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 مقدمة
 

 أ 

 : مقدمة 

نتقال المعمومات تطورا سريعا بعدما حققت          ثورة المعموماتية في مجال تداول وا 

أصبحت خدمة األنترنت أحد أىم وسائل اإلتصال بين الناس ، مواقع تعرف بإسم 

الشبكات التواصل اإلجتماعي حيث أحدثت ىذه الشبكات نقالت نوعية كبيرة في حياة 

الناس ، كما أنيا لعبت كوسيطة إعالمية جديدة ال يمكن اإلستغناء عنيا لما توفره من 

 .أخبار ومعمومات مفيدة ومتنوعة وأصبحت العمود الفقري لمتواصل بين أفراد المجتمع 

ولقد تطور األطر السابقة بظيور عدد كبير من الشبكات اإلجتماعية مثل الفايسبوك حيث 

قدمت سبال جديدة لمتواصل اإلجتماعي وبدا يتزايد إستخدام ىذه التقنية اإلتصالية من قبل 

 الطالب الجامعيين فاستدعى ذلك أن نسعى لنقل المعمومات والمفاىيم الثقافية و التعميمية

كما أن الشبكات اإلجتماعية سمحت لمستخدمييا بالتشارك والتحديث والدردشة ، فيي 

قربت المسافات بين الشعوب ومن ىذا المنطمق إعتمدت في دراستي عمى مقدمة وأربعة 

خدمات الشبكات : " فصول وخاتمة تجسدت في إمكانية متطمبات الدراسة تحت عنوان 

ودورىا في تثقيف الطالب الجامعي وتجمت في اإلطار المنيجي " الفايسبوك " اإلجتماعية 

تناولت فيو تحديد إشكالية الدراسة وتساؤالتيا إضافة إلى الفرضيات عمى أساس التساؤل 

ومن ثم أىمية وأىداف الدراسة وتطرقت أيضا إلى أسباب إختيار الموضوع والدراسات 

السابقة وضبط المقاىيم ، وأما بالنسبة إلى الفصل النظري فقسمتو إلى فصمين األول الذي 



 مقدمة
 

 ب 

كان تحت عنوان الشبكات اإلجتماعية تتمحور حول مفيوم ونشأة وخصائص ونماذج 

أما  (ة)وأىمية وخدمات الشبكات اإلجتماعية ومن ثم عالقة الشبكات اإلجتماعية بالطالب 

الثاني ىو الفايسبوك تمثل في عدة تعاريف ونشأة وخصائص ومميزات وفائدة وخدمات 

الفايسبوك ومن ثم دور الفايسبوك في تثقيف الطالب ، أما فيما يخص الفصل التطبيقي 

فتناولت فيو التعريف بمكان الدراسة واإلستبيان حيث تطرقت إلى تحميل البيانات وجمعيا 

 . ومناقشتيا ومن ثم الخروج بنتائج الدراسة عمى ضوء الفرضيات واإلقتراحات 
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 : اإلشكالية  -1

ال شك أن التغيير الذي شيده العالم في العقود الثالثة األخيرة ، إنما يرجع إلى تكنولوجيا 

المعمومات واإلتصاالت ، وبالتأكيد فإن عماد وركيزة التغييرات الحادة والمتعاقبة والسريعة ىي 

شبكة األنترنت بتطوراتيا وأجياليا المتعاقبة ، فأن التطور الحاصل في مجال اإلعالم 

واإلتصال تمخض عنو ظيور عدة مصطمحات ولعل أكثرىا شيوعا وتناوال بين أوساط 

المجتمع ىي الشبكات اإلجتماعية ، التي فرضت نفسيا كمنظومة من الشبكات اإلتصالية 

اإللكترونية ، حيث أتاحت لمستخدمييا سرحا ومنصة حرة لتبادل اآلراء واألفكار  والمعمومات 

في جميع المجاالت ، حيث أصبحت وسائل اإلعالم واإلتصال في عصرنا الحالي تتخطى 

الحواجز لتجعل من العالم قرية صغيرة يتعايش أفرادىا بكل سيولة والتي تعد من أىم أدوات 

التأثير والتوجيو والتثقيف واإلعالم والتعميم خاصة في ظل العولمة اإلتصالية ومن بينيا 

الشبكات اإلجتماعية فيي عبارة عن مساحات إلثراء المحتوى المنشور ودفع المشتركين إلى 

التفاعل والتثقيف ومشاركة المحتوى مع األخرين ، مما جعميا محط تداول من طرف جل 

. فئات المجتمع وخاصة بما فييم طالب الجامعة 

تتميز الشبكات اإلجتماعية بعدة خدمات مما تجعل الطالب أكثر  تفاعال ووعيا وتثقيفا مع 

المجتمع والتي فرضت ىيمنتيا وسيادتيا في عصرنا الراىن لتكون إحدى أىم األدوات 

:  المعرفية والثقافية ، ومن ىذا المنطق نطرح اإلشكال التالي 

 إلى أي مدى تساىم خدمات الشبكات اإلجتماعية في تثقيف الطالب الجامعي ؟ -
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:  تساؤالت الدراسة - 2

 ما المقصود بالشبكات اإلجتماعية ؟ -

 كيف يساىم الفيسبوك في تثقيف الطالب ؟ -

:  الفرضيات - 3

عبارة عن تخمين أو إستنتاج ذكي ليوصل إليو الباحث ويتمسك بو بشكل مؤقت : " الفرضية 

 1" ، فيي أشبو برأي الباحث المبدئي في حل مشكمة 

:  ولإلجابة عن التساؤالت ثم صياغة الفرضيات التالية 

:  الفرضية األولى 

إن الشبكات اإلجتماعية موقع يساعد عمى تكوين عالقات بين المستخدمين تمكنيم  -

 .من التواصل ونقل المعمومات 

:  الفرضية الثانية 

يساىم الفايسبوك في خدمات التواصل الشخصي والتعميمي وتنمية الوعي والتثقيف  -

 .وتبادل المعمومات بين الطمبة 

 

                                                           
ستخدام مصادر المعمومات التقميدية واإللكترونية . قندليجي ، عامر - 1 أسسو ، أساليبو ، مفاىيمو ، : البحث العممي وا 

  .67ص  . 2008دار المسيرة لمنشر ، : عمان . أدواتو 
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:  أهمية الدراسة - 4

:  يمكن حصر أىمية البحث فيما يمي 

معرفة خدمات الشبكات اإلجتماعية بما فييا الفايسبوك في تثقيف وتوعية الطالب في  -

 .جميع المجاالت التعمم والثقافة 

ستخدماتيا كوسيمة  - بروز دور الشبكات اإلجتماعية بشكل كبير من خالل أنشطتيا وا 

 .لمتواصل بين الطالب 

 تنشيط الطالب لتبادل المعارف والمعمومات وتحفزه وتجعمو مشاركا فعاال مع األخرين  -

اإلستفادة الفاعمة من الشبكات اإلجتماعية بما فييا الفايسبوك في مجال اإلتصال  -

 .والتواصل بين الطمبة لنشر الفكر والوعي 

:  أهداف الدراسة - 5

 .توضيح خصائص الشبكات اإلجتماعية ودورىا في توعية وتثقيف الطالب  -

 .معرفة مدى تداول الشبكات اإلجتماعية بين الطالب  -

 .التعرف عمى خدمات الشبكات اإلجتماعية  -

 .تحديد أىمية وميزات الفايس بوك  -

 .مساىمة الفايس بوك في تبادل الثقافات بين الطمبة  -

 .دور موقع التواصل اإلجتماعي الفايس بوك في تنمية وتثقيف الطالب  -
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:  أسباب إختيار الموضوع - 6

كل دراسة ال تخمو من أسباب إلختيارىا سواء كانت ذاتية أو موضوعية وتتمثل ىذه األسباب 

:  فيما يمي 

:  األسباب الذاتية 

الرغبة الذاتية واإلىتمام الشخصي بمعرفة خدمات الشبكات اإلجتماعية الفايس بوك  -

 .ودورىا في تثقيف وتوعية الطالب الجامعي 

:  األسباب الموضوعية 

أما بالنسبة  األسباب الموضوعية فيمكن حصرىا في إنتماء الطالب الجامعي إلى أوسع 

شريحة تتعامل مع شبكات التواصل اإلجتماعي ومعرفة الخدمات الشبكات اإلجتماعية 

. ورغبات الطالب نحو الفايس بوك لممعرفة وتبادل المعمومات والكتب 

:  الدراسات السابقة - 7

:  الدراسة األولى 

من إعداد الباحثة إيمان مذكرة لنيل شيادة ماستر عموم اإلعالم واإلتصال ، تخصص وسائل 

أثر إستخدام المواقع اإلجتماعية عمى اإلتصال التفاعمي داخل " اإلعالم والمجتمع بعنوان 

الوسط الجامعي ؟ 
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أن أغمب المبحوثين يستخدمون : ومن بين النتائج التي توصمت إلييا الدراسة تتمثل في 

الفيس بوك بيدف رفع المستوى العممي وىذا لكونيم ينتمون إلى وسط أكاديمي وأن الفايس 

بوك أتاح ألغمبية المبحوثين فرصة لمتعرف عمى أشخاص يحظ بمعرفتيم في العالم الحقيقي 

، وأن بعض المبحوثين إستفادوا من مناقشة مواضيع مختمفة عبر ىذا الموقع ، كما توصمت 

إلى أن الفايسبوك ساعد معظم المبحوثين عمى تنمية قدراتيم العممية والمينية من خالل 

. مشاركتيم في مجموعات لدييا نفس اإلىتمام 

:  الدراسة الثانية 

دراسة الباحثة ليمى حسين مذكرة لنيل شيادة الماستر في عمم اإلجتماع تخصص التربية ، 

" الفايس بوك ، تويتر " إتجاىات الطمبة نحو إستخدمات شبكة التواصل اإلجتماعي " بعنوان 

دراسة ميدانية عمى عينة من طمبة عمم اإلجتماع ، بجامعة محمد خيضر  بسكرة لسنة 

ما إتجيات الطمبة نحو إستخدمات :  تمحورت إشكالية ىذا التساؤل كالتالي 2014-2015

شبكة التواصل اإلجتماعي ؟ وتيدف ىذه الدراسة إلى أن شبكات التواصل اإلجتماعي توفر 

لمطمبة مساحات لمتفاعل والتواصل مع غيرىم خاصة الشباب الذين يقربون في السن 

واإلىتمامات والحاجات ، كما تمكنيم مع توسيع شبكة عالقاتيم اإلجتماعية من خالل مدىم 

بعالقات إجتماعية عمى المستوى الوطني والعالم العربي وتعميق أواصر عالقاتيم بأقاربيم 

وأصدقائيم ، فشبكات التواصل اإلجتماعي تمثل كما يؤكد البعض وسيمة لمتواصل بين 
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األصدقاء ليس فقط في حدود الحي أو المدينة أو الدولة ، إنما بإتساع الكون في أي مكان 

. من العالم 

:  الدراسة الثالثة 

دراسة الطالبة سعدية خانة ، عزيزة بوقفة ، مريم بن عطاء اهلل ، مذكرة لنيل شيادة الميسانس 

أثر إستخدام مواقع " في عموم اإلعالم واإلتصال تخصص إتصال وعالقات عامة بعنوان 

دراسة وصفية تحميمية " التواصل اإلجتماعي عمى اإلستماع لإلذاعة المحمية بورقمة 

بجامعة قاصدي مرباح ورقمة لسنة , مستخدمي الفيسبوك من طمبة عموم االعالم واالتصال 

:  تمحورت اشكالية ىذا التساؤول التالي  ,2013-2014

ما أثر استخدام طمبة عموم االعالم واالتصال لمفيسبوك عمى االستماع لإلذاعة المحمية 

الجزائرية بورقمة ؟ 

ومن بين نتائج ىذه الدراسة أن فيسبوك أثر عمى أنماط االستماع بالنسبة لطمبة عموم االعالم 

أي من خالل تزويدىم بخدمات تجعل من ,واالتصال من خالل استخداميم المكثف لو 

وتبادل االفكار واكتساب الثقافة والزيادة في ,وكذا متابعة االحداث الجارية ,ذواتيم تتحسن 

 .الرصيد المعرفي عمى ان فيسبوك اثر عمى استماع الطمبة لالذاعة المحمية بورقمة
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: ضبط المفاهيم- 8

: networkالشبكة 

يعرف فايز الشيري الشبكة عمى انيا نظام المعمومات العالمي الذي يتصل ببعضو بواسطة 

 1 اولواحقة ونوابعو الفرعية ipعناوين متفردة معتمدة عمى بروتوكول االنترنت 

:  sociauxاإلجتماع 

, وأصل الكممة من جمع , واالجتماع تقارب اجتماع  ببعضيا البعض,االجتماع ضد االنفراد 

يدل عمى نظام الشئ واجتماعو والعالقات االجتماعية ضد ,والجيم والميم والعين اصل واحد 

  2الفردية

 ىي خدمة الكترونية تسمح لممستحدمين بإنشاء  :social networkالشبكة االجتماعية  

 3كما تسمح ليم بالتواصل مع االخرين ,وتنظيم ممفات شخصية ليم 

انيا مجموعة من المواقع االلكترونية يتم من خالليا التواصل بين مجموعة من : إجرائيا 

 .االفراد الذي تجمعيم ميول واىتمامات مشتركة 

 

                                                           
 . 255ص  . 1986,مؤسسة األبحاث المغوية " . عربي–انكميزي "معجم مصطمحات الكمبيوتر . ويسترنر ، نيوورلد  1
 . 17ص   . 2011دار الفكر لمطباعة والنشر ، : مبادئ عمم االجتماع بيروت . عبد الجواد ، أحمد رفعت  2
 . 2010 ، 14جامعة البراء ، ع : مجمة العموم التكنولوجية ،  عمان . الفيسبوك وعالم تكنولوجيا . عبد اهلل ، عامر  3

 . 19ص 
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 facebookالفيسبوك 

الموقع الذي استاثر بقول وتجاوب الكثير من الناس خصوص الشباب وفي جميع انحاء 

مع  (الدردشة)فيناك من استفاد منو لمتواصل بالصور والممفات والمحادثة ,العالم 

اصدقائو ولو العديد من االستخدامات والمميزات التي تجعمو يحتل المرتبة االولى من بين 

   1وىذا من خالل سيولة االستخدام وتنوع أغراض استخدامو,مواقع التواصل االجتماعي 

موقع يجمع بين افراد التواصل والتعارف وتبادل االراء فيما بينيم لالستفادة : إجرائيا 

: الطالب الجامعي 

ىو ذلك الشخص الذي سمحت لو كفاءتو العممية لالنتقال من المرحمة الثانوية الميني 

 2العالي الى الجامعة تبعا لتخصص فرعي بواسطة شيادة ودبموم يؤىمو لذلك 

.  ىو كل شخص ينتمي لمكان تعميمي معين : إجرائيا 

: أدوات البحث : 9

و دورىا في تثقيف " فيسبوك"بما ان الموضوع يتمحور حول خدمات الشبكات االجتماعية 

 فاعتمدت عمى االستمارة او االستبيان ,طمبة ماستر عمم المكتبات , الطالب الجامعي  

 
                                                           

. 2015الدار المصرية المبنانية ، : القاىرة  . 3ط. خدمات المعمومات في ظل البيئة االلكترونية . فاتن ، سعيد بامفمح - 1
 104ص 

  15ص  . 2009المكتبة العصرية لمنشر والتوزيع ، : مصر . الشباب بين التيميش والتشخيص. احمد محمد ، موسى - 2
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:  االستمارة 

ىي اداة اولية من ادوات ادوات جمع البيانات التي يحتاجيا الباحث  في اطار دراستو 

لمظواىر واالحداث االجتماعية ويعتبر من اكثر االدوات المعروفة والمستخدمة لدى 

 1.الباحثين

وتعرف ايضابانيا وسيمة لالتصال بالمبحوثين واستفساراتيم واحدا وبشكل مماثل وىي 

تقنية مباشرة لتقصي المعمومات من االشخاص تسمح باستفساراتيم قصد الحصول عمى 

 2 .عالقات رياضية وعقد مقارنات كمية

واليدف منيا ىو الحصول عمى المعمومات التي تخدم موضوع البحث مع العينة تتمثل 

في طمبة عمم المكتبات والمعمومات  

: مجتمع البحث 

وىو , ىو جميع االفراد واالشياء او االشخاص الذين يشكمون موضوع مشكمة البحث 

 جميع العناصر ذات العالقة بمشكمة الدراسة التي يسعى الباحث الى ان يعمم عمييا 

 

                                                           
مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر : أساليب البحث العممي في عمم االجتماع ، بيروت . الزيباري ، حمو طاىر -  1

 . 53ص  . 2011والتوزيع،  
دار المنشورات الجامعية، : باتنة . االتجاىات النظرية والتطبيقية في منيجية العموم االجتماعية . مختار ، محي الدين -  2

 . 07ص  . 1999
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 1نتائج الدراسة 

ويعرف ايضا بمجموعة عناصر ليا خاصة او عدة خصائص مشتركة تميزىا عن غيرىا 

 يتمثل مجتمع البحث في 2.من العناصر االخرى والتي يجري عمييا البخث التقصي

 . طالب 190

:  العينة 

ىي عبارة عن مجتمع الدراسة الذي تجمع منو البيانات الميدانية وتعتبر جزء من الكل 

 3لم تعمم نتائج الدراسة عمى المجتمع كمو  ,األصمي المجتمع أفراد نسبة معينة من أي

 والعينة بأكممو كي تكون ممثمة لممجتمع أخذت شريحة أومجموعة فردية :وكذلك ىي 

 اإلختبارية الن النتائج ال لألىدافغير الممثمة بغض النظر عن حجميا ليست مالئمة 

 4. العينة منيم أخذتيمكن تعميميا عمى المجتمع الذين 

كما تتمثل العينة في طمبة ماستر عمم المكتبات والمعمومات و الذي يتمثل عددىم في 

 . طالبا 40

                                                           
ص  . 2006مؤسسة الوراق ، : عمان . أسس البحث العممي العداد الرسائل الجامعية . مروان ، عبد المجيد ابراىيم -  1

157 . 
 . 36ص  . 2002مكتبة الفالح ،  : القاىرة . البحث العممي اجراءاتو ومناىجو . مصطفى ، السيد احمد - 2
  .62ص  . 2006دار القصبة ،  : الجزائر . منيجية البحث العممي في العموم االنسانية. موريس ، انجرس - 3

4 - Maurice .Angers .initiation pratique a la methodiologie des sciences humaines .algerie : 
casba 1997, p 124 
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: منهج البحث- 10

 يمكن تعريف المنيج بانو الطريق الذي يسمكو الباحث لمتعرف عمى الظاىرة او :المنيج 

المشكمة موضع الدراسة والكشف عن الحقائق المرتبطة بيا بغرض التوصل الى اجابات 

  1عمى االسئمة التي تساعد في االجابة عمى تمك التساؤالت

وىو جمع البيانات والمعمومات كافية :اعتمدت في دراستي عمى المنيج الوصفي التحميمي 

ومن ثم دراسة وتحميل ما تم جمعو بطريقة موضوعية وصوال الى ,ودقيقة عن الظاىرة 

عطاء تقرير ,العوامل المؤثرة عمى تمك الظاىرة  كما يعتمد عمى تميل البيانات المحصمة وا 

 2 .وصفي تحميمي لمظاىرة محل الدراسة مع استخالص النتائج ومحاولة تعميميا

والذي يعد انسب منيج ليذه الدراسة حيث اعتمدت عمى االستمارة التي نقوم بتوزيعيا 

  .عمى طمبة الماستر عمم المكتبات

: حدود الدراسة - 11

ال بد ان تتوفر كل دراسة ميدانية عمى حدود ترسم المعالم االساسية ليا في اطار الحدود 

 .الزمنية والمكانية والبشرية 

 

                                                           
 . 43ص .  2007، الدار الجامعية  :االسكندرية . مناىج البحث العممي . مصطفى محمود ، ابو بكر  - 1
العممي وتحميل البيانات باستخدام البرنامج االحصائي   البحثوأساليبمنيجية . محمود ، البياني  ; دالل، القاضي - 2

spss.  148ص .  2008  ،دار الحامد : عمان.  
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: الحدود الزمنية : 11-1

بدأت الدراسة منذ بداية تصميم االستمارة الى غاية توزيعيا وتجميع بياناتيا وتحميميا 

  2017/2018والخروج بنتائج النياية واجريت خالل الموسم 

: الحدود المكانية :11-2

أجريت الدراسة بجامعة مستغانم كمية العموم االجتماعية واالنسانية شعبة  عمم المكتبات 

والمعمومات  

الحدود البشرية  :11-3

 والثانية ماستر عمم المكتبات والمعمومات  األولىتمثمت في طمبة السنة 
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:  تمهيد 

تنتشر اليوم في مختمف أنحاء العالم ، وباإلعتماد عمى شبكة األنترنت ، مواقع وشبكات تعرف 

بإسم الشبكات اإلجتماعية حيث أحدثت ىذه الشبكات نقالت نوعية كبيرة وىي أحدث أدوات 

. اإلعالم الجديد وأكثرىا إستخداما 
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 : مفهوم الشبكات اإلجتماعية -1

الشبكات اإلجتماعية ىي مصطمح يطمق عمى مجموعة من المواقع عمى شبكة األنترنت ظيرت 

 تتيح التواصل بين األفراد في بيئة مجتمع 2.0مع الجيل الثاني لمويب أو ما يعرف بإسم الويب 

بمد ، جامعة ، مدرسة ، شركة ،  )إفتراضي يجمعيم حسب مجموعات إىتمام أو شبكات إنتماء 

 . (إلخ .... 

كل ىذا يتم عن طريق خدمات التواصل المباشر مثل إرسال الرسائل أو اإلطالع عمى الممفات 

 1" .الشخصية لألخرين ومعرفة أخبارىم ومعموماتيم التي يتيحونيا لمعرض 

ىي منظومة من الشبكات اإللكترونية التي تسمح لممشترك  " :تعريف راضي وفايز الشيري 

فييا بإنشاء موقع خاص بو ، ومن ثم ربطو من خالل نظام إجتماعي إلكتروني مع إعضاء 

 2" أخرين لدييم اإلىتمامات واليويات نفسيا 

ىي تطبيقات تربط الناس بعضيم البعض وتستفيد من تبادل خبراتيم   : " تعريف ىند خميفة

 3"وأفكارىم 

                                                           
 دار : عمان . تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال .ماىر ، عودة الشمايمة ، محمود ، عزة المحام ، مصطفى ، يوسف الكافي -  1

  .210 ص . 2014اإلعصار العممي لمنشر والتوزيع ، 
 ." رؤية تحميمية "  الشبكات اإلجتماعية والقيم .بنت عبد الرحمن محمد الدويسري ،  سممى ; بن حسن العريشي، جبريل - 2

  .19 ص   .2015الدار المنيجية لمنشر والتوزيع ، : عمان 
 . 27 ص . 2016 مكتبة ناسي دمياط ، : مصر . مقدمة في عمم اإلتصال .درويش ، عبد الرحيم -  3
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ىي مواقع تشكل مجتمعات إلكترونية ضخمة وتقدم مجموعة من  " :تعريف محمود عبد الستار 

الخدمات التي شأنيا تدعيم التواصل والتفاعل بين أعضاء الشبكة اإلجتماعية من خالل 

عطاء المعمومات والخبرات ، المراسمة : الخدمات والوسائل المقدمة مثل  التعارف والصداقة وا 

والمحادثة الفورية ، إنشاء مجموعات وصفحات لألفراد والمؤسسات المشاركة في األحداث 

 1" .والمناسبات ، مشاركة الوسائط مع األخرين كالصور والبرمجيات 

ىي مواقع تصنف ضمن مواقع الجيل الثاني  "  :2011تعريف موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة 

، وتسمى مواقع الشبكات اإلجتماعية ، تقوم عمى المستخدمين بالدرجة  ( 2.0ويب  )لمويب 

األولى إتاحة التواصل بينيم سواء كانوا أصدقاء تعرفيم عمى أرض الواقع أو كانوا أصدقاء 

 2" عرفتيم في العالم اإلفتراضي 

ىي شبكات عالمية تتيح الفرصة إلى التواصل بين األفراد عبر العالم  " :كما يعرفيا وليد زكي 

من خالل الفضاء المعموماتي تضم في رحابيا ماليين البشر ، ويمكن من خالليا مشاركة 

                                                           
1 -arem , karbinski , facebook and the technology revolution , iv.y.spectrum publication , 2010 
, p 18 . 

 . 2014 الدار العالمية لمنشر والتوزيع ، : الرياض . اإلعالم الجديد والجريمة اإللكترونية .موسى يعقوب ،  عبد الحميم - 2
 . 25ص 
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قامة الصفقات وغيرىا من أوجو التفاعل التي تتم في محيطيا  " اإلىتمامات وتكوين الصدقات وا 
1 .

ىي مساحات إفتراضية في شبكة  "  :lenhart and moddemكما تعرفيا لينيارت ومادن 

ستخدام األدوات المتنوعة  األنترنت ، يستطيع بواسطتيا المستخدمون إنشاء صفحات شخصية وا 

لمتفاعل والتواص مع من يحرفونيم من ذوي اإلىتمامات المشتركة وطرح الموضوعات واألفكار 

 2" ومناقشتيا 

 : نشأة الشبكات اإلجتماعية -2

بدأت مجموعة من الشبكات اإلجتماعية في الظيور في أواخر  التسعينيات مثل 

classmantes.com م لربط زمالء الدراسة موقع 1995 عام sisc degree.com عام 

 م وركز ذلك الموقع عمى الروابط المباشرة بين األشخاص وظيرت في تمك المواقع 1977

الممفات الشخصية لممستخدمين وخدمة إرسال الرسائل مجموعة األصدقاء وبالرغم من توفير 

تمك المواقع الخدمات مشابية لما توجد في الشبكات اإلجتماعية الحالية إال أن تمك المواقع لم 

تستطع أن تكون تدريجيا لماليكيا وثم إغالقيا وبعد ذلك ظيرت مجموعة من الشبكات 

                                                           
 ص . 2014 دار فكر وفن ، : القاىرة . اإلجتماعي أدوات ومصادر لمتغطية اإلعالمية ل مواقع التواص.شفيق ، حسنين -  1

24 . 
 المراىقيين والخصوصية والشبكات اإلجتماعية عمى األنترنت ، تقرير مباشر ، األنترنت . ماري ، مادين ; لينيرت ، أماندا- 2

 . 17 ص . 2007الجديد ومشروع الحياة األمريكية ، 
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 في السنوات 2001م أو 1999اإلجتماعية التي لم تستطع أن تحقق النجاح الكبيرين األعوام 

الالحقة ظيرت بعض المحاوالت األخرى لكن الميالد الفعمي لمشبكات اإلجتماعية ، كما نعرفيا 

 التي حققت نجاحا دفع جوجل  friendster م مع بداية العام ظيرت 2002اليوم كان سنة 

google  لكن لم يتم التوافق عمى شروط اإلستحواذ وفي 2003 إلى محاولة شرائيا سنة ، 

 كمنصة لمتدوين ثم تحولت skyrocheالنصف الثاني من نفس العام ظيرت في فرنسا شبكة 

 1. م 2007بشكل كامل إلى شبكة إجتماعية سنة 

ىي خدمة إلكترونية  " odlis في قاموس social networkوجاء تعريف الشبكة اإلجتماعية 

" تسمح لممستخدمين بإنشاء وتنظيم ممفات شخصية ليم ، كما تسمح ليم بالتواصل مع األخرين 
2  

 وىي مجموعة 2.0ىي أحد المكونات األساسية الميمة الويب  : " alexanderكما يعرفيا 

" . البرامج التي تدعم التفاعل بين المجموعات 

أن الشبكات اإلجتماعية ىي برمجيات تدعم إتصال مجموعة من الناس : وترى عبير سالمة 

تمكنيم من المقاء والحوار بواسطة كمبيوتر متصل باألنترنت ، وتيدف إلى تأسيس جماعات  

 

                                                           
  .64 ص . 2014 دار أسامة لمنشر والتوزيع ، : عمان . اإلعالم الجديد شبكة التواصل اإلجتماعي .خميل شقرة ، عمي -  1

2 -www.abc.clio /odlis search odlis .aspx ,  15:23 عمى الساعة 2017-12-15تاريخ اإلطالع  

http://www.abc.clio/
http://www.abc.clio/
http://www.abc.clio/


 انشبكات اإلجتماعية                                                           ول  األفصمال
 

 23 

 virtual communiters " 1إفتراضية 

 إلى المركز 2008وقد إستطاعت بسرعة تحقيق إنتشار واسع لتصل حسب إحصائيات يناير 

 2.السابع في ترتيب الشبكات اإلجتماعية حسب عدد المشتركين 

 وىو موقع google م ظير موقع يبمغ عدد مشاىدات صفحاتو أكثر من 2005ومع بداية عام 

my space األمريكي الشيير ويعتبر من أوائل وأكبر الشركات اإلجتماعية عمى مستوى العالم 

 حتى my spaceومعو منافسو الشيير فايس بوك والذي بدأ أيضا في اإلنتشار المتوازي مع 

 م بإتاحة تكوين التطبيقات المؤطرين وىذا ما أدى إلى زيادة 2007قام الفايس بوك في عام 

 مميون مستخدم 500أعداد مستخدمي فيس بوك بشكل كبير ويعتقد أنو عددىم حاليا يتجاوز 

 3.عمى مستوى العالم 

:  خصائص الشبكات اإلجتماعية - 3

:  الشبكات اإلجتماعية ىي المواقع اإللكترونية التي تتمتع بخصائص فريدة بيا وىي كالتالي 

                                                           
دار الفجر لمنشر والتوزيع :  القاىرة .ىبة ربيع شبكات التواصل اإلجتماعي والممارسة اإلعالمية:  ترجمة .نيك ، كولدري -  1
  .33 ص . 2014، 
 ص . 2007دار المتنبي لمنشر والتوزيع ، :  قطر . ثقافة مواقع التواصل اإلجتماعي والمجتمعات المحمية .خالد سميم - 2

177.  

دار الحامد لمنشر :  عمان . social media" : أسس ومفاىيم وزقيم "  ميارات التواصل اإلجتماعي .العمي ، صالح - 3
 . 264ص .  2015والتوزيع ، 
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 وسائل المواقع اإلجتماعية تشجع المساىمات وردود الفعل من  :participationالمشاركة 

. األشخاص الميتمين ، حيث إنيا تطمس الخط الفاصل بين وسائل اإلعالم والجميور 

 معظم وسائل اإلعالم عبر  مواقع التواصل اإلجتماعي تقدم خدمات  :opennessاإلنفتاح 

مفتوحة لردود الفعل المشاركة أو اإلنشاء والتعديل عمى الصفحات ، حيث أنيا تشجع التصويت 

والتعميقات وتبادل المعمومات ، بل نادرا ما توجد أية حواجز أمام الوصول واإلستفادة من 

. المحتوى 

 حيث تتميز مواقع التواصل اإلجتماعي ووسائل اإلعالم  : conversationالمحادثة 

اإلجتماعية عن التقميدية من خالل إتاحتيا لممحادثة في إتجاىين ، أي المشاركة والتفاعل مع 

 1.الحدث أو الخبر أو المعمومة المعروضة 

 وسائل اإلعالم اإلجتماعية تسمح لممجتمعات المحمية لتشكيل مواقعيا  :communityالمجتمع 

الخاصة بسرعة والتواصل بشكل فعال ، ومن ثم ترتبط تمك المجتمعات في العالم أجمل حول 

ىتمامات مشتركة ، مثل حب التصوير الفوتوغرافي أو قضية سياسية ، أو التعمم ، أو  مصالح وا 

. برنامج تمفزيوني مفضل ويصبح العالم بالفعل قرية صغيرة تحوي مجتمعا إلكترونيا متقاربا 

 تتميز مواقع التواصل اإلجتماعي بأنيا عبارة عن شبكة إجتماعية  :connectednessالترابط 

مترابطة بعضيا مع بعض ، وذلك عبر الوصالت والروابط التي توفرىا تمك المواقع والتي 
                                                           

  .27 ص . 2005الجناديرية لمنشر والتوزيع ، :  عمان . شبكات التواصل اإلجتماعي .عبد الغفار ، محمد -  1 
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تربطك بمواقع أخرى لمتواصل اإلجتماعي أيضا مثل خبر  ما عمى مدونة تعجبك فترسمو إلى 

 1.معارفك عمى الفايسبوك وىكذا مما يسيل ويسرع من عممية إنتقال المعمومات 

:  نماذج الشبكات اإلجتماعية - 4

 ىو موقع يساعد عمى تكوين عالقات بين المستخدمين ،  ( : facebook)الفيس بوك  - أ

يمكنيم من تبادل المعمومات والممفات والصور الشخصية ومقاطع الفيديو و التعميقات ، 

كل ىذا يتم في عالم إفتراضي يقطع حاجز الزمن والمكان ، ويعد موقع الفايس بوك 

.  اليوم منبرا إفتراضيا لمتعبير 

 ىو موقع شبكات إجتماعية يقدم خدمة تدوين مصغر ،  ( :twitter )تويتر  - ب

 حرف 140 عن حالتيم بحد أقصى twiterوالتي تسمح لمستخدميو بإرسال تحديثات 

لمرسالة الواحدة ، وذلك مباشرة عن طريق موقع تويتر أو عن طريق إرسال رسالة نصية 

 . أو برامج المحادثة الفورية أو التطبيقات  smsقصيرة 

 ىي شبكة إجتماعية ، تم  :+ google / googleجوجل أو جوجل بمس  - ت

 ، ولكن لم 2011 يونيو 28إنشاؤىا بواسطة شركة جوجل ، وتم إطالقيا رسميا يوم 

يكن التسجيل مسموحا إال بواسطة الدعوات فقط بسبب وجود الخدمة في الطور 

 .التجريبي 

                                                           
  .28 ص . مرجع سابق .محمد ، عبد الغفار -  1
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 فما فوق 18 فتح جوجل بمس ألي شخص من سن 2011 سبتمبر 20ولكن في يوم 

  1.التسجيل دون الحاجة ألي دعوة من أي شخص أخر 

 john bargerم عمى يد 1997 ظيرت المدونات في عام  :weblogالمدونات  - ث

 ، وىو موقع شخصي عمى 1999إال أن إنتشارىا عمى نطاق واسع لم يبدأ إال بعد عام 

شبكة األنترنت ، يبدون فيو أرائيم ومواققفيم حول مسائل متنوعة وتكون ىذه المدونات 

مؤرخة ومرتبة زمنيا وتصاعديا وىذه المدونات منظمة تنظيما ذاتيا تساعد األفراد عمى 

 2.التفاعل من خالل المشاركة والتعمم عبر تبادل األفكار والمعمومات 

 : ومن مميزات المدونات ىي 

سيولة اإلنشاء فال تحتاج لمعرفة كبير ة أو خبرة بمغات البرمجة ، فيناك الكثير من  -

. القوالب الجاىزة المساعدة في اإلنشاء والتصميم 

 .سيولة التدوين والنشر  والخروج عن األنظمة التعقيدية والحجز عمى األفكار واآلراء  -

 .حفظ حقوق النشر والطباعة لألفكار ، الكتابات والتدوينات واإلخراجات  -

                                                           
 مكتب : القاىرة .دور مواقع شبكات التواصل اإلجتماعي في تدعيم الصورة اإلعالمية . عاشور عبد العزيز ، راندة -  1

 . 22 ص . 2015العربي لممعارف ، 
 . 23 ص .مرجع سابق ذكره  .عاشور عبد العزيز  ، راندة -  2
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 ، فيمكن facebookإمكانية التفاعل مع الجميور ، وىو ما يسمى بالتغذية الراجعة  -

  1.لمجميور الرد والمشاركة عمى الموضوع المدون 

 :  my spaceماي سبايس 

ىو أكبر  مودل في شبكة األنترنت لمتشبيك اإلجتماعي لألصدقاء ، وىو يقدم ليم أركانا خاصة 

لتقديم لمحات عن حياتيم الشخصية ومدوناتيم ومجموعاتيم ومقاطع الفيديو التي يعرضونيا في 

. الموقع 

 :  youtubeاليوتوب 

موقع اليوتوب ىو أكبر موقع عمى شبكة األنترنت يسمح لممستخدمين يرفع ومشاىدة ومشاركة 

مقاطع الفيديو  بشكل مجاني كمستخدمين عاديين ويتميز ىذا الموقع بخاصية تمكنو من العمل 

 2.مع مواقع أخرى 

 :  orkutأوركت 

وىو منتج جوجل والذي لم يمق رواج كبير في أمريكا لوجود العمالق فيسبوك وماي سبايس ، 

. يمتمك موقع أوركت ، الممموك لشركة جوجل شيرة ىائمة في اليند وكذلك في البرازيل 

                                                           
 2011الشبكة العربية لحقوق اإلنسان ، :  القاىرة . األنترنت في خدمة التعبير . مينا ، ممدوح ; كريم ، عبد الراضي-  1
 . 17ص .

  350ص  . 2013دار اليازوري العالمية لمنشر والتوزيع ، : عمان . اإلعالم والمعمومات واألنترنت . القندليجي ، عامر -  2
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 يتيح 2010ىو تطبيق مجاني لتبادل الصور ، أطمق في أكتوبر عام  : instgrameأنستغرام 

ضافة فمتر رقمي إلييا ومن تم مشاركتيا في مجموعة متنوعة  لممستخدمين إلتقاط الصور ، وا 

 1.من خدمات الشبكات اإلجتماعية وفي شبكة أنستغرام نفسية 

:  أهمية الشبكات اإلجتماعية - 5

:  ترجع أىمية الشبكات اإلجتماعية إلى أنيا 

تساعد عمى تبادل األراء بين المستخدمين بعضيم البعض ، والتعرف عمى ثقافات الشعوب / 1

. األخرى 

.  وسيمة عابرة لمحدود لمتواصل بين األشخاص ، فتتيح لمفرد تكوين صدقات من دول أخرى / 2

. وسيمة لممارسة األنشطة الثقافية واإلجتماعية التي تيدف إلى التقارب بين األفراد / 3

. تسييل عممية التواصل مع األخرين / 4

تفتح أبوابا تمكن من إطالق اإلبداعات والمشاريع التي تحقق األىداف وتساعد المجتمع / 5

 2.عمى النمو 

 
                                                           

  .35ص  . 2012دار أسامة لمنشر ، : عمان . تكنولوجيا وسائل اإلتصال الجماىيري . محمد ، الياشمي - 1
تأثير شبكات التواصل اإلجتماعي عمى جميور المتمقين ، دراسة مقارنة لممواقع اإلجتماعية والمواقع . محمد ، المنصور - 2

  .50ص  . 2012كمية األداب األكاديمية العربية المفتوحة ، : مصر . اإللكترونية ، رسالة ماجيستر 
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:  خدمات الشبكات اإلجتماعية - 6

ىي خدمات تؤسسيا وتبرمجيا شركات كبرى لجمع المستخدمين واألصدقاء ومشاركة األنشطة 

لمبحث عن تكوين صدقات والبحث عن إىتمامات وأنشطة لدى أشخاص أخرين ومن بين 

:  الخدمات التي تقدميا ىذه المواقع أو الشبكات ىي 

إتاحة المجال لألفراد الدخول إلى المواقع اإلجتماعية والتعريف بأنفسيم ومن ثم التواصل  -

مع اآلخرين الذين تربطيم بيم إىتمامات مشتركة وتنقسم المواقع اإلجتماعية إلى قسمين 

 :رئيسين 

 ىي مواقع تضم أفراد أو مجاميع من الناس تربطيم إطارات مينية أو إجتماعية محددة  :1قسم 

، وتعتبر  ىذه المواقع مغمقة وال يسمح بالدخول إلييا من عامة الناس ، عدا من ىم أعضاء في 

ىذه المواقع التي تتحكم فييا شركات أو مؤسسات معينة ، وىي من تقوم بدعوات المتسببين 

. إلييا 

 مواقع التواصل اإلجتماعي المفتوحة لمجميع وتحق لمن لديو حساب عمى األنترنت ،  :2قسم 

ختيار أصدقائو والتشبيك معيم وتبادل الممفات   ، والصور ومقاطع الفيديو 1اإلنضمام إلييا وا 

.  وغيرىا ، ومن بين ىذه المواقع الفيس بوك 

                                                           
  20-19ص  . 2014دار النفائس لمنشر والتوزيع ، : عمان . ثورة الشبكات اإلجتماعية . خالد ، غسان يوسف المقدادي - 1
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خدمات أخرى يمكن  (شبكات إجتماعية  )يمكن القول بأن لمواقع التواصل اإلجتماعي  -

 : إنجازىا فيما يمي 

جراء محادثات ونقاشات وتبادل المعمومات كوضع صفحات  (1 تكوين صدقات وا 

 .ومجموعات في موقع الفايس بوك ألخد المعمومات الميمة والمتعمقة بالبحث والدراسة 

ستقبال الرسائل وكذا الفيديو والصور وكذا  (2 رسال وا  تتيح لممستخدمين المحادثة الفورية وا 

 .التدوين ومشاركة الممفات 

تتيح ىذه المواقع إمكانية لممستخدمين بإرفاق الممفات والكتابة حول مواضيع مختمفة تيم  (3

 .المشتركين األخرين في نفس الصفحة وتخدم مصالحيم 

أي في ىذه  )كذلك توفر مختمف المواقع إمكانية التعميق عمى المواضيع المطروحة فييا  (4

 1 .(المواقع 

:  عالقة الشبكات اإلجتماعية بالطالب 

بإمكان الطالب البحث عن المستجدات في مجال : متابعة المستجدات في التخصص  -

مادة العممية التي يدرسيا وىذا يحافظ عمى صمة الطالب بالمعمومات الجديدة في 

 .التخصص 

                                                           
  .21ص . مرجع سابق . خالد ، غسان يوسف المقدادي - 1
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بإمكان الطالب مراجعة األبحاث من خالل إرساليا والتزود : - مراجعة الكتب واألبحاث  -

 .بتغذية الرجعية عمى الفايسبوك 

تبادل المعرفة مع األخرين في كافة أنحاء العالم مما يساىم في نشر الفكر  والوعي  -

 . وتبادل الثقافات بين الطمبة 

تبادل الخبرات العممية والتعميمية مع الطمبة تجمعيم نفس الميول أو الشغف أو المستوى  -

 .التعميمي 

 .إكساب الميارات اإلجتماعية لمطالب  -

 .كشف اإلىتمامات وتحميل الشخصية  -

 .نشر المعمومات واألفكار واألراء واألنشطة بين الطالب  -

 .تفعيل مبدأ الحوار والنقاش  -

 .تحفز عمى التفكير اإلبداعي  -

 1.تحقيق الشفافية بين الطالب  -

 

 

 

                                                           
1 -www.alyasseer:net /vb/shouthuread.php 20:40 عمى الساعة  2018-01-29:  تاريخ اإلطالع   

http://www.alyasseer:net
http://www.alyasseer:net
http://www.alyasseer:net
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:  خالصة الفصل 

من خالل ىذا الفصل أصبحت شبكات التواصل اإلجتماعي مواقع عمالقة لمتواصل اإلجتماعي 

، تقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخدمات والمزايا كما تعد منبرا لطرح األفكار لشريحة كبيرة 

حيث أتاحت لمطالب الجامعيين إنشاء مجموعات عبر األنترنت كما تعتبر سالح ذو حدين 

. يمكن أن تكون مفيدة لمطمبة إذا أدركوا كيفية إستثمارىا بشكل أمثل 
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:  تمهيد 

يعتبر الفايسبوك إطار عمل رائع في العممية التثقيفية وأكثر مواقع الشبكة اإلجتماعية شعبية 

 .عمى األنترنت ويمكن الوصول إليو بسيولة سواء من أجيزة الكمبيوتر أو من اليواتف النقالة 
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  : facebookتعريف الفايسبوك -1

الفايسبوك ىو شبكة إجتماعية إستأثرت بقبول وتجاوب كبير مع الناس خصوصا مع الشباب 

في جميع أنحاء العالم ويعتبر إحدى وسائل اإلتصال اإلجتماعي الحديثة التي ساعدت عمى 

 1.ربط العديد من الناس ميما إختمفت مواقعيم وأماكنيم وأوقاتيم وأعماليم 

 وتنتمي لشبكات التواصل اإلجتماعي wlوىو شبكة لمتواصل اإلجتماعي تستخدم تقنية بال 

وتتيح لممستخدمين تكوين الصدقات وتبادل اإلىتمامات والمشاركة في األنشطة المختمفة وتتيح 

أيضا خدمات البحث ، كما تقدم خدمات المحادثة الفورية و الوسائل الخاصة والعديد من 

 2.الخدمات األخرى 

وىو موقع إلكتروني لمتواصل اإلجتماعي وقد عرف موقع ويب أوبيديا الموقع اإللكتروني 

اإلجتماعي عمى أنو التعبير المستخدم يوصف أي موقع إلكتروني يخول مستخدمي إنشاء 

ممفات شخصية ونشرىا بشكل عالمي عبر ذلك الموقع وتكوين عالقات مع مشتركين أخرين 

 3.عمى نفس الموقع يكون بإمكانيم الدخول إلى ممفاتيم الشخصية 

مصطمح الفيس بوك كما ىو معروف في أوروبا يشير إلى دفتر ورقي يحمل صورا ومعمومات 

ألفراد جامعة معينة أو مجموعة ومنو جاءت تسمية الموقع وتعتبر ىذه الطريقة شائعة 
                                                           

  .21 ص . 2009دار المعتز لمنشر والتوزيع ، :  عمان . شبكة المعمومات العالمية  األنترنت .الشديقات ، خميل  - 1
  .134 ص . 2003مطابع الحميض ، :  الرياض . الوسائل التعميمية ومستجدات تكنولوجيا التعميم .الشرىان ، جمال - 2
  .51 ص . 2012مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع ، :  الكويت . الفايسبوك والشباب العربي . أحمد ،ليمى جرار- 3
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لألشخاص خصوصا في الجامعات األجنبية بعضيم حيث يتصفح المنتسبون في الجامعة ىذه 

  1.الدفاتر لمعرفة المزيد من الطمبة الموجودين في نفس الكمية 

الفيس بوك باإلنجميزية موقع ويب التواصل اإلجتماعي يمكن الدخول إليو مجانا وتديره شركة 

 2.الفيس بوك محدودة المسؤولية كممكية خاصة ليا 

يعرف الزياني الفيسبوك أنو شبكة إجتماعية عمى األنترنت تتيح لمستخدمييا إدخال بياناتيم 

 3.الشخصية ومشاركتيم مع بقية مستخدمي الموقع 

 أو كتاب الوجود بالمغة العربية ىو موقع الشبكات اإلجتماعية أي facebookويعرف الفيسبوك 

أن يبرز نفسو ، وأن يعزز مكانتو  (كالشركات  )أنو يتيح عبره لألشخاص العاديين واإلعتبارين 

عبر أدوات الموقع لمتواصل مع أشخاص أخرين ضمن نطاق ذلك الموقع أو عبر التواصل مع 

  4.األخرين ، أو إنشاء روابط تواصل مع اآلخرين 

 socialأن الفايسبوك ىو حركة إجتماعية " مارك زوكربيرج " يرى مؤسس الفايسبوك 

movement ، وأداة أو وسيمة التواصل وأنو سوف يزيح البريد اإللكتروني ويحل محمو 

                                                           
 . واقع إستخدام شبكات التواصل اإلجتماعي في العممية التعميمية ، رسالة دكتوراه .عمي إبراىيم ، خديجة عبد العزيز -  1

  . 429 ص . 2014 جامعة صعيد ، :مصر 
2 -http://bouhoot .bloqspot.com  19:39 عمى الساعة 28/01/2018تاريخ اإلطالع  

 . 124 ص . 1999عالم الكتب ، :  القاىرة .دراسة الجميور في بحوث اإلعالم  .عبد الحميد ، محمد - 3
 دار العربي لمنشر والتوزيع ، : القاىرة . وسائل اإلتصال الحديثة من الجريدة إلى الفايس بوك .حسين عامر ، فتحي -  4

  .203 ص . 2011

http://bouhoot/
http://bouhoot/
http://bouhoot/
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ويسيطر عمى كل نواحي النشاطات الثقافية واإلجتماعية وغيرىا ، ولذلك فإن اليدف من ىذا 

 1.اإلختراع ىو جعل العالم مكانا أكثر إنفتاحا 

:  نشأة الفيسبوك 

 التابع لجامعة  facematchإنطمق موقع الفيسبوك كنتاج غير متوقع من موقع فيس ماتش 

ىارفارد يعتمد عمى نشر صور لمجموعة من األشخاص ثم يختار رواد الموقع الشخص األكثر 

 عن طريق إختراق 2003 أكتوبر 28جاذبية وقد قام مارك زوكربيرج بإبتكار الفيس ماتش في 

مناطق محمية في شبكة الحاسوب الخاصة بالطمبة في السكن الجامعي وعند إكتشاف إدارة 

نتياك  تيمت زوكربيرج بخرق قانون الحماية وا  جامعة ىارفارد األمر سارعت في إغالق الموقع وا 

خصوصية األفراد مما يعرضو لمطرد من الجامعة ولكن في النياية تم إسقاط كل التيم عنو ، 

 ، كانت عضوية الموقع في 2004 نوفمبر 04فقام بتأسيس موقع الفيس بوك تحديدا في 

ج أقدم كميات جامعة ىارفارد وخالل الشير األول من .البداية قاصرة عمى طمبة ىارفارد كوليد

ج أقدم كميات جامعة ىارفارد .إتاحة الموقع لإلستخدام قام أكثر من نصف طمبة ىارفارد كوليد

وخالل الشير األول من إتاحة الموقع لإلستخدام قام أكثر من نصف طمبة الجامعة بالتسجيل 

 فتح الفايسبوك أبوابو أمام جامعات ستنفورد وكولومبيا 2004في ىذه الخدمة وفي شير مارس 

                                                           
 . دور شبكات التواصل اإلجتماعي في التسويق المعاصر ، األكاديمية لمدراسات اإلجتماعية واإلنسانية .فالق ، محمد - 1
  .16 ص . 2017.  18ع
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وبيل ، بعد ذلك إتسع الموقع أكثر وفتح أبوابو أمام جميع كميات مدينة بوسطن وجامعة إيفي 

  1.ليج وشيئا فشيئا أصبح متاحا لمعديد من الجامعات في كندا والواليات المتحدة االمريكية 

 م تم نقل مقر الفيس بوك إلى مدينة بالوالتو في والية 2004وفي شير أفريل من عام 

 م 2005كاليفورنيا كما قام الفيس بوك بإصدار نسخة لممدارس الثانوية في سبتمبر من عام 

وخالل ىذه الفترة كانت شبكات المدارس الثانوية بحاجة إلى دعوة لإلنضمام إلى الموقع بعد 

ذلك أتاح الموقع إشتراك الموظفين من العديد من الشركات من بينيم شركة أبل المندمجة 

 فتح الموقع أبوابو أمام جميع األفراد من 2006 سبتمبر من عام 26وشركة مايكروسوفت وفي 

 أعمن 2008 عاما فأكثر والذين لدييم عنوان بريد إلكتروني صحيح وفي أكتوبر من عام 13

 2القائمون عمى إدارة الفايسبوك من إتخاذ مدينة دبمين عاصمة إيرلندا صقرا دوليا لو 

:  خصائص ومميزات الفايسبوك 

يتضمن الفاسيبوك كشبكة إجتماعية بعدد من السمات التي تتيح لممستخدمين التواصل مع 

:  بعضيم البعض أىميا 

                                                           
  . 45 ص . 2012 دار المسيرة ، :  عمان . مدخل إلى وسائل اإلعالم الجديد .الديممي ، عبد الرزاق -  1
 فاعمية إستخدام شبكات التواصل اإلجتماعي في تحصيل العموم واإلتجاه نحو مجتمع .بنت ظاىرة محمد العنزي ، جوىر -  2

  .04 ص . ه 1434– ه 1433 جامعة أم القرى ، .المعرفة لدى طالبات الصف الثالث متوسط ، رسالة دكتوراه 
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 أو لوحة الحائط وىي عبارة عن مساحة متخصصة في صفحة الممف  :wallخاصية 

الشخصي ألي مستخدم بحيث تتيح لألصدقاء إرسال الرسائل إلى ىذا المستخدم أو الكتابة عمى 

. حائط المستخدم 

تتيح إرسال نكزة إفتراضية إلثارة اإلنتباه إلى بعضيم " غمزة "  أو نكزه  :pokesخاصية 

. البعض ، وىي عبارة عن إشيار يخطر المستخدم بأن أحد االصدقاء يقوم بالترحيب بو 

 أو الصور التي تمكن المستخدمين من تحميل األلبومات والصور إلى الموقع  photosخاصية 

 أو الحالة تتيح إمكانية إبالغ أصدقائيم بأماكنيم وما يقومون بو من أعمال  :statusخاصية 

  1.في الوقت الحالي 

 أو التعميقات وىي سمة متعمقة بالتدوين تسمح بإضافة العالمات والصور  :motosخاصية 

التي يمكن تضمينيا ، وقد تمكن المستخدمون من جمب أو ربط المدونات وىذا باإلضافة إلى 

:  خدمات الرسائل والدردشة وىناك سمة يوفرىا الفيس بوك ىي 

Gift:  أو إرسال اليدايا التي تتيح لممشتركين إرسال اليدايا اإلفتراضية إلى أصدقائيم تظير 

 2.عمى الممف الشخصي لممستخدم الذي يقوم بإستالم اليدية 

                                                           
 20 ص . 2010 مدونة شمس النيضة ، . أثر موقع الفايسبوك عمى المجتمع .خضر فضل اهلل ، وائل مبارك - 1

http://sunimprovblogspotcom  14:20 عمى الساعة 2018-01-28 تاريخ اإلطالع .  
  .21 ص . مرجع سابق ذكره .وائل مبارك خضر فضل اهلل - 2

http://sunimprovblogspotcom/
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:  ومن مميزات الفيس بوك ما يمي 

 فعندما تشترك بالموقع عميك أن تنشئ ممفا شخصيا يحتوي عمى  : profielالممف الشخصي 

معموماتك الشخصية ، صور ، األمور المفضمة وكميا معمومات مفيدة من أجل سيولة التواصل 

. مع األخرين 

  وبيا يستطيع المستخدم إضافة أي صديق أو أن يبحث عن أي  :add friandإضافة صديق 

. فرد موجود عمى شبكة الفيس بوك بواسطة بريده اإللكتروني 

 تستطيع من خالل خاصية إنشاء مجموعة إلكترونية عمى األنترنت  : groupeإنشاء مجموعة 

أن تنشأ مجتمعا إلكترونيا يجتمع حول قضية معينة ويستطيع جعل إشتراك ىذه المجموعة 

 1.حصريا لمعائمة واألصدقاء أو عامة يشترك بيا من ىو ميتم بموضوعيا 

 التي تظير عمى الصفحة الرئيسية لجميع المستخدمين ،  : news feedالتغذية اإلخبارية 

حيث تقوم بتمييز بعض البيانات ، مثل التغيرات تحدث في الممف الشخصي وكذلك األحداث 

. المرتقبة 

 وىو المكان أو الفسحة اإلفتراضية الذي يتيح لممستخدمين نشر   : market placeالسوق 

 

                                                           
  .157 ص . 2008الشروق ، :  عمان . المفاىيم والوسائل التطبيقات . اإلعالم الجديد .صادق ، عباس - 1
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 1.إعالنات مبوبة مجانية 

:  فائدة الفيسبوك 

يقدم الفايسبوك لجميع الفئات العمرية فوائد كثيرة لمستخدميو فعمى الرغم من إختالف األعمار 

:  والثقافات ، إال أن مميزاتو القدرة الرائعة عمى التواصل وىنا بعض الفوائد 

 .يزود المتعمم بالرفاىية والمتعة أثناء التعميم  -1

شباع الحاجات وزيادة الثقة لمطالب  -2  .يعتبر الفايسبوك أداة مفيدة لتنمية الذات وا 

وسيمة تواصل مجانية حيث بإمكان الطالب أو المعمم إنشاء صفحة دراسية يتبادلون فييا  -3

 .المعمومات بال رسوم 

 .متابعة األخبار الجديدة وما يحدث حول العالم  -4

يعتبر الفايسبوك مساحة كبيرة لمحوار والنقاش فيو وسط إجتماعي ال مثيل لو إلحتوائو  -5

 .عمى ثقافات متعددة بمغات وعادات مختمفة 

يمكن إستغالل الفايسبوك في نشر المواقع والمدونات والحصول عمى أالف الزوار  -6

 2.مباشرة من الموقع 

 
                                                           

  .158 ص . مرجع سابق .عباس صادق - 1
 دار المعرفة الجامعية : القاىرة . العالقات اإلجتماعية لمشباب بين دردشة األنترنت والفيس بوك .حالوة ، محمد السيد -  2

  .113 ص . 2011لمطبع والنشر  والتوزيع ، 
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:  خدمات الفايسبوك 

:  إن شبكة الفايسبوك تقدم مجموعة من الخدمات األساسية تتمثل بالدرجة األولى في 

 تتيح شبكة الفايسبوك إمكانية الدردشة التي تمكن مرتادي الشبكات من :الدردشة  -1

 .التواصل فيما بينيم والتحدث في مواضيع مختمفة عبر الصفحات الشخصية الخاصة 

 . وىي خاصية يتيحيا الفيس بوك بشكل مبسط وسيل لمغاية لكافة األصدقاء :الرسائل  -2

 بإمكان أي شخص لديو صفحة شخصية عمى شبكة :التعرف عمى أىم المناسبات  -3

أن يثبت المناسبات اليامة التي تخصو ويرغب " الفايسبوك " التواصل اإلجتماعي 

 .بحضور أو  مشاركة األصدقاء معو فييا 

 فعمت شبكة التواصل اإلجتماعي خاصية اإلتصال باليواتف التي تحتوي :اإلتصال  -4

عمى تطبيق الفيسبوك عمى اليواتف الذكية حيث بإمكان األشخاص اإلتصال فييا بينما 

 1 .(الصوت والصورة  )مجانا ، ويمكن تطبيق اإلتصال بشكل صوتي أو مرئي 

 مكنت شبكة الفيسبوك روادىا من إمكانية التواصل فيما بينيم بمجموعات :المجموعات  -5

متنوعة بعيدة عن الصفحة الرئيسية حيث يتم اإلشتراك فييا من قبل الراغبين في طرح 

الموضوعات المختمفة أو متابعة القضية التي تثار عمى المجموعة حيث يصل كل 

                                                           
:  القاىرة . تأثير شبكات التواصل اإلجتماعي اإلعالمية عمى جميور المتمقين .محي الدين محمد الدييي ، إسماعيل -  1

  .447 ص . 2015مكتبة الوفاء القانونية ، 
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منشور يتم إضافتو عمى المجموعة بإشعار لكل مستخدم منضم لممجموعة ، وتنقسم 

 : المجموعات إلى 

 ويخصص بعض األشخاص المستخدمين لشبكة الفيسبوك لتناول :مجموعات مفتوحة  - أ

مواضيع عديدة لكنيا تمكن أي مستخدم لمشبكة البحث واإلنضمام لممجموعة بعد موافقة 

 أي عضو منيا 

 يستخدميا بعض رواد شبكة الفيسبوك لمناقشة المواضيع :مجموعات سرية  - ب

الخاصة بيم بشكل سري دون تعميم عمى الشبكة ، ويمكن اإلستفادة منيا في نطاق 

 .الوظائف الخاصة وغيرىا 

 حيث تتيح شبكة الفيسبوك لكافة المستخدمين خدمة البحث التي تمكن :البحث  -6

 1.المستخدم من البحث عن األصدقاء القدمى والجدد إلضافتيم والتواصل معيم 

:  ومن الخدمات التي يقدميا الفيس بوك أيضا ىي 

 .إمكانية تكوين ألبومات صور خاصة بالمشترك وعائمتو وأصدقائو  -

 .يكون متاح لألصدقاء األخرين واإلطالع عمييا  -

يتيح الفايسبوك لمستخدميو تقديم دليال خاصا بما يتضمن ماليين من تطبيقات ألغراض  -

 .كثيرة ومتنوعة 

                                                           
  .448 ص . مرجع سابق .محي الدين محمد الدييي ، إسماعيل -  1
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 إمكانية إضافة روابط ميمة لممستخدم مثل مواقع الفيديو المفضمة ، مواقع مينية وثقافية  -

كما يوجد خدمة المالحظات فيي فكرة جديدة يفتقر إلييا الكثير  من المواقع ويكاد بيا  -

الفايسبوك حيث تكون ىذه الخاصية بمثابة مفكرة يسجل فييا صاحب الصفحة 

رتباطاتو ، والفيسبوك الذي كان يعني في بداية ظيور  الدفتر  )الشخصية أىم مواعيد وا 

 1 .(الورقي 

:  دور الفايسبوك في تثقيف الطالب 

. أنيا مصدر جيد لمحصول عمى المعمومات 

  أنو يمكن اإلستفادة منيا في العديد من الخدمات التعميمية والثقافية. 

  عمل عمى تحويل المستخدم ليا من متمقي المعمومات كما في وسائل اإلعالم التقميدية

 .إلى منتج المعمومات ومشارك فييا 

  إن الكثير من الطالب يستخدم شبكات التواصل اإلجتماعي الفايس بوك لمدردشة وثم

 .أصبح الطالب يتبادلون وجيا النظر الثقافية واألدبية 

  مساىمة الفايسبوك في تثقيف ونشر األفكار من خالل تطبيقات متعددة التي تسيم في

 .إثراء العممية التعميمية 

                                                           
 معيد الوارف لمدراسات اإلنسانية ، ،ثقافة الشباب بين تحديات األنترنت وعجز الدولة :  مقال بعنوان .الورداني ، يوسف - 1

 . 14:33 عمى الساعة 2018-01-24:  تاريخ اإلطالع  http://alworef .org، 2009وراف الشباب ، 

http://alworef/
http://alworef/
http://alworef/
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  عمل عمى خمق جو من التعاون بين الطمبة والحوار البناء وذلك عن طريق متابعة

 1.المدونات زمالئيم والتعميق عمييا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
. مجمة التربية . جامعة عمان األىمية : عمان . إستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي في العالم العربي . زاىي ، زاىر - 1
  . 59ص  . 15ع
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:  خالصة الفصل 

نستخمص أن الفايسبوك أتاح مجاال واسعا أمام الطمبة لمتعبير ومشاركة أفكار ىم مع اآلخرين 

وتبادل المعمومات والثقافة والحصول عمى المعارف ونشر األفكار إلثراء العممية التعميمية وخمق 

.    جو من التعاون بين الطمبة والحوار 
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: التعريف بمكان الدراسة-1

:  التعريف بجامعة عبد الحميد بن باديس :1-1

جامعة عبد الحميد بن باديس ىي احدى جامعات الغرب الجزائري تقع رئاستيا في الناحية الشرقية 

وتتوزع كمياتيا عمى مختمف انحاء الوالية وىي مؤسسة عمومية ذات طابع ,لوالية مستغانم بخروبة 

اداري عممي ثقافي وميني تيتم بالتكوين والبحث العمميين تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل 

 1419 ربيع االول عام 13 انشات جامعة عبد الحميد بن باديس في 1983 سبتمبر 24المالي 

  1998 جويمية 07ه  الموافق ل 

:  تعريف شعبة عمم المكتبات : 1-2

 تاسست 2011/2012لقد فتحت شعبة عمم المكتبات بجامعة مستغانم منذ الموسم الدراسي 

حيث انو يئطر , باسم عمم المكتبات والمعمومات تابعة لقسم العموم االنسانية 212-213بمرسوم 

وحتى اساتذة وباحثين من خارج الوالية ولقد استقطب ,الطمبة مجموعة من خيرة االساتذة المحميين 

عددا كبيرا من الطمبة في كل المستويات تضم حاليا الشعبة السنة الثانية والثالثة ليسانس والسنة 

األولى والثانية ماستر تخصص نظم المعمومات التكنولوجية الحديثة والتوثيق ويبمغ عدد طمبة عمم 

 طالب  375المكتبات اإلحصائي 
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: تحميل االستبيان 

  يمثل توزيع أفراد العينة حسب الجنس:1الجدول 

النسبة   االحتماالت التكرار

 ذكور 15 37%

 إناث 25 62.5%

 مجموع 40 100%

  

   

 

37; 37%

62; 63%

يمثل توزيع افراد العينة حسب الجنس: 01الشكل 

اناث

ذكور
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: 01تحميل الشكل 

 فردا حسب الجنس وىي مقسمة الى 40: من خالل المعطيات االحصائية المبينة في الجدول 

  %37.5  والذكور %62.5ذكور واناث حيث تقدر نسبة االناث

 يوضح توزيع افراد العينة حسب السن :02الجدول 

 السن التكرار النسبة

 سنة24-22من  24 60%

  سنة26-24من  15 37.5%

  سنة28-26من  01 2.5%

 المجموع 40 100%
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:  

:  توزيع عينة الدراسة حسب المستوى الجامعي:03الجدول 

 المستوى الجامعي التكرار النسبة

 1ماستر  15 37.5%

 2ماستر  25 62.5%

 المجموع 40 100%

 

 

 

60%

37%

3%

يوضح توزيع افراد العينة حسب السن  02الشكل 

24

15

1
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 : 03تحميل الشكل 

نسبة المستوى الجامعي لطمبة عمم المكتبات والمعمومات ان اعمى : من خالل المعطيات يتبين 

حيث قدرت نسبة التي تخص السنة % 62.5نسبة سجمت تخص السنة الثانية ماستر بنسبة 

 % 37.5االولى ماستر 

 

 

 

37,5; 37%

63%

توزيع عينة الدراسة حسب المستوى الجامعي : 03الشكل 

1ماستر 

2ماستر 



 دراسة ميدانية :                                                             الفصل التطبيقي 
 

 53 

 استمال الشبكات االجتماعية : 04الجدول 

 االحتماالت التكرار النسبة

 يوميا 26 65%

 اسبوعيا 13 32.5%

 شهريا 01 2.5%

 المجموع 40 100%

  

 

 

65%

32%

3%

استعمال الشبكات االجتماعية:04الشكل 

26

13

1
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 : 04تحميل الشكل 

من خالل الجدول نالحظ ان الطمبة يستعممون الشبكات االجتماعية يوميا بنسبة عالية تقدر ب 

 والتي تخص استعمال مواقع التواصل االجتماعي اسبوعيا اما شيريا %32.5 يعكس نسبة 65%

 % 2.5فنسبة االستعمال ضعيفة تقدر ب 

: الشبكات االجتماعية االكثر استعماال لدى الطمبة الجامعيين : 05الجدول 

 االحتماالت التكرار النسبة

 تويتر 02 5%

 يوتوب 07 17.5%

 فيسبوك 29 72.5%

 سكايب 02 5%

 المجموع 40 100%
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: 05تحميل الشكل 

من خالل المعطيات االحصائية والشكل نجد ان نسبة الشبكات االجتماعية االكثر استعماال والتي 

 وىي نسبة قميمة اما السكايب %17.5 عالية بينما اليوتوب يمثل %72.5تمثل الفيسبوك بنسبة 

وىي ضئيمة وذلك بسبب عدم استعمال الطمبة ليتو الشبكات %  5والتويتر فنسبتيما ىي 

االجتماعية 

 

 

 

5%

17%

73%

5%

الشبكات االجتماعية االكثر استعماال: 05الشكل 

تويتر

يوتوب

فيسبوك

سكايب
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 مواقع استعمال اتكنولوجيا الحديثة :06الجدول 

 االحتماالت التكرار النسبة

 سرعة الوصول الى المعمومة 23 57.5%

 مواكبة التكنولوجيا الحديثة 08 20%

 تبادل المعمومة 03 7.5%

 التواصل والتعارف 04 10%

 تبادل االراء واالفكار 02 05%

 المجموع 40 100%
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: 06تحميل الشكل 

بناءا عمى المعطيات المبينة عمى الجدول والشكل نالحظ ان استعمال التكنولوجيا الحديثة ليا 

بينما % 57.5دوافع قيمة وذلك من خالل تقدير نسبة سرعة الوصول المعمومة التي تقدر ب 

كما ان البعض لديو %  20نالحظ ان الطمبة الذين ليم دافع استعمال التكنولوجيا ومواكبتيا ب 

 7.5 خاصية تبادل المعمومات والتي تقدر ب أما%  10خاصية التواصل والتعارف وتقدر ب 

 والتي تقدر بنسبة واآلراء األفكار تبادل أماوىذا راجع الى قمة الطمبة الستعمال ىذه الخاصية %

.  الطالب ال يممك دافع الستعمالياإن فنجد في ىذه الخاصية 5%

 

57%
20%

8%

10%

5%

مواقع استعمال التكنولوجيا الحديثة: 06الشكل 
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 الفائدة التي تحققت من استجدام الشبكات االجتماعية :07الجدول 

 االحتماالت التكرار النسبة

 تكوين االراء واالتجاهات 07 17.5%

 تحقيق التواصل والتفاعل االجتماعي 13 32.5%

 الحصول عمى المعمومات 14 35%

 تبادل الثقافات 06 15%

 المجموع 40 100%

  

 

57%
20%

8%

10%

5%

الفائدة التي تحققت من استحدام الشبكات االجتماعية : 07الشكل 

23

8

3

4

2
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: 07تحمبل الشكل 

من خالل االحصائيات المدرجة في الجدول نجد ان نسبة الحصول عمى المعمومات تمثل نسبة 

 وىذا راجع الى ان الطمبة لدييم فائدة في تحقيق استخدام الشبكات االجتماعية ببنما تحقيق 35%

وىذا راجع الى ان الطالب لديو الرغبة في التفاعل % 32.5التفاعل او التواصل االجتماعية بمغت 

وىي نسبة ضعيفة  % 17.5و التواصل مع االخرين اما تكوين االراء واالتجاىات تقدر ب نسبة 

 وىي %15وىذا راجع الى ان الطمبة ال يستخدمون ىذه الفائدة اما تبادل الثقافات التي تمثل نسبة 

نسبة ضئيمة وىذا راجع الى عدم استخدام الطمبة لمشبكات االجتماعية لتبادل الثقافات فيما بينيم  

 : (ة) عالقة الشبكات االجنماعية بالطالب :08الجدول 

 االحتماالت التكرار النسبة

 مراجعة الكتب واالبحاث 16 40%

 تفعيل الخبرات العممية 18 20%

 تفعيل مبدا الحوار 16 40%

 المجموع 40 100%
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 )

:  08تحميل الشكل 

من خالل المعطيات االحصائية اعاله نجد ان عالقة الطالب بالشبكات االجتماعية من خالل 

بينما تفعيل %  40مراجعة الكتب واالبحاث وتفعيل مبدا الحوار التي لدييا نفس النسبة تقدر ب 

.  تكمن في البحوث واعدادىا والحصول عمى معارف وغيرىا %20الخبرات العممية والتي بمغت

 

 

 

40%

20%

40%

(ة)عالقة الشبكات االجتماعية بالطالب: 08الشكل 

16

8

16
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 اسباب استعمال الشبكات االجتماعية  :09الجدول 

 االحتماالت التكرار النسبة

 الدراسات 10 25%

 الدردشة 10 25%

 الحصول عمى مستجدات 14 35%

 تبادل المواضيع 06 15%

 المجموع 40 100%

 

 

 

 

 

 

 

25; 25%

25; 25%
35; 35%

15; 15%

اسباب استعمال الشبكات االجتماعية : 09الشكل 

10

10

14

6
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:  09تحميل الشكل 

عمى ضوء المعطيات االحصائية نالحظ ان اسباب استعمال شبكات االجتماعيةفي الحصول 

وىذا راجع الى ان الطالب ييتم بمتطمبات ونطوراتيا الجديدة % 35عمى مستجدات بنسبة تقدر ب 

وىذا راجع الى ان نسب % 25بينما نجد ان الدراسات والدردشة لدييما نفس النسبة التي بمغت 

 %15استعمال الشبكات االجتماعية بنسبة الييا ىو البحث والتعرف والتواصل حيث تمثل نسبة 

لتبادل المواضيع وىي نسبة ضعيفة لعدم استعمال الطمبة ليا 

 لغة التواصل عبر الشبكات االجتماعية   :10الجدول 

 االحتماالت التكرار النسبة

 المغة العامية 15 37.5%

 المغة العربية 23 57.5%

 لغة اخرى 02 5%

 المجموع 40 100%
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: 10تحميل الشكل 

من خالل المعطيات االجتماعية ليذا الشكل نجد ان معظم الطمبة يتولصمون بالمغة العربية بنسبة 

من لغة التواصل في الشبكات % 37.5 بينما نجد ان المغة العامية تمثل نسبة 57.5%

وىي نسبة ضعيفة لمتواصل بين الطمبة % 5االجتماعية كما نجد المغة االخرى تقدر بنسبة 

 

 

 

37,5; 37%

57,5; 58%

5; 5%

لغة التواصل عبر الشبكات االجتماعية : 10الشكل 

15

23

2
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17,5; 17%

52,5; 53%

30; 30%

مع من تتواصل في شبكات التواصل االجتماعية: 11الشكل 

7

21

12

 مع من تتواصل في الشبكات االجتماعية :11الجدول 

 االحتماالت التكرار النسبة

 العائمة 07 17.5%

 االصدقاء 21 52.5%

 العامة 12 30%

 المجموع 40 100%
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: 11تحميل الشكل 

 نسبة فئات التي تتواصل معيا أن المذكورة نجد واإلحصائياتمن خالل معطيات ىذا الشكل 

 والرغبة واآلراء تبادل المعمومات إلىوىذا راجع % 52.5 التي بمغت نسبة األصدقاءالطمبة ىم 

والتي تمثل العائمة وىي نسبة ضعيفة بينما العامة والتي % 17.5في البحث والدراسة بينما نسبة 

 عائمتو  أفرادوىي نسبة متوسطة لتواصل الطمبة مع % 30تقدر 

 الخدمات المفضمة عند الطمبة في الشبكات االجتماعية  :12الجدول 

 االحتماالت التكرار النسبة

 التطبيقات 14 35%

 التعميقات 17 42.5%

 مشاركة الصور 09 22.5%

 المجموع 40 100%
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35; 35%

42,5; 42%

22,5; 23%

الخدمات المفضلة عند الطلبة في الشبكات االجتماعية :12الشكل 

14

17

9

 

 

 

 

 

 

: 12تحميل الشكل 

 %42.5 من خالل المعطيات لمشكل والجدول نجد ان الطمبة يفضمون خدمة التعميقات بنسبة 

وىذا %  35وىذا العتيادىم عمى ىذه الخدمة واستعماليا الدائم بينما التطبيقات والتي بمغت نسبة 

بسبب اعتماد طمبة في البحث عت ماىية التطبيقات الموجودة في الشبكات االجتماعية اما 

  %22.5المشاركة بالصور فيي ضعيفة والتي تقدر ب 
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27,5; 27%

22,5; 22%22,5; 23%

20; 20%

7,5; 8%

مجاالت استخدام الشبكات االجتماعية عند الطلبة: 13الشكل 

11

9

9

8

3

 مجاالت استخدام الشبكات االجتماعية عند الطمبة :13الجدول 

 االحتماالت التكرار النسبة

 اجتماعية 11 27.5%

 عممية 09 22.5%

 ثقافية 09 22.5%

 البحث 08 20%

 امور اخرى 03 7.5%

 المجموع 40 100%
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 كانت %27.5 من خالل الجدول واالحتماالت المقدمة نالحظ ان نسبة :13تحميل الشكل 

 مجاالت استخدام الطمبة لمشبكات االجتماعية في المجال االجتماعي كانت إن كانت اإلجابة

 التي اعتمدوىا في إجابتيم فيما يخص أماراجعة الى انيم يتواصمون فيما بينيم لمتعرف والتواصل 

نفس نسبتو والتي  مجاالت استخدام شبكات االجتماعية بالنسبة لممجال العممي والثقافي فكانت

وىي نسبة ضعيفة الستخدام %  20 بالنسبة لممجال البحثي فكانت نسبتو أما %22.5قدرت ب 

وىي ضعيفة جدا وىذا راجع لعدم %  7.5 قدرت نسبة أخرى أمور أماالشبكات االجتماعية 

 إطالقااستخداميا 

 المجموعات المفضمة لمطمبة :14الجدول 

 االحتماالت التكرار النسبة

 مجموعة مفتوحة 27 % 67.5

 مجموعة مغمقة 13 32.5%

 المجموع 40 100%
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: 14تحميل الشكل 

 وىذا %67.5 نسبة المجموعات المفتوحة بمغت أن نالحظ اإلحصائيةمن خالل المعطيات 

بسبب اعتماد الطمبة عمييا وذلك من خالل التعارف والتواصل والبحث والحصول عمى معمومات 

 الطالب ال أن إلى وىذا راجع %32.5كافية وقيمة بينما المجموعات المغمقة التي تقدر بنسبة 

.  دافع لممشاركة في البحوث وخدمات الشبكات االجتماعية أييتمقى 

 

 

 

67,5; 67%

32,5; 33%

المجموعات المفضلة للطلبة : 14الشكل 

27

13
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5%

10%

85%

في اطار النشر على الشبكات االجتماعية : 15الشكل 

2

4

34

 في إطار النشر عمى الشبكات االجتماعية ماذا تفضل ؟ :15الجدول 

 االحتماالت التكرار النسبة

 معمومات خصوصية 02 5%

 معمومات في التخصص 04 10%

 معمومات عامة 34 85%

 المجموع 40 100%
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: 15تحميل الشكل 

عمى ضوء المعطيات االحصائية لمشكل نالحظ ان الطمبة يفضمون بنسبة عالية معمومات عامة 

 وىذا راجع الى تبادل المعمومات واكتسابيا وتنميو الوعي بينما المعمومات في %85والتي بمغت 

 وىي نسبة ضعيفة جدا وىذا راجع الى عدم تمقي المعمومات المتعمقة %10التخصص تقدر بنسبة 

 وذلك راجع %5بالتخصص في الشبكات االجتماعية وكما ان معمومات خصوصية بمغت نسبة 

 عدم تمكن الطالب من اضيار خصوصيتو إلى

 الشبكات االجتماعية في تطوير التخصص مستقبال ؟ إلىكيف تنظر - 16

:  الطمبة كالتالي إجاباتمن خالل االستبيان كانت 

 الشبكات االجتماعية كعامل من عوامل تطور التخصص مستقبال إلىينظر الطمبة الجامعيون 

 نظرة شاممة حول التخصص إلعطاءوذلك من خالل التعريف بالتخصص وفتح مجموعات ثقافية 

عرفي وظيور تقنيات خاصة لمتخصص كما موتنمية ثقافة التخصص وذلك زيادة في الرصيد ال

 المعمومات كما ليا دور فعال في خدمة إلىتساىم في اقتصاد الكتب بطريقة حديثة لموصول 

 وتجسيد واآلراء واألفكارالطالب الجامعي وذلك من الناحية العممية من خالل تبادل المعمومات 

الحوار و نشر المعمومات والتفاعل بين الطمبة وطرح مواقع ومجموعات في التخصص تخدم 
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 والباحثين واألساتذة األصدقاءالطمبة في تنمية قدراتيم الدراسية وىذا يكون من خالل التواصل مع 

.  جديدة في التخصص والتعرف عمى كل ما يدور حول عالم المعرفة مبادئلنشر 

: تحميل نتائج الدراسة -3

:  المعنونة ب األولتحميل نتائج المحور - 3-1

: خدمات الشبكات االجتماعية *

 الطمبة لدييم دافع استعمال الشبكات أن الحظت إلييامن خالل نتائج البحث المتوصل 

 شبكات بأىمية وعي الطمبة إلىوىذا راجع % 65االجتماعية يوميا بنسبة مرتفعة قدرت ب 

 نسبة احتمال استعمال أناالجتماعية ودورىا الفعال في تثقيف الطالب ورفع مستوى المعرفة كما 

كما الحظت ان نسبة % 32.5 فكانت نسبة متوسطة بمغت أسبوعياالشبكات االجتماعية 

 الشبكات االجتماعية استعماال ىو أكثر أناستعمال الشبكات شيريا نسبة ضئيمة جدا حيث نجد 

 الطمبة يستعينون بالشبكات االجتماعية لمحصول عمى أنكما % 72.5يسبوك الذي حاز نسبة االف

المعمومات المراد البحث عنيا وكذلك عالقة الطالب الجامعي بالشبكات االجتماعية والتي تكمن 

 الشبكات االجتماعية ميمة جدا بالنسبة لمطالب أن مما يدل واألبحاثيل ومراجعة الكتب عفي تف

 الشبكات أن إلىوىي نسبة مرتفعة والسبب يعود % 35لمحصول عمى مستجدات حيث قدرت ب 
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 اغمب الطمبة ال يعتمدون عمى أنتمعب دورا ميما في الحصول عمى المستجدات  كما توصمت 

قيق استخدام حكما سجمت الفائدة من ت% 20التكنولوجيا وقد حاز احتمال نسبة ضعيفة تقدر ب 

 % 35الشبكات االجتماعية يكمن في احتمال الحصول عمى المعمومات بنسبة 

 واالتجاىات اآلراء تكوين إلى البقية فيذىبون أما %32.5وتحقيق التفاعل والتواصل االجتماعي 

 %15 وكذلك تبادل المواضيع بنسبة تقدر ب %17.5التي حازت عمى نسبة ضعيفة تقدر ب 

.  استفادة من بعض المواضيع فقطإمكانية الطمبة لدييم أن إلىوذلك راجع 

:  المعنونة ب:  تحميل النتائج محور الثاني 3-2

"  إستخدام الشبكات اإلجتماعية"

  نالحظ من خالل النتائج البحث المتوصل إلييا أن الطالب الجامعي يعتمد ونسبتو مرتفعة

 وذلك ألنيا المغة األكثر تداوال لدى %57,5عمى المغة العربية لمتواصل حيث قدرت ب 

 لمغة العامية ما %37,5الطمبة الجامعين عبر الشبكات اإلجتماعية ، بينما قدرت نسبة 

 وذلك أخرىيدل عمى أن الطالب يعتبرىا لغة سيمة ،بينما البعض اآلخر يعتمد عمى لغة 

فقط وىي نسبة ضعيفة ،بينما الحظت أن نسبة إحتمال % 5لكونيا لغة صعبة والتي بمغت 

 وىي نسبة مرتفعة %52,5لتواصل مع أصدقاء إحتمت الصدارة بنسبة مئوية قدرت ب 
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بالنسبة لإلحتماالت األخرى وىذا راجع إلى إىتمام الطمبة بالتواصل والحوار والتعارف ثم 

 وىي نسبة متوسطة ذلك نظرا أن معظم الشبكات % 30تميو التواصل مع العامة بنسبة 

اإلجتماعية تسمح لمطمبة بالبقاء متواصمين مع عامة الناس كذلك تبادل اليوايات والصور 

 وىي نسبة ضعيفة % 17,5، المعمومات وغير ذلك ، ثم تمييا التواصل مع العائمة بنسبة 

وذلك ألن معظم أفراد العائمة موجودين بدال من التواصل معيم ، كما أالحظ أن أغمب 

الطمبة لدييم الرغبة في إختيار خدمة من خدمات المفضمة في الشبكات اإلجتماعية حيث 

 المتمثمة في التعميقات حيث إحتمت الصدارة وىي نسبة مرتفعة نوعا % 42,5جازت نسبة 

ما وىذا راجع إلى أن الطمبة الجامعين يفضمون التعميقات التي تقدميا الشبكات اإلجتماعية 

 وىي نسبة متوسطة وذلك لسيولة إستخداميا % 35ثم تميو التطبيقات بنسبة قدرت 

 وىي نسبة ضعيفة ، وىذا % 22,5والتعامل معيا ، بينما مشاركة الصور والتي بمغت 

 .راجع إلى أن الطمبة لدييم أولية في التعميقات وىي أكثر تدوال بينيم 

:  المعنونة ب:  تحميل نتائج محور الثالث 3-3

"  خصائص الشبكات اإلجتماعية"

من خالل نتائج البحث المتوصل إلييا الحظت أن الطمبة الجامعين يفضمون المجاالت 

  ألنو بفضل المجاالت اإلجتماعية  27,5اإلجتماعية بمغت 
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يمكن اإلطالع عمى أحوال المجتمع وما يجري حوليم من تطورات ومعرفة كل ما ىو جديد في 

المجتمع ومعرفة قيمو ،ثم تمييا المجاالت العممية والثقافية المتان ليما نفس النسبة حيث قدرت ب 

 حيث أن المجاالت العممية تساىم في عممية التعاون والتفاعل بين الطالب ،أما % 22,5

 تكمن في تبادل الفكري والثقافي ، بينما البحث يقدر نسبة % 22,5المجاالت الثقافية يقدر ب 

 وىي نسبة متوسطة نوعا ما وىذا راجع إلى أن طالب ال يعتمدون عمى مجال البحث بل % 20

مجاالت عممية التي إحتمت صدارة كما الحظت أن أغمبية الطمبة يفضمون المجموعات المفتوحة 

 وىي نسبة مرتفعة وذلك ألن المجموعات المفتوحة عند الدخول % 67,5وذلك بنسبة قدرت ب 

إلييا تتطمب شروط ويمكن الدخول إلييا في أي وقت أما بالنسبة إلستعمال المجموعات المغموقة 

 ويعود ذلك إلى أن الطمبة ال يمكنيم الدخول إلييا إذا سمح بذلك فعمييم % 32,5بمغت نسبة 

التسجيل فييا وفق شروط ، بينما ينظر الطمبة إلى الشبكات اإلجتماعية كعامل لتطوير التخصص 

مستقبال وذلك من خالل التواصل وتحسين فعالية األداء وتسييل الوصول إلى المعمومات بدقة 

وشمولية في نظر الطمبة أن الشبكات اإلجتماعية تعمل عمى تبيان إيجابيات ومزايا التخصص 

. وتطوره من خالل مواكبة التكنولوجيا الحديثة 
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: مناقشة الدراسة عمى ضوء الفرضيات - 4

  إن الشبكات اإلجتماعية موقع يساعد عمى تكوين عالقات بين :تقول الفرضية األولى 

المستخدمين تمكنيم من التواصل ونقل المعمومات إن ىذه الفرضية قد تحققت في المحور 

األول من خالل أن الطالب الجامعي يعتبرىا أداة لمتواصل اإلجتماعي وتجمع بين أصدقاء 

الدراسة ، والتعرف بشكل كبير عمييا حيث أصبحت أجوى أىم الضروات في حياتو اليومية 

لما تقدمو من خدمات تسمح في إبداء الرأي إضافة فقد بروز دورىا بشكل كبير في تبادل 

ونقل المعمومات وسرعة الحصول عمييا وتطور عممية البحث العممي وتفعيل التواصل 

كتساب الثقافات والوعي  األكاديمي كما تساىم الشبكات اإلجتماعية في تنمية قدرات وا 

. المعموماتي ،لكونيا موقع من مواقع التواصل اإلجتماعي األكثر تدوال في العالم 

  يساىم الفايسبوك في خدمات التواصل الشخصي والتعميمي :تقول الفرضية الثانية 

وتنمية الوعي وتثقيف وتبادل المعمومات بين الطمبة قد تحققت ىذه الفرضية في المحور 

ألن الفايسبوك أداة ميمة وفعالة في نشر وتبادل المعمومات والتواصل بين .األول والثالث 

أفراد المجتمع ، كما يساىم في عممية التعاون والتفاعل بين الطالب كما أن الفايسبوك 

يساىم ويوفر خدمة اإلتصال فيو الموقع الشخصي والذي يمكن من خاللو مشاىدة 

 .األحداث 
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ستعماال من طرف  حيث يتبين أن الفايسبوك يترأس قائمة الشبكات اإلجتماعية األكثر تدوال وا 

الطمبة الجامعين ،لكونو لو دور فعال في تثقيف وتنمية الوعي والحصول عمى المعمومات والتعميم 

. عن بعد لدى الطمبة 

: اإلقتراحات 

  مكانيات الشبكات اإلجتماعية  .تشجيع وتوعية الطالب بخصائص وا 

  تكوين معارف وصدقات من أجل فتح باب الحوار والتشاور مع الطمبة عبر الشبكات

 .اإلجتماعية 

  محاولة التعامل مع الفئة العممية ألنيا أكثر إستعماال ليذه المواقع. 

  التعريف بكل ما ىو جديد من تطورات ومعرفة الشبكات اإلجتماعية بصفة عامة من أجل

 .الوصول إلى المعمومة في سبيل التثقيف وتنمية الوعي 
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: خاتمة 

أدى تطور التكنولوجيا اإلتصال إلى إنتاج وسائل إتصال جديدة عممت عمى تنمية الوعي 

وتبادل المعمومات واآلراء واألفكار وتحقيق فائدة كبيرة لمتعميم والتثقيف وماهية خدمات 

الشبكات اإلجتماعية التي لعبت دورا مهما لمتوعية والتفاعل بين الطمبة الجامعين مما أدى 

إلى سرعة الوصول إلى المعمومة وتغعيل مبدأ الحوار والحصول عمى المستجدات  

وأهمية الشبكات اإلجتماعية التي باتت مصدر اإلتصال ونشر المعارف بين الطمبة  

أرجو أن أكون قد قدمت ولو القميل من أجل اإلفادة واإلنطالق منه نحو تحقيق ما هو 

.  أفضل في المستقبل القريب إنشاء اهلل 

 



 

 :  01الممحق 

مستغانم – جامعة عبد الحميد إبن باديس 

كمية العموم اإلجتماعية 

قسم العموم اإلنسانية 

شعبة عمم المكتبات والمعمومات 

إستمارة تحكيم اإلستبيان 

في إطار إجراء دراسة ميدانية ألجل تحضير مذكرة تخرج ضمن متطمبات نيل شهادة 

خدمات الشبكات " ماستر في نظم المعمومات التكنولوجية والتوثيق تحت عنوان 

قمت بصياغة " ودورها في تثقيف الطالب الجامعي " الفايسبوك – اإلجتماعية 

" . إستبيان لجمع المعمومات حول موضوع الدراسة 

لذا نرجوا التكرم بإيداء السديد ومقترحاتكم بشأن فقرات اإلستبيان فيما إذا كان صالحا 

قتراحات  أو غير صالح ومدى إنتماء كل عبارة إلى المحور المخصص لها وا 

. تعديالت ترونها مناسبة لتحقيق أهداف الدراسة 

هنا تقبموا مني جزيل الشكر والتقدير  

 



 

 

تاريخ التحكيم األساتذة أسماء 

 11/04/2018فرعون حمو الدكتور 

 11/04/2018حجيج نورية 

 11/04/2018عيسى عبدي نورية 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :  02الممحق 

وزارة التعميم العالي والبحث العممي 

مستغانم – جامعة عبد الحميد إبن باديس 

كمية العموم اإلجتماعية 

قسم العموم اإلنسانية  شعبة عمم المكتبات والمعمومات  

 

       

  

 

 

 

ودورها في تثقيف " الفايسبوك " خدمات الشبكة اإلجتماعية : موضوع المذكرة 

عمم المكتبات والمعمومات شعبة طمبة ما ستر دراسة ميدانية  :  الطالب الجامعي

 .جامعة عبد الحميد إبن باديس 



 

:  في إطار تحضير مذكرة التخرج لنيل شهادة ماستر تخصص 

"  نظم المعمومات التكنولوجية والتوثيق " 

فادتنا بالمعمومات الالزمة وذلك بوضع عالمة   نرجو من سيادتكم ملء اإلستمارة وا 

 (x )  في المربع المناسب ، كما نعممكم بأن المعمومات المقدمة من طرفكم ستحظى

. بسرية تامة ولن تستعمل إال ألغراض البحث العممي 

. وفي األخير تقبموا مني فائق عبارات التقدير واإلحترام 

:   تحت إشراف األستاذ : من إعداد الطالبة 

بوهالي فتيحة  وزار سميمان  

 

 2018 / 2017: السنة الجامعية 

 

 

 

 



 

 

 : البيانات الشخصية 

 أنثى     ذكر : الجنس  

  سنة 28-26من   سنة 26-24من   سنة 24 – 22من : السن 

 السنة الثانية ماستر  السنة أولى ماستر : المستوى الجامعي 

 خدمات الشبكات اإلجتماعية : المحور األول 

 كم من مرة تستعمل الشبكات اإلجتماعية ؟ (1

 شهريا  أسبوعيا    يوميا 

 ما هي الشبكات اإلجتماعية األكثر إستعماال لديك ؟ (2

 التويتر              اليوتوب             الفايسبوك             السكايب 

 ما هي دوافع إستعمال التكنولوجيا الحديثة ؟ (3

                        مواكبة التكنولوجية الحديثة سرعة الوصول إلى المعمومة 

 تبادل المعمومات                التواصل والتعارف            تبادل األراء واألفكار 

 ما هي الفائدة التي حققتها من إستخدامك لمشبكات اإلجتماعية ؟ (4

 تحقيق التفاعل والتواص اإلجتماعي تكوين األراء واإلتجاهات                 

 الحصول عمى المعمومات             تبادل الثقافات 



 

 ؟ (ة  )ما عالقة الشبكات اإلجتماعية بالطالب  (5

 مراجعة الكتب واألبحاث               تفعيل الخبرات العممية 

 تفعيل مبدأ الحوار 

 ما هي أسباب إستعمال الشبكات اإلجتماعية ؟ (6

 الدراسة               الدردشة              الحصول عمى المستجدات 

 تبادل المواضيع 

  إستخدام الشبكات اإلجتماعية ؟:المحور الثاني 

 بأي لغة تتواصل في الشبكات اإلجتماعية ؟ (1

 المغة العامية                  المغة العربية                    لغة أخرى 

 مع من تتواصل عبر الشبكات اإلجتماعية ؟ (2

 العامة  العائمة                   األصدقاء           

 ما هي الخدمات المفضمة لك في الشبكات اإلجتماعية ؟ (3

 التطبيقات                   التعميقات                    مشاركة الصور 

 . خصائص الشبكات اإلجتماعية :المحور الثالث 

 ما هي مجاالت إستخدام الشبكات اإلجتماعية عند الطمبة ؟ (1

 إجتماعية            عممية            ثقافية            البحث 

 أمور أخرى 



 

 ما هي المجموعات التي تفضمها ؟ (2
   groupe ouvertمجموعات مفتوحة  -
   groupe ferméمجموعات مغموقة  -
 في إطار النشر عمى الشبكات اإلجتماعية ماذا تفضل ؟ (3

 معمومات في التخصص  معمومات خصوصية 

 معمومات عامة 

 كيف تنظر إلى الشبكات اإلجتماعية في تطوير التخصص مستقبال ؟ (4
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الببميوغرافيا  

:  القواميس والمعاجم 

، " عربي – إنجميزي " ويسترنر  نيوورلد ، معجم مصطمحات الكمبيوتر ، -1

  .1986مؤسسة األبحاث المغوية ، 

 : الكتب بالمغة العربية 

ستخدام مصادر المعمومات التقميدية . ، عامر  قندليجي -2 البحث العممي وا 

أسسو ، أساليبو ، مفاىيمو ، أدواتو ، عمان ، دار المسيرة : واإللكترونية 

  .2008لمنشر ، 

مبادئ عمم اإلجتماع ، بيروت ، دار الفكر . عبد الجواد ، أحمد رفعت  -3

  .2008لمطباعة والنشر ، 

 ، 3خدمات المعمومات في ظل البيئة اإللكترونية ، ط. سعيديا ، مفمح فاتن  -4

  .2015الدار المصرية المبنانية ، : القاىرة 

المكتبة : الشباب بين التيميش و التشخيص ، مصر . موسى ، أحمد محمد  -5

  .2009العصرية لمنشر والتوزيع ، 

: أساليب البحث العممي في عمم اإلجتماع ، بيروت . الزيباري ، حمو طاىر  -6

  .2011مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع ، 
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الدار : مناىج البحث العممي ، اإلسكندرية . أبو بكر مصطفى محمود  -7

  .2011الجامعية ، 

منيجية وأساليب البحث العممي وتحميل . القاضي ، دالل ، البياني محمود  -8

  2008 ، عمان ، دار الحامد ، spssالبيانات بإستخدام البرنامج اإلحصائي 

أسس البحث العممي إلعداد الرسائل الجامعية . مروان ، عبد المجيد إبراىيم  -9

  .2000مؤسسة الوراق ، : ، عمان 

: منيجية البحث في العموم اإلنسانية ، الجزائر . موريس ، أنجرس  -10

  .2006دار القصبة ، 

محمود عزت المحام ، مصطفى يوسف . ماىر ، عودة الشمايمة  -11

دار اإلعصار العممي لمنشر : عمان . تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال . الكافي 

  .2014والتوزيع ، 

. جبريل ، بن حسن العريشي ، سممى بنت عبد الرحمن الدوسري  -12

الدار المنيجية لمنشر :  ، عمان " رؤية تحميمية " الشبكات اإلجتماعية والقيم 

  .2015والتوزيع ، 

اإلعالم الجديد والجريمة اإللكترونية ، . عبد الحميم ، موسى يعقوب  -13

  .2014الدار العالمية لمنشر والتوزيع ، : الرياض 
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مواقع التواصل اإلجتماعي أدوات ومصادر لمتغطية . شفيق ، حسين  -14

  .2014دار الفكر والفن ، :  القاىرة . اإلعالمية 
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: ملخص 

ودورها في تثقيف الطالب " الفايسبوك"تتناول الدراسة موضع خدمات الشبكات اإلجتماعية 

الجامعي أي مدى معرفة تفاعل ومشاركة الطمبة الجامعين مع الشبكات اإلجتماعية ومع 

ظهور وتطور تكنولوجيا التقنية الحديثة التي تسمح لممستخدمين بالتفاعل والتواصل مع 

ستخدام الشبكات اإلجتماعية في عدة مجاالت مما يمي من حاجياتهم اليومية  األخرين وا 

،كما ساعدتهم عمى الدردشة وتبادل اآلراء واألفكار والصور ،باإلضافة إلى خدمات 

الشبكات اإلجتماعية التي تهدف لجمع المستفدين ومشاركة األنشطة واإلهتمامات 

. والحصول عمى المعمومات القيمة والكافية 

: الكممات المفتاحية 

. الطالب الجامعي – الفايسبوك – الشبكات اإلجتماعية 

 



 

Résumé :  

L’étude porte sur les services de réseaux soucieux face book et 

son rôle dans l’éducation des étudiants universitaire, sur 

l’interaction et la participation des étudiants universitaires ausc 

réseaux soucieux et sur l’émergence et le développement et 

technologie technologique permettant ausc utilisateur . 

D’interagir et de communiquer avec les autres discutez et 

partagez vos opinions et des idées et des images, ainsi que des 

services de réseautage social visant à recueillir des intérêts, et à 

partager des activités et des informations utiles et adéquat. 

Mots – clés :  

Réseaux sociaux – face book – étudient – universitaire  
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Abstract :  

The study deals with the subjects of social Networking services, 

face book and its rôle in the éducation of université   
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