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 الباب الثانى

 الدراسة النظرية

 

 الوسائل االجتماعية وفيس بوك مفهوم -أ

 

 الوسائل االجتماعية -1

 الوسائل االجتماعيةتعريف  (أ)

 Classmates.com   مثل بدأت رلموعة من وسائل االجتماعية يف الظهور يف أواخر التسعينات

وركز ذلك ادلوقع على الروابط 1997عاـ  SixDegrees.com للربط بُت زمبلء الدراسة وموقع1995عاـ 
وظهرت يف تلك ادلواقع ادللفات الشخصية للمستخدمُت وخدمة إرساؿ . ادلباشرة بُت األشخاص

وبالرغم من توفَت تلك ادلواقع خلدمات مشاهبة دلا توجد يف . الرسائل اخلاصة جملموعة من األصدقاء
وبعد ذلك . وسائل االجتماعية احلالية إال أف تلك ادلواقع مل تستطع أف تدر رحباً دلالكيها ومت إغبلقها

ظهرت رلموعة من وسائل االجتماعية اليت مل تستطع أف ربقق النجاح الكبَت بُت األعواـ 
وىو  googleظهر موقع يبلغ عدد مشاىدات صفحاتو أكثر من 2005 و مع بداية عاـ  .2001و1999
األمَتكي الشهَت ويعترب من أوائل وأكرب وسائل االجتماعية على مستوى العامل ومعو MySpaceموقع 

والذي بدأ أيضاً يف االنتشار ادلتوازي مع ماي سفيس حىت قاـ فيس بوؾ يف  فيسبوكمنافسو الشهَت 
بإتاحة تكوين التطبيقات للمطورين وىذا ما أدى إىل زيادة أعداد مستخدمي فيس بوؾ  2007عاـ 

  مليوف مستخدـ على مستوى العامل800بشكل كبَت ويعتقد أف عددىم حالياً يتجاوز 

وسائل االجتماعية أصبحت زلل الدراسة لكثَت من الباحث العلمي يف رلاؿ اجملتمعات واحلبث 
سائل الو .يف عدد من ادلواضيع مثل اخلصوصية واذلوية وعاصمة  اجملتمعات واستخدامات ادلراىقُت

يعترب من أحدث التطورات اليت طرأت على اإلنًتنيت و اليت صاحبها ظهور العديد من  االجتماعية
بشكل عاـ يشَت العديد من ادلختصُت يف علم اإلنًتنيت بأف اإلعبلـ االجتماعي  . تكنولوجيا ويب

                                                             
 :من ترمجة 

 www.mediasosial/wikipedia.com/akses 4-06-2014,2.14pm. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1999
http://ar.wikipedia.org/wiki/1999
http://ar.wikipedia.org/wiki/1999
http://ar.wikipedia.org/wiki/2001
http://ar.wikipedia.org/wiki/2001
http://ar.wikipedia.org/wiki/2001
http://ar.wikipedia.org/wiki/Google
http://ar.wikipedia.org/wiki/Google
http://ar.wikipedia.org/wiki/MySpace
http://ar.wikipedia.org/wiki/MySpace
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83
http://www.mediasosial/wikipedia.com/akses
http://www.mediasosial/wikipedia.com/akses
http://www.mediasosial/wikipedia.com/akses
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ديثل قفزة كبَت للتواصل من خبلؿ الشبكة العنكبوتية بشكل تفاعلي أكرب من السابق بكثَت عندما 
 .كاف التواصل زلدودا دبشاركة كميات قليلة جدا من ادلعلومات و سيطرة أكرب من مديري البيانات

الوسائل االجتماعية  ىي وسائل إعبلـ للتواصل االجتماعي كمجموعة شاملة وراء 
ت وسائل اإلعبلـ االجتماعية طريقة تواصل ادلنظمات. التواصل االجتماعي  الوسائل. غَتر

 رلتمع يرافق نفسو إلظهار وسائل ىي االجتماعية

الوسائل االجتماعية ىي خدمات تؤسسها وتربرلها شركات كربى جلمع ادلستخدمُت واألصدقاء 
ودلشاركة األنشطة واالىتمامات، وللبحث عن تكوين صداقات والبحث عن اىتمامات وأنشطة 

معظم وسائل االجتماعية ادلوجودة حالياً ىي عبارة عن مواقع ويبتقدـ رلموعة  .لدى أشخاص آخرين
 ولفيديو E-Mailوالرسائل اخلاصة والربيد اإللكًت IM من اخلدمات للمستخدمُت مثل احملادثة الفورية

ومن الواضح أف تلك وسائل االجتماعية .  ومشاركة ادللفات وغَتىا من اخلدمات Bloggingوالتدوين
. قد أحدثت تغيَت كبَت يف كيفية االتصاؿ وادلشاركة بُت األشخاص واجملتمعات وتبادؿ ادلعلومات
وتلك وسائل االجتماعية ذبمع ادلبليُت من ادلستخدمُت يف الوقت احلايل وتنقسم تلك وسائل 

االجتماعية كسب األغراض فهناؾ شبكات ذبمع أصدقاء الدراسة وأخرى ذبمع أصدقاء العمل 
 فيسبوك باإلضافة لشبكات التدوينات ادلصغرة، ومن أشهر وسائل االجتماعية ادلوجودة حالياً 

. +googleوtwitter وتويًت MySpace ,ماي سبيسFacebook,و

ينمو وغَت  يؤكد اخلرباء يف رلاؿ التكنولوجيات احلديثة أف تأثَت وسائل االجتماعية متزايد
مسبوؽ، إذ قطعت ىذه األخَتة أشواطا كبَتة يف رلاؿ تعبئة الشعوب ودفعهم للمشاركة يف احلياة 

االجتماعية على الشعوب، ودفعها  ال ديكن ذباىل التأثَت القوي لوسائل.العامة والسياسية ربديدا
للتحرؾ وادلشاركة يف احلياة العامة، من خبلؿ فتحها اجملاؿ لتبادؿ ومشاركة ادلعلومات بُت اجلميع، 

التقليدية اليت تصب ادلعلومات باذباه واحد لتشكل ثنائية ادلنتج وادلتلقي  خببلؼ وسائل

                                                             
 :ترمجة 

 Andreas M Kaplan.؛ Michael Haenlein (2010). "Users of the world, unite! The challenges and opportunities of 

Social Media". Business Horizons53 (1): 59–68. doi:10.1016/j.bushor.2009.09.003. ISSN 0007-6813.  اطلع عليو بتاريخ
2014-05-1  

 : ترمجة 

Abu Bakar Fahmi. Mencerna situs jejaring social,2011, (Jakarta: PT Elex media komputindo),hal 25 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9
http://www.myspace.com/
http://www.myspace.com/
http://www.myspace.com/
http://www.myspace.com/
http://www.myspace.com/
http://ar.wikipedia.org/wiki/MySpace
http://ar.wikipedia.org/wiki/MySpace
http://ar.wikipedia.org/wiki/MySpace
http://ar.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://ar.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://ar.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://ar.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://ar.wikipedia.org/wiki/Google%2B
http://www.sciencedirect.com/science/article/B6W45-4XFF2S0-1/2/600db1bd6e0c9903c744aaf34b0b12e1
http://www.sciencedirect.com/science/article/B6W45-4XFF2S0-1/2/600db1bd6e0c9903c744aaf34b0b12e1
http://www.sciencedirect.com/science/article/B6W45-4XFF2S0-1/2/600db1bd6e0c9903c744aaf34b0b12e1
http://ar.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
http://dx.doi.org/10.1016%2Fj.bushor.2009.09.003
http://ar.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number
http://www.worldcat.org/issn/0007-6813
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” فيس بوؾ“وربديدا  ”تويًت“فوسائل االجتماعية، على غرار موقعي التواصل اإلجتماعي .السليب
الذي يقارب عدد مستخدميو النصف مليار، ذباوزت حقيقة الدور اإلخباري لوسائل،وحققت األىم 

خبلق التواصل والتفاعل بُت الناس للمشاركة بأنفسهم ودبختلف مستوياهتم الثقافية يف صنع اخلرب 
 .ونشره بأقصى سرعة

 أنواع وسائل االجتماعية (ب)

يوجد العديد من أنواع مواقع التواصل اإلجتماعي ، ويف كل يـو يظهر ادلزيد منها ولكن لتسهيل 
 :عملية اإلستيعاب سوؼ أقـو بتصنيفها

 النوع األوؿ (1)

خيتص باإلتصاالت وإجياد وتبادؿ ادلعلومات، من األمثلة على ىذا النوع من التواصل  
 :اإلجتماعي

 

 

 Blogs  ادلدونات (أ

ىذا ادلوقع مثاؿ دلدونة شخصية، كما يوجد العديد من أنواع ادلدونات ، بعضها 
خيتص بتناقل معلومات عن األخبار بكل أنواعها، أما اآلخر فيختص بأمور 

 ,Blogger, ExpressionEngine ومن أىم برامج ادلدونات. شخصية ويومية

LiveJournal, Open Diary, TypePad, WordPress, Xanga 

 Micro Blogs  ادلدونات اجلزئية (ب

ادلدونات اجلزئية ما ىي إال أسلوب لبث ادلعلومات بشكل سريع، وما دييزىا عن 
 (نصية، صور، صوتية، ومرئية)ادلدونات العادية ىو صغر حجم وكمية ادلعلومات 

ادلتداولة عليها، شلا يساعد الناس على تداوؿ أحجاـ وكميات أصغر من ادلعلومات 
                                                             

 04-06-2014, جامعة الكويت, أمن ادلعلومات- ىندسة كمبيوتر, صفاء زماف. ـ.د: رسالة من 
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 ,Jaiku, Plurk, Posterous ومن أىم برامج ادلدونات اجلزئية. بشكل دائم وسريع

Tumblr, Twitter, Qaiku, Google Buzz, Identi.ca     

 Location Based Services  خدمات ربديد ادلواقعاجلغرافية (ج

حيث قمت يف السابق  كما تعرؼ إختصاراً بػخدمات ربديد ادلواقعاجلغرافية
ىذا اخلدمة سبكن ادلستخدـ من ربديد موقعو . بكتابة تعريف بسيط لشرحها

ومن . اجلغرايف وتعريف شبكتو من األصدقاء دبا يفعل يف ذلك ادلوقع بالتحديد
الفوائد العديدة ذلذه اخلدمة ىي تعرؼ شبكتك باألماكن اجلديدة يف مدينتك أو 

كما تتميز ىذه اخلدمة بتقدًن معلومات عن ادلوقع قد . أي مدينة أخرى قد تزورىا
تكوف مفيدة مثل أرقاـ اإلتصاؿ، عنواف ادلوقع اإللكًتوين، رأي ادلستخدـ 

وىناؾ . الشخصي يف اخلدمة، أو حىت إقًتاح لتجربة شئ شليز يف ذلك ادلوقع
 .Foursquare, Gowalla :العديد من برامج ومواقع خدمة ربديد ادلواقع مثل

Facebook places, The Hotlist,Path  

 :مواقع الًتابط الشبكي اإلجتماعي (د

لعل من أشهر ىذه ادلواقع ىو موقع فيس بوؾ ولينكيدإف وىي مواقع سبكن 
ادلستخدمُت من التواصل ادلباشر ببعضهم ومشاركة اإلىتمامات والفعاليات، كما 

ديكن إستخداـ تلك ادلواقع للبحث عن أصدقاء الدراسة أو البحث عن عمل 
جديد أو حىت التعرؼ على كل ما ىو جديد يف حياة من تعرؼ من دوف احلاجة 

ومن أىم . للسؤاؿ ادلباشر، فهذه ادلواقع توفر العديد من الفوائد للمستخدمُت
 .ASmallWorld, Bebo, Diaspora, Facebook, Hi5 :مواقع الًتابط اإلحتماعي

LinkedIn, MySpace, Ning, BBM,WA,Line,Kakao Talk,Orkut, Plaxo, 

Tagged, XING , IRC, Yammer  

 Events  مواقع الفعاليات  (ه
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 ىذه نوعية من ادلواقع لتنظيم الفعاليات والتحكم بعدد األشخاص ادلدعويُت، كما

 لتحديد LBS ديكن ىذه ادلواقع إستخداـ خدمات ربديد ادلواقع اجلغرافية

شلا دييز ىذه ادلواقع اإللكًتونية إمكانية التحديث التلقائي، فيمكن . موقعالتجمع
الداعى للفعالية تغيَت ادلوقع والزماف وبالتايل سيعرؼ كل ادلدعويُت هبذا التغيَت 

 :ومن أشهرمواقع الفعاليات. مباشرة دوف احلاجة إلببلغهم كل على حدة

 Tweetvite , Eventful, Meetup    

 

  Information Aggregators  مواقع ذبميع ادلعلومات (و

تقـو ىذه ادلواقع والربامج بتجميع ادلعلومات اليت هتمك فقط، فما دييز ىذا العصر 
اللذي نعيش فيو ىو كمية ادلعلومات ادلتداولة بشكل سريع عن طريق اإلنًتنيت، 
حيث تقـو ىذه ادلواقع بتجميع ادلعلومات يف مكاف واحد بدالً من البحث عنها 

   Netvibes, evri :وىناؾ العديد من مواقع مجع ادلعلومات مثل. وإضاعة الوقت

 Social Interests  مواقع مشاركة اإلىتمامات    (ز

ىذه نوعية سلتلفة من ادلواقع تساعدؾ على نشر ومشاركة شبكتك نوعية األجهزة 
 .اليت تستخدمها أو إىتماماتك مثل ما تشاىد اآلف أو ما تقراء يف الوقت احلايل

 Gdgt , GetGlue , GoodReads :ومن أىم تلك ادلواقع

  Online Advocacy and Fundraising مواقع مجع التربعات والقضايا ادلهمة   (ح

فكرة ىذه النوعية من ادلواقع ذكية ومفيدة، لنتخيل أنك تود القياـ دبشروع ال سبلك 
التمويل البلـز لو، كل ما عليك ىو تقدًن دراسة ادلشروع ذلذه ادلواقع ومن مث يقـو 

ومن . القائمُت على ادلوقع بدراسة ادلشروع وفكرتو مث عرضو على ادلستخدمُت
 Causes, Kickstarter  اشهر تلك ادلواقع

 النوع الثاين (2)
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النوع الثاين من مواقع التواصل اإلجتماعي واليت تعرؼ دبواقع التعاوف وبناء فرؽ 
 .العمل

 Wiki  الويكي (أ

وىي مواقع سبكن العديد من الناس من اإلشًتاؾ يف تكوين معلومات مًتابطة بشكل 
منطقي عن طريق روابط إلكًتونية، من أفضل األمثلة موقع ويكيبيديا ادلوسوعة 

ديكنك إنشاء . العلمية واليت بنيت من قبل مستخدديُت عن طريق مشاركة ادلعلومات
 ,PBworks  :الويكي اخلاصة بك وبأصدقائك عن طريق إستخداـ ىذه ادلواقع

Wetpaint, Wikia, Wikimedia, Wikispaces 

  Social Bookmarking مواقع ادلرجعيات (ب

ديكن إستخداـ ىذه ادلواقع لوضع عبلمة مرجعية دلواقع هتمك أو قد هتم غَتؾ، 
مثلما ىو احلاؿ عند حفظك دلوقع يف برنامج تصفح اإلنًتنيت اخلاص بك لكن 

مع إضافة إمكانية مشاركة اآلخرين ىذه ادلواقع ادلرجعية، كما سبكنك ىذه النوعية 
تعد ىذه اخلدمة من روائع اإلنًتنيت االهنائية، . من إكتشاؼ مواقع جديدة عليك

زبيل إمكانيتك إستكشاؼ حبور الشبكة وتفرعاهتا باإلعتماد على جهود 
و لئلشًتاؾ يف العديد من . أصدقائك أو حىت مستخدمُت آخرين على الشبكة

 CiteULike, Delicious, Diigo, Google :مواقع ادلرجعيات مثل

Reader,StumbleUpon, folkd  

 Social News  مواقع األخبار االجتماعية (ج

بدالً من اإلعتماد على إستقاء األخبار من قنوات األخبار ادلتعارؼ عليها، ديكنك 
اإلعتماد على شبكة واسعة من ادلستخدمُت إلجياد األخبار ادلهمة، حيث يقـو 
ادلستخدمُت من تقدًن األخبار اليت جيدوهنا مهمة ومن مث يقـو القراء بًتقيتها إف 

شلا دييز ىذه ادلواقع ىو الًتكيز على ما ىو حديث ويف رلاؿ .كانت فعبلً مهمة
إىتماـ العامل، كما تقدـ الكثَت من مواقع األخبار االجتماعية تصنيفات تساعدؾ 
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 :ومن أىم مواقع األخباراالجتماعية. على ربديد رلاؿ إىتماماتك مهما كانت
Digg, Mixx, NowPublic, Reddit, Newsvine, Technorati 

 Social Navigation  ادلبلحة االجتماعية    (د

برامج ادلبلحة االجتماعية عبارة عن بررليات يقـو ادلستخدـ بتثبيتها على جهاز 
اآلف زبيل . لرسم خريطة حركتو بادلدينة GPS اذلاتف اخلليوي ومن مث اإلستعانة بالػ

اآلالؼ ادلستخدمُت يقوموف بنفس العملية على مدار الساعة، احملصلة ىي خريطة 
كما ديكن ىذه الربامج تقدًن توجيو دقيق . دقيقة مرسومة من قبل ادلستخدمُت

للمستخدـ عند رغبتو الوصوؿ دلكاف زلدد، أو التنبيو بوجود سلاطر على الطريق أو 
فكما ديكنك أف تتخيل سرعة ودقة وتزامن ادلعلومات بشكل . حىت تغيَت مسارات

  :Trapster, Waze ولئلشًتاؾ عن طريق الربامج التالية. دائم

 Document Management & Editing مواقع إدارة ادللفات وربرير النصوص    (ه

كم يود البعض التعاوف يف إسباـ مذكرة أو نص أو حىت التعاوف على ربضَت عرض 
فبإستخداـ ىذه ادلواقع كل ما عليك ىو ربديد األشخاص اللذين تود التعاوف 

فكلما دخل شخص على ادلذكرة أو . معهم والباقي ما ىو إال تفاعل سلس بينكم
النص ديكنو رؤية التحديثات والتعديبلت وبالتايل التعاوف على إسباـ العمل حىت لو 

يساعدؾ على تبادؿ  DropBox, Box بعض ىذه ادلواقع. فصل بينكم زليطات
ادللفات مع اآلخرين حيث سبنحك الشركة ادلقدمة للخدمة سعة زبزين زلددة 

ديكنك إستخدامها إلنشاء ملفات ومن مث مشاركة ادللفات مع أصدقاء أو زمبلء 
 :ومن أشعر مواقع إدارة وربرير النصوص. لتبادؿ البيانات بشكل فوري وسريع

Google Docs, Syncplicity, Docs, Dropbox , Box

 النوع الثالث (3)

 النوع الثالث من مواقع التواصل اإلجتماعي ىي مواقع الوسائط ادلتعددة

  Photo Sharing  مواقع التصوير والفن (أ
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تقدـ ىذه ادلواقع العديد من الفوائد حيث سبنحك مكاناً ديكنك فيو حفظ، زبزين، 
وعرض أعمالك الفنية سواء كانت صور أو رمسات فنية حيث يتمكن الناس من 

رؤيتها وإبداء اإلعجاب أو النقد ذلا، كما تفيد يف إمكانية بيع أعمالك للغَت 
  :وبناءا على نوعية الفن ىناؾ العديد من ادلواقع مثل. وإجياد دخل مايل منها

deviantArt, Flickr, Photobucket, Picasa, SmugMug, Zooomr 

 :Video& Sharing  Streamingمواقع مشاركة الفيديو والبث ادلباشر (ب

يف ىذه النوعية من ادلواقع ديكن إجياد والبحث عن العديد من مقاطع الفيديو 
ادلرئية وتقييمها، كما تقدـ معظم ىذه ادلواقع خدمة مشاركتها على النواقع 

االجتماعية اآلخرى حىت يتمكن أصدقائك من التعرؼ عليها وإعادة نشرىا على 
بإمكانك كذلك إنشاء . شبكتهم اخلاصة ، وديكنك إضافتها دلدونتك مباشرة

الفيديو اخلاص بك عن طريق إستخداـ كامَتتك اخلاصة أو جهازؾ اخلليوي ورفع 
بإستخداـ . ادلقاطع ذلذه ادلواقع مباشرة دوف احلاجة إلستخداـ جهاز الكمبيوتر

مواقع البث ادلباشر ديكنك البث من جهازؾ اخلليوي يف أي وقت، مع إمكانية 
البث دلدونتك اخلاصة أو قناتك، وبعد اإلنتهاء ديكنك ربميل ادلقاطع ادلرئية دلواقع 

وشلا دييز خدمات البث ىو إمكانية التفاعل، . مشاركة الفيديو ومن مث نشرىا
حيث ديكن ادلتفرجُت التواصل معك فوراً ويف نفس حلظة البث كما ديكنك الرد 

 :ولئلشًتاؾ يف العديد من مواقع زبزين وبث الفيديو مثل. عليهم

sevenload, Viddler, Vimeo, YouTube, Dailymotion, Metacafe, Openfilm ،

Justin.tv, Livestream, Stickam, Ustream, blip.tv 

 Music & Audio Sharing مواقع مشاركة ادلقاطع الصوتية وادلوسيقى (ج

بإستخداـ ىذه النوعية من ادلواقع ديكنك مشاركة اآلخرين ادلقاطع الصوتية 
وادلوسيقى، كما ديكن ادلوسيقيُت من نشر إبداعاهتم ادلوسيقية والتعرؼ على رأي 

كما . اجلمهور فيها، كما سبنحهم فرصة إستكشافها من قبل شركات اإلنتاج الفٍت
أف بعض ىذه ادلواقع يقدـ خدمة راديو على اإلنًتنيت حيث ديكنك ربديد نوعية 
ادلوسيقى أو الربامج اليت تود اإلستماع ذلا ومن مث احلصوؿ على ما يناسب ذوقك، 
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ديكنك أيضاً إكتشاؼ اجلديد من خبلؿ التعرؼ على ما ىو حديث وما لو 
ديكنك إكشاؼ ادلزيد من خبلؿ زيارة ىذه ادلواقع . شعبية بُت ادلستمعُت مثلك

 :مع العلم أف بعضها حيصر تقدًن اخلدمة على دوؿ زلددة

 ccMixter, Pandora Radio, Spotify, Last.fm, ReverbNation , ShareTheMusic, 

The Hype Machine, Groove Shark, SoundCloud, Bandcamp, SoundClick. 

 

 النوع الرابع (4)

  Reviews & Opinions النوع الرابع ىي مواقع الرأي واإلستعراض

 :Product Reviews ستعراضات السلع  (أ

زبيل أنك تود شراء سيارة جديدة، أو جهاز كمبيوتر حديث ديكنك زيارة مواقع 
اآلراء دلعرفة رأي من إشًتوا ىذه السلع قبلك وتقيمهم ذلا، كما ديكنك معرفة 

جودة ادلنتج ومدى ربملو لعوامل الزمن واإلستخداـ اليومي، أما إف أردت 
فيمكنك زيارة مواقع إستعراض شليزات ومواصفات السلع حيث ستحصل على 

رأي خرباء يف اجملاؿ، كما أنك ستجد رأي ادلستهلكُت يف هناية التقييم إلعطائك 
ديكنك زيارة العديد من مواقع الرأي . صورة واضحة عن ادلنتج وعن شليزاتو

 epinions, MouthShut : واإلستعراض التالية

  Community Q&A األسئلة واألجوبة االجتماعية    (ب

كما ىو احلاؿ مع إستخداـ ادلواقع االجتماعية إلستعراض السلع أو احلصوؿ على 
 .آراء ادلستهلكُت، ديكنك احلصوؿ على إجابات زلددة ألسئلة قد تدور بذىنك

ربدثت عن مواقع الويكي حيث يقـو العديد من ادلستخدمُت بعمليو إضافة 
وتنقيح ادلعلومات ادلطروحة، بناء على نفس الفكرة األساسية فمواقع األسئلة 

واألجوبة االجتماعية تعمل بنفس ادلنطلق حيث تقـو بتقدًن سؤاؿ ويقـو 
ادلستخدمُت بتقدًن إجابات، ومن مث يقـو كل من لو دراية بتعديل اإلجابة 
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كما ديكنك اإلشًتاؾ يف متابعة سؤاؿ طرح من الغَت . إلعطائك أدؽ إجابة شلكنة
دلا للموضوع من أمهية لديك أو حىت متابعة نوعية معينة من ادلعلومات فبالتايل 

ديكنك اإلشًتاؾ وطرح أسئلتك أو متابعة موضوع . إحتماالت اإلستفادة ال هنائية
  :Askville, EHow, Stack Exchange        أو سؤاؿ بزيارة أحد ىذه ادلواقع

WikiAnswers, Yahoo! Answers, Quora, ask.com

 النوع اخلامس (5)

 النوع اخلامس من مواقع التواصل اإلجتماعي ىي ادلواقع الًتفيهية االجتماعية

 : Virtual Worlds مواقع العوامل اإلفًتاضية    (أ

قد يعتقد البعض بأف ىذه من ضروب اخلياؿ العلمي كما قد نشاىد يف بعض 
أفبلـ ىوليوود، لكن الواقع أف مواقع العوامل اإلفًتاضية كانت والزالت متوفرة منذ 

ديكنك يف العامل اإلفًتاضي إنشاء ما يسمى . زمن بعيد ، كما أهنا يف تطور دائم
اخلاصة بك وتفاعلها يف عامل تقابل فيو العديد من  Avatar بالشخصية الرمزية

الشخصيات ادلختلفة اليت قد تعكس أو ال تعكس شخصيات منشئيها احلقيقيُت 
ديكنك أيضاً التواصل والتحدث بالصوت مع أي من . يف عامل إفًتاضى

الشخصيات ادلتواجدة يف تلك العوامل كما بإمكانك شراء وبيع سلع وشلتلكات 
بعض العاب العوامل اإلفًتاضية تقـو على فكرة احلروب والقتاؿ . على ىذه العوامل

 .بينما البعض اآلخر يقـو على فكرة إجياد حياة أو عامل بديل لعادلنا احلقيقي

 :,Active Worlds, Second Life لتجربة العوامل اإلفًتاضية ديكنك زيارة ادلواقع التالية

World of Warcraft, RuneScape 

 

 Game Sharing  مواقع مشاركة األلعاب االجتماعية (ب
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تعتمد فكرة ىذه ادلواقع على مشاركة اآلخرين على شبكتك االجتماعية العاب 
كما سبكن بعض ىذه ادلواقع ادلطورين . تتطلب العديد من البلعبُت على الشبكة

ديكنك اللعب ومشاركة . من عرض العاهبم على ادلستخدمُت لئلستمتاع هبا
 Kongregate, Miniclip, Newgrounds, Armor :اآلخرين ادلرح بزيارة ىذه ادلواقع

Games 

 الوسائل االجتماعية الشهَتة (6)

  Facebook الفيس بوؾ  (أ

االجتماعية من ناحية سرعة االنتشار والتوسع ، قيمتو السوقية  أكرب مواقع وسائل
عالية وتتنافس على ضمو كبَتات الشركات ، نقطة القوة األساسية يف الفيس بوؾ 

اليت أتاحت الشبكة فيها للمربرلُت من سلتلف أضلاء العامل " التطبيقات " ىي 
سهرل العاملُت يف الفيس . بربرلة تطبيقاهتم ادلختلفة وإضافتها للموقع األساسي 

زبتصر الكثَت عليهم – أكواد بررلية مساعدة  - API بوؾ ادلهمة للمربرلُت بإنشاء
 ىو بوؾ الفيس. وتساعدىم يف الوصوؿ دللفك الشخصي وبناء تطبيق تستفيد منو

 وادلرح اسعة ادلعلومات من دلعرفة  احلديقة إىل ادلدخل

 

 

  Myspace ماي سفيس    (ب

ادلوقع الذي كاف األكثر رواجاً  قبل أف يدخل يف منافسة شديدة مع الفيس بوؾ 
 .مؤخرا

                                                             
  :من ترمجة 

 Anang YB, Seven Simple Steps Internet For Student, 2010,(Jakarta: PT Elex Media Komputindo),hal 135 
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 :Orkut أوركوت  (ج

منتج قوقل والذي مل يلَق رواج كبَت يف أمريكا لوجود العمبلقُت فيس بوؾ وماي 
 سبيس

  NetLog نت لوج     (د

  Hi5 5ىاي   (ه

شبكة اجتماعية للمحًتفُت ، يضم ادلوقع قرابة مليونُت  : LinkedIn لنكد إف (و
خاصية . زلًتؼ وزلًتفة يف رلاالت متنوعة وسلتلفة يتشاركوف يف رلموعات اىتماـ 

متميزة يف ادلوقع ىي خاصية التزكيات ، فبإمكاف مديرؾ أو زمبلئك السابقُت يف 
 .وظيفة معينة شغلتها تزكيتك عن عملك يف الشركة

  أمهية وسائل االجتماعية (ج)

 .االستخدامات االتصالية الشخصية (1)

وىو االستخداـ األكثر شيوعاً، ولعل الشرارة األوىل وسائل االجتماعية اليـو كانت هبدؼ 
التواصل الشخصي بُت األصدقاء يف منطقة معينة أو رلتمع معُت، وىذا اذلدؼ موجود حىت اآلف 
برغم تطور وسائل االجتماعية على مستوى اخلدمات وعلى مستوى التقنيات والربرليات، وبرغم 

 .خروجها من حدود الدولة إىل فسيح جو العامل

وديكن من خبلؿ وسائل االجتماعية اخلاصة تبادؿ ادلعلومات وادللفات اخلاصة والصور ومقاطع 
الفيديو، كما أهنا رلاؿ رحب للتعارؼ والصداقة، وخلق جو رلتمع يتميز بوحدة األفكار والرغبات 

 .غالباً، وإف اختلفت أعمارىم وأماكنهم ومستوياهتم العلمية

 .االستخدامات التعليمة (2)

إف الدور الذي تلعبو وسائل االجتماعية يف تطوير التعليم اإللكًتوين وتعمل على إضافة 
اجلانب االجتماعي لو، وادلشاركة من كل األطراؼ يف منظومة التعليم بداية من مدير ادلدرسة وادلعلم 

فاستخداـ وسائل االجتماعية  .وأولياء األمور وعدـ االقتصار على الًتكيز على تقدًن ادلقرر للطبلب
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شلا يزيد فرص التواصل واالتصاؿ يف خارج نطاؽ ادلدارس، ويكسر حاجز الوقت فيمكن التواصل 
خارج وقت الدراسة، ويقضي على كثَت من الرمسيات داخل ادلدارس، وديكن التواصل الفرد أو 

اجلمعي مع ادلعلم، شلا يوفر جو من مراعاة الفروؽ الفردية، كما أف التواصل يكسب الطالب مهارات 
أخرى كالتواصل واالتصاؿ وادلناقشة وإبداء الرأي، وىي مساحة ضيقة جداً داخل أسوار ادلدارس، 
يف ظل تكدس الطبلب يف الفصوؿ وكثرة ادلواد، مع وجود األنظمة وادلساحات الضيقة للمناقشات 

 .والتداوالت

 .االستخدامات احلكومية (3)

اذبهت كثَت من الدوائر احلكومية للتواصل مع اجلمهور من خبلؿ مواقع التواصل 
االجتماعي، هبدؼ قياس وتطوير اخلدمات احلكومية لديها، ومسايرة للتقنية احلديثة، بل أصبح 

التواصل التقٍت مع اجلمهور من نقاط تقييم الدوائر احلكومية وخدماهتا ادلقدمة، وتتميز ىذه اخلدمة 
بقلة التكلفة والوصوؿ ادلباشر للمستفيد األوؿ، والتغذية الراجعة ادلباشرة، شلا يساعد يف تفادي 

و ديكن االستفادة من وسائل االجتماعية يف  .األخطاء والوصوؿ باخلدمة ادلقدمة لئلتقاف والتميز
حجز ادلواعيد وتأكيدىا، ونشر التعليمات واإلجراءات، والتواصل مع الرئيس مباشرة، وإبداء 

 .ادلبلحظات وادلقًتحات

 .االستخدامات اإلخبارية (4)

أصبحت وسائل االجتماعية مصدر أصيل من مصادر األخبار لكثَت من روادىا، وىي أخبار 
تتميز بأهنا من مصدرىا األوؿ وبصياغة فردية حرة غالباً، ال احًتافية الستخدامات سلتلفة سياسية أو 

وقد سبيزت ادلدونات اخلاصة باستقطاب الباحثُت عن األخبار، ومواقع األخبار ادلتخصصة،  .دعائية
وقنوات إخبارية كبَتة، يف أحداث سلتلفة سابقة، وكاف ألصحاهبا التأثَت الكبَت يف نقل األخبار 

 .الصحيحة للرأي العاـ

 .االستخدامات الدعوية (5)
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فتحت وسائل االجتماعية الباب للتواصل والدعوة مع اآلخرين مسلمُت أو غَت مسلمُت 
باختبلؼ لغاهتم واختبلؼ أجناسهم وبلداهنم، وأصبح لكثَت من الدعاة صفحاهتم اخلاصة ومواقعهم 

الثرية، وىو انتقاؿ اجيايب للتواصل العادلي يف ظل االنغبلؽ اإلعبلمي الرمسي يف كثَت من الدوؿ، ويف 
وتتميز الدعوة عن  .ظل أنظمة تعيق التواصل ادلباشر وتقولب الداعية والعامل على قوالب جامدة

طريق وسائل االجتماعية بالعادلية والفورية والتحديث ادلستمر، مع كسر حاجز الوقت والزماف، 
 .والسهولة يف االستخداـ والتواصل، والتوفَت يف اجلهد والتكاليف

 

 

 

 مفهوم فيس بوك -2

 

 تعريف فيس بوؾ (أ)

زلدودة ادلسئولية " فيس بوؾ" عبارة عن شبكة اجتماعية وتديره شركة Facebookفيس بوؾ
ادلستخدموف بإمكاهنم االنضماـ إىل الشبكات اليت تنظمها ادلدينة أو جهة العمل .كملكية خاصة

كذلك، ديكن . أو ادلدرسة أو اإلقليم، وذلك من أجل االتصاؿ باآلخرين والتفاعل معهم
للمستخدمُت إضافة أصدقاء إىل قائمة أصدقائهم وإرساؿ الرسائل إليهم، وأيًضا ربديث ملفاهتم 

ويشَت اسم ادلوقع إىل دليل الصور الذي تقدمو . الشخصية وتعريف األصدقاء بأنفسهم
الكلياتوادلدارس التمهيدية يف الواليات ادلتحدة األمريكية إىل أعضاء ىيئة التدريس والطلبة اجلدد، 

 .والذي يتضمن وصًفا ألعضاء احلـر اجلامعي كوسيلة للتعرؼ إليهم

وقد قاـ مارؾ زوكربَتج بتأسيس الفيس بوؾ باالشًتاؾ مع كل من داستُت موسكوفيتزوكريس 
ىيوز الذين زبصصوا يف دراسة علـو احلاسب وكانا رفيقي زوكربَتج يف سكن اجلامعة عندما كاف طالًبا 

                                                             
 http://www.alukah.net/publications_competitions/0/40402/ # ixzz33f02xqwJ/ ,2014-06-05 ,00.10: من إنًتنت 

: ترجمة من 
 "2008  VentureBeat،"Growth Puts Facebook In Better Position to Make Money ."Eldon, Eric 

 .05-05-2014اطلع عليو بتاريخ . 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9
http://translate.google.com/translate?hl=id&prev=_t&sl=ar&tl=id&u=http://www.alukah.net/publications_competitions/0/40402/%23ixzz33f02xqwJ#ixzz33f02xqwJ
http://translate.google.com/translate?hl=id&prev=_t&sl=ar&tl=id&u=http://www.alukah.net/publications_competitions/0/40402/%23ixzz33f02xqwJ#ixzz33f02xqwJ
http://translate.google.com/translate?hl=id&prev=_t&sl=ar&tl=id&u=http://www.alukah.net/publications_competitions/0/40402/%23ixzz33f02xqwJ#ixzz33f02xqwJ
http://venturebeat.com/2008/12/18/2008-growth-puts-facebook-in-better-position-to-make-money/
http://venturebeat.com/2008/12/18/2008-growth-puts-facebook-in-better-position-to-make-money/
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 كانت عضوية ادلوقع مقتصرة يف بداية األمر على طلبة جامعة ىارفارد، ولكنها .يف جامعة ىارفارد
مث . امتدت بعد ذلك لتشمل الكليات األخرى يف مدينة بوسطن وجامعة آيفي ليجوجامعة ستانفورد

اتسعت دائرة ادلوقع لتشمل أي طالب جامعي، مث طلبة ادلدارس الثانوية، وأخَتًا أي شخص يبلغ من 
وقد أثَت . يضم ادلوقع حالًيا أكثر من مليار مستخدـ على مستوى العامل.  عاًما فأكثر13العمر 

فقد مت حظر استخداـ . الكثَت من اجلدؿ حوؿ موقع الفيس بوؾ على مدار األعواـ القليلة ادلاضية
وإيراف كما مت حظر استخداـ  ادلوقع يف العديد من الدوؿ خبلؿ فًتات متفاوتة، كما حدث يف سوريا

 [8].ادلوقع يف العديد من جهات العمل إلثناء ادلوظفُت عن إىدار أوقاهتم يف استخداـ تلك اخلدمة
كذلك، مثلت انتقادات موجهة إىل الفيس بوؾ سلاوؼ بشأف احلفاظ على اخلصوصية واحدة من 

كما يواجو . ادلشكبلت اليت يواجهها رواد ادلوقع، وكثَتًا ما سبت تسوية ىذا األمر بُت طريف النزاع
موقع الفيس بوؾ العديد من الدعاوى القضائية من عدد من رفاؽ زوكربَتج السابقُت الذين يزعموف 

 .أف الفيس بوؾ اعتمد على سرقة الكود الرئيسي اخلاص هبم وبعض ادللكيات الفكرية األخرى

( Facemach: باإلصلليزية)" فيس ماش"انطلق موقع الفيس بوؾ كنتاج غَت متوقع من موقع 
 يعتمد على نشر صور جملموعة من األشخاص Hot or Notالتابع جلامعة ىارفارد، وىو موقع من نوع 

 28وقد قاـ مارؾ زوكربَتج بابتكار الفيس ماش يف . مث اختيار رواد ادلوقع للشخص األكثر جاذبية
 .يف ىذه األثناء. ، عندما كاف يرتاد جامعة ىارفارد كطالب يف السنة الثانية2003أكتوبر من عاـ 

 مسات ادلوقع فيس بوؾ (ب)

، ولكن "ماي سبيس"و" فيس بوؾ"عادًة ما تقـو وسائل اإلعبلـ بعقد ادلقارنات بُت موقعي 
يتيح للمستخدمُت " ماي سبيس"فموقع . يبدو أف أشهر الفروؽ بُت ادلوقعُت ىو مستوى التخصيص

، بينما يوفر موقع Cascading Style Sheets (CSS)وHTMLتزيُت ملفاهتم الشخصية باستخداـ لغة 
 . إمكانية استخداـ النص العادي فقط" فيس بوؾ"

                                                             
  :من ترمجة 

 Tabak Alan J." Hundreds Register for New Facebook Website ."Harvard Crimson,February 9, 2004 . اطلع عليو بتاريخ
05-05-2014 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83#cite_note-8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83#cite_note-8
http://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2003
http://ar.wikipedia.org/wiki/2003
http://ar.wikipedia.org/wiki/HTML
http://ar.wikipedia.org/wiki/HTML
http://ar.wikipedia.org/wiki/HTML
http://ar.wikipedia.org/wiki/HTML
http://ar.wikipedia.org/wiki/HTML
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://web.archive.org/web/20050403215543/www.thecrimson.com/article.aspx?ref=357292
http://web.archive.org/web/20050403215543/www.thecrimson.com/article.aspx?ref=357292
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يتضمن الفيس بوؾ عدًدا من السمات اليت تتيح للمستخدمُت إمكانية التواصل مع بعضهم 
 أو لوحة احلائط وىي عبارة عن مساحة سلصصة يف Wallومن بُت ىذه السمات مسة. البعض

صفحة ادللف الشخصي ألي مستخدـ حبيث تتيح لؤلصدقاء إرساؿ الرسائل ادلختلفة إىل ىذا 
افًتاضية إلثارة االنتباه إىل " نكزة" أو النكزة اليت تتيح للمستخدمُت إرساؿ Pokesادلستخدـ، ومسة 
، ومسة (وىي عبارة عن إشعار خيطر ادلستخدـ بأف أحد األصدقاء يقـو بالًتحيب بو)بعضهم البعض 

Photos،أو الصور اليت سبكن ادلستخدمُت من ربميل األلبومات والصور من أجهزهتم إىل ادلوقع  

 أو احلالة اليت تتيح للمستخدمُت إمكانية إببلغ أصدقائهم بأماكنهم وما يقوموف Statusوكذلك مسة 
جدير بالذكر أنو ديكن مشاىدة لوحة احلائط اخلاصة بادلستخدـ ألي . بو من أعماؿ يف الوقت احلايل

يف يوليو من عاـ . شخص ديكنو مشاىدة ادللف الشخصي ذلذا ادلستخدـ وفًقا إلعدادات اخلصوصية
، أتاح الفيس بوؾ إمكانية إرساؿ رسائل مرفقة تتضمن أي شيء إىل لوحة احلائط، الذي 2007

 . كاف مقتصرًا من قبل على احملتويات النصية فقط

مت اإلعبلف . ودبرور الوقت، بدأ الفيس بوؾ يف إضافة العديد من السمات اجلديدة إىل ادلوقع
 أو التغذية اإلخبارية اليت تظهر على الصفحة الرئيسية جلميع ادلستخدمُت، News Feedعن مسة 

حيث تقـو بتمييز بعض البيانات مثل التغيَتات اليت ربدث يف ادللف الشخصي، وكذلك األحداث 
يف بداية األمر، أثارت ىذه السمة حالة من . ادلرتقبة وأعياد ادليبلد اخلاصة بأصدقاء ادلستخدـ

االستياء بُت مستخدمي الفيس بوؾ؛ حيث شكا البعض من سوء التنظيم وكثرة البيانات غَت 
ادلرغوب فيها، بينما عربر البعض اآلخر عن سلاوفهم من أف يؤدي ذلك إىل سهولة تعقب اآلخرين 

مثل التغيَتات اليت تطرأ على عبلقاهتم واألحداث ادلختلفة واحملادثات اليت )ألنشتطهم الشخصية 
ورًدا على تلك احلالة من االستياء، قدـ زوكربَتج اعتذارًا عن إخفاؽ ادلوقع يف . (يتبادلوهنا مع اآلخرين

ومنذ ذلك احلُت، صارت . تقدًن مسات مناسبة ديكن زبصيصها على ضلو حيفظ خصوصية األفراد
لدى ادلستخدمُت القدرة على التحكم يف نوع البيانات اليت ديكن تبادذلا مع األصدقاء بصورة 

فضبلً عن ذلك، فإنو ديكن للمستخدمُت منع أصدقائهم من مشاىدة التحديثات اليت تطرأ . تلقائية
على أنواع زلددة من األنشطة اليت يقوموف هبا مثل التغيَت يف ادللف الشخصي أو الرسائل ادلكتوبة 

.  على لوحات احلائط اخلاص هبم وألصدقاء الذين سبت إضافتهم مؤخرًا

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
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َكرن ادلستخدمُت من Photosمن أشهر التطبيقات على موقع الفيس بوؾ تطبيق  ، حيث ديم
يوفر الفيس بوؾ دلستخدميو إمكانية ربميل كم ىائل من الصور . ربميل األلبومات والصور إىل ادلوقع

إىل ادلوقع مقارنة بادلواقع األخرى اليت تقدـ خدمات استضافة الصور مثل موقعي 
يف ادلاضي، .الذين يضعاف حًدا لعدد الصور اليت يسمح للمستخدـ بتحميلها" فليكر"و"فوتوباكيت"

.  صورة لؤللبـو الواحد60كاف عدد الصور اليت ديكن للمستخدمُت ربميلها على ادلوقع يقتصر على 
وعلى الرغم من ذلك، فقد ذكر بعض ادلستخدمُت أنو ديكنهم إنشاء ألبومات حبد جديد للصور قد 

وحىت الوقت الراىن، مل يتمكن أحد من ربديد السبب وراء إمكانية ربميل .  صورة200يصل إىل 
، يف حُت ال ديكن لآلخرين القياـ بذلك200بعض األعضاء لعدد يصل إىل  ديكن .  صورة لؤللبـو

ضبط إعدادات اخلصوصية لؤللبومات الفردية، وبالتايل احلد من رلموعات ادلستخدمُت الذي ديكنهم 
فعلى سبيل ادلثاؿ، ديكن ضبط إعدادات اخلصوصية أللبـو ما حبيث تتيح . مشاىدة ألبـو معُت

، بينما ديكن ضبط إعدادات اخلصوصية يف ألبـو آخر على  ألصدقاء ادلستخدـ فقط مشاىدة األلبـو
من السمات األخرى اخلاصة . ضلو يتيح جلميع مستخدمي الفيس بوؾ مشاىدة ىذا األلبـو

فعلى سبيل ادلثاؿ، إذا كانت إحدى . القدرة على تسمية ادلستخدمُت يف صورة ماPhotosبتطبيقات 
الصور تشتمل على أحد أصدقاء ادلستخدـ، فإنو ديكن للمستخدـ تسمية الصديق ادلوجود يف ىذه 

وسوؼ يؤدي ذلك إىل إرساؿ تنبيو ذلذا الصديق بأنو قد مت تسميتو، مع . الصورة إو إضافة تعليق ما
.  تزويده برابط دلشاىدة ىذه الصورة

 أو تعليقات الفيس بوؾ وىي مسة متعلقة بالتدوين تسمح Facebook Notesمت تقدًن مسة 
وقد سبكن ادلستخدموف يف وقت الحق من جلب . بإضافة العبلمات والصور اليت ديكن تضمينها

 وغَتىا من ادلواقع األخرى اليت تقدـ خدمات "بلوجر"و"اليفجورنال"و"زانجا"ادلدونات من مواقع 
 أصدر الفيس بوؾ تطبيق إرساؿ رسائل فورية إىل شبكات االتصاؿ باستخداـ برنامج. التدوين

Comet وأطلق عليو اسم "Chat  " ،ويوفر ىذا التطبيق للمستخدمُت إمكانية التواصل مع أصدقائهم
. وىو يشبو يف أداء وظيفتو برامج إرساؿ الرسائل الفورية ادلوجودة على سطح ادلكتب

 أو اذلدايا، اليت تتيح للمستخدمُت إرساؿ ىدايا افًتاضية إىل Giftsأطلق الفيس بوؾ مسة 
تتكلف اذلدايا . أصدقائهم تظهر على ادللف الشخصي للمستخدـ الذي يقـو باستقباؿ اذلدية

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AA_%28%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9%29&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
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 أو Marketplaceأطلق الفيس بوؾ مسة .  دوالر لكل ىدية، وديكن إرفاؽ رسالة شخصية هبا1.00
دبقارنة ىذا " سي نت"وقد قامت شركة . السوؽ الذي يتيح للمستخدمُت نشر إعبلنات مبوبة رلانية

التطبيق مع موقع كرجيزليست، حيث أشارت إىل أف الفارؽ الرئيسي بينهما يتمثل يف أف القوائم اليت 
 تتم مشاىدهتا من قبل ادلستخدمُت من الشبكة نفسها، Marketplaceينشرىا ادلستخدـ باستخداـ 

  .أما القوائم ادلنشورة يف كرجيزليست فيمكن ألي شخص مشاىدهتا

ػ نسخة ذبريبية من الفيس بوؾ ػ عبارة عن إعادة " Facebook Beta"قدـ الفيس بوؾ إمكانية 
كما مت دمج مسيت . تصميم مبتكرة لواجهات االستخداـ اخلاصة دبستخدميو على شبكات زلددة

"Mini-Feed"و"Wall" ومت فصل ادللفات الشخصية إىل أجزاء ذات عبلمات تبويب، كما مت بذؿ ،
وبعد أف كانت حرية االنتقاؿ إىل اإلصدار . جهد بالغ من أجل التوصل إىل شكل أكثر تنظيًما

اجلديد متاحة للمستخدمُت يف بادئ األمر، فإف الفيس بوؾ بدأ يف إحالة ادلستخدمُت إىل ىذه 
.  ىو كتابة التطبيقات 10fastfingerسريع إصبع 10. 2008النسخة اجلديدة اعتبارًا من سبتمرب 

ىناؾ متسع من الوقت سرعة الطباعة وعبلمات محراء .ىذا تطبيق لديها رلموعة متنوعة من اللغات
 Typedسرعة مكتوب  ىناؾ ذلك إىل  fastfinger 10سريع إصبع 10 التطبيقات غَت .عند اخلطأ

Speed .بوؾ الفيس يف الكتابة مهارات ربسُت وىي نفسها، ىي وظيفتها 

 التدريس خطواة (ج)

بادلدرسة  من فيس بوؾ يف اللغة العربية لًتقية مهارة الكتابة وسائل االجتماعيةأما تطبيق 
، ويشمل (الربنامج العادي) فتكوف أف تربنامج يف صنع ىذه اخلطة التدريس الثانوية احلكومية غاوي

أما  .ادلؤشرات والكفاءات األساسية، ادلادة، األنشطة االولية، االنشطة األساسية، واألنشطة اخلاسبية
 : ىي فيس بوؾ وسائل االجتماعية اسًتاتيجية يف 

 وقبل الدخوؿ إىل الفصوؿ (1)

 

 يستعد ادلدررس ادلادرة (أ

                                                             
  :من ترمجة 

 Jubilee Enterprise, Facebook Goes to School, 2010,(Jakarta: PT Elex Media Komputindo),hal 2 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
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 جيعل ادلدررس اجملموعة للمناقشة يف فيس بوؾ (ب

 فيس بوؾ أصبح مدررس صديقالطبلبو يف (ج

 يدعو ادلدررس الطبلب ليشارؾ إىل اجملموعة غي فيس بوؾ (د

 

 النشاط يف الفصل الدراسي (2)

 

 يشرح ادلدررس ادلادرة (أ

 يعطي ادلدررس األسئلة يف اجملموعة يف فيس بوؾ (ب

 جييب الطبلب األسئلة يف اجملموعة يف فيس بوؾ (ج

 

 

 فئدة فيس بوؾ (د)

الفيس بوؾ ىو احدى مواقع الشبكات االجتماعية اليت نالت شهرة واسعة عرب اضلاء العامل يف 
ظرؼ قياسي ال يتعدى اخلمس سنوات فقط، وذالك دلا جاء بو ىذا ادلوقع من أفكار جديدة غَتت 
نظرة الشعوب واحلكومات وتعاملها مع شبكة راإلنًتنيت  باكتشاؼ األدوار الكبَتة اليت ديكن ذلا أف 

تلعبها يف التأثَت على حياة الناس يف شىت اجملاالت وذالك بفضل األفكار اجلديدة وادلميزة اليت 
 .جاءت هبا الشبكات االجتماعية وباألخص موقع الفيس بوؾ

كل ىذا جيعلنا نطرح الكثَت من األسئلة حوؿ الفوائد اليت ديكن أف صلنيها من موقع حبجم 
ىذا فوائد كبَتة ديكن أف ضلصل عليها من موقع الفيس بوؾ واليت تتمثل يف النقاط . موقع الفيس بوؾ

:  التالية

موقع الفيس بوؾ ىو ساحة كبَتة للحوار والنقاش وتبادؿ األراء حوؿ كل ما  (1)
يهمنا يف حياتنا اليومية وىو وسط اجتماعي ال مثيل لو إلحتوائو على 

ثقافات متعددة بلغات وعادات وتقاليد ال تعد وال ربصى وىو حبر يفيض 
 .بادلعلومات يف شىت اجملاالت اليت قد لن صلدىا دبكاف أخر
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موقع الفيس بوؾ حيتل صمعة جيدة وكبَتة فبل يكاد خيلو موقع على شبكة  (2)
اإلنًتنيت من كلمة الفيس بوؾ او زر ادلشاركة اخلاص بادلوقع، لذا فيمكن 
استغبللو حق اإلستغبلؿ يف نشر ادلواقع وادلدونات واحلصوؿ على أالؼ 

 .الزوار مباشرة من ادلوقع

موقع الفيس بوؾ حيتل ترتيب قوي على زلركات البحث وذو صمعة عالية  (3)
بالنسبة ذلا فنشر رابط ألي  موقع أو مدونة قد يساىم بشكل كبَت يف 

 .ربسُت ترتيب ادلواقع وادلدونات دبحركات البحث

موقع الفيس بوؾ حيتوي على مئات ادلبليُت من األشخاص النشطُت على  (4)
ادلوقع ومن سلتلف جنسيات العامل دبا يف ذالك الواليات ادلتحدة األمريكية 

وأروبا فهو ادلكاف األوفر حظا دلمارسة التسويق اإللكًتوين خاصة 
 .بالنسبة ألولئك الذين يتقنوف اللغات األجنبية خاصة اإلصلليزية منها

 .التسلية واللعب يف مكاف واحد (5)

 .معرفة أخر األخبار وأراء الناس (6)

 .ببعض اجملموعات أو الصحفات اليت تناسب اىتمامك (7)

 منرب حر للتعبَت عن الرأي (8)

 

 مفهوم مهارة الكتابة -ج

 

مهارة الكتابة يف تعليم لغة العربية  -1

لقد سبق ذكره أف ادلتحصصوف يف علم اللغة جيمعوف أف اللغة نظاـ عريب من رموز وعبلمات 
يستغلها الناس يف اإلتصاؿ ببعضهم البعض، ويف تعبَت عن أفكارىم أو ىي األصواة اليت حيدسها 

 .جهاز النطق اإلنساين واليت تدركها األذف فتؤدي دالالت اإلصطبلحية معنية يف اجملتمع ادلعُت

                                                             
 (ـ2003. التوبة مكتبة: الرياض)العربية اللغة تعليم طرائق اخلطب، إبراىيم زلمد
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وإف اللغة وظيفة كربى يف حياة الفرد، وىي اليت يتخذىا ادلرء للتعبَت عما جييس يف نفسو من 
إحساسات وأفكار، وىي وسيلة للتصاؿ ادلرءة بغَته، وهبذا اإلتصاؿ حيقق ما يصبو إليو من مارب 

 .وما يريده من حاجات

واللغة دور ىاـ يف حياة اجملتمع، فهي أداة التفاىم بُت األفراد واجلماعاف، فهذا الفهم يف أدب 
ودلا كانت القراءة إحدى توافذ ادلعرفة اليت يطل هبا اإلنساف على ما أنتجتو العقل اإلنساين عرب  .حير 

تارخو الطويل واستطاع أف يسجل إتناجو وتراثو، ليضع أما األحياؿ القددية فكر اإلنساف حيث 
اخًتع الكتابة بدأ تارخو احلقيقي، وهبذا تعترب الكتابة وسيلة من وسائل اإلتصاؿ اإلنساين، واليت يتم 
بواسطتها الوقوؼ على أفكار الغَت، وللتعبَت عما لدينا من معاف ومفاىيم ومشاعر، وتسجيل مانود 

فكثَتا ما يكوف اخلط يف الرسم اإلمبلئي، وعدـ جودة الكتابة، وضعف . تسجيلو من حوادث ووقائع
 .التعبَت، عما يف النفس من أفكار ومفاىيم سببا يف قلب ادلعٌت

 تعريف مهارة الكتابة -2

ويضيق مفهـو الكتابة يف بعض الربامج ليقتصر على , الكتابة لغة مصدر من كتب يكتب كتابة
ويتسع يف بعضها اآلخر حىت يشمل سلتلف العمليات العقلية , spellingأوالتهجئة copyigالتسخ 

إهنا حسب التصور األخَت نشاط ذىٍت يعتمد على االختيارالواعي دلا , البلزمة للتعبَت عن النفس
 .وعرضها يتناسب مع غرض الكاتب, والقدرة على تنظيم اخلَتات, يريدالفرد التعبَت عنو 

اخلط رسـو وأشكاؿ حرفية تدؿ على : " قل ابن خالدوف . وعرؼ بعضهم اخلط تعريفا وظيفيا
والكتابة ىي من خواص اإلنساف اليت دييز هباعن , "الكلمات ادلسموعة الدالة على ما يف النفس

. احليواف

تصورالفأظ الدالة على ما يف نفس  (سلطوطة  )وىكذا ذبد أف الكتابة حروؼ مكتوبة 
أي ىي الوسيلة األكثرثباتا واستمرارا كما أهنا من على ما يف نفس األنسػػاين من جيل أىل .األنساف

كما أهنا الداللة األوىل على رقير ,وتعدأدوات الكتابة من مظاىرالتقدـ احلضري. جيل أىل اخر

                                                             
 115 ادلرجع، نفس اخلطيب، إبراىيم زلمد 

 187 (.ـ1989 , والثقافة والعلـو للًتبية اإلسبلمية ادلنظمة مستورات : مصر )وأساليبو منامهو هبا لغَتالناتقُت العربية تعليم , طعيمة أمحد رشيدى 
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وظلت األنسانية يف مهد , أف لوالىاأضاعت خزانة الفكر ادلًتاكمة من أمة أىل أخرى. األنساين
  .طفولتها ادلعريفية والعلمية

 أف الكتابة ىي رسم رموزاخلطوط البيانية الذي حيمل معناه ورسم الوحدة taringanعرؼ تاريغاف 
الصورة أو احلروؼ اليعٍت باالكتابة ألنو ال : فارسم , وىذاالتعريف يفرؽ بُت الكتابة والرسم , اللغوية 

  .وأما الكتابة ىي رسم احلرؼ الذي حيمل ادلعٌت فيها, ينوب الفكرة اللغوية 

أوالىي تسجيل احلروؼ الكلمات : ويتوقف تعريف الكتابة على إدراؾ الفرؽ بُت ادلعنيُت 
ثانياربويل للفونيمات الصوتية ادلسموعة إىل رمز وخطوط , واجلمل على األوراؽ واأللواح وغَتىا 

. وأشكاؿ مكتوبة بطريقة ما اصطلح عليو اللغو ية بأف الكتابة مرادؼ لئلنساء أو التعبَت التحريري

يعٍت طريقة خاصة يف , ومهارة الكتابة ىي قدرة على تنظيم األفكار باستعماؿ رمزواللغة الكتابة 
إذف كانت الكتابة هبذاادلعٌت تؤدى بالنقوش , الكتابة عنداألدباء صناعة  الرسائل, اعتبار الرأي مرتبا

 .ادلسماة باخلط

أمهية الكتابة  -3
وال ريب أف , تأيت مهارة الكتابة يف ادلكاف الرابع من حيث الًتتيب التسلسلى لتعليم ادلهارات

ىذا الًتتيب ترتيب عقلي منطقي يتفق مع طبيعة اكتساب اللغة األـ اليت تبدأ باإلستماع وتنتهي 
ومن مث فقد أخذت من ىذا الًتتيب أىمر الطرؽ احلديثة لتعليم اللغات لغَت النا طقُت . باالكتابة 

لذا فإف . أمشل وأوسع من مهارات اإلستماع والكبلـ والقراءة (التحريري)إذف أف التعبَت الكتايب , هبا
اكتساب القدرة على التعبَت الكتايب اليتحقق غا لبا بنجاح إال إذا متر اكتساب ىذه ادلهارات الثبلث 

قبل البدء يف اكتساب القدرة على التعبَت الكتايب اليتحقق غالبا بنجاح إال إذا متر اكتساب ىذه 
. ادلهارت الثبلث قبل البدء يف اكتساب مهارة الكتابة التعبَتية

 : وديكن إبراز أمهريتها فيما يلي

 .وشرط ضرور حملوأمية ادلواطن.   أهنا جز أساسي للمواطنة (أ)

                                                             
 142(, 1991, )النفائس دارا: لبناف )تدريسها العربيةوطرائق خصائص, زلمودمعروؼ نايف 

 ((Hakam chozin fajrul , cara mudah menulis karya ilmiah Jakarta : Alpha,1997 من ترجم 
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فكرىم : وألخذعن ادلعلمُت , أهنا أداة رئيسية للتبلمذة على اختبلؼ مستوياهتا (ب)
 .    وخواطرىم

اهنا أداة اإلتصاؿ احلاضر بادلاضي كما اهنا معرب احلاضر للمستقبل، إذ أف التعامل  (ج)
بنمط واحد من الكتابة طريق لوصل خَتات السابقُت دبا يستدعيو البلحقوف، كما أف 
 .اختبلؼ منط الكتابة قطع جلسور وإهنا حللقات التاريخ، وبًت للجذور احلضارية والثقافية

اهنا من أىم وسائل اإلتصاؿ البشري باخلطابات أو ادلراسبلت وشىت وسائل  (د)
 .اإلتصاؿ، من مقالة، أو تقرير، أو بطاقة مناسبة

أهنا وسيلة من وسائل تنفيس الفرد عن نفسو والتعبَت عما جيوؿ خياطره أيا كاف ىذا  (ه)
 .التعبَت شعرا كاف أـ نثرا، أو أي فن من فنوف األدب

أهنا أداة حلفظ العلم، فلوال الكتب ادلدونة، واألخبار ادلخلدة، واحلكم ادلخحطوطة  (و)
لضاع اكثر العلم، ولغلب سلطاف النسياف سلطاف الذكر، ودلا كاف للناس مفزع إىل 

 .موضع

اهنا شهادة تسجيل للواقع واألحداث والقضايا، تنطق باحلق، وتقوؿ الصدؽ، تشهر  (ز)
 .ادلكتوب، بأمانة الكلمة، وذبهر بالواقع، بعيدا عن التحيز وادلماألة

أف الكتابة اكتسبت مزيدا من العناية واإلىتماـ يف اإلسبلـ، فاطوؿ آية يف القرآف  (ح)
تبُت صفة الكاتب " يأيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه"الكرًن 

ويف السَتة . والكتابة وادلملي والشهداء على ادلتابعة، وكتابة الكبَت والصغَت من الديوف
النبوة أف الرسوؿ اهلل عليو وسلم جعل فداء األسرى القرشيُت من الذين يعرفوف القراءة 

 .والكتابة يف بدر أف يعلم األسَت منهم عشرة من صبياف ادلسلمُت القراءة والكتابة

 

أىداؼ تعليم الكتابة  -4

:  يستهدؼ تعليم الطبلب الكتابة يف هناية ادلرحلة الصوتية عدة أمور، من أمهها

إزالة حالة التواتر اليت يشعر هبا الدرس كلما طالت ادلرحلة الصوتية، وعدـ تشتيت  (أ)
 .إنتياىو بيت مهاراهتا

                                                             
 218-217( ـ2005 للنشر الكتاب مركز: القاىرة )العربية اللغة تدريس يف ادلراجع عطا، زلمد إبراىيم 
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إشباع رغبتو يف تعرؼ الشكل ادلكتوب للرموز اللغوية، فلذلك من شأنو زيادة ثقتة  (ب)
 .بالربنامج وإحساسو بأنو ديارس اللغة يف سلتلف أشكاذلا

تدعيم طريقة نطق احلروؼ والكلمات واجلمل، وذلك بتمكُت الطالب من شلارسة  (ج)
وال شك أف التكبَت يف ىذا سوؼ حييي الطالب من النطق . نطقها منفردا يف البيت

 .ادلشوه للغة عند ما ال يسجلها يف حينها، أو عند ما يسجلها بكتابة صوتو خاطئة

تدريب الطالب على تعرؼ طريقة تطلق كلمات أخرى قد ال ترد يف خصة، فيشعر   (د)
 .االستقبلؿ يف نطق الكلمات وعدـ التقييددبا يعرض عليو بشيئ من

 .سبكينو من حفظ ادلادة اللغوية اليت تعملها يف الفصل واسًتجاعها عند احلاجة إليها (ه)

هتيئة الطالب لتعليم ادلهارة اللغوية األخرى، إف الكتابة نشاط لغوي مركب إذ يستلـز  (و)
. القدرة على سبييز األصوات عند مساعها ونطقها وقراءهتا، وذلك قبل الشروع يف كتاهبا

 .وال شك اف التدريب على الكتابة من شأنو تدعيم ادلهارات األخرى

إف الكتابة نشاطا لغوي متكامل نستطيع من خبللو الوقوؼ على مدى تقدـ  (ز)
فمن خبلذلا ديكن قياس ىذه ادلهارات وظيفية . الطالب يف تعلم ادلهارات األخرى

 .حيتاجها بعد ذلك يف حياتو

مراحل تعليم الكتابة  -5

: فادلراحل اليت ديكن أي يأخذىا  يف تدريس ادلتابة ىي ما يلي

 البدء برسم أشكاؿ ىندسية وخطوط معينة تتناسب مع بعض احلروؼ   (أ)

 نسخ بعض احلروؼ (ب)

 نسخ بعض الكلمات  (ج)

 كتابة مجل بسيطة (د)

 كتابة بعض مجل منطية وردت يف النصوص واحلوارات (ه)

 اإلجابة كتابة على بعض األسئلة (و)

 (منطور، منقوؿ، إختياري)إمبلء  (ز)

 (بإعطاء عناصر للموضوع)تعبَت مقيد  (ح)

                                                             
 188-187 تعلم طعيمة أمحد رشدي 
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 .تعبَت حر (ط)

 

 فن تعليم الكتابة -6

والكتابة إما أف تعٍت التعبَت الكتايب يف فكر الطالب لفظا وأسلوبا، وأما أف تعٍت األداة الرمزية 
 وديكن عرض ىذه .للتعبَت عن الفكر رمسا إمبلئيا، وأما أف تعٍت ذبويد ىذه االداة ذبويدا خطيا

 :الفنوف الثبلثة فيما يلي

 الرسم اإلمبلئي (أ)

يقصد باإل مبلء رسم الكلمات واحلروؼ رمسا صحيحا على حسب األصوؿ ادلتفق 
عليها، أو ىي األداة الرمزية للتعبَت عن الفكرة رمسا إمبلئيا يضمن سبلمة الكتابة، وصحتها، 

 ووضوحها، وصوف القلم من اخلطأ يف الرسم وإعانة القارئ على فهم ادلكتوب

الرسم اإلمبلئية والقراءة وجهاف لعملة واحدة، فالشخس غَت القادر على الكتابة 
الصحيحة، اخلالية من األخطاء يف رمسها، غَت قادر على القراءة الصحيحة، او على األقل دوف تعثر 

يف قراءتو، اإلمبلء نظاـ لغوي معُت موضوعو الكلمات اليت جيب فصلها، واليت جيب وصلها، 
واحلروؼ اليت تزاد، واحلروؼ اليت ربذؼ، واذلمزة بأنواعها ادلختلفة، سواء أكانت مفردة، أو على 

أحد حروؼ اللُت الثبلثة، واأللف اللينة، وىاء التأنيث وتاؤه، وعبلمات الًتقيم، والتنوين بأنواعو، 
وادلد بأنواعو، والكلمات النوعية الواردة بادلواد الدراسة، والبلـ الشمسية والقمرية، وفيو تدريب 

للتلميذعلى كتابة الكلمات بالطريقة اليت اتفق عليها أىل اللغة حىت التنعذر ترمجتها إىل معانيها، 
واإلمبلء هبذا اإلعتبار يتطلب مهارة يف اإلصغاء إىل ادلضموف وسلارج احلروؼ، واإلمبلء يعد فهمو 

وإتقانو وسيلة حيدة لسبلمة التعبَت واإلفهاـ، ألف اإلمبلء الصحيح ألي نص يؤدي إىل فهمو 
 .تاما

اخلط  (ب)

                                                             
 787-188: صعيمة أحمد رشدي – السابق المرجع 
 (م2005 للنشره الكتاب مركز: القاهرة) العربية اللغة تدريس في عطاء محمد إبراهيم 
 231 المرجع نفس 
 120 طرائق الخطيب إبراهيم محمد 
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اخلط ىو فن من الفنوف اجلميلة، كالرسم، والزخرفة، والنخت، ويقـو على قواعيد فنية 
 تراعي الدقة يف رسم خطوط أفقية ورأسية وعمل دوائر ومنحنيات شلا ديكن إتقانو بالتدريب

ىو رسـو وأشكاؿ حرفية تدؿ على الكلمات ادلسموعة، الدالة على ما يف النفس، أو ىو 
معرفة تصوير اللفظ حبروؼ ىجائية، وىو لساف اليد وهبجة الضمَت، وسَت العقوؿ، ووصى الفكر، 

وسبلح ادلعرفة، وأنس اإلخواف عند الفرقة، وزلادثهم على بعد ادلسافة، ومستودع السَت، وديواف 
األمور، وىو بياف عن العقوؿ والكبلـ كما أف القوؿ والكبلـ بياف عما يف النفس والضمَت من 

  .ادلعاىن

التعبَت التحريري  (ج)
وتطبيق دلفاىيم وحقائق وقواعد قد . إبانة وإفصاح عما جيوؿ يف النفس من خواطر وأفكار

خربىا اإلنساف، فهو احملصلة النهائية دلا تعلمو ادلتعلم يف اللغة من معارؼ اليت تعترب مجيعها يف خدمة 
التعبَت، وىو عنصر من عناصر النجاح اليت ال يستغٌت عنها اإلنساف يف أي طورمن أطوار 

اإليصاؿ والتفكَت، ومن ىنا أيضا ينبغي : والتعبَت الكتايب حيقق وظيفتُت من وظائف اللغة مهاحياتو
اذباه اإلتصاؿ، وىو ما يطلق عليو األف، اإلذباه : أف يتجو تعليم التعبَت الكتايب الذباىُت مها

 . والتجاه تسهيل عملية التفكَت والتعبَت عنو. الوظيفي

اإلنشاء ادلوجهة  -7

.  اإلنشاء ىو تعبَت الصحيح با للفظ عما حيوؿ يف النفس  يكوف اما باللساف واما بالقلم
: وهبذالتعريف ظهر لنا، اف اإلنشاء قسماف

 اإلنشاء الشفوى (أ)

 اإلنشاء احلريرى (ب)

                                                             
 125  ادلرجع نفس 

 250 ادلرجع عطأ، زلمد إبراىيم 

 (م2003 التوبة مكتبة: الرياض) العربية اللغة تعليم 131 طرائق الخطيب إبراهيم محمد 
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واصطبلح اللغويوف على اف اإلنشاء احلريرى يسمى ايضا بالكتابة والتعبَت التحرير او التعبَت 
ىوالتعبَت " اإلنشاء" الكتايب وىذا خيالفنا اإلندونيسُت فاف اوؿ مايتبادريف افكارنا عندما نستمع اىل 

.  وامااإلنشاء الشفوى فيأيت بصورة درس اللخطابة جبانب احملادثة. التحرير

لفظ ىواالبانة واالفصاح عما  (اإلنشاء)التعبَت: قاؿ زلمود معروؼ يف كتاب خصائص العربية 
ويقاؿ عربعما يف . وحيث يفهمو االخروف, حياوؿ يف خاطراإلنساف من افكارومشاعر وأحاسيس

. اي أعرب وبُت الكبلـ, نفسو

بالوصوؿ بالطالب , التعبَت اصتبلحا ىو العمل ادلدرسي ادلنهجي الذى يسَت وفق خطو متكا مل
اىل مستوى ديكنو من ترمجة افكره ومشاعره  وأحاسيسو ومشا ىداتو وخربتو احلياتية شفاىا وكتابتا 

وكاف ادلعلم يوقف التبلميذ عن الكتابة ليخربىم عن عدد . وفق نسق فكري معُت, بلغة سليمة
 .الفقرات ادلطلو بة منهم او ليعطيهم بعض االفكار او كلمات ادلساعدة

  (االنشاء)أنواع التعبَت  (1)

. ىو النا فدة الىت نتصل بواسطتها هبذالعامل عن طريق القلم (اإلنشاء)التعبَت التحريرى 
: التحريرى قسماف  (االنشاء)التعبَت

 اإلنشاء ادلوجهة (أ

 يبدأ تعليمها من تركيب احلرؼ والكتابة, انشاءادلوجهة ىي اإلنشاء السفلى

 والكلمات واالجناس االخرى

 اإلنشاء احلرية (ب

 , النو غَت ارتباط بعلم القواعد, ىي اإلنشاء العليا

 مبادئ تدرس االنشاء التحريرى (2)

  ادلوضوع ظاىر (أ

نشاط التعلم مها حاالف .   ىناؾ من يشارؾ طبلبو يف اختيار ادلوضوع ادلناسب
 .ألف التبلميذ يدرسوا يف وعكسو, مرتبطاف

 طرائق تدريس التعبَت احلريرى (3)
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مها اندماج فطبعا , لذلك. اىداؼ التعليم لكي يسلط التبلميذ مادة الدراسية ادلعطية تاما
ليبلغ اىداؼ . كل ادلادة اىداؼ, يف ادلدرسة كثَتة ادلادة. طريقة التدريس مهمة يف منواؿ التعليم

اما طرائق  .التعليم فينبغي على ادلدرس اف خيتار طرائق التدريس مناسب دبادة الدراسية ادلوجودة
 :التدريس يف تعليم اإلنشاء او تعبَتالتحريرى كمايلى

 مشاركة الكتابة الفاعلة (أ

ألف التبلميذ يوجب , تسمى هبذه الطريقة,   ىي احدى طرائق تدريس التعبَتالتحرير
هبذه الطريقة يستطيع التبلميذخا رج الرأي با ليد . الفاعل يف انتشار فكرة التعبَتالتحريرى

يستطيع ادلدرس اف يشاىد اصلاز التبلميذ يف مادة التعبَت , ايضا هبا, او بالكتابة البالفم
. التحريرى

:  اما خطواتو يف منواؿ التعليم كمايلى 
 يعطي الدرس التبلميذ سؤاال (1

ماذا تفعل ادلواقف األتية : كمثل 
 ستذىب اىل رحلة دلدة ثبلثة اياـ مع ادلدرسة= 

 يرسل ادلدرس التبلميذ الجيابية السؤاؿ ادلوجودة بالكتابة (2

 يرسل ادلدرس التبلميذ ليساعد يف االجيابية (3

 بعد يرسل ادلدرس التبلميذ لَتجع على الكرسي (4

 تعبَتالصوار  (ب

اىدا فها يعٍت يستطيع ,   تسمى هبذه الطرقة ألهنم يوجب انتشار الفكرة من الصورو
 : اما خطواتو. التبلميذ الجياد الفكرة يف احلكاية ترتيبا

 اعداد الصور  (1

 يرسل ادلدرس التبلميذ لتدقيق الصور ادلوجود (2

 يرسل ادلدرس التبلميذ لقراءة احلاصل مث االخر انتقاد النحو (3

 شرخ ادلدرس التبلميذ االخطاءت يف الكتابة, اخَتا (4

 مفاىم رعيسية (ج



29 
 

.   تسمى هبذه الطريقة الهنم يرسل اخلبلصة بالصورة اوالصورة بيانية من فكرة متعلقة
اما .اما منفعة ىذه الطريقة يستطيع التبلميذ اف خيلص القراءة بالتحريرى او باالشفوى

: خطوتو 
 اختارادلوضوع (1

 يرسل ادلدرس التبلميذ ليقسم ثبلثة اقساـ (2

يرسل ادلدرس التبلميذ لقراءة ادلوضوع مث اخلبلصة بالصورة او بالصورة  (3
 بيانية

 يرسل ادلدرس التبلميذ متكلم الفرقة لشرح احلاصل (4

 مقارنة احلاصل (5

 اعطاء النتيجة (6

 كتابة النشارات (د

.   تسمى هبذه الطريقة ألهنم يرسل اإلستماع او انتقاد اخلطيئات يف الدروس ادلشروحة
: اما خطواتو. اما اىداؼ ىذه الطريقة لكي يستطيع التبلميذ رليب الدروس يف الفصل

 قسم القرطاس (1

. يرسل ادلدرس التبلميذ ليكتب الدروس اليـو او الفكرة يف القرطاس (2
 : مثبل

 ىل فهمت الدروس؟

 ماذ تعلمت من ىذا الدرس ؟

 يعطي ادلدرس رليبة عن كتابتهم, اخَتا (3

 كتابة ادلعلومات (ه

. كومبوتر, تلفاز: كمثل , ألهنم متعلق الدرس من ادلعلومات,   تسمى هبذه الطريقة
: اما خطواتو. طلب ادلسئلة او مكاف االخر. ىذه الطريقة منحرفة يف خارج الفصل

 قسم ادلدرس التبلميذ القرطاس (1

يرسل ادلدرس التبلميذ ليكتب اإلعبلف ادلعروؼ يف اجملتمع اوالتلفاز  (2
 .اواالخر
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 .يرسل ادلدرس التبلميذ لشرح احلاصل ادلكتوب واحدا فواحدا (3

 انتفد ادلدرس التبلميذ اخلطيئات ادلوجودة, بعد (4

 مذاكرة موجهو (و

قبل اف يبدأ للتعليم .  ألهنم يرسل اف يكمل الكلمات ادلفروغة ,  تسمى هبذ الطريقة
: اما خطوتو . يساعد ادلدرس التبلميذ ليكتب ادلادة من مواد ادلوجودة

 .يقرأ ادلدرس قرأة كامبل (1

 الستماعها  يرسل ادلدرس التبلميذ (2

 .قسم ادلدرس القراءة ادلفروغة مث يرسل ادلدرس ليكملها اساسا با إلستماع (3

 

 عن تطبيق الوسائل االجتماعية فيس بوك نحو ترقية مهارة الكتابة  -ج

أحيانا يصبح تعلم الكتابة شللة خاصة إذا كانت وسائل التعلم و وسائل االعبلـ ادلستخدمة 
. ونتيجة ذلذا، يصبح الطبلب غَت مهتم والسلبية ويكوف قدرة الطبلب يف الكتابة منخفضة. تقليدية

احد الطرؽ  فيس بوؾ. و باستخداـ الطريقة يفًتض ديكن أف ربسن أنشطة التعلم اليت ربدث
الذي  فيس بوؾ. الدراسية وكاف من ادلفًتض لزيادة النشاط، وخاصة يف تدريس الطبلب على الكتابة

ىو عبارة عن سلسلة من النشاطات الذي يقـو التعلم بفكرة الطبلب، ىو وسيلة واحدة لتحقيق 
فعلت ىذه الطريقة ألف تعلم الكتابة حيتاج اىل ادلراقبة ادلباشرة على . الطبلب مع الكائن ادلستهدؼ

فًتجى أف تزيد من قدرة  وباستخداـ طريقة فيس بوؾ. الكائن الذي سيتم استخدامو كمصدر
يف تعلم الكتابة سوؼ تساعد  مع بوسيلة الفقرة و باستخداـ طريقة إنشاء. الطبلب على الكتابة

وىكذا، فإف الباحث وضع . الطبلب يف أنشطة الكتابة اليت ديكن ربسُت وترقية مهارهتم يف الكتابة
 ادليدانية ديكن ربسُت و ترقية مهارة الطبلب يف الكتابة فرضية أف استخداـ فيس بوؾ


