يف ذات الوقت إىل مميزات
هذا النوع من التعليم اال لكرتوين و اجيابياته كمصر للمعرفة ،لننتقل إىل احلديث عن األساليب و الطرق اليت يستخدمها األستاذ يف العملية
التعليمية الفايسبوكية – ان صح التعبري -ليدعم درسه يف الصف و يقوي عالقته مع طلبته،لننتقل إىل احلديث عن الدور الذي ميكن أن
تلعبه اجلامعة و املؤسسات التعليمية يف ترشيد استخدام هذه الشبكات يف تطوير العملية التعليمة و التعلم الذايت،لننهي حبثنا هذا بتعداد
اآلثار اليت ترتتب عن استخدام الفايسبوك يف العملية التعليمية .

األستاذة :6وداد سميشي أستاذة مساعدة أ قسم العلوم االنسانية جامعة أم البواقي
األستاذة  :2كشار صبرينة أستاذة مساعدة جامعة قسنطينة 2

دور مواقع التواصل االجتماعي في دعم التعليم والتدريب
نمـاذج عربيـة مض ـيـئــة على اليوتيوب
ملخص المداخلة
لقد قدمت مواقع التواصل االجتماعي خدمات كثرية يف جمال دعم التعليم ،فقد عملت على إيصال املعلومة إىل خمتلف بقاع العامل وبأقل
التكاليف وبأساليب متعددة لنقل تلك املعلومة ،فاليوم يوجد أفالم تعليمية وتدريبية جمانا على اليوتيوب ،كما يوجد اآلالف من مواقع
التعليم والصفحات اإلرشادية على الفيسبوك وغريه ،كل ذلك ساهم يف تسهيل الوصول إىل املعلومة من أجل البحث أو إثراء املهارة
الشخصية.
ومن خالل مواقع التواصل االجتماعي يستطيع العديد أن يتشارك الرأي عن موضوع معني واالستفادة من اخلربات املتنوعة واملتعددة ملاليني
املشرتكني عرب شبكتك اخلاصة ،مما يفضي إىل تبادل اخلربات واملعرفة حول موضوع أو مشكلة معينة.
كذلك قللت الشبكات االجتماعية من تكاليف التعليم ،وخففت من أعباء التدريب على إدارة املوارد البشرية وذلك بتوفري مواقع تدريب
الكرتونية مباشرة وغريها من األساليب اليت خفضت من تكاليف التدريب والتأهيل على الشركات.
ونتناول يف هذه الورقة البحثية دور اليوتيوب كإحدى أهم مواقع التواصل االجتماعي ودوره يف دعم التعليم والتدريب عن بعد وذلك
باالعتماد على املنهج الوصفي التحليلي واختيار دراسة احلالة كأهم أداة حقلية يف البحث .وذلك بالتطرق إىل بعض النماذج العربية
االلكرتونية الداعمة لفكرة التعليم والتدريب عرب االنرتنت وعرب اليوتيوب على وجه اخلصوص.
الكلمات المفتاحية:
مواقع التواصل االجتماعي ،اليوتيوب ،التعليم عن بعد ،التدريب عن بعد.

االسم واللقب:فارس شاشة
الرتبة والوظيفة :أستاذ مساعد رتبة ا
الجامعة :جامعة سطيف 32
البريد االلكترونيfareschacha@yahoo.fr :
استخدام تقنيات التنقيب عن البيانات في الشبكات االجتماعية
الملخص:
وتعترب ظاهرة الشبكات االجتماعية على شبكة االنرتنت ثورة ثقافية عميقة تدعم العوملة والدميقراطية ،حيث متكن هذه
الشبكات اجلديدة من تدعيم احملتوى الذي ينشئه املستخدم بقوة وتساعد املستخدمني على توسيع قاعدة املتلقني عامليا
مما أدى إىل إسراف وانفجار كبري يف تبادل املعلومات من حيث الكم والنوع ،وهذا اإلسراف نتج عنه تغري يف الفلسفة
اليت تربط بني املشرتكني يف هذه الشبكات وحتولوا إىل أعضاء افرتاضيني كما تغريت فلسفة العلم اليت تدرس سريان هذا
الكم الضخم من املعلومات يف هذه الشبكات.
ونتيجة تضخم املعلومات يف الشبكات االجتماعية حتتم على أخصائي املعلومات البحث على تقنيات ومعايري جديدة
ليتمكن من استخراج املعلومات األكادميية من املعلومات االشهارية والتسويقية املوجودة بكثرة على هذه الشبكات كما
انه فرض عليه أيضا البحث على آليات ملعاجلة وفهرسة هذا الكم اهلائل من املعلومات املتداولة .
فاجته إىل استخدام تقنيات التنقيب عن البيانات عرب هذه الشبكات ليتمكن من استخدام هذه املعلومات يف إجراء
البحوث األكادميية.
وسنعمل يف حبثنا هذا على دراسة أهم التقنيات املستخدمة يف معاجلة املعلومات املتداولة عرب الشبكات االجتماعية
وخاصة األكادميية منها.
الكلمات المفتاحية:
الشبكات االجتماعية-التنقيب عن البيانات-معاجلة الشكات االجتماعية-البحوث االكادميية.

الشراكة العلمية عبر شبكات التواصل االجتماعي  -المقومات واألبعاد-
كيحل فتيحة
جامعة قسنطينة 3
الملخص :
حناول يف هذه الدراسة الوصفية التحليلية التطرق إىل موضوع الشراكة العلمية عرب شبكات التواصل االجتماعي ،وذلك بغية إبراز
املقومات التكنولوجية هلذا النمط املستحدث من الشراكة ،إىل جانب استجالء أهم أوجه االستفادة منها مبا يسهم يف تكوين جمموعات
أ كادميية ،من خالل تفعيل التعليم التفاعلي من جهة و دعم وتعزيز التبادل العلمي واملعريف من جهة أخرى ،كما تسعى هذه الدراسة إىل
حتديد آفاق وأبعاد الشراكة العلمية عرب شبكات التواصل االجتماعي ومدى استفادة املؤسسات العلمية واملعاهد األكادميية منها .
الكلمات المفتاحية  :الشراكة العلمية ،شبكات التواصل االجتماعي .

اإلستخدام العلمي للشبكات اإلجتماعية
و تواجد طلبة الدراسات العليا لمعهد علم المكتبات و التوثيق بقسنطينة عليها:
أ.بن شعيرة سعاد
أ .صاوشي حدة
معهد علم المكتبات و التوثيق
ملخص الدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة:
إن الـ ـتـطورات السريع ـ ـ ـ ـة احلاصل ـ ـ ـ ـة علـ ـ ـ ـى شبكـ ـ ـ ـة االنرتنيـ ـ ـ ـت و ظه ـ ـ ـ ـور الـ ـ ـ ـ ـويب  2.3جع ـ ـ ـ ـل وجـ ـ ـ ـ ـود ال ـشبكـ ـ ـ ـات اإلجتماعي ـ ـة
أم ـ ـرا مسلم ـ ـ ـا ب ـ ـ ـه فـ ـ ـي احليـ ـ ـ ـاة اليوميـ ـ ـ ـة لألفـ ـ ـ ـ ـراد ،فتزاي ـ ـ ـد حض ـ ـ ـور ه ـ ـ ـذه الشبكـ ـ ـ ـات الرقمي ـ ـ ـ ـة أدى بالـ ـ ـضرورة إل ـ ـ ـى تزاي ـ ـ ـد ونـ ـمو
جتمع ـ ـ ـ ـات إفرتاضي ـ ـ ـ ـ ـة متجانس ـ ـ ـ ـة تعالـ ـ ـج قض ـاي ـا خمتلف ـة تشكـ ـل هلا اهتمامـ ـا موح ـ ـدا ؛ لك ـ ـن وجـ ـ ـود كـ ـ ـ ـم متنـ ـ ـوع مـ ـ ـن هـ ـ ـذه الـ ـوصالت
اإلجتماعي ـ ـ ـة جعـ ـ ـ ـل فرصـ ـ ـ ـة تواج ـ ـد األشخـ ـاص فـ ـ ـي أكث ـ ـر م ـ ـن شبك ـ ـ ـة إجتماعيـ ـ ـ ـ ـة واحـ ـ ـدة أم ـ ـ ـرا ممكن ـ ـا للغاي ـ ـ ـة إذ أصبـ ـح التواج ـ ـد
اإلفرتاضـ ـ ـي ال ـمتعدد مسـ ـ ـ ـة مستخدمـ ـ ـ ـي األنرتنيـ ـ ـ ـت وعليـ ـ ـ ـه سنح ـ ـاول ف ـ ـ ـي ه ـ ـذه الدراس ـ ـ ـ ـة ال ـ ـتطرق إلـ ـ ـ ـ ـ ـى حضـ ـ ـ ـور و تواجـ ـد طلب ـ ـ ـ ـة
الدراس ـ ـ ـات العلي ـ ـ ـ ـا املسجليـ ـ ـ ـن مبعه ـ ـ ـ ـ ـد عل ـ ـ ـ ـم املكتبـ ـ ـ ـ ـ ـات و التوثي ـ ـ ـ ـق بقسنطينـ ـ ـ ـة ف ـ ـ ـي فضاءات الشبك ـات اإلجتماعيـ ـ ـة املختلف ـ ـ ـ ـة مـ ـ ـع
الرتكي ـ ـ ـز علـ ـ ـى أهـ ـ ـ ـم اجمل ـ ـ ـ ـ ـ ـاالت العلمية و املوضوعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة املتناولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة م ـ ـ ـ ـن طرفهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم.
الكلمات المفتاحية:
استخدام الشبكـ ـ ـ ـ ـات اإلجتماعي ـ ـ ـ ـ ـة -طلبـ ـ ـ ـ ـ ـة الدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات العليـ ـ ـ ـ ـا – معهد علم املكتبات و التوثيق – قسنطينـ ـ ـ ـ ـ ـة

االسم واللقب  :قارة ساسية
الرتبة والوظيفة  :ماجستري علم اجتماع الرتبية  ،أستاذة مؤقتة
الجامعة  :جامعة سطيف 32
البريد االلكتروني cirta_constantine25@live.fr :

اقبال الطلبة على شبكات التواصل االجتماعي في العملية التعليمية .
دراسة ميدانية على عينة من الطلبة بجامعة قسنطينة . 32ملخص البحث :
أدى التطور التكنولوجي اهلائل خالل العقود املاضية اىل تغريات مجة يف أساليب احلياة االنسانية حبيث أصبح يسمى هذا العصر بعصر
تكنولوجيا املعلومات واالتصال أو عصر التكنولوجيا الرقمية  ،ومنه فقد مشلت التغريات اليت أوجدهتا التكنولوجيا احلديثة تغريات يف جمال
التعليم  ،حيث تغريت جماالته وطرقه وأساليبه وظهرت تسميات جديدة لطرق التعليم احلديث منها :التعليم االلكرتوين  ،والتعليم املباشر
والتعليم عن بعد ....وغريها من املسميات اليت تبحث يف توظيف التكنولوجيا الرقمية يف عملية التعليم والتعلم وعلى هذا األساس  ،فقد
أمجع العديد من املختصني على أن الشبكات االجتماعية متثل بيئة مناسبة لتعليم خمتلف عن التعليم التقليدي الذي تعودنا عليه  ،تعليم
منقح يعتمد على التواصل واملشاركة أساسا للعملية التعليمية وكبديل عن احملاضرات التقليدية والتلقني .
وبالتايل فقد ثبت بالتجربة العملية فعالية تلك الوسائل يف تقدمي تعليم خمتلف ما يدل على تأثري هذه التكنولوجيا مبختلف أنواعها (من
فايسبوك  ،تويرت )......وغريها على العملية التعليمية للطلبة  ،وخاصة تلك اليت ظهرت حتت اسم اجملموعات االكادميية أو اجملموعات
املفتوحة  ،حيث سهلت هذه األخرية للطلبة الكثري من املعارف كالدروس  ،واحملاضرات وتوقيت االمتحانات اليت تشر عرب صفحاهتا
وغريها من األمور اليت أصبح على الطلبة اللجوء إليها قصد املعرفة واالستفادة منها  ،ما يدل على تأثري هذه الشبكات وخاصة على العملية
التعليمية واملعرفية للطلبة  ،وهذا ما سنحاول دراسته من خالل هذا البحث وذلك بغية إظهار مدى تأثري هذه الشبكات على العملية التعليمية
للطلبة اجلامعيني  ،وذلك من خالل دراسة ميدانية على عينة منهم جبامعة قسنطينة . 32
ومنه فقد جاءت الدراسة مقسمة اىل مبحثني :
المبحث االول  :وتناولنا فيه اشكالية البحث  ،وفروض البحث  ،امهية وأسباب اختيار البحث واهلدف منه  ،مفاهيم البحث .
المبحث الثاني  :وقد تضمن االجراءات املنهجية والنتائج املتوصل اليها يف ضوء الفرضيات وخامتة البحث .

االسم واللقب :نوال بومشطة
الرتبة والوظيفة :ماجستري إعالم واتصال  ،أستاذة وإعالمية.
الجامعة :العريب بن مهيدي أم البواقي.
البريد االلكترونيnawelle_bo@yahoo.fr :
المجموعات التعليمية على موقع الفيسبوك أداة لتعليم الكتروني تشاركي
دراسة في المضمون واألهداف-الملخص
لقد أثرت ثورة االتصاالت واملعلومات على مجيع جماالت احلياة ومؤسسات اجملتمع ،والتعليم يعد جزء من هذا اجملتمع الذي تأثر إىل
حد بعيد هبذه الثورة التقنية واملعلوماتية ،وفرضت واقعا جديدا للنظام التعليمي وإدارته ،وظهرت احلاجة إىل تغيري طرائق التدريس وأساليب
العرض ملسايرة هذا التطور.
وتعد مواقع التواصل االجتماعي عرب االنرتنت إحدى تطبيقات تكنولوجيا االتصال وأثرها استعماال وشعبية ،وأصبحت اليوم من أهم
املؤسسات اليت تقوم بدور هام يف تربية النشء وإكساهبم عادات وسلوكيات من خالل االشرتاك يف شبكات تعليمية تسمح للطلبة
باستغالهلا يف احلصول على املعلومات وتبادل األفكار ومناقشة القضايا اليت هتمهم يف العملية التعليمية ،كما تعد هذه املواقع فضاء
لألساتذة من أجل حتسني التواصل ودمج الطلبة يف أنشطة فعالة ختتلف عن أساليب التدريس التقليدية وتكون أكثر فائدة وفاعلية .
والفيسبوك هو أحد هذه املواقع الذي يضم حوايل  033مليون مشرتك عرب العامل ،أصبح ليس جمرد أداة للتواصل مع األصدقاء
والتعرف على أصدقاء جدد أو معرفة ما يدور حولنا ،بل أصبح أداة تعليمية من خالل جمموعات تعليمية أكادميية تضم الطالب يف
ختصصات عديدة  ،وتعد منطل قا جديدا للتعليم االلكرتوين الذي يتميز بتشاركية أكرب ،وكذا أداة فعالة لدمج الطلبة يف أنشطة خمتلفة،
لكن هل تستجيب هذه اجملموعات التعليمية ملتطلبات العملية التعليمية؟

وهل يتم تكوينها على أسس ومعايري وضوابط تسمح بدعم

العملية التعليمية؟
هي أسئلة كثرية ن بحث عن اإلجابة عنها من خالل هذه الورقة البحثية  ،اليت هتدف إىل التعرف على مضمون اجملموعات التعليمية
اخلاصة بطلبة اإلعالم واالتصال جبامعة العريب بن مهيدي بأم البواقي  ،وكيف يتم استخدامها لدعم تكوينهم البيداغوجي.
ولإلجابة عن هذه األسئلة اتبعت اخلطة اآلتية:
 ضبط املفاهيم. خصائص مواقع التواصل االجتماعي ( الفيسبوك) استخدام مواقع التواصل االجتماعي يف العملية التعليمية. حمتوى اجملموعات التعليمية على الفيسبوك (دراسة على عينة من اجملموعات اخلاصة بطلبة اإلعالم واالتصال جبامعة العريب بنمهيدي بأم البواقي).

تقييم دور شبكات التواصل االجتماعي في بيئة التعليم الجامعي من منظور مستخدميها:
كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال بجامعة قسنطينة  32نموذجا
إعداد الطالبتان الباحثتان مبرحلة الدكتوراه ،معهد علم املكتبات والتوثيق ،جامعة قسنطينة 32
نضرية عاشوريnadhira.achouri@gmail.com ،
فطيمة الشيخCheikh. Fatima19@gmail.com ،

المستخلص:
أثبتت العديد من الدراسات و األحباث العلمية بأن شبكات التواصل االجتماعي االلكرتونية مصدر الستقاء املعرفة و التعليم املتشابك،
و أهنا عنصر أساسي يف بيئة التعليم التعاوين اجلامعي يف هذا العصر الرقمي من خالل العديد من التجارب العاملية تأسيسا على ما وصلت
إليه من نتائج واقعية ملموسة ،بناء على تطبيقاهتا وسط جمتمعات التعلم والتعليم و املمارسة ،و تعد الو.م.أ رائدة يف هذا اجملال.
لذا جاءت هذه الورقة لتتطرق بالتنظري هلذه الوسيلة اإللكرتونية احلديثة و احليثيات ذات العالقة الداللية املرتبطة هبا و كيفية دعمها
للتعليم العايل يف البيئة الرقمية .يف حني هدفها امليداين متجه حنو إجراء تقييم لدور شبكات التواصل االجتماعي اإللكرتونية؛ هذه البنية
االجتماعية االفرتاضية ،اليت تساهم يف تفعيل أداء التعليم النظامي (العملية التعليمية) و جعله تفاعلي من خالل طرق و أدوات بيداغوجية
متطورة إلثراء احملتوى املعريف مرتكزة على أساليب االتصال املتقدمة ألجل حتقيق ذلك؛ و هذا يتم يف إطار الفرق األكادميية اليت تضم
أساتذة و طلبة ألجل إنشاء عالقات تعليمية متطورة يف بيئة الويب 2.3؛ لذا مت اختيار أساتذة و طلبة الدراسات العليا من كلية
التكنولوجيات احلديثة للمعلومات واالتصال جبامعة قسنطينة  32منوذجا؛ للحصول على مؤشرات إحصائية ذات أبعاد تقييمية تبني واقع
وآفاق استعمال جمتمع الدراسة يف إطار منظومته التفاعلية لشبكات التواصل االجتماعي االلكرتونية لغرض التعلم و التكوين يف هذا العامل
االفرتاضي باجلامعة اجلزائرية.
الكلمات المفتاحية:
شبكات التواصل االجتماعي اإللكرتونية ،التعليم اجلامعي ،املستخدمني ،التقييم ،كلية التكنولوجيات احلديثة للمعلومات واالتصال،
اجلامعة اجلزائرية.

استخدامات شبكات التواصل االجتماعي في مكتبات المطالعة العمومية
دراسة ميدانية بمكتبة المطالعة العمومية مالك بن نبي –تبسة-
أ .عاشوري حبيبة
باحثة مبرحلة السنة الثالثة دكتوراه ل.م.د
معهد علم املكتبات _ جامعة قسنطينة _32
أستاذة مؤقتة جبامعة قاملة
مستخلص الدراسة:
ان التطورات اليت تعرفها عامل املكتبات واملعلومات قد القى بضالله على وسائل وتقنيات العمل باملكتبات وخدماهتا ،خاصة
باعتبارها املرآة العاكسة هلا وبذلك فاملكتبات مل تبقى يف معزل عن التطورات التكنولوجية احلاصلة بل عملت على توظيفها وتسخريها
لتندمج بذلك يف حميطها وتكون مكانا هلا بني روادها وقرائها خاصة منها املكتبات العامة اليت تقدم خدماهتا لشرحية واسعة من املستفيدين
واليت اضحت يف رهان للتواصل واجياد مكانة هلا يف ظل ما أصبحت تتيحه تقنيات املعلومات واالتصال متجسدة يف شبكة االنرتنت من
فرص متعددة للولوج اىل املعلومات واالخبار ،فاملكتبات العامة أصبحت اليوم مطالبة باخلروج اىل مستفيديها والوصول اليهم لتدعوهم اىل
االطالع على خدماهتا ال أن تقف مكتوفة االيدي يف انتظار قدوم القراء اليها ،وتعد التقنيات احلديثة للمعلومات واالتصال خاصة منها
تقنيات اجليل الثاين وسائل فعالة يف يد املكتبات للتعريف هبا وخبدماهتا حتث من خالهلا القراء اىل الولوج اليها  ،وتعد املكتبة العمومية
مالك بن نيب من بني املكتبات العامة اليت دأبت على استعمال هذه التقنيات احلديثة لالتصال.
ويف هذه الدراسة سنتناول بالشرح والتحليل مدى استخدام هذه التقنيات احلديثة ،وما مدى درجة تأثريها يف التعريف هبا
وخبدماهتا لدى مجهور القراء ،وهذا ما سيدفعنا اىل معرفة مدى تاثري استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف حتسني خدماهتا واستقطاب
املستفيذين اىل استخدام خدمات املعلومات اليت تتيحها.
الكلمات المفتاحية:
املكتبات العمومية -خدمات املكتبية االلكرتونية -شبكات التواصل االجتماعي-

أ .الزاحي سمية

أ .الزاحي حليمة

رئيسة قسم علم المكتبات والعلوم الوثائقية -عنابة

أستاذة مساعدة بقسم علم المكتبات

sesam_doc@yahoo.fr

zahi_biblio@yahoo.fr

كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية ،جامعة عنابة
استخدام شبكات التواصل االجتماعي في دعم العملية التعليمية
دراسة ميدانية بقسم علوم المكتبات جامعة باجي مختار بعنابة
تعد شبكات التواصل االجتماعي ويف مقدمتها فيسبوك  ،FACEBOOKوتويرت  TWITTERواليوتوب أحد أهم
وسائط اإلعالم واالتصال اليت زاد انتشا رها يف العصر احلايل وبرغم حداثتها ،تضاعف اإلقبال عليها واستخدامها وصارت تلعب دورا
مهما وأساسي يف خمتلف اجملاالت  ،وامتد تأثريها إىل جمال التعليم والدي استفاد وبصفة كبرية من هده الشبكات ودلك من خالل دجمها
يف العملية التعليمية وهدا ملا تقدمه من دعم هلا .حيث أن أهم مامييز العملية التعليمية من خالل الشبكات االجتماعية هو تنشيط
املهارات لدى املتعلمني ،وتوفري الفرص هلم ،وحتفيزهم على التفكري اإلبداعي بأمنا وطرق خمتلفة.
للمتعلم يف احلوار ،وجتعله ُمشاركا فاعال مع اآلخرين .وتعزز األساليب الرتبوية يف بيئة تعاونية.
 تعظيم الدور اإلجيايب ُومتكاملة.
 تساعد املتعلم على املذاكرة البناءة من خالل تقدمي تدريبات متنوعة ُللمعلم واملتعلم إمكانية تبادل الكتب واملعلومات.
 تتيح ُ متابعة ما يستجد من معلومات يف التخصص. االستفادة من استطالعات الرأي ،حيث يستخدم املعلم هذه االستطالعات كأداة تعليمية فاعلة وزيادة التواصل مع طلبته. متابعة األخبار اجلديدة والوقوف على ما يستجد من أحداث جارية سياسية واقتصادية وعلمية واجتماعية..إخل.ومن خالل مجلة املزايا السابقة الستخدام شبكات التواصل االجتماعي يف العملية التعليمية تسعى الدراسة إىل معرفة دور الشبكات
االجتماعية يف دعم التعليم العايل والقضاء على مجلة املشاكل اليت كانت تقف أمام العملية التعليمية التقليدية.
الكلمات المفتاحية:
شبكات التواصل االجتماعي-العملية التعليمية-التعليم العايل-الويب3.2

الفضاءات اإلفتراضية و التعليم العالي  :منتدى معهد علم المكتبات و التوثيق بجامعة قسنطينة  -2نموذجا
من إعداد:
بوغمبوز سليمة/أستاذة مساعدة -ب
معهدعلم المكتبات و التوثيق – جامعة قسنطينة2

الملخص:
ظهرت الفض اءات اإلفرتاضية مع اجليل الثاين لشبكة األنرتنيت اليت أتاحت فرصة إستخدامها من طرف كافة أفراد اجملتمع كل حسب
إهتماماته اليت تتغري من شخص إىل آخر و اليت قد تكون ترفيهية و تثقيفية  ،تعليمية كما تتنوع مواقع التواصل اإلفرتاضي من مواقع مهنية
و إجتماعية ،أكادميية .
و التعليم األكادميي مبعهد علم املكتبات و التوثيق جبامعة قسنطينة  2ساير و الزال يساير التطورات التكنولوجية احلديثة بإستخدام
فضاءات إفرتاضية تزيد من قدرة املتعلم يف إكساب مهارات تكنولوجية من جهة و حتقيق املزيد من التواصل و التفاعل بني أعضاء هذه
املواقع اإلفرتاضية من جهة أخرى ،يف سنة  2303بفضل مقياس الفضاءات اإلفرتاضية مت تكوين جمموعة أكادميية أعضائها هم طلبة
املاجستري ختصص املعلومات اإلفرتاضية  :اإللكرتونية و إسرتاتيجيات البحث عن املعلومة  ،حيث مسح هذا الفضاء اإلفرتاضي بتبادل
املعلومات و النقاش و احلوار حول كل املواضيع املتناولة يف هذا املقياس و التواصل يف مواضيع أخرى هتم اجملموعة ككل .
باإلضافة إىل وجود مواقع تواصل أخرى هتم كل الطلبة مبختلف مستوياهتم باملعهد كمنتدى معهد علم املكتبات و التوثيق الذي يسمح
بإثراء النقاش و احلوار حول املواضبع املختلفة بني أعضاء اجملتمع األكادميي باملعهد مبختلف مستوياهتم التعليمية  ،و الذي إرتأينا أن يكون
منوذجا يف هذه الدراسة .

الشبكات االجتماعية و استخداماتها في تطوير خدمات المكتبات
األستاذ الدكتور بودربان عز الدين

األستاذة زينب بن الطيب

أستاذ محاضر  -جامعة قسنطينة 2

أستاذة مساعدة – جامعة المسيلة

bouderbeneazzedine@yahoo.fr

Zineb.bentayeb39@gmail.com

الملخ ـ ـ ــص :
مع ظهور اجليل الثاين لإلنرتنت وما يوفره من إمكانات جديدة و الال حمدودة للتواصل عرب الشبكة ضمن ما يعرف ب "مواقع
شبكات االتواصل االجتماعي " ،هبدف تبادل املعلومات واملعارف واآلراء  ،صوتا وصورة ونصا.ما جعل هذه املواقع تستحوذ على
اهتمام املاليني من البشر مبختلف أعمارهم وأجناسهم و اختالف مستوياهتم العلمية و انتماءاهتم العرقية أو العقائدية.
غري أن دور شبكات التواصل االجتماعي مل يعد مقتصرا على التواصل مع األصدقاء وتبادل النقاشات االجتماعية والسياسية
فحسب ،ذلك إن ارتبا هذه الشبكات االجتماعية للتواصل بتطبيقات الويب  2.3جعلها تتجاوز تبادل الرسائل اإللكرتونية وحتميل
الصور والرتفيه عامة ،و بدأت الكثري من املؤسسات مبا فيها مؤسسات املعلومات يف استغالل هذه املواقع للرتويج ملنتجاهتا وللتواصل
مع مجهورها.
و مبا ان املكتبات واحدة من بني مؤسسات املعلومات اليت تسعى دائما اىل االستفادة من التطورات التكنولوجية يف تسهيل وصول
مستفيديها اىل املعلومات اليت حيتاجوهنا  ،من خالل عملها على استغالل هذه التطورات يف تطوير وحتسني خدماهتا املعلوماتية .
لذا سنحا ول يف هذه الورقة الوقوف على كيفية استفادة املكتبات من مزايا شبكات التواصل االجتماعية و ما هي أهم استخدامات
املكتبات هلذه الشبكات يف تطوير وحتسني خدماهتا املعلوماتية و إىل اي مدى تساهم هذه الشبكات يف تفعيل و إبقاء التواصل بني
املكتبات و روادها .
الكلمات المفتاحية :
شبكات التواصل االجتماعي – املكتبات – خدمات املعلومات  -الويب  – 2.3اإلنرتنت

تطبيقات الشبكات اإلجتماعية في المكتبات الوطنية العربية
أ.د .عبد المالك بن سبتي
مدير معهد علم املكتبات والتوثيق -جامعة قسنطينة2
مدير خمرب الدراسات والبحث حول اإلعالم والتوثيق العلمي
والتكنولوجي

أ .يوسـف لـمحنـط
معهد علم املكتبات والتوثيق  -جامعة قسنطينة 2
عضو دائم خمرب الدراسات والبحث حول اإلعالم والتوثيق العلمي
والتكنولوجي
Youcef.Lemehannet@Gmail.com

مستخلص:
حتوالت ضمن أجيال املستفيدين .تفرض على املكتبات اليوم توليد الظروف املناسبة وااللتزام
تشهد املكتبات يف املنطقة العربية ّ
بالشكل املطلوب الحتضان إحتياجات مستفيد األلفية من خالل خدمات تتوافق وبيئة اإلنرتنيت ،هذه البيئة اليت فتحت عليها عيون
مستفيدي جيل األلفية  ،Users millenniumويوما بعد يوم تقدم شبكة اإلنرتنيت هلذا اجليل خدمات تربطه هبا أكثر فأكثر ،حىت
أصبح للبعض حياة ثانية على الشبكة هبا وظيفة ومدرسة وأصدقاء وزمالء عمل...،وكل ذلك من خالل تطبيقات الويب  2.3وخاصة
الشبكات اإلجتماعية.
تعتمد خدمة الشبكة اإلجتماعية  Social Networkعلى بناء شبكات إجتماعية على اخلط املباشر من جمموعات أفراد
يتشاركون نفس اإلهتمامات والنشاطات أو يهتمون بإكتشاف إهتمامات ونشاطات اآلخرين .إعتمادا على برجميات مقدمة عرب شبكة
الويب تزود مستخدميها بطرق خمتلفة للتفاعل مثل :الدردشة ،الرسائل ،الربيد اإللكرتوين ،احملادثات الصوتية ،الفيديو ،تشارك امللفات،
التدوين ،جمموعات النقاش...،إىل غري ذلك .هذا التنوع الذي جعل شعبية مواقع التشابك اإلجتماعي تزيد يوما بعد يوم؛ لتحجز هلا
مكانا ضمن أكثر  03موقع إستخداما عرب العامل.
ويف ظل هذه التغريات قطعت معظم املكتبات حول العامل شوطا هاما يف استقطاب واحلفاظ على جمتمع مستفيديها .من خالل
تسخري مميزات مواقع التشابك اإلجتماعي خلدمة أهدافها يف تلبية إحتياجات جمتمع مستفيديها ،وحتويل هذه اخلدمات من موقع املنافس
الشرس إىل احلليف األمني .ولكن السؤال املهم هو أين مكتباتنا من كل هذه التحوالت؟ وظنا منا أن املستوى العام للمكتبات العامة
واجلامعية عرب الوطن العريب ال يسعفها توظيف مواقع التشابك اإلجتماعي خلدمة مستفيديها ،لذلك رأينا حصر عينة الدراسة على
املكتبات الوطنية العربية ،في محاولة لتحديد ماهية تطبيقات الشبكات اإلجتماعية المستخدمة في المكتبات الوطنية العربية؟،
وكيف يتم توظيفها لخدمة رسالة المكتبة؟

الكلمات المفتاحية:
الشبكات اإلجتماعية ،جيل األلفية ،تطبيقات الشبكات اإلجتماعية  ،املكتبات الوطنية العربية.

