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املستخلص: 
استخدام  قياس  إىل  احلالية  الدراسة  هتدف 
املعلومات  علم  قسم  وطالبًات  طللاب 
بجامعة أم القرى ملواقع التواصل االجتامعي، 
تم تطبيق الدراسة عىل جمتمع الدراسة خال 
-2012 1433-1434هل،  الدرايس  العام 
استخدم  اهلدف  هذا  ولتحقيق  2013م، 
مستعينًا  التحلييل  الوصفي  املنهج  الباحث 
نتائج  من  وكان  اإللكرتونية،  باالستبانة 
 )%  94( الدراسة  جمتمع  غالبية  أن  الدراسة: 
وقد  االجتامعي،  التواصل  مواقع  تستخدم 
بينت النتائج أن ثلثي العينة يستخدمون مواقع 
وباألخص  االجتامعية  الشبكات  من  خمتلفة 
الدراسة  توصلت  كام   ،)YouTube( موقع 
إىل أن اهلواتف الذكية جاءت يف املرتبة األوىل 
التواصل  مواقع  استخدام  أدوات  كأحد 
االجتامعي، أما عن أغراض استخدام مواقع 
التواصل االجتامعي فكانت اغراض الغالبية 

هو التواصل مع األصدقاء.

2/ املقدمة:

لقد حققت الثورة املعلوماتية يف جمال تداول 
رسيعًا،بعدما  تطورًا  املعلومات  وانتقال 
أهم  أحد  اإلنرتنت  خدمات  أصبحت 
التطور  ومع  الناس،  بني  االتصال  وسائل 
بواسطة  تقدم  التي  اخلدمات  يف  احلاصل 
التي  بالتفاعلية  تتميز  2(والتي  )الويب 
يسمى  ما  أفرزت  املعلومات،  تبادل  تسهل 
 )2012 )الطيب،  التفاعيل"  "املجتمع 
أن  للمجتمعات  التقنية  هذه  وسهلت 
اإللكرتوين  العامل  عرب  بعضها  مع  تتفاعل 
زمانيه،  أو  لغوية  أو  جغرافية  حدود  دون 
وقدمت الشبكات االجتامعية أكثر اخلدمات 
باإلمكان  أصبح  واملجانية،حيث  املميزة 
صفحات  إنشاء  واملؤسسات  لألفراد  اآلن 
يف  املشاركة  إلتاحة  الشبكات  تلك  عىل 
حيث  اخلدمات،  وتقديم  والنرش  التأليف 
االتصال  عصور  من  جديدًا  عرصًا  فتحت 
املعلومات  ووفللرة  البرش  بني  والتفاعل 

اعلم: العدد الثاني عشر 
جمادى األولى 1434هـ/ إبريل 2013م
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واملعارف التي تقدمها ملستخدميها. األمر الذي ساعد عىل حدوث قفزة كبريه من التواصل والتفاعل 
بني أفراد املجتمع الذي يعد طاب اجلامعات أحد فئات هذا املجتمع.

تلعبه  الذي  والدور  التقليدي،  باإلعام  مقارنة  )البديل(  اجلديد  باإلعام  يسمى  ما  ومع ظهور 
املواقع االجتامعية كوسيطه إعامية جديدة، مقارنة بام تقدمه املواقع اإللكرتونية من دور إعامي 
متطور عىل حساب الصحف الورقية، ومل يعد بإمكان متصفحي اإلنرتنت االستغناء عنها، ملا توفره 
مع األصدقاء  )دردشة(  ومتنوعة، وحمادثة  مفيدة  وتغطية رسيعة وعاجلة ومعلومات  أخبار  من 
واألهل وزماء العمل والدراسة وتبادل الصور وامللفات ومقاطع الفيديو، وأصبحت هي العمود 
الفقري للتواصل بني الناس، وكان من الازم عىل كل اجلهات التي لدهيا من اخلدمات أو املنتجات 

ما حتتاج ألجله أن تتواصل مع مجهورها أن يكون هلا تواجد وحضور عىل هذه الشبكات.

ولقد تطورت األطر السابقة واكتسبت زمخًا كبريًا بظهور عدد كبري من مواقع التواصل االجتامعي 
مثل فيسبوك وتويرت حيث قدمت سبًا جديدة للتواصل االجتامعي وتكوين الشبكات االجتامعية 

خمتلفة املشارب ومتباينة األهداف.

وبلغة األرقام نجد أن أكثر من بليون شخص يستخدمون الشبكات االجتامعية من أصل بليوين 
شخص يستخدمون اإلنرتنت يف العامل، وهذه األرقام تعطينا مؤرشًا واضحًا عىل أكثر من نصف 
األوسط  الرشق  مستوى  عىل  وأما  االجتامعية،  الشبكات  مع  يتعاملون  اإلنرتنت  مستخدمي 
االجتامعية  الشبكات  يبلغ عدد مستخدمي  أن   ((("emarketer ماركرت  "إي  موقع  يتوقع  وأفريقيا 
146.4 مليون مستخدم بنسبة تصل إىل 70 % من إمجايل مستخدمي اإلنرتنت يف هذه املنطقة بنهاية 
)2012م( وإىل 80% يف عام 2014 وهبذا حتتل منطقتا الرشق األوسط وأفريقيا املركز األوىل من 

حيث انتشار استخدام الشبكات االجتامعية عامليًا.

وأما عىل مستوى اململكة العربية السعودية فجاء يف تقرير مدار لألبحاث والتطوير )2012()))، 
من   )%70( مستخدمًاً،   )  5.240.720( بلغ  )2012م(  عام  يف  الفيسبوك  مستخدمي  عدد  أن 

الذكور، ويف املقابل فبلغ عدد مستخدمي تويرت يف نفس العام )830.291( مستخدمًا.

(((  http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=(0094(5#90rvZMCYMgdYG(i8.99
(((  http://www.mediafire.com/?r8rhdzm35ht0agc
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3/أمهية البحث:

تتمثل أمهية الدراسة يف أهنا أول دراسة عربيه ُتعنى بالتعرف عىل توجه املجتمع األكاديمي يف جامعة 
تسعى  كام  القرى،  أم  جلامعة  األكاديمي  للمجتمع  االجتامعية  الشبكات  استخدام  نحو  القرى  أم 
التي  اخلدمات  من  واالستفادة  استخدام  إىل  باملستخدمني  دفعت  التي  األسباب  حتليل  إىل  الدراسة 
تقدمها الشبكات االجتامعية، وهذا يساعد يف التعرف عىل مدى إقبال املستفيدين عىل استخدام مواقع 
الوطن  يف  اجلامعي  التعليم  عن  املسؤولني  تزويد  يف  الدراسة  هذه  تساهم  االجتامعية.كام  الشبكات 
العريب بتوجهات الطاب نحو استخدامًات خدماهتا عىل الشبكات االجتامعية، وأخريًا هي استكامل 

للدراسات السابقة التي أجريت عىل بعض املجتمعات األكاديمية باململكة العربية السعودية.

4/مشكلة الدراسة:

كان لوجود الشبكات االجتامعية األثر الكبري يف منظومة التعليم اجلامعي التي يعنى الباحث هبا هنا: 
)األستاذ، الطالب، املقرر، املكتبة( ومن ثم أصبح هناك حضورًا إلكرتونيًا للفئات األربعة السابقة من 

حيث:

•وجود صفحات ألعضاء هيئة التدريس عىل مواقع التواصل االجتامعي. 	
•وجود صفحات للطاب أيضًا عىل تلك املواقع. 	

•أما الرابط بني الطالب واألستاذ فقد متثل أيضًا يف وجود صفحات لبعض املقررات. 	
العلمية ومساندة  املادة  التي تساعد األستاذ يف دعم  العلمية  التعزيزات  ومل خيرج عن سياق 
املعلومات  ملؤسسات  كان  فقد  املقرر  حول  املعلومات  من  املزيد  عىل  احلصول  يف  الطالب 

حضورًا واضحًا عىل مواقع التواصل االجتامعي.

كل ما سبق أثار لدى الباحث دافعًا لدراسة توجهات طاب وطالبًات قسم علم املعلومات 
بجامعة أم القرى نحو استخدام الشبكات االجتامعية.
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5/أهداف الدراسة:

هتدف الدراسة احلالية إىل حتقيق هدف رئيس هو: التعرف عىل اجتاه طاب وطالبًات قسم علم 
املعلومات بجامعة أم القرى نحو استخدام الشبكات االجتامعية من خال معرفة نسبة استخدام 
هي  وما  استخدامًا،  املواقع  تلك  وأكثر  والطالبًات،  الطاب  بني  االجتامعية  الشبكات  مواقع 

أغراض االستخدام؟.

6/تساؤالت الدراسة:

تسعى هذه الدراسة لإلجابة عىل التساؤالت التالية:

علم  قسم  وطالبًات  طاب  بني  االجتامعية  الشبكات  مواقع  استخدام  نسبة  هي  •ما  	
املعلومات يف جامعة أم القرى؟

•ما هي األسباب وراء عدم استخدام الطاب ملواقع الشبكات االجتامعية؟ 	
•ما هي املواقع االجتامعية األكثر استخدامًا من قبل جمتمع الدراسة؟ 	

•هل هناك فروق بني اجلنسني يف نسبة استخدام مواقع الشبكات االجتامعية؟ 	

7/ جمتمع الدراسة:

طبقت هذه الدراسة عىل جمتمع طاب وطالبًات قسم علم املعلومات بجامعة أم القرى بمكة املكرمة، 
بعض  استشارة  وبعد  وطالبة،  طالب   )1400( يف  والطالبًات  الطاب  عدد  الباحث  حرص  وقد 
مجيع  وهم  املجتمع  كل  هي  الدراسة  عينة  تكون  أن  الرضوري  من  أنه  إىل  الباحث  توصل  املهتمني 
طاب وطالبًات قسم علم املعلومات بجامعة أم القرى. طلب منهم زيارة املوقع اإللكرتوين لتعبئة 

االستبانة، استجاب عدد )466( منهم بنسبة )30%( موزعة عىل النحو التايل:
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شكل رقم )1(

8/ منهج الدراسة:

عىل  واإلجابة  الدراسة  هدف  لتحقيق  وذلك  التحلييل  الوصفي  املنهج  عىل  الدراسة  تعتمد 
واستخدام  واقع  لنا  تعكس  مؤرشات  إىل  للوصول  وذلك  إليها،  اإلشارة  سبق  التي  تساؤالهتا 
القرى، وقد استعان  أم  املعلومات بجامعة  الشبكات االجتامعية بني طاب وطالبًات قسم علم 

الباحث بعدد من أدوات مجع البيانات ومنها:

•مراجعة اإلنتاج الفكري املنشور يف موضوع الدراسة. 	
•تفحص وحتليل املواقع اإللكرتونية التي تفيد املوضوع. 	

•إضافة إىل االستبانة التي تم اإلشارة إليها سابقًا. 	
الدراسة مع  إليها  التي توصلت  النتائج  الباحث خال تدريسه مناقشة  •لقد استفاد  	

الطاب والطالبًات.
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9/ أدوات مجع البيانات:

استخدم الباحث يف هذه الدراسة االستبانة كأداة جلمع البيانات لقياس مدى االستخدام وتضمنت 
)9( أسئلة تنوعت بني أسئلة مفتوحة وأخرى مغلقه، واستخدم الباحث نظام االستبيان اإللكرتوين 
عىل موقع ttp://goo.gl/159U3، بغرض االستفادة من اإلمكانيات التي توفرها االستبيانات 

اإللكرتونية للباحث وأفراد العينة،ومنها:

•توفري الوقت واجلهد يف عمليات التوزيع والتجميع. 	
•تفريغ البيانات إلكرتونيًا. 	

•التيسري عىل جمتمع الدراسة يف تعبئة االستبانة. 	

بقسم  التدريس  هيئة  أعضاء  من  عدد  أراء  أخذ  طريق  عن  االستبانة  مصداقية  درجة  اختبار  تم 
علم املعلومات بجامعة أم القرى، وقد تم تطبيق الدراسة خال منتصف الفصل الدرايس األول 
من العام اجلامعي 1433-1434هل/2012-2013 م، وهي الفرتة املائمة قبل انشغال الطلبة 
بالقسم  التدريس  هيئة  أعضاء  الزماء  بزيارة  الباحث  وقام  )الدورية(،  الفصلية  باالختبارات 
الستئذاهنم بأن يقوم الطلبة بتعبئة استبيان الدراسة اإللكرتوين مبارشة وتواجد الباحث يف القاعة 
وذلك لإلجابة عىل استفسارات املستجيبني، كام طلب من الزميات عضوات هيئة التدريس بقسم 
الدخول عىل موقع  املستويات  الطالبات يف مجيع  يطلبوا من  أن  الطالبات  بشطر  املعلومات  علم 

االستبانة اإللكرتونية لإلجابة عىل األسئلة، وقد حقق هذا األسلوب أهدافه.

10/اخللفية النظرية ملوضوع الدراسة:

1/10 قسم علم املعلومات بجامعة أم القرى:

نشأ قسم علم املعلومات خال عام 1404 هل 1985م، حيث صدرت املوافقة السامية بإنشاء كلية 
العلوم االجتامعية لتضم عددًا من األقسام األكاديمية ومن بينها قسم علم املكتبات واملعلومات 
بخطة  واملعلومات  املكتبات  جمال  يف  متخصصني  جامعيني  حاليًاً(،لتخريج  املعلومات  )علم 
دراسية تكونت من )130( ساعة معتمدة للحصول عىل درجة البكالوريوس يف ختصص املكتبات 
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واملعلومات يف ختصصني مها: األول: يف جمال املكتبات املدرسية ومصادر التعلم، والثاين: يف جمال 
العمليات الفنية وخدمات املعلومات.

يف بداية العام الدرايس )1408هل( بدأت الدراسة يف القسم بقبول أحد عرش طالبًا، واستمر القسم 
يف تطوير اخلطة الدراسية وكان التغيري األخري يف عام )1425هل(، إذ أعقبه تغيري مسمى القسم. 
القسم من )قسم  تعديل مسمى  للقسم مع  الدراسية اجلديدة  اعتمد جملس اجلامعة اخلطة  حيث 

املكتبات واملعلومات( بجامعة أم القرى ليصبح )قسم علم املعلومات(.

وحاليًاً مسجل بالقسم حتى الفصل الدرايس األول 1434/1433 هل - 2013/2012م 
)1509( طاب وطالبات )1076( طالبة )433( طالبًاً، والرسم البياين رقم )2( يبني عدد 

الطاب حسب مستواهم الدرايس.

شكل رقم )2(

2/10 الشبكات االجتامعية:

من  العديد  هناك  أن  اتضح  الدراسة  موضوع  يف  الفكري  اإلنتاج  وقراءة  البحث  خال  من 
املصطلحات املستخدمة للداللة عىل الشبكات االجتامعية يف اللغة اإلنجليزية ومنها:
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من  هو  • 	 " االجتامعية  "الشبكات  مصطلح   Online Social Networks )OSN(
املصطلحات املستخدمة يف علم االجتامع.

• خدمات الشبكات االجتامعية. 	Social Networking Services

• مواقع الشبكات االجتامعية عىل الويب، 	Social Networking Web Sites )SNWs(
• 	Social Graph اخلارطة االجتامعية

وقد حرص موقع أليكسا إنرتنت وموسوعة ويكيبيديا عدد مواقع الشبكات االجتامعية الرئيسة يف 
حدود )164( موقعًا مسجًا فيها حوايل ربع مليار مستخدم، منهم )264( مليون فقط عىل موقع 
Myspace، يليها شبكة Qzone وهي شبكة اجتامعية باللغة الصينية حيث بلغ عدد مستخدميها يف 

مطلع عام ) 2009م( أكثر من )200( مليون مستخدم.

1/2/10 املواقع االجتامعية:

بطريقة  االجتامعية  الشبكات  مواقع  أهم  تقديم  خاله  من  يستطيع  منهج  إجياد  الباحث  حاول 
)Online College Degrees((3( اختارت فيه  به  البحث توصل إىل تصنيف قامت  مصنفة، وبعد 

)25( شبكة اجتامعية هتم املكتبيني وصنفتهم إىل )3( فئات عىل النحو اآليت:

 Facebook،:وهي شبكات   )6( واملوظفني،وتضمنت  املستخدمني  مع  للتواصل  االتصاالت: 
Myspace، Ning، Bloh، LinkedIn، Twitter

 • 	 Wikipida، PBwiki،وهي شبكات   )10( وتضمنت  املعلومات  لتبادل  التوزيع: 
 Footnote، commnityWlak، SlideShaer، Digg.StumbleUpon، Daft DoggyFilckr،

YouTube، Teacher Tube، Second Life،
وهي  شبكات   )  • 	6  ( وتضم  اخلاصة،  والبيانات  للمعلومات  الوصول  تسهيل  التنظيم: 

aNobil، Del.icio، Netvibes، Connotea، LibraryThing، lib.rario.us

كام خلص اخلليفي )2009م( املجاالت التي تستخدم مواقع الشبكات االجتامعية يف ثامنية جماالت 
وهي:

(3(  http://www.collegedegree.com/library/financial-aid/(5-useful-social-networking-tools-for-librarians (
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التعارف والصداقة. 1 .“
إنشاء شبكات للجهات واملؤسسات املختلفة. 2 .

إنشاء جمموعات اهتامم. 3 .
إنشاء صفحات خاصة باألفراد واجلهات. 4 .

الربجميات املتوفرة داخل الشبكة االجتامعية. 5 .
استخدامًات ترفيهية. 6 .

وسائل االتصال بني أفراد املجتمع. 7 .
الدعاية واإلعان)4). 8

التي  واخلدمات  إنشائها  من  اهلدف  حسب  االجتامعية  الشبكات  أنواع  نصنف  أن  يمكن  وكام 
تقدمها، إىل ثاثة أنواع وهي:

مواقع شخصية:ألفراد أو أشخاص وجمموعة أصدقاء متكنهم من التعارف وإنشاء  1 .
.)Facebook /Twitter( صداقات بينهم، مثل

مواقع ثقافية: ختتص بنشاط فني معني وتربط املهتمني بموضوع أو ختصص معني،  2 .
) The European Library/Library thing/ ( مثل

مواقع مهنية:وهي التي تنشأ بواسطة املؤسسات املهنية بغرض جتميع املهتمني بمهنيه  3 .
.)linkedin( معينة، مثل

ويف تصنيف آخر هلند البلويش ) 2012م( التي صنفت أنواع مواقع التواصل االجتامعي إىل مخس 
فئات عىل األسس التالية:

•اللغة: من املواقع التي تدعم اللغة العربية مثل الفيسبوك. 	
•التكلفة: باإلضافة إىل املواقع املجانية، هناك بعض مواقع التواصل االجتامعي تتطلب  	

االشرتاك املدفوع.
•التخصص: وقسمتها إىل نوعني: عامة ومتخصصة. 	

(4(  Cybrarians journal، 18 ع، (http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=382:—
———— 20—20——-&catid=164:2009-05-20-10-02-29
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النصوص،  يف  تتعدد  التي  حمتواها  حيت  من  االجتامعية  املواقع  ختتلف  •املحتوى:  	
الصور، الفيديو.

•حجم النص: تتحكم بعض املواقع االجتامعية بحجم النص املتاح للمشرتك املساهم  	
.Twitter فيه به مثل

2/2/10 مواقع التواصل االجتامعية األجنبية:

من خال املتابعة املستمرة ملوضوع الدراسة وجد الباحث أن مواقع التواصل االجتامعية يف ازدياد 
مستمر وخاصة املتفرعة من املوقع األصيل حسب اللغات وبعضها حسب مسمياهتا وحمتوياهتا، 
وهناك العديد من املسامهات كام ذكرنا سابقًا يف تصنيف تلك املواقع، وقام الباحث بتقسيم تلك 

املواقع حسب الغرض من االستخدام عىل النحو التايل:

• 	Google+، Twitter،Myspace ،Facebook :التواصل االجتامعي
• 	Wordpress ،Blogger :التدوين
• 	 Flicker، Google Picasa:مشاركة الصور
• 	 Dailymotion،YouTube :مشاركة الفيديو
• 	Scripped ،Slideshare :مشاركة الوثائق
• 	Yahoo Colander ، Google Colander:تنظيم املواعيد

وقد استخدم الباحث هذا التصنيف يف حتليل نتائج الدراسة.

3/2/10 مواقع التواصل االجتامعية العربية:

أنشأت بعض الشبكات االجتامعية العربية بعضها منها مازال مستمرًا يف تقديم خدماته وبعضها 
اآلخر أوقف خدماته، وفيام ييل نستعرض بعضًا من أشهر املواقع العربية املستمرة يف تقديم خدماهتا 

إىل تاريخ إعداد هذه الدراسة ومن أمثلتها:

(: أتيح من قبل الرشكة األم تويرت بغرض دعم النص العريب  • 	artwitter.com (تويرت العريب
واجتاهه من اليمني إىل اليسار بداًل من اليسار إىل اليمني مما يسبب ظهورًا مشوهلًا للروابط 

واجلمل العربية.
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الشبكات  أشهر  ِمن   ، • 	:)http://maktoob.yahoo.com( مكتوب  أصحاب  موقع 
االجتامعية العربية وهي خدمة التشبيك االجتامعي املقدمة من املوقع العريب الشهري 
والذي تم دجمه مع رشكة "ياهو" يف أغسطس ) 2009م(، وقد ساهم  "مكتوب"، 
عىل إتاحة عدد من األدوات واخلدمات باللغة العربية. إىل جانب طرح نسخ عربية 

Yahoo Mail وخدمات Yahoo! Messenger من برنامج الرتاسل الفوري
خدمات  يقدم  عربية،  اجتامعية  شبكه  هو  • 	: )friendawy.com( فرينداوي موقع 
متعددة: اجتامعية، ثقافيه، سياسيه، رياضية وإنشاء مدونات وجمموعات، ومشاركة 

الصور وامللفات.
هو موِقع اجتامعي عريب،تم أطاق املوقع يف نوفمرب من  • 	: )ikbis.com( موقع إكبس
عام )2006م( من قبل رشكة تووت ومقرها األردن، وهو متخصص ملنتجي مقاطع 
الفيديو ويتيح تبادل وحتميل، ومشاركة وعرض مقاطع الفيديو، والتي يتم حتميلها 
من ِقبل األعضاء أو املستخِدمني، ويعترب من أقوى املواقع االجتامعية العربية يف نرش 

YouTube وحتميل ومشاركة الفيديوهات، ويرشح كموقع بديل عربيًا ملوقع
• موقع اجتامعي بتقنية متخصصة، تضم  	)arabcrunch.net(:شبكة عرب كرنش نت
بني أعضائها التقنيني، وأصحاب الريادة من املستخِدمني العرب، وقد أنطلق املواقع 
العربية  املرشوعات  تغطي  اإلنجليزية  باللغة  احرتافية  بمدونة   ) )2008م  عام  يف 
التقنية وهي بذلك تقدم خدمة يف دعم اإلبداع من خال ربط وتشبيك الرياديني من 

الوطن العريب لدهيا عرب املوقع االجتامعي.
الفيديو  موقع يعمل عىل نرش ومشاركة مقاطِع  • 	:)naqatube.com( النقي اليوتيوب 
اخلالية ِمن املحاذير الرشعية بني أعضائها، مكونًا شبكة اجتامعية عربية )جمتمع نقاء( 
ملشاهدة الفيديوهات املحملة من ِقبل األعضاء، وهو يقوم بجلب مقاطع الفيديو من 

YouTube موقع )يوتيوب( نفسه، معتربًا نفسه بديًا رشعيا عن موقع
وإذا ما قورنت هذه املواقع العربية باملواقع األجنبية فإننا نستطيع القول إهنا ما زالت يف بداياهتا 
لتقديم أفضل اخلدمات،  الشبكات األجنبية والبد هلا أن تتطور  املنافسة مع  وليست يف مستوى 
وحماولة من الباحث ملعرفة أكثر املواقع االجتامعية استخدامًا ومن خال البحث بني الدراسات 
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أن  Alexa،Revenue،Wikipediaعىل  )مثل:موقع  املواقع  كل  تقريبًا  أمجعت  املنشورة  واملقاالت 
شبكة Facebook حتتل املركز األول عامليًا من حيث عدد املستخدمني )بليون( مستخدم يف )فرباير 

2013م(.

كذلك أفاد موقع Alexa بتاريخ 2012/12/21م عن أكثر مواقع التواصل االجتامعية استخدامًا 
 ،twitter والثالث موقع Facebook، جاء يف املركز األول يليه موقعYouTube يف السعودية هو موقع
يف حني أن الرتتيب الدويل يضع Facebook يف املركز األول ويليه YouTube، وشبكة twitter يف 

املركز العارش.

11/ الدراسات السابقة:

معدل  قياس  وهو  رئيس  هدف  حتقيق  إىل   – سابقًا  أشار  – كام  الدراسة  هذه  يف  الباحث  هدف 
استخدام مواقع التواصل االجتامعي املتاحة عىل اإلنرتنت، وتم حرص الدراسات السابقة ملوضوع 
الدراسة من خال البحث يف قواعد البيانات املتاحة عىل الويب مثل الدليل الببليوغرايف لإلنتاج 
الفكري العريب يف جمال املكتبات واملعلومات حلرص الدراسات العربية، إضافة إىل البحث يف بعض 
قاعدة   ،Cybrarian  ،3000 العربية  الوطنية،  فهد  امللك  مكتبة  جملة  مثل  اإللكرتونية  الدوريات 
املعلومات الرتبوية وغريها من الدوريات الورقية. وأما فيام يتعلق باإلنتاج الفكري األجنبي فقد 

تم االستعانة بقواعد املعلومات مثل:

خال  ومن   ،LISA, UMI Dissertation Abstracts Library Literature/ FT First Search  
البحث يف قواعد معلومات املكتبة الرقمية السعودية، وقد أظهرت نتائج البحث توفر عدد جيد من 

الدراسات عن الشبكات االجتامعية، ويمكن تقسيم الدراسات السابقة وفقًا للمحاور التالية:

دراسات تتعلق باجتاهات الطاب نحو استخدام اإلنرتنت بشكل عام.)5). 1

الشبكات  استخدامات  واقع  معرفة  إىل  الوصول  هبدف  الدراسات  من  الفئة  هذه  إدراج  الباحث  آثر   )5(
بيئة الويب منذ بداية استخدامها حوايل )2005( يف الوطن العريب ومن ثم  االجتامعية كأحد تقنيات 

التعرف عىل واقع وبداية استخدام الطاب ملواقع التواصل االجتامعية.
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دراسات تتعلق باجتاهات الطاب نحو استخدام مواقع التواصل االجتامعي. 2 .
دراسات تتعلق بتطبيقات مواقع التواصل االجتامعي يف جمال املكتبات واملعلومات. 3 .

وجد الباحث العديد من الدراسات املتعلقة هبذه املحاور، كام الحظ أن هناك توجه جيدًا من قبل 
طاب الدراسات العليا والباحثني يف تناول موضوع الشبكات االجتامعية سواء كان ذلك اإلنتاج 
الفكري باللغة العربية أو األجنبية، وستتناول الدراسة يف هذا االستعراض بعض من الدراسات 
يف املحور الثاين، وأما الدراسات يف املحور األول التي تناولت توجه طاب التعليم العايل نحو 
بموضوع  املبارش  التوسع الرتباطها  استعرضها بيشء من  فسيتم  االجتامعية  الشبكات  استخدام 

الدراسة، وفيام ييل عرض الدراسات السابقة:

1/11 املحور األول: دراسات تتعلق باجتاهات الطالب نحو استخدام اإلنرتنت:

أجرى احلريب )2012م( دراسة عن استخدامًات عدد )105( من الطاب السعوديني املبتعثني 
نسبة  أن  إىل  الباحث  وتوصل  الدرايس،  حتصيلهم  يف  لإلنرتنت  بأمريكا   West Virginia بجامعة 
استخدام اإلنرتنت عالية بني جمتمع الدراسة، ومع ذلك أفادت النتائج بحاجتهم التدريبية لتطوير 
مهاراهتم،وأوصت الدراسة بأن يتلقى الطاب املبتعثني دورات تدريبية يف استخدام اإلنرتنت قبل 
العام والتعليم  التعليم  الدراسية، مع رضورة تفعيل استخدام اإلنرتنت يف مراحل  بداية بعثاهتم 
إقامة  يف  أكرب  بدور  الثقافية  وامللحقيات  السعودية  األندية  تقوم  بأن  الدراسة  وأوصت  العايل، 

الدورات التدريبية.

وقام الصلييل )2011م( بإجراء دراسة للتعرف عىل واقع مهارات طاب كلية التجارة بجامعة 
أن  لتؤكد  الدراسة  نتائج  جاءت  وقد  إلكرتونية،  تعليمية  كأداة  اإلنرتنت  استخدام  يف  الكويت 
استفادة  أن  كذلك  النتائج  وأظهرت  الدرايس،  التحصيل  مستوى  من  ترفع  اإلنرتنت  استخدام 
الدراسة  أكرب، وأوصت  اإلنجليزية  اللغة  متقدم يف  لدهيم مستوى  للذين  اإلنرتنت  الطاب من 
إىل رضورة تبني خطط تطبيق نظم التعليم اإللكرتوين، إدراج مقرر متهيدي لطاب السنة األوىل 

يتضمن تعلمهم مهارات استخدام اإلنرتنت والتعليم اإللكرتوين.
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وأجرى إسامعيل )2009م( دراسة هدفت إىل معرفة استخدامًات طاب اجلامعة لإلنرتنت يف 
يمثلون  وطالبة  طالب   )402( من  الدراسة  جمتمع  ن  وتكوَّ األكاديمية،  العلمية  املعرفة  اكتساب 
املعتمدة  التدريس  للباحث أن طريقة  الدراسة أتضح  نتائج  أربع كليات بجامعة السويس، ومن 
عىل التلقني حتول دون االستفادة من اإلنرتنت، أن اعتامد أستاذ املادة عىل "الكتاب املقرر" جيعل 
الطالب حيجم عن التوسع يف القراءات اإلضافية ملصادر املعلومات املتوفرة عىل اإلنرتنت، باإلضافة 
إىل املعوقات التي تواجه الطاب نحو االستفادة من اإلنرتنت ومنها االنقطاع املستمر يف خدمة 
االتصال باإلنرتنت مع ضعف يف رسعته، وأوصت الدراسة إىل رضورة تغيري الفلسفة التعليمية 
املعلومات  مصادر  استخدام  عىل  الطاب  تدريب  الذايت،  التعليم  إىل  التلقيني  األسلوب  من 

اإللكرتونية.

ويف دراسة قام هبا الغديان )2007م( عن استخدام طاب جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسامية، 
تم اخذ عينة من طاب أربع كليات باجلامعة بلغ عددهم )145( طالبًاً، وأظهرت نتائج الدراسة 
أفراد  الذايت، )92%( من  التدريب  العينة تعلموا استخدام اإلنرتنت من خال  أن حوايل نصف 
ومن  الكليات،  يف  احلاسب  أجهزة  توفر  عدم  بسبب  اجلامعة  يف  اإلنرتنت  يستخدمون  ال  العينة 
أهم التطبيقات التي يستخدموهنا يف احلاسب هو برنامج معاجلة النصوص، واستخدام حمركات 
تكثيف  مع  بالكليات  اآليل  احلاسب  أجهزة  توفري  إىل  الدراسة  وأوصت  اإلنرتنت،  يف  البحث 
االستخدام  عىل  للطاب  التدريس  هيئة  أعضاء  تشجيع  ورضورة  للطاب،  التدريبية  الدورات 

والتفاعل مع التقنيات احلديثة.

حيصلون  التي  والفوائد  لإلنرتنت  ُبعامن  قابوس  السلطان  جامعة  طاب  استخدام  أسباب  وعن 
نتائج  وبينت  طالبًاً،   )420( من  عينتها  كونت  دراسة  )2005م(،  ونجم  الرواس  أجرى  عليها 
الدراسة أن حوايل )63%( بدأوا استخدام اإلنرتنت فقط عند دخوهلا اجلامعة، واألوقات املفضلة 
لدهيم الستخدام اإلنرتنت هي مابني املحارضات ألهنم يفضلون استخدام اإلنرتنت من اجلامعة، 
والدردشة.  اإللكرتوين  والربيد  العلمي  البحث  بني  تراوحت  فهي  استخدامًاً  املواقع  أكثر  وعن 
أجهزة  تأمني  مع  اجلامعة  داخل  وإتاحته  للطاب،  اإلنرتنت  تدريس  برضورة  الدراسة  أوصت 

احلاسب اآليل الازمة لتمكني الطاب من االستفادة من وقتهم أثناء تواجدهم باجلامعة.
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2/11 املحور الثاين: دراسات تتعلق باجتاهات الطالب نحو استخدام مواقع التواصل االجتامعية:

أجرى عصام عبيد )2011م( دراسة هتدف إىل معرفه توجهه عدد )306( من طاب وطالبًات 
كلية احلاسب اآليل واملعلومات بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسامية نحو استخدام الشبكات 
أهم  ومن  رأهيم،  يف  الشبكات  وأهم  استخدامهم،  ونسبة  هبا  إملامهم  مدى  ومعرفة  االجتامعية، 
النتائج التي توصل إليها الباحث: احتل موقع الفيسبوك املركز األول بني بقية املواقع األخرى، 
وأن غالبية أفراد العينة كان استخدامهم للشبكات االجتامعية ال يتعدى العاقات االجتامعية،كام 

كشفت الدراسة عن ضعف املحتوى العريب يف مواقع الشبكات االجتامعية.

وبحث سلطان الدهاين )2010م( يف دراسته عن توجه الطاب املنتظمني وطاب التفرغ اجلزئي 
يف مرحلة املاجستري يف جامعتي الكويت وWisconsin-Milwaukee بالواليات املتحدة األمريكية 
نتائج الدراسة التي أجريت عىل عينة مكونة من  نحو استخدام الشبكات االجتامعية، وأظهرت 
)132( طالبًا من اجلامعتني أن معظم أفراد العينة)89%( يتعاملون مع الشبكات االجتامعية، كام 
وجد الباحث أهنم يستخدمون التطبيقات التالية: مشاركة الفيديو، والتأليف التعاوين هي األعىل 
الباحث  امللفات، وقد أرجع  الصور ومشاركة  تبادل  التطبيقات مثل  ببقية  يف االستخدام مقارنة 
السبب وراء ذلك هو ضعف التدريب عىل مثل هذه التطبيقات، ومن النتائج املهمة التي توصل 
إليها الباحث أيضًا وجود فروق كبرية بني الطاب عىل أساس االنتامء املؤسيس، وقد أفادت عينة 
الدراسة أن السبب وراء هذه الفروق يرجع إىل بعض العقبات مثل القيود املفروضة عىل الوصول 

إىل بعض املواقع االجتامعية ألسباب أمنية وسياسية وتقنية.

ومن خال عينه مكونة من )22( من طاب وأعضاء هيئة التدريس بكليات ومعاهد العلوم التطبيقية 
كمصدر  اإللكرتونية  املدونات  استخدام  عىل  دراسة  2009م(  )منصور،  أجرى  الكويت،  بدولة 
رقمي، وقد كشف الدراسة إىل االستفادة من املدونات يف االستشهاد املرجعية يف أبحاثهم، كام أفادت 
عينة الدراسة إىل إمكانية أن تصبح املدونات مصدرًا رقميًا للمعلومات وذلك لسهولة الوصول إليها، 

وإمكانية حتميلها وطباعة حمتواها.

هبدف  املتلقني،  مجهور  عىل  االجتامعي  التواصل  شبكات  تأثري  دراسة  )2012م(  املنصور  أجرى 
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إهنام  املوقعني،  حمتوى  حتليل  عمليه  أسفرت  وقد  نت(  والعربية.  )الفيسبوك  موقعي  حمتوى  حتليل 
يقدمان مادة إخبارية متنوعة )سياسية، اقتصادية، اجتامعية، ثقافية، رياضية( جتعلهام من املواقع التي 
تركز  املواقع  إن  النتائج  بينت  كام  العربية،  جمتمعاتنا  يف  متعددة  رشائح  من  والرضا  بالقبول  حتظى 
صور  الرياضية،  الصور  الصحفية،  الصور  الفوتوغرافية،  )الصور  مثل:  الصورة  عىل  كبري  بشكل 

الكاريكاتري، والرسوم الساخرة(.

يف  البكالوريوس  مرحلة  طاب  قبل  من  االجتامعية  الشبكات  موقع  استخدام  عن  دراسة  ويف 
اجلامعات الرتكية أجرى الباحثان Argan ،Akyıldız )2011م( دراسة عىل عدد )1300( طالب، 
للتعرف عىل أغراض استخدام الفيسبوك، وقد أظهرت نتائج دراستهام أن حوايل )7%( فقط ليس 
ويستغرق  يوميًا  مرة  من  أكثر  الشبكة  هذه  يستخدمون  العينة  وبقية  الفيسبوك،  يف  حساب  لدهيم 
نسبة  أعىل  األصدقاء  مع  والتواصل  االتصال  سجل  وقد  دقيقة(،   30-15( حوايل  استخدامهم 

استخدام.

واملامرسني  الطاب  استخدامًات  عن   ،Sandars، Schroter، )2007( من  لكل  دراسة  ويف 
التعليم  الويب 2.0 يف  لتقنية  الربيطانية  ليدز  )االستشاريني وأطباء االمتياز( بكلية الطب بجامعة 
الطبي، وذلك لتحديد العوائق التي تواجههم، وتكونت عينة الدراسة من )3000( مستجيب، وقد 
توصا إىل أن هناك إحاطة عالية يف خمتلف تقنيات الويب 2.0 لدى مجيع أفراد العينة مع ارتفاع نسبة 
استخدامًات الشبكات االجتامعية لدى الطاب املتوقع خترجهم عن بقية فئات العينة، وقد أفادت 
نتائج الدراسة بنقص يف مهارات استخدام التقنيات احلديثة للتعليم الطبي، ورغبة أفراد العينة يف 
تعلم تلك املهارات، ومن أهم توصيات الدراسة زيادة توعية الطاب واملامرسني بفاعلية الشبكات 

االجتامعية مع تنظيم دورات تدريبية يف هذا املوضوع.

3/11 املحور الثالث:دراسات تتعلق بتطبيقات مواقع التواصل االجتامعي يف جمال املكتبات واملعلومات

اجلامعية  املكتبات  مواقع  تقدمها  التي  اخلدمات  )2012م( عن  البلويش  هلنادي  دراسة  يف أحدث 
سعودية  جامعية  مكتبة   )33( بني  من  مكتبات   )7( أن  الدراسة  توصلت  الفيسبوك،  صفحة  عىل 
لدهيا صفحة عىل الفيسبوك، أقدمها صفحات مكتبة جامعتي امللك سعود وامللك عبدالعزيز، مل جتد 
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الدراسة التفاعل املطلوب من قبل املكتبات للرد عىل أسئلة املستفيدين، مما نتج عنه انخفاض يف عدد 
التعليقات عىل احلوائط، متحورت أسئلة املستفيدين عىل اخلدمات املرجعية، باإلضافة إىل أن )6( 
مكتبات تعتمد اللغة العربية عىل صفحاهتا ومع هذا تبقى عناوين بعض املكتبات باللغة اإلنجليزية 
أن عدد  الباحثة  للنظر وجدت  امللفتة  النتائج  الفيسبوك، ومن  البحث عنها عىل  مما يصعب عملية 
متابعي صفحات املكتبات اجلامعية السعودية فقط )960( شخصًا وهو عدد منخفض جدًا إذا ما 

قورن بأعداد طاب وأعضاء هيئة التدريس باجلامعات.

علم  قسم  من  طالبًا   )250( عىل  دراسة  بإجراء   Emmanouelu الباحث  قام  )2011م(  عام  ويف 
املكتبات واملعلومات Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki باليونان 
حول معرفتهم بتطبيقات ويب 2.0 ومنها شبكات التواصل االجتامعية، وقد وجد أن غالبية أفراد 
وقد  حمدودة،  كانت  وأدواته  وخدماته  بخصائصه  معرفتهم  ولكن  التطبيق  هذا  عن  سمعوا  العينة 
إلعداد  للطاب  الدراسة  منهج  ضمن   2.0 الويب  عن  مقرر  إضافة  برضورة  الدراسة  أوصت 

مكتبيي املستقبل.

بجامعة  املستجدين  الطاب  من   )366( عدد  وانطباعات  آراء   ،)Connell، 2009( واستطلع 
،Valparaiso نحو أمهية وجود واستخدام صفحات للمكتبة عىل الشبكات االجتامعية مثل الفيسبوك 
ومايسبيس، وأظهرت النتائج أن نسبة من أفراد العينة رفضوا أن يكون استخدام صفحة املكتبة من 
خال هذه املواقع، نظرًا الحتامل التعدي عىل خصوصية الطاب، وأوصت الدراسة برضورة أن 
الشبكات  اإللكرتونية عىل  مواقعها  بإتاحة  البدء  املستفيدين عند  املعلومات رأي  تأخذ مؤسسات 

االجتامعية.

وأجرت كّل من أمنية وهبة )2009م( دراسة شاملة عن الشبكات االجتامعية وتأثريها عىل أخصائيي 
املكتبات واملكتبة، وقد ركزتا يف دراستهام عىل تواجد مؤسسات املعلومات عىل تلك الشبكة، وقد 
اآلراء  لتبادل  الفيسبوك  موقع  يلعبه  الذي  الدور  أمهية  التالية:  النتائج  أهم  إىل  الباحثتان  توصلت 
بني املكتبة ومستفيدهيا وبني األخصائيني وذلك من خال مشاركاهتم وتواجدهم، وأن استخدام 
املكتبات للتقنيات احلديثة متكن األخصائي من تقديم خدمات أكثر تطورًا، كام كشفت الدراسة عن 

حمدودية استفادة املكتبات العربية لإلمكانيات الكبرية التي يوفرها الفيسبوك.
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إضافة إىل املرشوعات البحثية العديدة يف جمال استخدام الشبكات االجتامعية ولعل من أمهها مرشوع 
 )Joint Information Systems Committee of the UK )jisc بعنوان الشبكة االجتامعية األكاديمية، 
وهيدف هذا املرشوع إىل ربط األكاديميني والطاب من خال إنشاء وتصميم شبكة اجتامعية بينهم 

مفتوحة املصدر، حتتوي عىل أكثر االستخدامًات والتطبيقات والتي تعزز عملية التعليم والتعلم.

ومن خال هذا االستعراض للدراسات السابقة العربية واألجنبية واملهتمة بموضوع الدراسة احلالية، 
التي اهتمت بدراسة واقع استخدام الشبكات االجتامعية يف عدد من الدول.

استخدام  نحو  الطاب  اجتاهات  بدراسة  يعنٌى  والذي  األول  املحور  دراسات  لنا  •كشفت  	
أو  الطاب  جانب  من  الواسع  باالستخدام  حتظ  مل  االجتامعية  الشيكات  بأن  اإلنرتنت 
الطاب كام أظهرت دراسات احلريب  انعدام استخدامها متامًا من جانب  بأنه  القول  يمكن 
)2012م(، الصلييل )2011م(، إسامعيل )2009م(، الغديان )2007م(، ومن ثم جاءت 
الدراسة احلالية للتعرف عىل واقع استخدام مواقع التواصل االجتامعية كأحد مكونات بيئة 

اإلنرتنت.
•اهتمت بعض الدراسات باستخدامًات أنواع الشبكات املختلفة. 	

 • 	)Akyidiz دراسة  مثل  الفيسبوك:  مثل  واحدة  شبكة  استخدام  واقع  بدراسة  بعضهم  اهتم 
)2011 التي أجريت عىل طاب اجلامعات الرتكية.

وتربز لنا أمهية الدراسة احلالية كوهنا من الدراسات احلديثة املهتمة بموضوع حتليل توجه استخدامًات 
مبارشة  املرتبطة  امليدانية  الدراسات  من  جيدًا  عددًا  هناك  أن  )الحظنا(  فكام  االجتامعية،  الشبكات 
باملوضوع، فاهتامم الدراسة احلالية باجلانب امليداين ودراسة واقع استخدام الشبكات االجتامعية من 
قبل طاب قسم علم املعلومات بجامعة أم القرى، هو ما ُيكسبها القيمة احلقيقية كإضافة علمية إىل 

اإلنتاج الفكري يف جمال املكتبات واملعلومات، كذلك أفادت الدراسات السابقة الباحث يف:

بناء اإلطار النظري. 4 .
بناء أدوات مجع البيانات. 5 .

اإلفادة يف حتليل النتائج من الدراسات ذات العاقة. 6 .
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12/ حتليل النتائج:

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل مدى إفادة طاب وطالبًات جامعة أم القرى من اخلدمات التي 
قام  البيانات،  جتميع  وبعد  هلم،  املوجهة  االستبانة  خال  من  وذلك  االجتامعية،  الشبكات  توفرها 
البيانات وفقا ملنهج الدراسة، ووفقا ألهداف الدراسة، وتبعا لتساؤالت الدراسة،  الباحث بتحليل 

وقد قسمت إىل ) 7 ( حماور:

1/12 العمر:

توزعت أعامر عينة الدراسة من 18-36 سنة، وسجل أصحاب األعامر من 18-22 النسبة األكرب 
)75%(، يليهم األعامر من 23-27 بنسبة )22%(، وهذه األعامر الطبيعية لطاب وطالبًات مرحلة 

البكالوريوس، الرسم البياين رقم )3( يبني توزيع أفراد العينة حسب أعامرهم وجنسهم:

شكل رقم )3(

2/12 توزيع جمتمع الدراسة حسب املستوى التعليمي:

البياين  حرص الباحث عىل استخراج بيانات توزيع عينة الدراسة حسب املستوى الدرايس )الرسم 
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رقم )4((، وذلك بغرض إظهار الفروق بني أفراد العينة واستخدامهم للشبكات االجتامعية حسب 
مستواهم الدرايس، وقد تبني من خال حتليل الرسم البياين رقم )5( إن جمتمع الدراسة يف املستويات 
املتقدمة مثل املستوى السابع هم أكثر استخدامًاً ودخواًل عىل مواقع التواصل االجتامعي من طاب 
املستويات األوائل وذلك لدى الطاب والطالبات، ويمكن تفسري ذلك بأن الطاب يف املستويات 
األخرية باجلامعة يكونون أكثر استخدامًاً لإلنرتنت وخدماته، وذلك بطبيعة مقررات هذه املستويات 
النتيجة مع دراسة  ما تكون مقررات ختصصية وحتتاج إىل مرشوعات بحثية، وتتفق هذه  التي عادة 
)Sandars، Schroter، )2007 عندما وجدوا أن نسبة استخدام طاب الطب للشبكات االجتامعية 

املتوقع خترجهم أكثر من غريهم.

شكل رقم )4(
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شكل رقم )5(

3/12 استخدام الشبكات االجتامعية:

أم  بجامعة  املعلومات  علم  قسم  وطالبًات  طاب  توجه  قياس  هو  الدراسة  هلذه  األسايس  اهلدف 
القرى يف استخدام املواقع االجتامعية ومن ثم حياول الباحث معرفة أسباب عدم استخدام الشبكات 
االجتامعية موزعة حسب أعامر أفراد العينة، ومن خال إجابات العينة اتضح أن الغالبية العظمى ) 
94%( يستخدمون الشبكات االجتامعية عىل اختاف إغراض االستخدام، ومن الطبيعي أن نجد نسبة 
العينة ال يستخدمون الشبكات االجتامعية ألسباب خمتلفة، )4%( من الطاب و)2%( من  من أفراد 
الطالبات، )انظر الرسم البياين رقم )6(، وكان البد للدراسة أن تتعرف عىل أسباب عدم االستخدام، 
البياين رقم )7(، )مع ماحظة أن لبعضهم أكثر من سبب وهلذا ناحظ  ويتبني لنا من خال الرسم 
أن التكرارات مرتفعة ( وقد كان السبب األول يف عدم استخدام الشبكات هو االعتقاد »باهنا ترسق 
الوقت«، والسبب الثاين هو عدم القناعة بأمهية تلك املواقع، ومن ضمن األسباب، االعتقاد بأهنا انتهاك 
للخصوصية الفردية،ومن أفراد العينة الذين ال يستخدمون املواقع االجتامعية بسبب عدم معرفتهم ما 
هي تلك املواقع، وماذا تقدم، وأما األسباب التي تتعلق بالضوابط االجتامعية ناحظ أن نسبة )%11( 
من العينة ال يستخدموهنا بسبب منع أرسهم من استخدامها، وهذه نجدها لدى الطالبات أكثر منها عند 
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الطاب بسبب العادات االجتامعية يف األرسة السعودية، وتعتقد نسبة من العينة أن املواقع االجتامعية 
حتتاج إىل مهارات يف اللغة اإلنجليزية، وتأيت يف املرتبة قبل األخرية ممن ال يستخدم املواقع بسبب ارتفاع 

االشرتاك يف خدمة اإلنرتنت وأن الدخول وحتميل املوقع بمحتوياته حيتاج إىل وقت طويل.

شكل رقم )6(

شكل رقم )7(
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4/12 استخدام املواقع االجتامعية:

بعرضها يف  وقام  الدراسة  إجراء  استخدامًا وقت  األكثر  االجتامعية  التواصل  مواقع  الباحث  حرص 
االستبانة وترك ألفراد العينة حرية االختيار ألكثر من موقع يفضلون استخدامه، ومن خال حتليل 
املواقع استخدامًاً حسب اجلنس،  العينة عىل أكثر  أفراد  لنا توزيع  الذي يبني   )8 البياين )رقم  الرسم 
 )3(  Facebook،)2(YouTube،)1( التايل  بالرتتيب  جاءت  االستخدام  يف  األوائل  اخلمس  أن  يبني 

5(،Google+ )4(،Twitter(Flicker، وجاءت بقية املواقع شبه متقاربة مابني )%6-4(.

شكل رقم )8(

أقسام  ستة  إىل  االستخدام  أغراض  حسب  االجتامعية  الشبكات  مواقع  بتصنيف  الباحث  قام  ولقد 
وهي:

• 	Google+، Twitter My space، Face book :التواصل االجتامعي وتضمن



خالد بن سليمان معتوق

185

• 	

• 	Word press ،Blogger :التدوين
• 	 Flicker، Google Picas:مشاركة الصور
• 	 Daily motion،YouTube:مشاركة الفيديو
• 	Scripped ،Slide share :مشاركة الوثائق
• 	Yahoo Colande ، Google Colander:تنظيم املواعيد

وناحظ من خال الرسم البياين )9( أن أكثر املواقع استخدامًا تدخل ضمن فئة مشاركة الفيديو، وهذا 
يعكس أن كل الدراسات واإلحصائيات التي تفيد بأن املنافسة حاليًا بني Face bookالذي حيتل املركز 
 ،Twitter األول بأعىل نسبة مستخدمني بني املواقع االجتامعية األخرى )300()6( مليون مسجل وبني
وGoogle+وأما YouTube فيحتل املركز الثالث بل)285( مليون مستخدم)7(، كام احتل املركز األول 
يف االستطاع الذي جيريه موقع )social-networking-websites-ToP Ten Reviews()8( وقد يكون 
سبب ارتفاع نسبة استخدام موقع)YouTube( عن بقية املواقع األخرى إىل عدة أسباب منها: سهولة 
االستخدام، ال يطلب املوقع التسجيل الستخدامه، وال يتطلب توفر برنامج معني عىل احلاسب اآليل 
أية أغراض  أكثر من  الرتفيه  إىل  التي متيل كثريا  املحتويات  املوقع، إضافة إىل عنرص مهم وهو  لفتح 

أخرى.

(6)  - http://youtubereport(009.com/category/youtube-statistics/
(7(  - http://www.facebook.com/press/info.php?statistics
(8(  -http://social-networking-websites-review.toptenreviews.com
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شكل رقم )9(

5/12 عدد مرات االستخدام:

يبدو أن استخدام الشبكات االجتامعية وزيارة مواقعها كٌل حسب رغبته أصبحت من الرضوريات 
مثل  السابقة  الدراسات  بعض  إليه  توصلت  وما  الدراسة  هذه  نتائج  تؤكده  ما  وهذا  اليومية 
أكثر من  املواقع  الدراسة يزورون  ثلثي عينة  أكثر من  بأن   ،)Akyıldız، 2011( )Zakaria،2010(
مرة يوميًا، يليهم من يزورون املواقع مرة واحدة يوميًا بنسبة )18%(، وتقل النسبة إىل )8%( للزيارة 
يوميًا إىل سببني مها: أن نسبة  املتكررة  الزيارات  العالية من  النسبة  األسبوعية، ونستطيع تعليل هذه 
كبرية من العينة يستخدمون اهلواتف الذكية يف الدخول عىل املواقع االجتامعية )أنظر7/12( خاصة 
إىل  أضف  احلارض،  وقتنا  يف  انتشارًا  األكثر  هي  أصبحت  التي  اهلواتف  تلك  إمكانيات  تذكرنا  إذا 
ذلك التسهيات والعروض التي تقدمها رشكات االتصال من ناحية االشرتاك بخدمات اإلنرتنت 
وهذا مما يسهل عملية الدخول، السبب الثاين هو القناعة والفائدة التي وجدها املستخدم من املواقع 
االجتامعية، مما جعلهم حريصني عىل أن يكونوا عىل اتصال متكرر إما ملتابعة ما يصلهم أو ما يكتب 

أو للمشاركة.



خالد بن سليمان معتوق

187

شكل رقم )10(

6/12 الغرض من استخدام الشبكات االجتامعية:

كان الباحث يتوقع عند حتليل نتائج االستبانة أن جيد الغرض من استخدام الشبكات االجتامعية هو 
الدراسة والبحث يف املراكز األوىل، ولكن جاء هذا الغرض يف املرتبة السادسة كام هو مبني يف الرسم 
املعلومات  علم  بقسم  التدريس  هيئة  أعضاء  استخدام  أن  الباحث  علم  )11(،وحسب  رقم  البياين 
بجامعة أم القرى للشبكات االجتامعية يف عملية التعليم حمدودة جدًا والصفحات املنشئة هي للتواصل 
العام، وهلذا نجد تلك النتيجة، وأما األولوية األوىل من استخدام مواقع الشبكات االجتامعية ألكثر 
نتائج  مع  متوافقة  النتيجة  وهذه  والرتفيه،  األصدقاء  مع  التواصل  هي  كانت  العينة  أفراد  ثلثي  من 
دراسة )أمينة وهبة 2009م(، وإذا ما متت مقارنة هذه النتيجة بنتيجة خصائص أكثر املواقع استخدمًا، 
والذي كان موقع ،YouTube نجد أن هناك مفارقه ألن هذا املوقع ال يدخل ضمن مواقع التواصل 
االجتامعي، وقد يرجع ذلك إىل ضعف يف اإلحاطة بمميزات وخصائص كل املواقع، وأن االستخدام 
يأيت بناء عىل توجيه يصل عرب إحدى وسائل االتصال مثل  Blackberry أو WhatsApp لرابط مشهد 

حممل عىل YouTube، ويؤكد هذا التحليل أن الرتفيه جاء يف املرتبة الثانية.
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شكل رقم )11(:
يبني توزيع أفراد العينة حسب الغرض من االستخدام

7/12 واسطة الدخول عىل مواقع الشبكات:

من خال إجابات العينة عىل سؤال االستبانة عن الواسطة التي يستخدموهنا للدخول عىل مواقع الشبكات، وقد 
تضمن السؤال عدد )4( وسائط وهي الكمبيوتر املحمول، أجهزة التابلت، الكمبيوتر املكتبي، واهلواتف الذكية، 
تبني من خال إجاباهتم املوضحة يف الرسم البياين رقم )12( أن الدخول بواسطة اهلواتف الذكية واحلواسيب 
املحمولة هي األكثر استخدامًا بني الطاب، يليه كل أجهزة التابلت والكمبيوتر املكتبي مع ماحظة قلة العدد 
عرب  االجتامعية  الشبكات  عىل  فالدخول  الطالبات  عند  وأما  التابلت،  أجهزة  يستخدمون  الذين  الطاب  من 
الكمبيوتر املكتبي جاء يف املركز األول،يليها بنسبة )17%( اهلواتف الذكية فقط، وأما الكمبيوتر املحول فسجل 
نسبة استخدام )12%(، ومن أفراد العينة من يستخدم ثاث وسائط وهي اهلواتف الذكية، الكمبيوتر املحمول، 

وأجهزة التابلت بنسبة )9%(، وأخريًا سجل جهاز التابلت أقل نسبة بني أفراد العينة بأقل من )%1(.

ويعتقد الباحث أن هذه نتيجة طبيعية ألفراد العينة حسب الفروقات الشخصية يف اإلمكانيات املادية أواًل 
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فليس الكل لدهيم أجهزة ذكية وإن توفرت فبعضهم ال حيبذ الدخول إىل اإلنرتنت من جهاز اهلاتف ألنه أكثر 
تكلفة من استخدام اإلنرتنت عرب الكمبيوتر املحمول إال إذا أتيحت خدمة  wi-Fiوهي خدمة أصبحت 

اآلن متوفرة يف غالبية املنازل واألماكن العامة كذلك وفرت اجلامعة هذه اخلدمة داخل الكليات.

شكل رقم )12(:
توزيع جمتمع الدراسة عىل عدد مرات الدخول اليومية إىل الشبكات االجتامعية

13/النتائج والتوصيات:

بعد حتليل ومناقشة النتائج، خلصت الدراسة إىل العديد من النتائج تتلخص يف اآليت:

استخدام  يفوق  الطالبات  لدى  االجتامعية  الشبكات  استخدام  نسبة  أن  النتائج  •أظهرت  	
الطاب بنسبة )%60(.

•كان االعتقاد بأن الشبكات االجتامعية ترسق الوقت هو السبب األول لدى أفراد العينة من  	
ناحية عدم االستخدام.

•الغرض األول من استخدام مواقع الشبكات االجتامعية هو التواصل مع األصدقاء. 	
•أكثر من ثلثي عينة الدراسة يزورون املواقع أكثر من مرة يوميًا. 	
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وبني  املجتمع  أفراد  بني  االتصال  قنوات  من  جديدة  قناة  يمثل  أصبح   • 	YouTube موقع 
األخصائيني فيام بينهم.

%( يف  • احتل مواقع  YouTubeاملركز األول بنسبة )81% و Face bookاملركز الثاين بنسبة )77	
نسبة استخدام مواقع التواصل االجتامعي.

•تنوع أشكال الوسائل املستخدمة للدخول عىل مواقع التواصل االجتامعية. 	
مواقع  إىل  للدخول  استخدامًا  الوسائل  أكثر  مها  املحمول  والكمبيوتر  الذكية  اهلواتف  •تعد  	

التواصل االجتامعي.
•ضعف الوعي لدى جمتمع الدراسة عن خصائص وإمكانيات الشبكات االجتامعية. 	

•زيادة مضطردة يف عدد مستخدمي الشبكات االجتامعية. 	
•ارتفاع عدد الشبكات االجتامعية خاصة الشبكات التي تقدم خدماهتا بأكثر من لغة. 	

ويف ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة ومقارنتها بنتائج الدراسات السابقة،ولتفعيل االستخدام 
األمثل خلدمات مواقع الشبكات االجتامعية، خلصت الدراسة إىل التوصيات التالية:

شبكات  استخدام  نحو  الكبري  االهتامم  هذا  تسخري  يف  أكرب  دورًا  اجلامعة  تلعب  أن  •أمهية  	
التواصل االجتامعي يف العملية التعليمية.

الشبكات  عىل  هلا  مواقع  إنشاء  عىل  العربية  العايل  التعليم  مؤسسات  تعمل  أن  •رضورة  	
االجتامعية.

•أمهية تشجيع األقسام العلمية ألعضاء هيئة التدريس إىل االستفادة من خصائص الشبكات  	
االجتامعية يف عمليات التواصل مع الطاب.

•تشجيع وتوعية الطاب بخصائص وإمكانيات الشبكات االجتامعية. 	
•عىل مؤسسات املعلومات العربية مسؤولية إنشاء صفحات هلا عىل الشبكات االجتامعية. 	

•رضورة انعقاد مؤمتر خيصص ملناقشة كيفية االستفادة من خدمات الشبكات االجتامعية يف  	
العملية التعليمية.

دراسات مستقبلية:

•حتليل حمتوى صفحات أعضاء هيئة التدريس بمواقع التواصل االجتامعي. 	
• احلضور اإللكرتوين للمكتبات األكاديمية عىل مواقع التواصل االجتامعي.	
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