نموذج مقترح لسياسة استخدام مواقع
الشبكات االجتماعية في مؤسسات التعليم العالي
د .ليلى الجهني
أستاذ الوسائل وتقنيات التعليم المشارك  -جامعة طيبة
المملكة العربية السعودية

ملخص
هدفت الدراسـة إىل تقيص مفهوم سياسـة اسـتخدام مواقع الشـبكات االجتامعية يف مؤسسـات التعليم
العـايل ،ومـن ثَـ َّم اقتراح منوذج لسياسـة اسـتخدام تلك املواقـع يف مؤسسـات التعليم العايل مـن ِق َبل الطالب
والطالبـات وأعضـاء هيئـة التدريـس فيها .اسـتخدمت الدراسـة أسـلوب االسـتقصاء والتحليـل ،وتوصلت إىل
صياغـة منوذج لسياسـة اسـتخدام مواقع الشـبكات االجتامعيـة يف التعليم العايل.

المصطلحات األساسية
مواقع الشبكات االجتامعية ،سياسة االستخدام ،التعليم العايل.

مقدمة الدراسة وخلفيتها النظرية
تغير
غيرت – ومازالـت ّ
ينطـوي التطـور الـذي يشـهده مجـال تقنيـات التعليـم اليـوم على إمكانـات ّ
– الطرائـق التـي يتواصـل باسـتخدامها املعلمـون واملتعلمـون ،يك يتشـاركوا يف خرباتهـم ومعارفهـم عربهـا،
يف إطـار مـن التفاعـل املبـارش بدرجـة ملحوظـة .ولعـل إحدى أهم سمات تلـك التقنيـات تتمثـل يف اإلقبال
امللحـوظ على اسـتخدامها يف جميـع مراحـل التعليـم نظـراً إىل توافرهـا وسـهولة التعامـل معهـا.
وقـد مهـدت تقنيـات الجيـل الثـاين مـن الويـب ( )2,0بخاصـة طرائـق جديـدة ومبتكـرة للتفاعـل بني
الطلاب والطالبـات وأعضـاء هيئة التدريـس ،من خالل عدد من املواقـع والتطبيقات التي تُع َرف بالشـبكات
االجتامعيـة ،والتـي حظيـت بإقبال كبري عىل اسـتخدامها يف معظم أنحاء العامل؛ مثل فيسـبوك (،)Facebook
1و2
وتويتر ( ،)Twitterويوتيوب (.)YouTube
ا

وتشير بعـض التقاريـر إىل وجـود ( )71مليـون مسـتخدم نشـط ملواقـع الشـبكات االجتامعيـة من بني
( )135مسـتخدم لإلنرتنـت يف العـامل العـريب .وتتصدر دولة اإلمـارات العربية املتحدة دول املنطقة يف انتشـار
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استخــدام فيسبــوك – على سـبيل املثــال – مبعـدل انتشــار يزيد على ( ،)%54تليهـا قطر بنسبــة ،)%47
ثـم الكويـت بنسـبة ( ،)%43فيما تحتـل اململكـة العربيـة السـعودية املرتبـة العـارشة بنسـبة ( .)%27أمـا
فيما يخـص عـدد املسـتخدمني فـإن مسـتخدمي فيسـبوك يف اململكـة العربيـة السـعودية يشـكلون ()%11
مـن مسـتخدميه يف املنطقـة العربيـة ،وتـأيت يف املرتبـة الثانيـة بعـد جمهوريـة مصر العربية التـي يبلغ عدد
3
مسـتخدمي فيسـبوك فيها (.)%23
مـن جانـب آخـر ،يبحـث ( )%63مـن األفـراد – وفـق أحـد التقاريـر – عما يهمهـم يف مجـال التعلـم،
ويقـرأ ( )%47منهـم مدونـات تعليميـة ،فيام يسـتخدم ( )%28منهم منصـات تعلم اللغة ،ويشـاهد ()%27
4
منهـم أرشطـة فيديـو تعليميـة ،وذلـك مـرة واحـدة يوميـاً عىل األقـل لكل نشـاط منها.
ومــع شــيوع اســتخدامها مــن ِقبــل طــاب مؤسســات التعليــم العــايل وطالباتهــا وأعضــاء هيئــة
التدريــس فيهــا ،فــإن هــذه املؤسســات تجــد نفســها أمــام تح ـ ٍّد يتمثــل يف املوازنــة بــن االســتفادة مــا
تتميــز بــه هــذه املواقــع ،ومــا تقدّمــه مــن دعــم لعمليتــي التعليــم والتعلــم مــن خــال تشــا ُرك املــواد
التعليميــة وتشــجيع التعــاون وتنميــة مهــارات االتصــال مــن جهــة؛ وبــن الحفــاظ عــى ســلطتها املعتــادة
التــي متكّنهــا مــن إدارة العمليــة التعليميــة وضبطهــا وفــق أنظمــة ولوائــح معينــة مــن جهــة أخــرى؛ خاصــة
أن عمليتــي التعليــم والتعلــم تجريــان ضمــن ســياق يتصــف بانفتاحــه وانتشــاره مــن دون حــد أو قيــد،
 5و6
إضافــة إىل عالقاتــه غــر املنتظمــة.
مـن جانـب آخـر ،فإن اعتامد مواقع الشـبكات االجتامعيـة يف التعليم ،يتطلب مـن املعلمني واملتعلمني
أن يل ّمـوا بعـدد مـن املعـارف التـي ال تنحرص يف معرفة اسـتخدامها والتعامل معها فحسـب ،بل تشـمل تلك
املرتبطـة بقواعـد سياسـة اسـتخدامها بطريقـة مناسـبة تكفـل اسـتفادتهم وحاميتهـم منهـا معـاً 7.وتشـمل
سياسـة اسـتخدام مواقـع الشـبكات االجتامعيـة مجموعة مـن القواعد التي تضعها املؤسسـات ،سـوا ًء كانت
تعليميـة أو غير تعليميـة؛ لتنظيـم اسـتخدام تلـك املواقـع مـن قبـل منسـوبيها .وقـد أصبـح دليـل سياسـة
اسـتخدام مواقـع الشـبكات االجتامعيـة جـزءاً ال يتجـزأ مـن األدلـة التـي تعتمدهـا معظـم املؤسسـات حول
العـامل إلرشـاد منسـوبيها إىل واجباتهـم وحقوقهـم عنـد اسـتخدامها .ويرجـع ذلـك إىل أن تـرك أمـر ضوابـط
اسـتخدام مواقـع الشـبكات االجتامعيـة لتقدير منسـوبيها وحسـهم الشـخيص من دون إرشـاد ،قـد يؤدي إىل
8
تعرضهـم للأذى واملسـاس بسـمعتها ولو إىل حـ ٍّد قليل.
ويف حين سـعت معظـم مؤسسـات التعليـم العايل األوروبيـة واألمريكية إىل صياغة سياسـة السـتخدام
مواقـع الشـبكات االجتامعيـة مـن ِقبـل طالبهـا وطالباتهـا وأعضـاء هيئـة التدريـس واملوظفني فيهـا ،وفق ما
ظهـر للباحثـة بعـد مراجعـة مواقـع عـدد منهـا؛ فإن معظـم (إن مل يكـن كل) مواقـع الجامعـات العربية ،مبا
يف ذلـك مواقـع الجامعـات السـعودية ،قـد خلـت مـن ذلـك وانحصر اهتمام عـدد منهـا يف صياغـة سياسـة
اسـتخدام مواقعهـا نفسـها؛ منها عىل سـبيل املثـال :جامعة امللـك عبدالعزيز ،وجامعة امللك سـعود ،وجامعة
طيبـة.
يوليو 2015

115

يُضـاف إىل مـا سـبق نـدرة (إن مل يكـن غيـاب) الدراسـات الوطنيـة والعربيـة التـي تناولـت مفهـوم
سياسـة اسـتخدام مواقـع الشـبكات االجتامعيـة يف التعليـم العـايل؛ إذ مل تعثر الباحثة عىل أي دراسـة وطنية
أو عربيـة ُعن َيـت بـه على حـ ِّد اطالعهـا .وكان كل مـا وجدتـه معنيـاً بالتعـرف إىل دور اسـتخدام مواقـع
الشـبكات االجتامعيـة يف العمليـة التعليميـة 9.على سـبيل املثال ،أو مبناقشـة تحدياتها األمنيـة 10،أو بتصميم
11
استراتيجيات مقرتحـة السـتخدامها يف التعليـم.
ويُعـ ّد هـذا مـؤرشاً إىل غيـاب الوعي مبفهوم سياسـة اسـتخدام مواقع الشـبكات االجتامعيـة يف التعليم
العـام والعـايل أو ضعفـه .وقـد يرجـع ذلـك إىل اعتبـار أن املشـاركة يف تلـك املواقـع شـأنٌ
شـخيص ،ميارسـه
ٌ
املشترك بعيـداً عـن املؤسسـات التعليميـة ،وهو أمـر ينبغي إعادة النظـر فيه يف ضوء إحصاءات تشير إىل أن
12
( )%60مـن مسـتخدمي موقـع "تويتر" مث ً
لا ينرشون تغريـدات مرتبطـة بعملهم وتـدور حوله.
لـذا ،جـاءت الدراسـة الحاليـة يك تتقصى مفهـوم سياسـة اسـتخدام مواقـع الشـبكات االجتامعيـة يف
التعليـم العـايل ،ومـن ثَـ َّم تسـعى إىل تحديـد سياسـة اسـتخدامها مـن قبـل طالبهـا وطالباتهـا وأعضـاء هيئة
التدريـس فيها.

مفهوم مواقع الشبكات االجتماعية
يشير مفهـوم مواقـع الشـبكات االجتامعيـة إىل مجموعـة مـن مواقـع شـبكة "اإلنرتنت" التـي ُص ّم َمت
مـن أجـل التفاعـل االجتامعـي ،وتدور حوله .وتشـتمل عىل طيف متنوع مـن املواقع ،منها عىل سـبيل املثال
مواقـع املدونـات مثـل :بلوغـر ووردبـرس ( ،)Blogger & Wordpressومواقـع التدويـن املصغـر مثل :تويرت
( ،)Twitterومواقـع مشـاركة الخدمـات االجتامعيـة مثل :يوتيـوب وفليكـر ( ،)YouTube & Flickrومواقع
محـررات الشـبكة التشـاركية مثـل :ويكي سبيسـس ( ،)Wikispacesومواقـع العـامل االفترايض مثـل :الحياة
الثانية ( ،)Second lifeومواقع خدمات الشـبكات االجتامعية مثل :فيسـبوك ( 13.)Facebookوتسـمح هذه
املواقـع للمسـتخدم بــ  )1( :إنشـاء ملـف تعريـف شـخيص ضمـن نظـام محـدد قـد يكـون عامـاً؛ أي متاحـاً
االطلاع عليـه للجميـع ،أو شـبه عـام؛ أي ميكـن ملـن يسـمح لهـم املسـتخدم باالطالع عليـه؛ ( )2عـرض قامئة
باألصدقاء/املتابِعين أو املتابَعين ( )Followers/ Followingالذيـن ينتمـون إىل تلك املواقع ويتشـارك معهم
يف املحتـوى؛ ( )3عـرض أو حجـب قامئـة اتصاالتـه ،وقوائـم اتصـاالت اآلخريـن على النظـام نفسـه .وتختلف
14
طبيعـة هـذه القوائـم وطريقـة تسـميتها من موقـع إىل آخر.
ا

وتختلـف هـذه املواقـع يف مقاصدهـا ،ومداخلهـا ،ووتيرة التفاعـل عربها ،ونـوع املحتوى الذي تسـمح
بالتشـارك فيـه ،كما تختلـف يف تحديـد الطـرف الـذي يتحكم يف البيانات وسياسـة اسـتعادتها ،لكنها تشترك
جميعـاً يف سـعيها لتمكين املسـتخدم مـن التواصـل مـع اآلخريـن والتفاعـل معهـم ومشـاركتهم يف املحتـوى
 15و 16و17
الـذي ينشـئه ويحـرره ،سـواء كان هـذا املحتـوى نصـاً أو صـورة أو مقطعـاً مصـوراً أو ملفـاً صوتيـاً.
ويسـمح هـذا التفاعـل بين مسـتخدم ومسـتخدم ،أو مسـتخدم ومجموعـة مـن املسـتخدمني بالحصول عىل
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لاعلا ميلعتلا تاسسؤم يف ةيعامتجالا تاكبشلا عقاوم مادختسا ةسايسل حرتقم جذومن

مصـادر معلومـات ق ّيمـة ،ومواجهـة املشـكالت وحلهـا عـن طريـق االسـتفادة من خبرات فريـدة تتوافر عرب
مواقـع الشـبكات االجتامعيـة؛ إضافـة إىل تعلم النظـر إىل املوضوعـات املطروحة من زوايـا مختلفة ،وتكوين
 18و19
وجهـات نظـر أصيلـة عرب الحـوار واملناقشـة.
ويشـيع اسـتخدام مواقع الشـبكات االجتامعية بني معظم متصفحي شـبكة اإلنرتنت ،ويكاد استخدامها
مـن قبـل الشـباب مـن الجنسين أن يتحـول إىل ظاهرة عاملية؛ إذ تشير بعض اإلحصائيـات إىل أن ( )%86من
الشـباب الذيـن تتراوح أعامرهـم مـا بين ( 19و )29عاماً يسـتخدمونها يوميـاً 20،ويندرج تحت هـذه املرحلة
العمريـة أولئـك الذيـن بـدؤوا دراسـتهم الجامعيـة أو قطعـوا مرحلـة منهـا ،ومـن املتوقـع أن يسـتخدموها
للحصـول على معلومـات يف مجـال تخصصهـم ،أو يف التواصـل مـع أقرانهم وأسـاتذتهم واملؤسسـة التعليمية
التي ينتمـون إليها.

عالقة مواقع الشبكات االجتماعية بالتعليم العالي
انطلـق موقـع فيسـبوك – الـذي يُعد اليوم أقوى مواقع الشـبكات االجتامعيـة – يف بدايته عام ()1999
مـن جامعـة هارفـارد ( ،)Harvardوكان يجـري تصفحـه ضمن شـبكة طالبها ،ثم انترش اسـتخدامه بعد ذلك
مـن قبـل طلاب جامعات نخبويـة أخرى مثـل :جامعـة برينسـتون ( ،)Princetonويال ( ،)Yaleوسـتانفورد
( .)Stanfordوميكـن اعتبـار انتشـاره بهـذه الطريقـة مثـا ًال على التحـول املتسـارع منـذ ذلـك الوقـت نحـو
اسـتخدام مواقـع الشـبكات االجتامعية عرب العامل ،وتب ّنــيها من ِقبل طالب مؤسسـات التعليـم العايل وأعضاء
هيئـة التدريـس فيهـا ،إىل حـ ٍّد أصبحـت فيه جزءاً رئيسـياً من نشـاطهم اليومـي ،وخاصة الجيل الـذي ُولد يف
21
ظـل هـذه املواقـع ،ووعى وجودهـا يف مرحلة مبكـرة جداً مـن حياته.
لقـد أعـادت مواقـع الشـبكات االجتامعيـة تشـكيل الطريقة التـي يتواصل بهـا الطالب خـارج كلياتهم
وداخلهـا ،كما أنهـا زادت مـن ارتباطهـم بهـا؛ األمـر الـذي يفـرض على مؤسسـات التعليـم العـايل السـعي
الستكشـاف طرائـق مبتكـرة تسـتخدم فيهـا مواقـع تلك الشـبكات للوصـول إىل طالبهـا وتعزيـز عالقتهم بها.
ومـن جانـب آخـر ،فـإن أعضـاء هيئـة التدريـس بحاجـة اليـوم أكثر مـن أي وقـت مضى إىل معرفـة كيفيـة
التعامـل مـع هـذه املواقـع مبهـارة لبنـاء وتطويـر شـبكات أكادمييـة تسـاعد طالبهـم على النجـاح واإلنجـاز،
بخاصـة مـع فرصـة بنـاء التفاعـل اللحظـي الـذي تتيحـه تلك الشـبكات بين املؤسسـة وطالبها .وقـد عمدت
بعـض الكليـات إىل توظيـف ملفـات البودكاسـت ( )Podcastعلى سـبيل املثـال ،واملدونـات املعتمـدة على
مقاطـع الفيديـو ( ،)Video blogsوالبـث الشـبيك ( ،)Webcastsيف عـرض إنجـازات طالبهـا وأعضـاء هيئـة
التدريـس فيهـا والخريجين ملتصفحـي شـبكة "اإلنرتنـت" مـن جميع أنحـاء العامل .كما ُوظِّ َف موقـع تويرت –
على سـبيل املثـال – يف بعـض مقـررات التعليـم عـن بُعد للنقاش مـن قبل الطلاب وأعضاء هيئـة التدريس.
واسـتخدم بعـض أعضـاء هيئـة التدريـس موقـع فيسـبوك يف التواصـل مـع طالبهـم خـارج إطـار التعليـم
 22و 23و 24و25
الرسـمي.
يوليو 2015

117

وبالرغـم مـن إيجابيـات اسـتخدام مواقـع الشـبكات االجتامعيـة يف التعليـم ،فإنـه من ناحيـة أخرى ال
يخلـو مـن بعـض السـلبيات ،بخاصـة أنـه يجري مـن وراء الشاشـة ،وبهويـات قد تكـون غري حقيقية ،يسـهل
معهـا إيـذاء اآلخريـن ،وتهديدهـم ،وبـث شـائعات مغرضـة عنهم أو عـن املؤسسـات التي ينتمـون إليها من
دون مسـاءلة .ويفرض ذلك عىل مؤسسـات التعليم العايل أن تسـعى لصياغة سياسـة واضحة تضمن حسـن
اسـتخدام هـذه املواقـع مـن قبـل طالبهـا وطالباتهـا وأعضـاء هيئـة التدريـس فيها ،كام تسـمح لهـا بالتدخل
عنـد الحاجـة لدعمهـم ،والحـد مـن اآلثـار السـلبية التـي قـد تنجـم عـن سـوء االسـتخدام .ومـن املتوقع أن
توجـه سياسـة اسـتخدام مواقـع الشـبكات االجتامعيـة طلاب مؤسسـات التعليـم العـايل وطالباتهـا وأعضـاء
هيئـة التدريـس فيهـا نحـو السـلوك املرغـوب فيـه عند اسـتخدام تلـك املواقع ،بالطريقـة نفسـها التي يوجه
26
فيهـا ميثـاق الشرف املتبـع فيهـا إىل السـلوك املتوقع نحـو ما يضمـن النزاهـة األكادمييـة ويحققها.

مفهوم سياسة استخدام مواقع الشبكات االجتماعية
قصد بالسياسـة عام ًة املبادئ التي توجه العمل يف أي منظمة أو مؤسسـة ،والتي يجب االسرتشـاد بها
يُ َ
عنـد اتخـاذ القـرارات ،يف ظـل مجموعـة معينة من الظـروف ،وذلك يف إطـار األهداف والغايات والفلسـفات
27
اإلدارية التـي تحددها اإلدارة العليا.
وال يختلـف مفهـوم سياسـة اسـتخدام مواقـع الشـبكات االجتامعية كثرياً عـن املفهوم العام للسياسـة؛
إذ يشير إىل مجموعـة القواعـد التـي تصوغهـا أي منظمـة أو مؤسسـة وتوزعهـا مطبوعـة ،وتعلنهـا كذلـك
عبر موقعهـا على شـبكة اإلنرتنـت ،لتنظيـم املحتـوى الـذي يُسـ َمح ملوظفيهـا بنشره على مواقع الشـبكات
االجتامعيـة ،وطريقـة تفاعلهـم مـع اآلخريـن خاصـة عندما ينسـبون أنفسـهم إىل تلـك املنظمة أو املؤسسـة
28
على ملفاتهـم الشـخصية على مواقع هـذه الشـبكات.
ويكمـن الهـدف األول والرئيسي وراء سياسـة اسـتخدام مواقـع الشـبكات االجتامعيـة يف مسـاعدة
موظفـي املنظمـة أو املؤسسـة واملنتمين إليهـا ،على اختلاف مواقعهم فيها ،على اتخاذ قرارات سـليمة عند
تعاملهـم مـع مواقـع الشـبكات االجتامعيـة ،إضافـة إىل معالجة الوضع الـذي قد ينجم عن نشر محتوى غري
29
قانـوين أو رسي ،أو محتـوى غير الئـق على اإلنرتنـت مثـل :انتقـاد زملاء العمـل ،أو املرشفني.
وتتضمن وثيقة سياسة استخدام مواقع الشبكات االجتامعية العنارص اآلتية:
•فلسفة الشبكات االجتامعية.
•تعريف مصطلحات الشبكات االجتامعية.
•االلتزام بالحدود التي تفرضها واجبات العمل.
•تحمل عواقب أي انتهاك لبنود السياسة قد يبدر من املوظف.
•تحديـد إذا مـا كان يسـمح للموظـف باإلشـارة إىل املنظمة أو املؤسسـة التي ينتمـي إليها يف ملفه
الشخيص أم ال.
30
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•رضورة االلتـزام بسياسـة املنظمـة أو املؤسسـة والدولـة التـي ينتمـي إليهـا ،وعـدم تجاوزهـا ،أو
الخـروج عنهـا ،أو املسـاس بهـا.
•ميثـاق الرسيـة ،ويعنـي معلومـات املنظمـة أو املؤسسـة التـي ينبغـي للموظـف الحفـاظ على
رسيتهـا وعـدم إفشـائها عبر الشـبكات االجتامعيـة.
مربرات تحديد سياسة استخدام مواقع الشبكات االجتامعية يف مؤسسات التعليم العايل:
هنـاك عـدد مـن املبررات التـي قد تدفـع مؤسسـات التعليم العايل إىل رسـم سياسـة اسـتخدام مواقع
الشـبكات االجتامعيـة مـن ِقبـل طالبهـا وطالباتها وأعضـاء هيئـة التدريس فيها ،مـن أهمها:
•خلـو الخطـط الدراسـية لربامـج البكالوريـوس يف معظـم الجامعـات الوطنية والعربيـة – عىل حد
اطلاع الباحثـة – مـن مقـررات أو موضوعـات ضمـن املقـررات تناقـش مفهوم سياسـة اسـتخدام
مواقـع الشـبكات االجتامعيـة ،وبعـض املفاهيم الحساسـة املرتبطة به ،مثـل :الخصوصية ،وقوانني
امللكيـة الفكريـة ،والرسية ،واملسـؤولية ،والشـفافية ،وغريها.
•قـد ال ميلـك عـدد مـن أعضـاء هيئـة التدريـس خبرة كافيـة بـإدارة مواقـع الشـبكات االجتامعية
وتوظيفهـا يف تعليـم جيـل مـن املتعلمين نشـأ يف ظلها وأصبحت تشـكل جزءاً مألوفـاً من حياتهم
اليوميـة ،األمـر الـذي قـد يوقعهـم يف حيرة وارتبـاك حيـال بعـض التجـاوزات التـي تصـدر مـن
بعـض الطلاب والطالبـات تجاههـم ،أو تجاه أسـاتذة آخريـن ،أو تجاه أقرانهم ،أو تجاه املؤسسـة
31
التعليميـة التـي ينتمـون إليها.
•يغفـل بعـض الطلاب والطالبـات وأعضـاء هيئـة التدريس عـن أن إسـاءاتهم وزالتهـم وأخطاءهم
– مهما كان دافعهـا – عىل شـبكة اإلنرتنت سـتظل هنـاك دامئاً ،ولن ميكنهم مسـحها أو حذفها أو
التخلـص مـن تبعاتهـا بسـهولة ،وسـيجدون بني حني وآخر مـن يُعيـد تذكريهم بها بقصـد الدعابة
أو بسـوء نيـة .وقـد تهـدد بعض اإلسـاءات والتجاوزات عرب مواقع الشـبكات االجتامعية مسـتقبل
الطلاب والطالبـات املهنـي ،وقـد ترض بسـمعة أعضاء هيئـة التدريس واملؤسسـات التـي ينتمون
32
إليهـا ،أو تعـرض أيـاً منهم للمسـاءلة القانونية.
•تشـهد مواقـع الشـبكات االجتامعيـة بين وقـت وآخـر انتهـاكات مـن ِقبـل طلاب التعليـم العايل
وطالباتـه وأعضـاء هيئـة التدريـس قـد تطال املؤسسـات التعليميـة التي ينتمـون إليهـا ،أو أفراداً
فيهـا ،كنشر مقطـعٍ مصـ َّو ٍر إلحـدى املحارضات مـن دون اسـتئذان ،أو كتابة كالم مسيء عن أحد
الطلاب أو أحـد أعضـاء هيئـة التدريـس؛ أو سـعي أحدهـم ملالحقـة زميـل لـه بـردود تحـط من
 33و34
قـدره ،أو تهديـده علنـاً عىل حسـابه بسـبب خلاف بينهما.
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الدراسات السابقة
بالرغـم مـن وجـود عـدد كبري مـن املدونـات واملواقـع – أمريكية املنشـأ – التي تتضمـن تدوينات عن
سياسـة اسـتخدام مواقـع الشـبكات االجتامعيـة ،وعنارصهـا ،وطريقـة صياغتهـا ،وأهميتهـا ،فـإن الدراسـات
35
التـي ُعن َيت بدراسـة ذلـك تعتبر قليلة.
وقـد أشـارت الباحثـة مـن قبـل إىل نـدرة – إن مل يكـن غيـاب – الدراسـات الوطنيـة والعربيـة التـي
تناولـت مفهـوم سياسـة اسـتخدام مواقـع الشـبكات االجتامعيـة يف التعليم العـايل ،إذ مل تعرث عىل أي دراسـة
وطنيـة أو عربيـة ُعن َيـت بـه على ح ِّد اطالعهـا ،وكان كل مـا وجدته دراسـات أجنبية ستسـتعرضها فيام يأيت.
أجرت غوليان–لوي ( 36)Golian-Luiدراسـة نظرية هدفت إىل تحديد استراتيجية وسياسـة اسـتخدام
الشـبكات االجتامعيـة الفعالـة .وناقشـت الدراسـة خطـوات بنـاء استراتيجية وسياسـة السـتخدام الشـبكات
االجتامعيـة داخـل الحـرم الجامعـي .وكان مـن بين أهـم نقـاط تلك السياسـة :أن تشير وثيقتهـا بوضوح إىل
عواقـب انتهاكهـا مـن ِقبـل الطلاب أو أعضـاء هيئـة التدريـس أو املوظفين؛ وأن تكـون بنود السياسـة مرنة
قابلـة للتنفيـذ ،ومتامشـية مـع السياسـات التنظيمية األخـرى املتبعـة يف الجامعة.
ا

وقـام ماكنيـل ( 37)McNeillبدراسـة هدفـت إىل تحليـل سياسـة اسـتخدام مواقع الشـبكة االجتامعية
املتوافـرة على شـبكة اإلنرتنـت ،ضمـن مواقـع مؤسسـات التعليـم العـايل الربيطانيـة؛ لتحديـد إذا مـا كانـت
تلـك السياسـات نابعـة مـن قلـق اإلدارة العليـا يف الجامعـات مـن االسـتخدام غير املنظـم لتلـك املواقـع.
واسـتخدمت الدراسـة منهـج تحليـل الخطـاب النقـدي ،وتكونـت عينتهـا مـن أربع عرشة سياسـة اسـتخدام.
وقـد توصلـت الدراسـة إىل عـدد مـن النتائـج مـن أهمهـا :إن الوصـول إىل صفحـة سياسـة اسـتخدام مواقـع
الشـبكة االجتامعيـة يف عشر جامعـات كان عبر صفحـات املـوارد البرشيـة أو التسـويق ،مـا يعنـي أن حصة
هـذه الوحـدات أكبر مـن غريهـا يف صياغـة سياسـات االسـتخدام يف مؤسسـات التعليم العـايل؛ نظـراً إىل أنها
تتـوىل جـزءاً كبيراً مـن عـبء حامية سـمعة تلك املؤسسـات .كام أشـارت تسـع سياسـات رصاحـة إىل أهمية
سـمعة املؤسسـة عنـد اسـتخدام مواقـع الشـبكات االجتامعيـة مـن قبـل منسـوبيها ،فيما اسـتخدمت بقيـة
الدراسـات كلمات بديلـة لكلمـة سـمعة مثـل :مصلحـة ،أو قريبـة منهـا مثل :نزاهـة .ويرجع ذلك إىل سـعي
الجامعـات لتقديـم نفسـها يف أفضـل صـورة ممكنـة أمام جمهـور متنوع يشـمل املتعلمني املتوقـع التحاقهم
بهـا ،واملقيديـن حاليـاً ،والخريجين ،ومؤسسـات املجتمـع عبر مـا ميكن تسـميته بـإدارة االنطبـاع .إضافة إىل
قـدرة مواقـع الشـبكات االجتامعيـة على إربـاك محـاوالت الجامعـات للحفـاظ على صورتهـا العامـة .كما
أظهـرت النتائـج أن السياسـات قـد تضمنـت اإلشـارة إىل إجـراءات تأديبيـة محتملـة عنـد انتهاكهـا مـن قبل
منسـويب املؤسسة.
ا

وأجـرت كـوز ( 38)Kozدراسـة هدفـت إىل تحديـد الغـرض مـن سياسـة اسـتخدام مواقـع الشـبكة
االجتامعيـة والرسـائل البـارزة التـي تتضمنهـا يف بعـض جامعـات الواليـات املتحـدة األمريكيـة .اسـتخدمت
الدراسـة منهـج تحليـل املضمـون ،وتك ّونـت عينتهـا مـن خمـس سياسـات اسـتخدام يف خمـس جامعـات.
ا
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أشـارت نتائـج الدراسـة إىل أن السياسـات املدروسـة ُمق ِّيـدة بطبيعتهـا ،وأنهـا قـد صيغـت مـن دون أن تضع
اعتبـاراً ملزايـا الشـبكات االجتامعيـة .كما أظهـرت النتائـج تركيز تلك السياسـات على تقييم املخاطـر وإدارة
سـمعة الجامعـات وتسـويقها أكثر مـن أي جانـب آخـر.
كما قـام ووديل وسيلفستري ( 39)Woodley & Silvestriبدراسـة هدفـت إىل الكشـف عـن مـدى
الحاجـة إىل وضـع سياسـة فعالـة السـتخدام مواقع الشـبكات االجتامعية يف األوسـاط األكادميية .اسـتخدمت
الدراسـة منهـج دراسـة الحالـة ،وتكونـت عينتها من ثالث حـاالت يف ٍّ
كل من أستراليا والسـويد أوالها مدونة
شـخصية لطالبـة تـدرس التمريـض ،أمـا الثانيـة فقنـاة على موقع يوتيـوب ملجموعة مـن طالب الطـب ،وأما
الثالثة فحسـاب عىل موقع فيسـبوك .وقد أظهرت نتائج الدراسـة انتهاك تلك املواقع ملبادئ السـلوك املهني
املفترض يف طلاب يدرسـون تخصصـات طبيـة متنوعـة ،وإرضارهـا بسـمعة مؤسسـات التعليـم العـايل التـي
ينتمـي إليهـا أصحـاب تلك الحسـابات ،ويشيرون إىل انتامئهـم إليها يف ملفاتهم الشـخصية .وأشـارت النتائج
كذلـك إىل غفلـة الطلاب وعـدم اكرتاثهـم باآلثـار املرتتبـة على تلـك االنتهـاكات ،التـي قـد ترض مبسـتقبلهم
املهنـي على املـدى الطويل .كما أكدت النتائج حاجة مؤسسـات التعليم العايل إىل صياغة سياسـة اسـتخدام
مواقـع الشـبكات االجتامعيـة مـن قبـل طالبهـا ضمن سـياق قانوين رصيـح وواضح.
ا

تعقيب على الدراسات السابقة
تتفق جميع الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية يف عنايتها مبوضوع سياسة استخدام مواقع الشبكات
االجتامعية ،كام تتفق معها يف اهتاممها مبرحلة التعليم العايل .تتفق دراسة ماكنيل وكوز يف سعيهام لتحليل
سياسات استخدام مواقع الشبكات االجتامعية يف بعض مؤسسات التعليم العايل ،وتختلفان يف عدد عينتهام،
ومكان إجراء كل دراسة منهام .تختلف الدراسات السابقة يف املناهج التي استخدمتها لجمع بياناتها ،ففي حني
استخدمت دراسة ماكنيل منهج تحليل الخطاب النقدي ،فقد استخدمت دراسة كوز منهج تحليل املضمون،
ودراسة ووديل وسيلفسرتي منهج دراسة الحالة ،أما الدراسة الحالية فقد استخدمت أسلوب االستقصاء
والتحليل .من جانب آخر فقد تفردت دراسة ليندا ماري بكونها دراسة نظرية ،فيام تفردت الدراسة الحالية
يف سعيها القرتاح سياس ٍة الستخدام مواقع الشبكات االجتامعية ميكن أن تستفيد منها مؤسسات التعليم العايل
الوطنية والعربية .وقد استفادت الباحثة من مراجعة الدراسات السابقة يف إثراء اإلطار النظري لدراستها،
وصياغة بنود السياسة املقرتحة.

سؤال الدراسة
سعت الدراسة الحالية إىل اإلجابة عن السؤال اآليت:
•مـا الصـورة النهائيـة لنموذج مقرتح لسياسـة اسـتخدام مواقع الشـبكات االجتامعية يف مؤسسـات
التعليـم العايل؟
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أهداف الدراسة
تهدف الدراسـة الحالية إىل اقرتاح منوذج لسياسـة اسـتخدام مواقع الشـبكات االجتامعية يف مؤسسـات
التعليم العايل.

أهمية الدراسة
ترجع أهمية الدراسة الحالية إىل:
•نـدرة الدراسـات الوطنيـة والعربيـة التـي تناولـت مفهـوم سياسـة اسـتخدام مواقـع الشـبكات
أي دراسـة وطنيـة أو عربيـة
االجتامعيـة يف مؤسسـات التعليـم العـايل؛ إذ مل تعثر الباحثـة على ّ
ُعن َيـت بـه على حـد اطالعهـا.
•الحاجـة إىل نشر الوعـي مبفهـوم سياسـة اسـتخدام مواقـع الشـبكات االجتامعيـة ،وخاصـة يف
عمليتـي التعليـم والتعلـم؛ لضامن اسـتخدامها بطريقة آمنة ومسـؤولة من ِقبل طالب مؤسسـات
التعليـم العـايل وطالباتهـا وأعضـاء هيئـة التدريـس فيها.
•تطـور مواقـع الشـبكات االجتامعيـة ،وتزايد عدد مسـتخدميها مـن قبل طالب مؤسسـات التعليم
العـايل وطالباتهـا وأعضـاء هيئة التدريـس فيها؛ مع ما يصاحبه من تحديات يجب عىل مؤسسـات
التعليـم العـايل مواجهتهـا والسـعي ملعالجتهـا ،مـن بينهـا التحديـات الناشـئة عن سـوء اسـتخدام
تلـك املواقـع بطريقـة متسـها ،أو متـس أطرافـاً آخرين مـن دون وجه حق يف بعـض األحيان.

مصطلحات الدراسة اإلجرائية
تناولت الدراسة الحالية عدداً من املصطلحات التي سيجري تعريفها إجرائياً فيام يأيت:
أي موقع عىل شـبكة اإلنرتنت
•مواقع الشـبكات االجتامعية ( :)Social Network Sitesيُ َ
قصد بها ُّ
يسـمح بإنشـاء املحتـوى من قبـل رواده ،واالتصـال التفاعلي ()Interactive Communication
فيما بينهـم ،ويشـمل ذلـك عـدداً مـن املواقـع مـن أهمهـا :فيسـبوك ( ،)Facebookوتويتر
( ،)Twitterويوتيوب ( ،)Youtubeوفليكر ( )Flickrالتي تتيح للمسـتخدم إنشـاء ملف شـخيص
يضـم معلومـات عنـه ،إضافـة إىل قامئـة باألصدقـاء أو املتابِعين الذيـن يتبـادل معهـم املعلومـات
على اختلاف أمناطها.
•سياسـة اسـتخدام مواقـع الشـبكات االجتامعيـة (:)Usage Policy of Social Network Sites
قصـد بهـا مجموعـة مـن القواعـد واإلرشـادات التـي تضعهـا مؤسسـات التعليـم العـايل؛ لتنظيم
يُ َ
اسـتخدام تلـك املواقـع مـن قبـل طالبهـا وطالباتها وأعضـاء هيئـة التدريـس فيها الذين ينسـبون
أنفسـهم إليهـا على ملفاتهـم الشـخصية على مواقـع هذه الشـبكات.
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منهجية الدراسة وإجراءاتها
منهج الدراسة
اتبعت الدراسـة الحالية أسـلوب االسـتقصاء والتحليل ( .)Deliberative/ inquiry approachوترجع
الجـذور األوىل لهـذا األسـلوب يف أعمال جـون ديـوي ( ،)John Deweyويتكـون مـن عمليتين تجريـان معاً
كما يجـري ت َُرسـان يف آلـة ،هما :االسـتقصاء والتحليـل ،وبالرغـم مـن أن كل واحـدة منهما تجـري بشـكل
مسـتقل ،فـإن حركتهـا تتناغـم يف الوقـت نفسـه مـع حركـة األخـرى ،وتدعمهـا .ويعتبر االسـتقصاء يف هـذا
األسـلوب أكثر أهميـة مـن التحليـل يف تحديد العنارص األساسـية وتوجيـه البحث؛ فيام ينحصر دور التحليل
يف دعـم املعلومـات التـي ُجم َعـت ومنذجتهـا ضمـن إطار معين .ويتطلب نجاح هذا األسـلوب توافـر قاعدة
بيانـات موثقـة حـول املوضـوع املطـروح ،ومجموعة من القضايا واملسـارات البديلة التي تسـاعد عىل صياغة
اإلطـار العـام للموضـوع 40.وقـد سـعت الباحثـة مـن خاللـه السـتقصاء مـا ورد عن سياسـة اسـتخدام مواقع
الشـبكات االجتامعيـة يف الدراسـات السـابقة ،وبعـض املقـاالت العلميـة ،ووثائـق سياسـة اسـتخدام مواقـع
الشـبكات االجتامعيـة املتوافـرة على مواقـع بعـض الجامعـات األجنبيـة؛ ومـن ثَـ َّم تحليلـه ومزجـه للخروج
بعـدد مـن السياسـات التـي ميكـن االسـتفادة منهـا ،واعتامدها يف مؤسسـات التعليـم العايل.

خطوات الدراسة
سارت الدراسة وفق الخطوات اآلتية:
•حصر مـا توافـر مـن دراسـات تناولـت اسـتخدام مواقـع الشـبكات االجتامعيـة بشـكل عـام مثل
42
دراسـة غوليان–لـوي 41،ودراسـة ووديل وسيلفستري.
•حصر بعض املقاالت التي تناولت سياسـة اسـتخدام مواقع الشـبكات االجتامعيـة ،وكيفية صياغتها،
ومـن أهمهـا مقالـة لي ِلـرك ( 43،)Leclercومقالـة بونـد َوواغـوت 44،)Bond & Waggott( ،ومقالـة
45
سـتيورات وبريي (.)Stuart & Berry
ا

ا

ا

•حصر بعـض وثائـق سياسـة اسـتخدام مواقـع الشـبكات االجتامعيـة املتوافـرة على مواقـع بعض
الجامعـات األجنبيـة مثـل :جامعـة هارفـارد ( 46،)Harvard Universityجامعـة سـتانفورد
48
( 47،)Stanford Universityجامعـة أوكسـفورد (.)Oxford
ا

ا

ا

•اسـتخالص أهـم النقـاط والعنـارص التـي سـيتضمنها النمـوذج املقترح لسياسـة اسـتخدام مواقـع
الشـبكات االجتامعيـة يف مؤسسـات التعليـم العـايل ،وقـد جـاءت يف جزأيـن على النحـو اآليت:
1.1الجـزء األول – بيانـات عامـة :اشـتملت على( :عنـوان النمـوذج – مفهـوم مواقـع الشـبكات
االجتامعيـة – أهـداف وثيقـة سياسـة اسـتخدام مواقـع الشـبكات االجتامعية – نطـاق وثيقة
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سياسـة اسـتخدام مواقع الشـبكات االجتامعية – الجهات املسـؤولة عن تنفيذ وثيقة سياسـة
اسـتخدام مواقـع الشـبكات االجتامعيـة – املراجعـة والتحديـث – اسـم وعنـوان الجهـة التي
ميكـن الرجوع إليهـا لطلب املسـاعدة).
2.2الجـزء الثاين – سياسـة اسـتخدام مواقع الشـبكات االجتامعية :وتضمنت جميـع القواعد التي
ترغـب مؤسسـات التعليـم العـايل يف أن يلتـزم بهـا طالبهـا وطالباتهـا وأعضاء هيئـة التدريس
فيهـا عند اسـتخدام مواقع الشـبكات االجتامعية.

إجابة سؤال الدراسة
سعت الباحثة إىل اإلجابة عن سؤال الدراسة الذي ينص عىل ما يأيت:
•ما الصورة النهائية املقرتحة لسياسـة اسـتخدام مواقع الشـبكات االجتامعية يف مؤسسـات التعليم
العايل؟
وبنـا ًء على خطـوات الدراسـة الواردة مـن قبل فقد جـاءت الصورة النهائيـة للنموذج املقرتح لسياسـة
اسـتخدام مواقـع الشـبكات االجتامعية يف مؤسسـات التعليم العايل على النحو اآليت:
•الجزء األول – بيانات عامة :وهي كام يأيت:
– عنوان النموذج :وثيقة استخدام مواقع الشبكات االجتامعية.
– مفهـوم مواقـع الشـبكات االجتامعيـة :تشـمل مواقـع الشـبكات االجتامعيـة أي موقـع ميكِّن
مشتركيه من إنشـاء ملفـات تعريف عامة ميكـن التحكم يف بياناتها ،وتكويـن عالقات صداقة
مـع مشتركني آخريـن ،واالطلاع على ملفاتهـم وبياناتهـم الشـخصية ،وتبـادل األفـكار واآلراء
واملعلومـات معهم ،مثل :فيسـبوك ( ،)Facebookوتويرت ( ،)Twitterويوتيوب (،)YouTube
وفليكـر ( )Flickrوغريها.
– األهـداف :تهـدف هذه الوثيقـة إىل تعريف طالب الجامعة وطالباتهـا وأعضاء هيئة التدريس
فيها بـ :
◊مفهوم مواقع الشبكات االجتامعية.
◊نطاق وثيقة سياسة استخدام الشبكات االجتامعية.
◊الجهات املسؤولة عن تنفيذ وثيقة سياسة استخدام الشبكات االجتامعية.
◊وسائل املساعدة التي ميكن اللجوء إليها عند مواجهة أي سؤال محري أو مشكلة.
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◊املامرسـات التـي تكفل لطالب الجامعـة وطالباتها وأعضاء هيئة التدريس فيها اسـتخداماً
آمناً ومسـؤو ًال ملواقع الشـبكات االجتامعية.
– نطـاق وثيقـة سياسـة اسـتخدام مواقع الشـبكات االجتامعية :ترسي وثيقة سياسـة اسـتخدام
مواقـع الشـبكات االجتامعيـة على:
◊جميع طالب الجامعة وطالباتها وأعضاء هيئة التدريس فيها.
◊جميـع مواقـع الشـبكات االجتامعيـة ومـن ضمنهـا :فيسـبوك ( ،)Facebookوتويتر
( ،)Twitterويوتيـوب ( ،)YouTubeوفليكـر ( ،)Flickrوإنسـتاغرام (،)Instagram
وبنرتيسـت ( ،)Pinterestولينكـدإن ( )Linkedinوغريهـا مـن املواقـع.
– الجهات املسؤولة عن تنفيذ وثيقة سياسة استخدام مواقع الشبكات االجتامعية:
◊تتحمـل عمادة تقنيـة املعلومـات يف الجامعة املسـؤولية الكاملة عن تنفيذ هـذه الوثيقة
ومتابعتهـا ومراجعتها وتحديثها.
◊سـيكون طلاب الجامعـة وطالباتهـا وأعضـاء هيئـة التدريـس فيهـا مسـؤولني – ٌّ
كل مـن
موقعـه – عـن االلتـزام بقـراءة هـذه الوثيقـة ،وفهمها ،واإلبالغ عـن أي انتهـاك لها يصدر
مـن أي طـرف آخر.
– املراجعـة والتحديـث :سـتتم مراجعـة هـذه الوثيقـة وتحديثهـا مـرة كل سـتة أشـهر؛ ويرجع
ذلـك إىل أن التحديـث يتطلـب مـا هـو أكثر من مجـرد تحريـر بعـض السمات وتعديلها؛ إذ
يعنـي إعـادة إجـراء مسـح للمعلومـات الجديدة ومعالجتهـا .وهي وظيفة عىل قـدر ٍ
عال من
األهميـة يف أي مشروع ،وخاصـة أن حيـاة معظـم البيانات الرقمية ميكن أن تتراوح ما بني (1
و )10أعـوام ،وعـادة مـا تكـون البيانـات الرقمية صالحة لفرتة تتراوح ما بين ( 5و )10أعوام.
ومـع ذلـك ،فـإن تحديـث البيانـات دوريـاً أمـر ال غنـى عنـه؛ إذ تزيـد هـذه التحديثـات من
دقتهـا وتفاصيلهـا .كما أن التغييرات املتالحقـة يف معايير التصنيـف واإلجراءات قـد تتطلب
49
إجـراء هـذه التحديثات على فترات متقاربة.
– املساعدة :ألي سؤال أو استفسار أو مشكلة فض ًال اتصل بـ :
◊الهاتف00966 # - ######### :
◊الربيد اإللكرتوينexample@###.edu.sa :

يوليو 2015

125

•الجزء الثاين :سياسة استخدام مواقع الشبكات االجتامعية
– مقدمة:
تـدرك الجامعـة قيمـة الشـبكات االجتامعيـة ،واملنافـع التـي قـد تعـود مـن وراء اسـتخدامها يف تبادل
األخبـار واملعلومـات ،وتعزيـز الحوار األكادميي السـليم ،لذا تشـجع طالبها وطالباتها وأعضـاء هيئة التدريس
على االنخـراط فيهـا ،والتعـاون واإلبـداع يف اسـتخدامها داخـل حرمهـا وخارجـه .ومـن أجـل حاميـة سـمعة
الجامعـة وسـمعتهم فإنهـا تأمـل منهم االلتـزام باملامرسـات اآلتية:
– إدارة املحتوى:
◊تذكـر أن الشـبكات االجتامعيـة وسـيلة رائعة تبقيك على اتصال بالناس ،وتسـاعدك عىل تبادل
الخبرات والتواصـل معهـم ،لكنهـا يف الوقـت نفسـه ترتك لديهـم انطباعـاً مرئياً دامئـاً عنك ،عرب
مـا تكتبـه ومـا تجلبـه من أخبـار ومعلومـات ،وتذكر كذلك أن مـا يكتب هناك يبقـى لفرتة غري
محـدودة ،وقـد يصعب أحياناً محـوه أو حذفه.
◊فكّـر يف أن الصـور أو التعليقـات املسـيئة ميكـن أن يطلـع عليهـا أشـخاص خـارج مجموعـة
الصداقـة الخاصـة بـك ،مبـا يف ذلـك أفـراد أرستـك أو أربـاب العمـل الحاليين أو املحتملين يف
املسـتقبل.
◊ال تـدع فرصـة الجتـزاء أفـكارك مـن سـياقها الكامـل ،واختر املوقـع املناسـب للتعبير عنهـا .ال
تسـتخدم تويتر – مث ً
لا – إن مل تسـتطع التعبير عـن أفـكارك بعبـارة موجزة ،بل جـرب التعبري
عنهـا على مدونتـك الخاصـة حيـث ميكنـك الكتابـة مـن دون حـ ِّد أو قيد.
◊الحـظ أن أي حسـاب أو محتـوى منشـور – إذا اخترت تعريـف نفسـك كطالـب أو طالبـة أو
عضـو هيئـة تدريـس – سـيكون خاضعـاً لسياسـة الجامعـة.
◊راجع املحتوى قبل نرشه ،وتأكد من دقة معلوماته وخلوه من األخطاء اللغوية واإلمالئية.
◊ليكن ما تضيفه ذا قيمة وم ّيز بني اآلراء والحقائق.
– الخصوصية:
◊اسـتخدم إعـدادات الخصوصيـة لتقييـد بياناتـك التي تـود أن تسـمح لآلخرين باالطلاع عليها،
خاصـة أولئـك الذيـن ليسـوا أصدقاءك خـارج شـبكة اإلنرتنت.
◊احترم خصوصيـة اآلخريـن ،فلا تكشـف عـن معلومـات تخصهـم ،وال تنشر صورهـم معك إال
بعد اسـتئذانهم.
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– األصالة والشفافية:
◊وضّ ـح على حسـابك  -إذا اخرتت تعريف نفسـك كطالب أو طالبة أو عضـو هيئة تدريس – أن
اآلراء الـواردة فيـه تعرب عـن وجهة نظرك وال متثّل وجهـات نظر الجامعة.
◊تجنـب اسـتخدام األسماء املسـتعارة ،فاسـتخدام اسـمك الحقيقـي يضفـي أصالـة وقيمـة عىل
كل مـا تنرشه.
◊تعامل مع اآلخرين باحرتام ،وسيضمن ذلك أن يعاملوك باحرتام هم أيضاً.
– قوانني امللكية الفكرية:
◊التـزم بقوانين امللكيـة الفكريـة وحقـوق التأليـف والنشر ،وملزيـد مـن املعلومـات ارجـع إىل
الرابـط اآليتhttp://bit.ly/11nPtn9 :
◊تجنب انتحال أفكار اآلخرين.
◊ َوثِّ ْق أي معلومات تذكرها.
– ميثاق الرسية:
◊تجنـب نشر أي معلومـات أو وثائـق رسيـة ،تخـص الجامعـة ويـؤدي كشـفها إىل اإلرضار
بسـمعتها ،أو سـمعة أحـد منتسـبيها.
– تداول أخبار الجامعة:
◊تذكـر أن حسـابك الشـخيص ليـس املكان املناسـب لنرش أخبـار الجامعـة .إذا كان لديـك أخبار
أو معلومـات عـن الجامعـة ترغـب يف نرشهـا عبر حسـابك فراجـع حسـابات إدارة العالقـات
العامـة التابعـة للجامعـة على مواقـع الشـبكات االجتامعيـة وانسـخ روابـط األخبـار منهـا ،أو
أعـد تغريدهـا عرب حسـابك.
– الجدل والنقاش:
◊تجنـب الـرد على أي انتقـاد يُوجـه إىل الجامعـة أو مسـؤويل كلياتهـا وإداراتهـا ،عبر مواقـع
الشـبكات االجتامعيـة ،واتـرك أمـر الـرد للجهـات املكلفـة بذلـك يف الجامعـة.
◊ال تدخل يف مناقشة وأنت غاضب أو منزعج أبداً .أ ّجل الرد إىل أن تهدأ.
◊تجنب الجدل والدخول يف نقاش ال طائل من ورائه ،وقد يؤذي اآلخرين.
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نتائج الدراسة
توصلـت الدراسـة إىل اقتراح منـوذج لسياسـة اسـتخدام مواقـع الشـبكات االجتامعيـة يف مؤسسـات
التعليـم العـايل تكـون مـن جزأيـن:
•الجـزء األول – بيانـات عامـة :تضمنـت( :عنـوان النمـوذج – مفهـوم مواقع الشـبكات االجتامعية
– أهداف وثيقة سياسـة اسـتخدام مواقع الشـبكات االجتامعية – نطاق وثيقة سياسـة اسـتخدام
مواقـع الشـبكات االجتامعيـة – الجهـات املسـؤولة عـن تنفيـذ وثيقـة سياسـة اسـتخدام مواقـع
الشـبكات االجتامعيـة – املراجعـة والتحديـث – اسـم وعنـوان الجهـة التـي ميكـن الرجـوع إليهـا
لطلب املسـاعدة).
•الجـزء الثـاين – سياسـة اسـتخدام مواقـع الشـبكات االجتامعيـة :واشـتملت على :جميـع القواعد
التـي ترغـب مؤسسـات التعليـم العـايل يف أن يلتزم بهـا طالبهـا وطالباتها وأعضاء هيئـة التدريس
فيهـا عنـد اسـتخدام مواقع الشـبكات االجتامعية فيما يرتبط بـ ( :إدارة املحتـوى – الخصوصية –
األصالـة والشـفافية – قوانين امللكيـة الفكرية – ميثـاق الرسية – تداول أخبـار الجامعة – الجدل
والنقاش).

التوصيات
يف ضوء النتيجة التي توصلت لها الدراسة ،تويص الباحثة بأن:
•تعتنـي مؤسسـات التعليـم العـايل بصياغـة سياسـة السـتخدام مواقـع الشـبكات االجتامعيـة مـن
قبـل طالبهـا وطالباتهـا وأعضـاء هيئـة التدريـس فيهـا.
•تسـعى أقسـام تقنيـات التعليـم يف كليات الرتبيـة لتضمني مقرراتهـا الدراسـية موضوعات مفصلة
عن سياسـة اسـتخدام مواقع الشـبكات االجتامعية.
•تُط َّبـق السياسـة التـي اقرتحتهـا الدراسـة الحاليـة – بصـورة مبدئيـة – على أحد مواقع الشـبكات
االجتامعيـة ،وتقييـم تجـاوب طلاب مؤسسـات التعليـم العايل وطالباتهـا وأعضاء هيئـة التدريس
فيهـا معهـا ،ومـدى التزامهـم بهـا ،واقرتاحاتهـم على عنارصهـا ،ومـن ثَـ ّم تطويرها يف ضـوء ذلك،
متهيـداً لتعميمهـا على بقية مواقـع الشـبكات االجتامعية.
•تسـعى مؤسسـات التعليـم العـايل لنشر الوعـي مبفهـوم سياسـة اسـتخدام مواقـع الشـبكات
االجتامعيـة ،خاصـة يف عمليتـي التعليـم والتعلم؛ لضامن اسـتخدامها بطريقة آمنة ومسـؤولة من
قبـل طلاب مؤسسـات التعليـم العـايل وطالباتهـا وأعضاء هيئـة التدريـس فيها ،وذلـك من خالل
دورات تدريبيـة قصيرة ،أو منشـورات مطبوعـة ،أو أفلام وثائقيـة قصيرة.
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الدراسات المقترحة
يف ضوء النتيجة التي توصلت لها الدراسة ،تقرتح الباحثة:
•إجـراء دراسـة لقيـاس مـدى وعـي طلاب مؤسسـات التعليـم العـايل وطالباتهـا وأعضـاء هيئـة
التدريـس مبامرسـات سياسـة اسـتخدام مواقـع الشـبكات االجتامعيـة املقرتحـة يف الدراسـة الحاليـة.
•إجـراء دراسـة لقيـاس أثـر تطبيـق سياسـة اسـتخدام مواقـع الشـبكات االجتامعيـة يف مشـاركات
طلاب مؤسسـات التعليـم العـايل وطالباتهـا وأعضـاء هيئـة التدريس ،عىل حسـاباتهم الشـخصية
خلال فترة معينة.
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