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ملخص البحث

التواصل  موقع  استخدام  مدى  عن  الكشف  إىل  البحث  هذا  هيدف 
االجتامعي فايسبوك من طرف طالب اجلامعات اجلزائرية ومدى إدراكهم ملختلف 
اعتمد  البحث  هدف  حتقيق  أجل  ومن  املوقع،  هذا  استخدام  وسلبيات  إجيابيات 
البيانات،  جلمع  االستبانة  أداة  باستخدام  التحلييل  الوصفي  املنهج  عىل  الباحثان 
فقد طّبق البحث يف جامعة باجي خمتار عنابة – اجلزائر عىل عينة مكونة من )93( 
طالبا بمرحلة املاسرت بقسم العلوم االقتصادية اختريوا بطريقة العينة القصدية، وقد 
االجتامعي  التواصل  موقع  الستخدام  الكبري  الرواج  األخري  يف  النتائج  أظهرت 
فايسبوك لدى الطالب املبحوثني بنسبة )94.62%(، باإلضافة إىل وجود مستويات 

عالية من إدراكات الطالب إلجيابيات وسلبيات استخدامهم هلذا املوقع.

الكلامت الدالة 

مواقع التواصل االجتامعي – فيسبوك – الطالب – اجلامعات.
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Abstract

 This study aims at detecting how much the social networking web-
site « Face book » is used by the Algerian students، and also their awar-
eness of the various advantages and disadvantages of this web-site. 
In order to achieve the objectives of the study، the researchers adop-
ted the descriptive analytical method where they used the Question-
naire tool to collect data. The research was applied in Badji Mokhtar 
Annaba University - Algeria on a sample of )93( students from the 
department of economic sciences at the Master level، They were se-
lected in terms of the intentional Sampling Method. The results have 
eventually shown the great popularity of using the social networking 
web-site « Facebook »، by the aforementioned students at the rate of 
)94.62%( despite the fact that they have higher levels of awareness of 
the advantages and disadvantages of that web-site.

Key words

 Social networking websites – Facebook – Students – Universities.
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املقدمة

يعرف العرص احلايل بعرص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة، فقد 
الرقمية  للثورة  وتأثريات مبارشة  املاضية تطورات كبرية  القليلة  السنوات  شهدت 
واالقتصادية  والثقافية  االجتامعية  املجاالت  مجيع  يف  اإلنسانية  احلياة  نمط  عىل 
جديد  عرص  يف  اليوم  نعيش  أصبحنا  حتى  والدينية،  والتقنية  والعلمية  والسياسية 
يتميز بالتحول الكبري يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، األمر الذي أدى 

إىل حدوث نقلة نوعية وثورة حقيقية يف عامل االتصال والتواصل.

املعلومات واالتصاالت وشبكة  تكنولوجيا  املستمر يف جمال  للتطور  ونتيجة 
اإلنرتنت وأدواهتا، ظهرت ما تسمى اليوم بمواقع التواصل االجتامعي، التي تشري 
إىل جمموعة من املواقع التي تسعى لنقل النشاط االجتامعي من عالقات، وحمادثات 
مجاعية، ونقاشات، وحوارات، ومشاركة للمناسبات واألحداث، وتأييد ومنارصة، 
أو خمالفة ومناظرة من الواقع إىل بيئة إلكرتونية عىل اإلنرتنت، وذلك بتوفري جمموعة 
)الدحدوح،  التواصل.  ذلك  تسهل  التي  اإللكرتونية  واخلدمات  األدوات  من 

)2012

ومن أبرز مواقع التواصل االجتامعي التي ظهرت يف العقد املايض من القرن 
 ،)Face book( فايسبوك  الشهري  االجتامعي  التواصل  موقع  والعرشين  احلادي 
مجيع  مع  يتواصل  ثم  ومن  الشخص،  هوية  حتدد  شخصية  صفحة  ُتوضع  وفيه 
املشرتكني يف هذا املوقع لنقل املعارف واألخبار، وتكوين الرؤى والتوجهات دون 

قيود أو حدود. )الطيب، 2012(
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ومل يكن موقع التواصل االجتامعي )Face book( يف أول األمر إال مدونة 
 )Zuckerberg( األمريكية وبحدود أصدقاء  نطاق جامعة هارفارد  حمصورة يف 
طالب برجمة الكمبيوتر الذي أسس هذا املوقع سنة )2004(، لكن نتيجة للرواج 
والنجاح الكبري الذي حظي به هذا املوقع يف أوساط الطالب يف العامني التاليني، 
تقرر فتح أبواب االشرتاك يف هذا املوقع لكل من يريد استخدامه، وكانت النتيجة 
الـ )1.679(  اليوم حدود  ناهز  الذي  املوقع  طفرة كبرية يف عدد مستخدمي هذا 
 com،.internetwrldstats.www(  .)2016( جوان  حزيران/  يف  مليار 

)Consulting 23/03/2017

أوال: مشكلة الدراسة

التي  التواصل  مواقع  أبرز  من   )Face book( االجتامعي  التواصل  موقع  يعد 
فقد  اخلصوص،  وجه  عىل  اجلزائر  ويف  عموما،  العربية  بلداننا  يف  استخدامها  راج 
بلغ عدد مستخدمي هذا املوقع )115( مليونا يف الوطن العريب و)16( مليونا يف 
اجلزائر سنة )Salem، 2017( )2016(، ويعزى هذا الرواج الكبري يف استخدام 
موقع التواصل االجتامعي )Face book( إىل املميزات الفريدة التي يتمتع هبا كونه 
الناس وتكوين عالقات اجتامعية وروابط  التواصل بني  أداة مهمة يف تسهيل  يعد 

)Stienfield et al، 2009( .وصالت مع اآلخرين

مواقع  أغلب مستخدمي  أن  إىل  املجال  هذا  كافة يف  والدراسات  األبحاث  وتشري 
أشارت  فقد  )Face book( هم طالب جامعيون،  فيها  بام  االجتامعي  التواصل 
دراسة لـ )Ellison et al، 2007( أن ما يقارب الـ )90%( من مستخدمي موقع 
التواصل االجتامعي )Face book( هم طالب جامعيون، هلذا فإنه من الطبيعي 
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أن يكون الستخدام هذا املوقع آثار اجيابية وأخرى سلبية عىل هؤالء الطالب، وهلذا 
جاءت هذه الدراسة يف حماولة للكشف عن مدى إدراك الطالب اجلامعيني ملنافع 
ومضار استخدام موقع التواصل االجتامعي )Face book(، وذلك عرب سرب آراء 

عينة من طالب قسم العلوم االقتصادية بجامعة عنابة حول هذا املوضوع.

ثانيا: فرضيات الدراسة

بغية اإلجابة عن مشكلة الدراسة ُأطلقت الفرضيتان اآلتيتان:

الفرضية األوىل: يوجد مستوى عال من اإلدراك لدى طالب كلية العلوم االقتصادية 
.)Face book( بجامعة عنابة إلجيابيات استخدام موقع التواصل االجتامعي

الفرضية الثانية: يوجد مستوى عال من اإلدراك لدى طالب كلية العلوم االقتصادية 
.)Face book( بجامعة عنابة لسلبيات استخدام موقع التواصل االجتامعي

ثالثا: أمهية الدراسة

تنبثق أمهية هذه الدراسة من النقطتني اآلتيتني:

الذي  املوضوع  حيوية  من  الدراسة  هذه  أمهية  تنبع  للدراسة:  النظرية  األمهية   -1
 Face( تناولته واملتعلق باستخدام أحد أبرز مواقع التواصل االجتامعي وهو موقع
استخدامه،  ومضار  ملنافع  إدراكهم  ومدى  اجلامعيني  الطالب  طرف  من   )book

يف  معريف  تراكم  من  يضيفه  فيام  تكمن  البحث  هلذا  النظرية  األمهية  فإن  ثم  ومن 
سليام  منطلقا  تكون  أن  شأهنا  من  جادة  دراسة  تقديم  إىل  باإلضافة  املوضوع،  هذا 

لدراسات مستقبلية مفيدة.
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النتائج  أمهية  الدراسة من  امليدانية هلذه  تنبع األمهية  للدراسة:  امليدانية  2- األمهية 
الكمية  البيانات واملعلومات  إليها، والتي من شأهنا أن تشكل قاعدة من  املتوصل 

التي حيتاجها كل من له عالقة باملوضوع. 

رابعا: أهداف الدراسة

تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق مجلة األهداف منها:

- كشف الغموض عن مفهوم موقع التواصل االجتامعي )Face book( وخمتلف 
األساسيات النظرية املرتبطة به.

يف   )Face book( االجتامعي  التواصل  موقع  استخدام  رواج  مدى  تعرف   -
أوساط الطالب اجلامعيني اجلزائريني.

التواصل  الطالب اجلامعيني اجلزائريني موقع  - تعرف طبيعة وأغراض استخدام 
.)Face book( االجتامعي

وسلبيات  إلجيابيات  اجلزائريني  اجلامعيني  الطالب  إدراك  مدى  عن  الكشف   -
.)Face book( استخدام موقع التواصل االجتامعي

إجراء  ومواصلة  املوضوع  هذا  ألمهية  والعرب  اجلزائريني  الباحثني  أنظار  لفت   -
املزيد من األبحاث فيه وإثرائه.

- تقديم بعض التوصيات املهمة التي من شأهنا ترشيد استخدام الطالب اجلامعيني 
.)Face book( ملوقع التواصل االجتامعي
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الدراسات السابقة وجمال االستفادة منها

التواصل  مواقع  السابقة حول  والدراسات  األبحاث  كانت  بالبعيد  ليس  يف وقت 
االجتامعي وتأثرياهتا نادرة جدا، ويعود ذلك إىل حداثة املوضوع بحد ذاته، أما حاليا 
والسيام يف السنوات السبع األخرية فنالحظ توجه عدد كبري من الباحثني يف جماالت 
خمتلفة نحو دراسة هذا املوضوع، وقد متكن الباحثان من االطالع عىل عدد معترب 
من هذه الدراسات باللغتني العربية واالنجليزية، وألنه من املستحيل اإلحاطة بكل 
هذه الدراسات، فسنركز عىل عرض أبرز الدراسات التي عنيت باستخدام الطالب 
 )Face book( االجتامعي  التواصل  موقع  خمتلفة  وجامعات  دول  يف  اجلامعيني 

دون غريه من مواقع التواصل االجتامعي األخرى من طرف ، وذلك كام ييل:

أوال: الدراسات العربية

1- دراسة )العتيبي، 2008(

هدفت هذه الدراسة عموما إىل تعرف مدى استخدام طالب اجلامعات السعودية 
شملت  وقد  الستخدامه،  ودوافعهم   )Face book( االجتامعي  التواصل  موقع 
هذه الدراسة سرب آراء جمموعة من الطالب يف ثالث جامعات سعودية هي: جامعة 
أظهرت  وقد  العزيز،  عبد  امللك  وجامعة  فيصل،  امللك  وجامعة  سعود،  امللك 
النتائج الرواج الكبري الذي حيظى به موقع )Face book( لدى الطالب املبحوثني 
النتائج أن الدافع األول من  بنسبة )77%( من الطالب املستخدمني له، وأظهرت 

استخدامهم هلذا املوقع هو الفضول واملشاركة.

2- دراسة )خرض، 2009(
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 Face( هدفت هذه الدراسة إىل تعرف دوافع استخدام موقع التواصل االجتامعي
book( واآلثار النفسية واالجتامعية املرتتبة عن استخدام هذا املوقع عىل الشباب 

املرصي، ولتحقيق هذا اهلدف قامت الباحثة بسرب آراء عينة قصدية مكونة من )68( 
طالبا من طالب جامعة القاهرة واجلامعة الربيطانية يف مرص، وقد أظهرت النتائج 
هو   )Face book( ملوقع  املبحوثني  الطالب  استخدام  دوافع  من  دافع  أبرز  أن 
الطابع االجيايب قد  النتائج أيضا أن  بنسبة )69.90%(، وكشفت  التسلية والرتفية 

غلب عىل اآلثار االجتامعية والنفسية املرتتبة عن استخدام هذا املوقع.

3- دراسة )جرار، 2011(

االجتامعي  التواصل  بموقع  االشرتاك  أثر  عن  الكشف  إىل  الدراسة  هذه  هدفت 
العالقات األرسية،  نحو  األردنية  اجلامعات  اجتاهات طالب  )Face book( يف 
ولذلك استخدمت الباحثة املنهج الوصفي إذ طورت استبانة قامت بتوزيعها عىل 
أن  األخري  يف  النتائج  أظهرت  وقد  أردنًيا،  جامعًيا  طالًبا   )384( من  مكونة  عينة 
موقع  استخدام  أن  يرون  بنسبة )%57.40(  املبحوثني  الطالب  يقارب نصف  ما 
 )%45.60( نسبته  ما  يرى  فيام  بأرسهم،  عالقاهتم  يف  سلبا  أثر   )Face book(
منهم أن استخدامهم ملوقع )Face book( أثر إجيابا يف عالقاهتم األرسية، أما الـ 

)14.20%( املتبقون فقد التزموا احلياد.

4- دراسة )الدحدوح، 2012(

سعت هذه الدراسة إىل اقرتاح تصور للتوظيف األمثل ملوقع التواصل االجتامعي 
)Face book( يف اجلامعات الفلسطينية، وقد قام الباحث يف سبيل حتقيق اهلدف 
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من دراسته بسرب آراء عينة مكونة من )330( طالبا جامعيا و)209( أكاديميا من 
جامعات فلسطينية خمتلفة، وقد توصل الباحث يف األخري إىل عدة نتائج أبرزها أن 
الطالب يعدون أكثر نشاطا عىل املوقع من األكاديميني، وأن لدى الطالب استعدادا 
تاما الستخدام موقع )Face book( يف العملية التعليمية عىل عكس األكاديميني 

الذين يعارضون ذلك.

5- دراسة )سعودي، 2014(

سعت هذه الدراسة بشكل رئيس إىل توضيح تأثري إدمان استخدام موقع التواصل 
اجلزائري،  اجلامعي  للطالب  األرسي  التوافق  عىل   )Face book( االجتامعي 
من  عينة  آراء  بسرب  فيها  قام  استبانة  الباحث  طور  ذكره  السابق  اهلدف  ولتحقيق 
توصلت  وقد  طالبا،   )180( عددهم  والبالغ  بشار  بجامعة  اجلامعيني  الطالب 
الدراسة يف األخري إىل نتيجة أساسية مفادها وجود عالقة سلبية دالة إحصائيا ومن 
ثم فإن إدمان موقع )Face book( يؤثر سلبا يف التوافق األرسي للطالب اجلامعي.

6- دراسة )شامل، 2015(

هدفت هذه الدراسة أساسا إىل توضيح مدى استخدام طالب كلية اآلداب بجامعة 
املستنرصية العراقية ملوقع التواصل االجتامعي )Face book(، ولتحقيق اهلدف 
بالكلية  الطالب  من  عينة  عىل  بتوزيعها  قامت  استبانة  الباحثة  صممت  السابق 
املبحوثة وقد بلغ عددهم )663( طالبا من خمتلف األقسام، وبعد عملية التحليل 
 Face( اإلحصائي أظهرت النتائج أن معظم الطالب املبحوثني يستخدمون موقع
إجيابيات  بعدة  عليهم  يعود  املوقع  هلذا  استخدامهم  وأن   ،)%52( بنسبة   )book
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أبرزها تلبية احلاجات الشخصية واجلامعية بنسبة )55%(، ويرتتب عىل استخدامهم 
هلذا املوقع عدة سلبيات أبرزها استغالل املوقع إلثارة املوضوعات املسببة لألزمات 

بنسبة )%30(.

ثانيا: الدراسات األجنبية

)Ellison et al، 2007( 1- دراسة

 Face( هدفت هذه الدراسة إىل تعرف فوائد استخدام موقع التواصل االجتامعي
book( يف العالقات االجتامعية بني طالب اجلامعات األمريكية، وبغية حتقيق هذا 

اهلدف قام الباحثون بسرب آراء عينة مكونة من )286( طالبا من جامعة ميتشيغان 
األمريكية، وقد أظهرت النتائج يف األخري وجود عالقة اجيابية قوية بني استخدام 
املبحوثني  العالقات االجتامعية بني الطالب  موقع )Face book( واحلفاظ عىل 

ومتتينها.

)Orr et al، 2009( 2- دراسة

التواصل  موقع  باستخدام  اخلجل  عالقة  عن  الكشف  إىل  الدراسة  هذه  هدفت 
االجتامعي )Face book( من طرف طالب اجلامعات الكندية، ولتحقيق اهلدف 
السابق الذكر طبقت الدراسة عىل عينة مكونة من )103( طالب بجامعات كندية 
بني  اجيابية  عالقة  وجود  النتائج  أظهرت  وقد  أونتاريو،  مقاطعة  إىل  تنتمي  خمتلفة 
اخلجل وزيادة استخدام موقع )Face book( التي تعزى إىل الراحة النسبية للفرد 
اخلجول عند استخدامه ملوقع )Face book( عىل اعتبار إمكانية عدم كشفه هلويته.

)Shen and Khalifa، 2010( 3- دراسة
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سعت هذه الدراسة أساسا إىل توضيح االستخدامات املختلفة لطالب اجلامعات 
اإلماراتية ملوقع التواصل االجتامعي )Face book( ،ولتحقيق اهلدف السابق قام 
عملية  وبعد  إماراتيا،  طالبا   )128( من  مكونة  عينة  عىل  استبانة  بتوزيع  الباحثان 
يستخدمون  املبحوثني  الطالب  أغلب  أن  النتائج  أظهرت  اإلحصائي  التحليل 
النتائج أيضا وجود ختوف لدى الطالب  العامة، وكشفت  لتعزيز عالقاهتم  املوقع 
من التأثري السلبي الستخدام موقع )Face book( عىل الثقافة العربية اإلسالمية 

للمجتمع اإلمارايت.

)Karbinsiki، 2010( 4- دراسة

 Face( االجتامعي  التواصل  موقع  استخدام  أثر  تعرف  إىل  الدراسة  هذه  هدفت 
اهلدف  ولتحقيق  األمريكية،  اجلامعات  لطالب  الدرايس  التحصيل  يف   )book

السابق ذكره طبقت هذه الدراسة عىل عينة مكونة من )219( طالبا يدرس بجامعات 
موقع  الستخدام  سلبية  تأثري  عالقة  وجود  عموما  النتائج  أظهرت  وقد  نيويورك، 

)Face book( عىل نتائج التحصيل الدرايس للطالب.

)Shahnaz، 2011( 5- دراسة

الكامنة لدى الطالب  الدوافع  الدراسة  بشكل أسايس إىل معرفة أهم  سعت هذه 
قامت  لذلك   ،)Face book( االجتامعي  التواصل  موقع  الستخدام  املسلمني 
الباحثة باستقصاء آراء عينة مكونة من )299( طالبا بجامعة )Kirkhs( املاليزية، 
وقد توصلت الباحثة يف األخري إىل أن أبرز دافع الستخدام الطالب املبحوثني ملوقع 
النبوية  والسنة  الكريم  والقرآن  اإلسالمي  الدين  تعاليم  )Face book( هو نرش 
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من  يمكنهم   )Face book( موقع  أن  املبحوثني  الطالب  أكد  كذلك  الرشيفة، 
التواصل اجليد وكسب صداقات جديدة.

)Young، 2011( 6- دراسة

يوظفها موقع  التي  املختلفة  التقنيات  الكشف عن  إىل  أساسا  الدراسة  سعت هذه 
التواصل االجتامعي )Face book( لتعزيز الصداقات والتواصل بني األصدقاء 
من  مكونة  عينة  آراء  باستطالع  الباحث  قام  السابق  اهلدف  ولتحقيق  واألقارب، 
استخدام موقع  أن  النتائج  أظهرت  بجامعة سيدين األسرتالية، وقد  )758( طالبا 
املبارشة بني  التواصل  مبارًشا يف حدوث عالقات  إسهاًما  يسهم   )Face book(

الطالب املبحوثني فهو يعزز العالقات االجتامعية فيام بينهم.

)Argan and Akyildiz، 2011( 7- دراسة

التواصل  ملوقع  الرتكية  اجلامعات  طالب  استخدام  مدى  يف  الدراسة  هذه  بحثت 
عىل  البحث  طبق  وقد  االستخدامات،  هذه  وطبيعة   )Face book( االجتامعي 
عينة مكونة من )1300( طالب من خمتلف اجلامعات الرتكية، وقد أظهرت النتائج 
الطالب  أوساط  يف   )Face book( موقع  الستخدام  الكبري  الرواج  األخري  يف 
هذا  يستخدمون  ال  الذين  الطالب  من  فقط   )%7( مقابل   )%93( بنسبة  األتراك 
 )Face book( املوقع،وبينت الدراسة أيضا أن هؤالء الطالب يستخدمون موقع

ألغراض عدة أبرزها االتصال والتواصل.

)Petrovic et al، 2012( 8- دراسة

هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن إمكانية االستفادة من استخدام موقع التواصل 
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االجتامعي )Face book( يف اجلامعات الرصبية، ولتحقيق اهلدف السابق الذكر 
وقد  بلجراد،  بجامعة  الدارسني  الطالب  من  جمموعة  آراء  بسرب  الباحثون  قام 
توصلت هذه الدراسة إىل عدة نتائج أبرزها أن موقع )Face book( قد ساهم يف 
زيادة معارف الطالب املبحوثني بنسبة )97.70%(، وأنه قد غري يف أنامط تعلمهم 

نحو األحسن بنسبة )90.90%( من الطالب املبحوثني.

)Wanjohi et al، 2015( 9- دراسة

لقد كان الغرض األسايس من هذه الدراسة هو تعرف تأثري التنظيم الذايت يف استخدام 
التواصل االجتامعي )Face book( عىل األداء األكاديمي لطالب اجلامعات  موقع 
الكينية، ولتحقيق هذا اهلدف طبقت هذه الدراسة عىل عينة مكونة من )348( طالبا 
جامعيا كينيا، وقد دلت نتائج الدراسة عىل وجود مستوى متوسط من أثر التنظيم الذايت 

يف استخدام موقع )Face book( يف األداء األكاديمي لطالب اجلامعات الكينية.

ثالثا: جمال االستفادة من الدراسات السابقة

لقد استفاد الباحثان من الدراسات السابقة املختلفة يف عدة أوجه أبرزها:

- أسهمت أكثر يف تعزيز اجلانب النظري للدراسة احلالية وإثرائها.

- تعرف منهجية الدراسات السابقة، مما سهل الطريق أمام الباحثني يف بناء منهجية 
الدراسة احلالية.

معرفتها  للباحثني  يتسن  مل  التي  والبحوث  واملصادر  املراجع  لبعض  االهتداء   -
واالطالع عليها من قبل.
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- متثل تراكام معرفيا فكريا أتاح للباحثني االنطالق منها لتأطري الظواهر ذات العالقة 
بالدراسة احلالية.

عىل  سهل  الذي  األمر  السابقة،  الدراسات  إليها  توصلت  التي  النتائج  تعرف   -
الباحثني االنطالق من حيث انتهى اآلخرون أو البحث يف اجلوانب التي مل يتناولوها.

اجلانب النظري للدراسة

)Face book( أوال: مفهوم موقع التواصل االجتامعي

التواصل  مواقع  أو  شبكات  مصطلح  استخدام  انترش  املاضية  القليلة  السنوات  يف 
االجتامعي انتشاًرا كبرًيا يف أوساط املنظامت واألفراد عىل حد سواء، إذ بدأ استخدام 
من  واسعة  جمموعة  وظهرت  املجاالت،  خمتلف  ضمن  يف  موسًعا  املصطلح  هذا 
التعريفات واملفاهيم التي تصف هذا املصطلح خاصة يف الدراسات الغربية، إذ إن 
بعض هذه الدراسات تصف مواقع التواصل االجتامعي عىل أهنا شكل من أشكال 
االجتامعي.  للتواصل  قنوات  أهنا  آخرون  يرى  حني  يف  االفرتاضية،  املجتمعات 

)Dwyer et al، 2007(

عىل  افرتاضية  «جمتمعات  أهنا:  عىل  عموما  االجتامعي  التواصل  شبكات  وتعرف 
اخلط املبارش، تدعم االتصال بني األفراد عن طريق شبكات اإلنرتنت، وتقدم مكانا 
التعرف عىل  املبارش، وإقامة عالقات جديدة أو  وملتقى لتجمع األفراد عىل اخلط 

أفراد آخرين يف نفس جمال عملهم أو اهتاممهم». )العتيبي، 2011(

عن:  عبارة  هي  االجتامعي  التواصل  شبكات  إن  القول  يمكن  شديد  وباختصار 
«مواقع تسمح بإنشاء صفحات افرتاضية خاصة باألفراد متكنهم من التواصل مع 
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أصدقائهم ومعارفهم». )املقدادي، 2013(

التواصل االجتامعي )Face book( فهو عبارة عن: «شبكة  أما فيام خيص موقع 
 Face( رشكة  طرف  من  مدارة  جمانا،  إليها  الدخول  يمكن  إلكرتونية  اجتامعية 
book( ذات املسؤولية املحدودة والتي متثل ملكية خاصة هلا». )شناوي وعباس، 

)2014

االجتامعي  التواصل  موقع  عرف  فقد   )Zuckerberg( املوقع  هذا  مؤسس  أما 
شبكات  عرب  الناس  يربط  للتواصل  إلكرتوين  «موقع  أنه:  عىل   )Face book(
إذ   ،)Thurseethan and Kuhanesan، 2014( اجلامعات»  يف  اجتامعية 
 )Mark Zuckerberg( صاحبه  إىل   )Face book( موقع  إنشاء  فكرة  ترجع 
اإلنرتنت هبدف مجع زمالئه يف جامعة  جديد عىل شبكة  موقع  بتصميم  قام  الذي 
هارفارد األمريكية، وأطلق عليه اسم )Face book( سنة )2004(، ورسعان ما 
لقي هذا املوقع رواجا كبريا بني طالب جامعة هارفرد، األمر الذي شجع مؤسسه 
األخرى،  األمريكية  والثانويات  اجلامعات  طالب  ليشمل  قاعدته  توسيع  عىل 
قرر  أن  إىل  سنتني،  مدة  الطالب  عىل  مقترصا   )Face book( موقع  واستمر 
مؤسسه فتح أبواب املوقع لكل من يريد استخدامه وكانت النتيجة طفرة كبرية يف 

عدد مستخدمي هذا املوقع حاليا. )شامل، 2015(

أما كل من )Boyd and Ellison، 2008( فيعرفان موقع التواصل االجتامعي 
)Face book( عىل أنه: «شبكة اجتامعية توفر قاعدة إلكرتونية متكن مستخدميها 
من إنشاء حسابات، خلق وتقاسم املعلومات واملحتويات، والتواصل مع أشخاص 

يعرفوهنم أو ال يعرفوهنم».
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 Face( وتأسيسا عىل كل ما سبق ذكره يرى الباحثان أن موقع التواصل االجتامعي
book( يشري إىل: «ذلك املوقع اإللكرتوين الذي القى قبوال وجتاوبا كبريا من طرف 

األفراد واملنظامت، فهو يساعدهم عىل تبادل املعلومات وامللفات والصور ومقاطع 
الفورية مع األصدقاء، ومن  الدردشة  الفيديو والتعليق عليها وتقاسمها وإمكانية 
ثم فإن هذا املوقع اإللكرتوين يوفر ملستخدميه عدة خيارات يمكن توظيفها يف أمور 

إجيابية أو سلبية».

ثانيا: أنامط مستخدمي موقع التواصل االجتامعي )Face book( ودوافعهم

عموما وموقع  االجتامعي  التواصل  مواقع  ملستخدمي  وأنامط  أصناف  عدة  هناك 
السميع،  )عبد  أوجزها  وقد  خصوصا،   )Face book( االجتامعي  التواصل 

2012( نقال عن )Li، 2010( بام يأيت:

املعلومات  ويتصفحون  يستهلكون  الذين  وهم   :)Watchers( املشاهدون   -1
لتحقيق اإلفادة أو البحث عن معلومات حمددة.

وإرسال  بإرفاق  يقومون  الذين  وهم   :)Sharers( املتبادلون  أو  املرفقون   -2
املحتوى املتاح لآلخرين عرب موقع التواصل االجتامعي.

ويقومون  املعلومات  يشاهدون  الذين  وهم   :)Commenters( املعلقون   -3
بإبداء تعليقاهتم عليها وهم األكثر تفاعال مع اآلخرين.

4- املزودون )Producers(: وهم الذين يقومون بإنشاء املحتوى األصيل الذي 
يتم مشاهدته وإرفاقه لآلخرين والتعليق عليه.
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فهي   )Face book( االجتامعي  التواصل  موقع  استخدام  دوافع  خيص  فيام  أما 
كثرية ومتعددة، إذ يرى )اخلليفي، 2009( أهنا تشمل:

- التعارف والصداقة.

- إنشاء شبكات للجهات واملنظامت املختلفة.

- إنشاء جمموعات اهتامم.

- إنشاء صفحات خاصة باألفراد واجلهات.

- احلصول عىل الربجميات املتوفرة داخل الشبكة االجتامعية.

- استخدامات ترفيهية.

- وسائل اتصال بني األفراد.

- الدعاية واإلعالن.

يف حني يرى )Smock et al، 2011( أن هذه الدوافع تشمل:

- التسلية واالسرتخاء.

- تبادل املعلومات واآلراء واألفكار ووجهات النظر.

- اهلروب من الواقع.

- تتبع املوضة.
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- تكوين عالقات وصداقات جديدة.

- ملء وقت الفراغ.

- أداة للتعليم والتطوير املهني.

 )Face book( وجتدر اإلشارة إىل أن دوافع استخدام موقع التواصل االجتامعي
يوظف  فقد  وبذلك  للمستخدم،  واالجتامعية  النفسية  الوضعية  باختالف  ختتلف 
املستخدم هذا املوقع يف أمور اجيابية كالتعليم وتبادل املعلومات املفيدة، أو يف أمور 

سلبية كتبادل الصور والفيديوهات غري الالئقة أو تشجيع الفكر املتطرف. 

ثالثا: مزايا استخدام موقع التواصل االجتامعي )Face book( وعيوبه

)Face book( 1- مزايا استخدام موقع التواصل االجتامعي

يتميز موقع )Face book( وجّل مواقع التواصل االجتامعي األخرى بمجموعة 
املزايا: )بن ورقلة، 2013(

الدولية،  احلدود  فيها  وتتحطم  واملكانية،  اجلغرافية  احلواجز  تلغى  إذ  العاملية:  أ- 
فيستطيع الفرد يف الرشق التواصل مع الفرد يف الغرب بكل بساطة وسهولة.

ب- التفاعلية: يكون الفرد مستقبال وقارئا ومرسال وكاتبا ومشاركا، وهذا ما يلغي 
السكون ويعطي حيزا من املشاركة الفاعلة.

لبث  والعامل  للتعلم،  الطالب  يستخدمها  حيث  االستعامالت:  وتعدد  التنوع  ت- 
أداة  االقتصادية  القراء، واملؤسسات  للتواصل مع  الناس، والكاتب  علمه وتعليم 
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تروجيية، ...، وغريها.

ث- سهولة االستخدام: يقوم موقع )Face book( وخمتلف الشبكات االجتامعية 
األخرى عىل بساطة اللغة واستخدام احلروف والرموز والصور التي تسهل تفاعل 

املستخدم.

ج- التوفري واالقتصاد: تعد مواقع التواصل االجتامعي أداة القتصاد املال والوقت 
واجلهد، بفضل جمانية االشرتاك والتسجيل وسهولة إجراءاهتا.

)Face book( 2- عيوب استخدام موقع التواصل االجتامعي

مواقع  وجل   )Face book( االجتامعي  التواصل  موقع  استخدام  عن  يرتتب 
التواصل االجتامعي األخرى عدة سلبيات وعيوب أبرزها: )شامل، 2015(

أ- اإلدمان عىل استخدام املوقع.

ب- مضيعة للوقت إذا استخدم لوقت طويل.

ت- يمكن ألي شخص انتحال صفة شخص آخر وتشويه سمعته.

ث- نرش األخبار الكاذبة.

ج- اهلروب من واقع احلياة.

ح- شعور زائف باخلصوصية.

خ- تغيري طريقة تفاعل الناس كعدم التواصل املبارش مما يقلل املهارات االجتامعية.
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د- إمكانية استخدام املوقع يف عدة أمور سلبية أخرى كتبادل الصور والفيديوهات 
غري الالئقة، تشجيع التطرف الديني والفكري، العنرصية، ...، وغريها.

الطريقة واإلجراءات

أوال: منهج ومصادر الدراسة

ملا كان اهلدف األسايس من هذه الدراسة هو معرفة مدى إدراك طالب قسم العلوم 
االقتصادية بجامعة عنابة إلجيابيات وسلبيات استخدام موقع التواصل االجتامعي 
)Face book( فإن أنسب منهج لتحقيق ذلك هو املنهج الوصفي التحلييل، إذ إن 
هذا املنهج يمكن من وصف خمتلف أبعاد الظاهرة املدروسة وحتليلها حتلياًل سلياًم 

وذا فائدة.

أما فيام خيص مصادر احلصول عىل البيانات واملعلومات فقد استعان الباحثان بام توفر 
لدهيام من دراسات سابقة عربية وأجنبية من كتب، ودوريات، ومذكرات، ورسائل 
جامعية، وبحوث، ...، وغريها، يف بناء اجلانب النظري، أما يف اجلانب امليداين فقد 
اعتمدنا اعتامًدا أساسًيا عىل استبانة اقرتحها الباحثان لقياس مستويات إدراك الطالب 

.)Face book( إلجيابيات وسلبيات استخدامهم ملوقع التواصل االجتامعي

ثانيا: جمتمع الدراسة

يتكون جمتمع  هذه الدراسة من مجيع الطالب الدارسني بقسم العلوم االقتصادية 
يف  مسجال  طالبا   )1040( عددهم  والبالغ  اجلزائر،   – عنابة  خمتار  باجي  بجامعة 
اجلدول  وتعدادهم يف  نوضح مستوياهتم  والذين  اجلامعية 2017/2016،  السنة 

)01( أدناه:
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اجلدول )01(: مستويات وتعداد طالب قسم العلوم االقتصادية بجامعة عنابة يف 
العام اجلامعي 2017/2016

عدد الطالب المسجلینالمستو�

٤٩٨السنة الثانیة

٢٥١السنة الثالثة (لیسانس)

١٦٧السنة األولى ماستر

١٢٤السنة الثانیة ماستر

١٠٤٠المجموع

املصدر: من إعداد الباحثني باالعتامد عىل معلومات متحصل عليها من إدارة القسم.

وفيام ييل نقدم نبذة موجزة عن القسم املبحوث: 

االقتصادية  العلوم  كلية  وهي  األم  للكلية  تابع  قسم  هو  االقتصادية  العلوم  قسم 
وعلوم التسيري التابعة جلامعة باجي خمتار، عنابة – اجلزائر، وقد أسست هذه الكلية 
سنة )1976( هبدف تطوير املعرفة يف حقول االقتصاد والتجارة والتسيري وذلك من 

خالل: )كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، 2016(

- التدريب العميل والتبادل مع اجلامعات املرموقة يف العامل.

- الرتكيز عىل الربامج التي تلبي حاجات املجتمع املتطورة.

- التميز يف التدريس عىل مستوى الدراسة اجلامعية األولية والدراسات العليا.

- االعتامد عىل خمتربات مزودة بتقنيات حديثة.
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- االستعانة بمديرية البحث باجلامعة ومطبوعاهتا الشاملة.

- خدمة املجتمع واملشاركة يف مجيع املشاريع التي هتدف إلنامء اإلنسان واملجتمع.

اليوم أكرب كليات جامعة عنابة من  التسيري  العلوم االقتصادية وعلوم  وتعترب كلية 
اجلديد  للنظام  وفقا  الكلية  هذه  يف  التكوين  يشمل  ولذلك  الطالب،  عدد  حيث 
)LMD( خمتلف املراحل اآلتية: )كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، 2016(

1- مرحلة الليسانس )L(: مدة التكوين فيها ثالث سنوات، منها سنتان يتحصل 
فيهام الطالب عىل املبادئ األولية للتخصصات املعنية بالشهادة، وسنة ختصص تتوج 

بشهادة الليسانس.

عدة  عىل  الكلية  تتوفر  إذ  سنتان،  فيها  التكوين  مدة   :)M( املاسرت  مرحلة   -2
ختصصات يف املاسرت تغطي مجيع ميادين التكوين يف العلوم االقتصادية والتجارية 

والتسيري، ويتم التسجيل بحسب املعدل وإمكانيات االستقبال يف التخصص.

الكلية حلاميل  التكوين فيها ثالث سنوات، توفر  الدكتوراه )D(: مدة  3- مرحلة 
شهادة املاسرت تكوينا يف الدكتوراه يغطي مجيع ميادين التكوين يف العلوم االقتصادية 

والتجارية والتسيري، ويتم التسجيل بحسب القوانني السارية املفعول.

ثالثا: عينة الدراسة

إذ  الشامل،  احلرص  بطريقة  اختريوا  طالبا   )93( من  احلالية  الدراسة  عينة  تكونت 
العلوم االقتصادية املسجلني  الباحثان بتوزيع االستبانة عىل مجيع طالب قسم  قام 
ضمن السنة الثانية ماسرت والبالغ عددهم )124( طالبا يف التخصصات اآلتية: بنك 
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تأمني وتسيري األخطار، اقتصاد ومالية دولية، الذكاء االقتصادي والتنمية املستدامة، 
اقتصاد التجارة اخلارجية، التحليل االقتصادي وتسيري املؤسسات، نقد مالية وبنك، 
وقد اختريت هذه الفئة بالذات )فئة طالب املاسرت( ألهنا من املفرتض أن تكون أكثر 

وعيا وإدراكا بأمهية املوضوع من املستويات األخرى.

وقد متكن الباحثان من اسرتداد )101( استبانة اتضح فيام بعد أن )08( استبانات 
التحليل اإلحصائي وبذلك  ثم فهي غري صاحلة ألغراض  منها غري مكتملة ومن 

استبعدت، لتعتمد )93( استبانة وذلك وفقا ملا يوضحه اجلدول )02( أدناه:

اجلدول )02(: وضعية استبانات الدراسة امليدانية

العدداالستبانات

١٢٤االستبانات الموزعة

١٠١االستبانات المستردة

٠٨االستبانات المستبعدة

٩٣االستبانات المعتمدة

املصدر: من إعداد الباحثني.

رابعا: وصف أداة الدراسة

املتعلقة  واملعلومات  البيانات  جلمع  أساسية  أداة  االستبانة  أداة  الباحثان  استخدم   
بمعرفة  اخلاصة  الفقرات  من  جمموعة  االستبانة  تضمنت  وقد  امليدانية،  بالدراسة 
التواصل  ملوقع  عنابة  بجامعة  االقتصادية  العلوم  كلية  طالب  استخدام  طبيعة 
لعدم  ونظرا  وسلبياته،  إلجيابياته  إدراكهم  ومدى   )Face book( االجتامعي 
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وجود قائمة جاهزة لقياس ذلك، فقد قام الباحثان بتطوير هذه االستبانة بالرجوع 
إىل خمتلف الدراسات السابقة، وتشمل هذه االستبانة )25( فقرة موزعة عىل أربعة 

حماور أساسية عىل النحو اآليت:

1- املحور األول: شمل جمموعة من البيانات الشخصية اخلاصة بالطالب املبحوثني 
واملتعلقة بـ )اجلنس، السن، التخصص(.

2- املحور الثاين: شمل جمموعة من الفقرات اخلاصة بقياس مدى استخدام الطالب 
ملوقع التواصل االجتامعي )Face book( واملقدرة بـ )08( فقرات.

3- املحور الثالث: شمل جمموعة من الفقرات اخلاصة بقياس مدى إدراك الطالب 
املبحوثني إلجيابيات استخدام موقع التواصل االجتامعي )Face book( واملقدرة 

بـ )06( فقرات.

4- املحور الرابع: شمل جمموعة من الفقرات اخلاصة بقياس مدى إدراك الطالب 
املبحوثني لسلبيات استخدام موقع التواصل االجتامعي )Face book( واملقدرة 

بـ )08( فقرات.

خامسا: صدق أداة الدراسة

بغية التحقق من صدق االستبانة ومدى إملامها باملوضوع املدروس من جهة، ومدى 
صالحية فقراهتا من حيث الصياغة والوضوح، فقد اعتمدنا عىل طريقتني:

1- التحكيم: فبعد انتهاء الباحثني من إعداد الصيغة األولية لالستبانة قاما بعرضها 
العلوم  كلية  من  منهم  أربعة  مخسة،  عددهم  والبالغ  املحكمني  من  جمموعة  عىل 
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االجتامعية  العلوم  كلية  من  واخلامس  عنابة  بجامعة  التسيري  وعلوم  االقتصادية 
باجلامعة نفسها، وقد ُأِخذ بنظر االعتبار آراؤهم ومالحظاهتم كافة، ويف ضوء ذلك 

لت فقرات االستبانة حتى توصلنا إىل الصيغة النهائية لالستبانة. ُعدِّ

استطالعية  عينة  عىل  البداية  يف  الدراسة  أداة  طبقت  االستطالعية:  العينة   -2
املبحوث اختريوا عشوائيا، وذلك  القسم  )جتريبية( بلغت )15( طالبا من طالب 
املبحوثني  الطالب  واستيعاب  االستبانة  وضوح  مدى  من  األويل  التحقق  هبدف 

فقراهتا قبل توزيعها هنائيا.

سادسا: األساليب اإلحصائية املستخدمة

التكرارات،  اآلتية:  اإلحصائية  املؤرشات  عىل  اعتمدنا  االستبانة  نتائج  لتحليل 
الباحثان  حدد  ولقد  املئوية،  واألوزان  احلسابية،  املتوسطات  املئوية،  النسب 
بتخصيص  وذلك  املحسوب  املئوي  الوزن  إىل  استنادا  الطالب  إدراك  مستويات 

مخسة مستويات أساسية وفقا ملا يوضحه اجلدول )03( أدناه:

اجلدول )03(: مستويات اإلدراك

مستو� اإلدراكالوزن المئو�
ممتاز(٩٠٪) فأكثر

جید جدامن (٨٠٪-٩٠٪)
جیدمن (٧٠٪-٨٠٪)
متوسطمن (٦٠٪-٧٠٪)
ضعیفأقل من (٦٠٪)
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املصدر: من إعداد الباحثني.

أما فيام خيص فرضيات الدراسة فقد قام الباحثان باختبارها عرب احتساب املتوسط 
والذي   ،)2( البالغ  الفريض  احلسايب  املتوسط  مع  ومقارنته  املرجح  العام  احلسايب 

توصلنا إليه باستخدام املعادلة اآلتية: 

املتوسط احلسايب الفريض = 3/3+2+1 = 2.

فإذا كانت قيمة املتوسط احلسايب العام املرجح أعىل من املتوسط احلسايب الفريض 
نقبل الفرضية، وإذا كانت النتيجة العكس نرفض الفرضية.

واجلدير بالذكر أن الباحثني قد استخدما مقياس ليكرت )Likert( الثالثي لقياس 
استجابة الطالب املبحوثني لفقرات االستبانة، إذ يعترب هذا املقياس األكثر شيوعا 
أو عدم  موافقته  درجة  أن حيدد  املبحوث  من  يطلب  إذ  االجتامعية،  الدراسات  يف 
ما هو موضح يف  مثل  أساسية  لثالثة خيارات  وفقا  االستبانة  فقرات  موافقته عىل 

اجلدول )04( أدناه:

اجلدول )04(: درجات وأوزان مقياس ليكرت )Likert( الثالثي

أتفقمحایدال أتفقالدرجة
١٢٣الوزن

املصدر: من إعداد الباحثني.

سابعا: حدود الدراسة

حتددت هذه الدراسة باحلدود الزمنية واملكانية والبرشية اآلتية:
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1- احلدود الزمنية: وتتمثل باملدة الزمنية التي قام فيها الباحثان بتوزيع االستبانات 
جانفي  الثاين/  كانون   16 من  تقريبا  بشهرين  املقدرة  الفرتة  وهي  واسرتجاعها، 

)2017( إىل غاية 14 آذار/ مارس )2017(.

العلوم  لكلية  التابع  االقتصادية  العلوم  قسم  يف  وتتمثل  املكانية:  احلدود   -2
االقتصادية وعلوم التسيري بجامعة باجي خمتار عنابة – اجلزائر.

ماسرت  الثانية  السنة  طالب  من  طالبا   )93( من  مكونة  عينة  البرشية:  احلدود   -3
ضمن مجيع التخصصات بجامعة باجي خمتار عنابة.

اجلانب العميل للدراسة

أوال: دراسة اخلصائص الشخصية لعينة الدراسة

والتي  الدراسة،  لعينة  الشخصية  البيانات  حول  أسئلة  ثالثة  االستبانة  تضمنت 
نوضح نتائجها يف األشكال )01(، )02(، )03( أدناه:

الشكل )01(: توزيع أفراد العينة بحسب اجلنس
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من الشكل )01( يتضح أن نسبة اإلناث املبحوثات قد بلغت )58.06%( وهي 
التي بلغت )%41.94(،  بذلك تتفوق تفوًقا واضًحا عىل نسبة الذكور املبحوثني 
كل  وضمن  املاسرت  ضمن  املسجالت  الطالبات  عدد  أن  إىل  ذلك  إرجاع  ويمكن 
وهذه  الذكور،  الطالب  عدد  بكثري  يفوق  املبحوث  القسم  يف  الدراسة  مستويات 

الظاهرة تشهدها اجلامعات اجلزائرية كافة عىل اختالف ختصصاهتا.

الشكل )02(: توزيع أفراد العينة حسب السن

حيث  من  سنة(   25-21( من  الشباب  فئة  تفوق  يتضح  أعاله   )02( الشكل  من 
العدد إذ بلغت نسبتهم )63.44%(، ثم حلت الفئة العمرية من )26-30 سنة( يف 
املرتبة الثانية بنسبة )30.11%(، وأخريا جاءت الفئة العمرية )أكثر من 30 سنة( يف 
املرتبة الثالثة واألخرية بنسبة )6.45%(، وتشري خمتلف النتائج السابقة إىل أن جل 

طالب القسم املبحوث ينتمون لفئة الشباب الفتي.
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الشكل )03(: توزيع أفراد العينة بحسب التخصص املدروس

التفوق العددي لفئة الطالب املبحوثني ضمن ختصص  نتائج الشكل )03(  تظهر 
الذكاء االقتصادي والتنمية املستدامة الذين قدرت نسبتهم بـ )20%(، ويرجع ذلك 
إىل أن هؤالء الطالب يدرسون لدى الباحث األول، وبذلك فقد تم االتصال املبارش 
حلت  ثم  للعينة،  متثيلهم  حصة  من  رفع  ما  وهذا  لالستبانة  ملئهم  أثناء  يف  معهم 
بنسبة  الثانية  املرتبة  يف  اخلارجية  التجارة  اقتصاد  لتخصص  الدارسني  الطالب  فئة 
األخطار،  وتسيري  تأمني  بنك  التالية:  التخصصات  حلت  وبعدها   ،)%18.28(
دولية،  ومالية  اقتصاد  املؤسسات،  وتسيري  االقتصادي  التحليل  وبنك،  مالية  نقد 
بنسب )%17.20(،  التوايل،  والسادسة عىل  والرابعة واخلامسة  الثالثة  املراتب  يف 

)16.13%(، )15.05%(، )11.81%( عىل التوايل.

االجتامعي  التواصل  ملوقع  الطالب  باستخدام  اخلاص  املحور  نتائج  حتليل  ثانيا: 
)Face book(

)Face book( 1- مدى استخدام موقع التواصل االجتامعي
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اجلدول )05(: مدى استخدام أفراد العينة ملوقع التواصل االجتامعي 

)Face book(

استخدام موقع 
(Face book)

النسبة المئو�ة (٪)التكرار

٨٨٩٤,٦٢نعم

٠٥٥,٣٨ال

٩٣١٠٠المجموع

املصدر: من إعداد الباحثني باالعتامد عىل نتائج التحليل اإلحصائي.

من اجلدول )05( يتضح أن األغلبية العظمى من طالب قسم العلوم االقتصادية 
بنسبة   )Face book( االجتامعي  التواصل  موقع  يستخدمون  عنابة  بجامعة 

)94.62%(، مقابل )5.38%( فقط من الطالب الذين ال يستخدمونه.

)Face book( 2- أسباب عدم استخدام موقع التواصل االجتامعي

اجلدول )06(: أسباب عدم استخدام أفراد العينة ملوقع التواصل االجتامعي 
)Face book(

 Face) أسباب عدم استخدام موقع
(book

النسبة المئو�ة التكرار
(٪)

٠٣٦٠عدم االقتناع �جدو� الموقع

٠٠٠٠عدم معرفة استخدام الموقع

٠٢٤٠االشتراك في موقع آخر

٠٥١٠٠المجموع

املصدر: من إعداد الباحثني باالعتامد عىل نتائج التحليل اإلحصائي.
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يستخدمون  ال  الذين  الطالب  من   )%60( نسبة  أن   )06( اجلدول  نتائج  تظهر 
مقتنعني  غري   )5( أصل  من  طالب   )3( عددهم  والبالغ   )Face book( موقع 
بمزايا استخدام هذا املوقع، يف حني أن الـ )40%( املتبقني والبالغ عددهم طالبني 
اجتامعي  تواصل  مواقع  يف  الشرتاكهم   )Face book( موقع  يستخدمون  ال 
Twit-( أخرى، وهذا يدل عىل أن خمتلف مواقع التواصل االجتامعي األخرى كـ
er(، و)My Space(، و)Instagramme(، ...، وغريها، ال جتتذب الطالب 

.)Face book( اجلزائريني بقدر ما جيتذهبم موقع

)Face book( 3- املدة املستغرقة يف استخدام موقع التواصل االجتامعي

اجلدول )07(: املدة املستغرقة يف استخدام أفراد العينة ملوقع التواصل االجتامعي 
)Face book(

المدة المستغرقة في استخدام موقع 
(Face book)

النسبة المئو�ة التكرار
(٪)

٢٢٢٥أقل من ساعة في الیوم

٣٨٤٣,١٨من ساعة إلى ثالث ساعات یومیا

١٣١٤,٧٧من أر�ع إلى ست ساعات یومیا

١٥١٧,٠٥أكثر من ست ساعات یومیا

٨٨١٠٠المجموع

املصدر: من إعداد الباحثني باالعتامد عىل نتائج التحليل اإلحصائي.

من اجلدول )07( يتضح أن أغلب الطالب املبحوثني يستخدمون موقع التواصل 
االجتامعي )Face book( يف مدة زمنية ترتاوح بني الساعة والثالث ساعات يوميا 
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الثاين فئة الطالب الذين يستخدمون  بنسبة )43.18%(، يف حني حلت يف املركز 
موقع )Face book( يف مدة تقل عن الساعة يوميا بنسبة )25%(، ثم تأيت الفئة 
بنسبة  يوميا  ساعات  ست  من  أكثر  ملدة   )Face book( موقع  تستخدم  التي 
)17.05%(، وأخريا حلت فئة الطالب التي تستخدم موقع )Face book( ملدة 
ترتاوح بني أربع إىل ست ساعات يوميا بنسبة )14.77%(، وتدل النتائج السابقة 
 Face( الذكر عىل أن الطالب املبحوثني يقضون أوقات طويلة يف استخدام موقع

.)book

)Face book( 4- أوقات استخدام موقع التواصل االجتامعي

 Face( االجتامعي  التواصل  ملوقع  العينة  أفراد  استخدام  أوقات   :)08( اجلدول 
)book

أوقات استخدام موقع 
(Face book)

النسبة المئو�ة (٪)التكرار

١٠١١,٣٦في الصباح

١٢١٣,٦٤عند الظهیرة

٦٦٧٥في المساء

٨٨١٠٠المجموع

املصدر: من إعداد الباحثني باالعتامد عىل نتائج التحليل اإلحصائي.

موقع  استخدام  يفضلون  املبحوثني  الطالب  أغلب  أن  اجلدول )08(  نتائج  تظهر 
بنسبة كبرية قدرها )75%(، ويعد  التواصل االجتامعي )Face book( يف املساء 
ذلك أمرا طبيعيا بحكم انشغاهلم بأمور أخرى كالدراسة وااللتزامات االجتامعية يف 
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 Face( من الطالب موقع )%الصباح والظهرية، فيام يستخدم ما نسبته )13.64
يستخدمونه  الذين  الطالب  من   )%11.36( مقابل  الظهرية،  عند  بكثرة   )book

بكثرة يف الصباح.

)Face book( 5- مكان استخدام موقع التواصل االجتامعي

اجلدول )09(: مكان استخدام أفراد العينة ملوقع التواصل االجتامعي
)Face book( 

 Face) م�ان استخدام موقع
(book

النسبة المئو�ة التكرار
(٪)

٥٩٦٧,٠٥المنزل

٢٣٢٦,١٤الجامعة

٠٦٦,٨١مقهى اإلنترنت

٨٨١٠٠المجموع

املصدر: من إعداد الباحثني باالعتامد عىل نتائج التحليل اإلحصائي.

موقع  يستخدمون  املبحوثني  الطالب  أغلب  أن  يتضح   )09( اجلدول  من 
التواصل االجتامعي )Face book( يف منازهلم عند انتهاء أشغاهلم اليومية بنسبة 
)67.05%(، وتوجد نسبة معتربة نوعا ما قدرها )26.14%( من الطالب الذين 
 )Face book( اإلنرتنت  شبكة  لتوفر  نتيجة  اجلامعة  يف  املوقع  هذا  يستخدمون 
نسبة  نسجل  حني  يف  الذكية،  اهلواتف  خدمات  عرب  املتاحة  اإلنرتنت  واستخدام 
 Face( موقع  يستخدمون  الذين  الطالب  من   )%6.81( قدرها  جدا  ضعيفة 
book( يف مقاهي اإلنرتنت ويمكن إرجاع ذلك إىل رواج سوق أجهزة اهلواتف 
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اإلنرتنت  مقاهي  وجود  هيدد  الذي  األمر  اجلزائر  يف  اإللكرتونية  واأللواح  الذكية 
فيها مستقبال.

)Face book( 6- جهاز استخدام موقع التواصل االجتامعي

اجلدول )10(: جهاز استخدام أفراد العينة ملوقع التواصل االجتامعي
)Face book( 

جهاز استخدام موقع 
(Face book)

النسبة المئو�ة (٪)التكرار

٢٧٣٠,٦٨الكمبیوتر

٥٧٦٤,٧٧الهاتف الذ�ي

٠٤٤,٥٥اللوح اإللكتروني

٨٨١٠٠المجموع

املصدر: من إعداد الباحثني باالعتامد عىل نتائج التحليل اإلحصائي.

اإلطالع  يف  الذكية  اهلواتف  الستعامل  الكبري  الرواج   )10( اجلدول  نتائج  تظهر 
املبحوثني،  الطالب  طرف  من   )Face book( االجتامعي  التواصل  موقع  عىل 
وال يقترص ذلك عىل الطالب فحسب بل عىل كل اجلزائريني إذ تعد سوق اهلواتف 
الذكية سوقا كبرية جدا وتتسع باستمرار يف اجلزائر، وعىل النقيض من ذلك نلمس 
تراجعا مستمرا يف استخدام أجهزة الكمبيوتر واأللواح اإللكرتونية يف االطالع عىل 
والثالثة  الثانية  املرتبتني  فقد جاءتا يف   )Face book( االجتامعي  التواصل  موقع 

بنسب )30.68%( و)4.55%( عىل التوايل.

)Face book( 7- أقدمية استخدام موقع التواصل االجتامعي
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اجلدول )11(: أقدمية استخدام أفراد العينة ملوقع التواصل االجتامعي
)Face book( 

 Face) أقدمیة استخدام موقع
(book

النسبة المئو�ة (٪)التكرار

١٠١١,٣٦أقل من سنة

٢٦٢٩,٥٥من سنة إلى ثالث سنوات

٢٠٢٢,٧٣من أر�ع إلى ست سنوات

٣٢٣٦,٣٦أكثر من ست سنوات

٨٨١٠٠المجموع

املصدر: من إعداد الباحثني باالعتامد عىل نتائج التحليل اإلحصائي.

تظهر نتائج اجلدول )11( أن أغلب الطالب املبحوثني يستخدمون موقع التواصل 
االجتامعي )Face book( منذ مدة تفوق الست سنوات أي منذ السنوات األوىل 
وذلك  خصوصا  العربية  الدول  ويف  عموما  العامل  يف  املوقع  هذا  رواج  بداية  من 
املبحوثني  الطالب  من   )%29.55( نسبته  ما  يستخدم  فيام   ،)%36.36( بنسبة 
نسبته  الثالث سنوات، وما  إىل  السنة  منذ مدة ترتاوح بني   )Face book( موقع
سنوات،  الست  إىل  األربع  بني  ترتاوح  مدة  منذ  يستخدمونه  منهم   )%22.73(

وأخريا تأيت فئة الطالب املشرتكة حديثا يف املوقع بنسبة )%11.36(.

)Face book( 8- جمال استخدام موقع التواصل االجتامعي
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اجلدول )12(: جمال استخدام أفراد العينة ملوقع التواصل االجتامعي 
)Face book(

مجال استخدام موقع 
(Face book)

النسبة المئو�ة (٪)التكرار

٢١٢٣,٨٦مجال الترفیه واأللعاب

٧٧,٩٥المجال االجتماعي

١٣١٤,٧٧المجال الر�اضي

٣٣,٤١المجال الدیني

١٨٢٠,٤٥مجال السیاسة واألخبار

١٤١٥,٩١المجال العلمي

١٢١٣,٦٥المجال الثقافي

٨٨١٠٠المجموع

املصدر: من إعداد الباحثني باالعتامد عىل نتائج التحليل اإلحصائي.

من اجلدول )12( يتضح أن أغلب الطالب املبحوثني يستخدمون موقع التواصل 
ثم   ،)%23.86( بنسبة  واأللعاب  الرتفيه  ألغراض   )Face book( االجتامعي 
يأيت املجال السيايس يف املرتبة الثانية بنسبة )20.45%( والنابع من اهتامم الطالب 
املبحوثني بمختلف األخبار والقضايا السياسية، تم يأيت كل من املجال العلمي ثم 
التوايل،  الثقايف بنسب )15.91%(، )14.77%(، )13.65%( عىل  ثم  الريايض 
وبنسب أقل يستخدم الطالب املبحوثني هذا املوقع يف املجالني االجتامعي والديني 

بنسب )7.95%( و)3.41%( عىل التوايل.

االجتامعي  التواصل  موقع  استخدام  بإجيابيات  اخلاص  املحور  نتائج  حتليل  ثالثا: 
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)Face book( واختبار الفرضية األوىل

ومستويات  املئوية  واألوزان  احلسابية  املتوسطات  خمتلف   )13( اجلدول  يبني 
اإلدراك وترتيب األمهية يف إجابات طالب قسم العلوم االقتصادية بجامعة عنابة 

:)Face book( حول إجيابيات استخدام موقع التواصل االجتامعي

اجلدول )13( : آراء طالب قسم العلوم االقتصادية بجامعة عنابة حول إجيابيات 
)Face book( استخدام موقع التواصل االجتامعي

رقم 
الفقرة

المتوسط ١٢٣
الحسابي

الوزن 
المئو� 

(٪)

مستو� 
اإلدراك

ترتیب 
األهمیة

٤جید١٢٢٢٢٠٤٦٢,٢٧٧٥,٦٦

١ممتاز١٣٠٦٠٥٧٧٢,٨٠٩٣,٣٣

٥جید١٤٢٦١٦٤٦٢,٢٢٧٤

٢ممتاز١٥٠٦٠٧٧٥٢,٧٨٩٢,٦٦

٣جید١٦٢٠٢١٤٧٢,٣٠٧٦,٦٦

٦متوسط١٧٣٠٢١٣٧٢,٠٧٦٩

-جید١١٠٩٠٣٢٨٢,٤٠٨٠المجموع

املصدر: من إعداد الباحثني باالعتامد عىل نتائج التحليل اإلحصائي.

من اجلدول )13( يتضح أن مجيع الفقرات املشكلة ملحور إجيابيات استخدام موقع 
إذ  املبحوثني  الطالب  بقبول  حظيت  قد   )Face book( االجتامعي  التواصل 
الفريض  احلسايب  املتوسط  فقرة  لكل  املرجحة  احلسابية  املتوسطات  مجيع  جتاوزت 
االجتامعي  التواصل  موقع  بكون  املتعلقة   )13( الفقرة  حلت  ولقد   ،)2( البالغ 
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املستمر مع أصدقائهم وأقارهبم  التواصل  )Face book( يمكن مستخدميه من 
وبوزن   )2.80( بلغ  حسايب  بمتوسط  األمهية  ترتيب  حيث  من  األوىل  املرتبة  يف 
مئوي قدره )93.33%( وبمستوى إدراك ممتاز، ويعد ذلك أمرا طبيعيا عىل اعتبار 
التواصل االجتامعي عموما هو االتصال  أن اهلدف األسايس من استخدام مواقع 
والتواصل املستمر، يف حني حلت الفقرة )17( املتعلقة بأن موقع التواصل االجتامعي 
)Face book( يساعد الطالب يف دراساهتم وأبحاثهم اجلامعية يف املرتبة األخرية 
من حيث ترتيب األمهية بحصوهلا عىل أضعف متوسط حسايب بلغ )2.07( بوزن 
الباحثان ذلك إىل توظيف  مئوي قدره )69%( وبمستوى إدراك متوسط، ويرجع 
الطالب املبحوثني ملوقع )Face book( بشكل أسايس يف التعرف والتواصل مع 

الزمالء والرتفيه والتسلية عىل حساب توظيفه يف األبحاث والدراسات اجلامعية.

التواصل  موقع  استخدام  إجيابيات  املرجح ملحور  العام  احلسايب  املتوسط  بلغ  وقد 
إدراك  وبمستوى  بلغ )%80(  مئوي  بوزن   )2.40( )Face book( االجتامعي 
احلسايب  املتوسط  من  أعىل  املرجح  العام  احلسايب  املتوسط  يكون  وبذلك  جيد، 
الفريض البالغ )2(، وهذا ما يدل عىل صحة الفرضية األوىل القائلة: يوجد مستوى 
إلجيابيات  عنابة  بجامعة  االقتصادية  العلوم  قسم  طالب  لدى  اإلدراك  من  عال 

.)Face book( استخدام موقع التواصل االجتامعي

االجتامعي  التواصل  موقع  استخدام  بسلبيات  اخلاص  املحور  نتائج  حتليل  رابعا: 
)Face book( واختبار الفرضية الثانية

ومستويات  املئوية  واألوزان  احلسابية  املتوسطات  خمتلف   )14( اجلدول  يبني 
اإلدراك وترتيب األمهية يف إجابات طالب قسم العلوم االقتصادية بجامعة عنابة 
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:)Face book( حول سلبيات استخدام موقع التواصل االجتامعي

اجلدول )14(: آراء طالب قسم العلوم االقتصادية بجامعة عنابة حول سلبيات 
)Face book( استخدام موقع التواصل االجتامعي

رقم 
الفقرة

المتوسط ١٢٣
الحسابي

الوزن 
المئو� (٪)

مستو� 
اإلدراك

ترتیب 
األهمیة

٢ممتاز١٨٠٢٠٤٨٢٢,٩٠٩٦,٩٩

٨جید١٩١٨٢٢٤٨٢,٣٤٧٨

٣ممتاز٢٠٠٣٠٨٧٧٢,٨٤٩٤,٦٦

٤ممتاز٢١٠٥٠٥٧٨٢,٨٢٩٤

٥ممتاز٢٢٠٥١١٧٢٢,٧٦٩٢

١ممتاز٢٣٠١٠٤٨٣٢,٩٣٩٧,٦٦

٦ممتاز٢٤٠٥١٥٦٨٢,٧١٩٠,٣٣

٧جید جدا٢٥٠٥٢١٦٢٢,٦٤٨٨

-جید٤٤٩٠٥٥٦٢,٧٤٩١,٣٣المجموع

املصدر: من إعداد الباحثني باالعتامد عىل نتائج التحليل اإلحصائي.

من اجلدول )14( يتضح أن مجيع الفقرات املشكلة ملحور سلبيات استخدام موقع 
إذ  املبحوثني  الطالب  بقبول  حظيت  قد   )Face book( االجتامعي  التواصل 
الفريض  احلسايب  املتوسط  فقرة  لكل  املرجحة  احلسابية  املتوسطات  مجيع  جتاوزت 
البالغ )2(، ولقد حلت الفقرة )23( املتعلقة بأن استخدام موقع التواصل االجتامعي 
)Face book( يضيع الكثري من الوقت يف املرتبة األوىل من حيث ترتيب األمهية 
بمتوسط حسايب بلغ )2.93( وبوزن مئوي قدره )97.66%( وبمستوى إدراك 
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ممتاز، ويعد ذلك أمرا منطقيا عىل اعتبار أن ما نسبته )75%( من الطالب املبحوثني 
 ،)Face book( يمضون ما بني الساعة إىل الست ساعات يوميا يف استخدام موقع
يف حني حلت الفقرة )19( املتعلقة بأن موقع )Face book( يؤثر سلبا يف املستوى 
العلمي للطالب اجلامعي يف املرتبة األخرية من حيث ترتيب األمهية بحصوهلا عىل 
أضعف متوسط حسايب بلغ )2.34( بوزن مئوي قدره )78%( وبمستوى إدراك 
جيد، إذ يرى الطالب املبحوثون أن موقع )Face book( يؤثر تأثرًيا متوسًطا يف 

تدين املستوى العلمي للطالب اجلامعي.

التواصل  موقع  استخدام  سلبيات  ملحور  املرجح  العام  احلسايب  املتوسط  بلغ  وقد 
وبمستوى   )%91.33( بلغ  مئوي  بوزن   )2.74(  )Face book( االجتامعي 
إدراك ممتاز، وبذلك يكون املتوسط العام املرجح أعىل من املتوسط احلسايب الفريض 
عال  مستوى  يوجد  القائلة:  الثانية  الفرضية  صحة  عىل  يدل  ما  وهذا   ،)2( البالغ 
من اإلدراك لدى طالب قسم العلوم االقتصادية بجامعة عنابة لسلبيات استخدام 

.)Face book( موقع التواصل االجتامعي
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النتائج والتوصيات

أوال: نتائج الدراسة

لقد خلصت هذه الدراسة يف األخري إىل عدة نتائج نوجزها فيام ييل:

موقع  مستخدمي  من  هم  عنابة  بجامعة  االقتصادية  العلوم  قسم  طالب  جل   -1
يف  املوقع  هذا  رواج  عىل  يدل  ما  وهذا   ،)%94.62( بنسبة  االجتامعي  التواصل 
أوساط الطالب اجلزائريني الذين يفضلون استخدام هذا املوقع بدال من استخدام 
املرتبطة  النتائج  أبرز  نعرض  ييل  وفيام  األخرى،  االجتامعي  التواصل  مواقع 

باستخدامهم هلذا املوقع:

- إن أغلب طالب قسم العلوم االقتصادية بجامعة عنابة يستخدمون موقع التواصل 
االجتامعي )Face book( مدة طويلة ترتاوح بني الساعة إىل الثالث ساعات يوميا 
بنسبة )43.18%(، وأكثر من ست ساعات يوميا بنسبة )17.05%(، وبني األربع 

إىل الست ساعات يوميا بنسبة )%14.77(.

- إن معظم طالب قسم العلوم االقتصادية بجامعة عنابة يستخدمون موقع التواصل 
االجتامعي )Face book( يف املساء بنسبة )%75(.

- إن أغلب طالب قسم العلوم االقتصادية بجامعة عنابة يفضلون استخدام موقع 
التواصل االجتامعي )Face book( يف منازهلم بنسبة )%59(.

- إن أغلب طالب قسم العلوم االقتصادية بجامعة عنابة يستخدمون موقع التواصل 
االجتامعي )Face book( عرب هواتفهم الذكية بنسبة )%64.77(.



أ.م.د.ابو بكر الشريف خوالد        أ.م. خير الدين محمود بوزرب 

29٨

- معظم طالب قسم العلوم االقتصادية بجامعة عنابة يستخدمون موقع التواصل 
االجتامعي )Face book( منذ مدة طويلة تقدر بست سنوات بنسبة )32%(، أما 

الطالب الذين اشرتكوا حديثا يف املوقع فقد قدرت نسبتهم بـ )%10(.

موقع  يستخدمون  عنابة  بجامعة  االقتصادية  العلوم  قسم  طالب  أغلب  إن   -
 ،)%21( بنسبة  واأللعاب  الرتفيه  هبدف   )Face book( االجتامعي  التواصل 
مقابل )18%( للطالب الذين يستخدمونه يف جمال األخبار والسياسة، و)14%( من 
الطالب الذين يستخدمونه يف املجال العلمي، تم تأيت بقية جماالت الرياضة والثقافة 

واملجال االجتامعي والديني بنسب )13%(، )12%(، )7%(، )3%( عىل التوايل.

2- وجود مستوى عال من اإلدراك لدى طالب قسم العلوم االقتصادية بجامعة 
عنابة إلجيابيات استخدام موقع التواصل االجتامعي )Face book( والناتج عن 

املزايا التالية التي يوفرها املوقع هلم، وهي عىل التوايل:

- التمكني من التواصل املستمر مع األصدقاء واملعارف واألقارب.

- وسيلة اتصال جد موفرة مقارنة بوسائل االتصال األخرى.

- أداة مهمة يف التثقيف وتوسيع املعارف واالدراكات.

- وسيلة فعالة متكن من تعرف أصدقاء جدد.

- وسيلة جيدة للتسلية وقضاء أوقات الفراغ.

- أداة فعالة تساعد عىل الدراسة واألبحاث اجلامعية.
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3- وجود مستوى عال من اإلدراك لدى طالب قسم العلوم االقتصادية بجامعة 
عنابة لسلبيات استخدام موقع التواصل االجتامعي )Face book( والناتج عن 

املضار التالية التي يمكن أن يلحقها هبم، وهي عىل التوايل:

- تضييع الوقت يف حالة االستخدام املفرط.

- اإلدمان بسبب االستخدام املفرط.

- استغالل املوقع لقضايا دعائية واشهارية.

- استخدام املوقع يف نرش أخبار كاذبة وزائفة.

- استخدام املوقع يف نرش وتبادل صور وفيديوهات غري الئقة.

- العيش يف عامل زائف وافرتايض نتيجة االستخدام املفرط.

- سهولة اخرتاق املوقع وقرصنته.

- التأثري السلبي يف املستوى العلمي للطالب اجلامعي.

ثانيا: توصيات الدراسة

يف ضوء النتائج التي توصلنا إليها متكن الباحثان من صياغة جمموعة من التوصيات 
 )Face book( التي ترمي إىل تفعيل االستخدام األمثل ملوقع التواصل االجتامعي

من طرف الطالب، ومن بني أبرز هذه التوصيات نذكر:

1- رضورة املشاركة الفاعلة للجامعات يف دعم االستخدام األمثل للطالب ملوقع 
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التواصل االجتامعي )Face book( وذلك من خالل:

صفحات  إنشاء  عرب   )Face book( موقع  يف  للجامعات  اهلادف  االشرتاك   -
خاصة هبا لنرش املحارضات، واألبحاث العلمية، واملناهج الدراسية، وكل ما هيم 

الطالب وحيسن مستواه العلمي.

- توفري كافة التسهيالت واحلوافز والتقنيات التي من شأهنا أن تدعم االستخدام 
.)Face book( العلمي للطالب ملوقع التواصل االجتامعي

التواصل االجتامعي  الناشطة عىل شبكات  الطالبية  املجموعات  - دعم ومساندة 
واهلادفة إىل تثقيف الطالب وحتسني مستواهم الدرايس.

بكيفية  الطالب  لتوعية  تثقيفية ومؤمترات علمية  تدريبية وندوات  - عقد دورات 
.)Face book( االستخدام األمثل ملوقع التواصل االجتامعي

2- رضورة أن تلعب الدول واحلكومات دورا بارزا يف تفعيل االستخدام األمثل 
ملوقع التواصل االجتامعي )Face book( من طرف الطالب وذلك من خالل:

بإصدار  االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل  اجلامعات  خصوصية  حلامية  السعي   -
ترشيعات قانونية حتول دون استغالهلا من طرف خمرتقي احلسابات.

بغية  بالدولة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  قاعدة  حتسني  عىل  العمل   -
استيعاب كافة االستخدامات احلديثة ملواقع التواصل االجتامعي عموما.

املواقع  كافة  وحظر  االجتامعي  التواصل  شبكات  استخدام  عىل  الرقابة  فرض   -
والصفحات التي تروج لالستخدامات السلبية هلذه املواقع يف أوساط الطالب اجلامعيني.
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يف  أخرى  دراسات  عدة  إجراء  عرب  واستكامهلا  الدراسة  هذه  إثراء  رضورة   -3
املحاور اآلتية:

العلمي  التحصيل  التواصل االجتامعي )Face book( يف  أثر استخدام موقع   -
للطالب اجلامعي.

التعليم  تطوير  )Face book( يف  االجتامعي  التواصل  موقع  استخدام  فاعلية   -
والتعلم لدى الطالب اجلامعيني.

النفيس  السلوك  يف   )Face book( االجتامعي  التواصل  موقع  استخدام  أثر   -
واالجتامعي للطالب اجلامعي.

- دور شبكات التواصل االجتامعي يف تعزيز قيم املواطنة لدى الطالب اجلامعيني.
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قائمة املراجع

أوال: قائمة املراجع العربية
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بموقع  املشاركة   ،)2011( أمحد،  ليىل  -جرار 
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تصور   ،)2012( أمحد،  عالء  -الدحدوح 

مقرتح لتوظيف الشبكة االجتامعية الفي سبوك 

يف اجلامعات الفلسطينية، مذكرة ماجستري غري 

منشورة يف قسم املناهج وطرق التدريس، كلية 

الرتبية، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني.

إدمان   ،)2014( الكريم،  عبد  -سعودي 

الفيس بوك وعالقته بالتوافق األرسي للطالب 

جامعة  طلبة  من  عينة  عىل  دراسة  اجلامعي: 

خمرب  وتربوية،  نفسية  دراسات  جملة  بشار، 
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)2014(، استخدام شبكة التواصل االجتامعي 

لدى  النفيس  بالتوافق  وعالقته  بوك(  )الفيس 
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اإللكرتوين:  االجتامعي  التواصل  وشبكات 

الدراسات  مركز  سلسلة  املعرفة،  جمتمع  نحو 
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 ،)2012( فراج،  حممد  حممد  السميع  -عبد 

دور مواقع التواصل االجتامعي يف تسويق مرص 

وزارة  إىل  مقدم  بحث  دويل،  سياحي  كمقصد 

والبحوث  التخطيط  قطاع  املرصية،  السياحة 

والتدريب، القاهرة، مرص، نيسان/ أفريل
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امللحق األول: االستبانة

اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية 

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

جامعة باجي خمتار – عنابة

كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري

قسم العلوم االقتصادية

املوضوع: استبانة بحث

بوزرب حممود  الرشيف خوالد واألستاذ  أبوبكر  الدكتور  الباحثني  إعداد  إطار  يف 
خري الدين لبحث بعنوان: حتليل مستويات إدراك طالب قسم العلوم االقتصادية 
 Face( االجتامعي  التواصل  موقع  استخدام  وسلبيات  الجيابيات  عنابة  بجامعة 
تعد جزًءا  التي  الطلبة هذه االستبانة  أعزائي  أيديكم  أن نضع بني  book(، يرسنا 
من الدراسة املذكورة آنفا، مع رجاء اإلجابة عىل مجيع األسئلة املوضحة أدناه بوضع 
تعاونكم  رأيكم، ونشكركم مسبقا عىل حسن  تعرب عن  التي  اخلانة  )x( يف  عالمة 

معنا.



٣0٧

املحور األول: بيانات عامة

1- اجلنس

أنثىذ�ر

2- السن

...................................................

3- التخصص

بنك، تأمین، 
وتسییر 
المخاطر

اقتصاد 
ومالیة 
دولیة

الذ�اء 
االقتصاد� 
والتنمیة 
المستدامة

التحلیل 
االقتصاد� 
وتسییر 
المؤسسات

نقد، مالیة 
و�نك

اقتصاد 
التجارة 
الخارجیة

املحور الثاين: مدى استخدام الطالب ملوقع التواصل االجتامعي فايسبوك

4- هل تستخدم موقع التواصل االجتامعي فايسبوك ؟

النعم

5- إذا كانت اإلجابة ال فلامذا ؟

أخر� (أذ�رها)عدم معرفتي �استخدام الموقععدم اقتناعي �الموقع
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6- ما املدة التي تقضيها يف استخدام موقع فايسبوك يف اليوم ؟

من ساعة إلى ثالث أقل من ساعة
ساعات

من أر�ع إلى ست 
ساعات

أكثر من ست 
ساعات

7- هل تستخدم موقع فايسبوك بكثرة ؟

في المساءعند الظهیرةفي الصباح

8- أين تستخدم موقع فايسبوك ؟

في مقهى في الجامعةفي المنزل
االنترنت

أخر� (أذ�رها)

9- عرب أي جهاز تستخدم موقع فايسبوك ؟

أخر� (أذ�رها)عبر الهاتف النقال الذ�يعبر جهاز الكمبیوتر

10- منذ متى وأنت تستخدم موقع فايسبوك ؟

من سنة إلى ثالث منذ أقل من سنة
سنوات

من أر�ع إلى ست 
سنوات

أكثر من ست سنوات

املحور الثالث: إجيابيات استخدام الطالب ملوقع التواصل االجتامعي فايسبوك 

أتفقمحایدال أتفقالعبارات

١١- �عد موقع فا�سبوك خیر وسیلة تم�نك من 
تعرف أصدقاء جدد.
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١٢- �م�نك موقع فا�سبوك من التواصل المستمر 
مع أصدقائك ومعارفك وأقار�ك.

للتسلیة  وسیلة  خیر  فا�سبوك  موقع  �عد   -١٣
وقضاء أوقات الفراغ.

اتصال جد  فا�سبوك وسیلة  موقع  أن  تر�   -١٤
موفرة للتكلفة مقارنة بوسائل االتصال األخر�.

تثقیفك  في  مهمة  أداة  فا�سبوك  موقع  �عد   -١٥
وتوسیع معارفك و�دراكاتك.

دراستك  في  فا�سبوك  موقع  �ساعدك    -١٦
وأ�حاثك الجامعیة.

املحور الرابع: سلبيات استخدام الطالب ملوقع التواصل االجتامعي فايسبوك

ال العبارات
أتفق

أتفقمحاید

الناجمة عن  السلبیة  النتائج  أبرز  �عد اإلدمان من   -١٧
االستخدام المفر� لموقع فا�سبوك.

المستو�  في  سلبا  یؤثر  فا�سبوك  موقع  أن  تر�   -١٨
العلمي للطالب الجامعي.

دعائیة  لقضا�ا  فا�سبوك  موقع  �ستغل  ما  �ثیرا   -١٩
واشهار�ة.

٢٠- �ثیرا ما �ستخدم موقع فا�سبوك في نشر أخبار �اذ�ة 
وزائفة.

وتبادل  نشر  في  فا�سبوك  موقع  �ستخدم  ما  �ثیرا   -٢١
صور وفیدیوهات غیر الئقة.

حالة  في  للوقت  مضیعة  فا�سبوك  موقع  �عتبر   -٢٢
االستخدام المفر�.
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٢٣- إن االستخدام المفر� لموقع فا�سبوك �جعلك تعیش 
في عالم زائف وافتراضي.

٢٤- �عتبر موقع فا�سبوك موقًعا سهل االختراق والقرصنة.

امللحق الثاين: قائمة األساتذة املحكمني لالستبانة

اسم ولقب الرقم
المح�م

الجامعةالتخصصالدرجة العلمیة

أستاذة التعلیم أ.د. نوة ثال�جیة٠١
العالي

قسم العلوم 
االقتصاد�ة

جامعة عنا�ة

قسم العلوم أستاذ محاضرد. جمال سالمي٠٢
االقتصاد�ة

جامعة عنا�ة

قسم العلوم أستاذة محاضرةد. أمال عیار�٠٣
االقتصاد�ة

جامعة عنا�ة

قسم العلوم أستاذة محاضرةد. أفراح زواید�ة٠٤
االقتصاد�ة

جامعة عنا�ة

قسم العلوم أستاذ محاضرد. �اسین نجاح٠٥
االجتماعیة

جامعة عنا�ة


