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استهدفت هذه الدراسة حديد مدى اهتمام مؤسسات التعليم العايل الرمسية " احلكومية " واخلاصة او االهلية ىف
اجلمهورية اليمنية باستخدام شبكات التواصل االجتماعي ىف نشر وتعزيز ثقافة اجلودة واالعتماد االكادميي بني
املنتسبني هلذه املؤسسات  ,وعرض وحتليل بعض االشكال والنماذج التطبيقية املستخدمة يف نشر وتعزيز ثقافة
اجلودة واالعتماد االكادميي من خالل مواقع شبكات التواصل االجتماعي( .فيس بوك  ,تويرت  ,يوتيوب)
واعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي القائم على مراجعة العديد من البحوث والدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع البحث ,
واملسح على شبكة االنرتنت ( )Web surveyملواقع شبكات التواصل االجتماعي – حمل البحث – وخلصت الدراسة اىل

وجود قصور يف اهتمام مؤسسات التعليم الرمسية " احلكومية " واخلاصة او االهلية باجلمهورية اليمنية يف نشر ثقافة
اجلودة واالعتماد االكادميي بني املنتسبني هلذه املؤسسات  ,من خالل مواقع شبكات التواصل االجتماعي .
وأوصت الدراسة بضرورة استفادة مجيع املؤسسات واجلهات املعنية بالتعليم العاىل وضمان اجلودة واالعتماد
االكادميي باجلمهورية اليمنية من مزايا وإمكانات مواقع شبكات التواصل االجتماعي يف الرتويج لثقافة اجلودة
واالعتماد االكادميي بني املنتسبني ملختلف هذه املؤسسات  ,وذلك من خالل تصميم حسابات وصفحات
متخصصة هبذا اجلانب على خمتلف مواقع التواصل االجتماعي وخصوصا املواقع االكثر انتشارا بني مستخدمى
شبكة االنرتنت ىف اليمن مثل فيسبوك وتويرت ويوتيوب .
الكلمات المفتاحية  :الرتويج  ,مواقع التواصل االجتماعي  ,شبكة االنرتنت  ,ثقافة اجلودة  ,االعتماد االكادميي  ,اجلامعات
اليمنية  ,فيسبوك  ,تويرت  ,يوتيوب

المبحث االول
المنهجية والدراسات السابقة
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تمهيد

لقد أحدثت التطورات التكنولوجية احلديثة يف منتصف عقد التسعينات من القرن أملاضي  ,نقلة نوعية وثورة حقيقية يف عامل
االتصال حيث انتشرت شبكة اإلنرتنت يف كافة أرجاء املعمورة  ,وربطت أجزاء هذا العامل املرتامية بفضائها الواسع  ,ومهدت
الطريق لكافة اجملتمعات للتقارب والتعارف وتبادل اآلراء واألفكار والرغبات  ,واستفاد كل متصفح هلذه الشبكة من الوسائط
املتعددة املتاحة فيها ,وأصبحت أفضل وسيلة لتحقيق التواصل والتفاعل بني االفراد واجلماعات.
وتعد مواقع شبكات التواصل االجتماعي مثل ( :الفيس بوك – تويرت – ماي سبيس – اليف بوون – هاي فايف – أوركت –
تاجد – ليكند إن – يوتيوب وغريها) ,من ابرز مواقع شبكة االنرتنت وأوسعها انتشارا وأكثرها استخداما يف العصر احلديث  ,ملا
توفره هذه املواقع من مميزات ووسائل وإمكانات متعددة ىف التواصل والتفاعل االلكرتوين بني االفراد واجلماعات على شبكة
االنرتنت .
أوال  :منهجية الدراسة

-3مشكلة الدراسة وتساؤالتها :
توفر شبكات التواصل االجتماعي على شبكة االنرتنت العديد من اإلمكانات والوسائل واملميزات يف الرتويج والتفاعل املباشر بني
األفراد واجلماعات املختلفة من خالل شبكة االنرتنت  .ومتثل هذه الشبكات اإللكرتونية وسائل فعالة ميكن ملؤسسات التعليم
العايل واجلهات املعنية بضمان اجلودة والعتماد االكادميي استغالهلا يف نشر وتعزيز ثقافة اجلودة واالعتماد االكادميي بني املنتسبني
هلذه املؤسسات من اساتذة وعاملني وطالب .
واملشكلة اليت تسعى هذه الدراسة إىل معاجلتها تكمن يف كيفية االستفادة من إمكانيات ومميزات شبكات التواصل االجتماعي
على اإلنرتنت يف نشر وتعزيز ثقافة اجلودة واالعتماد االكادميي بني املنتسبني ملؤسسات التعليم العاىل من اساتذة وعاملني وطالب
.

ويمكن التعبير عن مشكلة الدراسة من خالل محاولة اإلجابة عن التساؤالت التالية:
_ماذا تعين شبكات التواصل االجتماعي وما امهيتها ىف نشر وتعزيز ثقافة اجلودة واالعتماد االكادميي بني املنتسبني ملؤسسات
التعليم العاىل من اساتذة وعاملني وطالب من خالل مواقع هذه الشبكات على االنرتنت ؟
 ما مدى اهتمام مؤسسات التعليم العايل الرمسية " احلكومية " واخلاصة او االهلية ىف اجلمهورية اليمنية  ,بضمان اجلودةواالعتماد االكادميي واستخدام شبكات التواصل االجتماعي ىف نشر وتعزيز ثقافة اجلودة واالعتماد االكادميي بني املنتسبني هلذه
املؤسسات ؟

_ما هي ابرز اجلوانب والنماذج التطبيقية الستخدام مواقع شبكات التواصل االجتماعي ىف نشر وتعزيز نشر وتعزيز ثقافة اجلودة
واالعتماد االكادميي ؟
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-3أهداف الدراسة :

تستهدف هذه الدراسة ما يلي :
_حتديد مفهوم وأمهية شبكات التواصل االجتماعي على اإلنرتنت ؟ وابرز املميزات اليت توفرها هذه الشبكات يف الرتويج والتفاعل
بني األفراد واجلماعات على الشبكة .
_حتديد مدى اهتمام مؤسسات التعليم العايل الرمسية " احلكومية " واخلاصة او االهلية ىف اجلمهورية اليمنية  ,بضمان اجلودة
واالعتماد االكادميي  ,واستخدام شبكات التواصل االجتماعي ىف نشر وتعزيز ثقافة اجلودة واالعتماد االكادميي بني املنتسبني هلذه
املؤسسات .
_عرض وحتليل بعض االشكال والنماذج التطبيقية املستخدمة يف نشر وتعزيز ثقافة اجلودة واالعتماد االكادميي من خالل مواقع
شبكات التواصل االجتماعي.
_وضع مقرتحات لتفعيل دور شبكات التواصل االجتماعي يف نشر وتعزيز ىف نشر وتعزيز ثقافة اجلودة واالعتماد االكادميي خالل
مواقع هذه الشبكات على اإلنرتنت يف ضوء نتائج هذه الدراسة.

 -0أهمية الدراسة :
كما تكمن أمهية هذه الدراسة من كوهنا من الدراسات القليلة والنادرة اليت تتناول استخدام شبكات التواصل االجتماعي على
االنرتنت يف نشر وتعزيز ثقافة اجلودة واالعتماد االكادميي  ,وذلك من خالل معرفة مدى اهتمام مؤسسات التعليم العايل الرمسية
" احلكومية " واخلاصة او االهلية ىف اجلمهورية اليمنية باستخدام شبكات التواصل االجتماعي ىف نشر وتعزيز ثقافة اجلودة
واالعتماد االكادميي بني منتسبيها  ,واستعراض بعض االشكال والنماذج التطبيقيه لكيفية نشر وتعزيز ثقافة اجلودة واالعتماد
االكادميي من خالل هذه املواقع  ,وبالتايل سوف تشكل نتائج هذه الدراسة نقطة بداية لدراسات الحقه أكثر عمقاً وختصصاً
يف هذا اجلانب انشاء اهلل .

-4اسلوب الدراسة:
وفقا لطبيعة وأهداف الدراسة  ,اعتمد الباحث يف هذه الدراسة على اسلوبني :
 املنهج الوصفي النظري القائم على مراجعة وحتليل نتائج العديد من الدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع هذه الدراسة ,هبدف اعداد االطار النظري للدراسة واإلجابة على تساؤالهتا املتعلقة مبفهوم وأمهية ومميزات شبكات التواصل االجتماعي
وأمهية استخدامها ىف نشر وتعزيز ثقافة اجلودة واالعتماد االكادميي .
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 املسح على شبكة االنرتنت "  " web surveyملواقع شبكات التواصل االجتماعي (فيسبوك ,تويرت  ,يوتيوب ) ومواقعحمركات وأدلة البحث املشهورة على االنرتنت مثل " Google " :و "  " yahooهبدف معرفة مدى اهتمام مؤسسات
التعليم العايل الرمسية " احلكومية " واخلاصة او االهلية ىف اجلمهورية اليمنية باستخدام شبكات التواصل االجتماعي ىف نشر
وتعزيز ثقافة اجلودة واالعتماد االكادميي بني منتسبيها من خالل هذه املواقع  ,واإلطالع على مناذج تطبيقية لصفحات
وحسابات ذات صلة مبوضوع الدراسة على شبكات التواصل االجتماعي (فيسبوك ,تويرت  ,يوتيوب ) هبدف االستفادة
منها ىف اعداد اجلانب التطبيقي من الدراسة واملتعلق بكيفية توظيف او استخدام مواقع شبكات التواصل االجتماعي –من
الناحية التطبيقية – ىف نشر وتعزيز ثقافة اجلودة واالعتماد االكادميي من خالل هذه املواقع على شبكة االنرتنت.

 -5مجتمع وعينة الدراسة :
يشمل جمتمع الدراسة مؤسسات التعليم العاىل الرمسية " احلكومية " واخلاصة او االهلية العاملة باجلمهورية اليمنية حىت اعداد هذه
الدراسة فيما تشمل عينة الدراسة اجلهات املعنية بضمان اجلودة واالعتماد االكادميي ىف مؤسسات التعليم العاىل باجلمهورية اليمنية
و الصفحات واحلسابات التابعة هلا على مواقع شبكات التواصل االجتماعي ( فيسبوك  ,تويرت  ,يوتيوب ) .حىت تأريخ -51
3152-55م وهو تأريخ االنتهاء من اعداد هذه الدراسة .باإلضافة اىل تصفح الباحث لبعض الصفحات واحلسابات املتعلقة
مبوضوع الدراسة ملؤسسات عربية متخصصة بضمان اجلودة واالعتماد االكادميي على شبكات التواصل االجتماعي ( فيسبوك ,
تويرت  ,يوتيوب ) وذلك لالستفادة منها يف اعداد اجلزء التطبيقي من الدراسة املتعلق بتوضيح كيفية االستفادة التطبيقية من
*
امكانات ومزايا شبكات التواصل االجتماعي يف نشر وتعزيز ثقافة اجلودة واالعتماد االكادميي .
 -6حدود الدراسة:
اقتصرت هذه الدراسة يف حدودها املوضوعية على كيفية االستفادة من مزايا وإمكانات مواقع شبكات التواصل االجتماعي يف
نشر وتعزيز ثقافة اجلودة واالعتماد االكادميي  .ومدى اهتمام مؤسسات التعليم العايل الرمسية " احلكومية " واخلاصة او االهلية ىف
اجلمهورية اليمنية باستخدام مواقع هذه الشبكات ىف نشر وتعزيز ثقافة اجلودة واالعتماد االكادميي بني منتسبيها من االساتذة
والعاملني والطالب .
كما اقتصرت هذه الدراسة يف حدودها املكانية على مواقع شبكات التواصل االجتماعي التالية (فيس بوك  ،تويرت ،يوتيوب )
وذلك ملا حتظى به هذه املواقع من شهره كبريه واستخدام واسع يف العامل العريب واإلسالمي بشكل خاص.ب اإلضافة إىل ما
تتضمنه هذه املواقع من مميزات وإمكانات متعددة تتعلق بأهداف هذه الدراسة  .وبالتايل مل تتعرض هذه الدراسة ملختلف
اإلمكانات والوسائل واخلدمات اليت توفرها شبكة االنرتنت يف التفاعل االلكرتوين بني األفراد واجلماعات من خالل مواقعها
املتنوعة إال بالقدر الذي خيدم أهداف هذه الدراسة.

*

 -ويوضح ملحق الدراسة بيان مبفردات العينة من الصفحات واحلسابات املتعلقة مبوضوع الدراسة

 -7هيكل الدراسة :
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تتكون هذه الدراسة من ثالثة مباحث هى :
المبحث االول  :ويتضمن عرضا ملنهجية الدراسة (مشكلة الدراسة وتساؤالهتا وأهداف وأمهية هذه الدراسة واألسلوب املتبع ىف
اجناز هذه الدراسة وحدودها املوضوعية واملكانية ومكوناهتا االساسية ) باالضافة اىل عرض الدراسات السابقة .
المبحث الثاني  :يتضمن االطار النظري للدراسة ويتناول فيه الباحث عرض موجز ملفهوم شبكات التواصل االجتماعي وابرز

مميزاهتا وأمهيتها يف نشر وتعزيز ثقافة اجلودة واالعتماد االكادميي

المبحث الثالث  :ويتضمن اجلانب التطبيقي للدراسة ومن خالله يعرض الباحث حتليل نتائج املسح على شبكة االنرتنت ملدى
اهتمام مؤسسات التعليم العايل الرمسية " احلكومية " واخلاصة او االهلية ىف اجلمهورية اليمنية باستخدام مواقع شبكات التواصل
االجتماعي ( فيسبوك  ,تويرت  ,يوتيوب ) ىف نشر وتعزيز ثقافة اجلودة واالعتماد االكادميي بني منتسبيها من االساتذة والعاملني
والطالب وعرض بعض اجلوانب والنماذج التطبيقية الستخدام مواقع شبكات التواصل االجتماعي ىف نشر وتعزيز ثقافة اجلودة
واالعتماد االكادميي  ,باإلضافة اىل عرض نتائج وتوصيات الدراسة .
ثانيا :الدراسات السابقة :
اسفر البحث يف االدبيات املتصلة مبوضوع شبكات التواصل االجتماعي واستخدامها ىف نشر وتعزيز ثقافة اجلودة واالعتماد
االكادميي ,عن عدم متكن الباحث من احلصول على اي دراسات تناولت هذا اجلانب  ,ىف مقابل توافر العديد من الدراسات الىت
تناولت استخدام شبكات التواصل االجتماعي ىف جماالت اخرى كالتعليم والتوعية والدعوة وخدمة القرآن الكرمي  ,والعالقات
االجتماعية واملشاركة السياسية والتسويق....اخل  ,ومن ابرز هذه الدراسات :
 دراسة ( المنصور  ) 3333 ,تناولت تأثري شبكات التواصل اإلجتماعي على مجهور املتلقني من خالل دراسة مقارنةللمواقع االجتماعية واملواقع اإللكرتونية العربية كنموذج  .وخلصت الدراسة إىل نتيجة توضح مدى تأثري شبكات التواصل
اإلجتماعي على مجهور املتلقني  ,وإنه مل يعد بإمكان متصفحي اإلنرتنت االستغناء عنها  ,ملا توفره من أخبار وتغطية شاملة
وعاجلة ومعلومات ومعارف مفيدة ومتنوعة  ,وحمادثة (دردشة) مع األهل واألصدقاء وزمالء الدراسة والعمل وتبادل امللفات
والصور ومقاطع الفيديو  ,إضافة إىل أهنا جماالً مفتوحاً لتبادل اآلراء والتعليقات على اآلراء والردود على تلك التعليقات ,
وخلق صداقات افرتاضية جديدة واسرتاحة وثقافة وترفيه.
 دراسة ( العالونة  )3333 ,وهدفت هذه الدراسة إىل التعرف على دور مواقع التواصل االجتماعي ,يف حفز املواطننياألردنيني للمشاركة يف فعاليات احلراك اجلماهريي  ,باستخدام منهج املسح اإلعالمي بشقيه الوصفي والتحليلي  ,على عينة
توصـلت إليها هذه الدراسة  :أن ما نسبته
بلغت ( )392مفردة  ,من النقابيني يف مدينة إربد .وكان من أبرز النتائج اليت ّ
( )%7,,7من النقابيني يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي ,و ( )%3,,2منهم يستخدموهنا ألهنا تتيح الفرصة
للتعبري عن اآلراء حبرية .كما أن ( )%11,2من النقابيني يستخدمون الفيسبوك و ( )%37,5يستخدمون تويرت ,وأن

دوافع استخداماهتم هلذه املواقع تتمثل بأهنا تسمح بالتواصل مع األصدقاء بنسبة ( ,)%3,,1وتتيح الفرصة للتعبري عن
اآلراء حبرية مطلقة بنسبة (.)%35,,
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 دراسة ( ابوزيد  )3333 ,تناولت هذه الدراسة دور املواقع االجتماعية التفاعلية يف توجيه الرأى العام الفلسطيين  ،ومدىتأثريها على واقع املشاركة السياسية  ،وخلصت الدراسة اىل جمموعة من النتائج منها:اسهام املواقع االجتماعية التفاعلية
بشكل واضح يف التأثري على توجهات الرأى العام يف اجملتمع الفلسطيين .وتؤثر املواقع االجتماعية التفاعلية يف زيادة الوعي
السياسي لدى افراد اجملتمع  ،وتعزز من املسئولية االجتماعية لديهم  ،مما انعكس إجيابياً على مستوى املشاركة السياسية.
وأوصت الدراسة بضرورة اهتمام صناع القرار باملواقع االجتماعية التفاعلية  ،بوصفها وسيلة اتصال مهمة وفعالة يف تناول
القضايا السياسية  ،وحلقة وصل مباشرة ما بني أفراد اجملتمع وصناع القرار السياسي.
 دراسة ( نومار  ) 3333 ,استهدفت هذه الدراسة معرفة اثر استخدام مواقع الشبكات االجتماعية يف العالقاتاالجتماعية من خالل دراسة عينة من مستخدمي موقع الفيسبوك يف اجلزائر .واظهرت نتائج الدراسة ان النسبة األكرب من
املبحوثني تقضي أكثر من ثالث ساعات يف استخدام الفيسبوك ,و يستخدم أغلب أفراد العينة موقع الفيسبوك بدافع
التواصل مع األهل واألصدقاء إىل جانب التثقيف  ،وقد بينت النتائج أن هنالك فروق ذات داللة إحصائية بني استخدام
الذكور واإلناث  ،وتبني أيضا أن املبحوثني األكرب سنا يتعاملون بنوع من الوعي عند استخدامهم ملوقع الفيسبوك ,كما
أسفرت الدراسة أن استخدام هذا املوقع يؤثر يف االتصال الشخصي وجها لوجه  ،ويف تفاعل املستخدمني مع اقارهبم
وأصدقائهم .
 دراسة (الشهري  )3333 ,سعت هذه الدراسة يف شقيها النظري والتحليلي إىل وصف جماالت توظيف الشبكاتاالجتماعية يف جمال خدمة علوم القرآن  ،بوخلصت الدراسة إىل تأكيد احلاجة إىل استثمار الشبكات االجتماعية خلدمة
القرآن وعلومه  ،نظرا لوجود طلب وجناح يف هذا اجملال  ،لكنها كشفت عن ضعف عام يف التطبيقات احلالية هلذا التوظيف
نتيجة عوامل من أمهها ضعف التخصص والتفاعلية وغياب العمل املؤسسي .كما أظهرت النتائج عن جوانب إجيابية ميكن
تعزيزها  ،أمهها استثمار اخلصائص الفنية للشبكات من خالل تنوع كبري يف الطبيعة الفنية للمواد املعروضة  ،والتفاعل اجليد
من اجلمهور مع صفحات وحسابات القرآن وعلومه  ،وتغطية غالب جماالت القرآن وعلومه يف الصفحات واحلسابات ذات
األهداف الدعوية .وختمت الدراسة بتوصيات عملية تستهدف تطوير التوظيف األمثل للشبكات االجتماعية يف خدمة
القرآن وعلومه.
 دراسة (  ) Irshad Hussain, et al , 2012تناولت هذه الدراسة االستخدام األكادميي ملواقع التواصلاالجتماعي على شبكة االنرتنت ىف التفاعل مع ممارسات و مشاكل طالب اجلامعة  ,واستهدفت الدراسة حتديد مدى
استخدام عينة بلغت  211طالب وطالبة من كلية الرتبية يف احدى اجلامعات الباكستانية ملواقع شبكات التواصل
االجتماعي  ,ىف العملية التعليمية واالتصال والتفاعل مع اهليئة االكادميية واإلدارية ىف اجلامعة حلل مشاكلهم وممارسة
اجراءات ادارية وأكادميية من خالهلا .

وأظهرت نتائج الدراسة أن الغالبية (  )٪ 91من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي تستخدم موقع التواصل (فيسبوك
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) .وأهنا تستخدم مواقع التواصل االجتماعي لتطوير عالقات أكادميية مع زمالئهم وأساتذهتم والعاملني ىف اجلامعة وتبادل
التجارب واملعلومات العلمية واألكادميية فيما بينهم مع االخرين يف اجملتمع الدوىل  .وأوصت الدراسة بضرورة اهتمام
اجلامعات بتدريب وتنمية مهارات طالهبا والعاملني فيها يف كيفية استخدام مواقع التواصل االجتماعي والتفاعل االكادميي
من خالهلا .
 دراسة ( العرفج  )3333 ,والىت ألقت بعض الضوء على وسائل االتصال االجتماعي واستخدامها كلغة متطورة للحوارواالتصال اإلنساين  ،و نشر الوعي الديين وحوار األديان  .وأوصت الدراسة بتفعيل استخدام هذه الوسائل االجتماعية
كلغة متطورة ومتحضرة يف التواصل واحلوار بني أتباع األديان .
 دراسة ( العتيبي  ) 3333 ,والىت تتناولت استخدامات طالب وطالبات اجلامعات السعودية للفيس بوك ،و استهدفتالدراسة التعرف على دوافعهم واالشباعات املتحققة  ،ومعرفة الفروق بني أفراد العينة حسب اخلصائص الدميوغرافية ،
وأجريت على عينة عشوائية قوامها  332فرد اً .وقد توصلت الدراسة إىل أن  % 92.3من أفراد العينة يستخدمون
الفيس بوك وهلم صفحات م ّفعلة ،وأن الذين عدد أصدقائهم  352فأكثر بلغت نسبتهم  ، % 52.3يف حني بلغت
نسبة من يشرتك من مستخدمي شبكة الفيس بوك يف جمموعة خاصة  , % ,3.3وأن غالبية أفراد العينة يستخدمون
الفيس بوك من ساعة فأكثر يومياً ونسبتهم  ، % 33.2ومل تظهر النتائج فروقاً دالة إحصائياً بني الذكور واإلناث مبدى
االشرتاك يف جمموعة خاصة على الفيس بوك وجنس أفراد العينة.
 دراسة( حافظ  )3333 ,هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على الدوافع احلقيقية للتواصل بني الشباب اجلامعي من خاللالشبكات االجتماعية .وأكدت الدراسة أن تواصل الشباب اجلامعي من خالل الشبكات االجتماعية يعد ظاهرة اجتماعية
أكثر منها ضرورة أحدثتها التكنولوجيا احلديثة .وأظهرت أن إدمان الفئة الشبابية على االستخدام املفرط للشبكات
االجتماعية ،أدى إىل فقدان املهارات املطلوبة إلقامة عالقات إجتماعية يف البيئة اجملتمعية الواقعية ،وتراجع االتصال
الشخصي املواجهي يف مقابل التواصل عرب الشبكات اإلجتماعية ،األمر الذي يؤدي إىل جنوح الشباب حنو اإلغرتاب
اإلجتماعي.
 دراسة (عوض  )3333 ,هدفت الدراسة اىل فحص أثر مواقع التواصل االجتماعي يف تنمية املسؤولية اجملتمعية لدى فئةالشباب وذلك من خالل تطبيق برنامج تدرييب على جمموعة من شباب جملس شبايب يف فلسطني  ,وأوصت الدراسة
بضرورة نشر الوعي لدى فئة الشباب حول دور مواقع التواصل االجتماعي وأثر ه يف تنمية شخصياته وإرشادهم لالستخدام
األمثل ملواقع التواصل االجتماعي و ضرورة عقد دورات تدريبية لفئة الشباب تستهدف تطوير مهاراهتم يف توظيف مواقع
التواصل االجتماعي يف خدمة قضاياهم وقضايا أمتهم وخباصة يف جمال املناصرة والضغط.
 دراسة (  ) Ella and Ralf , 2011تناولت هذه الدراسة استخدام شبكات التواصل االجتماعي كأدوات لرتويجاملشاركات االلكرتونية  ,وكيف ميكن للمؤسسات املختلفة ومنها مؤسسات التعليم الرتويج لفعالياهتا العلمية واألكادميية

كاملؤمترات والندوات وورش العمل من خالل تصميم صفحات متخصصة هبذه الفعاليات على مواقع التواصل االجتماعي
وتشجيع املستهدفني منها التواصل واملشاركة االلكرتونية ىف هذه الفعاليات من خالل شبكات التواصل االجتماعي
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 دراسة (  ) Kissle , 2010تناولت هذه الدراسة االتصال والرتويج للتعليم العاىل من خالل شبكات التواصلاالجتماعي  .واستهدفت هذه الدراسة حتليل كيف ميكن ملؤسسات التعليم العايل االستفادة من مميزات وإمكانات
شبكات التواصل االجتماعي ىف االتصال والرتويج لرباجمها وخدماهتا لتعليمية واألكادميية وإجراءات االلتحاق والتفاعل مع
هذه املؤسسات من خالل مواقع شبكات التواصل االجتماعي بني افراد اجليل احلاىل  -جيل االلفية – من الطالب الذين
اصبح تواجدهم واستخدامهم هلذه الشبكات يتزايد يوما بعد يوم  .وأوصت الدراسة بضرورة العمل على جعل مواقع
التواصل االجتماعي اخلاصة هبا قنوات فعالة لرتويج براجمها ومساعدة طالهبا على االستفادة املثلى منها .

 دراسة ( رضا  ) 3332,وتناولت هذه الدراسة حدود التفاعل االجتماعي يف اجملتمعات االفرتاضية على شبكة اإلنرتنت ,وخلصت إىل نتائج تتعلق مبتغري )استخدامات الشبكات االجتماعية( أمهها :أن استخدام شبكات التعارف االجتماعية مثل
"الفيسبوك "واجملموعات اليت تتشكل فيها واملنتديات واملدونات  ،حلشد اجلماهري املتفرقة جغرافيا وعقائديا للضغط على
األنظمة السياسية للمطالبة مبزيد من احلقوق والتعبري حبرية كاملة عن اآلراء واملعتقدات

 دراسة (المجالى  )3337 ,هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أثر استخدام اإلنرتنت على العالقات االجتماعيةلدى الشباب اجلامعي يف اجملتمع األردين  ،من خالل استطالع آراء عينة من طلبة جامعة مؤته بلغ تعدادها ( )231مبحوثاً
ومبحوثه  ،مت اختيارها بطريقة عشوائية  .وأظهرت نتائج الدراسة بأن أثر استخدام اإلنرتنت على العالقات االجتماعية يزداد
يف حالة استخدام الطلبة لإلنرتنت مبفردهم  ،وكلما زاد عدد ساعات االستخدام اليومي .كما أظهرت النتائج بأن أكثر
استخدامات اإلنرتنت هي لغايات علمية وحبثية ،وتتم يف معظمها داخل احلرم اجلامعي.
من خالل مراجعة الدراسات السابقة المتعلقة بشبكات التواصل االجتماعي واستخداماتها فى عدة مجاالت ومنها نشر
ثقافة الجودة واالعتماد االكاديمي يمكن استخالص ما يلي :
 تنوع جماالت استخدام شبكات التواصل االجتماعي الذي ركزت عليها هذه الدراسات  ,لكن مل تركز اى منها علىكيفية توظيف هذه الشبكات يف نشر وتعزيز ثقافة اجلودة واالعتماد االكادميي  ,وهو ما تركز عليه هذه الدراسة .
 أكدت معظم هذه الدراسات على أمهية املتغريات االتصالية احلديثة يف عمليات اكتساب املعرفة  ،خاصة املؤثرة يفالتعلم الذايت  ،كالشبكات االجتماعية.والتأثريات املعرفية هلذه الظاهرة العصرية  ،وتدرج االرتقاء بتطبيقاهتا العملية
واستخداماهتا  ،وتوقع تأثرياهتا طويلة املدى على خمتلف االنساق والعالقات االجتماعية.
 أكدت كثري من الدراسات السابقة على أمهية القيام باملزيد من الدراسات املعمقة  ،إللقاء الضوء على خمتلف جوانباستخدامات اجلمهور للشبكات االجتماعية  ،وتفعيل جوانبها التطبيقية العملية يف تلبية حاجات اجملتمعات البشرية.
 التأكيد على أمهية توظيف شبكات التواصل االجتماعي يف التوعية والتعليم و التبادل املعريف الثقايف والفكري بنياألمم.

المبحث الثاني
االطار النظري للدراسة
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تمهيد :
يتضمن هذا املبحث عرضا موجزا ملفهوم ومميزات وأنواع شبكات التواصل االجتماعي  ,وأمهية استخدامها يف نشر وتعزيز ثقافة
اجلودة واالعتماد االكادميي  .وذلك على النحو التاىل:

اوال  :مفهوم شبكات التواصل االجتماعي Social Networking

هناك من يعرف الشبكات االجتماعية بأهنا "مواقع تشكل جمتمعات إلكرتونية ضخمة  ،وتقدم جمموعة من اخلدمات  ،اليت من
شأهنا تدعيم التواصل والتفاعل بني أعضاء الشبكة االجتماعية  ،من خالل اخلدمات والوسائل املقدمة  ،مثل  :التعارف والصداقة
 ،املراسلة واحملادثة الفورية  ،إنشاء جمموعات اهتمام  ،وصفحات لألفراد واملؤسسات  ،واملشاركة يف األحداث واملناسبات ،
ومشاركة الوسائط مع اآلخرين كالصور والفيديو  ،والربجميات " ( الشهرى  , 3153,ص )3,
وهناك من يرى بأن الشبكات االجتماعية " مصطلح يطلق على جمموعة من املواقع على شبكة االنرتنت العاملية  ،تتيح التواصل
بني األفراد يف بيئة جمتمع افرتاضي  ،جيمعهم االهتمام أو االنتماء لبلد أو منظمة أو فئة معينة  ،يف نظام عاملي لنقل املعلومات "
()Joan, 2011
ويعرفها العرفج بأهنا "عبارة عن مواقع على اإلنرتنت يتواصل من خالهلا ماليني البشر الذين جتمعهم اهتمامات أو ختصصات
معينه  ،ويتاح ألعضاء هذه الشبكات مشاركة امللفات والصور وتبادل مقاطع الفيديو وإنشاء املدونات وإرسال الرسائل وإجراء
احملادثات الفورية وغري ذلك " (العرفج )2 : 3155 ,
ثانيا :مميزات شبكات التواصل االجتماعي :
تتميز شبكات التواصل االجتماعي بعد مميزات ابرزها ما يلي ) Prell,2011( :
 -5العاملية واالنتشار العاملي الكبري ىف اعداد مستخدميها  :حيث الغت شبكة االنرتنت احلواجز اجلغرافية واملكانية والزمنية يف
االتصال والتفاعل بني االفراد واجلماعات حول العامل .
 -3التفاعلية :فالفرد فيها كما أنه مستقبل وقارئ  ،فهو مرسل وكاتب ومشارك  ،فهي تلغي السلبية املقيتة يف اإلعالم القدمي –
التلفاز والصحف الورقية  -وتعطي حيز للمشاركة الفاعلة من املشاهد والقارئ ) .املنصور ) 3153 ,
 -2التنوع وتعدد االستعماالت ،فيستخدمها الطالب للتعلم  ،والعامل لبث علمه وتعليم الناس  ،والكاتب للتواصل مع القراء...
وهكذا.
 -,سهولة االستخدام ،فالشبكات االجتماعية تستخدم  -باإلضافة للحروف وبساطة اللغة  -الرموز والصور اليت تسهل
للمستخدم التفاعل والتواصل مع االخرين من خالل مواقعها على االنرتنت .
 -1التوفري واالقتصادية  ،فهذه الشبكات توفر على املستخدم الكثري من اجلهد والوقت واملال يف التواصل والتفاعل مع االخرين
من خالهلا  ،يف ظل جمانية االشرتاك والتسجيل يف هذه الشبكات .

ثالثا  :استخدامات شبكات التواصل االجتماعي :
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هناك الكثري من االستخدامات االجيابية هلذه الشبكات يف عدة جماالت كخدمات التواصل الشخصي أو التعليمي  ،أو
احلكومي والرتوجيي واإلخباري .وذلك على النحو التايل :
 -3االستخدامات االتصالية الشخصية .وهو االستخدام األكثر شيوعاً لشبكات التواصل االجتماعي  ،حيث ميكن من خالل
مواقع هذه الشبكات تبادل املعلومات وامللفات اخلاصة والصور ومقاطع الفيديو  ،كما أهنا جمال رحب للتعارف والصداقة  ،وخلق
جو جمتمعى بني مستخدمى هذه الشبكات يتميز بوحدة األفكار والرغبات غالباً  ،وإن اختلفت أعمارهم وأماكنهم ومستوياهتم
العلمية.

 -3االستخدامات التعليمة .تلعب الشبكات االجتماعية دورا مهما يف تطوير التعليم اإللكرتوين وتعمل على إضافة اجلانب
االجتماعي له  ،وأصبحت مواقع هذه الشبكات ساحة لالتصال والتواصل بني خمتلف اطراف العملية التعليمية خارج نطاق
املدرسة او اجلامعة  ,وبات بإمكان الطالب واملعلمني انشاء صفحات وجمموعات من خالل شبكات التواصل االجتماعي حسب
ختصصاهتم ومستوياهتم التعليمية واألكادميية  ,يتبادلون من خالهلا املعلومات املختلفة  ,ويتناقشون فيها حبرية يف كافة املوضوعات
الىت هتمهم .
 -0االستخدامات الحكومية .اجتهت كثري من الدوائر احلكومية للتواصل مع اجلمهور من خالل مواقع التواصل االجتماعي ،
هبدف قياس وتطوير اخلدمات احلكومية لديها  ،ومسايرة للتقنية احلديثة  ،بل أصبح التواصل التقين مع اجلمهور من نقاط تقييم
الدوائر احلكومية وخدماهتا املقدمة  ،وتتميز هذه اخلدمة بقلة التكلفة والوصول املباشر للمستفيد األول  ،والتغذية الراجعة املباشرة
 ،مما يساعد يف تفادي األخطاء والوصول باخلدمة املقدمة لإلتقان والتميز.
 -4االستخدامات االعالمية والترويجية  .أصبحت مواقع الشبكات االجتماعية مصدر أصيل من مصادر األخبار لكثري من
روادها  ،وأصبحت العديد من الصحف ووكاالت االنباء والقنوات االخبارية متتلك صفحات خاصة هبا على مواقع شبكات
التواصل االجتماعي ملتابعة االخبار  .كما اتاحت هذه الشبكات فرص كبرية للرتويج للمنتجات واخلدمات واألفكار .
رابعا  :ابرز مواقع شبكات التواصل االجتماعي :
تعترب (الفيسبوك ,تويرت ,واليوتيوب) ابرز مواقع شبكات التواصل االجتماعي يف العصر احلديث وأمهها وأكثرها استخداما من
خمتلف قطاعات اجملتمع وفيما يلى نبذة خمتصرة عن هذه املواقع , )Wittkower,2010( , ) Rowell,2011( :
( ) , ) Diaz, 2010املنصور ) 3153 ,
 -3الفيسبوكface book :

هو شبكة اجتماعية استأثرت بقبول وجتاوب كبري من الناس خصوصاً من الشباب يف مجيع أحناء العامل  ,اسسه طالب يدعى
(مارك زوكربريج) ,وكانت مدونته (الفيسبوك) حمصورة يف بدايتها يف نطاق اجلامعة وحبدود اصدقائه  ,ومل خيطر بباله هو وصديقني

له إن هذه املدونة ستجتاح العامل االفرتاضي بفرتة زمنية قصرية جداً ,حيث جتاوز عدد املسجلني يف هذه الشبكة حىت منتصف عام
( )3152ما يقارب 711مليون شخص .
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 -3تويترtwitter :

هو شبكة اجتماعية  ,تأسس عام 3112م ويقدم ملستخدميه خدمة تدوين مصغر تسمح هلم بإرسال رسائل يطلق عليها
تغريدات (  ) Tweetsحبد أقصى  5,1حرف للرسالة الواحدة .وذلك مباشرة عن طريق املوقع  ,و تظهر تلك التغريدات
يف صفحة املستخدم وميكن لألصدقاء قراءهتا مباشرة من صفحتهم الرئيسية أو زيارة ملف املستخدم الشخصي على موقع تويرت ،
وكذلك ميكن استقبال الردود والتحديثات عن طريق الربيد اإللكرتوين.
 -0اليوتيوب YouTube :
وهو موقع للتواصل االجتماعي تأسس عام  3111م  ,متخصص مبشاركة مقاطع الفيديو ،ويسمح للمستخدمني برفع
ومشاهدة ومشاركة مقاطع الفيديو بشكل جماين  ,ويعترب اليوتوب من اجليل الثاين أي من مواقع الويب (.)3.1
ويوفر املوقع ملستخدميه إمكانية إنشاء حسابات أو قنوات خاصة هبم على املوقع لتبادل ونشر مقاطع الفيديو من خالل املوقع
والتعليق على مقاطع الفيديو املنشوره ومشاركتها مع اآلخرين سواء عرب الربيد اإللكرتوين أو عرب مواقع شبكات التواصل
اإلجتماعي األخرى مثل فيس بوك وتويرت .
مزايا وإمكانات مواقع شبكات التواصل االجتماعي في الترويج لثقافة الجودة واالعتماد االكاديمي .
توفر مواقع شبكات التواصل االجتماعي العديد من املزايا واإلمكانات الىت ميكن ملؤسسات التعليم العاىل واجلهات املعنية باجلودة
فيها االستفادة منها ىف نشر وتعزيز ثقافة ضمان اجلودة واالعتماد االكادميي بني املنتسبني هلذه املؤسسات على مواقع شبكات
التواصل االجتماعي  .ومن ابرز هذه املزايا واإلمكانات :
 امكانية توجيه الرسالة الرتوجيية للفئات املستهدفة منها بشكل فردي او مجاعي وحسب مستوياهتم ومراكزهم العلميةوالثقافية واألكادميية  ,حيث ميكن ملؤسسات التعليم العاىل واجلهات املعنية باجلودة فيها تصميم وإعداد رسائل تروجيية
متنوعة حول ثقافة اجلودة واالعتماد االكادميي  ,ونشرها من خالل صفحاهتا على مواقع التواصل االجتماعي وتوصيل
هذه الرسائل اىل املستهدفني منها على حساباهتم اخلاصة على هذه املواقع .
 امكانية نقل وتبادل ومشاركة البيانات واملعلومات املتعلقة بضمان اجلودة واالعتماد االكادميي بني مستخدمى شبكاتالتواصل االجتماعي بسهولة وعلى مدار الساعة .
 امكانية عرض وتبادل املعلومات املتعلقة بضمان اجلودة واالعتماد االكادميي من خالل مواقع شبكات التواصلاالجتماعي بعدة اشكال ( نصوص  ,صور  ,فيديو  ,عروض ) ...
 امكانية عرض وتبادل الروابط االلكرتونية مبواقع ومواد متخصصة ىف ضمان اجلودة واالعتماد االكادميي من خالل مواقعشبكات التواصل االجتماعي.
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 امكانية معرفة وقياس تأثري الرسالة الرتوجيية على املستهدفني منها ورد فعلهم عليها عرب مواقع شبكات التواصلاالجتماعي من خالل ردود وتعليقات وتفضيالت املستهدفني منها على كافة املنشورات واملشاركات الرتوجيية املتعلقة
بضمان اجلودة عرب مواقع شبكات التواصل االجتماعي.
المبحث الثالث
الجانب التطبيقي للدراسة والنتائج والتوصيات
اوال  :الجانب التطبيقيى للدراسة :
يتضمن هذا املبحث نتائج املسح على شبكة االنرتنت "  " web surveyملواقع شبكات التواصل االجتماعي (فيسبوك
,تويرت  ,يوتيوب ) ومواقع حمركات وأدلة البحث املشهورة على االنرتنت مثل " Google " :و "  " yahooوالذي استهدف
من خالله الباحث معرفة مدى اهتمام مؤسسات التعليم العايل الرمسية " احلكومية " واخلاصة او االهلية باجلمهورية اليمنية بنشر
وتعزيز ثقافة اجلودة واالعتماد االكادميي من خالل شبكات التواصل االجتماعي  ,باإلضافة اىل عرض بعض اجلوانب والنماذج
التطبيقية الستخدام مواقع شبكات التواصل االجتماعي (فيسبوك ,تويرت  ,يوتيوب ) ىف نشر وتعزيز ثقافة اجلودة واالعتماد
االكادميي .كما يتضمن هذا املبحث عرض اهم نتائج وتوصيات الدراسة وذلك على النحو التاىل :
اوال  :مدى اهتمام مؤسسات التعليم العالي بالجمهورية اليمنية بنشر وتعزيز ثقافة الجودة واالعتماد االكاديمي من خالل
شبكات التواصل االجتماعي.
يوضح اجلدول التاىل مدى امتالك مؤسسات التعليم الرمسية " احلكومية " واخلاصة او االهلية جهات معنية باجلودة والتطوير
االكادميي ضمن هياكلها التنظيمية  ,باإلضافة اىل مدى امتالك اجلهات املعنية بضمان اجلودة واالعتماد او التطوير االكادميي
التابعة هلذه املؤسسات صفحات وحسابات على مواقع شبكات لتواصل االجتماعي ( فيسبوك  ,تويرت  ,يوتيوب ) .

جدول ( ) 1
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عدد اجلهات املعنية باجلودة واالعتماد االكادميي ىف مؤسسات التعليم العاىل باجلمهورية اليمنية ومدى تواجدها على شبكات
لتواصل االجتماعي ( فيسبوك  ,تويرت  ,يوتيوب )
مؤسسة التعليم
العالى الرسمية
والخاصة

مؤسسات التعليم
العالي الرسمية
"الحكومية " *
مؤسسات التعليم
العالي الخاصة
"االهلية "

العدد عدد المؤسسات عدد الجهات
التى تملك
التى تمتلك
صفحات على
جهات
الفيسبوك
متخصصة
بالجودة
عدد %
عدد %
%41 4 %011
01 01
22

5

%22

1

1

عدد الجهات عدد الجهات
التى تملك قنوات
التى تملك
صفحات على على اليوتيوب
تويتر
عدد %
1 1
1

1

عدد
1

%
1

1

1

* تشمل هذه المؤسسات الجامعات الحكومية وعددها تسع جامعات باإلضافة الى مجلس االعتماد االكاديمي .

يتضح من اجلدول السابق ما يلي :
 متتلك مجيع مؤسسات التعليم الرمسية " احلكومية " يف اجلمهورية اليمنية  ,جهات معنية باجلودة والتطوير االكادميي حتتمسميات خمتلفة مثل مراكز  ,دوائر  ,وحدات  ,ادارات .
 متتلك فقط (  ) 1مؤسسات تعليم عاىل خاصة وأهلية باجلمهورية اليمنية جهات متخصصة بضمان اجلودة واالعتمادوالتطوير االكادميي ضمن هيكلها التنظيمي  ,وتشكل هذه املؤسسات ما نسبته فقط  % 32من امجاىل مؤسسات التعليم
العاىل اخلاصة باجلمهورية اليمنية  ,وهذا يدل على ضعف اهتمام وتركيز هذه املؤسسات باجلودة واالعتماد االكادميي .
 ال متتلك اى من اجلهات املتخصصة بضمان اجلودة واالعتماد او التطوير االكادميي مبؤسسات التعليم العاىل اخلاصة واألهليةاى صفحات متخصصة هبا على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك  ,رغم امتالك معظم مؤسسات التعليم العايل الرمسية
واخلاصة مواقع الكرتونية على شبكة االنرتنت وصفحات خاصة هبذه املؤسسات على الفيسبوك  .وهذه النتيجة تعزز ضعف
اهتمام مؤسسات التعليم العاىل اخلاصة او االهلية بضمان اجلودة واالعتماد االكادميي .باإلضافة اىل ضعف معظم مؤسسات
التعليم العاىل الرمسية واخلاصة بنشر ثقافة اجلودة واالعتماد االكادميي من خالل شبكات التواصل االجتماعي .
 ال متتلك اى من اجلهات املعنية بضمان اجلودة واالعتماد او التطوير االكادميي يف مؤسسات التعليم العاىل الرمسية واخلاصةباجلمهورية اليمنية اى صفحات او حسابات متخصصة على مواقع شبكات التواصل االجتماعي األخرى تويرت ويوتيوب ,

وهذه النتيجة تعزز عدم استفادة مؤسسات التعليم العاىل الرمسية واخلاصة من مزايا وإمكانات شبكات التواصل االجتماعي
يف نشر ثقافة اجلودة واالعتماد االكادميي بني املنتسبني هلذه املؤسسات .
 | 15الصفحة

 متتلك فقط ( ) ,جهات متخصصة باجلودة والتطوير االكادميي يف مؤسسات التعليم العاىل احلكومية صفحات متخصصةعلى شبكة التواصل االجتماعي فيسبوك  .هذه اجلهات هي :
 )5جملس االعتماد االكادميي وضمان اجلودة التابع لوزارة التعليم العاىل .
 )3دائرة تقومي وتطوير االداء االكادميي وضمان اجلودة جبامعة تعز .
 )2مركز التطوير األكادميي وضمان اجلودة جبامعة اب .
 ),دائرة التطوير االكادميي جامعة احلديد " كلية الرتبية"
وتشكل هذه اجلهات مانسبته (  ) %,1من امجاىل عدد مؤسسات التعليم العاىل الرمسية " احلكومية " ويوضح اجلدول رقم (
 )3الروابط االلكرتونية بصفحات هذه اجلهات على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك .

جدول رقم ( ) 2
الروابط االلكرتونية بصفحات اجلهات املتخصصة بضمان اجلودة واالعتماد او التطوير االكادميي يف بعض مؤسسات التعليم العاىل
الرمسية على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك
م

الجهة المختصة
بضمان الجودة
والتطوير
االكاديمي

1

مجلس االعتماد
وزارة
وضمان
األكاديمي
التعليم
العالي
التعليم
جودة
العالى
دائرة تقويم وتطوير جامعة تعز

053 08/06/2013 https://www.facebook.com/acadevlop?fref=ts

0

جامعة إب

https://www.facebook.com/IUADACAC

195 06/07/2013

https://www.facebook.com/apde.hu?fref=ts

171 01/12/2012

2

2

االداء االكاديمي
وضمان الجودة
مركز التطوير
األكاديمي وضمان
الجودة
دائرة التطوير
االكاديمي

المؤسسة

جامعة
الحديدة

الرابط االلكتروني بالصفحة على موقع التواصل
االجتماعي فيسبوك

تأريخ انشاء
الصفحة

عدد
التفضيالت

Likes
292 12/03/2013 https://www.facebook.com/pages/caqay.ye

يتضح من الجدول السابق ومن تصفح الباحث لهذه الصفحات ما يلي :
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 اخنفض عدد املشاركني يف هذه الصفحات من مستخدمى شبكة التواصل االجتماعي فيس بوك وخصوصا اعضاء هيئةالتدريس واملنتسبني للجامعات اليمنية  ,ويتضح ذلك من عدد التفضيالت  likesهلذه الصفحات املبني ىف اجلدول حىت
تأريخ اعداد هذه الدراسة  ,حيث ما يزال عدد املعجبني هبذه الصفحات قليل مقارنة بتأريخ انشائها مما يعىن ضعف الرتويج
هلذه الصفحات من قبل اجلهات التابعة هلا .
 ال تتوافر يف معظم هذه الصفحات موضوعات يف شكل (دراسات  ,عروض وصور  ,كتب الكرتونية  ,روابط الكرتونيةتتضمن موضوعات متخصصة بنشر ثقافة اجلودة واالعتماد االكادميي  ,وإمنا حتتوى على منشورات وصور خاصة بأخبار
الفعاليات الىت تنظمها هذه اجلهات واملسئولني عنها .
 ال تتوافر يف هذه الصفحات روابط الكرتونية مبواقع مؤسسات عربية او اجنبية متخصصة بضمان اجلودة واالعتماد االكادمييعلى شبكة االنرتنت  ,ميكن لزوار هذه الصفحات االستفادة منها ىف تنمية وتعزيز ثقافة اجلودة واالعتماد االكادميي لديهم .

ثانيا  :كيفية نشر وتعزيز ثقافة الجودة واالعتماد االكاديمي من خالل مواقع شبكات التواصل االجتماعي
ميكن ملؤسسات التعليم العايل واجلهات املختصة بضمان اجلودة واالعتماد االكادميي التابعة هلا يف اجلمهورية اليمنية االستفادة
من مزايا وإمكانات شبكات التواصل االجتماعي ف( فيسبوك  ,تويرت  ,يوتيوب ) يف نشر ثقافة اجلودة واالعتماد االكادميي بني
املنتسبني هلذه املؤسسات .على النحو التاىل :
 -5نشر وتعزيز ثقافة الجودة واالعتماد االكاديمي من خالل مواقع شبكة التواصل االجتماعي (فيسبوك)
ميكن الرتويج لثقافة ضمان اجلودة واالعتماد االكادميي من خالل مواقع شبكة التواصل االجتماعي (فيسبوك) من خالل عدة
وسائل هي :
أ -المجموعات Groups :
وذلك من خالل تصميم جمموعات متخصصة لنشر ثقافة ضمان اجلودة واالعتماد االكادميي عرب موقع الفيسبوك حبيث تضم
اجملموعة اكرب قدر من االفراد املشرتكني خبدمات الفيسبوك من املهتمني مبوضوع وأهداف اجملموعة  ,ويشاركون من خالهلا اما
بوضع منشورات تتعلق هبدف اجملموعة وهو يف حالتنا ضمان اجلودة واالعتماد االكادميي  ,واملشاركة بالنقاش والتعليقات حول ما
ينشر يف اجملموعة من موضوعات متنوعة ىف هذا اجلانب .وقد تكون هذه اجملموعات مفتوحة امام كل من يرغب املشاركة فيها  ,او
مغلقة وخاصة بأفراد تتوافر فيهم خصائص معينة يتم حتديدها من قبل ادارة اجملموعة .

ويوضح الشكل رقم ( ) 5منوذج تطبيقي إلحدى اجملموعات املتخصصة ىف نشر ثقافة ضمان اجلودة واالعتماد االكادميي على
موقع لتواصل االجتماعي فيسبوك
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شكل رقم ()5
منوذج تطبيقي إلحدى اجملموعات املخصصة بنشر ثقافة ضمان اجلودة واالعتماد االكادميي من خالل موقع الفيس بوك

ب .الصفحات Pages :
تعد الصفحات احدى الوسائل الىت يوفرها موقع التواصل االجتماعي فيس بوك ملستخدميه للتواصل معا االخرين  ,وقد تكون
هذه الصفحات مملوكة ألشخاص ( صفحات شخصية ) او مملوكة ملؤسسات (صفحات مؤسساتية )  ,حيث ميكن لألشخاص
من خالل صفحاهتم على الفيسبوك نشر كلما يتعلق هبم من معلومات شخصية باالضافة اىل نشر اى موضوعات ومعلومات
وصور وروابط ىف حوائطهم الشخصية .ومشاركتها مع االخرين  ,كذلك ميكن للمؤسسات من خالل صفحتها على الفيسبوك
نشر معلومات وعروض عنها وعن منتجاهتا وخدماهتا وأخبارها وأنشطتها ومشاركتها مع االخرين .
وهناك العديد من الصفحات الىت مت ختصيصها لنشر وتعزيز ثقافة ضمان اجلودة واالعتماد االكادميي وعلى موقع التواصل
االجتماعي فيسبوك  ,ويوضح الشكل رقم (  )3منوذج إلحدى الصفحات املتخصصة هبذا اجلانب من خالل موقع الفيسبوك .

شكل رقم ( )3
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منوذج إلحدى الصفحات املتخصصة بضمان اجلودة واالعتماد االكادميي على الفيسبوك .

ج .وسائل اخري لنشر ثقافة ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي عبر الفيسبوك :
من ابرز الوسائل االخرى الىت ميكن اتباعها ىف نشر وتعزيز ثقافة ضمان اجلودة واالعتماد االكادميي عرب موقع الفيسبوك:
 الرسائل االلكرتونية  massagesوالىت تتضمن تبادل املشرتكني عرب الفيسوك رسائل خاصة حتتوى على العديد من النصوصاو الصور او لقطات الفيديو او الروابط االلكرتونية ذات الصلة ببنشر وتعزيز ثقافة ضمان اجلودة واالعتماد االكادميي.
 خدمة الشات  chatوالىت تتضمن احلوار املباشر بني املشاركني يف الصفحة او اجملموعة على الفيسبوك ىف الوقت احلقيقي Real timeوميكن من خالل هذه احملادثات تبادل الروابط االلكرتنية يف نفس الوقت وكذلك البيانات واملعلومات املتعلقة
بنشر وتعزيز ثقافة ضمان اجلودة واالعتماد االكادميي ,من خالل الفيس بوك وشبكة االنرتنت عموما .
 خدمة مشاركة  shareامللفات والتعليقات واملوضوعات والصور والروابط االلكرتونية املتعلقة بنشر وتعزيز ثقافة ضمان اجلودةواالعتماد االكادميي  ,بني املشرتكني على موقع الفيسبوك ومواقع شبكات التواصل االجتماعي االخرى .
-3نشر وتعزيز ثقافة ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي من خالل موقع التواصل االجتماعي (تويتر):
ميكن ملؤسسات التعليم العاىل واجلهات املتخصصة بضمان اجلودة واالعتماد االكادميي االستفادة من مزايا وإمكانات موقع
التواصل االجتماعي (تويرت)  ,يف نشر وتعزيز ثقافة ضمان اجلودة واالعتماد االكادميي وذلك من خالل انشاء صفحات

متخصصة ىف هذا اجلانب امن خالل هذا املوقع ,تتضمن تغريدات  Tweetsومشاركات وروابط وتعليقات تتعلق بنشر
وتعزيز ثقافة ضمان اجلودة واالعتماد االكادميي بني مستخدمى وزوار هذه الصفحات من املعنيني واملنتسبني ملؤسسات التعليم
العاىل .

ويوضح الشكل رقم ( )2منوذج إلحدى الصفحات املخصصة بنشر وتعزيز ثقافة ضمان اجلودة واالعتماد االكادميي من خالل
موقع شبكة التوصل االجتماعي تويرت .
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شكل رقم ()2
منوذج تطبيقي إلحدى الصفحات املخصصة نشر وتعزيز ثقافة ضمان اجلودة واالعتماد االكادميي من خالل موقع التوصل
االجتماعي تويرت

 -0نشر وتعزيز ثقافة ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي من خالل موقع شبكة التواصل االجتماعي يوتيوب
:YouTube
ميكن ملؤسسات التعليم العايل واجلهات املتخصصة بضمان اجلودة واالعتماد االكادميي االستفادة من مزايا وإمكانات موقع
التواصل االجتماعي يوتيوب يف نشر وتعزيز ثقافة ضمان اجلودة واالعتماد االكادميي من خالل :
 نشر وتبادل مقاطع الفيديو املتعلقة بضمان اجلودة واالعتماد االكادميي املنشورة على موقع اليوتيوب والتعليق عليها .باالضافة اىل نشر روابط الكرتونية  linksهبذه املقاطع من خالل شبكات التواصل االجتماعي االخري .فيسبوك وتويرت .
 عمل حسابات " قنوات " متخصصة لنشر ثقافة ضمان اجلودة واالعتماد االكادميي  ,تابعة ملؤسسات التعليم العايل واجلهاتاملعنية بضمان اجلودة واالعتماد االكادميي التابعة هلا ,على موقع التواصل االجتماعي يوتيوب حبيث تتضمن هذه القنوات
جتميع وتصنيف ملقاطع فيديو متنوعة تتضمن حماضرات وفعاليات وعروض خاصة بضمان اجلودة واالعتماد االكادميي .
ويوضح الشكل رقم )  ) ,منوذج تطبيقي إلحدى القنوات املتخصصة ىف نشر ثقافة اجلودة واالعتماد االكادميي على موقع
اليوتيوب

شكل رقم ) ) ,
منوذج تطبيقي إلحدى القنوات املتخصصة ىف نشر ثقافة اجلودة واالعتماد االكادميي من خالل موقع التواصل االجتماعي يوتيوب
.
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وقد اظهرت نتائج البحث ىف موقع التواصل (يوتيوب) عن مقاطع الفيديو املتصلة بنشر وتعزيز ثقافة اجلودة واالعتماد االكادميي ,
توافر حنو (  )55211مقطع حىت تأريخ  3152-55-51م  ,وتنوعت مصادر وحمتويات هذه املقاطع ما بني حماضرات
ومقابالت وفعاليات علمية كالندوات واملؤمترات وورش العمل  ,وبرامج تليفزيونية , ...ذات صلة بنشر وتعزيز ثقافة اجلودة
واالعتماد االكادميي .

ثانيا  :النتائج والتوصيات
أ -النتائج :
نخلص في نهاية هذه الدراسة الى نتائج عديدة ابرزها ما يلي :
 )5ضعف اهتمام مؤسسات التعليم الرمسية " احلكومية " واخلاصة او االهلية باجلمهورية اليمنية يف نشر ثقافة اجلودة واالعتماد
االكادميي بني املنتسبني هلذه املؤسسات  ,من خالل مواقع شبكات التواصل االجتماعي  .ويتضح ذلك من خالل :
 امتالك اربع جهات فقط متخصصة بضمان اجلودة واالعتماد والتطوير االكادميي يف مؤسسات التعليم العايل الرمسية "
احلكومية " يف اجلمهورية اليمنية  %,1( -من امجاىل عدد هذه املؤسسات  -صفحات متخصصة على شبكة التواصل
االجتماعي (فيسبوك)  ,بينما ال متتلك أي من هذه اجلهات حسابات وقنوات متخصصة على مواقع التواصل
االجتماعي االخرى ( تويرت  ,يوتيوب )  ,لنشر ثقافة اجلودة واالعتماد االكادميي بني املنتسبني هلذه املؤسسات .
 ضعف اهتمام وتركيز مؤسسات التعليم العاىل اخلاصة واألهلية باجلمهورية اليمنية بنشر وتعزيز ثقافة اجلودة واالعتماد
االكادميي من خالل مواقع شبكات التواصل االجتماعي .حيث ال متتلك اى من اجلهات املتخصصة بضمان اجلودة

واالعتماد والتطوير االكادميي يف هذه املؤسسات اى صفحات او حسابات متخصصة هبا على موقع التواصل
االجتماعي (فيسبوك  ,تويرت  ,يوتيوب)
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 وجود قصور واضح يف تصميم وحمتوى الصفحات املتخصصة باجلودة واالعتماد والتطوير االكادميي التابعة لبعض
مؤسسات التعليم العايل الرمسية " احلكومية " على موقع التواصل االجتماعي (فيسبوك ) باالضافة اىل اخنفاض تفاعل
ومشاركة املنتسبني اىل هذه املؤسسات من اساتذة وعاملي وطالب مع هذه الصفحات  ,وبالتاىل اخنفاض دورها يف نشر
ثقافة اجلودة واالعتماد االكادميي بني املنتسبني هلذه املؤسسات .
 )3تعترب شبكه التواصل االجتماعي من األساليب التكنولوجية احلديثة اليت ميكن استخدامها بفاعلية يف نشر وتعزيز ثقافة اجلودة
واالعتماد االكادميي وذلك من خالل :
 تصميم حسابات وصفحات متخصصة بنشر وتعزيز ثقافة اجلودة واالعتماد االكادميي على مواقع التواصل االجتماعي
.تابعة جلهات ومؤسسات معنية بضمان اجلودة واالعتماد االكادميي يف خمتلف مؤسسات التعليم العايل  ،ونشر وترويج
هذه احلسابات والصفحات بني املنتسبني هلذه املؤسسات من اساتذة وموظفني وطالب لتعزيز دورهم ىف تطبيق وتبىن
مؤسساهتم ملعايري اجلودة واالعتماد االكادميي .
 تضمني موقع اليوتيوب مقاطع فيديو تتضمن موضوعات وعروض وحماضرات متخصصة بضمان اجلودة واالعتماد
االكادميي  ،يقوم بإعدادها اساتذة ومتخصصني باجلودة واالعتماد االكادميي ىف هيئات ومؤسسات اجلودة واالعتماد
االكادميي واجلامعات احمللية واالقليمية والدولية  ,ونشرها على موقع اليوتيوب باالضافة اىل نشر روابط الكرتونية links
هبذه املقاطع من خالل شبكات التواصل االجتماعي االخري.

ب -التوصيات :
في ضوء نتائج وأهداف الدراسة يمكن اقتراح التوصيات التالية:
 -3ضرورة االهتمام والتنسيق بني جملس االعتماد االكادميي وضمان اجلودة وخمتلف مؤسسات التعليم العايل احلكومية واخلاصة
باجلمهورية اليمنية من اجل نشر وتعزيز ثقافة اجلودة واالعتماد االكادميي بني املنتسبني ملختلف هذه املؤسسات من اساتذة
وموظفني وطالب لتعزيز دورهم ىف تطبيق وتبىن مؤسساهتم ملعايري اجلودة واالعتماد االكادميي  .وذلك من خالل خمتلف وسائط
الرتويج التقليدية وااللكرتونية ومن ابرها وامها مواقع شبكات التواصل االجتماعي .
 -3ضرورة استفادة مجيع املؤسسات واجلهات املعنية بالتعليم العاىل وضمان اجلودة واالعتماد االكادميي باجلمهورية اليمنية من
مزايا وإمكانات مواقع شبكات التواصل االجتماعي يف الرتويج لثقافة اجلودة واالعتماد االكادميي بني املنتسبني ملختلف هذه
املؤسسات  ,وذلك من خالل تصميم حسابات وصفحات متخصصة هبذا اجلانب على خمتلف مواقع التواصل االجتماعي

وخصوصا املواقع االكثر انتشارا بني مستخدمى شبكة االنرتنت ىف اليمن مثل فيسبوك وتويرت ويوتيوب  .ويقرتح الباحث ان يتم
ذلك من خالل اخلطوات التالية :
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 حتديد املستفيدين من نشر وتعزيز ثقافة اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل اليمنية  ,وهم اعضاء هيئة التدريس والعاملني
فيها والطالب امللتحقني هبا  .ودراسة وحتليل مدى استخدامهم لشبكات التواصل االجتماعي .
 حتديد مواقع التواصل االجتماعي املستهدفة واملناسبة لرتويج ثقافة اجلودة واالعتماد االكادميي  ,وتصميم حسابات
وصفحات متخصصة على هذه املواقع  ,باالستعانة بفنيني ومتخصصني ىف التسويق عرب هذه الشبكات .
 اعداد وتصميم الرسائل والنماذج واألدوات الرتوجيية املتعلقة بضمان اجلودة واالعتماد االكادميي  ,واملناسبة للنشر والتبادل
بني املستفيدين منها من خالل مواقع شبكات التواصل االجتماعي الىت مت اختيارها ىف اخلطوة السابقة  .ونشر وإتاحة هذه
الرسائل والنماذج عرب صفحات وحسابات اجلهات املختصة بضمان اجلودة واالعتماد االكادميي على مواقع التواصل
االجتماعي .
 الرتويج لصفحات وحسابات اجلهات املعنية بضمان اجلودة واالعتماد االكادميي على مواقع شبكات التواصل االجتماعي .
بني مستخدمى هذه الشبكات واملنتسبني هلذه املؤسسات من خالل اتباع وسائل تقليدية خارج نطاق شبكة االنرتنت
, offline promotion toolsووسائل تروجيية الكرتونية على شبكة االنرتنت online promotion
. tools
 املتابعة والتحديث املستمر لصفحات وحسابات اجلهات املعنية بضمان اجلودة واالعتماد االكادميي على مواقع شبكات
التواصل االجتماعي  ,وتقييم وقياس مدي استفادة الفئات املستهدفة من حمتويات هذه الصفحات املتصلة بثقافة ضمان
اجلودة واالعتماد االكادميي ومدى تفاعلهم معها .

قائمة المراجـ ـع
اوال :المصادر والمراجع العربية :
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 سانو  ,قطب مصطفى ( " , )3112في التواصل مع اآلخر :معالم وضوابط ووسائل " ورقة مقدمة إىل املؤمتر السنوي الثاين :حنن واآلخر املقرر انعقادهما بني  ,-2صفر لعام 5,37هـ املوافق  ,-2مارس لعام بدولة الكويت

 العرفج  ,ناجي بن إبراهيم (" ) 3155استخدام وسائل التواصل االجتماعي كلغة متطورة للحوار" حبث مقدم اىل مؤمتر الدوحة التاسع حلوار األديان ,الدوحة  ,قط  32-3, :اكتوبر
 العالونة ,حامت سليم ( ", )3153دور مواقع التواصل االجتماعي في تحفيز المواطنين األردنيين على المشاركة في الحراك الجماهيري " ورقةمقدمة للمؤمتر العلمي السابع عشر بعنوان " ثقافة التغيري" .كلية اآلداب  /جامعة فيالدلفيا ,عمان/األردن تشرين الثاين 3153م
 خليفة ,هبة حممد " )3119(,مواقع الشبكات اإلجتماعية ،ما هي؟" منتديات اليسار للمكتبات وتقنية املعلومات" متاح على الشبكة:http://www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=17775
 املنصور  ,حممد " ,) 3153 (,تأثير شبكات التواصل اإلجتماعي على جمهور المتلقين :دراسة مقارنة للمواقع اإلجتماعية والمواقع اإللكترونيةالعربية أنموذجا" رسالة ماجستري يف اإلعالم واالتصال  ,مقدمة إىل جملس كلية اآلداب والرتبية  /األكادميية العربية يف الدامنارك
 ابوزيد  ,طاهر ( " )3153دور المواقع االجتماعية التفاعلية في توجيه الرأي العام الفلسطيني وأثرها على المشاركة السياسية :دراسة ميدانية " رسالةماجستري اىل كلية االقتصاد والعلوم االدارية – جامعة االزهر – غزة
 نومار  ,مرمي نريمان (  " )3153استخدام مواقع الشبكات االجتماعية وتأثيره في العالقات االجتماعية  :دراسة عينة من مستخدمي موقعالفايسبوك في الجزائر" رسالة ماجستري مقدمة اىل قسم العلوم االنسانية -جامعة احلاج خلضر– باتنة– اجلزائر.
 -الشهري  ,ياسر بن على  " ) 3153 ( ,مجاالت توظيف الشبكات االجتماعية في خدمة علوم القرآن  :دراسة تحليلية على عينة من صفحات

وحسابات (فيسبوك ,تويتر ,يوتيب ) المتخصصة في علوم القرآن "  ,دراسة علمية منفذة لصاحل كرسي القرآن وعلومه جبامعة امللك سعود.

 العتييب  ،جارح  " ، )3155 ( ،استخدامات طالب وطالبات الجامعات السعودية للفيس بوك ،دراسة وصفية مسحية" رسالة ماجستري غري منشورةمقدمة اىل جامعة امللك سعود ،كلية اآلداب ،قسم اإلعالم .

 حافظ ,عبده (" ,)3155تواصل الشباب الجامعي من خالل الشبكات االجتماعية" ,املؤمتر العلمي – وسائل اإلعالم أدوات تعبري وتغيري ,كليةاإلعالم ,جامعة البرتاء ,عمان.
 عوض  ,حسىن ( " ) 3155أثر مواقع التواصل االجتماعي في تنمية المسؤولية المجتمعية لدى فئة الشباب تجربة مجلس شبابي عالر أنموذجا "( د.ن )
 رضا  ,أمني ابن عبد الواجد)  ",( 2009حدود التفاعل االجتماعي في المجتمعات االفتراضية على شبكة االنترنت" جامعة امللك سعود :كليةاآلداب :مؤمتر تقنيات االتصال والتغري االجتماعي.
 اجملايل  ,فايز  " ) 3117 ( ,استخـدام اإلنترنت وتأثيره على العالقات االجتماعية لـدى الشباب الجامعي :دراسة ميدانية " ( عمان  :جملة املنارة،اجمللد  ،52العدد  , 3117 ،7ص ) 521
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ملحق الدراسة

بيان مبفردات العينة من الصفحات واحلسابات املتعلقة مبوضوع الدراسة
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مواقع التواصل
االجتماعي

المؤسسات والجهات المعنية
بالجودة

فيس بوك

مجلس االعتماد األكاديمي وضمان
جودة التعليم العالي – وزارة التعليم
العالي
دائرة تقويم وتطوير االداء االكاديمي
وضمان الجودة بجامعة تعز
مركز التطوير األكاديمي وضمان
الجودة بجامعة اب
دائرة التطوير االكاديمي جامعة
الحديدة
مركز ضمان الجودة واالعتماد -
جامعة القاهرة
مركز ضمان الجودة  -جامعة
المنصورة -مصر

تويتر

يوتيوب

الروابط االلكترونية
https://www.facebook.com/pages/caqay.ye
https://www.facebook.com/acadevlop?fref=ts
https://www.facebook.com/IUADACAC
https://www.facebook.com/apde.hu?fref=ts
https://www.facebook.com/QAAC.ESSAWY?fref=ts
https://www.facebook.com/muqac2011?fref=ts

مركز ضمان الجودة-جامعة تشرين

https://www.facebook.com/pages51311415102222/

مركز ضمان الجودة و تقييم االداء
جامعة دمياط مصر

https://www.facebook.com/groups/598884816820817/

وحدة التطوير االكاديمي والجودة
بكلية اآلداب واإلدارة للبنات ببيشة -
جامعة الملك خالد

https://twitter.com/udqbisha

الجهاز الوطني لالعتماد األكاديمي
وضمان جودة التعليم-الكويت

https://twitter.com/NbaqKw

قناة عمادة التطوير االكاديمي
والجودة جامعة الملك خالد السعودية
وحدة الجودة بكلية العلوم واألداب
بمحايل ,السعودية

http://www.youtube.com/user/Qualitykku
https://www.youtube.com/user/qualityqmkku?feature=ghigh-crv

