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ملخص البحث
ﳞدف هذا البحث إىل الكشف عن مدى استخدام موقع التواصل

االجتامعي فايسبوك من طرف طالب اجلامعات اجلزائرية ومدى إدراكهم ملختلف
إجيابيات وسلبيات استخدام هذا املوقع ،ومن أجل حتقيق هدف البحث اعتمد

الباحثان عىل املنهج الوصفي التحلييل باستخدام أداة االستبانة جلمع البيانات،
فقد ط ّبق البحث يف جامعة باجي خمتار عنابة – اجلزائر عىل عينة مكونة من ()93

طالبا بمرحلة املاسرت بقسم العلوم االقتصادية اختريوا بطريقة العينة القصدية ،وقد

أظهرت النتائج يف األخري الرواج الكبري الستخدام موقع التواصل االجتامعي
فايسبوك لدى الطالب املبحوثني بنسبة ( ،)%94.62باإلضافة إىل وجود مستويات
عالية من إدراكات الطالب إلجيابيات وسلبيات استخدامهم هلذا املوقع.

الكلامت الدالة
مواقع التواصل االجتامعي – فيسبوك – الطالب – اجلامعات.
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 خير الدين محمود بوزرب.م.أ

ابو بكر الشريف خوالد.د.م.أ

Abstract
This study aims at detecting how much the social networking website « Face book » is used by the Algerian students، and also their awareness of the various advantages and disadvantages of this web-site.
In order to achieve the objectives of the study، the researchers adopted the descriptive analytical method where they used the Questionnaire 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 selected 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 احلاﱄ بعرص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة ،فقد

شهدت السنوات القليلة املاضية تطورات كبرية وتأثريات مبارشة للثورة الرقمية

عىل نمط احلياة اإلنسانية يف ﲨيع املجاالت االجتامعية والثقافية واالقتصادية
والسياسية والعلمية والتقنية والدينية ،حتى أصبحنا نعيش اليوم يف عرص جديد
يتميز بالتحول الكبري يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،األمر الذي أدى
إىل حدوث نقلة نوعية وثورة حقيقية يف عاﱂ االتصال والتواصل.

ونتيجة للتطور املستمر يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وشبكة

اإلنرتنت وأدواهتا ،ظهرت ما تسمى اليوم بمواقع التواصل االجتامعي ،التي تشري

إىل جمموعة من املواقع التي تسعى لنقل النشاط االجتامعي من عالقات ،وحمادثات
ﲨاعية ،ونقاشات ،وحوارات ،ومشاركة للمناسبات واألحداث ،وتأييد ومناﴏة،
أو خمالفة ومناظرة من الواقع إىل بيﺌة إلكرتونية عىل اإلنرتنت ،وذلك بتوفري جمموعة

من األدوات واخلدمات اإللكرتونية التي تسهل ذلك التواصل( .الدحدوح،

)2012

ومن أبرز مواقع التواصل االجتامعي التي ظهرت يف العقد املاﴈ من القرن

احلادي والعرشين موقع التواصل االجتامعي الشهري فايسبوك (،)Face book

وفيه تُوضع صفحة شخصية حتدد هوية الشخص ،ومن ثم يتواصل مع ﲨيع

املشرتكني يف هذا املوقع لنقل املعارف واألخبار ،وتكوين الرؤى والتوجهات دون

قيود أو حدود( .الطيب)2012 ،
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وﱂ يكن موقع التواصل االجتامعي ( )Face bookيف أول األمر إال مدونة

حمصورة يف نطاق جامعة هارفارد األمريكية وبحدود أصدقاء ()Zuckerberg

طالب برجمة الكمبيوتر الذي أسس هذا املوقع سنة ( ،)2004لكن 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

طفرة كبرية يف عدد مستخدمي هذا املوقع الذي ناهز اليوم حدود الـ ()1.679
مليار يف حزيران /جوان (com،.internetwrldﬆats.www( .)2016

)Consulting 23/03/2017
أوال :مشكلة الدراسة

يعد موقع التواصل االجتامعي ( )Face bookمن أبرز مواقع التواصل التي

راج استخدامها يف بلداننا العربية عموما ،ويف اجلزائر عىل وجه اخلصوص ،فقد
بلغ عدد مستخدمي هذا املوقع ( )115مليونا يف الوطن العريب و( )16مليونا يف

اجلزائر سنة ( ،)Salem، 2017( )2016ويعزى هذا الرواج الكبري يف استخدام

موقع التواصل االجتامعي ( )Face bookإىل املميزات الفريدة التي يتمتع هبا كونه

يعد أداة مهمة يف تسهيل التواصل بني الناس وتكوين عالقات اجتامعية وروابط
وصالت مع اآلخرين)Stienﬁeld et al، 2009( .

وتشري األبحاث والدراسات كافة يف هذا املجال إىل أن أغلب مستخدمي مواقع

التواصل االجتامعي بام فيها ( )Face bookهم طالب جامعيون ،فقد أشارت
دراسة لـ ( )Ellison et al، 2007أن ما يقارب الـ ( )%90من مستخدمي موقع

التواصل االجتامعي ( )Face bookهم طالب جامعيون ،هلذا فإنه من الطبيعي
2٦0

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 bookوذلك 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

بجامعة عنابة إلجيابيات استخدام موقع التواصل االجتامعي (.)Face book

الفرضية الثانية :يوجد مستوى عال من اإلدراك لدى طالب كلية العلوم االقتصادية

بجامعة عنابة لسلبيات استخدام موقع التواصل االجتامعي (.)Face book
ثالثا :أﳘية الدراسة
تنبثق أﳘية هذه الدراسة من النقطتني اآلتيتني:

 -1األﳘية النظرية للدراسة :تنبع أﳘية هذه الدراسة من حيوية املوضوع الذي

تناولته واملتعلق باستخدام أحد أبرز مواقع التواصل االجتامعي وهو موقع (Face
 )bookمن طرف الطالب اجلامعيني ومدى إدراكهم ملنافع ومضار استخدامه،
ومن ثم فإن األﳘية النظرية هلذا البحث تكمن فيام يضيفه من تراكم معريف يف

هذا املوضوع ،باإلضافة إىل تقديم دراسة جادة من شأهنا أن تكون منطلقا سليام
لدراسات مستقبلية مفيدة.
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 -2األﳘية امليدانية للدراسة :تنبع األﳘية امليدانية هلذه الدراسة من أﳘية النتائج

املتوصل إليها ،والتي من شأهنا أن تشكل قاعدة من البيانات واملعلومات الكمية

التي ﳛتاجها كل من له عالقة باملوضوع.
رابعا :أهداف الدراسة

تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق ﲨلة األهداف منها:
 -كشف الغموض عن مفهوم موقع التواصل االجتامعي ( )Face bookوخمتلف

األساسيات النظرية املرتبطة به.

 تعرف مدى رواج استخدام موقع التواصل االجتامعي ( )Face bookيفأوساط الطالب اجلامعيني اجلزائريني.

 -تعرف طبيعة وأغراض استخدام الطالب اجلامعيني اجلزائريني موقع التواصل

االجتامعي (.)Face book

 -الكشف عن مدى إدراك الطالب اجلامعيني اجلزائريني إلجيابيات وسلبيات

استخدام موقع التواصل االجتامعي (.)Face book

 لفت أنظار الباحثني اجلزائريني والعرب ألﳘية هذا املوضوع ومواصلة إجراءاملزيد من األبحاث فيه وإثرائه.

 -تقديم بعض التوصيات املهمة التي من شأهنا ترشيد استخدام الطالب اجلامعيني

ملوقع التواصل االجتامعي (.)Face book
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الدراسات السابقة وجمال االستفادة منها
يف وقت ليس بالبعيد كانت األبحاث والدراسات السابقة حول مواقع التواصل

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 ﲤكن 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

اجلامعيني يف دول وجامعات خمتلفة موقع التواصل االجتامعي ()Face book

دون غريه من مواقع التواصل االجتامعي األخرى من طرف  ،وذلك كام ييل:
أوال :الدراسات العربية
 -1دراسة (العتيبي)2008 ،

هدفت هذه الدراسة عموما إىل تعرف مدى استخدام طالب اجلامعات السعودية

موقع التواصل االجتامعي ( )Face bookودوافعهم الستخدامه ،وقد شملت
هذه الدراسة سرب آراء جمموعة من الطالب يف ثالث جامعات سعودية هي :جامعة
امللك سعود ،وجامعة امللك فيصل ،وجامعة امللك عبد العزيز ،وقد أظهرت

النتائج الرواج الكبري الذي ﳛظى به موقع ( )Face bookلدى الطالب املبحوثني
بنسبة ( )%77من الطالب املستخدمني له ،وأظهرت النتائج أن الدافع األول من

استخدامهم هلذا املوقع هو الفضول واملشاركة.
 -2دراسة (خﴬ)2009 ،
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هدفت هذه الدراسة إىل تعرف دوافع استخدام موقع التواصل االجتامعي (Face

 )bookواآلثار 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

أن أبرز دافع من دوافع استخدام الطالب املبحوثني ملوقع ( )Face bookهو
التسلية والرتفية بنسبة ( ،)%69.90وكشفت النتائج أيضا أن الطابع االجيايب قد
غلب عىل اآلثار االجتامعية والنفسية املرتتبة عن استخدام هذا املوقع.

 -3دراسة (جرار)2011 ،
هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن أثر االشرتاك بموقع التواصل االجتامعي

( )Face bookيف اجتاهات طالب اجلامعات األردنية نحو العالقات األرسية،
ولذلك استخدمت الباحثة املنهج الوصفي إذ طورت استبانة قامت بتوزيعها عىل
عينة مكونة من ( )384طال ًبا جامع ًيا أردن ًيا ،وقد أظهرت النتائج يف األخري أن

ما يقارب نصف الطالب املبحوثني بنسبة ( )%57.40يرون أن استخدام موقع
( )Face bookأثر سلبا يف عالقاهتم بأرسهم ،فيام يرى ما نسبته ()%45.60

منهم أن استخدامهم ملوقع ( )Face bookأثر إجيابا يف عالقاهتم األرسية ،أما الـ
( )%14.20املتبقون فقد التزموا احلياد.
 -4دراسة (الدحدوح)2012 ،
سعت هذه الدراسة إىل اقرتاح تصور للتوظيف األمثل ملوقع التواصل االجتامعي

( )Face bookيف اجلامعات الفلسطينية ،وقد قام الباحث يف سبيل حتقيق اهلدف
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من دراسته بسرب آراء عينة مكونة من ( )330طالبا جامعيا و( )209أكاديميا 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 bookيف العملية التعليمية عىل عكس األكاديميني

الذين يعارضون ذلك.

 -5دراسة (سعودي)2014 ،
سعت هذه الدراسة بشكل رئيس إىل توضيح تأثري إدمان استخدام موقع التواصل
االجتامعي ( )Face bookعىل التوافق األرسي للطالب اجلامعي اجلزائري،

ولتحقيق اهلدف السابق ذكره طور الباحث استبانة قام فيها بسرب آراء عينة من

الطالب اجلامعيني بجامعة بشار والبالغ عددهم ( )180طالبا ،وقد توصلت
الدراسة يف األخري إىل نتيجة أساسية مفادها وجود عالقة سلبية دالة إحصائيا ومن

ثم فإن إدمان موقع ( )Face bookيؤثر سلبا يف التوافق األرسي للطالب اجلامعي.
 -6دراسة (شامل)2015 ،
هدفت هذه الدراسة أساسا إىل توضيح مدى استخدام طالب كلية اآلداب بجامعة
املستنرصية العراقية ملوقع التواصل االجتامعي ( ،)Face bookولتحقيق اهلدف

السابق صممت الباحثة استبانة قامت بتوزيعها عىل عينة من الطالب بالكلية
املبحوثة وقد بلغ عددهم ( )663طالبا من خمتلف األقسام ،وبعد عملية التحليل
اإلحصائي أظهرت النتائج أن معظم الطالب املبحوثني يستخدمون موقع (Face

 )bookبنسبة ( ،)%52وأن استخدامهم هلذا املوقع يعود عليهم بعدة إجيابيات
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أبرزها تلبية احلاجات الشخصية واجلامعية بنسبة ( ،)%55ويرتتب عىل استخدامهم
هلذا املوقع عدة سلبيات أبرزها استغالل املوقع إلثارة املوضوعات املسببة لﻸزمات

بنسبة (.)%30

ثانيا :الدراسات األجنبية
 -1دراسة ()Ellison et al، 2007
هدفت هذه الدراسة إىل تعرف فوائد استخدام موقع التواصل االجتامعي (Face

 )bookيف العالقات االجتامعية بني طالب اجلامعات األمريكية ،وبغية حتقيق هذا
اهلدف قام الباحثون بسرب آراء عينة مكونة من ( )286طالبا من جامعة ميتشيغان
األمريكية ،وقد أظهرت النتائج يف األخري وجود عالقة اجيابية قوية بني استخدام

موقع ( )Face bookواحلفاظ عىل العالقات االجتامعية بني الطالب املبحوثني
وﲤتينها.

 -2دراسة ()Orr et al، 2009
هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن عالقة اخلجل باستخدام موقع التواصل

االجتامعي ( )Face bookمن طرف طالب اجلامعات الكندية ،ولتحقيق اهلدف

السابق الذكر طبقت الدراسة عىل عينة مكونة من ( )103طالب بجامعات كندية
خمتلفة تنتمي إىل مقاطعة أونتاريو ،وقد أظهرت النتائج وجود عالقة اجيابية بني

اخلجل وزيادة استخدام موقع ( )Face bookالتي تعزى إىل الراحة النسبية للفرد
اخلجول عند استخدامه ملوقع ( )Face bookعىل اعتبار إمكانية عدم كشفه هلويته.
 -3دراسة ()Shen and Khalifa، 2010
2٦٦

سعت هذه الدراسة أساسا إىل توضيح االستخدامات املختلفة لطالب اجلامعات
اإلماراتية ملوقع التواصل االجتامعي (، )Face bookولتحقيق اهلدف السابق قام

الباحثان بتوزيع استبانة عىل عينة مكونة من ( )128طالبا إماراتيا ،وبعد عملية

التحليل اإلحصائي أظهرت النتائج أن أغلب الطالب املبحوثني يستخدمون
املوقع لتعزيز عالقاهتم العامة ،وكشفت النتائج أيضا وجود ﲣوف لدى الطالب

من التأثري السلبي الستخدام موقع ( )Face bookعىل الثقافة العربية اإلسالمية
للمجتمع اإلماراﰐ.

 -4دراسة ()Karbinsiki، 2010
هدفت هذه الدراسة إىل تعرف أثر استخدام موقع التواصل االجتامعي (Face

 )bookيف التحصيل الدراﳼ لطالب اجلامعات األمريكية ،ولتحقيق اهلدف
السابق ذكره طبقت هذه الدراسة عىل عينة مكونة من ( )219طالبا يدرس بجامعات

نيويورك ،وقد أظهرت النتائج عموما وجود عالقة تأثري سلبية الستخدام موقع

( )Face bookعىل نتائج التحصيل الدراﳼ للطالب.
 -5دراسة ()Shahnaz، 2011

سعت هذه الدراسة بشكل أساﳼ إىل معرفة أهم الدوافع الكامنة لدى الطالب
املسلمني الستخدام موقع التواصل االجتامعي ( ،)Face bookلذلك قامت

الباحثة باستقصاء آراء عينة مكونة من ( )299طالبا بجامعة ( )Kirkhsاملاليزية،

وقد توصلت الباحثة يف األخري إىل أن أبرز دافع الستخدام الطالب املبحوثني ملوقع

( )Face bookهو نرش تعاليم الدين اإلسالمي والقرآن الكريم والسنة النبوية
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الرشيفة ،كذلك أكد الطالب املبحوثني أن موقع ( )Face bookيمكنهم من
التواصل اجليد وكسب صداقات جديدة.

 -6دراسة ()Young، 2011
سعت هذه الدراسة أساسا إىل الكشف عن التقنيات املختلفة التي يوظفها موقع
التواصل االجتامعي ( )Face bookلتعزيز الصداقات والتواصل بني األصدقاء
واألقارب ،ولتحقيق اهلدف السابق قام الباحث باستطالع آراء عينة مكونة من

( )758طالبا بجامعة سيدين األسرتالية ،وقد أظهرت النتائج أن استخدام موقع

مبارشا يف حدوث عالقات التواصل املبارشة بني
( )Face bookيسهم إسها ًما
ً

الطالب املبحوثني فهو يعزز العالقات االجتامعية فيام بينهم.
 -7دراسة ()Argan and Akyildiz، 2011

بحثت هذه الدراسة يف مدى استخدام طالب اجلامعات الرتكية ملوقع التواصل
االجتامعي ( )Face bookوطبيعة هذه االستخدامات ،وقد طبق البحث عىل

عينة مكونة من ( )1300طالب من خمتلف اجلامعات الرتكية ،وقد أظهرت النتائج

يف األخري الرواج الكبري الستخدام موقع ( )Face bookيف أوساط الطالب

األتراك بنسبة ( )%93مقابل ( )%7فقط من الطالب الذين ال يستخدمون هذا
املوقع،وبينت الدراسة أيضا أن هؤالء الطالب يستخدمون موقع ()Face book
ألغراض عدة أبرزها االتصال والتواصل.

 -8دراسة ()Petrovic et al، 2012
هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن إمكانية االستفادة من استخدام موقع التواصل
2٦٨

االجتامعي ( )Face bookيف اجلامعات الرصبية ،ولتحقيق اهلدف السابق الذكر

قام الباحثون بسرب آراء جمموعة من الطالب الدارسني بجامعة بلجراد ،وقد
توصلت هذه الدراسة إىل عدة نتائج أبرزها أن موقع ( )Face bookقد ساهم يف
زيادة معارف الطالب املبحوثني بنسبة ( ،)%97.70وأنه قد غري يف أنامط تعلمهم
نحو األحسن بنسبة ( )%90.90من الطالب املبحوثني.

 -9دراسة ()Wanjohi et al، 2015
لقد كان الغرض األساﳼ من هذه الدراسة هو تعرف تأثري التنظيم الذاﰐ يف استخدام

موقع التواصل االجتامعي ( )Face bookعىل األداء األكاديمي لطالب اجلامعات
الكينية ،ولتحقيق هذا اهلدف طبقت هذه الدراسة عىل عينة مكونة من ( )348طالبا
جامعيا كينيا ،وقد دلت نتائج الدراسة عىل وجود مستوى متوسط من أثر التنظيم الذاﰐ

يف استخدام موقع ( )Face bookيف 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.

 -االهتداء لبعض املراجع واملصادر والبحوث التي ﱂ يتسن للباحثني معرفتها

واالطالع عليها من قبل.
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 -ﲤثل تراكام معرفيا فكريا أتاح للباحثني االنطالق منها لتأطري الظواهر ذات العالقة

بالدراسة احلالية.

 -تعرف النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة ،األمر الذي سهل عىل

الباحثني االنطالق من حيث انتهى اآلخرون أو البحث يف اجلوانب التي ﱂ يتناولوها.
اجلانب النظري للدراسة
أوال :مفهوم موقع التواصل االجتامعي ()Face book
يف السنوات القليلة املاضية انترش استخدام مصطلح شبكات أو مواقع التواصل
كبريا يف أوساط املنظامت واألفراد عىل حد سواء ،إذ بدأ استخدام
االجتامعي
ً
انتشارا ً

هذا املصطلح موس ًعا يف ضمن خمتلف املجاالت ،وظهرت جمموعة واسعة من

التعريفات واملفاهيم التي تصف هذا املصطلح خاصة يف الدراسات الغربية ،إذ إن

بعض هذه الدراسات تصف مواقع التواصل االجتامعي عىل أهنا شكل من أشكال
املجتمعات االفرتاضية ،يف حني يرى آخرون أهنا قنوات للتواصل االجتامعي.

()Dwyer et al، 2007

وتعرف شبكات التواصل االجتامعي عموما عىل أهنا» :جمتمعات افرتاضية عىل

اخلط املبارش ،تدعم االتصال بني األفراد عن طريق شبكات اإلنرتنت ،وتقدم مكانا

وملتقى لتجمع األفراد عىل اخلط املبارش ،وإقامة عالقات جديدة أو التعرف عىل
أفراد آخرين يف نفس جمال عملهم أو اهتاممهم«( .العتيبي)2011 ،

وباختصار شديد يمكن القول إن شبكات التواصل االجتامعي هي عبارة عن:

»مواقع تسمح بإنشاء صفحات افرتاضية خاصة باألفراد ﲤكنهم من التواصل مع
2٧0

أصدقائهم ومعارفهم«( .املقدادي)2013 ،
أما فيام ﳜص موقع التواصل االجتامعي ( )Face bookفهو عبارة عن» :شبكة
اجتامعية إلكرتونية يمكن الدخول إليها جمانا ،مدارة من طرف رشكة (Face

 )bookذات املسؤولية املحدودة والتي ﲤثل ملكية خاصة هلا«( .شناوي وعباس،

)2014

أما مؤسس هذا املوقع ( )Zuckerbergفقد عرف موقع التواصل االجتامعي
( )Face bookعىل أنه» :موقع إلكرتوين للتواصل يربط الناس عرب شبكات

اجتامعية يف اجلامعات« ( ،)Thurseethan and Kuhanesan، 2014إذ

ترجع فكرة إنشاء موقع ( )Face bookإىل صاحبه ()Mark Zuckerberg
الذي قام بتصميم موقع جديد عىل شبكة اإلنرتنت هبدف ﲨع زمالئه يف جامعة

هارفارد األمريكية ،وأطلق عليه اسم ( )Face bookسنة ( ،)2004ورسعان ما

لقي هذا املوقع رواجا كبريا بني طالب جامعة هارفرد ،األمر الذي شجع مؤسسه
عىل توسيع قاعدته ليشمل طالب اجلامعات والثانويات األمريكية األخرى،
واستمر موقع ( )Face bookمقترصا عىل الطالب مدة سنتني ،إىل أن قرر

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، 2008فيعرفان موقع التواصل االجتامعي

( )Face bookعىل أنه» :شبكة اجتامعية توفر قاعدة إلكرتونية ﲤكن مستخدميها

من إنشاء حسابات ،خلق وتقاسم املعلومات واملحتويات ،والتواصل مع أشخاص

يعرفوهنم أو ال يعرفوهنم«.
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وتأسيسا عىل كل ما سبق ذكره يرى الباحثان أن موقع التواصل االجتامعي (Face
 )bookيشري إىل» :ذلك املوقع اإللكرتوين الذي القى قبوال وجتاوبا كبريا من طرف
األفراد واملنظامت ،فهو يساعدهم عىل تبادل املعلومات وامللفات والصور ومقاطع

الفيديو والتعليق عليها وتقاسمها وإمكانية الدردشة الفورية مع األصدقاء ،ومن

ثم فإن هذا املوقع اإللكرتوين يوفر ملستخدميه عدة خيارات يمكن توظيفها يف أمور
إجيابية أو سلبية«.

ثانيا :أنامط مستخدمي موقع التواصل االجتامعي ( )Face bookودوافعهم
هناك عدة أصناف وأنامط ملستخدمي مواقع التواصل االجتامعي عموما وموقع

التواصل االجتامعي ( )Face bookخصوصا ،وقد أوجزها (عبد السميع،
 )2012نقال عن ( )Li، 2010بام يأﰐ:

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

 -2املرفقون أو املتبادلون ( :)Sharersوهم الذين يقومون بإرفاق وإرسال

املحتوى املتاح لﻶخرين عرب موقع التواصل االجتامعي.

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

 -4املزودون ( :)Producersوهم الذين يقومون بإنشاء املحتوى األصيل الذي
يتم مشاهدته وإرفاقه لﻶخرين والتعليق عليه.
2٧2

أما فيام ﳜص دوافع استخدام موقع التواصل االجتامعي ( )Face bookفهي
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، 2011أن 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.وجتدر اإلشارة إىل أن دوافع استخدام موقع التواصل االجتامعي ()Face book

ﲣتلف باختالف الوضعية النفسية واالجتامعية للمستخدم ،وبذلك فقد يوظف
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 bookوعيوبه
 -1مزايا استخدام موقع التواصل االجتامعي ()Face book
يتميز موقع (ّ )Face book
وجل مواقع التواصل االجتامعي األخرى بمجموعة
املزايا( :بن ورقلة)2013 ،

أ -العاملية :إذ تلغى احلواجز اجلغرافية واملكانية ،وتتحطم فيها احلدود الدولية،

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.

ت -التنوع وتعدد االستعامالت :حيث يستخدمها الطالب للتعلم ،والعاﱂ لبث

علمه وتعليم الناس ،والكاتب للتواصل مع القراء ،واملؤسسات االقتصادية أداة
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تروجيية ،... ،وغريها.
ث -سهولة االستخدام :يقوم موقع ( )Face bookوخمتلف 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.

 -2عيوب استخدام موقع التواصل االجتامعي ()Face book
يرتتب عن استخدام موقع التواصل االجتامعي ( )Face bookوجل مواقع
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 األساﳼ من هذه الدراسة هو معرفة مدى إدراك طالب قسم العلوم
االقتصادية بجامعة عنابة إلجيابيات وسلبيات استخدام موقع التواصل االجتامعي

( )Face bookفإن أنسب منهج لتحقيق ذلك هو املنهج الوصفي التحلييل ،إذ إن

هذا املنهج يمكن من وصف خمتلف أبعاد الظاهرة املدروسة وحتليلها حتلي ً
سليام
ال ً
وذا فائدة.

أما فيام ﳜص مصادر احلصول عىل البيانات واملعلومات فقد استعان الباحثان بام توفر
لدﳞام من دراسات سابقة عربية وأجنبية من كتب ،ودوريات ،ومذكرات ،ورسائل
جامعية ،وبحوث ،... ،وغريها ،يف بناء اجلانب النظري ،أما يف اجلانب امليداين فقد

اعتمدنا اعتام ًدا أساس ًيا عىل استبانة اقرتحها الباحثان لقياس مستويات إدراك الطالب
إلجيابيات وسلبيات استخدامهم ملوقع التواصل االجتامعي (.)Face book

ثانيا :جمتمع الدراسة
يتكون جمتمع هذه الدراسة من ﲨيع الطالب الدارسني بقسم العلوم االقتصادية

بجامعة باجي خمتار عنابة – اجلزائر ،والبالغ عددهم ( )1040طالبا مسجال يف
السنة اجلامعية  ،2017/2016والذين نوضح مستوياهتم وتعدادهم يف اجلدول

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

اﻟمستو�

ﻋدد اﻟطﻼب اﻟمسجﻠین

اﻟسنﺔ اﻟثﺎﻨیﺔ

٤٩٨

اﻟسنﺔ اﻟثﺎﻟثﺔ )ﻟیسﺎﻨس(

٢٥١

اﻟسنﺔ اﻷوﻟﻰ ﻤﺎﺴتر

١٦٧

اﻟسنﺔ اﻟثﺎﻨیﺔ ﻤﺎﺴتر

١٢٤

اﻟمجموع

١٠٤٠

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتامد عىل معلومات متحصل عليها من إدارة القسم.
وفيام ييل نقدم نبذة موجزة عن القسم املبحوث:
قسم العلوم االقتصادية هو قسم تابع للكلية األم وهي كلية العلوم االقتصادية

وعلوم التسيري التابعة جلامعة باجي خمتار ،عنابة – اجلزائر ،وقد أسست هذه الكلية
سنة ( )1976هبدف تطوير املعرفة يف حقول االقتصاد والتجارة والتسيري وذلك من
خالل( :كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري)2016 ،

 التدريب العميل والتبادل مع اجلامعات املرموقة يف العاﱂ. الرتكيز عىل الربامج التي تلبي حاجات املجتمع املتطورة. التميز يف التدريس عىل مستوى الدراسة اجلامعية األولية والدراسات العليا. االعتامد عىل خمتربات مزودة بتقنيات حديثة.2٧٧
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 االستعانة بمديرية البحث باجلامعة ومطبوعاهتا الشاملة. خدمة املجتمع واملشاركة يف ﲨيع املشاريع التي هتدف إلنامء اإلنسان واملجتمع.وتعترب كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري اليوم أكرب كليات جامعة عنابة من
حيث عدد الطالب ،ولذلك يشمل التكوين يف هذه الكلية وفقا للنظام اجلديد

( )LMDخمتلف املراحل اآلتية( :كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري)2016 ،
 -1مرحلة الليسانس ( :)Lمدة التكوين فيها ثالث سنوات ،منها سنتان يتحصل
فيهام الطالب عىل املبادئ األولية للتخصصات املعنية بالشهادة ،وسنة ﲣصص تتوج
بشهادة الليسانس.

 -2مرحلة املاسرت ( :)Mمدة التكوين فيها سنتان ،إذ تتوفر الكلية عىل عدة
ﲣصصات يف املاسرت تغطي ﲨيع ميادين التكوين يف العلوم االقتصادية والتجارية
والتسيري ،ويتم التسجيل بحسب املعدل وإمكانيات االستقبال يف التخصص.

 -3مرحلة الدكتوراه ( :)Dمدة التكوين فيها ثالث سنوات ،توفر الكلية حلاميل

شهادة املاسرت تكوينا يف الدكتوراه يغطي ﲨيع ميادين التكوين يف العلوم االقتصادية
والتجارية والتسيري ،ويتم التسجيل بحسب القوانني السارية املفعول.

ثالثا :عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة احلالية من ( )93طالبا اختريوا بطريقة احلرص الشامل ،إذ

قام الباحثان بتوزيع االستبانة عىل ﲨيع طالب قسم العلوم االقتصادية املسجلني
ضمن السنة الثانية ماسرت والبالغ عددهم ( )124طالبا يف التخصصات اآلتية :بنك
2٧٨

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 بأﳘية املوضوع من املستويات األخرى.

وقد ﲤكن الباحثان من اسرتداد ( )101استبانة اتضح فيام بعد أن ( )08استبانات
منها غري مكتملة ومن ثم فهي غري صاحلة ألغراض التحليل اإلحصائي وبذلك
استبعدت ،لتعتمد ( )93استبانة وذلك وفقا ملا يوضحه اجلدول ( )02أدناه:
اجلدول ( :)02وضعية استبانات الدراسة امليدانية
اﻻﺴتبﺎﻨﺎت

اﻟﻌدد

اﻻﺴتبﺎﻨﺎت اﻟموزﻋﺔ

١٢٤

اﻻﺴتبﺎﻨﺎت اﻟمستردة

١٠١

اﻻﺴتبﺎﻨﺎت اﻟمستبﻌدة

٠٨

اﻻﺴتبﺎﻨﺎت اﻟمﻌتمدة

٩٣

املصدر :من إعداد الباحثني.
رابعا :وصف أداة الدراسة
استخدم الباحثان أداة االستبانة أداة أساسية جلمع البيانات واملعلومات املتعلقة

بالدراسة امليدانية ،وقد تضمنت االستبانة جمموعة من الفقرات اخلاصة بمعرفة
طبيعة استخدام طالب كلية العلوم االقتصادية بجامعة عنابة ملوقع التواصل
االجتامعي ( )Face bookومدى إدراكهم إلجيابياته وسلبياته ،ونظرا لعدم
2٧9
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وجود قائمة جاهزة لقياس ذلك ،فقد قام الباحثان بتطوير هذه االستبانة بالرجوع

إىل خمتلف الدراسات السابقة ،وتشمل هذه االستبانة ( )25فقرة موزعة عىل أربعة

حماور أساسية عىل النحو اآلﰐ:

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

 -2املحور الثاين :شمل جمموعة من الفقرات اخلاصة بقياس مدى استخدام الطالب

ملوقع التواصل االجتامعي ( )Face bookواملقدرة بـ ( )08فقرات.

 -3املحور الثالث :شمل جمموعة من الفقرات اخلاصة بقياس مدى إدراك الطالب

املبحوثني إلجيابيات استخدام موقع التواصل االجتامعي ( )Face bookواملقدرة

بـ ( )06فقرات.

 -4املحور الرابع :شمل جمموعة من الفقرات اخلاصة بقياس مدى إدراك الطالب

املبحوثني لسلبيات استخدام موقع التواصل االجتامعي ( )Face bookواملقدرة

بـ ( )08فقرات.

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:

 -1التحكيم :فبعد انتهاء الباحثني من إعداد الصيغة األولية لالستبانة قاما بعرضها

عىل جمموعة من املحكمني والبالغ عددهم ﲬسة ،أربعة منهم من كلية العلوم
2٨0

االقتصادية وعلوم التسيري بجامعة عنابة واخلامس من كلية العلوم االجتامعية
باجلامعة نفسها ،وقد ُأ ِخذ بنظر االعتبار آراؤهم ومالحظاهتم كافة ،ويف ضوء ذلك

عُدﱢ لت فقرات االستبانة حتى توصلنا إىل الصيغة النهائية لالستبانة.

 -2العينة االستطالعية :طبقت أداة الدراسة يف البداية عىل عينة استطالعية

(جتريبية) بلغت ( )15طالبا من طالب القسم املبحوث اختريوا عشوائيا ،وذلك
هبدف التحقق األوﱄ من مدى وضوح االستبانة واستيعاب الطالب املبحوثني

فقراهتا قبل توزيعها هنائيا.

سادسا :األساليب اإلحصائية املستخدمة
لتحليل نتائج االستبانة اعتمدنا عىل املؤرشات اإلحصائية اآلتية :التكرارات،
النسب املﺌوية ،املتوسطات احلسابية ،واألوزان املﺌوية ،ولقد حدد الباحثان
مستويات إدراك الطالب استنادا إىل الوزن املﺌوي املحسوب وذلك بتخصيص
ﲬسة مستويات أساسية وفقا ملا يوضحه اجلدول ( )03أدناه:
اجلدول ( :)03مستويات اإلدراك
اﻟوزن اﻟمئو�

ﻤستو� اﻹدراك

) (٪٩٠ﻓﺄﻛثر

ﻤمتﺎز

ﻤن )(٪٩٠-٪٨٠

ﺠید ﺠدا

ﻤن )(٪٨٠-٪٧٠

ﺠید

ﻤن )(٪٧٠-٪٦٠

ﻤتوﺴط

أﻗﻞ ﻤن )(٪٦٠

ﻀﻌیﻒ
2٨1
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املصدر :من إعداد الباحثني.
أما فيام ﳜص فرضيات الدراسة فقد قام الباحثان باختبارها عرب احتساب املتوسط
احلسايب العام املرجح ومقارنته مع املتوسط احلسايب الفرﴈ البالغ ( ،)2والذي

توصلنا إليه باستخدام املعادلة اآلتية:

املتوسط احلسايب الفرﴈ = .2 = 3/3+2+1
فإذا كانت قيمة املتوسط احلسايب العام املرجح أعىل من املتوسط احلسايب الفرﴈ
نقبل الفرضية ،وإذا كانت النتيجة العكس نرفض الفرضية.

واجلدير بالذكر أن الباحثني قد استخدما مقياس ليكرت ( )Likertالثالثي لقياس

استجابة الطالب املبحوثني لفقرات االستبانة ،إذ يعترب هذا املقياس األكثر شيوعا
يف الدراسات االجتامعية ،إذ يطلب من املبحوث أن ﳛدد درجة موافقته أو عدم

موافقته عىل فقرات االستبانة وفقا لثالثة خيارات أساسية مثل ما هو موضح يف
اجلدول ( )04أدناه:

اجلدول ( :)04درجات وأوزان مقياس ليكرت ( )Likertالثالثي
اﻟدرﺠﺔ

ﻻ أﺘﻔق

ﻤحﺎﯿد

أﺘﻔق

١

٢

٣

اﻟوزن

املصدر :من إعداد الباحثني.
سابعا :حدود الدراسة
حتددت هذه الدراسة باحلدود الزمنية واملكانية والبرشية اآلتية:
2٨2

 -1احلدود الزمنية :وتتمثل باملدة الزمنية التي قام فيها الباحثان بتوزيع االستبانات

واسرتجاعها ،وهي الفرتة املقدرة بشهرين تقريبا من  16كانون الثاين /جانفي

( )2017إىل غاية  14آذار /مارس (.)2017

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

 -3احلدود البرشية :عينة مكونة من ( )93طالبا من طالب السنة الثانية ماسرت

ضمن ﲨيع التخصصات بجامعة باجي خمتار عنابة.
اجلانب العميل للدراسة
أوال :دراسة اخلصائص الشخصية لعينة الدراسة

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

الشكل ( :)01توزيع أفراد العينة بحسب اجلنس

2٨٣
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من الشكل ( )01يتضح أن نسبة اإلناث املبحوثات قد بلغت ( )%58.06وهي
واضحا عىل نسبة الذكور املبحوثني التي بلغت (،)%41.94
بذلك تتفوق تفو ًقا
ً

ويمكن إرجاع ذلك إىل أن عدد الطالبات املسجالت ضمن املاسرت وضمن كل

مستويات الدراسة يف القسم املبحوث يفوق بكثري عدد الطالب الذكور ،وهذه
الظاهرة تشهدها اجلامعات اجلزائرية كافة عىل اختالف ﲣصصاهتا.
الشكل ( :)02توزيع أفراد العينة حسب السن

من الشكل ( )02أعاله يتضح تفوق فﺌة الشباب من ( 25-21سنة) من حيث
العدد إذ بلغت نسبتهم ( ،)%63.44ثم حلت الفﺌة العمرية من ( 30-26سنة) يف

املرتبة الثانية بنسبة ( ،)%30.11وأخريا جاءت الفﺌة العمرية (أكثر من  30سنة) يف
املرتبة الثالثة واألخرية بنسبة ( ،)%6.45وتشري خمتلف النتائج السابقة إىل أن جل

طالب القسم املبحوث ينتمون لفﺌة الشباب الفتي.

2٨4

الشكل ( :)03توزيع أفراد العينة بحسب التخصص املدروس

تظهر نتائج الشكل ( )03التفوق العددي لفﺌة الطالب املبحوثني ضمن ﲣصص
الذكاء االقتصادي والتنمية املستدامة الذين قدرت نسبتهم بـ ( ،)%20ويرجع ذلك
إىل أن هؤالء الطالب يدرسون لدى الباحث األول ،وبذلك فقد تم االتصال املبارش

معهم يف أثناء ملﺌهم لالستبانة وهذا ما رفع من حصة ﲤثيلهم للعينة ،ثم حلت

فﺌة الطالب الدارسني لتخصص اقتصاد التجارة اخلارجية يف املرتبة الثانية بنسبة

( ،)%18.28وبعدها حلت التخصصات التالية :بنك تأمني وتسيري األخطار،
نقد مالية وبنك ،التحليل االقتصادي وتسيري املؤسسات ،اقتصاد ومالية دولية،

يف املراتب الثالثة والرابعة واخلامسة والسادسة عىل التواﱄ ،بنسب (،)%17.20
( )%11.81( ،)%15.05( ،)%16.13عىل التواﱄ.

ثانيا :حتليل نتائج املحور اخلاص باستخدام الطالب ملوقع التواصل االجتامعي

()Face book

 -1مدى استخدام موقع التواصل االجتامعي ()Face book
2٨٥
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اجلدول ( :)05مدى استخدام أفراد العينة ملوقع التواصل االجتامعي
()Face book

اﺴتخدام ﻤوﻗﻊ
)(Face book

اﻟتكرار

اﻟنسبﺔ اﻟمئو�ﺔ )(٪

ﻨﻌم

٨٨

٩٤,٦٢

ﻻ

٠٥

٥,٣٨

اﻟمجموع

٩٣

١٠٠

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتامد عىل نتائج التحليل اإلحصائي.
من اجلدول ( )05يتضح أن األغلبية العظمى من طالب قسم العلوم االقتصادية

بجامعة عنابة يستخدمون موقع التواصل االجتامعي ( )Face bookبنسبة

( ،)%94.62مقابل ( )%5.38فقط من الطالب الذين ال يستخدمونه.
 -2أسباب عدم استخدام موقع التواصل االجتامعي ()Face book

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

أﺴبﺎب ﻋدم اﺴتخدام ﻤوﻗﻊ )Face
(book

اﻟتكرار

اﻟنسبﺔ اﻟمئو�ﺔ
)(٪

ﻋدم اﻻﻗتنﺎع �جدو� اﻟموﻗﻊ

٠٣

٦٠

ﻋدم ﻤﻌرﻓﺔ اﺴتخدام اﻟموﻗﻊ

٠٠

٠٠

اﻻﺸتراك ﻓﻲ ﻤوﻗﻊ آﺨر

٠٢

٤٠

اﻟمجموع

٠٥

١٠٠

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتامد عىل نتائج التحليل اإلحصائي.
2٨٦

تظهر نتائج اجلدول ( )06أن نسبة ( )%60من الطالب الذين ال يستخدمون
موقع ( )Face bookوالبالغ عددهم ( )3طالب من أصل ( )5غري مقتنعني

بمزايا استخدام هذا املوقع ،يف حني أن الـ ( )%40املتبقني والبالغ عددهم طالبني
ال يستخدمون موقع ( )Face bookالشرتاكهم يف مواقع تواصل اجتامعي
أخرى ،وهذا يدل عىل أن خمتلف مواقع التواصل االجتامعي األخرى كـ (Twit-

 ،)erو( ،)My Spaceو( ،... ،)Inﬆagrammeوغريها ،ال جتتذب الطالب
اجلزائريني بقدر ما جيتذهبم موقع (.)Face book

 -3املدة املستغرقة يف استخدام موقع التواصل االجتامعي ()Face book
اجلدول ( :)07املدة املستغرقة يف استخدام أفراد العينة ملوقع التواصل االجتامعي
()Face book

اﻟمدة اﻟمستﻐرﻗﺔ ﻓﻲ اﺴتخدام ﻤوﻗﻊ
)(Face book

اﻟتكرار

اﻟنسبﺔ اﻟمئو�ﺔ
)(٪

أﻗﻞ ﻤن ﺴﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟیوم

٢٢

٢٥

ﻤن ﺴﺎﻋﺔ إﻟﻰ ﺜﻼث ﺴﺎﻋﺎت ﯿوﻤیﺎ

٣٨

٤٣,١٨

ﻤن أر�ﻊ إﻟﻰ ﺴت ﺴﺎﻋﺎت ﯿوﻤیﺎ

١٣

١٤,٧٧

أﻛثر ﻤن ﺴت ﺴﺎﻋﺎت ﯿوﻤیﺎ

١٥

١٧,٠٥

اﻟمجموع

٨٨

١٠٠

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتامد عىل نتائج التحليل اإلحصائي.
من اجلدول ( )07يتضح أن أغلب الطالب املبحوثني يستخدمون موقع التواصل
االجتامعي ( )Face bookيف مدة زمنية ترتاوح بني الساعة والثالث ساعات يوميا
2٨٧
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بنسبة ( ،)%43.18يف حني حلت يف املركز الثاين فﺌة الطالب الذين يستخدمون

موقع ( )Face bookيف مدة تقل عن الساعة يوميا بنسبة ( ،)%25ثم تأﰐ الفﺌة
التي تستخدم موقع ( )Face bookملدة أكثر من ست ساعات يوميا بنسبة

( ،)%17.05وأخريا حلت فﺌة الطالب التي تستخدم موقع ( )Face bookملدة
ترتاوح بني أربع إىل ست ساعات يوميا بنسبة ( ،)%14.77وتدل النتائج السابقة

الذكر عىل أن الطالب املبحوثني يقضون أوقات طويلة يف استخدام موقع (Face
.)book

 -4أوقات استخدام موقع التواصل االجتامعي ()Face book
اجلدول ( :)08أوقات استخدام أفراد العينة ملوقع التواصل االجتامعي (Face

)book

أوﻗﺎت اﺴتخدام ﻤوﻗﻊ
)(Face book

اﻟتكرار

اﻟنسبﺔ اﻟمئو�ﺔ )(٪

ﻓﻲ اﻟصبﺎح

١٠

١١,٣٦

ﻋند اﻟظﻬیرة

١٢

١٣,٦٤

ﻓﻲ اﻟمسﺎء

٦٦

٧٥

اﻟمجموع

٨٨

١٠٠

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتامد عىل نتائج التحليل اإلحصائي.
تظهر نتائج اجلدول ( )08أن أغلب الطالب املبحوثني يفضلون استخدام موقع
التواصل االجتامعي ( )Face bookيف املساء بنسبة كبرية قدرها ( ،)%75ويعد

ذلك أمرا طبيعيا بحكم انشغاهلم بأمور أخرى كالدراسة وااللتزامات االجتامعية يف
2٨٨

الصباح والظهرية ،فيام يستخدم ما نسبته ( )%13.64من الطالب موقع (Face

 )bookبكثرة عند الظهرية ،مقابل ( )%11.36من الطالب الذين يستخدمونه
بكثرة يف الصباح.

 -5مكان استخدام موقع التواصل االجتامعي ()Face book
اجلدول ( :)09مكان استخدام أفراد العينة ملوقع التواصل االجتامعي
()Face book

ﻤ�ﺎن اﺴتخدام ﻤوﻗﻊ )Face
(book

اﻟتكرار

اﻟنسبﺔ اﻟمئو�ﺔ
)(٪

اﻟمنزل

٥٩

٦٧,٠٥

اﻟجﺎﻤﻌﺔ

٢٣

٢٦,١٤

ﻤﻘﻬﻰ اﻹﻨترﻨت

٠٦

٦,٨١

اﻟمجموع

٨٨

١٠٠

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتامد عىل نتائج التحليل اإلحصائي.
من اجلدول ( )09يتضح أن أغلب الطالب املبحوثني يستخدمون موقع

التواصل االجتامعي ( )Face bookيف منازهلم عند انتهاء أشغاهلم اليومية بنسبة

( ،)%67.05وتوجد نسبة معتربة نوعا ما قدرها ( )%26.14من الطالب الذين
يستخدمون هذا املوقع يف اجلامعة نتيجة لتوفر شبكة اإلنرتنت ()Face book
واستخدام اإلنرتنت املتاحة عرب خدمات اهلواتف الذكية ،يف حني نسجل نسبة

ضعيفة جدا قدرها ( )%6.81من الطالب الذين يستخدمون موقع (Face
 )bookيف مقاهي اإلنرتنت ويمكن إرجاع ذلك إىل رواج سوق أجهزة اهلواتف
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الذكية واأللواح اإللكرتونية يف اجلزائر األمر الذي ﳞدد وجود مقاهي اإلنرتنت
فيها مستقبال.

 -6جهاز استخدام موقع التواصل االجتامعي ()Face book
اجلدول ( :)10جهاز استخدام أفراد العينة ملوقع التواصل االجتامعي
()Face book

ﺠﻬﺎز اﺴتخدام ﻤوﻗﻊ
)(Face book

اﻟتكرار

اﻟنسبﺔ اﻟمئو�ﺔ )(٪

اﻟكمبیوﺘر

٢٧

٣٠,٦٨

اﻟﻬﺎﺘﻒ اﻟذ�ﻲ

٥٧

٦٤,٧٧

اﻟﻠوح اﻹﻟكتروﻨﻲ

٠٤

٤,٥٥

اﻟمجموع

٨٨

١٠٠

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتامد عىل نتائج التحليل اإلحصائي.
تظهر نتائج اجلدول ( )10الرواج الكبري الستعامل اهلواتف الذكية يف اإلطالع
عىل موقع التواصل االجتامعي ( )Face bookمن طرف الطالب املبحوثني،
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

موقع التواصل االجتامعي ( )Face bookفقد جاءتا يف املرتبتني الثانية والثالثة
بنسب ( )%30.68و( )%4.55عىل التواﱄ.

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

أﻗدﻤیﺔ اﺴتخدام ﻤوﻗﻊ )Face
(book

اﻟتكرار

اﻟنسبﺔ اﻟمئو�ﺔ )(٪

أﻗﻞ ﻤن ﺴنﺔ

١٠

١١,٣٦

ﻤن ﺴنﺔ إﻟﻰ ﺜﻼث ﺴنوات

٢٦

٢٩,٥٥

ﻤن أر�ﻊ إﻟﻰ ﺴت ﺴنوات

٢٠

٢٢,٧٣

أﻛثر ﻤن ﺴت ﺴنوات

٣٢

٣٦,٣٦

اﻟمجموع

٨٨

١٠٠

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتامد عىل نتائج التحليل اإلحصائي.
تظهر نتائج اجلدول ( )11أن أغلب الطالب املبحوثني يستخدمون موقع التواصل
االجتامعي ( )Face bookمنذ مدة تفوق الست سنوات أي منذ السنوات األوىل

من بداية رواج هذا املوقع يف العاﱂ عموما ويف الدول العربية خصوصا وذلك
بنسبة ( ،)%36.36فيام يستخدم ما نسبته ( )%29.55من الطالب املبحوثني
موقع ( )Face bookمنذ مدة ترتاوح بني السنة إىل الثالث سنوات ،وما نسبته

( )%22.73منهم يستخدمونه منذ مدة ترتاوح بني األربع إىل الست سنوات،
وأخريا تأﰐ فﺌة الطالب املشرتكة حديثا يف املوقع بنسبة (.)%11.36

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

ﻤجﺎل اﺴتخدام ﻤوﻗﻊ
)(Face book

اﻟتكرار

اﻟنسبﺔ اﻟمئو�ﺔ )(٪

ﻤجﺎل اﻟترﻓیﻪ واﻷﻟﻌﺎب

٢١

٢٣,٨٦

اﻟمجﺎل اﻻﺠتمﺎﻋﻲ

٧

٧,٩٥

اﻟمجﺎل اﻟر�ﺎﻀﻲ

١٣

١٤,٧٧

اﻟمجﺎل اﻟدﯿنﻲ

٣

٣,٤١

ﻤجﺎل اﻟسیﺎﺴﺔ واﻷﺨبﺎر

١٨

٢٠,٤٥

اﻟمجﺎل اﻟﻌﻠمﻲ

١٤

١٥,٩١

اﻟمجﺎل اﻟثﻘﺎﻓﻲ

١٢

١٣,٦٥

اﻟمجموع

٨٨

١٠٠

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتامد عىل نتائج التحليل اإلحصائي.
من اجلدول ( )12يتضح أن أغلب الطالب املبحوثني يستخدمون موقع التواصل
االجتامعي ( )Face bookألغراض الرتفيه واأللعاب بنسبة ( ،)%23.86ثم
يأﰐ املجال السياﳼ يف املرتبة الثانية بنسبة ( )%20.45والنابع من اهتامم الطالب

املبحوثني بمختلف األخبار والقضايا السياسية ،تم يأﰐ كل من املجال العلمي ثم

الرياﴈ ثم الثقايف بنسب ( )%13.65( ،)%14.77( ،)%15.91عىل التواﱄ،
وبنسب أقل يستخدم الطالب املبحوثني هذا املوقع يف املجالني االجتامعي والديني

بنسب ( )%7.95و( )%3.41عىل التواﱄ.

ثالثا :حتليل نتائج املحور اخلاص بإجيابيات استخدام موقع التواصل االجتامعي
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( )Face bookواختبار الفرضية األوىل
يبني اجلدول ( )13خمتلف املتوسطات احلسابية واألوزان املﺌوية ومستويات
اإلدراك وترتيب األﳘية يف إجابات طالب قسم العلوم االقتصادية بجامعة عنابة

حول إجيابيات استخدام موقع التواصل االجتامعي (:)Face book

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

رﻗم
اﻟﻔﻘرة

١

٢

٣

اﻟمتوﺴط
اﻟحسﺎﺒﻲ

اﻟوزن
اﻟمئو�
)(٪

ﻤستو�
اﻹدراك

ﺘرﺘیب
اﻷﻫمیﺔ

١٢

٢٢

٢٠

٤٦

٢,٢٧

٧٥,٦٦

ﺠید

٤

١٣

٠٦

٠٥

٧٧

٢,٨٠

٩٣,٣٣

ﻤمتﺎز

١

١٤

٢٦

١٦

٤٦

٢,٢٢

٧٤

ﺠید

٥

١٥

٠٦

٠٧

٧٥

٢,٧٨

٩٢,٦٦

ﻤمتﺎز

٢

١٦

٢٠

٢١

٤٧

٢,٣٠

٧٦,٦٦

ﺠید

٣

١٧

٣٠

٢١

٣٧

٢,٠٧

٦٩

ﻤتوﺴط

٦

اﻟمجموع

١١٠

٩٠

٣٢٨

٢,٤٠

٨٠

ﺠید

-

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتامد عىل نتائج التحليل اإلحصائي.
من اجلدول ( )13يتضح أن ﲨيع الفقرات املشكلة ملحور إجيابيات استخدام موقع
التواصل االجتامعي ( )Face bookقد حظيت بقبول الطالب املبحوثني إذ

جتاوزت ﲨيع املتوسطات احلسابية املرجحة لكل فقرة املتوسط احلسايب الفرﴈ

البالغ ( ،)2ولقد حلت الفقرة ( )13املتعلقة بكون موقع التواصل االجتامعي
29٣

أ.م.د.ابو بكر الشريف خوالد

أ.م .خير الدين محمود بوزرب

( )Face bookيمكن مستخدميه من التواصل املستمر مع أصدقائهم وأقارهبم
يف املرتبة األوىل من حيث ترتيب األﳘية بمتوسط حسايب بلغ ( )2.80وبوزن

مﺌوي قدره ( )%93.33وبمستوى إدراك ﳑتاز ،ويعد ذلك أمرا طبيعيا عىل اعتبار
أن اهلدف األساﳼ من استخدام مواقع التواصل االجتامعي عموما هو االتصال
والتواصل املستمر ،يف حني حلت الفقرة ( )17املتعلقة بأن موقع التواصل االجتامعي

( )Face bookيساعد الطالب يف دراساهتم وأبحاثهم اجلامعية يف املرتبة األخرية

من حيث ترتيب األﳘية بحصوهلا عىل أضعف متوسط حسايب بلغ ( )2.07بوزن

مﺌوي قدره ( )%69وبمستوى إدراك متوسط ،ويرجع الباحثان ذلك إىل توظيف
الطالب املبحوثني ملوقع ( )Face bookبشكل أساﳼ يف التعرف والتواصل مع
الزمالء والرتفيه والتسلية عىل حساب توظيفه يف األبحاث والدراسات اجلامعية.

وقد بلغ املتوسط احلسايب العام املرجح ملحور إجيابيات استخدام موقع التواصل

االجتامعي ( )2.40( )Face bookبوزن مﺌوي بلغ ( )%80وبمستوى إدراك

جيد ،وبذلك يكون املتوسط احلسايب العام املرجح أعىل من املتوسط احلسايب

الفرﴈ البالغ ( ،)2وهذا ما يدل عىل صحة الفرضية األوىل القائلة :يوجد مستوى

عال من اإلدراك لدى طالب قسم العلوم االقتصادية بجامعة عنابة إلجيابيات

استخدام موقع التواصل االجتامعي (.)Face book

رابعا :حتليل نتائج املحور اخلاص بسلبيات استخدام موقع التواصل االجتامعي

( )Face bookواختبار الفرضية الثانية

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

رﻗم
اﻟﻔﻘرة

١

٢

٣

اﻟمتوﺴط
اﻟحسﺎﺒﻲ

اﻟوزن
اﻟمئو� )(٪

ﻤستو�
اﻹدراك

ﺘرﺘیب
اﻷﻫمیﺔ

١٨

٠٢

٠٤

٨٢

٢,٩٠

٩٦,٩٩

ﻤمتﺎز

٢

١٩

١٨

٢٢

٤٨

٢,٣٤

٧٨

ﺠید

٨

٢٠

٠٣

٠٨

٧٧

٢,٨٤

٩٤,٦٦

ﻤمتﺎز

٣

٢١

٠٥

٠٥

٧٨

٢,٨٢

٩٤

ﻤمتﺎز

٤

٢٢

٠٥

١١

٧٢

٢,٧٦

٩٢

ﻤمتﺎز

٥

٢٣

٠١

٠٤

٨٣

٢,٩٣

٩٧,٦٦

ﻤمتﺎز

١

٢٤

٠٥

١٥

٦٨

٢,٧١

٩٠,٣٣

ﻤمتﺎز

٦

٢٥

٠٥

٢١

٦٢

٢,٦٤

٨٨

ﺠید ﺠدا

٧

اﻟمجموع ٤٤

٩٠

٥٥٦

٢,٧٤

٩١,٣٣

ﺠید

-

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتامد عىل نتائج التحليل اإلحصائي.
من اجلدول ( )14يتضح أن ﲨيع الفقرات املشكلة ملحور سلبيات استخدام موقع
التواصل االجتامعي ( )Face bookقد حظيت بقبول الطالب املبحوثني إذ

جتاوزت ﲨيع املتوسطات احلسابية املرجحة لكل فقرة املتوسط احلسايب الفرﴈ

البالغ ( ،)2ولقد حلت الفقرة ( )23املتعلقة بأن استخدام موقع التواصل االجتامعي
( )Face bookيضيع الكثري من الوقت يف املرتبة األوىل من حيث ترتيب األﳘية

بمتوسط حسايب بلغ ( )2.93وبوزن مﺌوي قدره ( )%97.66وبمستوى إدراك
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ﳑتاز ،ويعد ذلك أمرا منطقيا عىل اعتبار أن ما نسبته ( )%75من الطالب املبحوثني
يمضون ما بني الساعة إىل الست ساعات يوميا يف استخدام موقع (،)Face book

يف حني حلت الفقرة ( )19املتعلقة بأن موقع ( )Face bookيؤثر سلبا يف املستوى
العلمي للطالب اجلامعي يف املرتبة األخرية من حيث ترتيب األﳘية بحصوهلا عىل

أضعف متوسط حسايب بلغ ( )2.34بوزن مﺌوي قدره ( )%78وبمستوى إدراك
تأثريا متوس ًطا يف
جيد ،إذ يرى الطالب املبحوثون أن موقع ( )Face bookيؤثر ً

تدين املستوى العلمي للطالب اجلامعي.

وقد بلغ املتوسط احلسايب العام املرجح ملحور سلبيات استخدام موقع التواصل

االجتامعي ( )2.74( )Face bookبوزن مﺌوي بلغ ( )%91.33وبمستوى
إدراك ﳑتاز ،وبذلك يكون املتوسط العام املرجح أعىل من املتوسط احلسايب الفرﴈ

البالغ ( ،)2وهذا ما يدل عىل صحة الفرضية الثانية القائلة :يوجد مستوى عال
من اإلدراك لدى طالب قسم العلوم االقتصادية بجامعة عنابة لسلبيات استخدام

موقع التواصل االجتامعي (.)Face book
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النتائج والتوصيات
أوال :نتائج الدراسة
لقد خلصت هذه الدراسة يف األخري إىل عدة نتائج نوجزها فيام ييل:
 -1جل طالب قسم العلوم االقتصادية بجامعة عنابة هم من مستخدمي موقع

التواصل االجتامعي بنسبة ( ،)%94.62وهذا ما يدل عىل رواج هذا املوقع يف
أوساط الطالب اجلزائريني الذين يفضلون استخدام هذا املوقع بدال من استخدام
مواقع التواصل االجتامعي األخرى ،وفيام ييل نعرض أبرز النتائج املرتبطة
باستخدامهم هلذا املوقع:

 -إن أغلب طالب قسم العلوم االقتصادية بجامعة عنابة يستخدمون موقع التواصل

االجتامعي ( )Face bookمدة طويلة ترتاوح بني الساعة إىل الثالث ساعات يوميا

بنسبة ( ،)%43.18وأكثر من ست ساعات يوميا بنسبة ( ،)%17.05وبني األربع
إىل الست ساعات يوميا بنسبة (.)%14.77

 -إن معظم طالب قسم العلوم االقتصادية بجامعة عنابة يستخدمون موقع التواصل

االجتامعي ( )Face bookيف املساء بنسبة (.)%75

 -إن أغلب طالب قسم العلوم االقتصادية بجامعة عنابة يفضلون استخدام موقع

التواصل االجتامعي ( )Face bookيف منازهلم بنسبة (.)%59

 -إن أغلب طالب قسم العلوم االقتصادية بجامعة عنابة يستخدمون موقع التواصل

االجتامعي ( )Face bookعرب هواتفهم الذكية بنسبة (.)%64.77
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 -معظم طالب قسم العلوم االقتصادية بجامعة عنابة يستخدمون موقع التواصل

االجتامعي ( )Face bookمنذ مدة طويلة تقدر بست سنوات بنسبة ( ،)%32أما
الطالب الذين اشرتكوا حديثا يف املوقع فقد قدرت نسبتهم بـ (.)%10

 -إن أغلب طالب قسم العلوم االقتصادية بجامعة عنابة يستخدمون موقع

التواصل االجتامعي ( )Face bookهبدف الرتفيه واأللعاب بنسبة (،)%21

مقابل ( )%18للطالب الذين يستخدمونه يف جمال األخبار والسياسة ،و( )%14من
الطالب الذين يستخدمونه يف املجال العلمي ،تم تأﰐ بقية جماالت الرياضة والثقافة
واملجال االجتامعي والديني بنسب ( )%3( ،)%7( ،)%12( ،)%13عىل التواﱄ.

 -2وجود مستوى عال من اإلدراك لدى طالب قسم العلوم االقتصادية بجامعة

عنابة إلجيابيات استخدام موقع التواصل االجتامعي ( )Face bookوالناتج عن
املزايا التالية التي يوفرها املوقع هلم ،وهي عىل التواﱄ:

 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 ﲤكن من تعرف أصدقاء جدد. وسيلة جيدة للتسلية وقضاء أوقات الفراغ. -أداة فعالة تساعد عىل الدراسة واألبحاث اجلامعية.
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 -3وجود مستوى عال من اإلدراك لدى طالب قسم العلوم االقتصادية بجامعة

عنابة لسلبيات استخدام موقع التواصل االجتامعي ( )Face bookوالناتج عن
املضار التالية التي يمكن أن يلحقها هبم ،وهي عىل التواﱄ:
 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 عاﱂ زائف وافرتاﴈ نتيجة االستخدام املفرط. سهولة اخرتاق املوقع وقرصنته. التأثري السلبي يف املستوى العلمي للطالب اجلامعي.ثانيا :توصيات الدراسة
يف ضوء النتائج التي توصلنا إليها ﲤكن الباحثان من صياغة جمموعة من التوصيات
التي ترمي إىل تفعيل االستخدام األمثل ملوقع التواصل االجتامعي ()Face book
من طرف الطالب ،ومن بني أبرز هذه التوصيات نذكر:

 -1ﴐورة املشاركة الفاعلة للجامعات يف دعم االستخدام األمثل للطالب ملوقع
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التواصل االجتامعي ( )Face bookوذلك من خالل:
 -االشرتاك اهلادف للجامعات يف موقع ( )Face bookعرب إنشاء صفحات

خاصة هبا لنرش املحاﴐات ،واألبحاث العلمية ،واملناهج الدراسية ،وكل ما ﳞم

الطالب وﳛسن مستواه العلمي.

 -توفري كافة التسهيالت واحلوافز والتقنيات التي من شأهنا أن تدعم االستخدام

العلمي للطالب ملوقع التواصل االجتامعي (.)Face book

 دعم ومساندة املجموعات الطالبية الناشطة عىل شبكات التواصل االجتامعيواهلادفة إىل تثقيف الطالب وحتسني مستواهم الدراﳼ.

 -عقد دورات تدريبية وندوات تثقيفية ومؤﲤرات علمية لتوعية الطالب بكيفية

االستخدام األمثل ملوقع التواصل االجتامعي (.)Face book

 -2ﴐورة أن تلعب الدول واحلكومات دورا بارزا يف تفعيل االستخدام األمثل

ملوقع التواصل االجتامعي ( )Face bookمن طرف الطالب وذلك من خالل:

 -السعي حلامية خصوصية اجلامعات عىل مواقع التواصل االجتامعي بإصدار

ترشيعات قانونية حتول دون استغالهلا من طرف خمرتقي احلسابات.

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

 فرض الرقابة عىل استخدام شبكات التواصل االجتامعي وحظر كافة املواقعوالصفحات التي تروج لالستخدامات السلبية هلذه املواقع يف أوساط الطالب اجلامعيني.
٣00

 -3ﴐورة إثراء هذه الدراسة واستكامهلا عرب إجراء عدة دراسات أخرى يف
املحاور اآلتية:

 -أثر استخدام موقع التواصل االجتامعي ( )Face bookيف التحصيل العلمي

للطالب اجلامعي.

 فاعلية استخدام موقع التواصل االجتامعي ( )Face bookيف تطوير التعليموالتعلم لدى الطالب اجلامعيني.

 -أثر استخدام موقع التواصل االجتامعي ( )Face bookيف السلوك النفﴘ

واالجتامعي للطالب اجلامعي.

 -دور شبكات التواصل االجتامعي يف تعزيز قيم املواطنة لدى الطالب اجلامعيني.
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قائمة املراجع
أوال :قائمة املراجع العربية
بن ورقلة نادية ،)2013( ،دور شبكاتالتواصل االجتامعي يف تنمية الوعي السياﳼ
واالجتامعي لدى الشباب العريب ،جملة

دراسات وأبحاث ،جامعة زيان عاشور،
اجللفة ،اجلزائر ،املجلد ( ،)05العدد (.)11

-جرار ليىل أﲪد ،)2011( ،املشاركة بموقع

الفيسبوك وعالقته باجتاهات طلبة اجلامعات
األردنية نحو العالقات األرسية ،مذكرة
ماجستري غري منشورة ،كلية اإلعالم ،جامعة

الرشق األوسط ،عامن ،األردن.

خﴬ نرمني زكريا ،)2009( ،اآلثار النفسيةواالجتامعية الستخدام الشباب املرصي

ملواقع الشبكات االجتامعية :دراسة عىل موقع
الفيسبوك ،بحث مقدم إىل مؤﲤر :األرسة

واإلعالم وحتديات العرص ،كلية اإلعالم،
جامعة القاهرة ،مرص ،أيام  17-15شباط/
فيفري.

 اخلليفي حممود عبد الستار ،)2009( ،اجليلالثاين من خدمات اإلنرتنت :مدخل إىل دراسة
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الويب  2.0واملكتبات  ،2.0جملة Cybra-

 ،riansالعدد (.)18

-الدحدوح عالء أﲪد ،)2012( ،تصور

مقرتح لتوظيف الشبكة االجتامعية الفي سبوك

يف اجلامعات الفلسطينية ،مذكرة ماجستري غري
منشورة يف قسم املناهج وطرق التدريس ،كلية
الرتبية ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطني.

سعودي عبد الكريم ،)2014( ،إدمانالفيس بوك وعالقته بالتوافق األرسي للطالب

اجلامعي :دراسة عىل عينة من طلبة جامعة

بشار ،جملة دراسات نفسية وتربوية ،خمرب

تطوير املامرسات النفسية والرتبوية ،جامعة
قاصدي مرباح ،ورقلة ،اجلزائر ،العدد (،)13
كانون األول /ديسمرب.

شامل سيناء ،)2015( ،استخدام طلبة كليةاآلداب ملوقع التواصل االجتامعي الفيس بوك

( :)Face bookاالجتاهات واملعوقات،
املجلة العراقية للمعلومات ،اجلمعية العراقية

للمعلومات ،بغداد ،العراق ،املجلد (،)16
العدد (.)2-1

-شناوي سامي أﲪد ،عباس حممد خليل،

( ،)2014استخدام شبكة التواصل االجتامعي العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة
(الفيس بوك) وعالقته بالتوافق النفﴘ لدى
املراهقني ،جملة جامعة ،أكاديمية القاسمي،
فلسطني ،املجلد ( ،)18العدد (.)02

باجي خمتار ،عنابة ،اجلزائر.

-املقدادي خالد غسان يوسف،)2013( ،

ثورة الشبكات االجتامعية :ماهية مواقع

-الطيب أسامة بن صادق ،)2012( ،املعرفة التواصل االجتامعي وأبعادها ،دار النفائس

وشبكات التواصل االجتامعي اإللكرتوين :للنرش والتوزيع ،الطبعة األوىل ،عامن ،األردن.

نحو جمتمع املعرفة ،سلسلة مركز الدراسات
اإلسرتاتيجية ،جامعة امللك عبد العزيز،

الرياض ،السعودية ،العدد (.)39

-عبد السميع حممد حممد فراج،)2012( ،

دور مواقع التواصل االجتامعي يف تسويق مرص
كمقصد سياحي دوﱄ ،بحث مقدم إىل وزارة
السياحة املرصية ،قطاع التخطيط والبحوث
والتدريب ،القاهرة ،مرص ،نيسان /أفريل

-العتيبي جارح ،)2011( ،استخدام طالب

وطالبات اجلامعة السعودية شبكة الفايسبوك:
دراسة تطبيقية ،مذكرة ماجستري غري منشورة

يف قسم اإلعالم ،كلية اآلداب ،جامعة امللك

سعود ،الرياض ،السعودية.

-كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،

( ،)2016خمطط التكوين الدراﳼ يف كلية

ثانيا :قائمة املراجع األجنبية
- Akyildiz M، Argan M، )2011(،

Using online social networking :
Students purposes of face book
usage at the university of turkey،

Journal of Technology Research،
Vol.)03(، Jul.
- Boyd D، Ellison N، )2008(، So-

cial network sites : Deﬁnition،

hiﬆory and scholarship، Journal
of Computer Mediated Communication، Vol.)13(.
- Dwyerc C، Hitz S R، Passerini K، )2007(، Truﬆ and privacy
concern within social networking
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- Orr E، Sisic M، Ross C، )2009(، sites : A comparison of face book

Then inﬂuence of shyness on the

and my Space، Proceedings of the

use of face book in an undergra- thirteenth Americas Conference
duate sample، Cyberpsychology on Information Syﬆems )AMand Behavior، Vol.)12(، No.)03(.

- Petrovic N، Petrovic D، Jeremic

CIS(، Keyﬆone، Colorado، USA،
Auguﬆ 09-12.

V، Milenkovic N، and Cirovic M، - Ellison N، Steinﬁeld C، Lampe

)2012(، Possible educational use of C، )2007(، The beneﬁts of face
face book in higher environmental book « friends » social capital and

education،Conference on Infor- college ﬆudents use of online
mation Communication Technoli- social network sites، Journal of
gies in Education )ICICTE(، Sou- Computer Mediated Communithampton University، UK.

catin، Vol.)12(.

- Salem F، )2017(، The arab so-

- Karbinsiki A، )2010(، Face

cial media report 2017: Social

book and the technology revo-

media and internet of things: To-

lution، Specturum Publications،

wards data-driven policymaking

New York، USA.

in the arab world، MBR School
of Government، Dubai، UAE،
Vol;)07(.
- Shahnaz L، )2011(، Religiuos

- Li C، )2010(، Open leadership :
How social technology can
transform the way you lead، Jossey-Bass، San Francisco، USA.

motives for using face book among
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USA، June 25-27.
- Thuseethan S، Kuhanesan S،
)2014(، Inﬂuence of face book

in academic performance of Sri

university muslim ﬆudents، Seminar Kebangasaan Media Dan
Dakwah )SMED(، International

University Malaysia )IIUM(.

Lankan university ﬆudents، Global - Shen K، Khalifa M، )2010(،
Journal of Computer Science and

Face book usage among arabic

Technology، Vol.)14(، No.)04(.

college ﬆudents، International

- Wanjohi R N، Mweli R B،

Nyang’ara N M، )2015(، Self-re-

Journal of E-Business Management، Vol.)04(، No.)01(.

gulation of facebook usage and - Smock A D، Ellison N B، Lampe
academic performance of ﬆu- C، Wohn D Y، )2011(، Face book

dents in Kenya universities، Jour- as a toolkit: A uses and gratiﬁcanal of Education and Practice، tion approach to unbundling feaVol.)06(، No.)14(.
- www.internetwrldﬆats.com/facebook.htm،Consulting 23/03/2017.

- Young K، )2011(، Social
networks and the face book experience، International Journal of
Emerging Technoligies and Society، Vol.)09(، No.)01(.
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امللحق األول :االستبانة
اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي
جامعة باجي خمتار – عنابة
كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
قسم العلوم االقتصادية
املوضوع :استبانة بحث
يف إطار إعداد الباحثني الدكتور أبوبكر الرشيف خوالد واألستاذ بوزرب حممود
خري الدين لبحث بعنوان :حتليل مستويات إدراك طالب قسم العلوم االقتصادية

بجامعة عنابة الجيابيات وسلبيات استخدام موقع التواصل االجتامعي (Face
 ،)bookيﴪنا أن نضع بني أيديكم أعزائي الطلبة هذه االستبانة التي تعد جز ًءا

من الدراسة املذكورة آنفا ،مع رجاء اإلجابة عىل ﲨيع األسﺌلة املوضحة أدناه بوضع
عالمة ( )xيف اخلانة التي تعرب عن رأيكم ،ونشكركم مسبقا عىل حسن تعاونكم

معنا.
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املحور األول :بيانات عامة
 -1اجلنس
أﻨثﻰ

ذ�ر

 -2السن
...................................................
 -3التخصص
ﺒنك ،ﺘﺄﻤین ،اﻗتصﺎد
وﻤﺎﻟیﺔ
وﺘسییر
دوﻟیﺔ
اﻟمخﺎطر

اﻟذ�ﺎء
اﻻﻗتصﺎد�
واﻟتنمیﺔ
اﻟمستداﻤﺔ

اﻟتحﻠیﻞ
اﻻﻗتصﺎد�
وﺘسییر
اﻟمؤﺴسﺎت

ﻨﻘد ،ﻤﺎﻟیﺔ
و�نك

اﻗتصﺎد
اﻟتجﺎرة
اﻟخﺎرﺠیﺔ

املحور الثاين :مدى استخدام الطالب ملوقع التواصل االجتامعي فايسبوك
 -4هل تستخدم موقع التواصل االجتامعي فايسبوك ؟
ﻨﻌم

ﻻ

 -5إذا كانت اإلجابة ال فلامذا ؟
ﻋدم اﻗتنﺎﻋﻲ �ﺎﻟموﻗﻊ

ﻋدم ﻤﻌرﻓتﻲ �ﺎﺴتخدام اﻟموﻗﻊ

أﺨر� )أذ�رﻫﺎ(
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 -6ما املدة التي تقضيها يف استخدام موقع فايسبوك يف اليوم ؟
أﻗﻞ ﻤن ﺴﺎﻋﺔ

ﻤن ﺴﺎﻋﺔ إﻟﻰ ﺜﻼث
ﺴﺎﻋﺎت

ﻤن أر�ﻊ إﻟﻰ ﺴت
ﺴﺎﻋﺎت

أﻛثر ﻤن ﺴت
ﺴﺎﻋﺎت

 -7هل تستخدم موقع فايسبوك بكثرة ؟
ﻓﻲ اﻟصبﺎح

ﻓﻲ اﻟمسﺎء

ﻋند اﻟظﻬیرة

 -8أين تستخدم موقع فايسبوك ؟
ﻓﻲ اﻟجﺎﻤﻌﺔ

ﻓﻲ اﻟمنزل

ﻓﻲ ﻤﻘﻬﻰ
اﻻﻨترﻨت

أﺨر� )أذ�رﻫﺎ(

 -9عرب أي جهاز تستخدم موقع فايسبوك ؟
ﻋبر ﺠﻬﺎز اﻟكمبیوﺘر

ﻋبر اﻟﻬﺎﺘﻒ اﻟنﻘﺎل اﻟذ�ﻲ

أﺨر� )أذ�رﻫﺎ(

 -10منذ متى وأنت تستخدم موقع فايسبوك ؟
ﻤنذ أﻗﻞ ﻤن ﺴنﺔ

ﻤن ﺴنﺔ إﻟﻰ ﺜﻼث ﻤن أر�ﻊ إﻟﻰ ﺴت
ﺴنوات
ﺴنوات

أﻛثر ﻤن ﺴت ﺴنوات

املحور الثالث :إجيابيات استخدام الطالب ملوقع التواصل االجتامعي فايسبوك
اﻟﻌبﺎرات
� -١١ﻌد ﻤوﻗﻊ ﻓﺎ�سبوك ﺨیر وﺴیﻠﺔ ﺘم�نك ﻤن
ﺘﻌرف أﺼدﻗﺎء ﺠدد.

٣0٨

ﻻ أﺘﻔق

ﻤحﺎﯿد

أﺘﻔق

� -١٢م�نك ﻤوﻗﻊ ﻓﺎ�سبوك ﻤن اﻟتواﺼﻞ اﻟمستمر
ﻤﻊ أﺼدﻗﺎﺌك وﻤﻌﺎرﻓك وأﻗﺎر�ك.
� -١٣ﻌد ﻤوﻗﻊ ﻓﺎ�سبوك ﺨیر وﺴیﻠﺔ ﻟﻠتسﻠیﺔ
وﻗضﺎء أوﻗﺎت اﻟﻔراغ.
 -١٤ﺘر� أن ﻤوﻗﻊ ﻓﺎ�سبوك وﺴیﻠﺔ اﺘصﺎل ﺠد
ﻤوﻓرة ﻟﻠتكﻠﻔﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒوﺴﺎﺌﻞ اﻻﺘصﺎل اﻷﺨر�.
� -١٥ﻌد ﻤوﻗﻊ ﻓﺎ�سبوك أداة ﻤﻬمﺔ ﻓﻲ ﺘثﻘیﻔك
وﺘوﺴیﻊ ﻤﻌﺎرﻓك و�دراﻛﺎﺘك.
� -١٦سﺎﻋدك ﻤوﻗﻊ ﻓﺎ�سبوك ﻓﻲ دراﺴتك
وأ�حﺎﺜك اﻟجﺎﻤﻌیﺔ.

املحور الرابع :سلبيات استخدام الطالب ملوقع التواصل االجتامعي فايسبوك
اﻟﻌبﺎرات

ﻻ
أﺘﻔق

ﻤحﺎﯿد

� -١٧ﻌد اﻹدﻤﺎن ﻤن أﺒرز اﻟنتﺎﺌﺞ اﻟسﻠبیﺔ اﻟنﺎﺠمﺔ ﻋن
اﻻﺴتخدام اﻟمﻔر� ﻟموﻗﻊ ﻓﺎ�سبوك.
 -١٨ﺘر� أن ﻤوﻗﻊ ﻓﺎ�سبوك ﯿؤﺜر ﺴﻠبﺎ ﻓﻲ اﻟمستو�
اﻟﻌﻠمﻲ ﻟﻠطﺎﻟب اﻟجﺎﻤﻌﻲ.
� -١٩ثی ار ﻤﺎ �ستﻐﻞ ﻤوﻗﻊ ﻓﺎ�سبوك ﻟﻘضﺎ�ﺎ دﻋﺎﺌیﺔ
واﺸﻬﺎر�ﺔ.
� -٢٠ثی ار ﻤﺎ �ستخدم ﻤوﻗﻊ ﻓﺎ�سبوك ﻓﻲ ﻨشر أﺨبﺎر �ﺎذ�ﺔ
وزاﺌﻔﺔ.
� -٢١ثی ار ﻤﺎ �ستخدم ﻤوﻗﻊ ﻓﺎ�سبوك ﻓﻲ ﻨشر وﺘبﺎدل
ﺼور وﻓیدﯿوﻫﺎت ﻏیر ﻻﺌﻘﺔ.
� -٢٢ﻌتبر ﻤوﻗﻊ ﻓﺎ�سبوك ﻤضیﻌﺔ ﻟﻠوﻗت ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ
اﻻﺴتخدام اﻟمﻔر�.
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 -٢٣إن اﻻﺴتخدام اﻟمﻔر� ﻟموﻗﻊ ﻓﺎ�سبوك �جﻌﻠك ﺘﻌیش
ﻓﻲ ﻋﺎﻟم زاﺌﻒ واﻓتراﻀﻲ.
ﻤوﻗﻌﺎ ﺴﻬﻞ اﻻﺨتراق واﻟﻘرﺼنﺔ.
� -٢٤ﻌتبر ﻤوﻗﻊ ﻓﺎ�سبوك ً

امللحق الثاين :قائمة األساتذة املحكمني لالستبانة
اﻟرﻗم

اﺴم وﻟﻘب
اﻟمح�م

اﻟدرﺠﺔ اﻟﻌﻠمیﺔ

اﻟتخصص

اﻟجﺎﻤﻌﺔ

٠١

أ.د .ﻨوة ﺜﻼ�جیﺔ

أﺴتﺎذة اﻟتﻌﻠیم
اﻟﻌﺎﻟﻲ

ﻗسم اﻟﻌﻠوم
اﻻﻗتصﺎد�ﺔ

ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋنﺎ�ﺔ

٠٢

د .ﺠمﺎل ﺴﺎﻟمﻲ

أﺴتﺎذ ﻤحﺎﻀر

ﻗسم اﻟﻌﻠوم
اﻻﻗتصﺎد�ﺔ

ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋنﺎ�ﺔ

٠٣

د .أﻤﺎل ﻋیﺎر�

أﺴتﺎذة ﻤحﺎﻀرة

ﻗسم اﻟﻌﻠوم
اﻻﻗتصﺎد�ﺔ

ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋنﺎ�ﺔ

٠٤

د .أﻓراح زواﯿد�ﺔ أﺴتﺎذة ﻤحﺎﻀرة

ﻗسم اﻟﻌﻠوم
اﻻﻗتصﺎد�ﺔ

ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋنﺎ�ﺔ

٠٥

أﺴتﺎذ ﻤحﺎﻀر

ﻗسم اﻟﻌﻠوم
اﻻﺠتمﺎﻋیﺔ

ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋنﺎ�ﺔ

د� .ﺎﺴین ﻨجﺎح
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