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 اإلهداء
:أىدي ثمرة جيدي إلى  

الذي لم يتوالى لحظة في دعمي ماديا ومعنويا والذي عمل بمشقة ألحيا أنا 
أطال اهلل في "أبي العزيز"براحة الغالي الذي كان حافزي وشجعني عمى الدراسة 

 عمره

 إلى من ال تحمو الحياة بدونيا إلى من غمرتني بحنانيا إلى الحضن الدافئ 
"أمي الحبيبة"  

بنيا " جميلة"وأختي" حسام"إلى أخي المذان ال أممك سواىما إلى زوج أختي وا 
"غيالس"الكتكوت   

حفظو اهلل و عائمتو الكريمة" مراد"إلى من أراد اهلل أن يكون زوجا لي   
 إلى رفيقة دربي و دراستي إلى من شاركتني أيامي بأفراحيا و أحزانيا

"صديقتي سهيلة"  

"سامية" "حنان"إلى زميالتي   

 إلى كل رفاقي في درب العمل

 إلى كل من حممتيم الذاكرة و لم تحمميم المذكرة
 

 

حياة                                       



 
بادئا ببدء أشكر المولى عزوجل الذي وفقنا في هذا العمل الشكر إلى األستاذة 

حمزة زريقات مريم عمى موافـقـتـها لـنا كمشرفة عمى هذا العمل،  وشكر خاص إلى 

 .عمى المجهودات المبذولة" محمدي نادية"مسؤولة المسار األستاذة المحترمة  

لى كل أساتذة  كما نتقدم بالشكر إلى المجنة المناقشة لقبولها مناقشة هذا العمل وا 

 .وطمبة عمم المكتبات والمعمومات

 .نشكر جزيل الشكر كل من ساعدنا في إنجاز هذا العمل من قريب أو بعيد
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 :تقديم الدراسة_ 1

تعالج ىذه الدراسة واقع إستخداـ شبكات التواصؿ اإلجتماعي عند الطمبة الجامعييف بتبياف 

مجاالت إستعماليا لدى الطمبة الجامعييف والتطرؽ إلى تأثيرىا عمييـ، باإلضافة إلى معرفة 

 . المواقع اإلكثر إستعماال لدييـ

 : اإلشكالية1_1

تشكؿ شبكات التواصؿ اإلجتماعي رافدا أساسيا في تعزيز التواصؿ بيف األفراد والمجتمعات، 

فأصبحت وسيمة إتصاؿ جد ميمة لمستخدمييا لتبادؿ المعمومات واآلراء واألفكار والثقافات وتعد 

ىذه الشبكات مف أىـ تطبيقات الجيؿ الثاني لمويب واألكثر إستخداما لدى الطمبة الجامعييف 

الذيف أدركو أف الوسائؿ التقميدية لـ تعد بمفردىا قادرة عمى تمبية رغباتيـ ومتطمباتيـ ودوافعيـ 

المعرفية، مما فتح المجاؿ أماـ الدارسيف لدراسة ظاىرة شبكات التواصؿ اإلجتماعي التي تتميز 

 .بخاصية دمج الصور، والصوت والمعمومات

لقد أحدثت شبكات التواصؿ اإلجتماعي نقمة نوعية في عالـ نقؿ المعمومات، حيث صار 

بمقدور كافة الناس إستخداـ ىذه الشبكات بطريقة سيمة وبشكؿ مستمر، ومف أي مكاف وفي أي 

وقت وبالمجاف مما أتاح الفرصة ليـ لإلقباؿ فيما بينيـ والتقرب مف بعضيـ البعض، ىذا 

اإلقباؿ الكبير مف قبؿ األفراد عمى إستعماؿ شبكات التواصؿ اإلجتماعي أتاح إستثمارىا بشكؿ 

 .أكبر وأوسع مف مجرد تناقؿ المعمومات واألفكار
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لقد أصبح العالـ قرية صغيرة حيث ساىمت وبشكؿ كبير شبكات التواصؿ اإلجتماعي في ذلؾ 

حيث أصبح الطمبة الجامعييف يعيش اليـو عالـ تقني ومجتمع إفتراضي سيطر عمى أكثر 

 .إىتماماتيـ وأخذ الكثير مف الوقت وخمؼ روابط بيف المتعامميف والمستخدميف ليا

 :ومنو نطرح اإلشكالية التالية

ماىو واقع إستخداـ شبكات التواصؿ اإلجتماعي في وسط الطمبة الجامعييف؟ وماىي أىـ   

 المواقع المتداولة بيف فئات الطمبة الجامعييف؟

 : تساؤالت الدراسة2_1

 ماىي شبكات التواصؿ اإلجتماعي األكثر تداوال بيف الطمبة الجامعييف؟ (1

 ماىي مجاالت إستخداـ شبكات التواصؿ اإلجتماعي عند الطمبة الجامعييف؟  (2

ما ىو تأثير شبكات التواصؿ اإلجتماعي عمى الحياة العممية والمعارؼ المكتسبة لمطمبة  (3

 الجامعييف؟ 

 : الفرضيات3_1

 .  شبكات التواصؿ اإلجتماعي األكثر تداوال بيف الطمبة الجامعييف ىي الفيسبوؾ (1

المجاالت اإلجتماعية ىي أكثر المجاالت إستخداما عند الطمبة الجامعييف بفضميا يمكف  (2

 .اإلطالع عمى أحواؿ المجتمع
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تأثػر شػبكات التواصؿ اإلجتماعي عمى الطمػبة الجامعػييػف تأثػير جػزئي في حيػاتيػـ العػمػمػية  (3

 . والمعارؼ المكتسبة وذلؾ إلنشغاليـ بأمور أخرى

 : أهمية الدراسة4_1

تمثؿ أىمية الدراسة في كونيا تسمط الضوء عمى الطالب الجامعي كفئة ميمة في المجتمع،    

كذلؾ بإعتبار شبكات التواصؿ اإلجتماعي األكثر إستخداما في اآلونة األخيرة، كما جاءت ىذه 

الدراسة لمتعرؼ عمى تأثير إستخداـ شبكات التواصؿ اإلجتماعي عمى الطمبة كونيا حضيت 

 .بإقباؿ ممحوظ مف قبميـ

 : أهداف الدراسة5_1

تكمف أىداؼ ىذه الدراسة في أسباب إستعماؿ الطمبة الجامعييف لمواقع التواصؿ اإلجتماعي 

كذلؾ الكشؼ عف ما إذا كانت ىذه المواقع قد ساىمت في زيارة التواصؿ بيف الطمبة، كما 

تيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة الشبكات اإلجتماعية األكثر إستخداما مف قبؿ الطمبة الجامعييف 

 .ومعرفة الخدمات التي تقدميا ىذه الشبكات

 : أسباب إختيار الموضوع6_1

 :األسباب الذاتية (1

الرغبة الذاتية واإلىتماـ الشخصي بمعرفة مجاالت إستخداـ شبكات التواصؿ اإلجتماعي،   - 

 .وكذا التأثيرات التي أحدثتيا ىذه الشبكات عمى فئة الطمبة الجامعييف

 .اإلستعماؿ اليومي لشبكات التواصؿ اإلجتماعي وخاصة الفيسبوؾ- 
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 . جعؿ ىذه المواقع بمثابة النقؿ السريع لممعمومة ميما كاف نوعيا- 

 .التعرؼ عمى قدرة شبكات التواصؿ اإلجتماعي في جذب عدد كبير مف المستخدميف- 

 :أسباب موضوعية (2

 .اإلنتشار الواسع والرواج الكبير الذي تحضى بو الشبكات اإلجتماعية عمى األنترنت- 

رتفاع معدالت إستخداميا-  نتشارىا الواسع لدى الطمبة وا   .سيطرة شبكات التواصؿ اإلجتماعي وا 

 .لحداثة وحيوية موضوع الدراسة- 

 .إنتماء الطمبة الجامعييف إلى أوسع شريحة تتعامؿ مع شبكات التواصؿ اإلجتماعي- 

 : الدراسات السابقة7_1

 :الدراسة األولى

 الفيسبوؾ إستخداـ الطالب الجامعي لمواقع التواصؿ اإلجتماعي"تحت عنوافلقيزان فتيحة دراسة 

، عبارة عف مذكرة لنيؿ شيادة الماستر عمـو اإلعالـ واإلتصاؿ تخصص صحافة "أنموذجا

تصاؿ تيدؼ لإلجابة عمى التساؤؿ الرئيسي . 2015/2016سنة - مستغانـ- مكتوبة وا 

والمتمثؿ في ما أثر إستخداـ الطالب الجامعي لمواقع التواصؿ اإلجتماعي ؟ ولقد إختارت 

صاحبة ىذه الدراسة المنيج الوصفي باإلعتماد عمى أدوات البحث منيا اإلستبياف حيث يتكوف 

ستعممت العينة القصدية، ولقد تمحورت ىذه الدراسة عمى 20 سؤاؿ وزع عمى 18مف   طالب، وا 
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الطمبة الفيسبوكييف مف خالؿ اإلستخدامات واإلشباعات، وكذا اإلىتماـ بمدى إستعماليـ 

 .لمشبكات اإلجتماعية، واإلشباعات التي يتحصموف عمييا مف خالؿ التعرض ليذه الشبكات

ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا أف أغمب أفراد العينة يستخدموف موقع الفبسبوؾ منذ أكثر 

 كما يقضوف أكثر مف ساعتيف في اإلبحار عبر الفيسبوؾ بنسبة ،%65مف ثالث سنوات بنسبة 

 كما تشير البيانات أيضا إلى أف الفترة غير محدودة لدى الطمبة الجامعييف في 60%

، كما توصمت الدراسة إلى أف أغمبية المبحوثيف %60إستخداميـ لموقع الفيسبوؾ تقدر ب 

 كما إتضح أنو يعد الموقع %75يستخدموف أسمائيـ الحقيقية لدخوؿ موقع الفيسبوؾ بنسبة 

 .%50وسيمة لمتثقيؼ بنسبة 

 :الدراسة الثانية

اإلتصاؿ الشبكي في أوساط الطمبة الجامعييف " بعنواف طبوري عبد القادر ولفوناس فتيحةدراسة 

عبارة عف مذكرة لنيؿ شيادة الماستر في عمـو اإلعالـ واإلتصاؿ تخصص ".الفيسبوؾ نموذجا

، تيدؼ ىذه الدراسة لإلجابة عمى اإلشكالية 2013/2014وسائؿ اإلعالـ والمجتمع سنة 

ولقد - الفيسبوؾ- ما مدى تفاعؿ الشباب في ظؿ إنتشار مواقع التشبيؾ اإلجتماعي: التالية

 سؤاؿ 16إختارت صاحبة الدراسة المنيج الوصفي باإلعتماد عمى اإلستمارة حيث تكونت مف 

ستعممت العينة الغير إحتمالية القصدية، ولقد تمحورت الدراسة عمى 100وزعت عمى   طالب، وا 

معرفة طبيعة اإلتصاؿ في أوساط الشباب الجامعي إلستخدامو المفرط لألنترنت وذلؾ مف خالؿ 

 .تشعب المواقع وتنوعيا
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ومف نتائج ىذه الدراسة تذكر أف أغمبية المبحوثيف يستخدموف مواقع التواصؿ ومف بينيا 

الفيسبوؾ وكذلؾ أف المبحوثيف كميـ يتطمعوف عمى األخبار العالمية عبر الشبكة وأف الفيسبوؾ 

يبقيؾ دائما عمى إتصاؿ بالمحيط الخارجي، وتوصمت الدراسة أيضا إلى أف الشيء السمبي أف 

 .الطمبة أصبحوا مدمنيف عمى الشبكات ومبرمجيف آليا لمدخوؿ إلييا

 :الدراسة الثالثة

أثر إستخداـ المواقع اإلجتماعية عمى اإلتصاؿ التفاعمي داخؿ " بعنواف لبمحموش إيماندراسة 

 ، مػذكػرة لػنيؿ شػيادة ماسػتر عػمـو اإلعالـ واإلتػصاؿ، "(الفػيسػبوؾ ػنموذجا )الػوسط الجامعي 

 تيدؼ الدراسة لإلجابة عمى اإلشكالية 2012/2013تخصص وسائؿ اإلعالـ والمجتمع سنة 

عمى اإلتصاؿ التفاعمي في " الفيسبوؾ" ماىو أثر إستخداـ موقع التواصؿ اإلجتماعي : التالية

الوسط الجامعي؟، ولقد إعتمدت صاحبة الدراسة عمى المنيج المسحي باإلعتماد عمى أداة 

ستعممت العينة 100 سؤاال وزعت عمى 65البحث اإلستبياف، حيث يتكوف مف   طالب وا 

القصدية، ولقد تمحورت ىذه الدراسة حوؿ إستخداـ موقع الفيسبوؾ ولمكشؼ عف اآلثار التي 

خمفيا، ومعرفة مدى تأثير موقع التواصؿ الفيسبوؾ عمى طبيعة التواصؿ داخؿ الوسط 

الجامعي، والكشؼ عف ما إذا كاف ىذا الموقع قد ساىـ في زيادة التفاعمية في اإلتصاؿ داخؿ 

أف أغمبية المبحوثيف : الوسط الجامعي ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا نذكر منيا

يستخدموف الفيسبوؾ بيدؼ رفع المستوى العممي وىذا لكونيـ ينتموف إلى وسط أكاديمي وأف 

الفيسبوؾ أتاح ألغمبية المبحوثيف فرصة لمتعرؼ عمى أشخاص يحظ بمعرفتيـ في العالـ 

الحقيقي، وأف بعض المبحوثيف إستفادوا مف مناقشة مواضيع مختمفة عبر ىذا الموقع، كما 
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توصمت إلى أف الفيسبوؾ ساعد معظـ المبحوثيف عمى تنمية قدراتيـ العممية والمينية مف خالؿ 

 .مشاركتيـ في مجموعات لدييا نفس اإلىتماـ

 : ضبط مفاهيم و مصطمحات الدراسة8_1

 :تعريف الطالب الجامعي

ىو ذلؾ الشخص الذي سمحت لو كفاءتو العممية لإلنتقاؿ مف المرحمة الثانوية والتكويف الميني 

 1.العالي إلى الجامعة تبعا لتخصص فرعي بواسطة شيادة ودبمـو يؤىمو لذلؾ

 :تعريف شبكات التواصل اإلجتماعي

 يقصد بيا مجمؿ المواقع التي تتيح التواصؿ اإلجتماعي عف طريؽ شبكة األنترنت، فيي منبر 

 2.لتبادؿ اآلراء واألفكار والثقافات والنقاشات حوؿ قضايا مختمفة

 : 2.0تعريف الويب 

ىو موجة المواقع الجديدة التي تعتمد في تكوينيا عمى الشبكات اإلجتماعية مثؿ الويكي وىو 

 3.الصفحات التي يستطيع زائر الموقع التعديؿ عمييا

 :منهج الدراسة و أدواتها_ 2

 
                                                           

  .15.ص.2009المكتبة العصرية لمنشر والتوزيع،:مصر.الشباب بيف التيميش والتشخيص.أحمد محمد،موسى1
2 Degenne,Alain,force,Michel.Les Reseaux Sociaux Une Analyse Strricturale .Paris:Armand 

Colin,2000.P.213. 
مجمة مكتبة الممؾ . عمى المواقع األرشيفات والمكتبات الرئاسية عمى األنترنت2.0سمات الويب .السيد صالح،الصاوي 3

 .218.ص.2012نوفمبر_ماي.2ع.18،مج فيد الوطنية



 الفصل التمهيدي                                                                   إجراءات الدراسة
 

 
25 

 : منهج الدراسة1_2

عند القياـ بأي دراسة عممية البد مف إتباع خطوات فكرية منظمة وعقالنية ىادفة إلى بموغ 

واقع "نتيجة ما، وذلؾ بإتباع منيج معيف يتناسب وطبيعة دراستنا، وبما أف دراستنا تتمحور حوؿ 

فإننا إعتمدنا عمى المنيج الوصفي " إستخداـ شبكات التواصؿ اإلجتماعي عند الطمبة الجامعييف

الطريؽ : "التحميمي الذي يعد مف أنسب المناىج ليذه الدراسة حيث يعرؼ المنيج عمى أنو

المؤدي إلى الكشؼ عف الحقيقة بواسطة طائفة مف القواعد العامة تييمف عمى سير العقؿ 

 1".وتحدد عممياتو حتى يصؿ إلى نتيجة معمومة

ىو جمع البيانات ومعمومات كافية ودقيقة عف الظاىرة، ومف :" تعريؼ المنيج الوصفي التحميمي

ثـ دراسة وتحميؿ ما تـ جمعو بطريقة موضوعية وصوال إلى العوامؿ المؤثرة عمى تمؾ الظاىرة، 

عطاء تقرير وصفي تحميمي لمظاىرة محؿ الدراسة  كما يعتمد عمى تحميؿ البيانات المحصمة وا 

 2".مع إستخالص النتائج ومحاولة تعميميا

 :  أدوات جمع البيانات2_2

إف دقة أي بحث عممي تتطمب إختيار أداة أو أدوات بحث مناسبة تتماشى مع طبيعة الموضوع 

 .الذي أنت بصدد دراستو لمحصوؿ عمى بيانات ومعطيات تخدـ دراستؾ

                                                           
 مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر:بيروت.أساليب البحث العممي في عمـ اإلجتماع.الزيباري حسو،طاىر1

  .53.ص.2011والتوزيع، 

منيجػية وأساليب البحث العممي وتحميؿ البيانات بإستخداـ البرنامج اإلحصائي .القاضي،دالؿ؛البياني،محمود2
SPSS.148.ص.2008دار الحامد،:عماف.  
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ولقد إخترنا إستمارة إستبياف لدراسة موضوعنا حيث تكوف مف ثالث محاور وكؿ محور يتكوف 

 .  طالب90مف ستة أسئمة ووزعنا إستمارة إستبياف عمى 

 أداة أولية مف أدوات جمع البيانات التي يحتاجيا الباحث في إطار دراستو  :"تعريف اإلستبيان

 1".لمظواىر واألحداث اإلجتماعية ويعتبر مف أكثر األدوات المعروفة والمستخدمة لدى الباحثيف

 : مجتمع البحث3_2

عمى أي باحث في دراستو أف يحدد مجتمع بحثو حسب الموضوع الذي إختاره وىو يمثؿ جميع 

األفراد واألشخاص الذيف يكونوف مشكمة البحث، وبالتالي يجب إختيار جزء مف مجتمع البحث 

 .وىذا ما نسميو عينة البحث

ىو جميع المفردات التي ليا صفة أو صفات مشتركة وجميع ىذه : تعريف مجتمع البحث

 2.المفردات خاضعة لمدراسة أو لمبحث مف قبؿ الباحث

 : تحديد المجتمع األصمي لمعينة

إف المجتمع األصمي لمعينة يشمؿ طمبة السنة الثالثة ليسانس والسنة أولى والثانية ماستر عمـ 

 . طالب305المكتبات والمعمومات والمقدر بػ 

 : عينة البحث4_2

 

                                                           
 .143.ص.المرجع نفسو.الزيباري حسو،طاىر1
  .62.ص.2006دار القصبة،:الجزائر.منيجية البحث في العمـو اإلنسانية.موريس،أنجرس2
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بعد حصولنا عمى معمومات حوؿ مجتمع الدراسة الكمي مف طمبة عمـ المكتبات والمعمومات قمنا 

 طالب، ولقد إخترنا العينة الغير اإلحتمالية مف 90بإختيار العينة المتمثمة في الطمبة المقدر بػ 

ختيار :" نوع القصدية والتي تعرؼ عمى أنيا العينة التي يتـ إختيارىا بناءا عمى حكـ شخصي، وا 

 1".كيفي مف قبؿ الباحث

 :  حدود الدراسة الميدانية5_2

 : الحدود المكانية1_5_2

فيما يتعمؽ بالمجاؿ المكاني لمدراسة يتمثؿ في جامعة عبد الحميد بف باديس قسـ العمـو 

 .اإلنسانية شعبة عمـ المكتبات والمعمومات

 : الحدود البشرية2_5_2

يشمؿ المجاؿ البشري لدراستنا عمى توزيع إستمارة إستبياف عمى طمبة السنة الثالثة ليسانس،  

 . إستمارة إستبياف لكؿ مستوى30السنة أولى والثانية ماستر عمـ المكتبات والمعمومات، وزعنا 

 :  الحدود الزمانية3_5_2

 : وقسمت ىذه الفترة حسب2016تـ الشروع في ىذه الدراسة بداية مف شير نوفمبر 

 إلى غاية مارس 2016إستمر البحث خالؿ الفترة الممتدة ما بيف نوفمبر : الجانب النظري_ 

2017.  

  .2017 مارس 08 / 07/ 06قمنا بتوزيع إستمارة إستبياف في أياـ : الجانب الميداني_ 
                                                           

  .160.ص.المرجع نفسو.القاضي،دالؿ؛البياني،محمود1
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 : تقسيم العمل6_2

 :ومنو يمكف تقسيـ العمؿ وكاف كما يمي

اإلطار المنيجي تطرقنا إلى اإلجراءات المنيجية لمدراسة كاإلشكالية، وطرح التساؤالت،  

 .الفرضيات وأىمية وأىداؼ الدراسة

 بحيث 2.0أما اإلطار النظري والذي قسمناه إلى فصميف، الفصؿ األوؿ بعنواف تطبيقات الويب 

 مباحث الذي مف خاللو حاولنا تعريؼ شبكة األنترنت، تعريؼ الويب نشأة الويب 4قسمناه إلى 

وخصائصو وكذلؾ تطرقنا إلى الشبكات اإلجتماعية تعريفيا، وخصائصيا، إستخداميا ومجاالت 

ودوافع إستخداميا، وكذلؾ في نفس الفصؿ تطرقنا إلى الويكي والمدونات بتعريؼ ونشأة 

 .وخصائص كؿ واحدة منيا

أما في الفصؿ الثاني تطرقنا إلى الفيسبوؾ واليوتيوب والتويتر والسكايب بتعريؼ ونشأة، 

 .خصائص وكيفية التسجيؿ في كؿ واحدة مف ىذه الشبكات اإلجتماعية

أما في الدراسة الميدانية التي مف خالليا حاولنا معرفة تأثير ومجاالت إستخداـ شبكات 

التواصؿ اإلجتماعي عند الطمبة الجامعييف وذلؾ مف خالؿ تحميؿ النتائج واألجوبة بتوزيع 

إستمارة إستبياف عمى طمبة عمـ المكتبات والمعمومات وكذلؾ تطرقنا إلى أىـ النتائج العامة 

 .  لمدراسة وكذلؾ مناقشة النتائج عمى ضوء الفرضيات وأخيرا الخروج بإقتراحات

 

 



 
 

 

 

 

 

  



 مقدمة                                                     
 

 
 أ

 :مقدمة

شيدت المجتمعات اإلنسانية خالل العقد األخير من القرن الماضي تطورات متسارعة ومتالحقة 

من تكنولوجيا المعمومات، مما ساىمت في تسييل الوصول إلى المعمومات بسرعة وكذلك مع 

إمكانية التواصل اإلنساني والحضاري ولعل أىميا يتمثل في شبكات المعمومات العالمية 

التي تعد أبرز ما توصل إليو العمم الحديث، ويعد ذلك من أىم اإلنجازات البشرية في " األنترنت"

. عصر المعموماتية 

شكل ظيور األنترنت حدثا عالميا لفت إنتباه العديد من األشخاص من مختمف األعمار    

والمستويات اإلجتماعية والعممية والثقافية، وأصبحت األنترنت جزء ال يتجزأ من حياة المجتمعات 

العصرية، وأخذ يغزو كل موقف من مواقف الحياة، مما أسيم في تغيير أوجو الحياة المختمفة 

 والتي تتميز بالتفاعمية التي 2.0في زمن قياسي، بفضل الخدمات التي تقدم بواسطة الويب 

تسيل تبادل المعمومات وغيرىا أفرزت ما يسمى المجتمع اإلفتراضي، سيمت ىذه التقنية 

لممجتمعات أن تتفاعل مع بعضيا البعض عبر العالم اإللكتروني، فقد فرض ىذا التطور التقني 

مع إنتشار األنترنت حقائق جديدة في العالم، وما فتئت إفرازاتو تتحكم شيئا فشيئا في الواقع 

اإلنساني واإلجتماعي، وكان نتاجيا وجود ما يعرف بشبكات التواصل اإلجتماعي من بينيا 

الفيسبوك، التويتر، اليوتيوب، وغيرىا، ويأتي موقع الفيس بوك في صدارة ىذه المواقع نظرا 

لنجاحو الكبير في دعم فكرة التواصل مع األصدقاء والحفاظ عمى العالقات مع الطمبة وىي 

. الفكرة التي إنطمق منيا الموقع من البداية



 مقدمة                                                     
 

 
 ب

تعد شبكات التواصل اإلجتماعي من الوسائل الحديثة التي يتواصل من خالليا الماليين من 

مستخدمي األنترنت، وذلك لمخدمات المميزة والمجانية التي تقدميا، حيث أنيا ال يفصل بينيم 

ىتمامات مشتركة، وىو ما  أية عوامل كالسن أو الجنس أو المينة، فيؤالء تجمع بينيم ميول وا 

يجعل الشباب خاصة فئة الطمبة الجامعيين أكثر تعرض ليذه المواقع و التي لقيت رواجا واسعا 

زداد إقبال الطمبة عمييا، حيث أنيا أتاحت الفرصة لجميع المست بنقل أفكارىم خدمينبينيم وا 

ومناقشة قضاياىم اإلجتماعية، كما ساىمت بإنشاء صفحات عمى تمك الشبكات إلتاحة 

المشاركة في التأليف والنشر وغيرىا، كما أن الشبكات اإلجتماعية سمحت لمستخدمييا بالتشارك 

.  والتحديث والدردشة، فيي قربت المسافات بين الشعوب

 

 



 

 

 :الفصل األول

 2.0تطبيقات الويب
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 :تمهيد

شيدت التكنولوجيا الحديثة تطورات مذىمة حيث أصبح العالـ أشبو بقرية صغيرة ويرجع الفضؿ في 

ذلؾ إلى ظيور األنترنت فقد أحدث ىذا التقدـ نوع مف التواصؿ اإلجتماعي ضمف فضاء إلكتروني 

 وتعتبر شبكات التواصؿ اإلجتماعي إحدى تطبيقاتو التي 2.0سمي ىذا النوع بتطبيقات الويب 

 .أتاحت عالما جديدا

  2.0الشبكات و الويب :المبحث األول _ 1

 : تعريف الشبكة1_1

ىي تفاعؿ بيف عدد مف الوحدات المستغمة والمتباعدة عف بعضيا فيي تصنيؼ منسؽ ليذه 

الوحدات بغرض المشاركة في تحقيؽ أىداؼ عامة بكفاءة وفعالية أكبر ليا في مجاؿ المعمومات 

 فيي عػػبارة عػف مركزيف أو أكػثر لػمػمػعمومات، تربط بينػيا عالقات مػػتداخػمة عػف طػريػؽ  تكنولوجيا

 1.ووسائؿ اإلتصاالت المختمفة ولكؿ مركز مستفيدوف تقدـ ليـ خدمات المعمومات بسرعة

مجموعة مف : كما تعرؼ الشبكة في معجـ الكافي في مفاىيـ عمـو المكتبات والمعمومات عمى أنيا

أجيزة الكمبيوتر متصمة ببعضيا البعض بخطوط إتصاالت، لتقاسـ العمؿ فيما بينيا أو لتبادؿ 

 2.واألنترنت عبارة عف مجموعة شبكات متصمة ببعضيا البعض. المعمومات

 
                                                           

الشركة العربية المتحدة :عماف.موسوعة األساليب الحديثة إلدارة المكتبات ومراكز المعمومات.نخبة مف الخبراء المتخصصيف1
  .89.ص.2010لمتسويؽ والتوريدات،

. 2010دار كنوز لمنشر والتوزيع،:عماف.إنجميزي_عربي.في مفاىيـ عمـو المكتبات  المعمومات:الكافي.صرايره،خالد عبده2
  .144. ص
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 : أنواع الشبكات2_1

 LAN) )LOCAL AREA NETWORK:الشبكة المحمية(1

تربط الشبكة المحمية بيف حواسيب مجموعة عمؿ أو داخؿ اإلدارة أو مبنى ويتحدد موقعيا العادي 

وفقا لبنيتيا وىي تحقؽ اإلتصاالت في المناطؽ الجغرافية المتوسطة مثؿ المكتب الواحد أو الطابؽ 

الواحد أو المبنى الواحد أو مجموعة مف المباني المتصمة مع بعضيا البعض، تسمح بعض بنية 

الشبكات المحمية بأف يصؿ الحد األقصى لطوؿ كابؿ الشبكة إلى عشرة كيمومترات، وىي ال 

 1.تستعمؿ وسائؿ اإلتصاالت العامة التابعة لوزارة المواصالت أو وزارة البريد والشركات الرسمية

  METROPOLITION AREA NETWORK(MAN:)الشبكة الحضرية(2

تربط بيف مجموعة عنقودية مف مباني إحدى المؤسسات في منطقة جغرافية تصؿ إلى ثمانيف كيمو 

 LOCALمترا، ويستعمؿ فييا أحد أنواع خدمات اإلتصاالت العامة مثؿ خدمة الياتؼ المحمي 

TELEPHONE أو شبكة البيانات العامة PUBLIC DATA NETWORK أو أية وسيمة 

أخرى، تعد الشبكة الحضرية أصغر مف الشبكة الواسعة وأكبر مف الشبكة المحمية وىي تدعـ 

العديد مف الخدمات كالربط بيف الشبكات المحمية وتوصيؿ الفروع الخاصة المتغيرة والتوصيؿ 

  2.المباشر لممحطات والربط بيف الحواسيب الكبيرة

 WAN) ) WIDE AREA NETWORK:الشبكة الواسعة(3

 ىي الػتي تربط بيف الػمستفػيديف المػنتشريف عػػمى نطاؽ واسع داخػؿ مػنطقػة جػغرافػػية كػبػيرة مػتجاوزة 

                                                           
 .20.ص.1994دار الراتب العربية،:بيروت.شبكات الحاسوب.ثائر موسى،يونس 1
  .72.ص.2003دار المسيرة،:عماف.المعجـ الموسوعي لتكنولوجيا المعمومات واألنترنيت.قندليجي،عامر إبراىيـ2
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حدود المدف والدوؿ إلى النطاؽ الشامؿ لمكرة األرضية في إطار مف الخواص التنظيمية ونظرا 

إلتساع مدى ىذه النوعية مف الشبكات فإنيا تستعمؿ كال مف وسائؿ اإلتصاالت العامة والخاصة 

وتتطمب إتاحة محوؿ محمي لمبيانات ومحوؿ داخمي لبيانات المسافات الطويمة باإلضافة إلى حامؿ 

بيانات المواقع البعيدة المشابو تماما لشبكة اليواتؼ العامة، ومف الممكف ألية مؤسسة أف يكوف ليا 

شبكة متسعة المدى خاصة بيا بواسطة إستعماؿ تقنيات الموجات الدقيقة واألقمار اإلصطناعية أو 

تستعمؿ الشبكات الواسعة في تزويد المستفيديف بطرؽ الوصوؿ . أي مف تقنيات اإلتصاؿ األخرى

 .والمعالجة  واإلستفادة مف البيانات الموجودة بإتاحات الحوسبة البعيدة

 ENTERPRISE NETWORK: شبكة المشاريع (4 

تصؿ شبكات المشاريع بيف نظـ الحوسبة إلحدى المؤسسات، وىي تعد نقطة تحوؿ لمجموعات 

العمؿ الحاسوبية، إذ تصؿ بيف الشبكات المحمية والشبكات الحضرية والشبكات الواسعة في 

ختالؼ  منظومة واحدة عمى الرغـ مف التفاوت بيف نظـ التشغيؿ وبروتوكوالت اإلتصاؿ وا 

التطبيقات وتباعد المواقع الجغرافية، تعمؿ شبكات المشاريع عمى التكامؿ بيف الشبكات المحمية، 

تاحة كؿ ىذه اإلمكانات في  واألجيزة األخرى المتصمة بيا، باإلضافة إلى نقؿ األصوات والصور وا 

 1.أي مكتب بإحدى المؤسسات

 : مفهوم شبكة األنترنت3_1

ىي شبكة ضخمة مف شبكات الحاسوب العالمية ممتدة عبر الكرة األرضية مرتبطة ببعضيا 

البعض مف خالؿ تكنولوجيا إتصاالت حديثة قادرة عمى ربط آالؼ الشبكات الغير متشابية والتي 

                                                           
 .21.ص.المرجع نفسو.ثائر موسى،يونس1
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ىي أصال غير مرتبطة ببعضيا البعض وليس ليا عالقات مباشرة، تستعمؿ مختمؼ التجييزات 

الفنية حيث تمكنت ىذه التكنولوجيا مف ربطيا وتشغيميا في نظاـ إتصاالت واحد ولذلؾ تعتبر ىذه 

الشبكة مفتوحة وعممية فتحيا عمى ىذا الشكؿ تجعميا قادرة عمى الوصوؿ إلى آالؼ الخدمات 

المختمفة والمصادر في مجاؿ المعمومات وتجعؿ كذلؾ المستفيديف قادريف عمى الوصوؿ إلى كـ 

    1.ىائؿ مف المعمومات بطريقة سيمة وميسرة إذا توفرت ليـ وسائؿ اإلتصاؿ بيذه الشبكة

 :وىناؾ مفيـو آخر لشبكة األنترنت حيث تعرؼ أنيا

مجموعة مف الشبكات إذ أنيا عبارة عف إيصاؿ مجموعة ىائمة مف أجيزة الكمبيوتر والشبكات 

المحمية والشبكات الواسعة ببعضيا البعض، فيي ليست ممكا ألحد بؿ لكؿ الناس وال يمكف تعطيميا 

مف طرؼ األشخاص حيث أنيا تعمؿ عمى إيصاؿ المعمومات عمى الرغـ مف المسافات فائقة البعد 

 2.وىي عالمية اإلنتشار وسريعة التطور. كما تعتبر أحدث وسيمة إعالمية

 :                                                                     2.0 تعريف الويب 4_1

يشير إلى الجيؿ الثاني مف الشبكة العالمية، ويأتي مف صناعة البرمجيات حيث وصفت 

اإلصدارات الجديدة مف الػبرامج مع رقـ إصدار تدريجي حيث يتضمف العػديد مف الوظائؼ الجديدة 

نما ىي سمسمة مف التحسينات التكنولوجية ومف  صدار محدد مف شبكة األنترنت وا  والميزات وا 

، الشبكات ( (WIKISوالويكي ((BLOGS نجد المدونة 2.0الميزات التي تعتبر جزءا مف الويب 

اإلجتماعية مثؿ الفيسبوؾ، ماي سبيس حيث تسمح لممستخدميف لبناء وتخصيص الحسابات 
                                                           

دار الصفاء :عماف.electronic§digital libraries=المكتبات اإللكترونية والمكتبات الرقمية.عمياف ،ربحي مصطفى1
 . 230.ص.2009لمنشر والتوزيع،

تم اإلطالع  :www.mawdo3.com.[متاح على الخط].12/08/2015تارٌخ النشر .تعرٌف األنترنت.ششتاوي،ربى2

  .19:10على الساعة .21/03/2017:ٌوم
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 إيديولوجيا إجتماعية يعتمد عمى برامج 2.0الشخصية لمتواصؿ مع األصدقاء كما يعتبر الويب

تصاؿ واإلنتاج المعرفي المشترؾ والمحتوى  إجتماعية بحيث تمكف المستخدـ خمؽ نشاطات دائمة وا 

  1.المنتج وىو إيديولوجيا إقتصادية تعتمد عمى منصات لمتسويؽ

حيث يعرفيا عمى أنيا الجيؿ الثاني مف مواقع وخدمات 2TIM O'REILLY وىناؾ تعريؼ ؿ

األنترنت والتي تعمؿ عمى تحويؿ األنترنت إلى منصة تشغيؿ لمعمؿ بدال مف كونيا مواقع فقط 

تعتمد في تكوينيا عمى الشبكات اإلجتماعية ومف مكوناتيا المدونات والويكي واليوتيوب وىي 

 3.الصفحات التي يستطيع زائر الموقع التعديؿ عمييا 

 :2.0 نشأة الويب 5_1

 لشركتي 2004إف أوؿ ظيور ليذا المصطمح كاف في سمسمة مف اإلجتماعات التسويقية سنة 

O'REILLEY MEDIA)) و MEDIA LIVE))  نتشر عمى يد مخترعو ولكف أوؿ الذي شاع وا 

وكاف ذلؾ في عاـ  ((DALE DOUGHERTYإستخداـ لو كاف عمي يد نائب رئيس المؤسسة 

الذي قاـ بتوظيؼ المصطمح لتقديـ وجية نظر  ((JOHN BATELLE، ثـ الصحفي 2003

، وطرح بصفة رسمية في مؤتمر تـ تنظيمو بمدينة ((O'REILLEY MEDIAتسويقية لمؤسسة 

 2.0وعرؼ بمؤتمر  (TIM O'REILLEY) مف إقتراح 2004 أكتوبر 04ساف فرانسيسكو في يـو 
                                                           

 و تثميف اإلتصاالت العممية اإللكترونية بالكمية الخفية،مجمة المركز العربي لمبحوث 2.0تطورات الويب .بوكرزازة،كماؿ1
 .98.ص.2014. 1،عفي عمـو المكتبات و المعمومات والدراسات

 .2.0مخترع الويب  2
3

المكتبة المركزية :في تطوير مرئية المكتبات الجامعية ( 2.0web)دور منصات الجيؿ الثاني لمويب.سي أعمر،بمقاسـ 
مذكرة لنيؿ شيادة ماستر في عمـ المكتبات والمعمومات تخصص نظـ المعمومات التكنولوجية .جامعة أبو بكر بمقايد أنموذجا

 .15،14.ص.2016جامعة عبد الحميد بف باديس،:مستغانـ.الحديثة والتوثيؽ
 



  وتطبيقاته2.0الويب:                                                                       الفصل األول
 

 
35 

جيؿ ثاني مف الخدمات التي تقدميا  (  (TIM O'REILLEY حسب مخترعو2.0 يعتبر الويب

األنترنت، كأدوات اإلتصاؿ التي تسمح بالتعاوف والتشارؾ عف بعد بيف المستعمميف كمواقع 

 2.0بقولو أف الويب ((O'REILLEYالشبكات اإلجتماعية وتفاعؿ المستعمؿ مع الويب، كما أكد 

 1.يفرض عمينا أف نثؽ في المستعمؿ

 :2.0 خصائص الويب6_1

 :الويب هي منصة تطوير كاممة_

 أف يتعامؿ معيا الويب كمنصة تطوير، بمعزؿ عف أي عوامؿ تقنية 2.0يفترض في جيؿ الويب 

أخرى، يستفيد الموقع مف موارد وخصائص الشبكة تماما كما يستفيد مطور التطبيقات مف أوامر 

 .النظاـ الذي يبرمج برنامجو عميو

 :الذكاء والحس اإلبداعي_

 واألخرى إلى 2.0ىناؾ بعض الخدمات تكوف متطابقة ولكف ما يجعؿ تصنيؼ إحداىا إلى الويب 

 ىو ذلؾ الحس اإلبداعي وحزمة الخصائص الذكية في نفس الفكرة، عمى سبيؿ المثاؿ 1.0الويب 

 في الحقيقة غوغؿ محرؾ بحث ذكي جدا وىذا 2.0غوغؿ بوصفو محرؾ بحث يعتبر مف الويب 

 .ما يميزه عف باقي المحركات

 :البيانات هي المهمة_ 

  ىو التركػيز عمى المحتوى والبػيػانات وطريػؽ عرض الػمحتوى 2.0العػصب الرئػيسي لمواقع الويب 

                                                           
  .14،13.ص.المرجع نفسو.سي أعمر،بمقاسـ1
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ونوع وتوفره لمجميع، والخدمات الخاصة لإلستفادة التامة مف ىذه البيانات ىي التي تجعمنا نطمؽ 

 2.0.1عمى بعض المواقع صفة الويب 

  :نهاية إنتاج دورة البرمجيات_

  ىي أف يقدـ تطبيؽ الموقع كخدمة متاحة لمجميع تستخدـ يوميا، مما يجعؿ2.0الفكرة في الويب 

مف الضرورة صيانة ومتابعة التطبيؽ يوميا أيضا إف عمميات التطور، التحديث، والمتابعة الفنية 

 .واإلدارية يجب أف تجرى يوميا

 :تقنيات التطوير المساندة_ 

 بإستفادتيا القصوى والمثمى مف تقنيات التطوير والمساندة ومف تقنيات 2.0تتميز مواقع الويب 

حديثة، ومف محاولة الحفاظ عمى المعايير القياسية في التصميـ مف الناحية الفنية أو مف الناحية 

 .التخطيطية وذلؾ بتحقيؽ قابمية الوصوؿ وقابمية اإلستخداـ

 :الثقة بالزوار_ 

 يبني المستخدـ المحتوى أو يشارؾ مشاركة فعالة في بنائو، لذا فإف أحد أىـ 2.0في مواقع الويب 

المبادئ ىنا ىو إعطاء الثقة الكاممة لممستخدـ، لممساىمة في بناء ىذه الخدمة، إف خدمات مثؿ 

دراج أي محتوى يرغب فيو  .فميكر وويكيبيديا تمنح المستخدـ الثقة الكاممة في إستخداـ النظاـ وا 

 :المشاركة_

                                                           
 .20.ص.2006،مجلة المعلوماتٌة الشبكات واإلتصاالت. web 2.0الشبكة العنكبوتية في إصدارىا الجديد .عبد اهلل،رجاء1
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 وليس صاحب الموقع، يقدـ النظاـ كخدمة أو كفكرة 2.0المستخدموف ىـ مف يبنوف محتوى الويب 

 1.قائمة أساسا عمى تفاعؿ المستخدميف بالمشاركة في ىذه الخدمة

 :2.0 سمبيات و إيجابيات الويب7_1

 :2.0سمبيات الويب

عدـ البث في إطاره المفاىيمي بصورة واضحة، فالجانب اإلصطالحي منو قد يتعارض في _ 

بعض مف الجوانب مع ما يفيـ منو، كما أنو مف الناحية العممية يتـ توظيفو في مجاؿ التسويؽ 

 .أكثر مف إستخدامو في مجاالت تكنولوجيا اإلعالـ واإلتصاؿ

 بمقياس تكنولوجيا المعمومات واإلتصاالت ىو إستغالؿ ألكبر عدد مف الناحية الفنية 2.0الويب _ 

والفمسفية كما أف معظـ إبتكاراتو التقنية تولدت مف التيجيف المستمد مف واجية برمجة التطبيؽ 

A.P.I) )APPLICATION PROGRAM INTERFACE) .) 

لى المستخدميف ولكنو _  اإلنفتاح عمى المستخدميف تولد عنو اتجاه ثنائي لتدفؽ المعمومات مف وا 

 .أثر بصورة مباشرة عمى مصداقية المعمومات ومدى جودة المحتوى المنشور

صعوبة التحكـ في المحتويات غير المرغوب فييا ناىيؾ عف إستفحاؿ المخاطر المتعمقة بشبكة _ 

 .الويب مثؿ الدعاية المغرضة وما إلى ذلؾ

 في غير المقصد الذي وضعت لو كإستخداـ شبكات التواصؿ 2.0إستخداـ تطبيقات الويب _ 

 .اإلجتماعية واإلعالمية استخداما مينيا والعكس

                                                           
 .21.ص.المرجع نفسو. عبد اهلل،رجاء1
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 :2.0إيجابيات الويب 

 : ومف أىميا2.0ىناؾ العديد مف إيجابيات الويب 

 والتي سيمت مختمؼ الدراسات المرتبطة بالتسويؽ، عالوة 2.0الخصائص التسويقية لبيئة الويب _ 

 .عف إتاحة فرص إقتصادية جديدة ذات قدرة تأثير كبيرة عمى اإلقتصاد العالمي

ومواقع مشاركة  ((BLOGإرتفاع معدالت النشر اإللكتروني بفضؿ تطبيقات كالنشر الحر _ 

 .وغيرىا ((CONTENT SHARING WEB SITEالمحتوى 

إمكانيات توطيد العالقات اإلجتماعية وبناء عالقات تواصؿ وتعاوف موجية نحو مقاصد مينية _ 

 ONLINE SOCIAL)وتعميمية وغيرىا، عبر تطبيقات كشبكات التواصؿ اإلجتماعي 

NETWORK) وتطبيقات التواصؿ الفوري وغيرىا. 

  .إشراؾ المستفيديف في مختمؼ العمميات اإلنتاجية والتطويرية والتسويقية وغيرىا_ 

 1.إستقطاب لمختمؼ فئات وشرائح المستخدميف_ 

 شبكات التواصؿ اإلجتماعي: المبحث الثاني_ 2

 ":محمد عواد" تعريف شبكات التواصل اإلجتماعي لمباحث 1_2

تركيبة إجتماعية إلكترونية مف أفراد وجماعات ومؤسسات، وتتـ تسمية الجزء اإللكتروني األساسي 

 بحيث يتـ إيصاؿ العقدة بأنواع مختمفة مف العالقات NODEبإسـ العقدة  (الفرد الواحد)مثؿ

                                                           
1

 .239،238ص.2004دار الكتب العممية لمنشر والتوزيع،:القاىرة.اإلعالـ اإللكتروني.شفيؽ،حسنيف 
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لتشجيع فريؽ معيف أو اإلنتماء لشركة ما أو حمؿ جنسية بمد ما في ىذا العالـ، وقد فصؿ ىذه 

العالقات لدرجات أكثر عمقا كطبيعة الوضع اإلجتماعي أو المعتقدات أو الطبقة التي ينتمي إلييا 

 1.الشخص

 :ODLISتعريف شبكات التواصل اإلجتماعي في قاموس  

ىي خدمة إلكترونية تسمح لممستخدميف بإنشاء وتنظيـ ممفات شخصية ليـ كما تسمح ليـ 

بالتواصؿ مع اآلخريف، وىي مجموعة مف المواقع التي يتـ مف خالليا التشارؾ والتشبيؾ بيف عدد 

مف المستخدميف، يكوف كؿ فرد منيـ مجتمعو اإلفتراضي الخاص بو الذي يقـو مف خاللو بمشاركة 

 2.إىتماماتو وأنشطتو، وكذلؾ تبادؿ األخبار والمعمومات والممفات النصية والمصورة

 : نشأة الشبكات اإلجتماعية2_2

ظيرت مواقع التواصؿ في الواليات المتحدة األمريكية عمى مستوى التفاعؿ بيف بعض زمالء 

 وىو موقع 1995الدراسة، وأوؿ موقع لمتواصؿ اإلجتماعي لمطالب المدارس األمريكية ظير عاـ 

CLASSMATES.COM وىذا الموقع قسـ المجتمع األمريكي إلى واليات، وقسـ كؿ والية إلى ،

مناطؽ، وقسـ كؿ منطقة لعدة مدارس، وجميعيا تشترؾ في ىذا الموقع ويمكف لمفرد البحث في ىذا 

 .التقسيـ حوؿ المدرسة التي ينتسب إلييا ويجد زمالئو

                                                           
دار :عماف.4.ط.مف القبيمة إلى الفيسبوؾ:وسائؿ التواصؿ اإلجتماعي ودورىا في التحوالت المستقبمية.السويدي سند،جماؿ1

 .20.ص.2014الكتب لمنشر والتوزيع،
دراسة مػػسحية لعػػينة مف طػمبة عػمـو اإلعػالـ :عػمى الطمػبة الجامعػػػييػػف" الفػيسػبػوؾ""أثػر الشػبكػات اإلػجػتمػاعية.مختار،إكراـ2

. ص.2013جامعة عبد الحميد بف باديس،:مستغانـ.مذكرة لنيؿ شيادة ماستر وسائؿ اإلعالـ والمجتمع.واإلتصاؿ نموذجا
86 . 
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، COM.DEGREES SIXوتبع ذلؾ محاولة ناجحة لموقع التواصؿ اإلجتماعي آخر، وىو موقع 

، وركز ذلؾ الموقع عمى الروابط المباشرة بيف األشخاص بغض 1997وكاف ذلؾ في خريؼ عاـ 

النظر عف انتماءاتيـ العممية أو العرقية أو الدينية، وتبع ذلؾ ظيور مجموعة مف مواقع التواصؿ 

 (. 1999- 1997)اإلجتماعي في خالؿ الفترة 

 وبعد ذلؾ ظيرت مجموعة مف مواقع التواصؿ اإلجتماعي والتي لـ تستطع أف تحقؽ النجاح 

، وقد إعتمدت ىذه المواقع خالؿ الفترة األولى عمى تقنيات (2000- 1999)الكبير بيف األعواـ 

 .الويب في مراحمو األولى

يمكف وصؼ ىذه المرحمة بالمرحمة التأسيسية لمشبكات وىي المرحمة التي ظيرت : المرحمة األولى

 .، وشيدت ىذه المرحمة عمى المرحمة التأسيسية الشبكات1.0مع الجيؿ األوؿ الويب

 وموقع LIVE JOURNALشيدت ىذه المرحمة مواقع متعددة مف أشيرىا أيضا موقع 

CYWORLD 1999 الذي أنشأ في كوريا وموقع RYZE الذي تبمور اليدؼ منو في تكويف 

 .شبكات إجتماعية لرجاؿ األعماؿ لتسييؿ التعامالت التجارية

يمكف وصؼ المرحمة الثانية بأنيا مرحمة إكتماؿ الشبكات اإلجتماعية ويمكف : المرحمة الثانية

 . والمقصود ىنا أنيا إرتبط بتطور خدمات الشبكة2.0التأريخ لممرحمة الثانية بالموجة الثانية لمويب

، وقد تـ FIENDSTES.COMويمكف أف تؤرخ ليذه المرحمة بإنطالؽ موقع التواصؿ اإلجتماعي 

  1.تصميمو ليكوف وسيمة لمتعارؼ والصداقات المتعددة بيف مختمؼ فئات المجتمع العالمي

                                                           
  .123.ص.2013العربي لمنشر والتوزيع،:القاىرة.حموؿ وتطبيقات:الحوسبة السحابية لممكتبات.أحمد يس،نجالء1
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 وىو مف أوائؿ MY SPACE ظير موقع التواصؿ اإلجتماعي الشيير 2003وفي بداية عاـ 

مواقع التواصؿ اإلجتماعي المفتوحة وأكثرىا شيرة عمى مستوى العالـ، كما ظيرت بالتوازي العديد 

 وأكثرىا شيرة عمى مستوى العالـ، التي LINKEDIN.COMمف مواقع التواصؿ اإلجتماعي مثؿ 

مميوف مشتركا بنياية  (250) والذي وصؿ عدد مستخدميو إلى 05/08/2003إنطمقت رسميا في 

، ثـ كانت النقمة الكبيرة في عالـ شبكات التواصؿ اإلجتماعي بإنطالؽ موقع 2012شير ديسمبر

، حيث إنطمقت رسميا في FACEBOOK.COMالتواصؿ اإلجتماعي الشيير الفيسبوؾ 

، وقد بدأ ىذا الموقع أيضا في اإلنتشار الموازي مع شبكات التواصؿ األخرى عمى 04/02/2004

وتشيد المرحمة الثانية مف تطور الشبكات . الساحة في تطور الفيسبوؾ مف المحمية إلى الدولية

  1.التواصؿ اإلجتماعية عمى اإلقباؿ المتزايد مف قبؿ المستخدميف لمواقع الشبكات العالمية

 : دوافع إستخدام شبكات التواصل اإلجتماعي3_2

توجد عدة دوافع تجعؿ الفرد ينتقؿ مف العالـ الواقعي إلى العالـ اإلفتراضي وينشأ حسابا واحدا لو 

 عػمى األقػؿ فػي إحػدى شػبكات التواصؿ اإلجػتماعي، ومف بػيف العوامؿ الػتي تػدفع بػمػختػمؼ األفراد،  

 :وخصوصا الشباب لإلشتراؾ في ىذه المواقع مايمي

 :المشاكل األسرية- 1

تشكؿ األسرة الدرع الواقي لمفرد حيث توفر لو األمف والحماية واإلستقرار والمرجعية، ولكف في حالة 

 . إفتقاد الفرد ليذه البيئة المتكاممة ينتج لديو نوع مف اإلضطراب اإلجتماعي

                                                           
 .124،123.ص.المرجع نفسو.أحمد يس،نجالء 1
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 :الفراغ- 2

يعد الفراغ الذي ينتج عف سوء إدارة الوقت أو حسف إستغاللو بالشكؿ السميـ الذي يجعؿ الفرد ال 

يحسف بقيمتو ويبحث عف سبيؿ يشغؿ ىذا الوقت مف بينيا مواقع التواصؿ اإلجتماعي حيث أف 

 1 .عدد التطبيقات الالمتناىية الذي تنتجو مف أحد الوسائؿ لمؿء الفراغ 

 :البطالة- 3

تعبر عممية اإلنقطاع وعدـ اإلندماج الميني الذي يؤدي لدعـ اإلندماج اإلجتماعي والنفسي ومنو 

إلى اإلقصاء اإلجتماعي الذي ىو نتيجة تراكـ العوائؽ واإلنقطاع التدريجي لمعالقات اإلجتماعية 

 . وىي مف أىـ المشاكؿ اإلجتماعية التي يعاني منيا الفرد التعبير عف قدراتو 

 :الفضول- 4

تشكؿ شبكات التواصؿ اإلجتماعي عالما إفتراضيا مميئا باألفكار والتقنيات المتجددة التي تستيوي 

ستعماليا سواءا في حياتو العممية أو العممية أو الشخصية، فشبكات التواصؿ  الفرد لتجريبيا وا 

ذا ما توفرت ثنائية الجذب والفضوؿ تحقؽ األمر  .اإلجتماعي تقـو عمى فكرة الجذب وا 

 :التعارف وتكوين الصداقات- 5

 سيمػت مواقع الػػتواصػؿ اإلجػػتماعي تكويػف الػصداقػات حػػيث تجػمع ىػػذه الشبكات بػيف الػصداقػات

الواقعية والصداقات اإلفتراضية فيي توفر فرصة لربط عالقات مع أفراد مف نفس المجتمع أو مف 

  .مجتمعات أخرى مختمفة، بيف الجنسيف أو بيف أفراد الجنس الواحد
                                                           

1
 .57ص.2012. 395،عمجمة المستقبؿ العربي.شبكات التواصؿ اإلجتماعي الرقمية نظرة في الوظائؼ.مشري،مرسي 
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  :التسويق أو البحث عن وظائف- 6

في الواقع مواقع التواصؿ اإلجتماعي لـ تعد لمجرد التعارؼ بؿ أصبحت أداة تسويقية قوية وفعالة 

لمغاية ألصحاب األعماؿ، كونيا منخفضة التكاليؼ، وتضمف سيولة اإلتصاؿ بيا داخؿ وخارج 

 .مقر العمؿ، باإلضافة إلى سيولة اإلنضماـ إلييا واإلشتراؾ بيا

 فتجربة التسويؽ عبر الشبكات تزيد مف التواصؿ مع المستيمكيف ومع الكفاءات كما أنيا أصبحت 

مف بيف الوسائؿ لمبحث عف وظائؼ وفرص التطوير الوظيفي وتبادؿ الخبرات والكفاءات كما ىو 

  1 (.linkid in)الحاؿ في شبكة 

 : إستخدامات  ومجاالت إستخدام شبكات التواصل اإلجتماعي5_2

 :اإلستخدامات

لقد أصبحت مواقع الشبكات اإلجتماعية تشكؿ الفضاء اإلفتراضي الذي يتيح لممستخدـ العديد مف 

الممارسات والنشاطات المختمفة وذلؾ مف خالؿ مجموعة مف الخدمات والتي يمكف أف تدرج أىميا 

 : فيما يمي

 :اإلتصال مع أفراد العائمة واألصدقاء- 

ذلؾ لما تتيحو مف خالؿ اإلستمرارية في اإلتصاؿ الدائـ والفوري مع مختمؼ أفراد األسرة،  

  .األصدقاء

 :الممارسات السياسية- 
                                                           

 . 58.ص.المرجع السابؽ.مشري،مرسي1
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حيث أصبحت مواقع شبكات التواصؿ اإلجتماعي تشكؿ الفضاء الذي يقـو فيو المستخدـ 

بالمشاركة السياسية مف عف طريؽ إبداء آرائو و توجياتو، ومختمؼ الممارسات كعممية اإلستفتاء 

 .حوؿ العديد مف القضايا عبر تمؾ المواقع

 :تكوين العديد من األصدقاء- 

لقد أصبحت شبكات التواصؿ اإلجتماعي البيئة اإلفتراضية التي تستطيع أف يكوف مف خالليا 

  1.المستخدـ أصدقاء وفقا لممعايير التي يختارىا ىو

 :التسمية وممارسة الهوايات- 

فمواقع شبكات التواصؿ اإلجتماعي أصبحت تشكؿ المتنفس الذي يقـو مف خاللو المستخدـ بقضاء 

وقت فراغو مف خالؿ مختمؼ مواقع األلعاب والتسمية، باإلضافة إلى ذلؾ أصبحت ىذه األخيرة 

تتيح لمفرد إمكانية إشتراكو في نفس المعبة مع أفراد آخريف ومباشرة، ومف جية أخرى أصبحت 

ىتماماتو   .تشكؿ البيئة التي تقـو مف خالليا المستخدـ بممارسة مختمؼ ىواياتو وا 

  :التسويق واإلعالن- 

حيث أصبحت مختمؼ المؤسسات اإلقتصادية تعتمد عمى مواقع شبكات التواصؿ اإلجتماعي ذلؾ 

مف أجؿ الترويج والدعاية  لمختمؼ منتجاتيا عف طريؽ الومضات اإلشيارية المتنوعة، كما 

 .أصبحت توفر المحيط الذي تقـو مف خاللو بمختمؼ العمميات التسويقية

 :الخدمات الطبية-

                                                           
1

 .260.ص.2004دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع،:عماف.اإلعالـ والمعمومات واألنترنت.القندليجي،عامر إبراىيـ 
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حيث تتيح مختمؼ الصفحات المتعمقة باإلرشادات والنصائح الطبية، الطب عف بعد، الطب 

 1.إلخ...البديؿ

 :المجاالت

 .التعارؼ والصداقة_ 

 .إنشاء شبكات لمجيات والمؤسسات المختمفة_ 

 .إنشاء مجموعات إىتماـ_ 

 .إنشاء صفحات خاصة باألفراد_ 

 .البرمجيات المتوفرة داخؿ الشبكة اإلجتماعية_ 

  .إستخدامات ترفييية_ 

 .وسائؿ بيف أفراد المجتمع_ 

 2 .الدعاية واإلعالف_ 

 : خصائص شبكات التواصل اإلجتماعي6_2

 :تشترؾ الشبكات اإلجتماعية في خصائص أساسية أبرزىا

 ":profile page"الممفات الشخصية أو الصفحات الشخصية- 1
                                                           

 .261.ص.المرجع نفسو.القندليجي،عامر إبراىيـ 1
2

دراسة :إتجاىات إستخداـ طالب قسـ عمـ المعمومات بجامعة أـ القرى لمواقع التواصؿ اإلجتماعي.خالد بف سميماف،معتوؽ 
 .157.ص.2013.12اإلتحاد العربي لممكتبات و المعمومات،ع.مجمة إعمـ.تحميمية
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ومف خالؿ الممفات الشخصية يمكف التعرؼ عمى إسـ الشخص، ومعرفة المعمومات األساسية عنو 

كالجنس، تاريخ الميالد، واإلىتمامات، والصور الشخصية، باإلضافة إلى غيرىا مف المعمومات، 

ويعد الممؼ الشخصي بوابة الدخوؿ لعالـ الشخص، فمف خالؿ الصفحة الرئيسية لمممؼ الشخصي 

 . يمكف مشاىدة نشاط الشخص مؤخرا

 ":"participationالمشاركة - 2

وسائؿ المواقع اإلجتماعية تشجع المساىمات وردود الفعؿ مف األشخاص الميتميف، حيث أنيا 

 .تجمع الخط الفاصؿ بيف وسائؿ اإلعالـ والجميور

 ":opennes"اإلنفتاح- 3

معظـ وسائؿ اإلعالـ عبر شبكات التواصؿ اإلجتماعي تقدـ خدمات مفتوحة لردود الفعؿ، أيضا 

 .المشاركة

 ":conversation"المحادثة- 4

حيث تتميز مواقع التواصؿ اإلجتماعي ووسائؿ اإلعالـ اإلجتماعي عف التقميدية مف خالؿ إتاحتيا 

 1.لممحادثة في إتجاىيف، أي المشاركة والتفاعؿ مع الحدث أو الخبر أو المعمومة المعروفة

تتيح ىذه الخاصية إمكانية إرساؿ رسائؿ مباشرة لمشخص سواء كاف في قائمة :إرسال الرسائل- 5

   .األصدقاء أـ لـ يكف

                                                           
 .41.ص.2012مكتبة الفالح،:عماف.الفيسبوؾ والشباب العربي.أحمد جرار،ليمى1
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 : سمبيات و إيجابيات شبكات التواصل اإلجتماعي7_2

 :السمبيات

يستخدـ المالييف شبكات التواصؿ اإلجتماعي حوؿ العالـ، بحيث أصبحت ىذه الشبكات جزءا مف 

 :الروتيف اليومي ليـ، مف ىذه السمبيات

 :التضميل_ (1

ليس ما يكتب في مواقع التواصؿ اإلجتماعي حقيقة، فقمة ىي التي تتميز باألمانة، البعض يكتب 

األكاذيب والبعض اآلخر يروجيا مف دوف تمحيص، والكثير مف المعمومات الخاطئة تجعؿ ىذه 

 .المواقع سيئة لمغاية

 :البالهة_ (2

أتاحت مواقع التواصؿ اإلجتماعي لمكثير مف الناس نشر األفكار والتعميقات الغبية، التي تنـ عف 

 .جيؿ كبير، ويصدقيا الكثير مف البمياء

 :الكسل_ (3

ال يتطمب إستخداـ شبكات التواصؿ اإلجتماعي أي مجيود، فيمكف أف تشارؾ وتعمؽ وأنت تحمؿ 

 1.الياتؼ في سريرؾ، ىذه المواقع تعمـ الناس الكسؿ، وال تشجعيـ عمى الحركة وممارسة الرياضة

 :خطر عمى األطفال_  (4

                                                           
: [ الخطمتاح عمى].12/02/2014تاريخ النشر.سمبيات مواقع التواصؿ اإلجتماعي.حنيفي،محمد؛المطيري،ماجد1

alqabas.com18/19068.://.http20:50على الساعة.20/02/2017:يـو اإلطالع تـ. 
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 ال تسمح مواقع التواصؿ بفتح حساب لألطفاؿ، ولكنيـ يتحايموف بتزوير أعمارىـ مف أجؿ إمتالؾ

 .  حسابات ليـ، مواقع التواصؿ أصبحت تحتوي عمى مواد ال ينبغي لألطفاؿ التعرض ليا

 :ال وقت لمتفكير_ (5

تتدفؽ المعمومات عمى مواقع التواصؿ في كؿ لحظة قبؿ أف يرتد إليؾ طرفؾ، ىناؾ الجديد مف 

المعمومات، ىذا الحمؿ الزائد مف المعمومات السريعة ال يمنحؾ وقتا لمتفكير الحقيقي في كؿ ىذه 

 .المعمومات

 :تقتل اإلبداع_  (6

تعتمد مواقع التواصؿ اإلجتماعي عمى تشجيع ردود الفعؿ السريعة، ىذه الخديعة الكبرى، التي 

 .تجعمؾ متييأ لممشاركة بسرعة في أي حدث تتعارض مف كونيا خالقة، وتقتؿ اإلبداع في ذىنؾ

 :الهوس بالمشاركة_  (7

 مف سمبيات مواقع التواصؿ أنيا أصابت الناس بالمشاركة بالصور بدال مف عيش المحظة فالجميع

 1.يضع ىاتفو الذكي في وضع اإلستعداد مف أجؿ الحصوؿ عمى شيء ما ومشاركتو لمعالـ

 :اإليجابيات

 :نافذة مطمة عمى العالم (1

 حيث وجد المالييف مف أبناء الشعوب األجنبية والعربية بشكؿ خاص في الشبكات اإلجتماعية 

                                                           
 . المرجع نفسو.حنفي،محمد؛المطيري،ماجد1
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 .نافذة حرة ليـ لإلطالع عمى أفكار و ثقافات العالـ بأسره

 :فرصة لتعزيز الذات (2

فمف ال يممؾ فرصة لخمؽ كياف مستقؿ في المجتمع يعبر بو عف ذاتو، فإنو عند التسجيؿ بمواقع 

 .التواصؿ اإلجتماعي وتعبئة البيانات الشخصية، يصبح لؾ كياف مستقؿ 

 :أكثر إنفتاحا عمى اآلخر (3

إف التواصؿ مع الغير، سواءا أكاف ذلؾ الغير مختمؼ عنؾ في الديف والعقيدة والثقافة وكذلؾ 

 .العادات والتقاليد، والموف المظير، فإنؾ قد إكتسبت صديقا ذا ىوية مختمفة

 :منبر لمرأي العام اآلخر (4 

إف مف أىـ خصائص شبكات التواصؿ اإلجتماعي سيولة التعديؿ عمى صفحاتيا، وكذلؾ حرية 

 1.إضافة المحتوى الذي يعبر عف فكرؾ ومعتقداتؾ والتي قد تتعارض مع الغير

  blogالمدونات: المبحث الثالث_ 3

 : تعريف المدونات1_3

تمثؿ المدونات أحد تطبيقات الويب فيي موقع عمى الشبكة العنكبوتية يعمؿ في ظؿ إستخداـ نظاـ 

، يتعامؿ مع النصوص، الصور، cms) )content management systemإلدارة المحتوى 

، في ترتيب زمني postsالروابط اإللكترونية لمواقع أخرى عمى الشبكة، ويتـ حفظ المدونات 

تصاعدي مع وجود عنواف دائـ لكؿ مدخؿ ال يتغير منذ لحظة نشره، وتتيح المدونات أرشفة 
                                                           

  .48،47.ص.2011مكتبة اإلعالـ والمجتمع،:بغداد.تطور اآلداء والوسيمة والوظيفة:اإلعالـ الجديد.جواد الموسوي،موسى1
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المحتويات القديمة ليتـ إسترجاعيا عند الحاجة، وقد أستخدـ ىذا المصطمح لمداللة عمى محتوى 

 الػمدونة فػيي تعكس مفػيـو المػذكرات الشخصية الػتي يدوف فػػييا األشخاص أحداث حياتيػـ اليومػية 

 1.وخواطرىـ

 :وهناك تعريف آخر

 (مدخالت)ىي في أبسط صورىا عبارة عف صفحة ويب عمى شبكة األنترنت تظير عمييا تدوينات 

 مػؤخرة ومرػتبة ترتيبا زمػنيا تصاعديا، يػنػشػر منيا عدد محػدد يتحكـ فػيو مدير أو ناشر المػدونة كما 

يتضمف النظـ اآللية ألرشفة المدخالت القديمة، ويكوف لكؿ تدوينة منيا عنواف دائـ ومسار دائـ ال 

 2.مما يمكف القارئ مف الرجوع إلييا في وقت الحؽ. يتغير منو لحظة نشره

 : نشأة المدونات2_3

 :نشأت المدونات وتطورت عبر ثالث مراحؿ ىي كاآلتي

 :المرحمة األولى

 BARإنطمقت المدونات في منتصؼ تسعينات القرف الماضي، عمى يد المدوف األمريكي 

GERRAIS GEORGE 1994 عاـ. 

 :المرحمة الثانية

                                                           
 .94،93.ص.2012الدار المصرية المبنانية،:القاىرة.خدمات المعمومات في ظؿ البيئة اإللكترونية.با مفمح،فاتف سعيد 1
  .122.ص.2013المكتبة العصرية لمنشر والتوزيع،:القاىرة.الصحافة اإللكترونية وثورة الفيسبوؾ. أبو نصر،سامية2
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 سببا آخر في إنتشار المدونة، 2003تشكؿ ىذه المرحمة الميالد الحقيقي لممدونات، خاصة بعد 

ومنذ دلؾ الحيف إنتشر التدويف وأصبح شكال مف أشكاؿ اإلتصاؿ ووسيمة لكثير مف األشخاص 

 .لمتعبير عف مواقفيـ وآرائيـ الخاصة

 :المرحمة الثالثة

، وتحوؿ التدويف إلى ظاىرة عالمية واسعة االنتشار 2004بدأت في النصؼ الثاني مف عاـ 

، إذ بدأت تظير مجموعة جديدة مميزة عمى شبكة األنترنت تختمؼ عف بقية 2005إبتداءا مف 

ستطاعت  المواقع الكالسيكية ومواقع الدردشة والبوابات والمواقع الشخصية، وبيا روابط مشتركة وا 

 1. مميوف مدونة شخصية حوؿ العالـ27المدونات أف تفرض نفسيا فأصبح ما يقرب مف 

 : كيفية إنشاء مدونة3_3

 .الولوج لموقع البموجر: الخطوة األولى

 

 .تسجيؿ الدخوؿ: الخطوة الثانية

                                                           
1

:  وأنماط اإلفادة منيا مف جانب أعضاء ىيئة التدريس بجامعة طيبة2.0تطبيقات الويب .بف غالب دبور،عبد الرحماف 
 .339.ص.2013أكتوبر_ماي . 2ع.2،مج مجمة مكتبة الممؾ فيد الوطنية.دراسة وصفية تحميمية
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، فعميؾ التسجيؿ فيو أوال لكي تستطيع الولوج إلى GMAILإذا كنت ال تممؾ حساب في جيميؿ 

 .المدونة الخاصة بؾ سجؿ دخولؾ بإستخداـ إسـ المستخدـ وكممة السر الخاصة بؾ في جوجؿ

 .إنشاء مدونة جديدة: الخطوة الثالثة

بعد الولوج إلى البموجر ستظير لؾ نافذة قـ بكتابة إسـ المدونة أي إسـ الموقع الذي مف خاللو 

 1سيستطيع اآلخروف الولوج إلى مدونتؾ الشخصية، بعد ذلؾ قـ بإتباع الخطوة الموضحة

في إسـ النموذج أكتب إسـ مدونتؾ بالعربية إف أردت . أسفمو،سيطمب إسـ النموذج ثـ العنواف

 .فتكتب ىذا في إسـ النموذج " مدونة تسعة"فمنفترض إسـ مدونتؾ ىو 

 ts3a blog:ما في خانة العنواف فتكتب باإلنجميزية رابط مدونتؾ عمى بموجر عمى الشكؿ التاليأ

 ts3ablog.blogger.com وبالتالي يصبح رابط مدونتؾ ىو ts3ablogولكف مف دوف فراغات 

 
                                                           

1
/ 17/03:تـ اإلطالع يـو.www.ts3a.com:[متاح عمى الخط].10/01/2017تاريخ النشر.كيفية إنشاء مدونة.حمزة 

 .16:40عمى الساعة.2017
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 اختيار القالب الخاص بالمدونة: الخطوة الرابعة

لكي تجذب العديد مف الزوار يجب أف تتوفر مدونتؾ عمى مظير جميؿ وأنيؽ لذا فإنو مف 

لػيؾ اآلف كيفية إختػيار  الضروري إختيػار القالب المناسب الذي يناسب ذوقػؾ وذوؽ الزوار وا 

 1.القالب

 

 

بعد إختيارؾ لمقالب الذي يناسب شكؿ المدونة تستمر اآلف إلى الخطوة األخيرة والتي ىي الخطوة 

 .األىـ
                                                           

 .المرجع نفسو. حمزة 1
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 .إنشاء مدونة ووضع مواضيع جديدة: الخطوة الخامسة

بعد أف إخترت القالب المناسب لممدونة، قـ اآلف بالضغط عمى زر إنشاء المدونة كما ىو موضح 

 .في الصورة أدناه

 

ليؾ الطريقة المثالية لفعؿ ذلؾ  1اآلف حاف الوقت إلضافة مواضيع جديدة لممدونة وا 

 

 

قـ بإختيار العنواف المناسب لمموضوع أي المشاركة وبعد ذلؾ قـ بكتابة الموضوع الذي تريده كما 

 .موضح في الصورة أدناه

                                                           
 .المرجع السابؽ. حمزة1
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 .بعد اإلنتياء مف كتابة الموضوع قـ بالضغط عمى زر النشر كما في الصورة التالية

 

وىا أنت تدخؿ غمار عالـ رائع ىو عالـ .اآلف أصبحت مدونتؾ الشخصية جاىزة وكاممة

 1.المدونات

 : أنواع المدونات4_3

 وفقا لممحتوى: 

يمكف تقسيميا إلى فئات مختمفة حسب طبيعة التدوينات الذي تضميا، فقد تكوف التدوينات عمى 

 :ىيئة نقاش أو نقد أو معمومات إرشادية أو بحوث تمؾ المدونات نذكر مايمي

 :BASICمدونات بسيطة   ( أ

تشمؿ عمى روابط لمواقع تتفؽ مع إىتمامات منشئ المدونة مع تعميقات توضح عمى سبيؿ المثاؿ 

 .LINKBLOGسبب اإلىتماـ بيا ومف أبسط أنواع ىذه الفئة المدونات ما يعرؼ ب 
                                                           

.  نفسوالمرجع.  حمزة1
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 :EXPOSITIONمدونات شارحة  ( ب

 .تركز في األساس عمى الكتابة بدال مف توفير الروابط لمواد أخرى

 وفقا لمتغطية الموضوعية: 

 .قد تغطي بعض المدونات تخصصات محددة ومف ذلؾ السياسة أو التربية أو غير ذلؾ

 وفقا ألشكال المواد: 

تضـ المدونات في الغالب مواد نصية ولكف ىناؾ مدونات تضـ مواد أخرى كالصور أو تسجيالت 

الفيديو وقد تأتي المدونات لتضـ مزيجا مف الوسائط في شكؿ تدوينات قصيرة ويطمؽ عمييا 

TUMBLOGS.1 

 : خصائص المدونات 5_3

عدـ كتابة موضوعات طويمة أو مفصمة في كؿ تدوينة، بؿ مف األفضؿ كتابة فقرات صغيرة، _ 

 .مختصرة عف الموضوع

 .التحديث المستمر لممدونة، بحيث ال يمر أسبوع واحد إال وىناؾ عمى األقؿ تدوينة جديدة_ 

 .تفعيؿ خاصية التعميؽ عمى التدوينات، وعدـ غمقيا أماـ الزائريف_ 

 .األصالة في الكتابة، والتنوع المستمر في الموضوعات والمصادر المشار إلييا_ 

 .إمكانية تصنيؼ التدوينات وفقا لتقسيمات موضوعية عريضة، تظير عمى واجية المدونة_ 

                                                           
 .94،95.ص.سابؽاؿمرجع اؿ.با مفمح،فاتف سعيد1
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 .إمكانية إشتماؿ واجية المدونة عمى تقويـ زمني شيري_ 

 1.إمكانية اإلشارة في واجية المدونة إلى الروابط الفائقة لمجموعة مف المواقع ذات الصمة_ 

يجابيات المدونات6_3  : سمبيات وا 

 :السمبيات

قياـ بعض الحكومات بإعتقاؿ بعض المدونيف وحظر نشر مدوناتيـ وذلؾ لـ تقـو بو ىذه ( 1

 .المدونات مف حرب عمى الفساد والنيب وكتب الحريات التي تمأل الكثير مف البمداف

إفتقاد الكثير مف المدونيف إلى التخصص والقدرة عمى التحميؿ السميـ لمموضوعات التي ( 2

 .يتطرقوف إلييا، مما قد يساىـ في تضميؿ بعض قارئي ىذه المدونات

 قدرة كاتب المدونة عمى إخفاء ىويتو الحقيقة، وىذه ناتجة عف تسمط بعض الحكومات وقمع  (3

أصحاب المدونات لمحد مف قدرتيـ عمى إنتقاد واقع ىذه الحكومات، وتوجيو إىتمامات الناس إلى 

 .ما يعانونو مف تسمط وفساد

ىناؾ بعض المدونات العنصرية التي تزرع الكراىية والعنؼ، كما أف الكثير مف المدونات ( 4

العربية مميئة باآلراء والمواضيع التي ال تقدـ شيئا سوى الشتائـ، عمى إعتبار أنيا الوسيمة الوحيدة 

  2.لمتعبير عف الرأي الوطني بدوف موضوعية وبدوف إحتراـ قواعد وقيـ الكتابة

                                                           
. 2011دار العمـ العربي،:القاىرة.مداخالت في اإلعالـ البديؿ والنشر اإللكتروني عمى األنترنت.درويش المباف،شريؼ 1

 .52.ص
. 2011دار الوفاء العممية لمطباعة والنشر،:القاىرة.اإلعالـ اإللكتروني ودوره في اإلعالـ الدولي.عبد الفتاح،اليمباوي2

  .15.ص
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 :اإليجابيات

الحرية والصراحة في تناوؿ الموضوعات والتي قد ال تتوفر لمكثير مف الكتاب والمحمميف عف _ 

طريؽ وسائؿ اإلعالـ التقميدية التي تخضع لقيود وضوابط معينة، مما حوؿ المدونات في فترة 

 .قياسية إلى وسيمة ميمة لمشباب لمتعبير عف آرائيـ

تعتبر المدونات مصدرا لتنمية المعارؼ وتوسع المعمومات وتعميقيا نتيجة لما تعرضو مف _ 

 .معمومات في مختمؼ النواحي ومما يطرأ عمى ىذه المعمومات مف تطوير وتحديث

 إتاحة الفرص لمكثير مف الباحثيف إلى نشر ما حققوه مف نجاحات، وتقدـ في مجاؿ األبحاث، _ 

 .والدراسات والمداخالت في المؤتمرات العممية

إمكانية القياـ والتعبير كما يريده المدوف كتابتو بالنص الحر في أو عف طريؽ مقاطع البث _ 

اإلذاعي والتي بإمكاف المستمع تحميميا عمى حاسوبو أو تسجيميا بطرؽ أخرى ليستطيع الرجوع 

 .إلييا وقتما شاء

 VIDEO CASTS).)1يمكف لممدوف التعبير في مدونتو بمقاطع مف البث المرئي _ 

 WIKIالويكي  : المبحث الرابع_ 4

 : تعريف الويكي1_4

 ىو برمجية عمى الخادـ تسمح لممستخدميف بإنشاء وتحرير محتوى صفحات الويب بحرية بإستخداـ

                                                           
 .108،107.ص.2013دار أسامة لمنشر والتوزيع،:عماف.شبكات التواصؿ اإلجتماعي:اإلعالـ الجديد. شفرة،عمي خميؿ1
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أي متصفح الويب، وىي تدعـ الروابط الفائقة وتسمح بإستخداـ لغة ترميز بسيطة إلنشاء صفحات 

جديدة وروابط تسمح باإلحالة بيف الصفحات الداخمية، فالويكي يعد تفاعمية فيي ال تجعؿ المستفيد 

في مكاف المستقبؿ لممعمومات فقط، ولكنيا تمكنو مف المشاركة في تحرير الصفحات، باإلضافة 

إلى المعمومات الواردة وبذلؾ تكوف صفحات الويكي بمثابة صفحات تعاونية حيث تستخدـ مواقع 

 HTML.1الويكي لغة الترميز الفائقة 

 :وىناؾ تعريؼ آخر لمويكي حيث يعرؼ أنو

عبارة عف برنامج يمكف المستخدميف مف تحرير وتعديؿ محتويات صفحات الويب بحرية بإستخداـ 

متصفحات الويب فيو يوفر إمكانية صياغة الوثائؽ بشكؿ تعاوني ويدعـ برنامج ويكي نظاـ 

الروابط والذي يسمح لجميع المستخدميف بالمشاركة في عممية التحرير بشكؿ يومي ومستمر، ىو 

 2.ما يعطي العممية الكثير مف المتعة

 : نشأة الويكي2_4

 تعني السرعة بمغة wikiوكممة  " wiki wiki"  في المغة اإلنجميزية ىي إختصار لػwiki wikiكممة 

 حيث بدأ مبرمج الحسابات 1994جزر الياواي، وترجع بدايات أوؿ موقع سمي بالويكي إلى عاـ 

 "wiki wiki web" في تطوير موقع إسـ  ward cunninghan" وارد كوننجياـ"اآللية األمريكي 

 quick web وقد فكر في إطالؽ إسـ الويب السريع 1995 مارس 25وقد أطمقو عمى الويب في 

وىو مصطمح يطمؽ عمى الحافالت " wiki wik"عمى موقعو ىذا  إال أنو فضؿ إستخداـ مصطمح 

                                                           
 .100.ص.المرجع السابق.با مفلح،فاتن سعٌد 1
 .296.ص.2012دٌوان المطبوعات الجامعٌة،:الجزائر.تكنولوجٌا المعلومات فً المكتبات.غرارمً،وهٌبة 2



  وتطبيقاته2.0الويب:                                                                       الفصل األول
 

 
60 

التي تتحرؾ بسرعة في مطار ىونولولو بجزر الياواي نظرا لمتشابو بيف حركة الحافالت السريعة 

والتنقؿ بيف األماكف المختمفة، وفكرة عمؿ الموقع الذي صممو، والتي تتمثؿ في سرعة تحديث 

وتحرير الصفحات إعتمادا عمى مشاركة الجميور العاـ، ومع بداية القرف الحادي والعشريف إزداد 

إستخداـ موقع الويكي كبرامج لتبادؿ المعمومات والمشاركة فييا، إشتممت أشير اإلستخدامات عمى 

 25مشروعات تبادؿ اآلراء وقد دخؿ مصطمح الويكي إلى قاموس أكسفورد عمى الخط المباشر في 

  2007.1مارس 

 : أنواع الويكي3_4

 : مواقع ويكي عامة قابمة لمتحرير بحرية (1

وىي مواقع تمكف ألي مستخدـ أف يدخؿ إلييا ليقرأ المعمومات المتاحة فييا والتعديؿ واإلضافة 

 .عميو في أي وقت ولعؿ موسوعة ويكيبيديا خير مثاؿ عمى ذلؾ

 :مواقع ويكي ذات خصوصية وسرية (2

وتكوف داخؿ المؤسسات أي أنيا متاحة لمتحرير والتعديؿ واإلضافة مف قبؿ منسوبي المؤسسة 

وبذلؾ فإنيا مفيدة بحدود معينة والتي يكوف إستخداميا محدود لفئات كالمديريف ويسمح بعممية 

التحري واإلضافة وال يسمح لمطمبة أو يكوف موقع ويكي خاصا لمطمبة إلى جانب األستاذ، أو 

                                                           
  .163.ص.2014دار دجمة،:عماف.اإللكترونية،الرقمية،اإلفتراضية:المكتبات الحديثة.خضير،مؤيد يحي1
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تخصص مواقع ويكي لجماعة معينة بحيث تسمح لتمؾ الجماعة مف المستخدميف العرض،    

  1.أيضا التحرير دوف غيرىا

 : تطبيقات الويكي4_4

 الموسوعات الحرة 

 الكتب الحرة 

 القواميس الحرة 

 األخبار 

 الخرائط الحرة 

 المكتبة الحرة 

 ويكي اإلقتباس 

 2مستودع الممفات المشتركة 

 : خصائص الويكي5_4

تبسط عممية ويكي عممية تحرير المحتويات فكؿ صفحة تحوي رابطا لتغيير محتوياتيا فإذا أراد _ 

 .شخص ما تغيير محتويات الصفحة فعميو أف يضغط عمى الرابط 

                                                           
مذكرة تخرج لنيؿ .دراسة مسحية لمستخدمي الفيس بوؾ بوالية مستغانـ:الشبكات اإلجتماعية واإلعالـ الجديد.عدة،نادية1

. 2014جامعة عبد الحميد بف باديس،:مستغانـ.شيادة ماستر في عمـو اإلعالـ واإلتصاؿ تخصص اإلعالـ والمجتمع
  .58.ص

 .297.ص.المرجع السابؽ.غرارمي،وىيبة2



  وتطبيقاته2.0الويب:                                                                       الفصل األول
 

 
62 

لممشاركة في إضافة   HTMLتستخدـ ويكي أوامر بسيطة لتنسيؽ محتوياتيا فال حاجة لتعمـ لغة_ 

  .وتعديؿ محتويات مواقع الويكي أوامر ويكي البسيطة تناسب أغمب المستخدميف

تحتفظ مواقع ويكي بسجؿ لتاريخ الصفحات، فإذا أخطأ شخص ما في تحرير إحدى الصفحات _ 

  .يمكف الرجوع إلى الصفحات السابقة المحفوظة ويمكف المقارنة بيف الصفحات

تشجع مواقع الويكي عمى العمؿ الجماعي والتشاركي فأغمب مواقع الويكي تسمح ألي زائر _ 

ضافة المحتويات دوف الحاجة إلى التسجيؿ في الموقع  .بتعديؿ وا 

يمكف وبسيولة إنشاء صفحات جديدة في الويكي، فمواقع الويكي تمكنؾ مف وضع روابط _ 

 .الصفحات الغير موجودة وعند الضغط عمى أحد ىذه الروابط سيظير نموذج إلضافة المحتويات

تبسط عممية تنظيـ المحتويات، فمواقع الويكي تعمؿ كقاعدة بيانات متشعبة يمكنؾ أف تنظـ _ 

  1.المحتويات بالطريقة التي تزيد الكثير مف برامج إدارة المحتويات

يجابيات الويكي6_4  : سمبيات وا 

 :السمبيات 

عدـ الثقة الكاممة في المعمومات المنشورة في تطبيقات التأليؼ الحر أنيا مصادر حرة فتوجد _ 

 .إحتماالت كبيرة بنشر معمومات خاطئة، وبالتالي ال يمكف اإلعتماد عمييا كمصدر لممعمومات

 . تطبيقات الويكي مجاؿ خصب لمحرب المعموماتية بيف الدوؿ واألشخاص_ 

                                                           
1

 www.taman.mauoied.org/mod4/4_e.2.html 



  وتطبيقاته2.0الويب:                                                                       الفصل األول
 

 
63 

ال توجد ىيكمة محددة لتنظيـ المحتويات في مواقع الويكي، فيمكف ألي موقع : تنظيـ المحتويات_ 

أف ينظـ محتوياتو باألسموب الذي يناسبو، عادة تحوي مواقع الويكي عمى صفحات تنظيـ 

المحتويات إال في مواقع الويكي الكبيرة مثؿ المعرفة، حيث يمكف اإلنتقاؿ مف موضوع إلى آخر 

 .دوف الحاجة إلى المرور عمى صفحات تنظيـ المحتويات

طبيعة مواقع الويكي المفتوحة لمجميع والتي تتيح لمجميع تعديؿ المقاالت : العبث والتخريب _ 

تسمح لمبعض أف يعبثوا في المواضيع وأسباب ىذا التخريب كثيرة، فالبعض يعبث لمجرد العبث 

والعض يريد حذؼ ما ال يوافؽ رأيو أو تخريب المقاالت التي تخالؼ رأيو، كذلؾ . لتجربة الموقع

البعض يكتب مقاالت جديدة ال عالقة ليا بتخصص أو توجو الموقع، قد تكوف ىذه المقاالت 

 1.دعاية ضد شخص ما أو فكر معيف

 :إليجابياتا

 .إكتساب معمومات جديدة_ 

 .  نجد المعمومة بسرعة_

 . يمكف التعاوف فييا والعمؿ المشترؾ_

 . يساعد عمى خمؽ جيؿ مثقؼ_

 . يمكف لصاحب موقع الويكي كتابة المحتويات ثـ تنظيميا بالطريقة التي يريدىا وتناسبو_

                                                           
 .120.ص.2014دار البداية ناشروف وموزعوف،:عماف.الدولة اإلفتراضية:اإلعالـ الجديد.خضير البياني،ياس 1
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 مواقع الويكي صممت بحيث يستطيع أي شخص أف يصحح األخطاء بسيولة بدال مف التركيز _

عمى تجنب األخطاء، فموقع الويكي يحتفظ بكؿ النسخ السابقة لمصفحات ويوفر إمكانية المقارنة 

  1.واإلسترجاع ألي نسخة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

www.girlsoperation.whidpaces.com/wiki+f.1 
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 :خالصة الفصل

 مجموعة مف التقنيات والتطبيقات الشبكية التي أدت إلى تغيير سموؾ الشبكة 2.0إف الويب 

العالمية األنترنت، فيو يتكوف مف عدة تطبيقات التي تندرج تحت مسماه والتي تشكؿ العمود 

الفػقػري لو وقػد ظيرت واستخدمت قػبؿ ظيور المػصطمح نػفػسو، فالشػبكات اإلجتػماعػية أو المدونات 

وما يعرؼ بالنشر الحر والويكي وما يعرؼ بالتأليؼ الحر فيذه التطبيقات ركزت عمى إظيار 

 .الجانب اإلجتماعي والعالقات بيف المستخدميف والتفاعالت الشخصية لدييـ

 



 

 

 :الفصل الثاني

أنواع شبكات التواصل 
 اإلجتماعي
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 :تمهيد

تعتبر شبكات التواصؿ اإلجتماعي مف أىـ المواقع اإلفتراضية أو التخيمية التي نشأت مف خالؿ 
 .األنترنت والتي تجمع المالييف مف المشتركيف مف مختمؼ بالد العالـ

 FACEBOOKالفيسبوؾ  : المبحث األول_ 1

 : تعريف الفيسبوك1_1

يعتبر الفيسبوؾ أحد أىـ المجتمعات اإلفتراضية أو التخيمية التي نشأت عمى األنترنت، والذي 

يجمع المالييف مف المشتركيف مف مختمؼ بمداف العالـ  والفيسبوؾ يعد عالـ تخيمي بحؽ، فيو 

يحتوي عمى الدردشة، إضافة إلى العديد مف التطبيقات التي تتيح لمفرد أف يعبر عف نفسو بشتى 

الطرؽ وأف يتعرؼ عمى حياة اآلخريف والبيانات الشخصية المتعمقة بيـ، كذلؾ يمكنو أف يضع 

  1.صورتو وصورة أفراد عائمتو

 :وىناؾ تعريؼ آخر لمفيسبوؾ حيث يعرؼ أنو

ىو أحد أشير مواقع الشبكات اإلجتماعية وأكثرىا شيوعا في الوقت الحاضر، يعتبر آداة 

نما أصبح قاعدة تكنولوجية سيمة بإمكاف أي شخص . لمتواصؿ فيو ال يمثؿ منتدى إجتماعي وا 

 2 .أف يفعؿ بواسطتو ما يشاء

 : نشأة وتطور الفيسبوك2_1

                                                           
  .151.ص.2010مدونة شمس النيضة،:الخرطـو.أثر الفيسبوؾ عمى المجتمع.وائؿ خضر،مبارؾ؛فضؿ اهلل،خضر1
دار المعرفة :مصر.العالقات اإلجتماعية لمشباب بيف دردشة األنترنت والفيسبوؾ.السيد حالوة،محمد؛عبد العاطي،رجاء2

  .113.ص.2011الجامعية لمنشر والتوزيع،
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الذي كاف طالبا في MARK BURG "1" عمى يد مارؾ بارغ 2004أنشأ ىذا الموقع في عاـ 

" كتب الوجوه"جامعة ىارفارد في حينو، وسمي الفيسبوؾ بيذا اإلسـ عمى غرار ما كاف يسمى بػ 

التي كانت تطبع وتوزع عمى الطالب بيدؼ إتاحة الفرصة ليـ لمتعارؼ والتواصؿ مع بعضيـ 

البعض، خاصة بعد اإلنتياء مف الدراسة والتخرج، حيث يتفرؽ الطالب في شتى األنحاء  فكاف 

 .بطريقة أسيؿ وأوسع إنتشارا" كتب الوجوه"اليدؼ تأسيس موقع إلكتروني ليقـو بعمؿ 

وىذا ما حصؿ حيث إقتصر الفيسبوؾ في البداية عمى جامعة ىارفارد ثـ إنتشر إستخدامو إلى 

 حصؿ تطور في 2006بقية الجامعات والكميات والمدارس ثـ الشركات والمؤسسات  وفي عاـ 

شروط إستخداـ ىذا الموقع حيث ألغي ما كاف يشترط سابقا لممشترؾ بأف يكوف يمتمؾ حساب 

بريد إلكتروني صادر عف جامعة أو كمية أو مدرسة، فأصبح بإمكاف أي شخص تجاوز سف 

 .الثالثة عشر ويمتمؾ بريد أف يصبح عضوا في موقع الفيسبوؾ

وقد حقؽ ىذا الموقع نجاحا وانتشارا واسعا قؿ نظيره عمى مواقع التواصؿ اإلجتماعي األخرى  

 ألؼ مشترؾ جديد يوميا وال  يشعر المتواصؿ عبر 150بحيث بمغ معدؿ اإلشتراكات الجديدة 

ىذا الموقع بما يشعر بو اإلنساف في المجتمع الحقيقي مف ضغوط وصعوبات، حيث ال يجد 

  2.نفسو مرغما عمى قبوؿ أي شيئ ال يريده مف أصدقاء أو مكاف أو قراءة

 : كيفية التسجيل في الفيسبوك3_1

  www.facebook.com:ندخؿ إلى موقع الفيسبوؾ مف الرابط التالي

                                                           
 .مخترع الفيسبوؾ 1
  .64،65.ص.المرجع السابؽ.شفرة،عمي خميؿ2
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 .كما في الصورة نقـو بالتحويؿ لمغة العربية 

 

 :في حالة ظيور لؾ النسخة العربية لمموقع مباشرة تجاوز الخطوة السابقة وانتقؿ لمتالي

 قـ بكتابة البيانات ولكف يجب أف تكوف بيانات صحيحة بالكامؿ كما ىو موضح بالصورة _1

 .التالية لكي تصؿ إلى أصدقائؾ ويصموف إليؾ

 

 1..ادخؿ رموز التحقؽ_ 2

                                                           

www.arabyfree.com?p=406.1
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ستعرض عميؾ طرؽ متعددة لإلرتباط باألصدقاء وذلؾ بالدخوؿ إلى إيميمؾ وجمب عناويف _ 3

عتمد عمى البحث اليدوي لألصدقاء  .األصدقاء منو اختر ما يناسبؾ منيا، أو تجاوزىا وا 

 

. اكتب بعض المعمومات منؾ لكي يقـو الموقع بإيجاد أصدقاء ترتبط معيـ_ 4

1 

 

                                                           
1

.www.arabyfree.com?p=406.المرجع نفسو . 



 أنواع شبكات التواصل اإلجتماعي:                                                   الفصل الثاني
 

 
71 

 

 .ضع صورتؾ الشخصية بالطريقة المناسبة_ 5

 

 .اذىب إلى بريدؾ اإللكتروني ستجد رسالة خاصة بتفعيؿ حسابؾ لدى الفيسبوؾ_ 6

 

 1.تـ اآلف اإلنتياء مف التسجيؿ وسوؼ يفتح لؾ صفحتؾ في الفيسبوؾ_ 7

 : خصائص الفيسبوك4_1

  خاصيةWALL : 

                                                           
1 www.arabyfree.com?p=406 .المرجع السابق. 
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أو لوحة الحائط وىي عبارة عف مساحة متخصصة في صفحة الممؼ الشخصي ألي مستخدـ 

 .بحيث تتيح لألصدقاء إرساؿ الرسائؿ إلى ىذا المستخدـ أو الكتابة عمى حائط المستخدـ

  خاصيةPOKES: 

تتيح إرساؿ نكزة إفتراضية إلثارة اإلنتباه إلى بعضيـ البعض، وىي عبارة عف " غمزة"أو نكزة  

 .إشيار بخطر المستخدـ بأف أحد األصدقاء يقـو بالترحيب بو

  خاصيةPHOTOS: 

 .أو الصور التي تمكف المستخدميف مف تحميؿ األلبومات والصور إلى الموقع

  خاصيةSTATUS: 

أو الحالة التي تتيح إمكانية إبالغ أصدقائيـ بأماكنيـ وما يقوموف بو مف أعماؿ في الوقت 

 .الحالي

  خاصيةNOTES: 

أو التعميقات وىي سمة متعمقة بالتدويف تسمح بإضافة العالمات، الصور التي يمكف تصميميا، 

ىذا باإلضافة إلى خدمات الرسائؿ  وخدمات .وقد تمكف المستخدموف مف جمب أو ربط المدونات

 1.الدردشة

 : شعبية موقع الفيسبوك5_1

                                                           
 .185.ص.2014دار الفكر،:القاىرة. أدوات ومصادر لمتغطية اإلعالميةمواقع التواصؿ اإلجتماعي.شفيؽ،حسنيف1
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يعد الفيسبوؾ أشير مواقع التواصؿ  KOUMSKOUR" كومسكور"وفقا لما ذكرتو شركة 

االجتماعي، وذلؾ إستنادا إلى عدد المستخدميف الجدد الذيف يرتادوف شيريا حيث تخطى مسافة 

إلى أف الفيسبوؾ تمكف مف جذب " كومسكور"، وقد أشارت 2008في عاـ " ماي سبيس"

الذي " ماي سبيس" مقارنة بموقع 2008 مميوف مف المستخدميف الجدد في جويمية 1،132

فإف ترتيب الموقع " أليكس" مميوف مستخدـ ووفقا لإلحصائيات التي قاـ بيا موقع 6،117جذب 

بيف جميع المواقع المتاحة قد إرتفع مف المركز الستيف ليحتؿ المركز السابع مف حيث مدى 

 2007 وحتى 2006إستقباؿ المستخدميف عميو عمى مستوى العالـ وذلؾ في الفترة مف سبتمبر 

ويحتؿ الموقع حاليا المركز الخامس عشر في الواليات المتحدة األمريكية وفقا إلستقباؿ 

في المركز الرابع عشر في الواليات المتحدة " كوميف"المستخدميف عميو بينما يضعو موقع 

 مميوف صورة إلى الموقع يوميا  14األمريكية ويعد الفيسبوؾ مف أشير المواقع مف حيث تحميؿ 

كما يعد أكثر المواقع اإلجتماعية شعبية في العديد مف الدوؿ الناطقة بالمغة اإلنجميزية منيا 

 مميوف 73 مميوف مستخدـ فحسب مقارنة بحوالي 36بمغ . كندا، والواليات المتحدة األمريكية

وقد ناؿ الموقع العديد مف الجوائز حيث كاف واحد مف أفضؿ " ماي سبيس"مستخدـ لموقع 

، كما نالت 2007 موقع كالسيكي وىي المسابقة التي نظمتيا إحدى المجالت في عاـ 100

    2005.1سنة " ويبي"إحدى جوائز . PEOPLES VOICE WORDجائزة 

يجابيات الفيسبوك6_1   : سمبيات وا 

 :السمبيات

                                                           
 .86.ص.المرجع السابؽ.مختار،إكراـ1
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 إف عدـ إستيعابنا لمتكنولوجيا وسمبياتيا جعمنا في خطر مف عدـ :عدم إستيعابنا لمتكنولوجيا_ 

 .إستيعاب الفيسبوؾ  فالتطور التكنولوجي جعمنا في عدـ إستيعاب لخطورة ىذا التطور

 لقد أصبح اإلدماف عمى الفيسبوؾ ظاىرة سمبية أثرت :إضعاف العالقات اإلجتماعية والمهارات_ 

 .عمى عالقاتنا اإلجتماعية وتواصمنا اإلجتماعي بيف الناس كما أثرت عمى ميارات إتصالنا

 يعتبر ىذا الجانب مف أخطر الجوانب السمبية عمى مستخدمي الفيسبوؾ في :هدر الوقت_ 

إضاعة الوقت مف حيث نقميـ لصفحات أصدقائيـ أو المراقبة مف دوف التفاعؿ عبر ىذا 

 .الموقع

مف المعروؼ أف الفيسبوؾ أصبح موقعا ليس فقط لسرد البيانات : إنتهاك الخصوصية_ 

نما الفيديوىات الشخصية ولكؿ ما يتعمؽ بالشخص مف خصوصية مف  الشخصية والصور وا 

 .حيث صوره وصور عائمتو وما يناسبو

 إف غياب الرقابة عمى األخبار المغموطة والمتداولة بيف الناس واإلساءة :غياب الرقابة_ 

تساع الفجوة في  لألنظمة واألشخاص ونشر الشائعات ونبذ الفتف يؤدي إلى مشاكؿ كبيرة وا 

  1.العالقات اإلجتماعية بيف مستخدمي الفيسبوؾ مف جية وما بيف أفراد المجتمع الواحد

 :اإليجابيات

 :إتاحة الفرصة لمصداقة والتواصؿ بيف األعضاء المشتركيف في ىذا الموقع وذلؾ عف طريؽ_ 

                                                           
  .168،167.ص.2015دار أسامة لمنشر والتوزيع،:عماف.اإلستعمار اإللكتروني واإلعالـ.الريحاني،عبير1
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إتاحة الفرصة إلضافة مف يشاء العضو مف أصدقاء لمتواصؿ معيـ بعد أخذ موافقتيـ فالحرية، 

 . والخيار متاح لمف يريد أف يضيؼ صديؽ لو عمى الموقع

ف كانا ال يعرفاف بعضيما البعض_   .إرشاد صديقيف إلى بعضيما عمى ىذا الموقع، حتى وا 

إقتراح أصدقاء جدد لمف يريد مف األصدقاء القدامى الذيف يعرفيـ سابقا وبالتالي توسيع شبكة _ 

 .الصداقة والتواصؿ التي يمتمكيا

 : خدمة الشركات وأصحاب األعماؿ_ 

ختيار الموظفيف، كأخذ ما ينشرونو مف نبذ شخصية عف أنفسيـ   في اإلعالف عف الوظائؼ وا 

 .وعف خبراتيـ عمى الفيسبوؾ بعيف اإلعتبار عند البدء في إختيار الموظفيف مف بيف المتقدميف

 :التواصؿ مع مجتمعات إفتراضية_ 

متخصصة في مواضيع شيئ تفيد العضو في التدريب، التعميـ، مف ىذه المجتمعات وزيادة 

 1.خبراتيـ

  youtybeاليوتيوب : المبحث الثاني_ 2

 : تعريف اليوتيوب1_2

عبارة عف موقع إلكتروني يعرض فيديوىات متنوعة في شتى المجاالت، ويسمح لمستخدميو مف 

مشاىدة حية لمفيديوىات التي يعرضيا بشكؿ مباشر، ودوف الحاجة إلى تحميؿ لمفيديو أو إنشاء 

                                                           
 . 68،67.ص.المرجع السابؽ. شفرة،عمي خميؿ1
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حساب لممشاىدة كما ويمنح مشاىديو فرصة التعبير عف رأييـ بالفيديو عف طريؽ إبداء 

إعجابيـ بو أو عدمو، أو عف طريؽ إضافة تعميقيـ عمى الفيديو الذي يشاىدونو باإلضافة إلى 

     1.تقديمو خدمات أخرى مجانية مثؿ رفع الفيديوىات أو إنشاء قناة عمى اليوتيوب

 :وىناؾ تعريؼ آخر لميوتيوب حيث يعرؼ أنو 

 "  TUBE"ىو ظاىرة ثقافية عالمية إتصالية، إنطمقت منو العشرات مف األفكار باستخداـ كممة 

 2.مقترنة بالعديد مف التسميات لمواقع فيديو دينية وسياسية

 : نشأة اليوتيوب2_2

، "باي باؿ" عمى يد ثالثة موظفيف سابقيف في شركة 2005تأسس ىذا الموقع في بداية عاـ 

،   "STEVE CHEN"وستيؼ تشيف  " CHAD HARLY"تشاد ىيرلي :  ىؤالء الموظفيف ىـ

 في مدينة ساف برونو في والية كاليفورنيا األمريكية حيث كاف JAWD KARIM"3"جاود كريـ "

ىيرلي وستيؼ شيف يقوماف بإلتقاط صور فيديو في أحد اإلحتفاالت في ساف فرانسيسكو، بسبب 

صعوبة نشر ىذه الصور تـ التفكير في إنشاء ىذا الموقع وقد تـ إطالؽ نسخة تجريبية منو في 

 .  وفي شير جويمية مف نفس العاـ تـ إطالؽ النسخة الرسمػية منو2005شير جانفي مف عاـ 

وقد انتشر إستخداـ الموقع انتشارا مذىال في شتى العالـ بسبب ميزة قصر مدة الفيديو، قد 

أعمنت شركة جوجؿ مالكة موقع اليوتيوب أف مستخدمي الموقع يحمموف ما مقداره خمسة 
                                                           

تـ .www.mawdo3.com[:متاح عمى الخط] .2016/ 01 /26تاريخ النشر .تعريؼ اليوتيوب.أبو عيش،عبير1
 .20:15عمى الساعة .2017/ 13/03:اإلطالع يـو

  .200.ص.2009دار أسامة لمنشر والتوزيع،:عماف.اإلعالـ اإللكتروني.أبو عيشة،فيصؿ2
  .مخترع اليوتيوب3
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وثالثوف ساعة فيديو كؿ دقيقة وىذا يعني ألفاف ومئة وثالثوف ساعة فيديو في كؿ ساعة 

 .وخمسوف ألؼ وأربع مئة ساعة في اليـو 

 بمغ عدد الساعات التي رفعت إلى الموقع ثالثة عشر مميوف ساعة ووصؿ 2010وفي عاـ 

 ثمانية 2011وبمغ عدد الزوار لمموقع سنة .عدد مشاىدات الفيديو عميو بسبع مئة مميار مشاىدة

 1.مئة مميوف زائر شاىدوا تسعيف مميار مشاىدة

 : كيفية التسجيل في اليوتيوب3_2

  www.youtube.com رابط موقع اليوتيوب  _1

 : نختار إنشاء حساب كما ىو مبيف الصور التالية_2

 

 بعد ذلؾ نقـو بتحديد اسـ الحساب الذي نرغب في تكوينو ونمأل البيانات كما ىو مبيف _3

 :بالصورة التالية

                                                           
  الجامعية،دار المعرفة:اإلسكندرية. في مؤسسات المعمومات2.0تكنولوجيا الويب .الطيب،محمد،جعفر الصادؽ،آالء1

  .120،121.ص.2013

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
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نقـو مف ىذه الصفح بتحديد كممة السر التي نريد لمحساب ومف ثـ نقـو بتوكيدىا ونكمؿ _4

 1:باقي الخانات كما بالصورة التالية

 

 :بعد إتماـ عممية التسجيؿ نقـو بالدخوؿ لمحساب كما يظير بالصورة التالية_ 5

 

بتسجيؿ الدخوؿ ينقمنا الموقع لمصفحة التالية وفييا نضع كممة السر لمدخوؿ لمحساب كما  _6

 :ىو بالصورة

                                                           
: [متاح عمى الخط]01/01/2011تاريخ النشر .كيفية إنشاء حساب في اليوتيوب بالصور.منتديات وسونة1

www.wsn08.com/587. 18:30على الساعة .14/03/2017يـواإلطالع تم. 

http://www.wsn08.com/587.??%20???????%20???14/03/2017
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 1.وبيذا نكوف قد أكممنا عممية التسجيؿ

 : خدمات اليوتيوب4_2

إضافة إلى وظيفتو الرئيسية كمستضيؼ لممفات الفيديو الرقمية لمراغبيف في مشاركتيا عبر 

 قد أضاؼ الكثير مف المميزات والخواص في وسط جو حافؿ بالمنافسة youtubeالويب فإف 

بعد أف أصبح المجاؿ مفتوحا أماـ الكثير مف الشركات المماثمة والتي اقتبست نفس الفكرة لكف 

بتطبيقات مختمفة ومف ىذه الخواص والمميزات يقدـ اليوتيوب خدماتو بشكؿ مجاني ويعتمد عمى 

مصادر أخرى تتمثؿ في اإلعالنات والدعاية ويتمتع موقع الفيديو فيو بشعبية كبيرة في األنترنت 

وأصبح بإمكاف أي شخص في العالـ رفع ما يريد  مف ممفات فيديو بالمجاف، إضافة إلى حفظ 

كؿ مايحتاجو المتصفح مف ممفات الفيديو والندوات والموقع يعرض تقنية الفيديو عف طريؽ 

adobe flash))  وموقع اليوتيوب ىو ثالث مواقع األنترنت أكثر شعبية بعد موقعيgoogle) )

وصرح المسؤولوف عف موقع اليوتيوب أف عدد مشاىدة األفالـ مف زوار العالـ  ((yahooو

  ممػيوف مػستخػدـ شاىػدوا أكػثر   79 فػقط و 2008 مميوف يوميا في شيػػر جانفي 100يصػؿ إلى 

 (.(youtube مميارات فيمـ في موقع 3مف 

                                                           
 .نفسو المرجع.منتديات وسونة1
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 2008وفي سنة .  ساعة تقريبا مف ممفات الفيديو كؿ دقيقة في موقع اليوتيوب13يتـ رفع 

 1.قدرت تكمفة الموقع اليومية مميوف دوالر يوميا

 : خصائص اليوتيوب5_2

 :youtube map explorerخاصية  (1

مف شأف ىذه الخاصية مساعدة المستخدميف عمى إستعراض مقاطع الفيديو التي تمت مشاركتيا 

 .مف جميع أنحاء العالـ فبحسب المكاف الذي تحدده عمى الخريطة يتـ عرض الفيديو

 :youtube trends boardخاصية  (2

ىي إحدى خصائص اليوتيوب التي يقدميا لممستخدميف لمعرفة المقاطع األكثر شعبية عمى 

 .الموقع بحسب المدينة التي تحددىا والفئة العمومية أيضا وتحديد لغة المقطع وغيرىا

 :youtube vidéo editorخدمة  (3

يقدـ يوتيوب ميزة رائعة وىي خدمة تسمح بإضافة مقاطع فيديو مرفوعة مسبقا عمى حسابؾ في 

ضافة التأثيرات اإلنتقالية عمييا والنصوص وصوتيات   .اليوتيوب وا 

 :خاصية الوضع المقيد (4

 

                                                           
، 194.ص.2010دار وائؿ لمنشر والتوزيع،:عماف.اإلعالـ الجديد والصحافة اإللكترونية.محمد الدليمي،عبد الرزاؽ1

195 .  
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إذا كاف لديؾ أطفاؿ ترغب في منعيـ مف مشاىدة المقاطع التي قد ال يكوف محتواىا مناسبا 

لجميع المشاىديف فإف ميزة الوضع المقيد ىي التي تسمح بذلؾ حيث تقـو بمنع عرض الفيديو 

 1.التي يراه اليوتيوب غير مناسب

يجابيات اليوتيوب6_2  : سمبيات وا 

 :السمبيات

إضافة إلى ما يقدمو ىذا الموقع مف خدمات جميمة وعظيمة لممستخدميف ومف تمكينيـ مف 

التواصؿ والتفاعؿ، فإف ىناؾ بعض السمبيات التي تعترض طريؽ ىذا الموقع في أداء ميمتو  

 :ومف بينيا

 :إمكانية إختراقه_ 1

يمكف إختراؽ اليوتيوب مف قبؿ بعض األشخاص أو الجيات وتعطيؿ ما يبث فيو مف أفالـ 

كذلؾ محاضرات بؿ قد تـ بث برامج تعارض وتناقض اليدؼ األساسي مف الموقع، كأف يتـ 

 .إختراؽ موقع إسالمي ويبث فيو أفالـ ومشاىد تتعارض مع قيـ وأخالؽ اإلسالـ وشريعتو

 :قيام بعض الدول بحجب الموقع_ 2

 بحيث تـ منع فائدتو عف المستخدميف في حاؿ قياـ الموقع بنشر ما ال ترضى عنو بعض الدوؿ

 كما حدث في الصيف عندما ظير عمى اليوتيوب فيديو يظير ضباطا يضربوف رىبانا في 

                                                           
: [متاح عمى الخط] 2012تاريخ النشر جويمية .خصائص اليوتيوب.عبد الرحماف،محمد1

www.gate.aurcore.com/shruhat/6476. .17:51عمى الساعة .14/03/2017:يـواإلطالع تـ. 
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 .األديرة

بحيث تـ منع فائدتو عف المستخدميف في حاؿ قياـ الموقع بنشر ما ال ترضى عنو بعض الدوؿ 

كما حدث في الصيف عندما ظير عمى اليوتيوب أفمـ فيديو تظير ضباطا يضربوف رىبانا في 

 1.األديرة البوذية مما دفع السمطات في الصيف إلى حجب موقع اليوتيوب

 :اإليجابيات

 :جعؿ اليوتيوب إمكانية توثيؽ األحداث بتفاصيميا ممكنة_ 

ال يكاد يحدث حدث في الميؿ أو النيار إال ويصور ويسجؿ في نفس المحظة شاىدوا ىذا 

 .الحدث حيث أصبحت وسائؿ التصوير والتوثيؽ سيمة وفي متناوؿ يد عامة الناس

 إعطاء اإلمكانية لممستخدميف الذيف يرفعوف مقاطع الفيديو عمى اليوتيوب وذلؾ بإجراء _

 .تعديالت عمى ىذه المقاطع، والتأكد مف اعتماد التعديؿ فورا

 :سيولة اإلستعماؿ والمشاىدة_ 

حيث يستطيع كؿ إنساف ميما كانت ثقافتو ومستواه العممي أف يقـو بتحميؿ األفالـ أيضا 

 .مشاىدتيا

 :اليوتيوب عاـ ومجاني_ 

 حيث أنو متاح لكافة الناس، يستطيع كؿ مف يسجؿ في الموقع أف يقـو بتحميؿ ما يشاء مف 

                                                           
  .280.ص.المرجع السابؽ.خضير البياني،ياس1



 أنواع شبكات التواصل اإلجتماعي:                                                   الفصل الثاني
 

 
83 

أفالـ وضمف شروط وضوابط معروفة ومنشورة في الموقع، وبالتالي يستطيع كؿ مف يريد 

الترويج ألفكاره وشرحيا عمى اليوتيوب تحمؿ عناء الترويج التقميدية، أو تحمؿ تكاليؼ خاصة 

 .ألف ذلؾ ال يتطمب سوى كاميرا رقمية أو حتى كاميرا ىاتؼ نقاؿ

 1.توفر إمكانية ما ينشر عمى اليوتيوب مف محاضرات وخطابات_ 

 TWITTER التويتر :المبحث الثالث _3

 : تعريف التويتر1_3

ىو أحد المواقع التي تقدـ خدمات مجانية لمتواصؿ اإلجتماعي والتدويف المصغر بحيث يسمح 

لممسفيديف بإرساؿ أىـ المحظات في حياتيـ في شكؿ تدوينات نصية إلى صفحة أحدىـ حيث 

مجانية في أمريكا  )يقرأىا كؿ أصدقائو، كما يتـ التواصؿ بوسائؿ عديدة مثال الرسائؿ القصيرة 

 2.(وكندا والمممكة المتحدة فقط

 :ويعرؼ التويتر أيضا عمى أنو

موقع مف مواقع الشبكات اإلجتماعية يقدـ خدمة تدويف مصغر وىو تدويف يسمح بعدد مف 

حرفا فقط لمرسالة الواحدة ويمكف إرساؿ ىذه  (140)المداخالت بحد أقصى مئة وأربعيف 

 وىي رسائؿ نصية مختصرة ترسؿ عف SMSالتحديثات مباشرة مف تويتر أو عمى شكؿ رسائؿ 

 .طريؽ الياتؼ النقاؿ

                                                           
  .203.ص.المرجع السابؽ.محمد الدليمي،عبد الرزاؽ1
. ص.2012دار أسامة لمنشر والتوزيع،:عماف.اإلعالـ الدولي الجديد  تصدع السمطة الرابعة.المقدادي،كاظـ شتوف2

205.  
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وتظير ىذه التحديثات عمى صفحة المستخدـ لموقع تويتر ويمكف ألصدقاء المستخدـ قراءة ىذه 

التحديثات مف صفحتيـ الرئيسية أو عف طريؽ الممؼ الشخصي لممستخدـ أو عف طريؽ البريد 

 1.اإللكتروني

 : نشأة التويتر2_3

 2006التويتر ىو أحد المواقع اإلجتماعية الموجود عمى شبكة األنترنت الذي ظير في عاـ 

 األمريكية في obvious كمشروع تطوير بحثي أجرتو شركة 2"جاؾ دورسي"بواسطة األمريكي 

مدينة ساف فرانسيسكو، وبعد ذلؾ أطمقتو الشركة رسميا لممستخدميف بشكؿ عاـ في أكتوبر 

2006 . 

 مف حيث تقديـ 2007وبعد ذلؾ بدأ الموقع في اإلنتشار كخدمة جديدة عمى الساحة في عاـ 

 بفصؿ الخدمة عف الشركة، أيضا obvious قامت شركة 2007التدوينات المصغرة وفي أفريؿ 

 .2009 بدءا مف ديسمبر TWITTERتكويف شركة جديدة بإسـ 

لى جانب المغة اليابانية في أفريؿ   وكاف سبب 2008دعـ موقع التويتر بالمغة اإلنجميزية وا 

     3.إطالؽ نسختو مف المغة اليابانية بسبب إزدياد عدد المستخدميف عمى الموقع مف الياباف

 : كيفية التسجيل في التويتر3_3

  www.twitter.comنبدأ بالدخوؿ عمى الصفحة الرئيسية _ 

                                                           
  .120.ص.المرجع السابؽ.البياني،ياس خضير1
  .مخترع التويتر2

www.almasiamarketing.com3  

http://www.twitter.com/
http://www.twitter.com/
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 create an accountنختار 

 

  create my account photoنمأل كؿ خانة بما يناسبيا ثـ نختار _ 

 

 1.ثـ نكتب الكود الظاىر بالصورة إلكماؿ التسجيؿ_ 

                                                           

www.hayah.cc/forum/t27111.html.1 
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وىنا يعرض عميؾ تويتر متابعة أشير األشخاص أو المواقع مف أي مجاؿ تحبو، كما ترى _ 

 .بالقائمة عمى اليسار

 

 .ويعرض عميؾ أف ترسؿ دعوة ألصدقائؾ ليسجموا معؾ في تويتر_ 

 

 1.وىنا يمكنؾ البحث عمف تريد متابعتو أف كاف لؾ صديؽ مسجؿ بالتويتر_ 

                                                           
1

 www.hayah.cc/forum/t27111.html.نفسو المرجع. 

http://www.hayah.cc/forum/t27111.html.???
http://www.hayah.cc/forum/t27111.html.???
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 .ستصمؾ رسالة عمى بريدؾ اإللكتروني فييا رابط لتأكيد التسجيؿ_ 

 

 1.عمى الموقع (رسالة)واآلف بعد أف أصبح لديؾ حساب عمى تويتر، لنبدأ كتابة أوؿ تويتة _ 

 : خدمات التويتر4_3

 بإمكاف المستخدميف نشر رسائؿ قصيرة، مف خالؿ صفحة معموماتيـ الرئيسية. 

 بإمكاف إرساؿ الرسائؿ سواء مف خالؿ األنترنت، أو مباشرة مف الياتؼ النقاؿ. 

  بإمػكاف كؿ مستخدمي مػوقع التويػتر الوصوؿ إلى المػعمومات الحػديػثة الػتي تػـ نػشرىا مف 

                                                           

.www.hayah.cc/forum/t27111.html1السابؽ  المرجع. 
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طرؼ أي شخص آخر، كما يمكف لكؿ شخص تحديد األشخاص الذيف بإمكانيـ اإلطالع عمى 

 .المعمومات التي ينشرىا

  يمكف لمستخدمي موقع التويتر إختيار إستقباؿ التحديثات التي يقـو بيا المستخدموف

 .اآلخروف مباشرة في الياتؼ، أو مف خالؿ خدمات أخرى ليا عالقة بخدمة تويتر

  يمكف البحث عف مستخدميف آخريف مف خالؿ محرؾ بحث داخمي، أو مف خالؿ إستخداـ

 1.عناويف البريد اإللكتروني لألصدقاء

 : خصائص التويتر5_3

  :تصنيف المتابعات_ 

غالبا ما يميؿ المستخدـ لمتابعة المشاىير باإلضافة إلى الصحفييف، لكف بإستخداـ التصفح 

 .ضمف عالمة التبويب

 :البحث المتقدم_ 

قد تنسى أف تضع صديقؾ في القائمة المفضمة وحيف تعود لتبحث عف تغريداتو فستجد العديد 

 .مف التغريدات التي تنسدؿ أمامؾ وىناؾ تحتاج خاصية البحث المتقدـ

 :إنشاء قوائم_ 

 إذا كنت تتابع أفراد معينيف يقوموف بنفس التغريد حوؿ موضوع معيف وتريد متابعتيـ بشكؿ 

                                                           
اإلتحاد العربي لممكتبات    .مجمة إعمـ والخدمات المكتبية الموجية لمشباب مقدمة لممكتبييف،2.0الويب .سامي،مبرؾ1

 .67.ص.2008،والمعمومات
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 .محدد يمكنؾ أف تذىب إلى التشكيؿ الجانبي الخاص بؾ

 :تحديثات أخبار التويتر_ 

تـ تجييز تويتر مثؿ الفيسبوؾ ليظير األنشطة لممشتركيف غير التغريدات وتوضع تمؾ الميزة 

تحت قائمة إكتشؼ األنشطة، وىي توضح لؾ ىؿ قاـ أحد المشتركيف بإضافة أخبار أو أي 

 1.نشاط آخر

يجابيات التويتر6_3  : سمبيات وا 

 :السمبيات

وجود إعالنات مزعجة تظير بشكؿ مستمر عمى صفحة المستخدـ، وبالرغـ مف وجود _ 

خاصية تدارؾ ىذه المشكمة مف خالؿ خاصية حجب اإلعالنات، إال أف ىذه اإلعالنات في 

 .المقابؿ تظير لممتصفحيف لحسابو لذلؾ تبقى المشكمة بدوف حؿ

تزايد الشكاوي مف قبؿ المستخدميف بسبب تغيير صورتيـ مف قبؿ الموقع إلى الصورة _ 

البيضاء، وىذه الصورة بالعادة تعطي لممستخدميف الجدد أو الذيف لـ يرفعوا صورتيـ الشخصية 

 .عمى الموقع وقد عرؼ الموقع بيذه المشكمة

التويتر ليس مثالي لممحتوى المرئي، حيث أنو باألساس نصي حيث تعد المواقع األخرى _ 

 .أفضؿ منو لمشاركة الصور والفيديو

                                                           
1

 www.anaman.net/article. 
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 حرفا فبالتالي تحد مف تغيير الشخص عف أفكاره بشكؿ كامؿ، 140تقتصر كؿ تغريدة عمى _ 

 .ونشيط

 :اإليجابيات

تسييؿ عممية نشر األخبار واألفكار بشكؿ سريع حيث أنو بمجرد أف يقـو الشخص بتسييؿ _ 

 دخولو عمى الػتويػتر يقػـو بػتدويف ونػشر كؿ ما يدور في ذىنو وذلػؾ يجػبر الػمستخدميف اآلخريػف 

 .أيضا عمى الدخوؿ في صمب الخبر والموضوع بعيدا عف الثرثرة وكثرة الكالـ

حترافية عف غيره مف مواقع التواصؿ اإلجتماعي حيث _  يعد موقع التويتر أكثر إختصاص وا 

تمكف نشر األخبار ومعمومات في شتى المياديف، وأيضا يمكف لممستخدـ البحث عف أي 

 .searchموضوع بالعالـ بطريقة بسيطة وسيمة وذلؾ مف خالؿ خاصية البحث 

يوفر نظاـ حماية المستخدـ وذلؾ مف خالؿ توفيره لخواص تحميو مف السرقة، مثؿ خاصية _ 

protect my tweets التي تحمي التغريدات وجميع التحديثات كذلؾ يمكف لممستخدـ إرساؿ 

 .طمب متابعة لمصفحة وىنا تأتي حرية المستخدـ اآلخر في الرفض أو الموافقة

يعد التويتر منصة ضخمة فمف خاللو يمكف التعرؼ إلى الكثير مف المستخدميف الذيف يكوف _ 

فبالتالي يطور مف الخبرات والقدرات مف خالؿ تشارؾ . نفس مجاؿ تخصصؾ في العمؿ

 1.المعمومات

                                                           
تـ اإلطالع .www.mawdo3.com:[متاح عمى الخط].سمبيات و إيجابيات التويتر.عادؿ حجاجة،جيياف 1
 . 20:58عمى الساعة.2017/ 15/03:يـو
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  skypeالسكايب : المبحث الرابع_ 4

 : تعريف السكايب1_4

عبر  (ىاتفيا)ىو برنامج تجاري البرمجيات، يمكف ىذا البرنامج مستخدميو مف اإلتصاؿ صوتيا 

األنترنت بشكؿ مجاني بالنسبة لمستخدمي ىذا البرنامج، لكنو مع تكمفة بسيطة في حاؿ 

جراء المقابالت  اإلتصاؿ بخطوط الياتؼ الثابتة أو الجوالة فيو يستخدـ في نقؿ األخبار وا 

 1.التمفزية مع مراسمي وكاالت األنباء ومع المحمميف السياسييف، والعسكرييف

 :وىناؾ تعريؼ آخر لمسكايب حيث يعرؼ أنو 

برنامجا يتيح لؾ التواصؿ فورا مع عائمتؾ، أصدقائؾ، زمالء العمؿ وغيرىـ ويمكف إستخدامو 

جراء مكالمات جماعية إنو وسيؿ موثوقة جدا وسيؿ اإلستخداـ يقدـ  كذلؾ إلرساؿ الممفات وا 

مجموعة كبيرة مف خيارات التواصؿ، تشمؿ الرسائؿ النصية والمكالمات الصوتية ومكالمات 

الفيديو، فيو برنامج مجاني التنزيؿ وسيؿ التثبيت واإلعداد ويمكف إستخدامو عمى عدد مف 

 2.األجيزة المختمفة، حيث أف السكايب لو مالييف ومالييف المستخدميف في جميع أنحاء العالـ

 : نشأة السكايب2_4

، ليكوف في "كازا " ظير السكايب في بداياتو كتطور طبيعي لبرنامج تبادؿ الممفات الشيير 

، ثـ ليحمؿ إسما آخر قبؿ أف يكوف لو اإلسـ األخير "سكاي بيرتوبير " بداية ظيوره تحت إسـ 

                                                           
: اإلسكندرية.تأثير شبكات التواصؿ اإلجتماعي اإلعالمية عمى جميور المتمقيف.إسماعيؿ،محي الديف؛الديعي،محمد1

  .320.ص.2015،مكتبة الوفاء القانونية
2

 www.skype_ar.dounlodaste.com 
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الذي نعرفو بو السكايب كانت بداياتو مف نياية شير أوت إلى بداية شير سبتمبر مف عاـ 

 حيث تـ إطالقو ليكوف بيف أيدي المستخدميف في أرجاء المعمورة بعد جيود جبارة مف 2003

 YANOUS FRUS"1"ويانوس فريس  " NICOLAS ZUNCHTROUM" نيكوالس زينشترـو 

المذيف عمال عمى برامج عديدة وصوال إلى السكايب بصورتو الحالية، فقد بدأ مشروعيما 

قبؿ أف يتوصال بربط تقنيات عديدة إعتمادا عمى " كازا " المشترؾ منذ الخطوات األولى لبرنامج 

 2.آلية نقؿ الممفات والصورة والصوت معا إلى برنامج السكايب

 : كيفية التسجيل في السكايب3_4

 http://www.skype.com/ar      إذىب إلى      : الخطوة األولى

 .أعمى يسار الصفحة"اإلنضماـ إلينا " إضغط عمى كممة : الخطوة الثانية

 

 أنت اآلف داخؿ صفحة إنشاء حساب جديد حيث يمكنؾ أف تتخطى تمؾ :الخطوة الثالثة 

 . microsoft  أوfacebookالخطوة عف طريؽ التسجيؿ بإستخداـ حسابؾ عمى 

                                                           
1

. مخترع السكايب 
:  اإلطالع يومتـ. :www.alarab.co.uk[متاح على الخط].27/09/2015تاريخ النشر.السكايب.مسكور،عبد اهلل2

 .18:50على الساعة .2017/ 12/03

http://www.skype.com/ar
http://www.alarab.co.uk/
http://www.alarab.co.uk/
http://www.alarab.co.uk/
https://www.wikikeef.com/wp-content/uploads/2014/05/Skype1.jpg
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 1:أو يمكنؾ إكماؿ نموذج تسجيؿ بيانات صحيحة خاصة بؾ كما ىو موضح بالصورة التالية

 

سـ ىو اإلسـ الذي سوؼ تستخدمو لتسجيؿ الدخوؿ  :إختر نوع الحساب وا 

 

 . أكتب اآلف الحروؼ الموجودة بالصورة ثـ إضغط عمى أوافؽ ومبروؾ الحساب:الخطوة الثالثة

 

                                                           
 .المرجع نفسو.مسكور،عبد اهلل1

https://www.wikikeef.com/wp-content/uploads/2014/05/Skype2.jpg
https://www.wikikeef.com/wp-content/uploads/2014/05/Skype3.jpg
https://www.wikikeef.com/wp-content/uploads/2014/05/Skype4.jpg
https://www.wikikeef.com/wp-content/uploads/2014/05/Skype5.jpg
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 قـ بتثبيتو قـ بتنزيؿ برنامج بعد أف تضغط عمى أوافؽ سيتـ تحويمؾ إلى :الخطوة الرابعة

 .الحساب

1 

  : مزايا السكايب4_4

 :ليذا البرنامج عدة مزايا تفيد مستخدميو وىي كالتالي

 .يمكف تحميمو وتحديثو عمى الجياز مجانا وبسيولة_ 

إنخفاض تكمفة اإلتصاؿ عبر ىذا البرنامج عمى الخطوط األرضية أو المحمولة قياسا _ 

 .بتكاليؼ اإلتصاؿ الياتفي األرضي

يمكف اإلتصاؿ عف طريؽ الصوت والصورة والكتابة، حيث يوفر خدمة مشاىدة مف تتحدث _ 

 2.معيـ في بث حي ومباشر مع درجة جودة ووضوح عاليتيف

يجابيات السكايب5_4  : سمبيات وا 

 :السمبيات

 يػمػكف الػبعػض مػف إخػتراؽ الممػؼ الشخػصي لػمستخػدمي برنامج سػكايب وتغػػييػر كػػممة الػسر، _ 

                                                           
 .المرجع السابؽ.مسكور،عبد اهلل1
اإلعصار العممي لمنشر والتوزيع،          :عماف.عودة،ماىر؛عزت المحاـ،محمود؛كافي،مصطفى يوسؼ اإلعالـ الرقمي الجديد2

  .120.ص.2014

https://www.wikikeef.com/wp-content/uploads/2014/05/Skype6.jpg
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يمكف البعض مف إختراؼ الممؼ الشخصي لمستخدمي برنامج سكايب وتغيير كممة السر، _ 
أيضا وتشفير كافة ممفات ىذا الشخص، بحيث ال يستطيع الدخوؿ إلييا مرة أخرى إال بتمبية 

 .شروط معينة لممخترؽ كدفع مبمغ مف الماؿ

قياـ بعض الحكومات بخطر إستخداـ ىذا البرنامج في بالدىا بحجة مخالفتو لمقوانيف أو _ 

 1.إحتوائو عمى ما يعارض األمف القومي

 :اإليجابيات

 .سيؿ في اإلستخداـ وفيو المحادثة الكتابية (1

 .محادثات الفيديو واضحة وتستطيع أف تشغؿ الكاميرا عمى الشاشة كاممة (2

 .سيؿ في عممية البحث والبحث عف األصدقاء (3

 وبرامج المحادثات بوضوح في الصوت والفيديو أكثر chatفيو غرؼ محادثة مثؿ الشات  (4

 .مف البرامج األخرى

 .سيؿ في عممية التسجيؿ والحصوؿ عمى إسـ (5

 .يمكف أف ترسؿ منو الممفات بطريقة سيمة وسريعة (6

 2.صفاوة في الصوت (7

 

 

                                                           
 .328.ص.المرجع السابؽ.إسماعيؿ،محي الديف؛الدييي،محمد 1
2 www.ejaaba.com/16700/ 
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 :خالصة الفصل

لقد بات واضحا اليـو أف شبكات التواصؿ اإلجتماعي مواقع عمالقة لمتواصؿ اإلجتماعي، تقدـ 

مجموعة كبيرة ومتنوعة مف الخدمات والمزايا كما تعد منبرا لطرح األفكار واإلبداع لشريحة كبيرة 

مف المجتمع، فأصبحت مف المؤسسات الميمة التي تقـو بدور ميـ في إكتساب العادات 

كما أنيا . والسموكيات حيث أتاحت لمطالب الجامعييف إنشاء مجمع ومجموعات عبر األنترنت

 .تعتبر سالح ذو حديف يمكف أف تكوف مفيدة لمطمبة إذا أدركوا كيفية إستثمارىا بشكؿ أمثؿ

 

 

 



 

 

 :الفصل الثالث

 الدراسة الميدانية
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 .التعريف بمكان الدراسة: المبحث األول_ 1

 : تعريف جامعة عبد الحميد إبن باديس1_1

جامعة عبد الحميد إبف باديس ىي إحدى جامعات الغرب الجزائري تقع رئاستيا في الناحية 

الشرقية لوالية مستغانـ بخروبة، وتتوزع كمياتيا عمى مختمؼ أنحاء الوالية، وىي مؤسسة عمومية 

ذات طابع إداري، عممي، ثقافي وميني تيتـ بالتكويف والبحث العممييف تتمتع بالشخصية 

 13أنشأت جامعة عبد الحميد بف باديس في .1983 سبتمبر 24المعنوية واإلستقالؿ المالي 

  1998.1 جويمية 7 الموافؽ لػ 1419ربيع األوؿ عاـ 

 :   تعريف كمية العموم اإلجتماعية2_1

 .أدرجت كمية العمـو اإلجتماعية إلى جامعة مستغانـ: 1998في شير سبتمبر _ 

 .قسـ العمـو اإلجتماعية كاف تابعا لمعيد المغات األجنبية: 1998/1999في _ 

إنشاء كمية العمـو اإلجتماعية ومعيد التربية الرياضية متكونة مف قسـ : 1998في جويمية _ 

 .عمـ اإلجتماع،  قسـ عمـ النفس، قسـ التربية البدنية والرياضية

 .إنشاء قسـ عمـو اإلعالـ واإلتصاؿ: 2002في سبتمبر _ 

 .إنشاء كمية العمـو اإلجتماعية: 2004في جويمية  _ 

 

                                                           
، 1998 يوليو سنة 7،الموافؽ لػ 1419 ربيع األوؿ عاـ 13 مؤرخ في 220_98 مف المرسـو التنفيذي رقـ 1المادة1

  يتضمف إنشاء جامعة مستغانـ
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 .1في مجاؿ العمـو اإلجتماعية واإلنسانية (LMD)أدرج النظاـ الجديد :2006في سبتمبر _ 

 2: الهيكل التنظيمي لكمية العموم اإلجتماعية3_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .03.ص.2015جامعة عبد الحميد بف باديس،:مستغانـ.دليؿ الطالب.كمية العمـو اإلجتماعية1
  .04.ص.المرجع نفسو.كمية العمـو اإلجتماعية2

 عميد الكمية
نائب العميد المكمؼ بالبحث 

 العممي و ما بعد التدرج 
نائب العميد المكمؼ 

 بالبيداغوجيا

 المكتبة

 أقساـ الكمية األمانة العامة

 مصمحة الوسائؿ العامة

 مصمحة الموظفيف

 مصمحة المحاسبة

مصمحة النشاطات 
 الثقافية

 الييئات العامة التابعة لمكمية

مجمس الكمية 
 الكمية

 المجمس العممي لمكمية

 الييئات العممية التابعة لمقسـ

المجنة العممية 
 لمقسـ 

المجنة البيداخوجية 
 لمقسـ

 قسـ عمـو إجتماعية

 شعبة عمـ النفس

 شعبة عمـ اإلجتماع

 شعبة الفمسفة

 شعبة أرطفونيا

 قسـ العمـو اإلنسانية

شعبة عمـو إعالـ 
تصاؿ  وا 

 شعبة عمـ المكتبات

 شعبة تاريخ
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 : تعريف قسم العموم اإلنسانية4_1

 : حاليا القسـ يضـ2006تأسس في عاـ 

 :العمـو اإلنسانية السنة األولى وفي الميسانس يضـ

 .إتصاؿ_ إعالـ : شعبة عمـو اإلعالـ واإلتصاؿ_ 1

 .عمـ المكتبات والمعمومات: شعبة عمـ المكتبات والمعمومات_ 2

 .تاريخ عاـ: شعبة التاريخ_ 3

 :أما في الماستر يضـ

صحافة _ إتصاؿ صورة ومجتمع _ وسائؿ اإلعالـ والمجتمع : شعبة عمـو اإلعالـ واإلتصاؿ

تصاؿ   .إتصاؿ سياحي_ اإلتصاؿ السمعي البصري والفضاءات العمومية _ مكتوبة وا 

 .توثيؽ نظـ المعمومات التكنولوجية: شعبة عمـ المكتبات

 :أما في الدكتوراه عمـو اإلعالـ واإلتصاؿ

 1.وسائؿ اإلعالـ والمجتمع، المغة وتحميؿ وسائؿ اإلعالـ، إستراتيجيات ورىانات اإلتصاؿ

 : تعريف شعبة عمم المكتبات5_1

 تأسست 2012 _2011لقد تـ فتح شعبة عمـ المكتبات بجامعة مستغانـ منذ الموسـ الدراسي 

 بإسـ عمـ المكتبات والمعمومات تابعة لقسـ العمـو اإلنسانية، حيث أنو 2012 _ 213بمرسـو 
                                                           

1 www:fss.univ-mosta.dz. 
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يؤطر الطمبة مجموعة مف خبرة األساتذة المحمييف، وحتى أساتذة وباحثيف مف خارج الوالية لقد 

تضـ حاليا الشعبة السنة الثانية والسنة الثالثة .إستقطب عددا كبيرا مف الطمبة في كؿ المستويات

ليسانس والسنة األولى والسنة الثانية ماستر تخصص نظـ المعمومات التكنولوجية الحديثة 

 1. طالب398والتوثيؽ ويبمغ عدد طمبة عمـ المكتبات اإلجمالي 

 2: الهيكل التنظيمي لشعبة عمم المكتبات6_1 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

                                                           
1

 .أستاذة في شعبة عمـ المكتبات والمعمومات.محمدي،نادية 
  .رئيس شعبة عمـ المكتبات والمعمومات.عبد اهلل الثاني،محمد نذير2

 

 شعبة عمم المكتبات

 رئيس الشعبة

 سكريتاريا مصمحة التربصات

السنة 
الثانية 
 ليسانس

السنة 
الثالثة 

 ليسانس

السنة 
أولى 
 ماستر

السنة 
الثانية 
 ماستر
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 تحميل بيانات اإلستبيان: المبحث الثاني_ 2

 : تحميل اإلستبيان1_2

بعد تجميع اإلستبياف وتفريغيا توصمنا إلى وضع الجداوؿ التي سنعرضيا مع التعقيب عمييا 

 :حسب ترتيب األسئمة في المحاور الثالثة

 :بيانات شخصية

 . جنس ومستوى أفراد العينة:01الجدول 

 %  النسبة التكرار    الجنس       المستوى

 

 السنة الثالثة ليسانس

   

 %57 17 ذكر

 %43 13 أنثى

 %100 30       المجموع

 

 السنة أولى ماستر

   

 %47 14 ذكر

 %53 16 أنثى

 %100 30       المجموع

 

 السنة الثانية ماستر

   

 %60 18 ذكر

 %40 12 أنثى

 %100 30 المجموع

 %100 90     المجموع العاـ   المجموع العام
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 . يبيف جنس ومستوى أفراد عينة البحث:01الشكل رقم 

  :التحميؿ

نالحظ أنو بالنسبة لمسنة الثالثة ليسانس فئة الذكور تشكؿ الغالبية " 01"مف خالؿ الجدوؿ رقـ

 .%43 مف إجمالي أفراد العينة، فيما تقدر نسبة اإلناث بػ %57بنسبة 

 مف إجمالي عدد أفراد العينة، أما %47أما بالنسبة لمسنة أولى ماستر، بنسبة الذكور تقدر بػ 

 . مف إجمالي عدد أفراد العينة%53بالنسبة لإلناث تشكؿ الغالبية أي بنسبة 

، فيما تقدر نسبة %60أما بالنسبة لمسنة الثانية ماستر، فإف فئة الذكور تشكؿ الغالبية بنسبة 

 . مف إجمالي عدد المبحوثيف%40اإلناث بػ 

0

10

20

30

40

50

60

70

سنة ثالثة ليسانس سنة أولى ماستر سنة ثانية ماستر
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مف خالؿ التحميؿ نالحظ أف نسبة الذكور تمثؿ األغمبية مما يدؿ عمى أف الذكور يستخدموف 

شبكات التواصؿ اإلجتماعي أكثر مف اإلناث ونظرا ألف جميع البيوت ليست مزودة بخدمة 

 .األنترنت، فيتجو الطمبة إلى مقاىي االنترنت وخاصة الذكور

 .إستخدامات شبكات التواصل اإلجتماعي: المحور األول

 .دوافع إستعماؿ التكنولوجيا الحديثة: 01الجدول رقم 

 %النسبة التكرار           الدوافع  

 %55 90 سرعة الوصول لممعمومات

 %13 22 مواكبة التكنولوجيا الحديثة

 %12 19 تبادل المعمومات

 %11 18 التواصل والتعارف 

 %9 15 تبادل اآلراء واألفكار

 %100 164 المجموع
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 .يبيف دوافع إستعماؿ التكنولوجيا الحديثة: 01الشكل رقم

  :التحميل

ومف خالؿ فحص بياناتو نالحظ أف سرعة الوصوؿ إلى المعمومات " 01"مف خالؿ الجدوؿ رقـ

 وىي نسبة مرتفعة نوعا ما، وذلؾ ألف أغمبية أجوبة الطمبة %55كانت بنسبة مئوية تقدر بػ 

كانت بأنيا ىي الدافع األساسي إلستعماؿ التكنولوجيا الحديثة وىذا راجع إلى اإلختصار في 

ثـ تمييا مواكبة .الوقت والجيد مقارنة بالوسائؿ البسيطة التي تتطمب جيد ووقت إلستعماليا

 وىي نسبة متوسطة، وذلؾ راجع إلى أف الطالب %13التكنولوجيا الحديثة بنسبة مئوية تقدر بػ 

الجامعي يفضؿ التكنولوجيا الحديثة ففي رأيو أنو بواسطة ىذه التكنولوجيا يستطيع الشخص 

معرفة كؿ ما ىو جديد مف أحداث وغيرىا مف األمور األخرى، وكذلؾ تكوف لديو فكرة عف 

وسائؿ التكنولوجيا الحديثة وكيفية إستخداميا، باإلضافة إلى ذلؾ فيو ال يعرؼ أيضا أنيا تحدث 

العديد مف التغييرات عمى كافة أوجو الحياة التي نعيشيا مف عالقات إجتماعية والسرعة في 

 .قضاء الحاجيات اليومية 

55%

13%

12%

11%

9%

سرعة الوصول إلى المعلومات 

مواكبة التكنولوجيا الحديثة

تبادل المعلومات

التواصل و التعارف

تبادل اآلراء و األفكار
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 وىي نسبة أيضا متوسطة وىي متقاربة %12ثـ تمييا تبادؿ المعمومات بنسبة مئوية قدرت بػ 

مع نسبة مواكبة التكنولوجيا الحديثة، فبالنسبة لمطالب يمكنو تبادؿ المعمومات عبر مواكبتو 

لمتكنولوجيا في الوقت الحقيقي بشكؿ غير متزامف مع مرور الوقت فيي أداة لتبادؿ المعمومات 

 وىي نسبة ضعيفة، ومتقاربة %11بسرعة والتواصؿ والتعارؼ وىذه األخيرة قدرت نسبتيا بػ 

 فأما بالنسبة %9أيضا مع دافع تبادؿ المعمومات وتبادؿ اآلراء واألفكار التي قدرت نسبتيا بػ 

لمتواصؿ والتعارؼ فيرى الطالب بأنيا تعمؿ عمى تقريب األفراد ومف جميع الجيات واألوقات 

حيث أف التكنولوجيا الحديثة تعمؿ عمى بناء نوع مف الثقة بيف المنتميف ليا فالقيـ التي قد تنمو 

عند ىؤالء األفراد قد تشكؿ ما يعرؼ بثقافة اإلنتماء واإلندماج وىي نوع مف الثقافات التي تنمي 

عندىـ روح التواصؿ اإلنساني، فمفيـو التواصؿ بالنسبة لألفراد يحمؿ دالئؿ متعددة، فالكثير 

يعتبر التواصؿ عف طريؽ التكنولوجيا الحديثة يعد سمكا وطريقا منفصال إلكتساب مقاالت 

عالقات إجتماعية بيف األفراد في المجتمع لتبادؿ اآلراء واألفكار فيذه األخيرة في نظر الطمبة 

تسيؿ المحادثات عبر األنترنت بيف مجموعات مف الناس بوسائؿ جديدة وىذا راجع إلى أنيا 

عبارة عف مجموعة مف البرامج واألدوات عمى األنترنت ومف خالؿ ىذه اإلجابة البد أف يكوف 

عمى عمـ بأف ىذه البرامج يستخدميا جميور المستخدميف لتبادؿ أفكارىـ وأرائيـ وخبراتيـ 

ووجيات نظرىـ عبر وسيمة إعالـ تعمؿ عمى تسييؿ المحادثات بيف مجموعات مف الناس عبر 

 .األنترنت

ومف خالؿ التحميؿ يتبيف لنا أف الدافع الرئيسي إلستعماؿ التكنولوجيا الحديثة سرعة الوصوؿ 

 .إلى المعمومات فيي إحتمت الصدارة عمى الدوافع األخرى
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 .تطبيقات الجيؿ الثاني لمويب األكثر إستخداما: 02الجدول رقم 

 %النسبة التكرار          اإلحتماالت

 %81 73 الشبكات اإلجتماعية

 %10 8 الويكي

 %9 9 المدونات

 %100 90 المجموع

  

 

 . يبيف تطبيقات الجيؿ الثاني لمويب األكثر إستخداما:02الشكل رقم 

 :التحميل

نالحظ أف الشبكات اإلجتماعية مثمت األغمبية حيث قدرت نسبتيا " 02"مف خالؿ الجدوؿ رقـ 

، وىذا حسب إجابات الطمبة وىذا راجع إلى أنيا مف أىـ تطبيقات الجيؿ الثاني لمويب %81بػ 

التي يمكف اإلستفادة منيا بسيولة إستخداميا، بإعتبارىا نافذة حرة لمطالب لإلطالع عمى أفكار 

و ثقافات العالـ بأسره ومف ىذه الشبكات نذكر الفيسبوؾ، اليوتيوب، السكايب، كما تمكف مف 

81%

9%
10%

الشبكات اإلجتماعية

الويكي

المدونات
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 %10ثـ تمييا المدونات والتي قدرت نسبتيا بػ . إكتساب األصدقاء مف مختمؼ أنحاء العالـ

وىي نسبة ضعيفة جدا بالنسبة لمشبكات اإلجتماعية وىذا راجع إلى عدـ إستعماليا مف طرؼ 

الطمبة والسبب في ذلؾ لعدـ مصداقية المعمومات المستقاة منيا، غير أف الطمبة ال يدركوف 

الميزة التي تتميز بيا المدونات المتمثمة في كونيا تسمح لممدوف مف القياـ بالتعبير عف ما يريد  

 .كتابتو بالنص

 ومقارنة مع نسبة المدونات فيما نسبتاف متقاربتاف %9ثـ يمييا الويكي والذي قدرت نسبتو بػ 

جدا وىذا راجع إلى أف المعمومات التي تنشر بالويكي أحيانا تكوف خاطئة وال يعتمد عمييا 

 .كمصدر لممعمومات، فمواقع الويكي يمكف لمبعض البعض في مقاالتيا

ومف خالؿ التحميؿ يتبيف لنا أف الشبكات اإلجتماعية ىي مف تطبيقات الجيؿ الثاني لمويب 

األكثر إستخداما مف طرؼ الطالب الجامعي، بينما الويكي جاءت في األخير ألف المعمومات  

 .التي يحتاجيا الطالب يجب أف تكوف موثوقة

 .الشبكات اإلجتماعية األكثر إستعماال لدى الطمبة الجامعييف يبيف: 03الجدول رقم 

 

 الرتبة %النسبة التكرار الشبكات      

 2 %19 50 اليوتيوب

 1 %58 153 الفيسبوك

 4 %11 27 التويتر

 3 %12 30 السكايب
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 / %100 260 المجموع

 

 

 . يبيف الشبكات اإلجتماعية األكثر إستعماال لدى الطمبة الجامعييف:03الشكل رقم 

 :التحميل

مف خالؿ التحميؿ يتبيف لنا أف موقع الفيسبوؾ إحتؿ الصدارة في إستخدامو حيث قدرت نسبتو بػ 

 وىذا حسب إجابات الطمبة ألنو الشبكة األكثر شيرة خاصة في وسطيـ والسبب في ذلؾ 58%

يعود إلى التطور المذىؿ في تطبيقاتو بإعتباره عاـ ويوفر مصادر ميمة،  كونو يساىـ في 

توسع شبكة عالقاتيـ اإلجتماعية وذلؾ مف خالؿ  إجراء مناقشات وحوارات مع أشخاص مف 

مختمؼ أنحاء العالـ وبتكاليؼ منخفضة ومسايرة العالـ الخارجي، بغض النظر عف أف الفيسبوؾ 

، ومف خاللو أيضا يمكف نشر الفيديو مثؿ اليوتيوب (السكايب)يوفر خدمة اإلتصاؿ بالفيديو

 وىي %19والصور كاألنستغراـ وبذلؾ تجاوز جميع الشبكات األخرى ثـ يميو اليوتيوب بنسبة 

نسبا نوعا ما متوسطة، فيو الموقع الذي يمكف مف خاللو مشاىدة األحداث بتفصيميا بالصوت 

ضافة إلى ذلؾ  والصورة والفيديو وذلؾ ألف اليوتيوب يتيح إمكانية المشاىدة لمرات عديدة وا 

19%
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سيولة إستعمالو، إضافة إلى ىذا يمكف يستطيع كؿ إنساف ميما كانت ثقافتو ومستواه العممي أف 

 .يقـو بتحميؿ الفيديوىات وىو مجاني وكذلؾ يعتبر آداة لترويج األفكار وشرحيا ونشرىا

 وىي نسبة ضعيفة بالنسبة لمفيسبوؾ أيضا مع %12ثـ يميو السكايب والمقدرة نسبتو المئوية بػ 

اليوتيوب فيو وغير مستعمؿ كثيرا مف طرؼ الطمبة الجامعييف لما لو مف بعض السمبيات كأف 

البعض مف األشخاص يمكنيـ إختراؽ الممؼ الشخصي، وتغيير كممة السر، حيث ال يستطيع 

ثـ . صاحب ىذا الموقع الدخوؿ إليو مرة أخرى إال بشروط، وكذلؾ يخالؼ أحيانا بعض القوانيف

 وىي نسبة ضعيفة ومتقاربة جدا مع نسبة السكايب والسبب في ذلؾ %11يميو التويتر بنسبة 

لما لو مف سمبيات كوجود إعالنات مزعجة تظير بشكؿ مستمر عمى صفحة المستخدـ، وكذلؾ 

 حرفا فقط وىذا ما ال يمكف الشخص مف التعبير عف أفكاره بشكؿ 140يقتصر كؿ رسالة عمى 

 .كامؿ، باإلضافة إلى أنو يتـ تغيير صورة المستخدميف مف قبؿ الموقع إلى صورة بيضاء

مف خالؿ التحميؿ يتبيف لنا أف الفيسبوؾ يترأس قائمة الشبكات اإلجتماعية األكثر تداوال أيضا 

 . %58إستعماال مف طرؼ الطمبة الجامعييف بنسبة 

 في رأيؾ ما ىي مميزات شبكات التواصؿ اإلجتماعي؟ (4

 :تجمى في ىذا السؤاؿ في الحصوؿ عمى اإلجابات التالية

تفعيؿ التواصؿ مع مجتمع المستفيديف بحيث تعد عممية التفاعؿ مف الحاجات الميمة في _ 

حياة األفراد والمجتمعات وال تقتصر تمؾ العممية عمى موقؼ واحد بؿ متنوعة المواقؼ وما 

يسعى الطالب إلى تحقيؽ مطالبو وقد وجد فييا وسيمة جديدة لممئ أوقات الفراغ والتسمية،  
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ووسيمة لمبحث والحصوؿ عمى المعمومة باإلضافة إلى إجابة أخرى تمثمت في سيولة اإلستخداـ 

بحيث الشبكات اإلجتماعية تستخدـ باإلضافة إلى الحروؼ وبساطة المغة، الرموز، والصور 

كما تمكف مف إنشاء مجموعات بمسمى معيف أو أىداؼ محددة . التي تسيؿ لممستخدـ التفاعؿ

ويوفر الموقع اإلجتماعي لمالؾ المجموعة والمنضميف إلييا لساحة تكوف أشبو بمنتدى حوار 

" مصغر وألبـو صور مصغر، كما تتيح خاصية تنسيؽ اإلجتماعات عف طريؽ ما يعرؼ بػ

events "  أو األحداث ودعوة أعضاء تمؾ المجموعة لو وتحديد عدد الحاضريف والغائبيف، كما

تعتبر شبكة التواصؿ اإلجتماعي لبعض الطمبة آداة تسويقية لممنتجات، البضائع واألفكار 

بإعتبارىا وسيمة لمتعرؼ عمى الزبائف والعمالء واإلعالف عف ىذه المنتوجات وبالطرؽ التي 

كانت في السابؽ غير ممكنة وأجاب البعض عمى أنيا تمتاز بالتوفير واإلقتصادية ويتمثؿ ذلؾ 

 .في اإلقتصاد في الجيد والماؿ في ظؿ مجانية اإلشتراؾ، مجانية التسجيؿ

وأجاب البعض اآلخر عمى أنيا تسمح لؾ بالتواصؿ عبر الحواسيب بما في ذلؾ أجيزة _ 

 .الحواسيب المحمولة والالبتوب فضال عف اإلتصاؿ عبر اليواتؼ الذكية

وأجاب البعض عمى أف شبكات التواصؿ اإلجتماعي ميزة خاصة تتمثؿ في تثقيؼ المتصفح _ 

بحيث يستطيع أف يكوف لو أصدقاء مف أنحاء العالـ لتبادؿ معيـ المعمومات والتعرؼ عمى 

 .ثقافات أخرى

 .يبيف أسباب إستعماؿ شبكات التواصؿ اإلجتماعي: 5الجدول رقم 

 %لنسبةا التكرار اإلحتماالت
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 %31 49 الدراسة

 %16 25 الدردشة

 %28 45 الحصول عمى المستجدات

 %25 39 تبادل المواضيع

 %100 158 المجموع

   

 

 . يبيف أسباب إستخداـ شبكات التواصؿ اإلجتماعي :05الشكل رقم 

 :التحميل

 حسب إجابات %31مف خالؿ الجدوؿ نالحظ أف األسباب الدراسية بنسبة مئوية قدرت بػ 

الطمبة في إستعماليـ لشبكات التواصؿ اإلجتماعي وىي نسبة مرتفعة نوعا ما والسبب راجع إلى 

أف الطالب يستعيف بالشبكات اإلجتماعية مف أجؿ الحصوؿ عمى المعمومات المراد البحث عنيا 

بأقؿ جيد ووقت في الشبكات بذلؾ تكوف مدعمة لمبحث العممي لمطالب في المكتبات، كما 

31%

16%28%

25%

.الدراسة

الدردشة

الحصول على المستجدات

تبادل المواضيع
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ثـ تمييا الحصوؿ عمى المستجدات حيث قدرت نسبتيا بػ . تساىـ في تمبية حاجيات الطمبة

 وىي نسبة متوسطة والسبب في ذلؾ يعود إلى أف الشبكات اإلجتماعية تمعب دورا ىاما 28%

في الحصوؿ عمى المستجدات وذلؾ مف خالؿ أف الشبكات اإلجتماعية تعرض دائما  بإستمرار 

كؿ ما يحتويو العالـ، فمـ يعد الطالب الجامعي فقط محكوما بسياقو المحمي بؿ مرتبطا أيضا 

بالبعد العالمي، وكذلؾ ساىمت المستجدات في معرفة األحداث مف المحيط القريب ومف المحيط 

 وىي نسبة متقاربة مع نسبة الحصوؿ %25البعيد ثـ تمييا تبادؿ المواضيع حيث قدرت نسبتيا بػ

عمى المستجدات ويعود السبب في ذلؾ أف الطمبة تيميـ ويمكنيـ اإلستفادة مف تبادؿ المواضيع 

سواءا في التخصص أو غير ذلؾ، وكذلؾ الحصوؿ عمى وجيات نظر مختمفة عمى عدة 

 وىي نسبة ضعيفة مقارنة %16وفي األخير الدردشة و قدرت نسبتيا المئوية بػ . مواضيع

بالنسبة لمنسب األخرى وىذا راجع إلى أف الطالب الجامعي يستعمؿ الشبكات اإلجتماعية لغرض 

 .الدردشة بيدؼ ممئ الفراغ

 .    أىـ تطبيقات الجيؿ الثاني لمويب المستعممة في البحث:06الجدول رقم 

 %النسبة رالتكرا التطبيقات

 الشبكات اإلجتماعية
 

35 39% 

 الويكي
 

27 30% 

 المدونات
 

28 31% 

 %100 90 المجموع
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 . يبيف أىـ تطبيقات الجيؿ الثاني لمويب األكثر المستعممة  في البحث:06الشكل رقم 

 :التحميل

جابات الطمبة نالحظ أف الشبكات اإلجتماعية إحتمت الصدارة في  مف خالؿ الجدوؿ وا 

وىي نسبة مرتفعة، ويرجع ذلؾ إلى % 39 المستعممة في البحث بنسبة مئوية قدرت بػ التطبيقات

سيولة البحث وتوفيرىا عمى بعض المصادر مثؿ الفيسبوؾ الذي يساعد الطالب الجامعي في 

بحوثو ودراساتو كما أنيا تتيح لمباحث الحصوؿ عمى المعمومات مجانا بأقؿ وقت وجيد ممكف، 

 وىي نسبة متوسطة ومتقاربة مع نسبة الويكي %31ثـ تمييا المدونات بنسبة مئوية قدرت بػ 

، فالمدونات يعود إستعماليا إلى أف ىذه التطبيقات تتيح إمكانية %30حيث قدرت نسبتو بػ 

تحويؿ الشبكة العالمية األنترنت إلى فضاء عالمي لممعمومات يمكف ألي طالب الحصوؿ عمى 

  متخصصة https://almadmahayeri.wordpress.comالمعمومات دوف قيد مثال مدونة 

 مدونة عممية تخص قسـ الوثائؽ librariansyal.blogspot.comفي أبحاث عمـ المكتبات، و

والمكتبات والمعمومات، أما تطبيقات الويكي كونيا تحتفظ بسجؿ لتاريخ الصفحات فإذا أخطأ 

39%

30%

31%

الشبكات اإلجتماعية

الويكي

المدونات 

https://almadmahayeri.wordpress.com/
https://almadmahayeri.wordpress.com/
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شخص ما في تحرير إحدى الصفحات يمكف الرجوع إلى الصفحات السابقة المحفوظة وكذلؾ 

ومف بيف .يمكف إضافة وتعديؿ محتويات تطبيقات الويكي التي تناسب أغمب المستخدميف

 تحتوي عمى كتب https://ar.wikibooks.comالنماذج التي تساعد في البحث نذكر 

 .مفتوحة لعالـ حر

ومف خالؿ التحميؿ يتبيف لنا أف الشبكات اإلجتماعية مف أبرز التطبيقات المستعممة في البحث 

 .لما ليا مف ميزات وخصائص تميزىا عف باقي التطبيقات

 .إستعمال شبكات التواصل اإلجتماعي فترات: المحور الثاني

 . الساعات المقضاة في اليـو في شبكات التواصؿ اإلجتماعي:01الجدول رقم 

 %النسبة التكرار الساعات 

 %34 30 أقل من ساعة

 %44 40 من ساعة إلى ثالث ساعات

 %22 20  ساعات6 ساعات إلى 3من 

 %100 90 المجموع

 

https://ar.wikibooks.com/
https://ar.wikibooks.com/
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 . يبيف الساعات المقضاة في اليـو في إستخداـ شبكات التواصؿ اإلجتماعي:01الشكل رقم 

 :التحميل

جابات الطمبة أف مف ساعة إلى ثالث ساعات التي قدرت نسبتيا  نالحظ مف خالؿ الجدوؿ وا 

 وىي نسبة مرتفعة نوعا ما ويعود ذلؾ إلى أف أغمبية الطمبة يقضوف معظـ وقتيـ في %44بػ

 وىي نسبة %34ثـ تمييا أقؿ مف ساعة وبمغت نسبتيا بػ . استخداـ شبكات التواصؿ اإلجتماعي

متوسطة وأقؿ مف اإلقتراح األوؿ وذلؾ يعود إلى أف معظـ الطمبة يحاولوف التوفيؽ ما بيف 

 .الدراسة والجموس أماـ مواقعيـ اإللكترونية

 وىذا راجع إلنشغاليـ بأمور %22ثـ تمييا مف ثالث إلى ستة ساعات بنسبة مئوية تقدر بػ 

 .أخرى

ومف خالؿ التحميؿ نستنتج أف الطمبة يقضوف في اليـو في إستخداـ شبكات التواصؿ 

 .اإلجتماعي مف ساعة إلى ثالث ساعات

 . يبيف مرات إستخداـ شبكات التواصؿ اإلجتماعي في األسبوع:02الجدول رقم 

34%

44%

22%

أقل من ساعة

من ساعة إلى ثالث ساعات

ساعات 6ساعات إلى  3من 
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 %النسبة رالتكرا اإلحتماالت

 %22 20 مرة

 %31 28 ثالث مرات

 %47 42 أكثر من ذلك

 %100 90 المجموع

 

 

 . يبيف مرات إستخداـ شبكات التواصؿ اإلجتماعي في األسبوع:02الشكل رقم 

 :التحميل

مف خالؿ الجدوؿ واإلقتراحات المقدمة مرات استخداـ شبكات التواصؿ اإلجتماعي في األسبوع 

 وىي نسبة مرتفعة مف عدد أفراد العينة %47فإجابة أكثر مف ذلؾ كانت بنسبة مئوية قدرت بػ 

ألف أغمبية الطمبة يستخدموف شبكات التواصؿ اإلجتماعي كثيرا ويعود ذلؾ لسرعة الوصوؿ 

ثـ تمييا إستخداـ شبكات . إلييا وسيولة إستخداميا مف أي مكاف وفي أي وقت دوف حواجز

22%

31%

47%

مرة

ثالث مراة

أكثر من ذلك



 الدراسة الميدانية:                                                                        الفصل الثالث
 

 
118 

 فيذه النسبة متوسطة %31التواصؿ اإلجتماعي ثالث مرات في األسبوع بنسبة مئوية قدرت بػ

مقارنة مع نسبة إستخداـ شبكات التواصؿ اإلجتماعي مرة في األسبوع والتي بمغت نسبتيا بػ  

 . وىي نسبة ضعيفة22%

مف خالؿ التحميؿ يتبيف لنا مدى تعمؽ الطمبة بشبكات التواصؿ اإلجتماعي بحيث أنيـ 

يخصصوف ليا وقت في التصفح وىذا لو تأثير عمى حياة المستخدميف سواء بشكؿ إيجابي أو 

 .سمبي

 . لغة التواصؿ عبر شبكات التواصؿ اإلجتماعي:03الجدول رقم 

 %النسبة التكرار المغات

 %51 46 المغة العربية

 %31 28 المغة العامية

 %18 16 لغة أخرى

 100% 90 المجموع
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 .يبيف المغة التي يستخدميا الطمبة لمتواصؿ في الشبكات اإلجتماعية: 03الشكل رقم 

 :التحميل

مف خالؿ فحص بيانات الجدوؿ واإلقتراحات المقدمة نالحظ أف المغة العربية إحتمت الصدارة 

 وىذا يعود إلى أف %51لدى مستخدمي شبكات التواصؿ اإلجتماعي بنسبة مئوية قدرت بػ 

أغمبة الطمبة الجامعييف يفضؿ أثناء تفاعميـ إستخداـ المغة العربية كونيا المغة السائدة بيف 

 وىي نسبة %31ثـ تمييا المغة العامية بنسبة مئوية قدرت بػ .الطمبة في التواصؿ والحوار

 .متوسطة كوف البعض مف الطمبة يفضموف التواصؿ بيا بإعتبارىا المغة السيمة لمتواصؿ

 وىي نسبة ضعيفة نظرا إلى أف البعض مف %18ثـ تمييا المغات األخرى بنسبة مئوية تقدر بػ 

الطمبة ال يفضموف التواصؿ والحوار بيا كونيا ىذه المغات يصعب عمى بعض الطمبة فيميا أو 

 .التواصؿ بيا

مف خالؿ التحميؿ يتبيف لنا أف المغة العربية ىي المغة األكثر تداوال لدى الطمبة لمتواصؿ عبر 

 .مواقع التواصؿ اإلجتماعي

 .مع مف تتواصؿ عبر شبكات التواصؿ اإلجتماعي: 04الجدول رقم 

51%

31%

18%

اللغة العربية

اللغة العامية

لغة أخرى
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 %النسبة التكرار اإلحتماالت

 %28 25 العائمة

 %32 29 األصدقاء

 %40 36 العامة

 %100 90 المجموع

 

 

 . يبيف مع مف يتواصؿ الطمبة عبر شبكات التواصؿ اإلجتماعي:04الشكل رقم 

 :التحميل

مف خالؿ الجدوؿ أعاله نالحظ أف التواصؿ مع العامة عبر شبكات التواصؿ اإلجتماعي 

 وىي نسبة مرتفعة بالنسبة لمغات األخرى ألف %40إحتمت الصدارة بنسبة مئوية قدرت ب

أغمبية الطمبة يفضموف التواصؿ مع عامة الناس نتأجؿ تبادؿ الثقافات والتعارؼ وتبادؿ اآلراء 

 وىي نسبة متوسطة  ذلؾ % 32ثـ يمييا التواصؿ مع األصدقاء بنسبة مئوية قدرت بػ.واألفكار

28%

32%

40%

العائلة

األصدقاء

العامة
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نظرا إلى أف معظـ الشبكات اإلجتماعية تسمح لمطمبة بالبقاء متواصميف مع أصدقائيـ كذلؾ 

تبادؿ اليوايات، الصور، األفالـ، المعمومات والمستجدات وجمعيـ مع األصدقاء الذيف فرقت 

 ىي نسبة % 28ثـ تمييا التواصؿ مع العائمة بنسبة مئوية قدرت بػ . بينيـ ظروؼ الدراسة

ضعيفة وذلؾ ألف معظـ أفراد العائمة المقربيف موجوديف فبدال مف التواصؿ معيـ يمكف زيارتيـ 

 .والتحاور معيـ

مف خالؿ التحميؿ يتبيف لنا أف نسبة التواصؿ مع العامة أخذت األغمبية في التواصؿ عبر 

 . شبكات التواصؿ اإلجتماعي

 . يمثؿ المواضيع التي تحبذ أف تكوف في شبكات التواصؿ اإلجتماعي:05الجدول رقم 

 %النسبة التكرار اإلحتماالت

 %78 70 مواضيع موثوقة 

 %22 20 مواضيع غير موثوقة

 %100 90 المجموع

 

 

78%

22%

مواضيع موثوقة 

واضيع غير موثوقة
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 . يبيف المواضيع المحبذة أف تكوف في شبكات التواصؿ اإلجتماعي:05الشكل رقم 

 :التحميل

مف خالؿ الجدوؿ والمقترحات نالحظ أف الطمبة الجامعييف يحبذوف المواضيع الموثوقة بنسبة  

 وىي نسبة مرتفعة جدا وذلؾ لضماف مصداقية المعمومات وصحتيا ألف %78مئوية قدرت بػ 

الطمبة يستعمموف ىذه المواضيع أحيانا في بحوثيـ ودراساتيـ ومذكراتيـ، وكذلؾ المواضيع 

الموثوقة يمكف اإلعتماد عمييا، فإذا كانت المواضيع موثوقة بيا نضمف نجاح األعماؿ البحوث  

 وىي نسبة ضعيفة عكس نسبة %22ثـ تمييا المواضيع الغير موثوقة بنسبة مئوية قدرت بػ 

المواضيع الموثوقة وىذا راجع إلى أف الطمبة ال يحبذوف المواضيع الغير موثوقة ألف المواضيع 

التي تنشر يمكف أف تكوف خاطئة وقد يكوف الناشر شخص عادي ليس لو أية عالقة بالدراسة 

المعمومات فبعض األشخاص  أي شخص أف يضيؼ في وال بالمواضيع والمقاالت، ويستطيع

 .فمثال ويكيبيديا فمعموماتيا غير موثوقة . يعبثوف بالمواضيع التي ال توافؽ رأييـ

ومف خالؿ التحميؿ يتبيف لنا أف المواضيع الموثوقة ىي المفضمة عند الطمبة الجامعييف 

 .لمصداقيتيا بدال مف المواضيع الغير موثوقة

 .الخدمات المفضمة عند الطمبة في الشبكات اإلجتماعية:06الجدول رقم 

 %النسبة التكرار اإلحتماالت 

 %24 32 األلعاب

 %37 49 التطبيقات
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 %22 30 التعميقات

 %17 22 مشاركة الصور والفيديو

 %100 133 المجموع

 

 

 . يبيف الخدمات المفضمة عند الطمبة في الشبكات اإلجتماعية:06الشكل رقم 

 :التحميل

  ىي %37مف خالؿ الجدوؿ نالحظ أف خدمة التطبيقات إحتمت الصدارة بنسبة مئوية قدرت بػ 

نسبة مرتفعة نوعا ما وىذا راجع إلى أف الطمبة الجامعييف يفضموف التطبيقات التي تقدميا 

شبكات التواصؿ اإلجتماعي وذلؾ لسيولة إستخداميا والتعامؿ بيا، ثـ تمييا األلعاب بنسبة 

 وىي نسبة متوسطة وذلؾ مف أجؿ التسمية والترويج عف النفس بقضاء %24مئوية قدرت بػ 

وقت فراغو مف خالؿ مختمؼ مواقع األلعاب عبر مختمؼ الطرقات كاإلشتراؾ في التطبيقات 

كأف يكوف لمطالب تطبيؽ أو لعبة ويشارؾ بيا طالب آخر لمعب بنفس التطبيؽ، ثـ تمييا 

24%

37%

22%

17%

األلعاب

التطبيقات

التعليقات

الفيديو و الصور
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 وىي نسبة متقاربة مع نسبة األلعاب وذلؾ ألف الطالب %22التعميقات بنسبة مئوية قدرت بػ 

عطاء رأيو إتجاه مختمؼ المشاركات التي يضعيا األصدقاء وفي  يستطيع التعبير عف فكرتو وا 

 وىي %17مختمؼ الصفحات والمجموعات ومشاركة الفيديو والصور بنسبة مئوية قدرت بػ 

 .نسبة ضعيفة وخدمة لتبادؿ المعمومات واألغاني فيما بينيـ

مف خالؿ التحميؿ يتبيف لنا أف الخدمة التي يفضميا الطمبة في خدمات الشبكات اإلجتماعية ىي 

 .التطبيقات التي تقدميا

 .خواص شبكات التواصل اإلجتماعي: المحور الثالث

 . مجاالت إستخداـ الطمبة لشبكات التواصؿ اإلجتماعي:01الجدول رقم 

 %النسبة التكرار اإلحتماالت

 %37 54 مجاالت إجتماعية

 %35 51 مجاالت عممية

 %28 40 مجاالت ثقافية

 %100 145 المجموع
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 . يبيف مجاالت إستخداـ الشبكات اإلجتماعية:01الشكل رقم 

 :التحميل

قتراحاتو نالحظ أف المجاالت اإلجتماعية بمغت نسبتيا   مف إجمالي %37مف خالؿ الجدوؿ وا 

أفراد العينة، ألنو بفضؿ المجاالت اإلجتماعية يمكف اإلطالع عمى أحواؿ المجتمع، وما يجري 

ثـ تمييا . حوليـ مف تطورات وتغييرات ومعرفة كؿ ما ىو جديد في المجتمع ومعرفة قيمو

 وىي نسبة متقاربة مع نسبة المجاالت اإلجتماعية  %35المجاالت العممية بنسبة مئوية قدرت بػ 

حيث أنيا تعزز مف عممية التعاوف والعمؿ الجماعي والتفاعؿ بيف الطالب كما تساىـ في 

التواصؿ ونقؿ الخبرات بيف الطالب واألساتذة وتنمية ميارات التبادؿ الفكري والمعرفي كذلؾ 

ثـ تمييا المجاالت الثقافية بنسبة .المجاالت العممية توفر الكثير مف البرامج مفتوحة المصدر

 وىي نسبة نوعا ما أقؿ مف المجاالت اإلجتماعية والعممية ألف الطمبة %28مئوية تقدر بػ 

الجامعييف ال يحبذوف أكثر المجاالت الثقافية، فيـ بطبعيـ طمبة يبحثوف عف األمور العممية 

 .لتمبية حاجياتيـ الجامعية مف بحوث ومذكرات وغيرىا

37%

35%

28%

مجاالت إجتماعية

مجاالت علمية

مجاالت ثقافية
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ومف خالؿ التحميؿ يتبيف لنا أف المجاالت اإلجتماعية ىي أكثر المجاالت إلستخداـ شبكات 

 .التواصؿ اإلجتماعي

  يبيف تأثير شبكات التواصؿ اإلجتماعي عمى الحياة العممية والمعارؼ المكتسبة:02الجدول رقم 

 %النسبة التكرار اإلحتماالت

 %20 18 تأثير كامل

 %63 57 تأثير جزئي

 %17 15 ال تؤثر

 %100 90 المجموع

 

 

 . يبيف تأثير الشبكات اإلجتماعية عمى الحياة العممية والمعارؼ المكتسبة:02الشكل رقم 

 :التحميل

 مف خالؿ الجدوؿ نالحظ أف شبكات التواصؿ اإلجتماعي ليا تأثير جزئي عمى الحياة العممية

20%

63%

17%

تأثير كامل

تأثير جزئي 

ال تأثر
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 وىي نسبة مرتفعة وىذا يعني أف أفراد عينة %63والمعارؼ المكتسبة بنسبة مئوية قدرت بػ 

ثـ يمييا التأثير الكمي . البحث لدييـ نوع مف التأثير إتجاه إستعماؿ مواقع التواصؿ اإلجتماعي

 وىي نسبة نوعا ما متوسطة وىذا يعني أف البعض مف أفراد عينة %20بنسبة مئوية قدرت بػ 

البحث يتخمى عف دراستيـ لقضاء وقت أكبر أماـ مواقع التواصؿ اإلجتماعي وىذا مضيعة 

 .لموقت ودليؿ عمى اإلدماف وبالتالي يؤثر عمى الصحة والنشاط البدني

 وىي نسبة ضعيفة وىذا يعود إلى أف بعض أفراد %17ثـ تمييا إحتماؿ ال تؤثر بنسبة قدرت بػ 

عينة البحث مواقع التواصؿ اإلجتماعي ال تشغؿ حيزا كبيرا وال توثر عمييـ بنسبة كبيرة ذلؾ لقمة 

نشغاليـ بأمور أخرى كالدراسة  .إستعماليـ لمواقع التواصؿ وا 

ومف خالؿ التحميؿ يتبيف لنا التأثير الجزئي عمى الحياة العممية والمعارؼ المكتسبة أخذ األغمبية 

 .مقارنة مع التأثيرات األخرى

 . يبيف المجموعات التي يفضميا الطمبة الجامعييف:03الجدول رقم 

 %           النسبة     التكرار       المجموعات

 groupeمجموعات مفتوحة 

ouvert 

51              57% 

 groupeمجموعات مغمقة 

ferme 

39              43%   

 %100 90 المجموع
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 . يبيف المجموعات المفضمة عند الطمبة الجامعييف:03الشكل رقم

 :التحميل

مف خالؿ الجدوؿ نالحظ أف أغمبية الطمبة الجامعييف يفضموف المجموعات المفتوحة وذلؾ 

 وىي نسبة مرتفعة وذلؾ ألف المجموعات المفتوحة عند الدخوؿ %57بنسبة مئوية قدرت بػ 

إلييا تتطمب منؾ شروط أو قيود ويمكنؾ الدخوؿ إلييا في أي وقت وكما تريد أما بالنسبة 

 وىي نسبة مرتفعة ويعود ذلؾ إلى أف %43إلستعماؿ المجموعات المغموقة فبمغت نسبتيا بػ 

ذا سمح بذلؾ فعمييـ بالتسجيؿ فييا وفؽ شروط كالبريد  الطمبة ال يمكنيـ الدخوؿ إلييا وا 

 .اإللكتروني وأحيانا يتطمب أمواؿ لإلشتراؾ فييا

مف خالؿ التحميؿ يتبيف لنا أف المجموعات المفتوحة ىي األكثر إستعماال عند الطمبة الجامعييف 

 .لسيولة الدخوؿ فييا

 . يبيف توظيؼ المعمومات المستقاة في شبكات التواصؿ اإلجتماعي:04الجدول رقم 

57%

43%

مجموعات مفتوحة

مجموعات مغلوقة
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 %النسبة التكرار اإلحتماالت

 %60 54 البحث

 %40 36 أمور أخرى

 %100 90 المجموع

 

 

 . يبيف توظيؼ المعمومات المستقاة في الشبكات اإلجتماعية:04الشكل رقم

 :التحميل

 مف خالؿ الجدوؿ نالحظ أف المعمومات المستقاة يمكف توظيفيا في البحث بنسبة مئوية قدرت بػ 

 وىي نسبة مرتفعة وىذا يعني أف أغمبية الطمبة يوظفوف معموماتيـ المستقاة في البحث %60

 وىي نسبة %40أما بالنسبة لتوظيفيا في أمور أخرى بمغت نسبتيا .نظرا لقيمتيا وأىميتيا

متوسطة وىذا يعود إلى أف البعض يوظفيا مف أجؿ التواصؿ أو تبادؿ األفكار مما يؤدي إلى 

60%

40%

البحث

أمور أخرى
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تطوير المعمومات والميارات التي تساعد الطمبة في مجاؿ اإلتصاؿ اإلنساني حيث تنمي عندىـ 

 .الحس بالمسؤولية إتجاه الغير

ومف خالؿ التحميؿ يتبيف لنا أف المعمومات المستقاة يمكف توظيفيا في البحث أخذت األغمبية 

 .ألف البعض مف الطمبة يفضموف تشارؾ المعمومات في المجاؿ العممي لإلستفادة منيا

  يبيف المعمومات التي يفضميا الطمبة الجامعييف:05الجدول رقم

 %النسبة التكرار اإلحتماالت

 %18 16 معمومات خصوصية

 %31 28 معمومات في التخصص

 %51 46 معمومات عامة

 %100 90 المجموع

 

 

 . يبيف المعمومات التي يفضميا الطمبة الجامعييف:05الشكل رقم 

18%

31%

51% معلومات خصوصية

معلومات في التخصص

معلومات عامة
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 :التحميل

مف  خالؿ الجدوؿ نالحظ أف المعمومات العامة ىي التي يفضميا الطمبة الجامعييف بنسبة مئوية 

 وىي نسبة مرتفعة والسبب في ذلؾ يرجع إلى أف المعمومات العامة في شبكات %51تقدر بػ 

التواصؿ اإلجتماعي تزيد مف الرصيد المعرفي والثقافي وتبادؿ األفكار واآلراء والنقاش حوؿ 

، السبب في %31ثـ تمييا معمومات في التخصص وقدرت نسبتيا بػ .مواضيع مختمفة وعامة

ذلؾ يرجع إلى أف الشبكات اإلجتماعية تعتبر أكبر مزود بالمعمومات التي يريدىا الطالب في 

تخصصو كنشر المؤىالت الدراسية وخبراتو ومياراتو لمبحث عف وظيفة مف خالؿ الزمالء 

عالنات  ومجموعات األصدقاء وحتى أرباب العمؿ وأعماؿ الممتقيات ونشر نقاط اإلمتحانات وا 

 ىي  نسبة ضعيفة نوعا ما %18ثـ تمييا معمومات خصوصية بنسبة مئوية تقدر بػ .التوظيؼ

والسبب في ذلؾ يرجع إلى أف المعمومات الخصوصية تتعمؽ بالشخص ومعمومات كتبادؿ 

 .المنشورات مثؿ التعزية تشكر أو إىداء لمتعميؽ عمييا

ومف خالؿ التحميؿ يتبيف لنا أف أفراد العينة يفضموف معمومات عامة وذلؾ لمتشارؾ في 

 . المعمومات ككؿ

 كيؼ تنظر إلى شبكات التواصؿ اإلجتماعي في تطوير التخصص؟ (6

 : مف خالؿ اإلستبياف كانت إجابات الطمبة كالتالي

ينظر الطمبة إلى شبكات التواصؿ اإلجتماعي كعامؿ لتطوير التخصص مستقبال وذلؾ مف 

نماء الفكر  خالؿ التواصؿ بيف طمبة التخصص لتبادؿ المعمومات المتعمقة بالتخصص وا 
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التواصمي وتنمية ثقافة التخصص وبذلؾ زيادة النمو الثقافي والرصيد المعرفي وظيور تقنيات 

خاصة لمتخصص مما تسيؿ في ظيور مصطمحات أخرى لما يجعؿ مف المعمومة حديثة 

قتناء الكتب بطريقة حديثة لموصوؿ إلى ‘ويدخؿ عميو التجديد لإلستفادة منيا، كما تساعد عمى 

المعمومات في أي مكاف وفي أي وقت أي إختصار الوقت، وكانت إجابات بعض الطمبة أف 

الشبكات اإلجتماعية ترفع مف قيمة التخصص وتطوره مف خالؿ مواكبة التكنولوجيا الحديثة 

 .وبيذا تتطور عممية البحث العممي وتفعيؿ التواصؿ األكاديمي والعممي

التفاعؿ بيف الطمبة وطرح مواقع ومجموعات في التخصص تخدـ الطمبة في تنمية قدراتيـ _ 

الدراسية، وىذا يكوف مف خالؿ التواصؿ مع األصدقاء وأساتذة وباحثيف لنشر مبادئ جديدة في 

التخصص مف أجؿ توسيع ىذا التخصص والتعريؼ بو أي التعرؼ عمى كؿ ما يدور حوؿ عالـ 

 .المعرفة

 .في نظر الطمبة أف شبكات التواصؿ اإلجتماعي تعمؿ عمى تبياف إيجابيات ومزايا التخصص_

 : نتائج العامة لمدراسة2_2

 :مف خالؿ الدراسة التي قمنا بيا تحصمنا عمى النتائج التالية

 مف اإلناث نظرا %47إف الذكور ىـ األكثر إستخداما لشبكات التواصؿ اإلجتماعي بنسبة _ (1

 .لعدـ وجود االنترنت في البيوت يتجو الطمبة لمقاىي األنترنت وخاصة الذكور

أغمبية الطمبة الجامعييف يقضي وقت ما بيف الساعة وثالث ساعات أماـ الشبكات  (2

  وذلؾ لتػمبية إحتياجاتيػـ في اػمرغبة بالتعبير وكػذلؾ الػمػتعة الػتي يشعػر  %44اإلجػتػماعية بػنسبػة 
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 .بيا بمشاركة أصدقائو اآلراء مما يجعمو ال يعير أىمية لموقت

يستخدـ أغمبية الطمبة الجامعييف شبكات التواصؿ اإلجتماعي أكثر مف مرة في األسبوع _ (3

 . وبالتالي تخصيص ليا الوقت األطوؿ في التصفح%47بنسبة 

مف بيف الدوافع الرئيسية إلستخداـ التكنولوجيا الحديثة سرعة الوصوؿ إلى المعمومات _ (4

 . وذلؾ إلختصار الوقت والجيد%55بنسبة 

تعتبر الشبكات اإلجتماعية أكثر تطبيقات الجيؿ الثاني لمويب إستخداما مف طرؼ الطمبة _ (5

 .  وذلؾ لسيولة إستخداما%81الجامعييف بنسبة 

فيـ يرأس الفيسبوؾ قائمة الشبكات اإلجتماعية األكثر إستخداما بالنسبة لمطمبة الجامعييف _ (6

 . ويعود األمر إلى التطور المذىؿ في خدماتو%56بنسبة 

تتميز شبكات التواصؿ اإلجتماعي في مقدمتيا الفيسبوؾ عمى أنيا أداة لتبادؿ المعمومات _ (7

واألفكار واآلراء، وتكويف العالقات والتوفير واإلقتصاد وسيولة اإلستخداـ والسرعة في التواصؿ 

كتساب أصدقاء جدد في جميع أنحاء العالـ  .وا 

السبب الرئيسي إلستخداـ شبكات التواصؿ اإلجتماعي مف طرؼ الطمبة الجامعييف الدراسة _ (8

 . وذلؾ لتنمية رصيده المعرفي%31بنسبة

مف بيف أىـ تطبيقات الجيؿ الثاني لمويب المستعممة في البحث الشبكات اإلجتماعية بنسبة   _ (9

 .  لما ليا مف مميزات وخصائص تميزىا عف التطبيقات األخرى39%
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 %51إف أغمبية الطمبة الجامعييف يفضموف أثناء تفاعميـ إستخداـ المغة العربية بنسبة _ (10

 .كونيا المغة السائدة بيف الطمبة لمتواصؿ والحوار

إف األغمبية مف الطمبة يتواصموف مع العامة عبر شبكات التواصؿ اإلجتماعي بنسبة _ (11

 . لتبادؿ الثقافات واألفكار40%

 لمصداقيتيا %78المواضيع الموثوقة ىي المفضمة عند الطمبة الجامعييف بنسبة _ (12

 .واإلستفادة منيا في البحوث

مف بيف المجاالت األكثر إستخداما في شبكات التواصؿ اإلجتماعي المجاالت _ (13

 .   وذلؾ لمعرفة التغييرات وكؿ ما ىو جديد في المجتمع%35اإلجتماعية بنسبة 

تؤثر الشبكات اإلجتماعية عمى الحياة العممية والمعارؼ المكتسبة لمطالب الجامعي تأثير _ (14

 . وذلؾ إلنشغالو بأمور أخرى%63جزئي بنسبة 

بالنسبة لمطالب الجامعي المعمومات المستقاة مف الشبكات التواصؿ اإلجتماعي يمكف _ (15

 .   وذلؾ لتشارؾ المعمومات في المجاؿ العممي لإلستفادة منيا%60توظيفيا في البحث بنسبة 

 لسيولة %57إف المجموعات المفتوحة ىي المفضمة لدى الطمبة الجامعييف بنسبة _ (16

 .الدخوؿ فييا والتعامؿ بيا

مف بيف المعمومات التي يفضمونيا الطمبة في إطار النشر عمى الشبكات اإلجتماعية _ (17

 . وذلؾ لمتشارؾ في المعمومات ككؿ%51المعمومات العامة بنسبة
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مف بيف الخدمات التي تقدميا الشبكات اإلجتماعية والتي يفضميا الطمبة ىي التطبيقات _ (18

  وذلؾ لسيولة التشارؾ فييا مع اآلخريف %37بنسبة 

يتمثؿ دور شبكات التواصؿ اإلجتماعي دورا في تطوير التخصص مف خالؿ التواصؿ _ (19

 .بيف طمبة التخصص لمتعريؼ بو وتبادؿ المعمومات المتعمقة بالتخصص والتقنيات الخاصة بو

 : مناقشة النتائج عمى ضوء الفرضيات3_2

إنطالقا مف النتائج المتحصؿ عمييا في الدراسة الميدانية والتي حاولنا مف خالؿ دراسة 

إستخدامات شبكات التواصؿ اإلجتماعي عند الطمبة الجامعييف وعمى ضوء الفرضيات المقدمة 

 .عممنا بعض النتائج التي تحصمنا عمييا

شبكات التواصؿ اإلجتماعي األكثر تداوال عند الطمبة الجامعييف ىي :"الفرضية األولى_ 

 ". الفيسبوؾ

مف خالؿ النتائج يتبيف لنا أف موقع الفيسبوؾ يترأس قائمة شبكات التواصؿ اإلجتماعي _ 

ستعماال مف طرؼ الطمبة الجامعييف وذلؾ بنسبة   عف باقي الشبكات %58األكثر تداوال وا 

 .األخرى وىذا راجع إلى التطور اليائؿ في تطبيقاتو وىو يساىـ في توسع العالقات

 .وىي فرضية محققة

المجاالت اإلجتماعية ىي أكثر المجاالت إستخداما عند الطمبة الجامعييف :"الفرضية الثانية_ 

 ".بفضميا يمكف اإلطالع عمى أحواؿ المجتمع
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مف خالؿ النتائج يتبيف لنا المجاالت اإلجتماعية ىي أكثر المجاالت إستخداما لشبكات _ 

 وىذا يرجع إلى معرفة كؿ ما يجري حوؿ المجتمع مف 37%التواصؿ اإلجتماعي وذلؾ بنسبة 

 .تطورات وتغييرات ومعرفة كؿ ما ىو جديد المجتمع في المجتمع

 .وىي فرضية محققة نسبيا

تأثػر شػبكات التواصؿ اإلجتماعي عمى الطمػبة الجامعػييػف تأثػير جػزئي في  :"الفرضية الثالثة_ 

 ".حيػاتيػـ العػمػمػية والمعارؼ المكتسبة وذلؾ إلنشغاليـ بأمور أخرى

مف خالؿ النتائج يتبيف لنا التأثير الجزئي عمى الحياة والمعارؼ المكتسبة أخذ األغمبية بنسبة _ 

 .وىذا يعني أف الطمبة الجامعييف لدييـ نوع مف التأثير إتجاه مواقع التواصؿ اإلجتماعي. 63%

 .وىي فرضية محققة
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 : اإلقتراحات4_2

  اإلستفادة الجيدة مف شبكات التواصؿ اإلجتماعي في التواصؿ مع اآلخريف. 

 الحد مف اإلستعماؿ المفرط لمثؿ ىذه المواقع فيي تؤثر عمى صحة الفرد ونفسيتو. 

  تكويف صداقات ومعارؼ في غرض إيجابي مف أجؿ فتح باب الحوار والتشاور مع الطمبة

 .عبر ىذه المواقع اإلجتماعية داخؿ الجامعة

  محاولة التعامؿ مع الفئة الميمة مف المجتمع وىي الفئة العممية المثقفة كعنصر أساسي في

 .التوعية واإلرشاد وبإعتبارىا األكثر إستعماال ليذه المواقع

 عدـ الثقة في المعمومات المنشورة ألنيا أحيانا تكوف فييا معمومات خاطئة. 

 عدـ مشاىدة الفيديو واألفالـ اإلباحية. 
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نستطيع القول بأن شبكات التواصل اإلجتماعي قد أثبتت وجودىا الفاعل وسط المجتمعات عمى 

ففي ضوء وظائف شبكة ، مستوى جميع الطبقات والثقافات وخاصة فئة الطمبة الجامعيين

االنترنت وخدماتيا المتعددة وتقنياتو العالية وتعدد المواقع التي توفرىا، فشبكات التواصل 

اإلجتماعي تعتبر وسيط لإلطالع عمى األخبار والمستجدات كما تعتبر وسيمة لمترفيو،                  

 .ووسيمة لمتسمية

كما أفضى التقدم اليائل إلى تغيير عالقات الناس اإلجتماعية وأشكال تفاعميم مع بعضيم 

البعض، فمقد أصبح الفرد يستغني عن المقاءات المباشرة وجيا لوجو، ويستسمم إلى شاشة 

الكمبيوتر أو الياتف النقال ويقضي وقتا طويال في تفاعل إفتراضي من شأنو أن يختزل الوقت 

 .المخصص لألشخاص الواقعيين في حياتو

فقد إكتشفنا من خالل ىذه الدراسة أن الطمبة الجامعيين غايتيم األساسية ىي التواصل مع 

ستخدام شبكات التواصل اإلجتماعي في عدة مجاالت مما يمبي من حاجياتيم  اآلخرين وا 

اليومية، ولقد أثرت شبكات التواصل اإلجتماعي كثيرا عمى الطمبة وقد كان إستخداميا كبيرا 

ألنيا كونت ليم عالقات مع أصدقاء آخرين، كما ساعدتيم عمى الدردشة معيم وتبادل اآلراء 

 .واألفكار والصور والفيديو
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 إستبيان حول شبكات التواصل اإلجتماعي عند الطمبة الجامعيين

نظم المعمومات التكنولوجية "  في إطار تحضير لمذكرة تخرج ماستر في عمم المكتبات تخصص 
طمبة " واقع إستخدام شبكات التواصل اإلجتماعي عند الطمبة الجامعيين"بعنوان " الحديثة و التوثيق

 .بغداد حياة و بمعباس سهيمة: من إعداد الطالبتين. عمم المكتبات أنموذجا

 

 معمومات شخصية

 ذكر            أنثى      :      الجنس_ 

 ثالثة ليسانس        سنة أولى ماستر        سنة ثانية ماستر       :   المستوى_ 

  إستخدامات شبكات التواصل اإلجتماعي:المحور األول

 ماهي دوافع إستعمال التكنولوجيا الحديثة؟ (1

 سرعة الوصول إلى المعمومة       مواكبة التكنولوجيا الحديثة        تبادل المعمومات                         

 التواصل و التعارف         تبادل اآلراء و األفكار 

 ما هي تطبيقات الجيل الثاني لمويب األكثر إستخداما لديك؟ (2

 الشبكات اإلجتماعية            المدونات               الويكي 

 .ماهي الشبكات اإلجتماعية األكثر إستعماال لديك؟ رتبها (3

 التويتر         اليوتيوب           الفيسبوك            السكايب 

 في رأيك ماهي مميزات شبكات التواصل اإلجتماعي؟ (4



2 
 

..............................................................................................
............................................................................................. 

 ماهي أسباب إستعمال شبكات التواصل اإلجتماعي؟ (5

 الدراسة         الدردشة          الحصول عمى المستجدات         تبادل المواضيع 

 ما هي تطبيقات الجيل الثاني لمويب المستعممة في البحث؟ (6

 الشبكات اإلجتماعية          الويكي        المدونات 

 . فترات إستعمال شبكات التواصل اإلجتماعي:المحور الثاني

 كم من ساعة تقضيها في اليوم في إستخدام شبكات التواصل اإلجتماعي؟ (1

أقل من ساعة          من ساعة إلى ثالث ساعات           من ثالث ساعات إلى ستة 
 ساعات 

 كم من مرة تستخدم شبكات التواصل اإلجتماعي في األسبوع؟ (2

 مرة         ثالث مرات          أكثر من ذلك 

 بأي لغة تتواصل في شبكات التواصل اإلجتماعي؟ (3

 المغة العربية             المغة العامية          لغة أخرى 

 مع من تتواصل عبر شبكات التواصل اإلجتماعي؟ (4

 العائمة           أصدقاء          العامة 

 ما هي المواضيع التي تحبذ أن تكون في شبكات التواصل اإلجتماعي؟ (5

 موثوقة               غير موثوقة 
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 ما هي الخدمات المفضمة لك في شبكات التواصل اإلجتماعي؟ (6

 التطبيقات        التعميقات         مشاركة الصور       مشاركة الفيديو         ألعاب

 خواص شبكات التواصل اإلجتماعي:المحور الثالث

 ما هي مجاالت استخدام شبكات التواصل اإلجتماعي عند الطمبة؟ (1

 إجتماعية          عممية           ثقافية         

 هل تؤثر شبكات التواصل اإلجتماعي عمى الحياة العممية و المعارف المكتسبة؟ (2

 تأثير كامل         تأثير جزئي          ال تأثر 

 ما هي المجموعات التي تفضمها؟ (3

 groupe fermé             مجموعات مغموقة groupe ouvertمجموعات مفتوحة 

 :هل المعمومات المستقاة يمكن توظيفها في (4

 البحث               أمور أخرى         

 في إطار النشر عمى شبكات التواصل اإلجتماعي ماذا تفضل؟ (5

 معمومات خصوصية           معمومات في التخصص         معمومات عامة 

 كيف تنظر إلى شبكات اإلجتماعي مستقبال في تطوير التخصص؟ (6

.............................................................................................. 

 



 وسارج الرعلين العالي و الثحث العلوي

 جاهعح هسرغاًن

 كليح العلىم ااٍلجرواعيح

 قسن العلىم اإلًساًيح

 شعثح علن الوكرثاخ

 

 إسروارج اسرثياى

 
في إطار ذحضيز هذكزج ذخزج لٌيل شهادج الواسرز في علن الوكرثاخ ذخصص ًظن 

 :الوعلىهاخ الركٌىلىجيح و الرىثيق الوىسىهح ب

 

 

 

 

 

 

 

 :هي إعذاد الطالثريي 

 تغذاد حياج-

 تلعثاص سهيلح-

 

 
  :  ذحد اٍشزاف أ 

 حوشج سريقاخ هزين 

 
 

 xًزجى هٌكن اإلجاتح على هذا ااٍلسرثياى تعذ قزاءذه تعٌايح و هي ثن وضع عالهح 

 .تالوكاى الوٌاسة

 

 2016/2017:السٌح الجاهعيح

 

 

   إسروارج إسرثياى01:الملحق رقم

واقع استخدام شبكات التواصل االجتواعي عند الطلبة 

  أنووذجا               –طلبة علن الوكتبات - الجاهعيين



 

 

 

 .2.0 يبين فكرة إنشاء الويب :02الممحق رقم 



 

 

 .يمثل شبكات التواصل اإلجتماعي :03الملحق رقم 



 

 

 

 

 . يمثل واجهة المدونات  :04الملحق رقم



 

 

 . الواجهة الرسمية لمويكي:05الملحق رقم  



 

 

 

 

 .يمثل الواجهة الرئيسية للفيسبوك: 06الملحق رقم 



 

 

 

 

 

 . يمثل واجهة التويتر:07الملحق رقم  

 

 

 

 



 :الممخص بالمغة العربية

تتناول الدراسة موضوع واقع إستخدام شبكات التواصل اإلجتماعي لدى الطمبة الجامعيين أي ما 

يتعمق بـمجاالت إستخدام الطالب الجامعي لشبكات التواصل اإلجتماعي بحيث قسمت الدراسة 

 الذي يعتبر من مواقع و خدمات األنترنت 2.0القسم النظري تناولنا فيو الويب : إلى قسمين

التي تعمل عمى تحويل األنترنت إلى منصة تشغيل لمعمل لدييم كما تطرقنا إلى الشبكات 

اإلجتماعية كالفيسبوك و اليوتيوب و التويتر و السكايب التي بدورىا تسمح لممستخدمين بإنشاء 

و تنظيم ممفات شخصية ليم و التواصل مع اآلخرين كما تتميز عمى أنيا تتيح لمستخدمييا 

و تطرقنا أيضا إلى المدونات التي تعتبر . إنشاء عدد ال نيائي من األلبومات و الصورو الفيديو

 فيي مصدر لتنمية المعارف و توسع المعمومات و ما يطرأ عمى ىذه 2.0من تطبيقات الويب 

المعمومات من تطوير و تحديث ، كما أشرنا إلى الويكي الذي ىو برنامج يمكن المستخدمين 

 .من تحرير و تعديل محتويات صفحات الويب بحرية بإستخدام متصفحات الويب

أما فيما يخص الدراسة الميدانية فقد أجريت بجامعة عبد الحميد ابن باديس شعبة عمم المكتبات 

مستغانم حيث تم توزيع استمارة استبيان عمى طمبة عمم المكتبات جاءت النتائج عمى شكل نقاط 

ىامة تندرج ضمن السياق العام لفرضيات الدراسة التي تؤكد إستخدام شبكات التواصل 

 .اإلجتماعي و تأثيرىا عمى الطمبة الجامعيين

 الطالب الجامعي_الشبكات اإلجتماعية_ 2.0الويب :الكممات المفتاحية

 



Résumé:  

L'étude porte sur le sujet de la réalité de l'utilisation des réseaux 
sociaux chez les étudiants universitaires a savoir en ce qui concerne 
les domaines de l'utilisation des réseaux des étudiants universitaires 
pour que l'étude a été divisée en deux parties: la section théorique, 
nous avens traite avec le web 2.0 qui est l'un des sites et services 
internet qui sont en train de transformer l'internet en une plate-forme 
en cours d'exécution a travailler pour eux que nous avant eu affaire a 
des réseaux sociaux tels que Facebook et Youtube et twitter et Skype, 
ce qui permet aux utilisateurs de créer et de les organiser et de 
communiquer avec d'auteures fichiers personnels caractérisas permet 
aux utilisateurs de créer un nombre infini d'albums et des images vidéo, 
son .et nou avans eu affaire aussi des blogs qui sont considère comme 
des applications web 2.0 sont une source de développement des 
connaissances et de expansion de l'information et ce qui se passe a 
ces informations de modernisation, comme nous lavons indique aux 
wiki, qui est un programme qui permet aux utilisateurs d'éditer et de 
modifier le contenu des pages web en utilisant librement les navigateur 
web.Quant a l'étude sur le terrain a été menée a L'université d'Abdel-
Hamid Ibn Badis Bibliothéconomie                                                     

Mostaganem Division, ou un questionnaire a été distribue aux étudiants 
des résultats de la bibliothéconomie est venu sous la forme de point 
importants entrent dans le contexte général des hypothèses de l'étude, 



qui met l'accent sur l'utilisation des réseaux sociaux et leur impact sur 
les étudiants universitaires.                                                                           

Les Mots – Clés: web2.0 _ les réseaux sociaux_ étudient universitaire  
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