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  مةالمقد
 

يشهد العالم تطورات هائلة في مجاالت العلوم المختلفة، وقد أدت هـذه التطـورات إلـى النمـو                  

ومن األبـواب التـي طرقتهـا هـذه     . واالستمرار حيث ال يعرف السكون في شتى نواحي الحياة  

التطورات باب ثورة تكنولوجيا وسائل االتصال بحيث أصبح العالم يمثل قرية صغيرة بما أحدثتـه   

وهذا بطبيعة الحال   . ك التطورات من تسهيل وسائل االتصال، وطرق التنقل بين الدول المختلفة          تل

أثر على شتى قطاعات الحياة، بالرغم من حداثة العهد بهذه الثقافـة، إال أنهـا وبـدون منـازع                   

استطاعت أن تفرض وجودها في حياة اإلنسانية جمعاء، واحد من هذه االختراعات الذي استقطب              

  )١(".االنترنت" يين من البشر بسرعة هائلة هوالمال

  

واالنترنت هي الميناء التي تنطلق منه لتجوب بحار الشبكة العالمية فهي تعرض أهـم األخبـار،                 

وتربطك بمصادرها، وتقدم لك بريداً إلكترونياً وتستضيف موقعك الشخصي، وتفتح أمامك خطوط            

 المحادثة، وتوفر لك إمكانية بنـاء عالقـات         االتصال مع اآلخرين عن طريق المنتديات، وغرف      

  )٢(.وثيقة مع األشخاص الذين يشاطرونك االهتمامات ذاتها

  

وليس هذه فحسب بل أضحت اليوم توفر العديد من المواقع والشبكات االجتماعية التـي تخـتص                

ذويهـم  بالشباب البالغين والمراهقين، حيث يمكنهم من خالل هذه المواقع التواصل مع أصدقائهم و            

  .عن طريق استخدام بعض التطبيقات واألدوات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات

وقد تطورت الخدمات التي تقدمها المواقع من مجرد خدمة اللقاء باألصدقاء إلى شـبكات توظـف           

المحادثة وتتبادل المعلومات والتدوين لتصبح واحدة من الوسائط المـؤثرة ضـمن اسـتراتيجيات              

  .مية في مختلف دول العالمالحمالت اإلعال

وعلى الرغم من انتشار هذه الشبكات بين مراهقي المدارس الثانوية وبعض طالب الجامعـات إال               

  )٣(.أنها أصبحت أكثر توسعاً في العالم اليوم حتى باتت شبكات شاملة  لكل األعمار واالهتمات

  
                                                 

  . ١،ص) ٢٠٠٤دار المسيرة للنشر والتوزيع،:عمان (١، طالحاسوب التعليمي وتطبيقاته التربويةيوسف عيادات، (1)
  ١٢٧يوسف عيادات،مرجع سابق،ص(2)

، موقع أمانك ، "الشبكات اإلجتماعية"، نوار أحمد)3(
,laspx.networking%20social/pages/parentsandcare/org>amanak.www://http ، ٦ 

  :.٢٠١٠ابريل
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" الفيس بوك"وموقع  Twitter"تويتر" و موقع  "MySpace" ماي سبيس "موقع: ومن هذه المواقع 

Facebook."  
  

م من ضمن المواقع االجتماعية األكثر شهرة في ٢٠٠٤/  في شباطFacebookحيث ظهر موقع 

عالمنا العربي، وهو موقع للتواصل اإلجتماعى، يمكن الدخول إليه مجاناً وتديره شركة فيس بوك، 

كيرس هيوز، وهم أصدقاء كانوا مؤسس هذا الموقع هو مارك زوكربيرغ، داستين وسكوفيتز، و

االسم فيس بوك يشير إلى دفتر ورقى يحمل صوراً . يدرسون الجامعة في جامعة هارفارد

ومعلومات ألفراد في المجموعات التي تشكل الموقع وتعتبر هذه الطريقة شائعة أكثر عند طلبة 

أو المشتركين أن المدارس والجامعات لتعريف بعضهم بكل المعلومات الالزمة ويتيح للطلبة 

 عاما، يحتوى الموقع على ١٣يتصفحوا دفاتر بعضهم البعض،  بحيث ال  يتعدى عمر المشترك 

 مليون ٤١ مليون مشترك، ويستطيع المشترك تحميل الصور بشكل كبير بحيث يتم تحميل ٤٠

  .صورة شخصية وغير شخصية يومياً

إليه، فهو مصدر غنى فى الحصول على ونظرا لطبيعة موقع الفيس بوك الذي يتيح دخول أي فرد 

المعلومات بين األفراد لسهولة التواصل بينهم مما يتيح إلى إبداء اآلراء حول الحكومات و قيام 

البعض بالتحريض على شن هجمات ضد السلطات من خالل الموقع وعمل ثورات كما حدث في 

  .   يناير لجمهورية مصر العربية٢٥ثورة 

  

الفيس بوك من قبل بعض المواطنين لتوجيه االنتقادات إلى الحكومة، واستغالل كما أنه تم استخدام 

 .الموقع في تنظيم حركات معارضة للحكومة معلومات لها أبعاد سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية 
)١( 

 

  

ات الشخصية للمشتركين، حيـث     في اآلونة األخيرة عانى الموقع من مشكلة إعادة ترتيب اإلعداد         

دراج خانة الجنس والعمر ومعلومات أخرى من اهتمامات و نوايا القائمين علـى الموقـع               إاعتبر  

  )٢(.واستغل موقع جوجل هذا األمر واستحوذ على الملفات الشخصية لكم كبير من المشتركين

                                                 
  .٢٠١١ مايو١٦، wik/org.wikipedia.ar://http ،فيس بوك، ويكيبيديا، الموسوعة الحرة)1(
  

  .٢٠١٠الفصل الدراسي األول ،محاضرات في اإلعالم الدولي غير منشورة، أمين وافي(2)



 ١٢

 لموقع الفيس بوك    )اإلسالمية، األزهر، األقصى  (الجامعات الثالثة    وتعددت استخدامات الطلبة في     

الستخدامات البحث عن الثقافة واكتساب معارف وخبرات، وأحياناً يتم الدخول لموقـع            ومن هذه ا  

الفيس بوك لمناقشة المحاضرات اليومية والتواصل االجتماعي مع جماعات ذات اهتمام مـشترك،             

أو من  أجل البحث عن أصدقاء جدد، ولقضاء وقت الفراغ والتسلية  وااللتقاء باألصدقاء القدامى                

  )١(.كثر ومعرفة بالعالموللتعمق أ

 هذا ما دفع الطالبتان إلجراء البحث حيث ال حظتا االهتمام الكبير من الطلبـة السـتخدام موقـع       

الفيس بوك ومن هذا المنطلق سيتطرق البحث الذي بين أيدينا إلى مدى استخدام طلبـة الجامعـة                 

  .Facebookاإلسالمية لموقع 

  

  -:أهم الدراسات السابقة*

سات سابقة حول موضوع البحث تحديداً لذا لم يقع تحت يد الطالبتان سوى خمسة ال توجد درا

  :أبحاث تقترب من موضوع الدراسة هي

  

دور دائرة العالقات العامة بالجامعة اإلسالمية في تحسين الصورة الذهنية لدى طلبة  "-١

  )٢( ".Facebookالجامعة عبر صفحة ال 

  

تجاهات طلبة الجامعة اإلسالمية في تحسين الصورة وتهدف هذه الدراسة في التعرف على ا

من حيث معرفة مدة مشاهدة ، Facebookالذهنية لديهم بعد استخدام صفحة الجامعة عبر ال 

، وتوضيح Facebookطلبة الجامعة اإلسالمية في تحسين الصورة الذهنية لديهم بعد استخدام ال 

 وطرح Facebookية عبر موقع ال الملل والقصور الموجود في صفحة الجامعة اإلسالم

  .Facebookاالقتراحات والحلول لتطوير العمل في صفحة الجامعة عبر ال 

وتنتمي هذه الدراسة للبحوث الوصفية واستخدم الطالب فيها منهج المسح من خالل صحيفة 

  .بةطالب وطال) ١٠٠(االستسقاء وكان طلبة الجامعة اإلسالمية مجتمع الدراسة والذي بلغ عددهم 

                                                 
 لل استخدامات واشباعات طالب آلية الفنون واإلعالم"صالحة الدماري، الطالب والشبكات اإلجتماعية،(1)

"Facebook "دراسة ميدانية" آشبكة اجتماعية  ،com.maktoobblog.alola://http ، ٢٠١٠ مايو ٢٩ .  
دور دائرة العالقات العامة بالجامعة اإلسالمية في تحسين الصورة الذهنية لدى طلبة "، محمد عوني محمد النعامي(2)

قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة :غزة(، بحث غير منشور،  "facebookصفحة ال الجامعة عبر 
  ).م٢٠١٠،اإلسالمية

  



 ١٣

  

  -:من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث

 دائما، Facebookمن أفراد عينة الدراسة يشاهدوا صفحة الجامعة عبر % ٣٢ أن نسبة -١

 أحياناً، ونسبة Facebookمن أفراد عينة الدراسة يشاهدوا صفحة الجامعة عبر % ٥ونسبة 

إما لعدم توافر . Facebook من أفراد عينة الدراسة ال يشاهدوا صفحة الجامعة عبر% ٦٣

  . Facebook أجهزة الكمبيوتر في منازلهم أو لعدم رضاهم عن موقع

  

 أقل من Facebookمن أفراد عينة الدراسة يشاهدوا صفحة الجامعة عبر % ٧٣ أن نسبة -٢

 من Facebookمن أفراد عينة الدراسة يشاهدوا صفحة الجامعة عبر % ١٠,٨ونسبة ، ساعة

من أفراد عينة الدراسة يشاهدوا صفحة الجامعة % ١٦,٢ ساعات، ونسبة ٣ن ساعة إلى أقل م

 وشهرة Facebook ساعات فأكثر نظراً إلعجابهم بصفحة الجامعة عبر ٣ من Facebookعبر 

  .هذا الموقع

من أفراد عينة الدراسة يعتقدون من وجهة نظرهم أن دائرة العالقات العامة % ٥٦,٨ أن نسبة -٣

 بشكل كبير في التعبير عن الجامعة Facebookسالمية نجحت باستخدام موقع ال في الجامعة اإل

من أفراد عينة الدراسة يعتقدون من وجهة نظرهم أن دائرة % ٣٥,١ونسبة ، وتغير صورتها

 بشكل متوسط في Facebookالعالقات العامة في الجامعة اإلسالمية نجحت باستخدام موقع 

 وتغير صورتها ألنها استغلت وجود هذا الموقع الشهير عبر التعبير عن الجامعة اإلسالمية

  .االنترنت

: اتجاهات الصحفيين في قطاع غزة نحو متابعة موقعي الجزيرة والعربية على االنترنت "-٢

  )١(".دراسة ميدانية

  

وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات الصحفيين نحو متابعة موقعي الجزيرة والعربية 

  .نترنتعلى اال

                                                 
اتجاهات الصحفيين في قطاع غزة نحو متابعة موقعي الجزيرة والعربية على "،  رمضان أبو الجبينإيناس(1)

  ).٢٠٠٦،امعة اإلسالميةقسم الصحافة واإلعالم بالج: غزة(، بحث غير منشور، "دراسة ميدانية: االنترنت
  



 ١٤

وتنتمي هذه الدراسة للبحوث الوصفية واستخدمت فيها الطالبة منهج المسح من خالل مسح جمهور 

وكان مجتمع الدراسة من الصحفيين المنتسبين إلى نقابة الصحفيين في ، الصحافيين في قطاع غزة

  .صحفية) ٢٧(صحفياً منهم ) ٣٢٣(قطاع غزة وبلغ حجم مجتمع الدراسة 

  

  -:التي توصلت إليها الباحثةمن أهم النتائج 

يتابعون أحياناً % ٩١,١من الصحفيين يتابعون موقع الجزيرة نت ونسبة % ٨٩,٣ أن نسبة -١

% ٢١,٩من المبحوثين يتابعون موقع العربية ونسبة % ٤٥,٣ونسبة ، ال يتابعونها% ١,٦و

  .ال يتابعون % ٣٢,٨يتابعونه أحياناً ونسبة 

عظمى من الصحفيين يتابعون موقع الجزيرة نت وذلك بسبب ما ويتضح مما سبق أن الغالبية ال

  .يتميز به موقع الجزيرة بخصائص ال تتوفر في غيره من الخصائص

 أن كل الصحفيين من عينة الدراسة تتابع االنترنت ماعدا صحفي واحد وذلك ألن القناة تعينه -٢

 األحداث الفلسطينية بشكل موسع أما الذين ال يتابعون موقع العربية ألنه ال يغطي، عن موقعها

  %.٣٠فبلغت نسبتهم 

  .من الصحفيين يتابعون موقع الجزيرة نت لمواكبة التطورات الجارية% ٧٦,٢ أن نسبة -٣

  

اتجاهات الصحفيين الفلسطينيين في محافظات قطاع غزة، نحو متابعة المواقع اإلخبارية "-٣

  )١(".دراسة ميدانية: الفلسطينية االلكترونية

ف هذه الدراسة في التعرف على مدى قيام وسائل اإلعالم الفلسطيني وهي المواقع اإلخبارية تهد

الفلسطينية االلكترونية بأداء دورها من ناحية إخبارية على الوجه األكمل ومتابعتها للحدث 

  .اإلخباري بصورة جيدة وتقديم األخبار بأسرع ما يمكن

خدم الطالبان فيها منهجين المنهج التاريخي ومنهج وتنتمي هذه الدراسة للبحوث الوصفية واست

المسح من خالل صحيفة االستقصاء، وكان الصحفيون الفلسطينيون في قطاع غزة مجتمع الدراسة 

  . صحفي٦٠والذي بلغ عددهم 

  

                                                 
نحو متابعة المواقع ،اتجاهات الصحفيين الفلسطينيين في محافظات قطاع غزة"، شادي شامية ونضال غنام(1)

قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة : غزة(، بحث غير منشور،"دراسة ميدانية: اإلخبارية الفلسطينية االلكترونية
  )٢٠٠٧،اإلسالمية

  



 ١٥

  -:من أهم النتائج التي توصل إليها الباحثان

 اإلخبارية حيث بلغت نسبة من  كشفت النتائج الخاصة بالدراسة أن هناك من يتابعون المواقع-١

، وبالتالي بلغت نسبة إجمالي من %٥,١،أما نسبة من يتابعون أحياناً فهي %٨٦,٦يتابعون بنعم 

، % ٩١,٧يتابعون من جمهور الصحفيين بشكل عالي وهم من أجابوا بنعم وأحياناً فإن نسبتهم 

 كانت نسبة عدم المتابعة هم من وبالتالي هذا يدل على ارتفاع نسبة المتابعين من الصحفيين، حيث

  %.٨,٣أجابوا بال كانت نسبتهم 

 كشفت الدراسة على ارتفاع من يعتقدون أن المواقع اإلخبارية تلبية احتياجات مهنية خاصة -٢

، % ٢١,٦، حيث اعتبرت نسبة من يعتقدون بدرجة عالية %٦٠بدرجة متوسطة وذلك بنسبة 

ع اإلخبارية تلبى احتياجات مهنية خاصة حيث بلغت مواقFacebookومن يعتقدون بدرجة ضعيفة 

  %.٥، وهناك ضعف جاء بنسبة %١٣,٤بنسبة 

 أوضحت الدراسة ارتفاع نسبة االعتماد على المواقع اإلخبارية كمصدر للمعلومات بشكل -٣

، وكانت نسبة من ال %٣١,٦، بينما كانت نسبة من يعتمدون بشكل كبير % ٥٨,٤متوسط بنسبة 

  %.٣,٤ المواقع اإلخبارية كمصدر للمعلومات بنسبة يعتمدون على

  

: اتجاهات طلبة الثانوية العامة في مدينة غزة نحو متابعة المواقع االلكترونية الفلسطينية "4-

  )١(".دراسة ميدانية

 

  -:لقد وضع الطالبان مجموعة من األهداف الخاصة بالدراسة وهي على النحو اآلتي

الشباب الفلسطيني وخاصة الطلبة لشبكة االنترنت بما فيها المواقع التعرف على مدى متابعة ) ١

  .االلكترونية الفلسطينية

التعرف على أهم المجاالت والتخصصات التي يتابعها طلبة الثانوية عند دخولهم على المواقع ) ٢

  .االلكترونية الفلسطينية

  .اللكترونيةالتعرف على أفضل األوقات التي يتابع فيها الطلبة المواقع ا) ٣

  .معرفة آراء طلبة الثانوية ووجهة نظرهم اتجاه المواقع الفلسطينية) ٤

                                                 
اتجاهات طلبة الثانوية في مدينة غزة نحو متابعة المواقع االلكترونية "، حمد أحمد حمدساجي سعود الشوا وم(1)

  ).م٢٠١٠،قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية:غزة(، بحث غير منشور، دراسة ميدانية":الفلسطينية
  



 ١٦

مدى حرص المواقع االلكترونية الفلسطينية على تحديد احتياجات طلبة الثانوية في متابعة ) ٥

  .المواقع الفلسطينية

  

ح جمهور طلبة وتنتمي هذه الدراسة للبحوث الوصفية واستخدم الباحثان منهج المسح من خالل مس

  . مبحوث١٦٨الثانوية العامة وبلغ عددهم 

  

  -:من أهم النتائج التي توصل إليها الباحثان

 أن المجتمع الفلسطيني يهتم بمواكبة التطور التكنولوجي الحديث ودليل ذلك أن النسبة الكبيرة -١

قارنة وهذه نسبة كبيرة م، من مجمل نسبة المبحوثين% ٩٨,٢التي تمتلك الكمبيوتر وهي 

  .باألوضاع االقتصادية الصعبة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني

 أن الشباب الفلسطيني حريص على متابعة ما هو جديد في عالم التكنولوجيا من خالل وجود -٢ 

وهذا مؤشر ايجابي وكبير يدلل على مدى إيمان الشباب بدور االنترنت ، شبكات انترنت في بيوتهم

  .بحياتهم اليومية

ن األهالي معنيون بتطوير قدرات أبنائهم وتبين ذلك من خالل السماح لهم بوجود انترنت في  أ-٣

  .وهذا مؤشر ايجابي على درجة الوعي التي يمتاز بها المجتمع الفلسطيني، البيت

  

  )١(".معالجة موقع إسالم أون الين اإللكتروني للقضايا واألحداث الفلسطينية"-٥

  

على مدى تفاعل موقع اسالم أون الين نت مع األحـداث والقـضايا             تهدف الدراسة إلى التعرف     

  .الفلسطينية والعمل على نشرها من خالل تغطيتها

وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية واستخدمت الطالبة فيها منهج المسح من خالل استمارة              

ينة الحصر الـشامل    والعينة هي ع  ، وكان موقع اسالم اون الين مجتمع الدراسة      ، تحليل المضمون 

  .لكافة الموضوعات المتصلة بالقضايا واألحداث الفلسطينية على الموقع لمدة شهر كامل

  

  

                                                 
، بحث غير منشور، "فلسطينيةمعالجة موقع إسالم أون الين اإللكتروني للقضايا واألحداث ال"، عبير محمد األدغم(1)

  ).٢٠٠٥،قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية:غزة(
  



 ١٧

  -:من أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة

 اهتم موقع إسالم أون الين بمعالجة الموضوعات المتناولة لقضايا التسوية والمفاوضات بـين              -١

 والمحاوالت المتواصلة من كافة األطـراف الدوليـة والعربيـة           الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي  

، وقد يعود   %٣٩,٧إلنجاحها، حيث برزت هذه القضية في الدرجة األولى من اهتمام الموقع بنسبة             

( سبب ذلك إلى تركيز اهتمام الموقع على األحداث الجارية على األرض فقد شهد شهر فبرايـر                 

للتهدئة من كافة األطراف الدولية والعربية متمثالً فـي قمـة           مبادرات ومحاوالت   ) فترة الدراسة   

  .شرم الشيخ وعدد من اللقاءات بين الطرفين، فالحدث من فرض نفسه

 ظهر المراسل الصحفي في المرتبة األولى كمصدر للموضوعات المطروحة على موقع إسالم             -٢

بعدد كبير إضافة إلى كـونهم      وهو ما يدلل على أن الموقع لديه مراسلين         % ٣٥,٩أون الين بنسبة    

منتشرين في أنحاء العالم وخصوصاً في مناطق النزاعات مثل األراضي الفلـسطينية، فالمراسـل              

يتابع الحدث بعد حدوثه وهو ما يميز الموقع بمعلومات أوسع وأدق وهذا يتوافق مع دراسة الطالب                

ـ     " خليل أبو حمرة بعنوان      ي المواقـع اإلعالميـة علـى       المعالجة اإلخبارية النتفاضة األقصى ف

في أن المراسل مثل المصدر األول لألخبار المتعلقة بانتفاضة األقصى علـى مـوقعي              " االنترنت  

  .دراسته

من مواضيع عينة الدراسة تعددت مصادرها، وهى نسبة كبيرة         % ٢١,٨ أظهرت الدراسة أن     -٣ 

لموقـع، وتزيـد مـن احتماليـة        مقارنة بالمجموع، وهو ما يزيد من مصداقيتها وانفراد الملومة ل         

صدقها، لكن ذلك قد يكون سلبا إذا تناقصت الروايات بين المصادر المختلفة بنفس الحـدث ممـا                 

  .يجعل الموقع يعتمد أكثر على الوكاالت على حساب المراسلين

  

  -:الفرق بين الدراسة والدراسات السابقة*

  

  -:ليمن خالل االطالع على الدراسات السابقة تبين لنا ما ي

تناولت الدراسات السابقة المواقع اإلخبارية بينما هذه الدراسة تتناول أبرز المواقع االجتماعية 

وكان مجتمع الدراسة في الثانية والثالثة صحفيون وفي الدراسة الرابعة طلبة ، "Facebook"موقع

  .وفي هذه الدراسة طلبة الجامعات المنتظمة في مدينة غزة، الثانوية العامة

  

  



 ١٨

  -:اإلحساس بالمشكلة*

  

على مستوى الطلبة "Facebook"استشعرت الطالبتان بوجود المشكلة المتمثلة في مدى تأثير موقع 

وذلك من خالل احتكاك الطالبتان ، الدراسي، وعلى عالقتهم ببعضهم البعض و بمدرسيهم بالجامعة

 خالل النقاش مع ، ومن)اإلسالمية واألزهر واألقصى(ببعض الطلبة في الجامعات الثالثة 

زميالتهما في الدراسة حول هذه المشكلة، إضافة إلى عدم وجود أبحاث تناولت تأثير 

مما دفع الطالبتان إلى التعرف أكثر عن مدى استخدام ، على طلبة الجامعات" Facebook"موقع

  .الشهير" Facebook"طلبة الجامعات لموقع 

 طالباً وطالبة من ٣٠استكشافية على عينة مكونة من ولبلورة هذه المشكلة قامت الطالبتان بدراسة 

  :وكشفت الدراسة التالي، ٢٩/٣/٢٠١١الجامعة الثالث في 

في دراستهم " Facebook"تبين أن قلة من طلبة الجامعات التي سبق ذكرها يستخدمون موقع 

ة الجامعية واألكثرية منهم يستخدمونه للتواصل مع أهلهم وأصدقائهم، حيث اتضح أن نسب

يستخدمونه أحياناً، ونسبة %) ٢٥(ونسبة ، %)٧٠(بشكل دائم " Facebook"المستخدمين لموقع 

ويتبين أن األغلبية من عينة الدراسة ، ال يستخدمونه وذلك بسبب عدم توفر االنترنت%) ٥(

  ".Facebook"تستخدم موقع  

  

أقل من ساعة " Facebook"وكشفت الدراسة أن نسبة المدة التي يقضونها عند استخدامهم لموقع 

، ومن ساعتين إلى أقل من أربع ساعات %)٢٥(، ومن ساعة إلى أقل من ساعتين %)٢٥(

ويتبين أن األكثرية من عينة الدراسة تقضي فترات ، %)١٠(ومن أربع ساعات فأكثر ، %)٣٥(

  ".Facebook"طويلة على موقع 

في دراستهم الجامعية " Facebook "كما كشفت الدراسة االستكشافية أن نسبة من يستخدمون موقع

ال يستخدمون موقع %)٦٠(ونسبة ، يستخدمونه أحياناً%) ١٥(ونسبة ، دائماً%) ٢٠(

"Facebook "في دراستهم الجامعية.  

  

  

  -:مشكلة الدراسة*

  



 ١٩

من طلبة الجامعات يدخلون على موقع % ٩٥مما سبق يتضح أن مشكلة الدراسة هي أن 

"Facebook "مما يستدعي التعرف على ، ياناً بغرض التواصل االجتماعيبشكل دائم أو أح

في " Facebook"دوافعهم والموضوعات التي يفضلونها وأسباب عدم استفادتهم من موقع 

في دراستهم " Facebook"دراستهم حيث أكدت النتائج أن أغلبية عينة الدراسة ال تستخدم موقع 

ماعي مع بعضهم البعض ويقضون عليه فترات الجامعية، وإنما يستخدمونه فقط للتواصل االجت

طويلة، مما يؤثر على تحصيلهم الدراسي ويضيع وقتهم، وهو ما يتطلب تشخيص هذا الواقع 

والكشف عن جوانب الخلل فيه تمهيدا القتراح الحلول المناسبة الكفيلة بتطوير إمكانيات الموقع 

  .لصالح طلبة الجامعات الثالث

  

  -:التهاأهداف الدراسة وتساؤ*

  

تهدف الدراسة إلى التعرف على استخدامات طلبة الجامعات المنتظمة في مدينة غزة لموقع 

"Facebook" ،ويمكن بلورة ذلك من خالل طرح عدة تساؤالت تسعى الدراسة لإلجابة عليها:-  

  

  ؟"Facebook" هل تستخدم عينة الدراسة موقع -١

  ؟" Facebook"فح  ما المدة التي تقضيها عينة الدراسة في تص-٢

  ؟"Facebook" كيف تعرفت عينة الدراسة على موقع -٣

 ؟"Facebook" من أين تعلمت عينة الدراسة استخدام موقع -٤

  في مجال الدراسة؟" Facebook" ما مدى استفادة عينة الدراسة من موقع -٥

  ؟"Facebook" ما مدى إقبال عينة الدراسة على موقع -٦

  ؟"Facebook"ت عينة الدراسة لتصفح  ما الدوافع التي دفع-٧

  ؟ ولماذا؟"Facebook" ما الموضوعات التي تتعرض لها عينة الدراسة عند استخدامها لموقع -٨

  برأي عينة الدراسة؟" Facebook" ما هي سلبيات وايجابيات موقع -٩

  ؟"Facebook" ما تقييم عينة الدراسة لموقع  -١٠

  ؟"Facebook"نة الدراسة لالستفادة من موقع  ما هي المقترحات التي تراها عي- ١١

  -:نوع الدراسة*
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تدخل هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية التي تركز على وصف طبيعة وسمات مجتمع معين أو               

موقف معين وتكرارات حدوث الظاهرة المختلفة كما أنها تستخدم في المرحلـة المتوسـطة مـن                

  )١(.لفةمراحل المعرفة العلمية في التخصصات المخت

  

  -:منهج الدراسة*

  

هو منهج المسح الذي يعد جهداً علمياً منظماً للحصول على بيانات ومعلومـات وأوصـاف عـن                 

الظاهرة موضوع البحث من العدد الحدي من المفردات المكونة لمجتمع البحث ولفترة زمنية كافية              

  )٢(للدراسة

 في التعرف على طبيعة استخدامات      ، وفي إطاره تم استخدام أسلوب مسح جمهور وسائل اإلعالم         

  )٣(". Facebook"طلبة الجامعة لموقع 

  

  -:أداة الدراسة*

  

، تعد صحيفة االستقصاء بمثابة أداة للدراسة، وهي أحد األساليب األساسية لجمع المعلومات األولية            

 من خالل توجيه مجموع من األسئلة المعدة مقدماً بهدف التعرف على الحقائق ووجهـات النظـر               

  )٤(.والدوافع لدى المبحوثين التي تدفعهم لسلوك معين

  

  :وقد تم تقسيمها إلى أربع وحدات هي

  . البيانات األوليةتحتوى على الوحدة األولى -

  .ودوافعه" Facebook" استخدام الطالب لموقع تتضمن الوحدة الثانية -

  ".Facebook" ايجابيات وسلبيات موقع تحتوى على  الوحدة الثالثة -

  ".Facebook" مقترحات لالستفادة من موقع تتضمن الوحدة الرابعة -

  

                                                 
  .١٣١ص)١٩٧٦،عالم الكتب:القاهرة (١ط، )األسس والمبادئ:  بحوث اإلعالم(،سمير حسين(1)
  ١٤٧ص ، مرجع سابق، سمير حسين(2)
  ١٥٠ص ، مرجع سابق، سمير حسين(3)
  ١٥٠ص ، مرجع سابق، سمير حسين(4)



 ٢١

   -:مجتمع الدراسة*

  

، الجامعـة اإلسـالمية   (يتمثل مجتمع الدراسة في جميع طلبة الجامعات المنتظمة في مدينة غـزة             

وهـم  ، م٢٠١١ /٢٠١٠وجامعة األزهر، وجامعة األقصى خالل الفصل الثاني من العام الدراسي           

  : التاليعلى النحو 
  )١( . طالب وطالبة١٧٧٧٥: مجموع طلبة الجامعة اإلسالمية -

  )٢( . طالب وطالبة١٨١٥٦: مجموع طلبة جامعة األزهر -

  )٣( . طالب وطالبة٦٤٣٠: مجموع طلبة جامعة األقصى -

   

  -:عينة الدراسة*

  

عينة طبقية سيتم اختيارها بطريقة عشوائية بسيطة مـن طلبـة الجامعـات الـثالث المنتظمـة                  

من مجمـوع مجتمـع الدراسـة       % ٠,٥في محافظة غزة،  بواقع      ) األقصى، األزهر، اإلسالمية(

  :وبالتالي تصبح عينة الدراسة كالتالي

  

  )١(جدول رقم

  يوضح عدد الطلبة في الجامعات الثالث

  العينة  العدد  الجامعة

  ٨٩  ١٧٧٧٥  اإلسالمية

  ٩١  ١٨١٥٦  األزهر

  ٣٢  ٦٤٣٠  األقصى

  ٢١٢  ٤٢٣٦١  المجموع
  
  

  
                                                 

، ٢٠١٠/٢٠١١طلبة الجامعة الموزعين حسب البرنامج للفصل األول  ،قرير إحصائي عن الجامعة اإلسالميةت(1)
  aspx.Statistics/ps.edu.iugaza.academic://http ،موقع الجامعة اإلسالمية

  ٢٠١١مايو٣، رجامعة األزه،القبول والتسجيل (2)
  ٢٠١١مايو٢٢، عميد القبول والتسجيل بجامعة األقصى،مقابلة،أشرف مشمش(3)



 ٢٢

  

  

  

  

  

 سمات عينة الدراسة* 

  .الجدول التالي يبين تقسيم عينة الدراسة وفقاً للنوع: النوع: أوال
  

  )٢(جدول رقم 
  الجنس

 النسبة المئوية  التكرار  النوع

  ٤٧٫٩  ١٠١  ذآر
  ٥٢٫١  ١١٠  أنثى

  ١٠٠٫٠  ٢١١ المجموع

  
 من عينة الدراسـة     %٥٢,١و  "  الذكور  "من عينة الدراسة من     % ٤٧,٩أن  ) ٢(يبين جدول رقم    

  " . اإلناث "من 

  .ليهاإالجدول التالي يبين تقسيم عينة الدراسة وفقاً للجامعة التي ينتمي : الجامعة: ثانياً
  )٣(جدول رقم 

  الجامعة

 النسبة المئوية  التكرار  الجامعة

  ٤١٫٢  ٨٧ اإلسالمية

  ٤٣٫١  ٩١   األزهر

  ١٥٫٦  ٣٣  األقصى

  ١٠٠٫٠  ٢١١  وعالمجم

  



 ٢٣

مـن عينـة     % ٤٣,١، و " اإلسـالمية   " من عينة الدراسة من      % ٤١,٢أن) ٣(يبين جدول رقم    

  " .األقصى " من عينة الدراسة من % ١٥,٦، و" األزهر " الدراسة من 

  

  .للتخصص العلميالجدول التالي يبين تقسيم عينة الدراسة وفقاً : التخصص العلمي: لثاًثا

  
  

  )٤(جدول رقم 

  لتخصص العلميا

 النسبة المئوية  التكرار  التخصص العلمي

  ٥١٫٢  ١٠٨     علوم طبيعية

  ٤٨٫٨  ١٠٣     علوم إنسانية

  ١٠٠٫٠  ٢١١  المجموع

  

، و   " علـوم طبيعيـة     " من عينة الدراسة تخصصهم العلمـي       % ٥١,٢أن   ) ٤(يبين جدول رقم    

  .انية علوم إنس" " من عينة الدراسة تخصصهم العلمي % ٤٨,٨

  

  .الجدول التالي يبين تقسيم عينة الدراسة وفقاً للمحافظة: المحافظة: رابعاً

  
  )٥(جدول رقم 

  المحافظة

 النسبة المئوية  التكرار  المحافظة

  ٣٧٫٤  ٧٩غزة       

  ١٨٫٠  ٣٨شمال غزة 

  ٢٣٫٢  ٤٩الوسطى   

  ١٠٫٠  ٢١خانيونس  



 ٢٤

  ١١٫٤  ٢٤  رفح

  ١٠٠٫٠  ٢١١  المجموع

  
من عينة  % ١٨,٠، و   " غزة  " من عينة الدراسة من  محافظة       % ٣٧,٤أن  ) ٥( يبين جدول رقم    

، " الوسـطى   " من عينة الدراسة من  محافظة       % ٢٣,٢، و " شمال غزة   " الدراسة من  محافظة     

من عينة الدراسة من  محافظة      % ١١,٤،  " خانيونس  " من عينة الدراسة من  محافظة       % ١٠,٠و

  " .رفح " 

  

  -:حدود الدراسة*

  

 إلـى  ١٠/٣/٢٠١١بدأت الدراسـة خـالل العـام الدراسـي الثـاني بتـاريخ         :الحد الزماني 

١٢/٦/٢٠١١.  

تقتصر هذه الدراسة على طلبة الجامعات الثالثـة المنتظمـة فـي قطـاع غـزة                : الحد المكاني   

  ).األقصى، األزهر، اإلسالمية(

  

  

  :المعالجات اإلحصائية
  

سة وتحليل البيانات التي تم تجميعها، فقد تم استخدام العديـد مـن األسـاليب               لتحقيق أهداف الدرا  

 Statistical Package forاإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية للعلـوم االجتماعيـة  

Social Science ( SPSS) وفيما يلي مجموعة من األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل  

 والنسب المئوية والرسوم البيانية للتعرف على الصفات الشخـصية          تلتكراراتم حساب ا  : البيانات

 التـي تتـضمنها أداة      ةلمفردات الدراسة وتحديد استجابات أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئيسي        

 .الدراسة

  

  :تقسيم الدراسة*
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ة للدراسـة   المقدمة وتحتوي على اإلجراءات المنهجي    ،  فصول ثالثتم تقسيم الدراسة إلى مقدمة و     

، نوع الدراسـة  ، أهداف الدراسة ، مشكلة الدراسة ، اإلحساس بالمشكلة ، وهي أهم الدراسات السابقة   

  .تقسيم الدراسة، حدود الدراسة، عينة الدراسة، مجتمع الدراسة، أداة الدراسة، منهج الدراسة

المبحث : باحثويشتمل على ثالث م   ، ثم الفصل األول وهو بعنوان االنترنت والمواقع االجتماعية       

والمبحث الثاني بعنوان المواقع االجتماعية     ، األول وهو بعنوان االنترنت كأداة للتواصل االجتماعي      

 أما الفـصل الثـاني     ، النشأة والتطور " Facebook"والمبحث الثالث بعنوان موقع     ، على االنترنت 

استخدام الطلبـة لموقـع     :المبحث األول   :، ويشتمل على مبحثين   نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها   

ايجابيات وسلبيات موقع الفيس بوك ومقترحات االسـتفادة        : الفيس بوك ودوافعه ،والمبحث الثاني    

  .المراجع والمالحقثم ، التوصيات: ثانياً،  مناقشة النتائجيتضمنثالث والفصل ال، منه 
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א א
א א א א

א אא:א א א

א א:א א א א

א א"Facebook":א   א

  



 ٢٧

א א

א א א   א
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  االنترنت كأداة للتواصل االجتماعي: المبحث األول
  
  )١( االنــترنتةهي ما

وتخدم االنترنت ، ترنت هي عبارة عن شبكة كمبيوترات ضخمة متصلة مع بعضها البعضاالن

وقد بدأت ، سنويا% ١٠٠وتنمو بشكل سريع للغاية يصل إلى نسبة ،  مليون مستخدم٢٠٠أكثر من 

فكرة االنترنت أصال كفكرة حكومية عسكرية وامتدت إلى قطاع التعليم واألبحاث ثم التجارة حتى 

  .اول األفرادأصبحت في متن

ففي البداية  ، عالم يمكن لطفل في العاشرة اإلبحار فيه، واالنترنت عالم مختلف تماما عن الكمبيوتر

أما ، Unix كان على مستخدم االنترنت معرفة بروتوكوالت و نظم تشغيل معقدة كنظام تشغيل

  .اآلن فال يلزمك سوى معرفة بسيطة بالحاسوب لكي تدخل إلى رحاب االنترنت

كما كان في الماضي من الصعب الدخول لالنترنت خالل الشبكة الهاتفية باستخدام مودم ولكن مع  

 CompuServe   فمنذ أن بدأت شركة ، انتشار شركات توفير الخدمة تبددت هذه الصعوبات

-Point م عبر بروتوكوالت ١٩٩٥توفير خدمة الدخول على االنترنت بواسطة الشبكة الهاتفية 

to-Pointم يعد الدخول في االنترنت أمرا صعبا ل.  

  

  )٢(" :االنترنت"تعريف الشبكة العنكبوتية 

  

                                                 
 ،،موقع الكمبيوتر واالنترنت  topic-8t/com.ahladalil.mrmr://http، "مفهوم االنترنت"،أمير الشوق )1(
  .٢٠١٠ مايو١٥
 ،"نبذة عامة على الحاسبات"، عبداهللا أيوب)2(
/php.index/archive/forum/net.alhandasa.www://http، ٢٠٠٣،أغسطس،  الهندسة نتموقع  



 ٢٩

وقد تعددت   وتنوعت  Interconnected Network . جاءت كلمة انترنت اختصارا لكلمات 

التي تحدثت عن االنترنت، وال يوجد تعريف كامل وشامل لالنترنت يتفق عليه الجميع فتعريف 

عريف التاجر أو المدرس، وهذا راجع إلى تعدد طرق االستفادة من هذه المهندس يختلف عن ت

  :الشبكة الحديثة كالتالي 

  . االنترنت أساسا مجموعة من الحواسيب المرتبطة في شبكة أو شبكات- 

  . االنترنت أساسا هو تلك الشبكات التي يمكن أن تتصل بشبكات أكبر- 

  .حكمها نظام معين االنترنت أساسا عملية االتصال بين شبكات ي- 

االنترنت شبكة " على الرغم من هذا التفاوت عليه العناصر إال أن هناك تعريفا مشتركا وهو 

  ".ضخمة من الحواسيب التي ترتبط بعضها ببعض والمنتشرة حول العالم

  

 نــشأة االنــترنــت
، رية األمريكيةادة العسك    نشأت االنترنت في ظل التحوطات اإلستراتيجية التي اتخذتها القي

وذلك تحسبا من ، إبان الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي ،)بوزارة الدفاع (ممثلة 

مما ، المعتمدة بضربة صاروخية سوفيتية، احتمال تدمير أي مركز من مراكز االتصال الحاسوبي

ة األمريكية من اإلسناد وحرمان القيادة العسكري، سيؤدي بالتالي إلى شلل الشبكة الحاسوبية بكاملها

  )١(.يالمعلومات

    

وربطـت وزارة الـدفاع      ، ٢/١/١٩٦٩  شبكة االنترنت في     نشاءبإ،   فقامت الحكومة األمريكية  

وقامـت  ، حتى يستطيع العلماء تبادل المعلومـات والنتـائج       ، األمريكية بين أربعة معامل أبحاث    

، أمام أي هجمـة سـوفيتية محتملـة    يمكنها الصمود   ، بتخطيط مشروع شبكة اتصال من حواسيب     

، وتـصل إلـى هـدفها     ، بحيث إذا تعطل جزء من الشبكة تنجح البيانات في تجنب الجزء المعطل           

  . اربانت–وكالة مشاريع األبحاث المتطورة ، وأطلق على هذه الشبكة

لـى  والذي تحول اسمه فيما بعد إ     ،  عن بناء الشبكة في ذلك الحين      المسئول    و اربانت هو القسم     

)darpa( ،        صممت لغرض بنـاء   ، وكان النموذج األول لالنترنت يتكون من أربعة أجهزة حاسوب

                                                 
، )٢٠٠١،دار الراتب الجامعية : لبنان( ، الطبعة األولى، )الوظيفة اإلعالمية لشبكة االنترنت(، يعبد الملك الدنان(1)
   ٤٤-٤٣ص 
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وتـم  ، وربط تلك الحواسيب معا على البعد،  ) W A N( من نوع ، شبكات الحواسيب العريضة

  : تركيب الحواسيب األربعة في أربعة مراكز علمية هي

  . بار باراكاليفورنيا في سانتا،  )utah(  جامعة يوتاه -١

  . جامعة كاليفورنيا في لوس انجلوس-٢

  . معهد ستانفورد الدولي لألبحاث-٣

وخاصـة  ، ويعد من المعاهد الرائدة في مجال الحاسوب اآللي       ،  )Mite(  المركز األخير هو     -٤

  ). Artificial Intelligence(في مجاالت الذكاء االصطناعي 

وكانت جميع تلك الجامعـات     ، أبحاث إلى شبكة   جامعة ومركز    ٧٢ تم توصيل    ١٩٧٢  وفي عام   

  .والمراكز تعمل في مشاريع وأبحاث خاصة بوزارة الدفاع األمريكية
  

تطوير مجموعة من القواعد والنظم واإلجراءات المشتركة التي تعمل من          ، وتم في نهاية السبعينات   

وأطلـق عليهـا    ، ضهابحيث تجعل الحواسيب تتحادث وتتبادل المعلومات مع بع       ، خاللها االنترنت 

(  وطالبت   ١٩٨٣ومن ثم استخدمت هذه البروتوكوالت المناسبة بحلول عام         ،  )Protocol(تسمية  

Darpa(  ،   باستخدام بروتوكوالت )TCP/IP(  ،  وفـي العـام نفـسه      ، لكل الشبكات المترابطة

  :انفصلت االنترنت إلى جزأين مختلفين هما
  

*Arpa Netاالت غير العسكريةوتتولي مهمة االتص:  ار بانت.  

*Mil Net أصبحت الشبكة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع األمريكية: ميل نت .  

  

  )١(: مراحل تطور شبكة االنترنت

 
 . تم إنشاء وكالة البحوث المتقدمة األمريكية١٩٦٩في عام 

  .بما فيها ناسا، هيئة وجامعة باالنترنت) ١٥( تم ربط ١٩٧١في عام 

وظهـرت خدمـة البريـد      ، المؤتمر الـدولي األول التـصاالت الحاسـوب        عقد   ١٩٧٢في عام   

  .االلكتروني

  .أصبحت شبكة دولية،  انضمت بريطانيا والنرويج إلى الشبكة١٩٧٣في عام 

                                                 
  ٥٢ص ، مرجع سابق، لدنانيعبد الملك ا(1)
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 .الذي أتاح للحواسيب التخاطب بنظام يونيكس،  UCPU ظهر بروتوكول١٩٧٦في عام 

  . برزت خدمة مجموعة اإلخبارية١٩٧٩في عام 

 .   ١٩٧٧الذي بدا البحث في تطويره منذ عام ،   TCP-IP  ظهر بروتوكول١٩٨٢في عام 

  . انتقلت إدارة اربانت إلى مؤسسة العلوم الوطنية األمريكية١٩٨٤في عام 

  . مركز٢٠٠٠ ارتفع عدد مراكز المعلومات المرتبطة بالشبكة إلى ١٩٨٥في عام 

وبلـغ عـدد    ،  تجارية باالنترنـت    تم ربط كمبيوسيرف للشبكة لتصبح أول شبكة       ١٩٨٩في عام   

  .الحواسيب المرتبطة بالشبكة حوالي مائة ألف حاسوب

   . إلى االنترنتArpa Net  عن الخدمة و دخلت NSF Net تم فصل ١٩٩٠في عام 

   WAIS  أول نسخة منGopher ظهور خدمة البحث١٩٩١في عام 

  www بدأت خدمة البحث بواسطة شبكة ١٩٩٢في عام 

عبر مسارات اتصال عاليـة     ، والصوت، فرت إمكانية نقل الصور عالية الجودة      تو ١٩٩٣في عام   

  .السرعة

وتزايد عدد المراكز المرتبطة فيها     ،  بدأ االستخدام الشخصي لالنترنت بشكل واسع      ١٩٩٤في عام   

  .إلى ثالثة ماليين مركز

  . بدا تواجد خدمة االنترنت في األقطار العربية بشكل تجاري١٩٩٥في عام 

  . ارتبطت اليمن باالنترنت عن طريق شركة تيليمن١٩٩٦م في عا
  
  

  : استخدامات االنترنت
  

  )١( :من أهم األسباب الرئيسية التي  تجعلنا نستخدم االنترنت هي 

  

  .االنترنت مثال واقعي للقدرة على الحصول على المعلومات من جميع أنحاء العالم -١

 .جماعييساعد االنترنت على العمل والتعلم التعاوني ال -٢

 .يساعد االنترنت على االتصال بالعام بأسرع وقت وبأقل تكلفة  -٣

 مية وغير اإلعالمية والتي تـشتمل     يقدم االنترنت خدمات كثيرة في شتى المجاالت اإلعال        -٤

على الصحافة االلكترونية، والخدمات التجارية واألكاديمية والطبية واالجتماعية والزراعيـة          

                                                 
  ،يمجلة العالم الرقمموقع   ، "الصحافة االلكترونية هل هى بديل للصحافة الورقية أم منافس لها "، بندرالعتيبى  (1)

.http://search.suhuf.net.sa/digimag/11122005/gadeia43.htm  م٢٠١١ ديسمبر ١١  
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مه على المختصين في علوم الحاسب اآللـي يـل يـستخدمها            وال يقتصر استخدا  . والسياسية

األكاديميون والباحثون واألطباء واإلداريون ورجال األعمال والسياسيون والتربويون والطلبة         

في مختلف المراحل الدراسية وعامة الناس، كما أن الشركات التجاريـة المختلفـة تـستخدم               

الحكومـات كوسـيلة للتوعيـة واالتـصال        االنترنت لتطوير وترويج منتجاتها وتـستخدمها       

بالمجتمعات ، ويستخدمها العامة في التثقيف والترفيه واالتصاالت الشخـصية بـدأت شـبكة              

االنترنت بتطبيقات محدودة أساسية مثل البريد االلكتروني ونقل الملفات والدخول على حاسب            

مـات واسـترجاعها     آلي عن بعد، تتوفر اآلن تطبيقات متطورة وموحدة للبحث عـن المعلو           

 .بصورها المختلفة مما سهل التعامل مع الشبكة وساهم في زيادة الوعي عند مستخدميها

  

  

  )١( طرق االتصال باالنترنت

  
والفرق بين كل منهما إنما يكمـن فـي مـدي           ، لئيمكن االتصال باالنترنت من خالل أربع وسا       

،  يتم التعامل معها   نوع البيانات التي   وفي   ،سواء أكان االتصال دائما أم مؤقتا     ، سرعة نقل البيانات  

  .والبروتوكول المستخدم في النقل

  : وهذه الوسائل هي

 ..Permanent Direct Connection  االتصال الدائم المباشر-١

أو يتاح من ، الجامعات والشركات الكبرىى إنما يقتصر عل،   وهذا النوع من االتصال بالشبكة   

  .نتخالل مقدمي خدمة االنتر

  

    On-demand Direct Connection.. االتصال المباشر عند الطلب-٢ 

 يكون المودم أنشريطة ،  خدمة ممتازةى    وهذا النوع يكون اقتصاديا ويتيح الحصول عل

  .ث/بت) ٩٦٠٠( أي ال تقل سرعته عن ، المستخدم فائق السرعة

  

  Dial-up Terminal Connection .. االتصال الطرفي الهاتفي-٣

                                                 
  .٥٤_٥٣ص ، مرجع سابق، عبد الملك الدناني(1)
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ومن خالله يمكن استخدام كافة خدمات ،     وباستخدام هذا األسلوب يتم الربط بأحد مقدمي الخدمة

  .مثل نقل الملفات، وجميع أدواتها وبرامجها، االنترنت

 .. Mail only Connection االتصال البريدي فقط -٤

 من أنواع االتصال وهذا النوع،    ويمكن من خالله إرسال واستقبال البريد االلكتروني فقط

  .من حيث قيمة االشتراك و تكاليف االستخدام، باالنترنت هو األرخص
  

  )١(االنترنت تولد فضاءات اتصال بديلة

أصبح األفراد داخل البيئة االتصالية الجديدة ينعمون بقدرة على خلق فضاءات اتصالية افتراضـية              

صال باآلخرين عبر البريد اإللكتروني أو      يلتقون فيها ظرفيا كأسلوب تعبيري جديد يمكنهم من االت        

عبر المدونات والمنتديات فتولد بذلك جماعات افتراضية جديدة، وقد وجـدت الكثيـر مـن هـذه              

الجماعات االفتراضية من االنترنت منبرا إلسماع صوتها لآلخرين، ولم يعد فضاء التعبيـر عـن               

بل أصبح لألفراد العـاديين فـرص       اآلراء والمواقف مقتصرا من النخب والصفوة من المجتمع ،          

التعبير عن آرائهم عبر مواقع الصحف االفتراضية الجديدة والمواقع اإلخبارية والمنتديات والقوائم            

البريدية ،بل والمواقع الشخصية لألفراد العاديين، فتولد بذلك نمط جديد من اإلعالم يطلـق عليـه                

 ووصفت من قبل الـبعض اآلخـر بـإعالم          .في مقابل إعالم الجماهير   " صحافة المواطن "البعض  

  .النحن

 و  ٢,٠تقدم شبكة االنترنت خدمات ومزايا عديدة وخاصة بعد تطور الويب وظهور جيلي الويـب             

، بفضل هذا كله أصبحنا نجد مواقع تتيح  لزوار االنترنت ومتصفحيها تكوين حسابات              ٣,٠الويب  

ة والنصوص وحتى البرمجيـات علـى   يمكنهم من خاللها تحميل ملفات الفيديو والصوت والصور     

، وان يتحكموا فيمن بمكانه مـشاهدة هـذا         )مدونات أو مساحات خاصة   ( مواقع محدودة تخصهم    

المحتوى بدءا من التعامل والتداول الخاص وحتى التداول العام المفتوح للجميع، فيما عرف باسـم               

  .Networkingالتشبيك 
  

الباحثين يعنى ظهور جيل جديد من االنترنـت يبـشر          بحسب  ) ٣,٠ويب(االتجاه الجديد لالنترنت    

بمرحلة جديدة هي مرحلة ما بعد التفاعلية لالنترنت ، وما بعد التفاعليـة تـسمية دخلـت إليهـا                   

، ومكن فيها لكل متصفحي االنترنت أن يكونوا بمثابة مرسلي المادة           ٢٠٠٤االنترنت بدء من عام     
                                                 

ان، .د(1) امين بوده ت  ( ي شبكة االنترن لية ل ع التواص دة   : المواق ية جدي صالية افتراض ة ات يالد بيئ و م ة  )نح ،الطبع
  ٣٥،ص)٢٠١٠جامعة سطيف، :الجزائر(األولى،
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رنت كوسيلة إعالمية صارت منصة أو تـضمن تـدفق          اإلعالمية ومستقبليها في آن، أي  إن االنت       

المحتوى اإلعالني  متعدد االتجاهات بعد أن كان إنتاج محتوى االنترنت وقف فقـط علـى مـن                  

بفضل التطور التقني، وترجمته فـي      . يملكون المواقع، وهو ما يعرفه خبراء اإلعالم باسم االتجاه        

   .المتطورة ، وتقدم لغات تطبيقات الويبوسائل مثل السيرفرات الضخمة ، وقواعد البيانات 
  
  

  )١(منظومات تواصلية في شبكة االنترنت 

  
،  المدونات ، منتديات الحوار، البريد اإللكتروني ، الدردشة         : (  الجمعية   –المنظومة الفردية    -١

  ) مواقع الويكي 

ت والمواقـع   مواقع وبوابات المؤسـسات االقتـصادية ، الجمعيـا        : ( المنظومة المؤسساتية    -٢

 )الحكومية
 ).المواقع اإلعالمية واإلخبارية: ( المنظومة اإلعالمية  -٣

كل منظومة من المنظومتان االتصالية السابقة ذكرها تتمـايز عـن غيرهـا بتمـايز مـضامينها           

ومحتوياتها، فمضامين المنظومة المؤسساتية هي جملة المحتويات التي تنتجها المؤسسات بأصنافها           

، وتنتج هذه المؤسسات كما هائال      ..)  مؤسسات حكومية اقتصادية، ، منظمات وجمعيات      (المختلفة  

ومتعاظما من المضامين بهدف االتصال بجمهورها، إذ يشكل اإلعالم مبدءا أساسـيا للمؤسـسات              

  .لتحسين صورتها وحسب تأييد جماهيرها

  

اص العـاديون أو     الجمعية، فينتج هـذا المـضمون األشـخ        –أما مضامين المنظومة الشخصية     

الجماعات االفتراضية، ويستخدم األشخاص والجماعات الشبكة للتواصل ولبناء عالقات اجتماعية          

الـصفحات  :  ولهذا المضمون الشخصي والجمعي أشـكال عديـدة       . جديدة أو للتعبير عن آرائهم      

  .منتديات الحوار، فضاءات الدردشة، والمدونة، الشخصية

  

فينتج هـذا النـوع مـن المـضمون         ) اإلعالمية( االتصالية الثالثة    فيما يخص مضامين المنظومة   

الجرائـد  (التي تنشط في المجال الصحفي، وتشمل الصحافة االلكترونيـة          ، المؤسسات اإلعالمية 

مـا يميـز مـضامين      .  مواقع مؤسسات التلفزيون والفضائيات ومحطات اإلذاعـة      ، )والمجالت

                                                 
  ٦٠ص يامين بودهان ، مرجع سابق ،.د(1)
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معايير وضوابط العمل اإلعالمي المتعارف عليها مهنيا       المنظومة اإلعالمية أنها تخضع لمقاييس و     

على عكـس الـصنفين     ، سواء على مستوى الكتابة أو اإلخراج او على مستوى أخالقيات المهنة          

 الجمعي فان هذه المواقع تحرر بأساليب غير إعالمية وال تراعـي فيهـا              -المؤسساتي والشخصي 

ل يحررها أشخاص عاديون بلغة تكون خاصة       ضوابط العمل الصحفي، فالمدونات على سبيل المثا      

تستخدم فيها اختصارات ورموز، السيما تلـك التـي يقـوم           ، فيها مزج بين العامية والفصحى    ( 

  ).بتحريرها الشباب

  

  )١(:خصائص االنترنت كوسيلة اتصال حديثة

ساهمت االنترنت في تغيير مفهوم عملية االتصال عن ذي قبل وأصـبحت هنـاك العديـد مـن                  

الت الفكرية والفلسفية حول طبيعة االتصال عبر االنترنت وتبنى الباحثون وجهـات نظـر              المجا

) (CTMمتباينة في هذا اإلطار ورأى أنصار االتجاه األول وهم أنصار نموذج االتـصال النقلـى              

 Transportationالذين يركزون على عملية انتقال المعلومات القائمة في جوهرها على عمليتي 

and Transmission.  

الـذي  ) (CCRبينما رأى أصحاب االتجاه الثاني وهم أنصار نموذج االتصال الثقافي الـشعائري           

يقوم على حركة إرسال الرسالة عبر الفضاء التي تتضمن معنى االنتقال أو اإلرسال وتوقيت بثها               

 إلى  وإرسالها وبهذا الطريقة فاالتصال من خالل االنترنت يعد اتصال جماهيري لوصول الرسائل           

  .كل مستخدمي الشبكة

  

  )٢( :مميزات النشر وتصميم المواقع االلكترونية عبر االنترنت 

اإلرشادات سواء الكتابية ، األصوات، األلوان، الصور المتحركة، والمشاهد الحية من مواقـع             -١

 .األحداث
نـات  يعد أداة االختصار الوقت والمسافة عبر مختلف الـشبكات المختلفـة التـي تقـدم البيا               -٢

 .والمعلومات المقدمة
يعتبر أداة لتنظيم ونشر المعلومات في مجال فضائي إذ أتاحت االنترنت إمكانية وآفاق ال نهاية               -٣

  .بها في عرض المعلومات واالستفادة منها 

                                                 
بحث  ،ى االنترنت العوامل المؤثرة في تعرض الشباب المصري للمواقع االلكترونية عل          مرفت محمد الطرابيش،  .د(1)

  ٢٢ص).م ٢٠٠٤آلية اإلعالم وفنون اإلتصال،:القاهرة(،غير منشور 
  ٣٠مرفت محمد الطرابيش ،مرجع سابق ،ص.د(2)
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  )١(:االنترنت والتجول الحر

  
ـ               ستخدمي يعتمد تصميم المواقع االلكترونية على االنترنت على البنية غير الخطيـة، وأصـبح م

االنترنت قادرون على اإلبحار في فضاء من كافة أنواع المعلومات الن المواقع االلكترونية تمتاز              

بإمكانيات ديناميكية فائقة تعتمد على وجود شبكة عالقات متشعبة ومتداخلة تحمل إمكانيات داللية             

م على حده كمـا     ال حدود لها وتعطى المعلومات المتضمنة في المواقع حركة متجددة لكل مستخد           

تتيح سهولة التجول الحر لمستخدمي االنترنت عن طريق إمكانيات الربط المتاحة عبـر المواقـع               

االلكترونية واليات التوالد االنتقائي التي يستخدمها مصمم المواقع إلدخال النـصوص لمـواقعهم             

ارات المواقع التي   وتساعد التعددية المستخدمة في التصميم إلى سهولة الوصول المستخدم إلى اختي          

يريدها كما يتم االستعانة أيضا بتصميم خرائط تساعد المستخدم إلى الوصول إلـى كافـة أجـزاء       

النصوص التي يريد تصفحها في الموقع الذي يستخدمه كمـا يجـب علـى مـصممي المواقـع                  

 االلكترونية أيضا معرفة نوعية الجمهور الذي يستهدفه الموقع ووضع تصور مرئـي للمعلومـات            

ويتم تنظيم المعلومات وفقا لوظيفتها في ضوء األهداف التي يـسعى الموقـع لتحقيقهـا لـضمان               

 .استخدامه بين اكب عدد مكن من الجمهور
 

وتنتمي كل خدمـة إلـى إحـدى المنظومـات          ، الخدمات االتصالية التي توفرها شبكة االنترنت      

  )٢( :التواصلية التي ذكرناها سابقا

  

  )E-mail( البريد االلكتروني -أ

من الوسائل التكنولوجية الحديثـة التـي تـستهدف    ) Electronic Mail(يعد البريد االلكتروني 

أو ) Text(تسهيل تبادل المعلومات على الفور، ويمكن أن تكون هذه البيانات في شكل نـصوص               

-E(يختصر مصطلح البريد االلكترونـي إلـى   ، )Graphiques(أو رسوم ، ) Voix(صوت 
Mail( م إرسال االيميل باستخدام نظم البريد التي تعتمد على الكمبيوتر في استقبال الرسـائل             ، يت ،

ونقلها إلى أماكن بعيدة، ويوجد نظامان أساسيان للبريد االلكتروني يسمى النظـام األول        ، وتخزينها
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Store and Forward ويسمى النظـام الثـاني   ،  ويتعامل مع الصوت والنصوص المطبوعة

Facsimile ويتعامل مع الرسوم فقط.  

  :يتكون البريد االلكتروني من أربعة أجزاء رئيسية وهي

  االسم أو اسم المستخدم -١

 @عالمة آروباز  -٢
 )Domain Name)  maktoob – hotmail – yahooاسم الدومان  -٣

 NET أو  COM أو نهاية اسم الدومان مثل  TDLالــ  -٤
  

وهذا ما يجعل مـن البريـد       ، فية ولكن بتكلفة اقل   يمكن تشبيه البريد االلكتروني بالمحادثة الهات     

االلكتروني وسيلة اتصال ذات فوائد عظيمة سواء في تبادل الخبرات أو مجال التعـاون بـين                

األفراد والمؤسسات، ويعد بحق من أكثر األنظمة استخداما على االنترنت، ويمكن عن طريق             

لتسجيالت الصوتية والبرامج والكثيـر  هذه الخدمة إرسال الرسائل وقواعد البيانات والصور وا      

  .من الخدمات

  

  

  :يوجد ثالثة أنواع للبريد االلكتروني وهي     

    وهو البريد المعروف للجميع ونستخدمه عبر االنترنت من :  Web Mailويب ميل أو  -١     

 .HOTMAILبريد :  خالل أي متصفح، ومن أي مكان في العالم ومثال على هذا النوع     
 

  هو البريد الذي يوصل الرسالة البريدية من عنوان :  Forwardingبريد الــــ  -٢      

  بإرسالها  بحيث ترسل رسالتك إلى عنوان بريدي، ثم يقوم هذا األخير   ، عنوان آخرإلى       

  . اآلخر المطلوبالبريد إلى       

  

    ولكنه يختلف عنه فقط ، Webهو بريد مشابه لبريد الـــ :  POP3بريد الـــ  -٣      

  أوEudora أو  MS Outlook:  يجب اسـتخدام برنـامج مـساعد لـه مثـل       انه        

Pegasus         ،وبعد ذلك يجب إعداد تلك البرامج إلرسال واستقبال الرسائل البريدية. 
  :من اهم مزايا البريد االلكتروني التي يوفرها لمستخدميه نذكر ما يأتي

  . التكلفة المالية لالستخدامانخفاض -
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 .يتم استالم الرد خالل زمن قياسي -

 .السرعة الفائقة في زمن إرسال الرسالة االلكترونية -
يستطيع المستفيد أن يستلم رسائله في أي مكان في العالم، إذ ال ينبغي على المستخدم وجـوب                  -

 .تواجده في مكان معين الستالم رسالته
يحصل على رسائله في الوقت الذي يناسبه، فهو غير ملتزم بتلقي البريـد             يستطيع المستفيد أن     -

في لحظة اإلرسال نفسها، فمتى يدخل إلى بريده االلكتروني يجد الرسائل المرسلة إليه في انتظار               

 .مع إمكانية تخزينها وتصنيفها، وإعداد أجندات لحفظ عناوين المرسلين، تصفحها
سائل إلى جهات مختلفة في الوقت نفسه، وهذا مـا يمكـن أن             يستطيع المستخدم إرسال عدة ر     -

 .يسهل عمل المؤسسة التي ترغب بدعوة جهات عديدة إلى ندوة أو مؤتمر أو معرض

يمكن ربط ملفات إضافية بالبريد االلكتروني، وإرسالها على شكل ملفات مرفقة، سواء كانـت               -

 صوتية أو مرئية أو مسموعة، وبمختلف األحجام
  

  

  

  )١(Forums de discussionيات النقاش منتد

  

تمثل مجموعات أو منتديات النقاش فضاء مفتوحا في كل األوقات للدخول في الحوار والنقاش مع               

من يشاطر االهتمام بقضية أو موضوع ما، البد للمشارك أن يكون مسجال فـي المجموعـة وان                 

في إطـار شـبكة      جموعات النقاش يستخدم برامج قراءة األخبار للمساهمة في الحوار، وتتكون م        

االنترنت بحكم الموقع الجغرافي، أو بحكم االهتمام بموضوع معين في مجال تخصص مـشترك،              

وتتم عملية المشاركة عبر توزيع رسالة أي مستفيد عبر مركز رئيس لشبكة االنترنت الموجود في               

  . أمام أي شخص آخرالبلد، وعملية التخاطب تتم من خالل كتابة رسالة يجري عرضها مباشرة

  

يمكن من خالل المجموعة اإلخبارية تبادل النصوص فـي شـكلها األولـي، والـصور الثابتـة                 

ويمكن للمشترك الدخول إلى مجموعات األخبار عن طريـق البريـد االلكترونـي             .  والمتحركة

الخاص به، وبعد ذلك يتلقى كل ما يصدر من هذه المجموعة من معلومات، وإخبـار، وبيانـات                 
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تخـضع  " وتتميز بعض المجموعات بأنهـا      .  نحوها في إطار اهتماماته، عبر البريد االلكتروني      و

للرقابة من قبل المشرف على المنتدى، إذ عادة ما يوضع ميثاق معنوي يتضمن شروط المشاركة               

.  في المنتدى، في حين تتيح معظم المجموعات للمشتركين حرية الرأي والتعليق على مـا ينـشر               

مجموعات اإلخبارية تكون على شكل نشرة تـوزع علـى المـشتركين عبـر البريـد                وبعض ال 

  .االلكتروني

ما يميز منتديات النقاش أن الكل بإمكانه أن يشارك في تحرير وكتابة المواضيع، بغض النظر عن                

الجنس أو السن أو أي عامل آخر، تكون المشاركة إما بتحرير المواضيع أو بكتابة التعليقات حول                

ضيع معينة، الكل يستطيع أن يكون صحفيا، بإمكان أي شخص أن ينضم إلى مجموعة نقـاش                موا

يريدها ويشارك برأيه وتعليقاته، هو فضاء مفتوح للتعبير عن الرأي والمـشاركة فـي مختلـف                

  .المواضيع سواء كانت سياسية، ثقافية، أو اجتماعية

  

معروضة ليس من الـضروري أن يقـوم        حتى يقرأ أو يطالع من يدخل منتدى النقاش المواضيع ال         

بتسجيل نفسه أو حتى تحرير مواضيع معينة، بل بإمكانه االكتفاء بالمطالعة، وإرجاء تسجيله إلـى               

وقتما أراد، كما يمكن لمن يدخل أن يفعل مشاركاته فيكون عضوا نشطا أو فاعال، وفـي بعـض                  

ار بمواضيع ومشاركات جديـدة،     األحيان يطلق عليه اسم العضو الممتاز، ذلك انه يشارك باستمر         

وهناك صنف آخر من األعضاء تكون مشاركاتهم غير فاعلة ويكتفون بطرح األسئلة مـن حـين                

آلخر، دون المشاركة بمواضيع جادة ونوعية، أما الـصنف الثالـث فهـم قـراء أو متفرجـون                  

)Spectateurs(            يـر  ، يطالعون مضامين المنتديات دون المـشاركة سـواء باألسـئلة أو بتحر

  .المواضيع

  

كما يوجد نوع آخر من األشخاص المستخدمين للمنتديات يرسلون موضوعا واحد إلى عـدد مـن                

المنتديات وهي الظاهرة التي أطلقت عليها الباحثتان الفرنسيتان فاليري بودوان، وجوليا فليكوفسكا            

)Valerie Beaudouin, Julia Velkovska ( اسم اإلرسال المتعدد )Multi postage( ،

بل يشاركون بنفس الموضوع في     ، أي أنهم ال يكتفون بالمشاركة بموضوع واحد وفي منتدى واحد         

أكثر من منتدى، قد يرجع ذلك الى عوامل عدة، كحب الظهور في أكثر من موضع في االنترنت،                 

  .وقد يكون العضو ال يملك مواضيع للمشاركة أو انه غير قادر على تحرير أكثر من موضوع
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ت منتديات النقاش أيضا أنها فضاء جمعي لالتـصال، وليـست فـضاء فرديـا، عكـس              من سما 

الصفحات الشخصية أو المدونات، تلتقي في المنتديات مجموعات تتشارك في اهتمامات موحـدة،             

يقوم أعضائها بخلق مساحات خاصة بهم لتبادل المعلومات، ويقوم بعض أعضائها باالستفسار عن             

  .ض اآلخر بكتابة التعليقات، بينما يكتفي البعض اآلخر بالتفرج والمشاهدةأمور معينة، ويقوم البع

  

تشكل هذه المنتديات فضاء لميالد معرفة مشتركة أو فرصة لظهور ثقافة جمعية مـشتركة بـين                

مجموعات النقاش، ال يعد هذا الفضاء الجمعي العام منبرا لبناء عالقات اتصالية بين أعضاء هـذه                

 كل من يدخل إلى شبكة االنترنت بإمكانه أن يرى ما ينشر، وما يتبادل مـن                المجموعات فقط، بل  

ال مجاال إذن للمواقع االتصالية السرية في منتديات النقاش، كل المعلومـات            ، معلومات ومواضيع 

علنية، عكس البريد االلكتروني مثال، الذي يمتاز بالسرية في تبـادل المعلومـات بـين المرسـل             

  .االلكترونيوالمستقبل للبريد 

  

كما أن المشاركة في منتديات النقاش في الغالب تكون بأسماء مستعارة، ويخفي األعضاء هوياتهم              

الحقيقية، مما يتيح لهم مجاال لالتصال بكل حرية، دون اية حواجز نفسية من أن يعترف اآلخرون                

فسية تشوش علـى    على هوياتهم الحقيقة، عكس االتصال المباشر وجها لوجه، أين تظهر معيقات ن           

عملية االتصال، كالخجل، القلق، والخوف، لكن في حالة منتـديات النقـاش ال يكـون حـضور                 

األعضاء فيزيقيا بل يكون افتراضيا، لذا يكونون أحرار للتعبير عن آرائهم واتجاهـاتهم فـي أي                

 موضوع يرغبون فيه، حتى إن كانت مواضيع طابوهات، أو من المحرمات اجتماعيا، كـالجنس،             

  .والعالقات الغرامية

  

من أهم سمات منتديات النقاش أيضا أنها تجعل من عملية التعارف وإقامة عالقات مع اآلخـرين                

معلما بارزا من معالم مجموعات النقاش، والتطبيقات العاملة فـي مـساحات المنتـديات تـضع                

ون هذه المفاهيم بمثابة    إمكانيات متعددة لتوفير التعارف، وتعتمد مفاهيم حيوية في هذه المساحة، تك          

( لغة خاصة أو كلمات مفتاحية تتداول بين مستخدمي المنتديات، ولعل أهم هذه المفـاهيم مفهـوم                 

Network(         الذي ينبه المنتمين إلى شبكة ربط معينة ، )         أن ) بلد أو مدرسة أو جامعة أو عمـل

هذه التطبيقات استخداما   ، وهو اقل    )Group(يلتقوا بعضهم البعض ويتعارفوا، ومنها مفهوم آخر        

، الذي يتـيح تـشكيل رابطـة        )Fan(وشيوعا، ويتيح االلتقاء على هدف ما للنشطاء، أو مفهوم          
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الذي يتيح لمـستخدم تطبيـق معـين أن         ) User(لإلعجاب بشخص ما أو ظاهرة ما، أو مفهوم         

  .لمواليد نفس اليوم ) Birthday(يتعرف على أنشط مستخدمي هذا التطبيق، أو مفهوم 

حين يلتقي أعضاء مجموعة واحدة حول مفهوم مشترك، كمواليد نفس اليوم فذلك يجعلهم شـركاء               

تلقائيا في دائرة تشبيك الصداقة، ويمكن لكل عضو مسجل في المنتديات أن ينشئ دائـرة تـشبيك                 

خاصة به حول مفهوم معين، وبعد ذلك يمكنه أن يدعو أصدقائه إلى االنضمام لنفس الدائرة، ممـا                 

ح لهم فضاء للتعبير بكل حرية عن اهتمامات يتشاركون فيها،  ويتبادلون خبـراتهم، فتجـدهم                يتي

يضعون روابط لمواقع انترنت أخرى بغرض تبادلها فيما بينهم، وقد تكون هـذه الملفـات التـي                 

يستعرضونها بينهم متاحة بشكل قانوني في االنترنت أو قد تكون مقرصنة وتوضع بـشكل غيـر                

شبكة، فأغلب مستخدمي منتديات النقاش ال يهمهم كون ما يعرضونه مـن ملفـات أو       قانوني في ال  

مواضيع شرعية وقانونية أو عكس ذلك، لكن في أحيان كثيرة نجد المشرف على المنتدى يرفض               

نشر مواضيع قد تمس بسمعة أشخاص معينين، أو قد تحمل مضامين خطيرة تخـل بـاألخالق أو                 

ذا أن دعوة الفرد لمجموعة من أصدقائه يجعلهم شركاء فـي دائـرة             واألكثر من ه  .  غير قانونية 

تشبيك الصداقة بصورة تلقائية، ويمكن ألي مستخدم لهذه النوعية من مواقع الجيل الرابع أن ينشئ               

  .أية دائرة تشبيك تشاء

  

  

  )١( المدونات-ج

  

تـصار لكلمتـي    ، وهـي اخ   "Blog"العربية كمقابل للكلمـة االنجليزيـة       " مدونة  " تستخدم كلمة   

"Weblog"            مدونـة "، تـدوين،    "دون"، والتي تعني سجل الشبكة، وقد اشتقت الكلمة من فعـل" ،

  ".مدون"ليصبح اسم الفاعل 

 " ٢٠٠٤في نسخته لعام ) Merriam Webster Online Dictionary(يذكر قاموس ويبستر 

ة يشتمل على تـدوينات     أن المدونة عبارة عن موقع على شبكة االنترنت يتم تحديثه بصفة مستمر           

) bloggers" (مدونون " ، ويشير مصطلح "Webster Online" مؤرخة ومرتبة ترتيبا زمنيا 

، كمـا يـشار لعـالم المـدونات         "إلى األشخاص الذين يكتبون المـدونات وبـرامج التـدوين         ": 
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)blogsphere" :(              بالمجتمع الذي يربط كل من المدونين والمدونات المتاحة فـي كـل أجـزاء

  ".العالم

بأنها ملف معلومات الويب، أو مجلة على االنترنت ينـشئها          :  " أما الموسوعة البريطانية فتعرفها   

فرد أو جماعة لشركة، تقدم من خاللها سجل نشاطاتها، أفكارها، واعتقاداتها، وبعض المـدونات              

 المـدونات   تعمل بشكل رئيسي في نقل األخبار، وجمع المصادر المختلفة على االنترنت، وتضيف           

تعليقات قصيرة، وروابط خارجية على االنترنت، كما أن الكثير من المدونات تـسمح لزائريهـا               

  . "بترك تعليقاتهم على تلك المواد ليتفاعلوا مع محرري المدونات

  

، وكان جون   ١٩٩٧ظهرت المدونات في منتصف التسعينات من القرن العشرين، وتحديدا في عام            

تنشر في االنترنـت  أول من صاغ هذا المصطلح، إال ان المدونات لم ) John Brager(بارغر 

، حيث بدأت خدمات االستضافة في الـسماح للمـستفيدين بإنـشاء المـدونات              ١٩٩٩إال بعد عام    

برنامجا ) Pyra Labs(الخاصة بهم بصورة سريعة وسهلة نسبيا، وذلك عندما طور بيرا البس 

تخدمين، مما أتاح ألي فرد إمكانية الـدخول علـى موقـع     خاصا للتدوين وجعله متاحا مجانا للمس     

)com.blogger.www(    في اقل من عشرة دقائق، ويرى الـبعض ان          ، وينشأ مدونة خاصة به

الحرب على العراق هي سبب ذيوع صيت المدونات وانتشارها، من جهة ظهرت مدونات مؤيـدة               

، وأخرى معارضة للحرب، سـواء مـن قبـل        )Instapundit( اق وأشهرها   للحرب على العر  

ومدونات الجنود األمريكيين الرواة إلخبـار   ) Howard Dean(أمريكيين، كمدونة هوارد دين 

  .يوميات الحرب، أو من قبل العراقيين أو آخرين من جنسيات أخرى

  

ام كثير من مستخدمي االنترنـت       أصبحت المدونات ظاهرة قائمة بذاتها بانضم      ٢٠٠٤بحلول عام   

البريطانية الصفحة الثانية   " القارديان"إلى قاعدة المدونين وقراء المدونات، حيث خصصت صحيفة         

 ٢٠٠٦ سـنة    BBC) هيئة اإلذاعـة البريطانيـة      ( منها لنشر يوميات عن المدونات، كما أنشأت      

، ٢٠٠٤م كلمة في عـام      لتكون أه ) بلوغ  ( ومن جهة أخرى اختيرت كلمة      .  مدونات لمحرريها 

تحولت بعد ذلك المدونات من مجرد تطبيـق  .  بحسب استطالع الرأي الذي أجراه قاموس ويبستر      

برمجي بسيط لتصبح أداة اتصالية هامة وفضاء اتصالي ساهم في دمقرطة االتـصال، وأصـبح               

  .عموم الناس بإمكانهم الكتابة والنشر والتعبير بكل حرية عن آرائهم
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ن عوامل تطور المدونات بوصفها ظاهرة اتصالية، ال يمكن عزلهـا عـن عنـصر               إن الحديث ع  

محوري يعود إلى ما توفره شبكة االنترنت من مرونة في االتـصال وأدوات التـدوين بـسيطة                 

، نتيجة لذلك فإن المستخدمين يستطيعون االتصال بسهولة مع         )Hamell,2006(ومتاحة ومجانية   

ة ومجتمعاتهم الجغرافية، حيث تمثل المدونات أنظمـة اجتماعيـة          اآلخرين في شبكاتهم االجتماعي   

منظمة ذاتيا تساعد األفراد على التفاعل من خـالل المـشاركة والـتعلم عبـر تبـادل األفكـار                   

، ومن أهم ما يميز      )Kavanaugh,2006( والمعلومات، باإلضافة لحل المشكالت االجتماعية      

غير الموجودة في وسائل اإلعالم األخـرى حيـث تـسمح           المدونات أنها توفر حالة من التفاعلية       

المدونات لقرائها بالتعليق على ما يطرحه المدون من رؤى وأفكار وموضوعات بشكل آني ودون              

  .قيود

  

جاءت إذن إمكانية تحرير المدونات مع التطور الكبير لالنترنت، وما تتيحه من إمكانيات فنية في               

يد بحدود الوطن أو الخضوع لحسابات مادية، كما هو الحال مـع            النشر االلكتروني، بعيدا عن التق    

النشر المكتوب، أما األسلوب فيعتمد على قاعدة بسيطة، وهي السعي إليـصال المعلومـات إلـى                

القراء بايسر السبل، هذه اآللية في النشر على شبكة االنترنت تـساعد المـستخدم علـى تجـاوز                  

بيوتر أو بروتوكوالت االنترنت المعقدة، ويتيح مـوفر خدمـة          التعقيدات التقنية معمقة في لغة الكم     

آليات وبرمجيات هي أشبه بواجهات الموقع الشخصي والبريـد   ) (blogspotالتدوين مثل موقع 

االلكتروني على االنترنت، فهي تمكن أي شخص من أن يؤسس مدونة ينشر من خاللها ما يريـد                 

وفر القائمون على خدمة التدوين أيضا خصائص مكملـة        بمجرد مأل وإتباع النماذج والتعليمات، وي     

تقوم على تقنيات مبسطة في النشر والتحديث، وتوفر خدمات أخرى للربط بين المدونات، واألهم              

  .من ذلك هو التفاعل بين المدونين والقراء من خالل التعليق على مخرجات المدونة

  

لـذي سـينكس تـدريجيا وسـائل االتـصال          عليه فستكون المدونة أداة التواصل اإلنساني الحر ا       

الجماهيري التقليدية التي يصدر معظمها من قبل الحكومات التي تمارس التسلط على شعوبها، لذا              

تراجعت مصداقية هذه الوسائل التقليدية، وفقد الناس ثقتهم بها، ويعتبر فقدان الثقـة فـي وسـائل                 

م، وبروز أقطاب إعالمية دولية كبرى تـديرها  اإلعالم التقليدية نتيجة حتمية لظاهرة عولمة اإلعال 

شركات عمالقة تحكمها رهانات مالية وسياسية، لذا فالمدونات تعتبر رد فعل، قد يكـون عفـوي                
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وواع في الوقت نفسه عن تقلص حضور المواطن في قضايا الشأن العام، وتأكيد حالة من التشكيك                

  .في مصداقية الصحافة

  

  )١( )Le Chatt( الحوار عبر االنترنت -د

  

يقصد بالدردشة االلكترونية عملية التحاور على االنترنت وتبادل األحاديث بشكل تفـاعلي، وفـي              

 Le(، وباللغة الفرنسية )chatting(ظرف آني تزامني، يطلق على هذه العملية باللغة االنجليزية 
chat(     ويطلق عليها أيضا باللغة الفرنسية ،)cyberbavardage(    محادثـة أو   ، وتكون هـذه ال

، أو صوتيا ومرئيـا باسـتخدام ميكروفـون         )الكالفيي(الدردشة بين المستخدمين نصيا باستخدام      

وكاميرا ملحقة بجهاز الكمبيوتر، إلجراء المحادثة يجب على المستخدم تسجيل نفسه فـي إحـدى               

، وقد يدخل المستخدم باسـمه الحقيقـي أو يختـار اسـما     )chatting rooms(غرف الدردشة 

  ).pseudonyms(ارا مستع

هنالك بعض مواقع الويب التي تحوي غرفا للحوار أو الدردشة، تكون هذه الغرف عامة تتنـاول                

وتكون هذه الغرف الحواريـة     .  مختلف المواضيع، وقد تكون متخصصة تتناول مواضيع محددة       

امة للدردشـة   بإمكان المستخدمين الذين يدخلون لمواقع الدردشة أن يدخلوا لمواقع ع         .  بلغات عدة 

  .االلكترونية، وبإمكانهم أيضا إنشاء غرف خاصة لألحاديث الفردية بين المستخدمين

إن هذا الفضاء االتصالي الجديد عن طريق مواقع الشات يعد بحق فضاء مفتوحا لتواصل األفراد               

بكل حرية وفي كل المواضيع، وفي كثير من الحاالت يتطور مستوى العالقات التـي تقـام عـن              

ن كانوا يلتقون افتراضيا، فكثير من      أق الشات لتصل إلى التقاء األفراد مع بعضهم فيزيقيا بعد           طري

حاالت الزواج كانت نتيجة لتعارف الزوجين في إحدى غرف الدردشة ثم تمتنـت العالقـة بـين                 

الطرفين فتوجت بلقاء فعلي ثم زواج، وكثير من حاالت االعتداء واالغتصاب حدثت نتيجة تعارف              

ر وإناث ال يعرفون عن بعضهم البعض شيئا، إذ حدث كثيـرا أن اسـتمال شـخص معتـد                   ذكو

و شابة ما، يكون قد تعرف بها عن طريق الشات، فيكذب عليها بكـالم معـسول،                أومنحرف بنتا   

ويوهمها انه شاب وسيم وغني أو مثقف، وانه يريد إقامة عالقة دائمة تتوج بالزواج، فتقع الفتـاة                 

خص الغريب المنحرف، وبعد أن تلتقي به في مكان ما، قد يكون فـي حديقـة                في شراك هذا الش   

الخ، ثم تصدم الفتاة فتجده عكس ما كانت تتصور، فقـد يكـون             ...متواجدة بمكان منعزل، أو شقة    

                                                 
  .١٤٨يامين بودهان، مرجع سابق ، ص.د(1)
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كهال أو شيخا، وحينها قد يعتدي عليها أو يغتصبها، هذا كله يحدث نتيجة للحوارات واألحاديـث                

ي مواقع الشات، فكثيرمن األشخاص يصورون أنفسهم بمثالية عكس ما هم           الطوباوية التي تجرى ف   

  .في الواقع، يكون هدفهم الكذب على اآلخر، ومحاولة إغوائهم واستمالتهم

هذا الجانب السلبي لحوارات الشات ال يمنع وال ينفي وجود اسـتخدامات ايجابيـة لهـذه التقنيـة                  

 ثقافات اآلخرين وطرق عيشهم وحضارتهم يتعرف       االتصالية، فكثير من المعلومات واألفكار عن     

عليها الشباب بتحاورهم مع بعضهم البعض، كما أنها تمكن األصدقاء واألقارب المتواجدون فـي              

أماكن متباعدة من التواصل مع بعضهم البعض في ظرف آني، وبمشاهدة بعضهم عـن طريـق                

 وفي أي وقت يشاءون، بتكلفة تقل       الكاميرا أو بسماع بعضهم عن طريق المايكروفون، بأقل تكلفة        

كثيرا عن تكلفة استخدام الهاتف، إذ تكلف المكالمات الدولية خاصة مبالغ كبيرة للمتصلين من دولة               

ــسكايب  إ ــق ال ــة عــن طري ــة أخــرى، عكــس الدردشــة االلكتروني ــى دول  أو Skypeل

  . Messenger Msmالميسنجر
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  المواقع االجتماعية على االنترنت: المبحث الثاني
 العالمية التعريف بالمواقع االجتماعية

  
بل هي مستقبل خدمات االنترنت على  أضحت المواقع االجتماعية أنشط الفعاليات على االنترنت،

تواصل،  وتبادل حيث أصبحت إحدى أبرز الوسائل لل، ما يبدو لخمس سنوات قادمة على األقل

  .المعلومات والكثير من النشاطات األخرى
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هي مواقع عالمية كبرى مبنية على قواعد بيانات عمالقة حيث تؤمن التواصل بين البشر على 

مختلف أجناسهم  ووفقاً لرغبة المستخدم وعلى طريقة بحثه، وتتيح لهم التواصل مع أصدقاء جدد 

جراء محادثة فورية باإلضافة إلى العديد من الخدمات وتبادل الملفات والروابط، وإمكانية إ

  .موقع عالمي يصنف ضمن المواقع االجتماعية   ٢٠٠وهناك حالياً حوالي ، األخرى

  

  )١(:وتقسم المواقع االجتماعية عملياً إلى صنفين رئيسيين  

  :الصنف األول

    :وهي المواقع االجتماعية الشخصية* 

   :, Facebook , Twitter My Space: "  تخديماً مثلوهي األكثر شهرة، و انتشاراً و

١- Twitter  

 تويتر تاريخ موقع

تدوين مصغر والتي تسمح  هو موقع شبكات اجتماعية يقدم خدمة (Twitter :باإلنجليزية(تويتر 

وذلك .حرف للرسالة الواحدة ١٤٠عن حالتهم بحد أقصى  Tweets لمستخدميه بإرسال تحديثات

أو برامج  SMS قصيرة وقع تويتر أو عن طريق إرسال رسالة نصيةمباشرة عن طريق م

 Twhirl و Twitterrific بوك و المحادثة الفورية أو التطبيقات التي يقدمها المطورون مثل الفيس

  .twitterfox و

المستخدم ويمكن لألصدقاء قراءتهـا مباشـرة مـن صـفحتهم      وتظهر تلك التحديثات في صفحة

الشخصي، و كذلك يمكن استقبال الردود والتحديثات عن طريق  لف المستخدمالرئيسية أو زيارة م

و ذلك  SMS وعن طريق الرسائل النصية القصيرة RSS خالصة األحداث البريد اإللكتروني، و

أرقام خدمية تعمل في الواليات المتحدة و كندا و الهند باإلضافة للرقم الـدولي و   باستخدام أربعة

                                                 
  ، com.aboarpress://http ، الموقع األول في العالم،"جتماعيةاالالتعريف بالمواقع "،محمد حسن)1(
  .٢٠١١مايو٣
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 . مـستخدمين حـول العـالم اإلرسـال إليـه فـي المملكـة المتحـدة        يمكـن لجميـع ال   الذي

 

  )١(نشأة موقع توتير

األميركية فـي   Obvious كمشروع تطوير بحثي أجرته شركة 2006 ظهر الموقع في أوائل عام

مسمى، وبعد ذلك أطلقته الشركة رسمياً للمستخدمين بشكل عام فـي   مدينة سان فرانسيسكو تحت

 مـن  ٢٠٠٧بدأ الموقع في االنتشار كخدمة جديدة على الساحة في عام  كوبعد ذل. ٢٠٠٦أكتوبر 

بفصل الخدمـة عـن    Obvious  قامت شركة٢٠٠٧المصغرة، وفي أبريل  حيث تقديم التدوينات

  .Twitter جديدة باسم الشركة وتكوين شركة

  )٢(عن الموقع

يسية للموقع، وبـذلك  تويتر بشكل مباشر عن طريق الصفحة الرئ يمكن للمستخدمين االشتراك في

  . الحساب، حيث تظهر آخر التحديثات بترتيب زمني يتكون لديهم ملف شخصي باسم

والتـي ال تتجـاوز    "?What are you doing" "اآلن؟ ماذا تفعل"تدور التحديثات حول السؤال 

  .بتحديث حالته ترسل التحديثات إلى األصدقاء وبعد أن يقوم المستخدم.  حرف١٤٠

 قام الموقـع بـإطالق نـسخته    ٢٠٠٨اإلنجليزية فقط ولكن في أبريل  موقع عند اللغةلم يتوقف ال

عدد المستخدمين من اليابان ونشاطهم البارز على الموقـع ولقيـت النـسخة     اليابانية وذلك لكثرة

استحسان المستخدمين في اليابان وتفوقت بشكل أكبر على النسخة اإلنجليزية حيث أصبح  اليابانية

نظـام   ن وضع إعالنات في النسخة اليابانية على عكس النسخة اإلنجليزية التي ال تدعماإلمكا في

  .اإلعالنات حتى اآلن

 )٣(االنطباعات و الصعوبات
 استحسان الماليين من المستخدمين و العديد من الشركات العاملة في مجال اإلعالم  القى توتير

                                                 
   ، شرح موقع تويتر   .lhtm.44845t/vb/net.brooonzyah.www://http ،"برامج للكمبيوتر "،أحمد على   )1(
  .٢٠١١ أبريل ٧

  .أحمد على ، مرجع سابق (2)  
  .أحمد على ، مرجع سابق (3)
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بعالقة  توتير إال أن المستخدمين قد ارتبطوااإلنترنت و بالرغم من تكوين خدمات أخرى منافسة ل

   .وثيقة مع توتير ترغمهم على استخدامه

 بزيادة فترات توقف ٢٠٠٨الصعوبات في النصف األول من عام  إال أن الموقع تعرض للكثير من

أسباب، إما لزيادة عدد المستخدمين على الموقع أو بسبب أعطال في خوادم  الموقع عن العمل لعدة

  .رغباتهم قواعد البيانات، مما اضطر الكثيرون إلى البحث عن بديل لتوتير يالئم تلبية  أوالموقع

 

  )١(تقنية االستخدام

ويمكن للمطـورين اسـتخدام واجهـة برمجـة      .Ruby on Rails لغة تم بناء الموقع باستخدام

 .ة وبـين تـويتر  تطبيقات يتم استخدامها بين المواقع والشبكات االجتماعي التطبيقات لدمج وتطوير

مشكلة  أو حالة تويتر وذلك لمتابعة أي Twitter Status  قام الموقع بتقديم خدمة٢٠٠٨مايو  وفي

  .Twitter Status تحدث مع الموقع و تبليغ المستخدمين بوقت عودة الموقع للعمل إذا توقف

  

  )٢( MySpaceموقع  -٢

انتشر الموقع . Tom أسس هذا  الموقع من قبل مبرمج و مصمم مواقع شاب أمريكي يدعى

بسرعة كبيرة جدا خصوصا بأمريكا و بريطانيا و من ثم انتشر بآسيا و أفريقيا و باقي قارات 

  .العالم

MySpace عبارة عن موقع تستطيع من خالله تكوين ملف شخصي خاص ويحتوي على 

 ، ال يستطيع أي شخص أن يغير هذه المعلومات وكذلك تستطيع إضافة معلومات خاصة عنك

  .وصور خاص بك و تكوين مجموعة من األصدقاء فيديو

  )٣( MY Spaceمميزات موقع 

                                                 
  .أحمد على ، مرجع سابق (1)

) سبيسشرح التسجيل في موقع ماي ( ،غير معروف)2(
،php.showthread/vb/com.mriraq.www://http  ٢٠١١أبريل٦  .، مريراقموقع.  
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انه يحتوي على الملفات الشخصية ألكثر وأشهر الفرق الموسيقية و المطربين و المطربات 

ر هذه الفرق و أعمالهم و جداول حفالتهم طبعا الغربيين و كذلك الممثلين األجانب و احدث أخبا

  .مما جعل من هذا الموقع واحد من أشهر المواقع عالميا 

  )١( MY Spaceخيارات الموجودة على صفحة على موقع ال

  

Edit Profile-1   

هواياتك،  :" يحتوى على الملف الشخصي بالمعلومات حيث يتيح لك كتابة كل شيء خاص بك مثال

  .حب تقرأها و المفضلة لديك الكتب التي ت

 .وكذلك يتيح اضافة بعض األشياء داخل البروفايل مثال تحميل صورة تكون خلفية داخل البروفايل

Edit My Account-2   

هذا الخيار يتيح لك تغيير المعلومات األولية التي تم كتابتها خالل التسجيل مثل البريد االلكتروني 

 .أو االسم أو الباسورد 

Edit / view my photo-3  

يستطيع هذا الخيار تحميل الصورة الخاصة بك ووضعها بالملف الشخصى ، ويتيح لك وضع 

  .صور رمزية دائمة لك تظهر بالصفحة الخاصة بك 

View all of my friends-4 عند الضغط على هذا الخيار  تفتح صفحة جديدة وتظهر قائمة

  .باألصدقاء الذين تم إضافتهم في الصفحة

  

  

HOME-5 ذا األمر يمكننا من الرجوع إلىالصفحة الرئيسية التي تحتوي على الملف الشخصي ه

  .بك ويحتوى موقع ماى سبيس على العديد من األوامر التي ال يمكن حصرها 

  

  )٢(واختراقات فعلية.. تحذيرات سابقة 

                                                 
  .،مرجع سابق مريراقموقع ،) شرح التسجيل في موقع ماي سبيس( ،غير معروف (1)
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 مـن  My Spaceحذر مسئولون أمنيون من أن  الهاكرز أصبح يستهدف اآلن مستخدمي موقـع  

خالل استغالل بعض الثغرات األمنية في أنظمة التشغيل، وذلك بوضع أكواد خبيثة تسرق كلمات              

أجل  السر والصفحات الخاصة بالمستخدمين وتقوم بتنصيب برامج خبيثة على أجهزة الضحايا من           

  .سرقة معلوماتهم الشخصية

ل إحـدى الثغـرات     فقد تم وضع فيروسات في بعض صفحات موقع ماى سبيس مصممة الستغال           

األمنية في نظام ويندوز وإنترنت إكسبلورر، التي قامت مايكروسوفت بمعالجتها مـؤخرا وتبـدأ              

عملية االحتيال بعرض فيلم فالش يتم تنصيبه في صفحتين من صـفحات الموقـع التـي تقـود                  

ت المستخدمين إلى صفحة تسجيل دخول وهمية، وهذه الصفحة بدورها تقوم بتحميل عدة فيروسـا             

    .خبيثة تحصل على كلمات السر وأسماء الدخول الخاصة بالزائرين

بمجرد أن يحصل الهاكرز على بيانات المستخدمين، يقومون على الفور بتحديث بيانـات الموقـع            

 Scan Safeالخاص بالمستخدم على ماى سبيس إلضافة أكواد خبيثة أخـرى، وتقـدر شـركة    

  . قـد تـم االسـتيالء عليـه    My Spaceموقـع  األمنية أن ما يقرب من مائة ألـف حـساب ل  

ومن جانبهم، أكد المسئولون األمنيون فى ماي سبيس أن المواقع الكبرى مثل موقعهم عـادة مـا                 

يكون سد الثغرات األمنية فيها صعبا للغاية، فهذا العدد الكبير من الزوار يضع ضـغوطًا كبيـرة                 

رو الموقع من العمل على سد تلـك الثغـرات          على البنية التحتية للموقع إال أن ذلك ال يمنع مطو         

  . وتحديث برامجهم وأنظمة التخزين لمالحقة التطور في فكر الهاكرز الذين يستغلون الثغرات

 

  

  

  

  )١( :ذه المواقع عادة الخدمات التاليةوتوفر ه

  . إمكانية التواصل عن طريق البريد االلكتروني أو عن طريق المحادثة الفورية -١

  .ة تشاركيه الملفات لمستخدمين معينين أو بشكل مفتوح  تتيح خدم-٢

                                                 
  .محمد حسن،مرجع سابق (1)
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  .  كي يراها المستخدمون اآلخرون”   Mode”  تقدم خدمة  ترك رسالة معينة تسمى حالة -٣

  . يمكن ألي مستخدم ترك لمحة عن نفسه واهتماماته و إنشاء مجموعات-٤ 

   . إمكانية التواصل مع عدة أشخاص حسب أي نوع من االهتمام تريد-٥

 إمكانية تحديد الموقع الجغرافي وتبديله كلما استدعت الحاجة والتواصـل مـع اآلخـرين               -٦

  .حسب الموقع الجغرافي

  . إمكانية تبادل الهدايا االلكترونية بين األعضاء-٧

  . إمكانية ترك إعالن مصور عن نشاطك-٩

  . إمكانية ممارسة األلعاب مع عدة أطراف من خالل هذه المواقع - ١٠

  ف الثانيالصن

  )١( :وهي المواقع االجتماعية ذات التوجه المؤسساتي *

تقدم هذه المواقع  عادة نفس خدمات المواقع االجتماعية    Linkedin"" موقع: وأشهرها هو 

  الشخصية ويضاف إليها بعض الخدمات التي تهم الشركات ، وأمور التوظيف وتبادل الخبرات

 هذه المواقع  من الشركات، أو من يمثلها أو من بحيث نجد أن معظم مستخدمي، العلمية

  .األشخاص ذوي االهتمام بأمور األعمال

  )٢(وجود هذه المواقع على أرض الواقع 

إننا ال نتكلم اليوم عن أحد المواقع العالمية المشهورة وإنما عن رؤية متكاملة من الخدمات 

ستفيدون من هذه المواقع عندما هناك أناس ي، يستخدمها الناس في مجاالت حياتهم المختلفة

                                                 
  محمد حسن،مرجع سابق(1)
  .محمد حسن ، مرجع سابق (2)
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يتبادلون الخبرات والمعلومات والروابط وينشئون المجموعات التي يكون أعضائها يتمحورون 

ومن ناحية أخرى سيكون هناك ، حول فكرة معينة تكون مفيدة ألوطانهم ومجتمعاتهم ولمن حولهم

  .استخدامات تافهة وأحياناً تكون ضارة ولها  نتائج ال يحمد عقباها

 فالدخول إلى المواقع االجتماعية بقدر ما هو مفيد ويحقق لنا مستويات تواصل عالية مع الكثير 

  .من األطراف،  بقدر ما يكون االستغراق في استخدامها ضاراً لمستخدميها

جميعنا يجد أن معظم المواقع اإلخبارية العالمية ومواقع الشركات والمواقع الشخصية أو المدونات 

ف اهتماماتها تؤمن ربط لمحتوياتها على المواقع االجتماعية بفكرة أن يقوم المستخدم على اختال

وضع رابط للخبر الذي يعجبه على حسابه على الموقع االجتماعي لكي يستفيد منها جميع 

  .األطراف الذين يعرفهم 

نترنت، بل إن فكرة المواقع االجتماعية على عالميتها هي أكبر من كونها  خياراً لمستخدم اال

أضحت جزءاً من الخدمات التي تقدمها الشبكة العنكبوتية حيث تتنافس الشركات الكبرى على  

  .إيجاد خدمات جديدة لهذه الشبكات 

  

  

  

  

  

  

  )١(مخاطر المواقع االجتماعية االلكترونية 

  

                                                 
، عيون العربموقع  ،"مخاطر المواقع االلكترونية"، حمزة عمر(1)

http://vb.arabseyes.com/t134684.htm .٢٠١١مايو٢١.  
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ـ  مع ثورة  ل فـي التكنولوجيا وتزايد المواقع االجتماعية على شبكة االنترنت، واالزدياد المتواص

وأسلوبه الخـاص،   أعداد الماليين الذين يشتركون فيها، فان كال منا يستخدم هذه المواقع بطريقته

يراها وسيلة لالفتـراس، وقـد    يعتبرها وسيلة سهلة لتكوين العالقات االجتماعية ومنا منفمنا من 

الوقـوع فـي   التعارف االجتماعية من  حذر خبراء حماية اإلنترنت، الماليين من مستخدمي مواقع

معلومات قيمة وتبـادل العنـاوين الـصحيحة     شراك ما أطلقوا عليه الجريمة المنظمة عبر كشف

ن هذه المواقع سهلة االختراق وبالتالي يمكـن  البنكية، أل وحتى أرقام بطاقات االئتمان والحسابات

تهداف بعض أن التكنولوجيا المستخدمة فيها تسهل على العصابات اس أن تستخدم لالبتزاز، خاصة

االنترنت العادي وحده من يحب المواقع االجتماعية، بل القراصنة أو مـا   البسطاء، فليس مستخدم

 وتحذر شركات األمن على االنترنت من أن طبيعة هذه المواقع. مجرمو الشبكة أيضا يطلق عليهم

ـ   أنـواع   فاالجتماعية تجعل مستخدميها يتبادلون المعلومات دونما تفكير، مما يعرضـهم لمختل

البريـد غيـر    الهجمات، فالكم الهائل من البيانات المتوفر على صفحات المستخدمين قـد يجعـل  

الرسـائل االلكترونيـة    أو جعل المرغوب فيه أكثر دقة في استهداف صناديق البريد االلكتروني،

ــر   ــة أكثـــــــــــ ــة مقنعـــــــــــ  .الخادعـــــــــــ

 عاما ويمارس   ٦٦لعمر  معالج نفسي كندي يبلغ من ا      م سافر أندرو فيلدمر، وهو    ٢٠٠٦في صيف   

المتحدة األمريكية، ففوجئ بأنه أوقف من قبل سلطات الهجـرة    سنة، إلى الواليات٣٨مهنته منذ 

لتبدأ عملية بحث عنه باستخدام محرك البحث غوغل، وكان التـساؤل مـا    ،راألمريكية في المطا

ن السبب وجـد أنـه   وعند البحث ع! قرار يفيد بأنه ممنوع من دخول أمريكا الذي قام به ليصدر

نشره في دورية علمية خاصة بالطب النفسي عن بعض األدوية النفسية المحظـورة،   متعلق بمقال

بأنه أجرى بعض التجارب على نفسه باستخدامها في الستينيات من القـرن الفائـت،    صرح فيها

نـشور  من مضي عقود على تلك التجارب، ومرور عدة سنوات على المقال المذكور والم وبالرغم

  عقـاقير مخالفـة ألنظمـة الـبالد وأمـر     ىالشبكة مقترنا باسمه، اتهم الرجل بأنه يتعاط على

التي نقولهـا   تدل هذه الحادثة على خطورة معلوماتنا المتاحة على الشبكة مقارنة بتلك...بالمغادرة

  . لشخص ما، أو نكتبها في رسالة، أو تحفظ عنا في ملف طبي في مستشفى

قلته  الت، يمكنك بسهولة أن تتخلص من الرسالة أو تحذف الملف أو أن تنكر مافي هذه الحا حيث

 .تعقيـدا  ببساطة، ولكن مع ظهور ما يعرف بالشبكات االجتماعية على الويب غدت المشكلة أكثر

فيهـا صـورا    بوك مثال ويـضع  فلنتخيل أن أحدهم قرر أن ينشئ صفحة كاملة عنك على الفيس

وإذا كان ما ! أصال  فمن سيكون قادرا على تكذيب ذلك، إن لم تدري بهوبيانات ال تمت لك بصلة،
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ال تمحى، فـإن حـوادث    حصل في قضية المعالج الكندي كشفت بالفعل بأن بصماتنا اإللكترونية

   .عديدة تشير إلى أن البصمات قد ال تكون أصال لنا

نيسوتا األمريكيـة، وحـين   هو أستاذ تاريخ تركي كان يعمل كأستاذ زائر في جامعة مي تانر آكام

الـسلطات   من مينيسوتا إلى مدينة مونتريال الكندية احتجز لثالثة أيام في المطار من قبـل  سافر

يختلف معه في أحد  أما السبب، فقد اتضح الحقا بأن مخربا. الكندية لالشتباه في عالقته باإلرهاب

بوضع معلومات خاطئة عنه علـى   د قاماآلراء األكاديمية البحثية المنشورة في الدوريات العلمية ق

أن بعض العاملين في مجاالت التوظيف  وأظهرت تقارير في بريطانيا! الوكيبيديا تربطه باإلرهاب

للوظيفة عن طريق مشاهدة ملفه علـى الـشبكات    والمصادر البشرية يبحثون عن شخصية المتقدم

لـم  (نب أخـرى مـن شخـصيته    إلى اكتشافهم جوا وقد أدى ذلك في بعض األحيان. االجتماعية

فأدت إلى أن يصرفوا النظـر  ) ملف السيرة الذاتية يستطيعوا معرفتها من المقابلة الشخصية أو من

موظف في الموارد البشرية عرفت بأن المرشح للوظيفة له  فلتتخيل مثال بأنك كرب العمل أو. عنه

ـ     ميول مختلفة عن قناعـات المجتمـع     ى عـن ذلـك؟  أو أخالقيـات العمـل، فهـل ستتغاض

المدير العام لشركة أنظمة األمان الشامل بعض النـصائح   يقدم ديفيد هوبسون! فما هو الحل اذن؟

 إن كل شخص يقوم بإعداد صفحة على الفـيس : تلخيصها كما يلي المفيدة بهذا الخصوص، ويمكن

ر الشبكة وهو موقع يعنى بشكل رئيسي بوضع السير الذاتية عب(إن  بوك، بيبو، أو حتى على لنكد

يحتاج إلى التفكير في األشخاص الذين سيشاهدون هـذه الـصفحات   ) األعمال للتواصل في مجال

وهؤالء المشاهدون قد يشملون اآلباء ! صور وبيانات وتعليقات بل ومزحات أيضا بكل ما فيها من

ـ   والمعلمين ى والرؤساء في العمل واألزواج والزوجات واألصدقاء واألقارب والجيران بـل وحت

فمجرد االعتقاد بأنه بإمكان األصدقاء المقربين فقط مشاهدة ما تـضمنه حـسابك هـو     السلطات،

 ينطوي على قدر كبير من السذاجة، فعليك أن تتذكر بأن ال شيء على هذه المواقع هو فعال اعتقاد

    .خاص، فكل ما تضعه هناك قد خرج عن نطاق سيطرتك، وأصبح ملكا للعالم ليراه
   
 

 

  )١(قع التواصل تهدد الخصوصيةموا

                                                 
 ،مواقع التواصل تهدد الخصوصية : " تقارير وحوارات:"،غير معروف)1(

NewsDetailedP/Postings/Templates/Mob/net.aljazeera.www://http ،م ٢٠١١يونيو٦  
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باتت  )رويترز(عدم االهتمام بالمعلومات المقدمة في مواقع التواصل قد يعرض المستخدم لالبتزاز            

التي يظن الناس أنها عالم مثالي يتفاعل فيه األشـخاص بـشكل ودي              شبكات التواصل االجتماعي  

ة للعيون المتطفلة ذات النوايا التي      واجتماعي ويتبادلون فيه الصور وتفاصيل حياتهم اليومية عرض       

    .خبثيشوبها ال

وهاي فايف في عمليـات احتيـال        وماى سبيس  واستغلت هذه المواقع االجتماعية مثل فيس بوك      

    .استغالل المعلومات التي تعرضهاوابتزاز واختطاف وإساءة نتيجة 

 يمكـن مـن خاللهـا       ورغم وجود أقفال إلكترونية وآليات أخرى لتأمين هذه المواقع توجد حيـل           

ألطراف ثالثة الحصول على المعلومات الخاصة واستخدامها في أغراض غيـر مـشروعة ممـا               

    .رض األمن الشخصي لألفراد للخطريع

 دولة فـي ستراسـبورغ      ٣٧وحذر قرار حول حماية خصوصية الشبكات االجتماعية وافقت عليه          

لمتاحة على الصفحات الشخصية بهذه      من إمكانية تسرب البيانات الشخصية ا      ٢٠٠٨الفرنسية عام   

    .ا تفهرس باستخدام محركات البحثالشبكات عندم

وجاء في القرار أن هذه البيانات يمكن استخدامها الرتكاب جرائم مثل االبتزاز واالختطاف إلـى               

جانب التعرف على الجهات التي يمكن سرقتها وكذلك ارتكـاب األفعـال اإلباحيـة واالسـتغالل                

    .ل المصرفي وغير ذلك من الجرائمتياالجنسي واالح

  ذ خطوات احترازيـة   ال توجد وسيلة لتوفير الحماية الكاملة للمواقع االجتماعية غير أنه يمكن اتخا           

  "أبواب خلفية"

وترى الخبيرة في قسم الهندسة بجامعة المكسيك الوطنية المستقلة جـاكلين لـوبيز بـارينتوس أن          

ت يدخل منها كثير من مستخدمي المعلومات المتاحـة عبـر           شبكات التواصل االجتماعي بها ثغرا    

    .هذه الشبكات

وأوضحت أنه رغم وجود وسائل لمنح التصريح بالدخول إلى الصفحات الشخصية لألصـدقاء أو              

للمستخدمين الذين يوافق صاحب الصفحة على دخولهم فإن الوضع الفعلي هو أن صديق الصديق              

ـ    يمكنه أيـضا الـدخول إلـى الـصفحة مـن               .داف هـذا األخيـر أو نوايـاه       دون العلـم بأه

وأكدت بارينتوس وجود أبواب خلفية تعطي اآلخرين الفرصة في الدخول، وعلى سـبيل المثـال               

عندما ينتهي المستخدمون من تنفيذ تطبيق معين على الموقع ال يغلـق بريـدهم اإللكترونـي أو                 

ق النافذة وتـرك    لكن يتم فقط إغال   الصفحة الموصولة بموقع التواصل االجتماعي جلسة االتصال و       

   .الجلسة مفتوحة
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ويكون بوسع أي متصفح لشبكة اإلنترنت لديه نوع من برامج الكمبيوتر المستخدمة في االحتيـال               

    .اقع اإللكترونية والنفاذ إليهاالعثور على أنواع المو

اقع االجتماعية، غيـر    واعتبرت المهندسة بارينتوس أنه ال توجد وسيلة لتوفير الحماية الكاملة للمو          

    .أنه يمكن اتخاذ خطوات احترازية

المستخدمون يضعون باختيارهم الحر معلومات على جميع مواقع الشبكات االجتماعيـة، وهـم ال              

    "عدم وعي"يانا خطورة هذا األمريدركون أح

 من جهته يشير الخبير األرجنتيني المتخصص في مجال تأمين المعلومات على اإلنترنـت فابيـان       

إلى أن شبكات التواصل االجتماعي تعد مثاال واضحا على أن الناس ليسوا على وعي كامل                تشيرا

    .ي يكشفون عنها على هذه الشبكاتبعد بأهمية المعلومات الت

يـضع المـستخدمون     وقال تشيرا إنه رغم تطبيق القوانين لحماية األمن الشخصي على اإلنترنت          

يدركون أحيانا خطـورة    مواقع الشبكات االجتماعية، وهم ال      باختيارهم الحر معلومات على جميع      

    .هذا األمر

وأوضح أن ذلك ال يعني أن على المستخدمين االنسحاب من المشاركة في هـذه الـشبكات التـي                  

تضخمت في األعوام األخيرة، ولكن يجب استخدامها بحذر وأن يكون المرء على وعـي شـديد                

    .ات االجتماعيةبأهمية أي معلومات يضعها على الشبك

  

وأكد تشيرا أن الشخص الذي يسعى إلى سرقة المعلومات يقوم باالتـصال ويـضيف الـشخص                

    .ه ويبعث برسائل بهدف كسب الثقةالمطلوب سرقة المعلومات منه إلى قائمة أصدقائ

وبعد فترة يبعث الشخص المستغل ملفا مع شفرة خفية بداخله ليستخدمها في الدخول إلـى جهـاز                 

    .ر الضحيةكمبيوت

  

  

    "يةحاجات نفس"

 تهديد، حيث إن المستخدمين يكشفون    وتلعب الناحية النفسية دورا في تعرض المواقع االجتماعية لل        

غالبا عن معلومات بأكثر مما ينبغي بسبب الحاجة إلى التواصل مع اآلخرين والتعبير عن أفكـار                

    .عيةلى اآلخرين في الحياة الواقومشاعر ال يستطيعون توصيلها إ



 ٥٨

قال األستاذ بقسم علم النفس بجامعة المكسيك الوطنية المستقلة جورجي ألفـاريز             وفي هذا الصدد  

    .س ال يأخذون حذرهم إلى حد كبيرإن النا مارتينز

وأضاف أن هناك أشخاصا كثيرين يشعرون بمزيد من الثقة عند االتصال وفعـل جميـع أنـواع                 

 االفتراضية بأكثر مما يفعلون في الحياة الواقعية، وهذا         األشياء من خالل هذه الشبكات االجتماعية     

  "أنت شخص حقيقي أم أنت على فيسبوك؟"يقود إلى المزحة التي تقول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

א :א
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"Facebook"א
א

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  النشأة والتطور" Facebook"موقع: المبحث الثالث
  

  "Facebook"تعريف بموقع 
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من صـديق لزيـارة مجموعتـه علـى      يحدث أن تخترق بريدك اإللكتروني رسالة تحمل دعوة

المقصود منها أو الهدف من الموقع، فالمواقع  ، قد ال يفهم مستلم الرسالة ماfacebook.comموقع

ذو  facebook لفهمها جيدا، وعلى الـرغم مـن أن موقـع    الكبرى تحتاج إلى جوالت استكشافية

  )١(.إال انه أصبح اليوم من أكثر المواقع زيارة في العالم  تداعب فضول الزوارواجهة بسيطة

  

  

 يمكن الدخول إليـه مجانـاً    للتواصل االجتماعي موقع ويب   )  Facebook: باإلنجليزية(فيس بوك   

 لها؛ فالمستخدمون بإمكانهم االنـضمام      كملكية خاصة ودة المسئولية   محد" فيس بوك "وتديره شركة   

ة أو جهة العمل أو المدرسة أو اإلقليم، وذلك من أجـل االتـصال              إلى الشبكات التي تنظمها المدين    

كذلك، يمكن للمستخدمين إضافة أصدقاء إلى قائمة أصدقائهم وإرسـال          . باآلخرين والتفاعل معهم  

ويشير اسـم الموقـع   . الرسائل إليهم، وأيضا تحديث ملفاتهم الشخصية وتعريف األصدقاء بأنفسهم        

 إلـى   الواليات المتحـدة األمريكيـة     في   والمدارس التمهيدية  الكلياتإلى دليل الصور الذي تقدمه      

 كوسـيلة   الحـرم الجـامعي   س والطلبة الجدد، والذي يتضمن وصفًا ألعضاء        أعضاء هيئة التدري  

  )٢(.للتعرف إليهم

  

مثال لم . الطلبة بولعه الشديد باالنترنت، بشكل تقليدي كربيرج، الذي كان مشهورا بينلم يفكر جو

ببساطة فكر في .. يجتذب اإلعالنات، أو إلى نشر أخبار الجامعة أو  يسع إلى إنشاء موقع تجاري

التواصل بين طلبة الجامعة على أساس أن مثل هذا التواصل، إذا تم بنجاح، سيكون  تسهيل عملية

فـيس  "موقعه   جوكربيرج حقق نجاحا سريعا في وقت قصير وأطلق جوكربيرج.شعبية جارفة له

  .، وكان له ما أراد٢٠٠٤في عام " بوك

  

  )٣(" Facebook"قصة موقع 

 

الطلبة في جامعة هارفارد  عندما جلس مارك جوكربيرج أمام شاشة الكمبيوتر في حجرته بمساكن

                                                 
  ، موقع شباب ليبيا " ماهو الفيس بوك "،سميح فتحى )1(

html.14622t/vb/com.thslibyanyou.www://http ، م٢٠١١ أبريل ٢٢  
  ٢٠١٠يونيو ١٠  org.wikipedia.ar://http ،فيس بوكموقع ، ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، غير معروف)2(
،  نسمة فلسطينموقع، " ماهو الفيس بوك"،" غير معروف")3(

1253=t?php.showthread/vb/net.falsten.www://http، ٢٠١٠ نوفمبر ١٩.  
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االنترنت، كان لديه هدف واضـح، وهـو    جديدا على شبكةاألمريكية العريقة، وبدأ يصمم موقعا 

  .تبادل أخبارهم وصورهم وآرائهم تصميم موقع يجمع زمالءه في الجامعة ويمكنهم من
  

بين طلبة جامعة هافارد، واكتسب شعبية واسعة بينهم، األمر الـذي   فسرعان ما لقي الموقع رواجا

موقع لتشمل طلبة جامعات أخـرى أو طلبـة   من يحق لهم الدخول إلى ال شجعه على توسيع قاعدة

   .إلى التعرف على الحياة الجامعية مدارس ثانوية يسعون

  

ثـم قـرر   . الجامعات والمدارس الثانوية لمدة سنتين قاصرا على طلبة" فيس بوك"واستمر موقع 

وهي أن يفتح أبواب موقعه أمام كل من يرغـب فـي    جوكربيرج أن يخطو خطوة أخرى لألمام،

 مليون مستخدم فـي  ١٢مستخدمي الموقع، إذ ارتفع من  مه، وكانت النتيجة طفرة في عدداستخدا

 مليون مستخدم حاليـا، ويأمـل أن   ٤٠الماضي إلى أكثر من  كانون األول من العام/شهر ديسمبر

  .٢٠٠٧بنهاية عام   مليون مستخدم٥٠يبلغ العدد 

 

لمبرمجين ليقدموا خدمات جديدة لزواره، ا وفي نفس الوقت قرر أيضا أن يفتح أبواب الموقع أمام

 .لالسـتفادة مـن قاعدتـه الجماهيريـة الواسـعة          وان يدخل في تعاقدات مع معلنـين يـسعون        

  

النجاح السريع الذي حققه الموقـع أنظـار العـاملين فـي صـناعة       وكان من الطبيعي أن يلفت

بر االنترنـت ينمـو   واضحا أن سوق شبكات التواصل االجتماعي ع المعلومات، فمن ناحية بات

ومـن ناحيـة   . هاما لدى مستخدمي االنترنت خاصة من صغار السن بشكل هائل، ويسد احتياجا

   .في هذا المجال بشكل كبير "فيس بوك"أخرى نجح موقع 

  
  

  .موقعه بمبلغ مليار دوالر العام الماضي وكانت النتيجة أن تلقى جوكربيرج عرضا لشراء

 عاما، فقط فاجأ كثيرين من حوله برفض ٢٣وعمره   جوكربيرج،إال أن! مليار دوالر ال تكفي

   مليون فرد حاليا٤٠اكثر من  موقع فيس بوك يستخدمه.العرض

 

جاء بعد عام واحد فقط من قيام شركة  وتوقع كثيرون أن يندم على هذا الرفض، خاصة وانه

، "ماي سبيس"شراء موقع االسترالي روبرت ميردوخ، ب ، التي يمتلكها المليونير"نيوزكوربوريشن"
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  . مليون دوالر٥٨٠بمبلغ  وهو موقع للعالقات االجتماعية،

 

رأى أن قيمة شبكته أعلى كثيرا من المبلغ  أما سبب رفض جوكربيرج لهذا العرض فيرجع إلى انه

ربما لم يقدر "فاينانشيال تايمز البريطانية فانه  وحسبما قال في مقابلة مع صحيفة. المعروض

وأضاف أن عملية االتصال بين الناس ذات اهمية ". بما تستحق يمة الشبكة التي بنيناهاكثيرون ق

استطعنا أن نحسنها قليال لعدد كبير من الناس فان هذا سيكون له اثر اقتصادي هائل  اذا"بالغة، و

  ."العالم كله على

 

 ستريت وول"صحيفة  فقد قالت. واثبت واقع الحال انه كان محقا في رفضه هذا العرض

% ٥ميكروسوفت تسعى لشراء  ، ابرز الصحف االقتصادية األمريكية، االثنين إن شركة"جورنال

" األمر الذي يعني ان قيمة فيس بوك  مليون دوالر،٥٠٠ الى ٣٠٠بقيمة من " فيس بوك"من قيمة 

 يشار الى أن شركة ميكروسوفت تحتكر .مليارات الكلية تصل الى مبلغ من ستة الى عشرة

  .بوك في الوقت الراهن نات االنترنت على شبكة فيسإعال

 

 أن يستمر النمو في مستخدمي الشبكة بحيث يتضاعف عدد المستخدمين كل ستةجوكربيرج يريد و

جوكربيرج ال  ، وان كان"فيس بوك"أشهر، ويريد تقديم المزيد من الخدمات التفاعلية في شبكة 

هناك منافسة شرسة . سهال ال أن الطريق ليسإ ،يفضل عموما الحديث عن خططه طويلة األجل

الذي سيبلغ عدد مستخدميه اكثر  "ماي سبيس"من عدة مواقع للعالقات االجتماعية، أبرزها موقع 

   .االجتماعية في العالم  مليون فرد، ويعد اكبر شبكة للعالقات٢٠٠من 

  

 باستخدام المعلومات نظام يسمح للمعلنين هناك أيضا تقارير تحدثت عن قيام فيس بوك بتطوير

ما ينفيه زوكربرج اذ أن مثل هذا النظام يثير  التي يقدمها مستخدمو الشبكة عن أنفسهم، وهو

   .بها مستخدمو الشبكة تساؤالت عن مدى الخصوصية التي يتمتع

ايلول مذكرة / سبتمبر٢٤يوم االثنين  باإلضافة إلى ذلك فقد وجه المدعي العام في نيويورك

للشبكة ان فحصا أوليا أوضح وجود أوجه  ، وقال في خطاب"فيس بوك"ولين في استدعاء لمسئ

وقد قام احد المحققين . الشبكة، خاصة صغار السن قصور في الحماية التي يتمتع بها مستخدمو

ودخل على موقع للشبكة فتعرض لمالحقة جنسية من قبل بعض  بالتظاهر بأنه شاب صغير السن
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 .المستخدمين

 

مكتبه وجد  دعي العام لوالية كونيكتتيكيت ريتشارد بلومينثال لوكالة رويترز لالنباء انقال الم كما

الشبكة القيام بالكثير  ثالثة من المدانين بجرائم جنسية ضمن شبكة مستخدمي فيس بوك، وان على

  .وصفه من الخطوات قبل ان يشعر بالرضا الكامل تجاهها على حد

 

 .مستخدميها حريصة على القيام بكل ما هو ممكن لحمايةومن جانبها تؤكد الشبكة أنها 

كال الرجلين بدأ . بيرج على طريق بيل جيتس؟ يبدو التشابه واضحا بين بيل جيتس ومارك جوكر

العمر، وكالهما أصبح من أصحاب الماليين  العمل في صناعة المعلومات في بداية العشرينات من

نجاحا وتغييرا في سوق المعلومات استفاد  أثمرتفي العشرينات أيضا، وكالهما صاحب رؤية 

   .منه الماليين في العالم

  

 درس في جامعة هارفارد، وان كان جيتس لم يكمل دراسته بسبب انشغاله بتطوير برامج وكالهما

 بل ان .ذكرنا وبين الرجلين ايضا عالقة عمل تتجه الى التطور والتوسع كما. الحاسبات الشخصية

   .رج تبدو لحد من قريبة من مالمح جيتسمالمح وجه زوكرب

، هو األغنى على وجه كوكبنا حـسب تـصنيف مجلـة    ١٩٥٥جيتس، الذي ولد في عام  غير ان

 االمريكية، وهو صاحب اكبر شركة لبرامج الكمبيوتر في العالم، كما انه اكبر متبـرع  "فوربس

يحقـق نجاحـا    ثير إذا أرادا أن وهذا يعني ان على جوكربرج القيام بالك.للعمل الخيري في العالم

  .يقارب ماحققه جيتس

  

  )١(تاريخ الموقع 

)  Face Match: جليزيةباإلن" (فيس ماش"انطلق موقع الفيس بوك كنتاج غير متوقع من موقع 

 يعتمد على نشر صور لمجموعة من Hot or Not، وهو موقع من نوع لجامعة هارفاردالتابع 

 بابتكار الفيس مارك زوكربيرجوقد قام .  رواد الموقع للشخص األكثر جاذبيةاألشخاص ثم اختيار

. ، عندما كان يرتاد جامعة هارفارد كطالب في السنة الثانية٢٠٠٣ من عام  أكتوبر٢٨ماش في 

                                                 
   .،مرجع سابق " غيرمعروف"(1)
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في القيام في هذه األثناء، كان زوكربيرج يقوم بإنشاء مدونة حول إحدى الفتيات ويحاول التفكير 

  . بأمر ما قد يثنيه عن التفكير في هذه الفتاة

استخدم صورا مجمعة من " "فيس ماش"، فإن موقع هارفارد كريمسونووفقًا لما نشرته جريدة 

لجامعية مع وضع صورتين  والخاص بتسعة من طلبة المدينة ااإلنترنتدليل الصور المتاح على 

وكي يتمكن ". األكثر جاذبية"بجانب بعضهما البعض ودعوة المستخدمين إلى اختيار الشخص 

 الخاصة حاسوبالزوكربيرج من تأسيس الموقع، فإنه لجأ إلى اختراق مناطق محمية في شبكة 

إن مبادرة جامعة هارفارد . "بجامعة هارفارد، وقام بنسخ صور خاصة بالطلبة في السكن الجامعي

باتخاذ إجراء مضاد لذلك الفعل ربما يرجع ألسباب قانونية دون إدراك القيمة الحقيقية لذلك 

ربيرج في مدونته ، ورد ذلك على لسان زوك"االنتهاك الذي ربما يحدث للعديد من الكليات األخرى

ولكن هناك أمر واحد مؤكد، وهو أنني ارتكبت حماقةً : "يستطرد زوكربيرج قائالً. الشخصية

على كل حال إن أي شخص آخر كان سيقوم بذلك في نهاية . عندما أقدمت على إنشاء ذلك الموقع

رم الجامعي، وسرعان ما تم توجيه الموقع إلى العديد من وحدات الخدمة الخاصة بالح...". األمر

وقد قامت إدارة الجامعة باتهام . ولكن تم إغالقه بعد بضعة أيام من قبل إدارة جامعة هارفارد

زوكربيرج بخرق قانون الحماية وانتهاك حقوق التأليف والنشر وكذلك انتهاك خصوصية األفراد، 

  . اية األمرمما يعرضه للطرد من الجامعة؛ ولكن تم إسقاط جميع التهم الموجهة إليه في نه

 على "الفيس بوك"وفي النصف الثاني من العام الدراسي نفسه، قام زوكربيرج بتأسيس موقع 

وقد أدلى زوكربيرج . ٢٠٠٤ من عام  نوفمبر٤ وتحديدا في thefacebook.comالنطاق 

لقد كان الجميع يتحدثون عن دليل الصور العالمي "بتصريح لجريدة هارفارد كريمسون قائالً، 

أعتقد أنه من السخف أن تستغرق الجامعة عامين للقيام بمثل هذا ". "المأخوذة في جامعة هارفارد

  .العمل

كانت ". ضون أسبوع واحد فقطغ أن أقوم باألمر على نحو أفضل منهم بكثير وفي  يمكنني

عضوية الموقع قاصرة في بداية األمر على طلبة هارفارد كوليدج أقدم كليات جامعة هارفارد، 

وخالل الشهر األول من إتاحة الموقع لالستخدام، قام أكثر من نصف الطلبة الذين لم يتخرجوا بعد 

المدير (وبعد فترة وجيزة، انضم كل من إدواردو سافرين . التسجيل في هذه الخدمةمن الجامعة ب

 وكريس هيوز) رسام جرافيك(وأندرو ماكوالم ) مبرمج (وداستين موسكوفيتز) التنفيذي للشركة

، فتح الفيس بوك ٢٠٠٤ من عام مارسوفي شهر . إلى زوكربيرج لمساعدته في تطوير الموقع
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م جميع بعد ذلك، اتسع الموقع أكثر وفتح أبوابه أما. وييل وكولومبيا ستانفوردأبوابه أمام جامعات 

 كندا، وشيًئا فشيًئا أصبح متاحا للعديد من الجامعات في آيفي ليجكليات مدينة بوسطن وجامعة 

ة ، تم نقل مقر الفيس بوك إلى مدين٢٠٠٤ من عام يونيووفي شهر . والواليات المتحدة األمريكية

 من اسمها بعد شراء اسم theوقد قامت الشركة بإسقاط كلمة . كاليفورنيا في والية بالو آلتو

كما قام الفيس بوك .  دوالر أمريكي٢٠٠٠٠٠ نظير مبلغ ٢٠٠٥ عام facebook.comالنطاق 

  ، وهو ما أشار إليه زوكربيرج ٢٠٠٥ارس الثانوية في سبتمبر من عام بإصدار نسخة للمد

فخالل هذه الفترة، كانت شبكات المدارس الثانوية بحاجة إلى دعوة . بالخطوة المنطقية التالية

بعد ذلك، أتاح الموقع اشتراك الموظفين من العديد من الشركات، ومن بينها . لالنضمام إلى الموقع

، فتح الموقع أبوابه ٢٠٠٦ من عام  سبتمبر٢٦وفي . مايكروسوفت وشركة أبل المندمجةشركة 

 بريد إليكترونيين لديهم عنوان أمام جميع األفراد البالغين من العمر ثالثة عشر عاما فأكثر والذ

لين ، أعلن القائمون على إدارة الفيس بوك أن اتخاذ مدينة دب٢٠٠٨وفي أكتوبر من عام . صحيح

  . عاصمة أيرلندا مقرا دوليا له

  )١( النواحي المالية

 في يونيو من عام دوالر أمريكي ٥٠٠٠٠٠تلقى موقع فيس بوك أول عرض استثماري بمبلغ 

ثم أعقب ذلك األمر استثمارا آخر بعد عام . "باي بال" أحد مؤسسي شركة بيتر ثييل من ٢٠٠٤

 مليون ٢٧,٥، ثم "آكسيل بارتنرز" من شركة رأس مال مخاطر مليون دوالر من ١٢,٧واحد بلغ 

 التي تم تسريبها، وجد بيانات التدفق النقديوفي أحد . "جرايلوك بارتنرز"دوالر أخرى من شركة 

 مليون ٣,٦٣، تكبد موقع الفيس بوك خسارة صافية تقدر بنحو ٢٠٠٥ السنة الماليةأنه خالل 

  . دوالر

 يوليو ١٩ في "نيوزكورب" إلى شركة "ماي سبيس" الشهير التواصل االجتماعيومع بيع موقع 

، انتشرت بعض الشائعات التي تروج الحتمالية بيع موقع الفيس بوك إلحدى شركات ٢٠٠٥لعام 

 ٢٨وفي . يرج بأنه ال يعتزم ذلك، ونفى صحة تلك الشائعاتوقد صرح زوكرب. اإلعالم الكبرى

 أن المفاوضات جارية بشأن شراء موقع الفيس "بيزنس ويك"، نشرت مجلة ٢٠٠٦مارس من عام 
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 مليون دوالر من مزايد لم ٧٥٠وردا على ذلك، رفض الفيس بوك عرضا بالبيع يقدر بنحو . بوك

  .  مليار دوالر٢يتم اإلفصاح عن اسمه، وانتشرت شائعات أخرى بزيادة سعر العرض حتى بلغ 

" فيس بوك"، تم عقد مباحثات جادة بين القائمين على إدارة شركة ٢٠٠٦، سبتمبروفي شهر 

وقد صرح ثييل، الذي كان أحد أعضاء مجلس .  بشأن شراء الفيس بوك مقابل مليار دوالر"ياهو"و

 مليار دوالر بناء على ٨إدارة الفيس بوك آنذاك، بأن التقييم الداخلي للموقع قد بلغ حوالي 

" فياكوم" مليار دوالر سنويا، مقارنةً بشراء شركة ١ بمعدل ٢٠١٥اإليرادات المتوقعة حتى عام 

  . ، وهي شركة تخاطب فئة مستهدفة من الجمهور وفقًا لخصائصه السكانيةإم تي فيلشبكة 

، صرح زوكربيرج بأن مسألة بيع الفيس بوك غير واردة على اإلطالق ٢٠٠٧، يوليووفي شهر 

كما أننا ...لى بيع الشركةإننا ال نسعى إ: "ألنه يود الحفاظ على استقاللية الشركة، حيث أشار قائالً

فذلك األمر ال يمثل غايتنا الرئيسية .  في أي وقت قريب األولي لالكتتاب العامالطرحال نفكر في 

  ." في الوقت الراهن

٪ ٥عرضا إلى الفيس بوك بشراء نحو " مايكروسوفت"، قدمت شركة ٢٠٠٧، سبتمبروفي شهر 

وفي الشهر نفسه، أبدت .  مليون دوالر٥٠٠ إلى ٣٠٠من أسهم الشركة بقيمة تتراوح ما بين 

  . ، اهتماما بشراء حصة في الفيس بوك"لجوج"العديد من الشركات، ومن بينها شركة 

اء حصة في فيس بوك بلغت أنها قامت بشر| مايكروسوفت|، أعلنت شركة ٢٠٠٧،  أكتوبر٢٤في 

 مليار ١٥ مليون دوالر، حيث قُدرت القيمة الضمنية الكلية للموقع بحوالي ٢٤٠٪ بقيمة ١,٦

قامت بشراء سهم مفضل يتضمن حقوقًا خاصة " مايكروسوفت"وعلى الرغم من ذلك، فإن . دوالر

 حملة األسهم ستتقاضى مستحقاتها قبل" مايكروسوفت"، وهو ما يعني أن "حقوق التصفية"مثل 

بشرائه يخول لها الحق في " مايكروسوفت"كما أن السهم الذي قامت . العادية في حالة بيع الشركة

  . نشر اإلعالنات الدولية على الفيس بوك

 مليون دوالر في ٦٠ باستثمار هونج كونج، قام لي كا شينج ملياردير ٢٠٠٧في نوفمبر من عام 

  . الفيس بوك
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 إلى عمليات بيع خاصة قام بها "بيزنس ويك"، أشارت مجلة ٢٠٠٨في أغسطس من عام 

الموظفون، وكذلك عمليات شراء قامت بها شركات رأس المال المخاطر كانت وال تزال تتم عند 

  .  مليار دوالر٥ و٣,٧٥أسعار األسهم، وهو ما جعل القيمة اإلجمالية للشركة تتراوح ما بين 

ال أعتقد أنه يمكن النظر إلى الشبكات : "، صرح زوكربيرج٢٠٠٨ من عام أكتوبروفي 

االجتماعية باعتبارها وسيلة للتربح بالطريقة نفسها التي تتم من خاللها عمليات البحث على 

وفي غضون ثالث سنوات من اآلن، علينا أن نفكر في الشكل الذي ينبغي أن يكون ... اإلنترنت

 يمكن القول إن ذلك األمر يمثل أولى اهتماماتنا في الوقت ولكن ال. عليه النموذج األمثل للموقع

  ." الراهن

  )١( استخدامات الموقع

  

يمكن لمستخدمي الفيس بوك االنضمام إلى واحدة أو أكثر من الشبكات التي تقوم كل من المدينة 

ل مع فهذه الشبكات تمكن المستخدمين من التواص. أو جهة العمل أو المدرسة أو اإلقليم بتأسيسها

كما يمكن للمستخدمين أيضا االتصال بأصدقائهم مع السماح لهم . أعضاء آخرين في الشبكة نفسها

  . بالوصول إلى ملفاتهم الشخصية

. إعالنات الشعاريقدم الموقع خدماته للمستخدمين مجانًا، ويجني أرباحه من اإلعالنات بما في ذلك 

يمكن للمستخدمين إنشاء ملفات شخصية تتضمن بعض الصور وقوائم االهتمامات الشخصية، 

وكوضع . مام إلى مجموعات من األصدقاءويمكن تبادل الرسائل العامة أو الخاصة واالنض

افتراضي، فإن عرض البيانات التفصيلية للملف الشخصي يكون مقتصرا على المستخدمين من 

  . الشبكة نفسها الواحدة وبعض االستثناءات المحدودة األخرى

،ويقوم خدمة إعالنات الشعارالشريك الحصري للفيس بوك في تقديم " مايكروسوفت"وتعتبر شركة 

" مايكروسوفت" الخاصة بشركة قائمة اإلعالناتالفيس بوك بطرح اإلعالنات التي تتضمنها 

 على بحوث التسويق، إحدى الشركات المتخصصة في "كومسكور"ووفقًا لما ذكرته شركة . فحسب

اإلنترنت، فإن الفيس بوك يقوم بتجميع قدر من البيانات من خالل رواده يضاهي ما يتوفر من 

  ."ياهو"، ولكن أقل إلى حد ما من شركة "مايكروسوفت"جوجل و"بيانات لدى شركتي 
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  )١(سمات الموقع 

، ولكن يبدو أن "سماي سبي"و" فيس بوك"عادةً ما تقوم وسائل اإلعالم بعقد المقارنات بين موقعي 

يتيح للمستخدمين تزيين " ماي سبيس"فموقع . أشهر الفروق بين الموقعين هو مستوى التخصيص

، بينما يوفر )Cascading Style Sheets (CSS وHTMLملفاتهم الشخصية باستخدام لغة 

  .  فقطالنص العاديانية استخدام إمك" فيس بوك"موقع 

. ضهم البعضيتضمن الفيس بوك عددا من السمات التي تتيح للمستخدمين إمكانية التواصل مع بع

رة عن مساحة مخصصة في صفحة  أو لوحة الحائط وهي عباWallومن بين هذه السمات سمة 

 الملف الشخصي ألي مستخدم بحيث تتيح لألصدقاء إرسال الرسائل المختلفة إلى هذا المستخدم،

افتراضية إلثارة االنتباه إلى بعضهم " نكزة" أو النكزة التي تتيح للمستخدمين إرسال Pokesوسمة 

، وسمة )وهي عبارة عن إشعار يخطر المستخدم بأن أحد األصدقاء يقوم بالترحيب به(البعض 

Photos أو الصور التي تمكن المستخدمين من تحميل األلبومات والصور من أجهزتهم إلى 

أماكنهم وما  أو الحالة التي تتيح للمستخدمين إمكانية إبالغ أصدقائهم بStatusالموقع، وكذلك سمة 

جدير بالذكر أنه يمكن مشاهدة لوحة الحائط الخاصة . يقومون به من أعمال في الوقت الحالي

. بالمستخدم ألي شخص يمكنه مشاهدة الملف الشخصي لهذا المستخدم وفقًا إلعدادات الخصوصية

ى ، أتاح الفيس بوك إمكانية إرسال رسائل مرفقة تتضمن أي شيء إل٢٠٠٧في يوليو من عام 

  . لوحة الحائط، الذي كان مقتصرا من قبل على المحتويات النصية فقط

 سبتمبر ٦ففي . وبمرور الوقت، بدأ الفيس بوك في إضافة العديد من السمات الجديدة إلى الموقع

 أو التغذية اإلخبارية التي تظهر على News Feed، تم اإلعالن عن سمة ٢٠٠٦من عام 

الصفحة الرئيسية لجميع المستخدمين، حيث تقوم بتمييز بعض البيانات مثل التغييرات التي تحدث 

في . ي الملف الشخصي، وكذلك األحداث المرتقبة وأعياد الميالد الخاصة بأصدقاء المستخدمف

بداية األمر، أثارت هذه السمة حالة من االستياء بين مستخدمي الفيس بوك؛ حيث شكا البعض من 

سوء التنظيم وكثرة البيانات غير المرغوب فيها، بينما عبر البعض اآلخر عن مخاوفهم من أن 

مثل التغييرات التي تطرأ على (ي ذلك إلى سهولة تعقب اآلخرين ألنشطتهم الشخصية يؤد

وردا على تلك الحالة من ). عالقاتهم واألحداث المختلفة والمحادثات التي يتبادلونها مع اآلخرين
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االستياء، قدم زوكربيرج اعتذارا عن إخفاق الموقع في تقديم سمات مناسبة يمكن تخصيصها على 

ومنذ ذلك الحين، صارت لدى المستخدمين القدرة على التحكم في . يحفظ خصوصية األفرادنحو 

فضالً عن ذلك، فإنه يمكن . نوع البيانات التي يمكن تبادلها مع األصدقاء بصورة تلقائية

للمستخدمين منع أصدقائهم من مشاهدة التحديثات التي تطرأ على أنواع محددة من األنشطة التي 

 مثل التغيير في الملف الشخصي أو الرسائل المكتوبة على لوحات الحائط الخاص بهم يقومون بها

  . وألصدقاء الذين تمت إضافتهم مؤخرا

، حيث يمكّن المستخدمين من تحميل Photosمن أشهر التطبيقات على موقع الفيس بوك تطبيق 

يوفر الفيس بوك لمستخدميه إمكانية تحميل كم هائل من الصور . األلبومات والصور إلى الموقع

   "فوتوباكيت"قعي  مثل موخدمات استضافة الصوري تقدم إلى الموقع مقارنة بالمواقع األخرى الت

في الماضي، كان عدد . الذين يضعان حدا لعدد الصور التي يسمح للمستخدم بتحميلها"فليكر"و

وعلى .  صورة لأللبوم الواحد٦٠الصور التي يمكن للمستخدمين تحميلها على الموقع يقتصر على 

د للصور قد يصل الرغم من ذلك، فقد ذكر بعض المستخدمين أنه يمكنهم إنشاء ألبومات بحد جدي

وحتى الوقت الراهن، لم يتمكن أحد من تحديد السبب وراء إمكانية تحميل .  صورة٢٠٠إلى 

يمكن .  صورة لأللبوم، في حين ال يمكن لآلخرين القيام بذلك٢٠٠بعض األعضاء لعدد يصل إلى 

لذي ضبط إعدادات الخصوصية لأللبومات الفردية، وبالتالي الحد من مجموعات المستخدمين ا

فعلى سبيل المثال، يمكن ضبط إعدادات الخصوصية أللبوم ما بحيث . يمكنهم مشاهدة ألبوم معين

تتيح ألصدقاء المستخدم فقط مشاهدة األلبوم، بينما يمكن ضبط إعدادات الخصوصية في ألبوم آخر 

 من السمات األخرى الخاصة. على نحو يتيح لجميع مستخدمي الفيس بوك مشاهدة هذا األلبوم

فعلى سبيل المثال، إذا كانت . المستخدمين في صورة ماميةتس القدرة على Photosبتطبيقات 

إحدى الصور تشتمل على أحد أصدقاء المستخدم، فإنه يمكن للمستخدم تسمية الصديق الموجود في 

وسوف يؤدي ذلك إلى إرسال تنبيه لهذا الصديق بأنه قد تم . هذه الصورة إو إضافة تعليق ما

  . ه الصورةتسميته، مع تزويده برابط لمشاهدة هذ

، ٢٠٠٦ من شهر أغسطس لعام ٢٢ أو تعليقات الفيس بوك في Facebook Notesتم تقديم سمة 

وقد تمكن . وهي سمة متعلقة بالتدوين تسمح بإضافة العالمات والصور التي يمكن تضمينها

 "بلوجر" و"اليف جورنال" و"زانجا"المستخدمون في وقت الحق من جلب المدونات من مواقع 

أبريل  ٧وخالل األسبوع الذي وافق . وغيرها من المواقع األخرى التي تقدم خدمات التدوين
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 إلى شبكات االتصال باستخدام برنامج ائل فوريةإرسال رس، أصدر الفيس بوك تطبيق ٢٠٠٨

Comet وأطلق عليه اسم "Chat " ،ويوفر هذا التطبيق للمستخدمين إمكانية التواصل مع أصدقائهم

  . الموجودة على سطح المكتببرامج إرسال الرسائل الفوريةوهو يشبه في أداء وظيفته 

 أو الهدايا، التي تتيح للمستخدمين إرسال Gifts، أطلق الفيس بوك سمة ٢٠٠٧ فبراير عام ٨في 

. ستقبال الهديةهدايا افتراضية إلى أصدقائهم تظهر على الملف الشخصي للمستخدم الذي يقوم با

 مايو من عام ١٤في .  دوالر لكل هدية، ويمكن إرفاق رسالة شخصية بها١,٠٠تتكلف الهدايا 

 أو السوق الذي يتيح للمستخدمين نشر إعالنات Marketplace، أطلق الفيس بوك سمة ٢٠٠٧

، حيث كريجزليست بمقارنة هذا التطبيق مع موقع "سي نت"وقد قامت شركة . مبوبة مجانية

دام أشارت إلى أن الفارق الرئيسي بينهما يتمثل في أن القوائم التي ينشرها المستخدم باستخ

Marketplace تتم مشاهدتها من قبل المستخدمين من الشبكة نفسها، أما القوائم المنشورة في 

  . كريجزليست فيمكن ألي شخص مشاهدتها

ـ نسخة تجريبية من " Facebook Beta"، قدم الفيس بوك إمكانية ٢٠٠٨ يوليو من عام ٢٠في 

تخدام الخاصة بمستخدميه على الفيس بوك ـ عبارة عن إعادة تصميم مبتكرة لواجهات االس

، وتم فصل الملفات الشخصية إلى "Wall"و" Mini-Feed"كما تم دمج سمتي . شبكات محددة

وبعد . أجزاء ذات عالمات تبويب، كما تم بذل جهد بالغ من أجل التوصل إلى شكل أكثر تنظيما

األمر، فإن الفيس بوك أن كانت حرية االنتقال إلى اإلصدار الجديد متاحة للمستخدمين في بادئ 

  . ٢٠٠٨بدأ في إحالة المستخدمين إلى هذه النسخة الجديدة اعتبارا من سبتمبر 

، تم اإلعالن عن اختبار الفيس بوك لطريقة جديدة في ٢٠٠٨ من شهر ديسمبر لعام ١١في 

  . تسجيل الدخول بشكل أبسط

  

  

  )١( نظام تشغيل الفيس بوك 
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، ٢٠٠٧ مايو من عام ٢٤ ـ في Facebook Platform قام الفيس بوك بطرح نظام تشغيل ـ

 يمكن أن تتفاعل مع تطبيقات من أجل إنشاء لمطوري البرامج إطار عملويعتمد ذلك على توفير 

طلق عليها كما تم تقديم لغة برمجة تستخدم عالمات الترميز ُأ. سمات الفيس بوك الرئيسية

Facebook Markup Languageم هذه اللغة من أجل تخصيص ويتم استخدا.  في الوقت نفسه

وباستخدام التطبيق السابق، تمكن الفيس بوك .الشكل العام للتطبيقات التي يقوم المطورون بإنشائها

، الذي يتيح للمستخدمين إرسال هدايا افتراضية Giftsمن إصدار العديد من التطبيقات الجديدة مثل 

، الذي يتيح للمستخدمين نشر إعالنات مبوبة مجانية، Marketplaceإلى بعضهم البعض، وتطبيق 

 أو أحداث، الذي يوفر للمستخدمين وسيلة إلبالغ األصدقاء عن األحداث Eventsوكذلك تطبيق 

ادل أفالم الفيديو المنزلية  أو فيديو، الذي يوفر إمكانية تبVideoقب وقوعها، وأخيرا تطبيق المرت

  .بين المستخدمين

 من التطبيقات التي تم إنشاؤها على نظام التشغيل، وهذان Scrabble وChessويعد تطبيقا 

وجدير بالذكر أن هذه األلعاب . التطبيقان يتيحان للمستخدمين إمكانية لعب مباريات مع أصدقائهم

؛ بمعنى أن الخطوات التي يقوم بها المستخدم يتم حفظها على الموقع، مع إتاحة غير تزأمنية

خر للقيام بالخطوة التالية في أي وقت من األوقات بدالً من القيام بها على الفرصة أمام الطرف اآل

  . الفور بعد الخطوة السابقة

، كان قد تم تطوير حوالي سبعة آالف تطبيق على ٢٠٠٧وبحلول الثالث من شهر نوفمبر لعام 

Facebook Platformاثاني وبحلول المؤتمر السنوي ال. ، فضالً عن تطوير مائة تطبيق يومي

، فإن عدد التطبيقات كان قد بلغ ٢٠٠٨ يوليو من عام ٢٣ في F8لمطوري نظام تشغيل 

  . ٤٠٠,٠٠٠،في حين تجاوز عدد المطورين المسجلين ٣٣,٠٠٠

في غضون بضعة أشهر من إصدار نظام التشغيل الخاص بالفيس بوك، أثيرت العديد من 

، والتي تتضمن تطبيقات خاصة بالفيس بوك تطارد المستخدمين الرسائل المزعجةالمشكالت بشأن 

ويعتقد أن ذلك األمر واحد من األسباب المحتملة للتراجع في عدد رواد . وتجعلهم يطلبون تثبيتها

  وحتى٢٠٠٧، حيث قل عدد رواد الموقع في الفترة من ديسمبر ٢٠٠٨الفيس بوك مع بداية عام 

  .٢٠٠٤، وهو ما يعد التراجع األول للموقع منذ إصداره في عام ٢٠٠٨يناير 



 ٧٢

  )١( iPhoneتطبيقات أجهزة 

 الذي يقدم طريقة عرض ٢٠٠٧ أغسطس في شهر Facebook iPhoneكما تم إصدار موقع 

 ١,٥، وصل عدد المستخدمين إلى ٢٠٠٨ يوليو، وبحلول شهر iPhoneخاصة تناسب جهاز 

 iPhoneكما تم طرح تطبيق مجاني ألجهزة . مليون فرد يقومون باستخدامه بصورة منتظمة

. ٢٠٠٨ من عام يوليو، وذلك في "Facebook for iPhone" أطلق عليه اسم iPod Touchو

  . مليون مستخدم شهريا واكثر١٠٠وقد وصل هذا التطبيق إلى 

  )٢( قبول الموقع لدى المستخدمين

، يعد الفيس بوك أشهر موقع للتواصل االجتماعي، وذلك "كومسكور"وفقًا لما ذكرته شركة  

استنادا إلى على عدد المستخدمين الجدد الذين يرتادون شهريا، حيث تخطى منافسه الرئيسي ماي 

ب إلى أن الفيس بوك تمكن من اجتذا" كومسكور"وقد أشارت . ٢٠٠٨سبيس في أبريل من عام 

الذي " ماي سبيس"، مقارنةً بموقع ٢٠٠٨ مليون من المستخدمين الجدد في يوليو من عام ١٣٢,١

  .  مليون مستخدم١١٧,٦اجتذب 

، فإن ترتيب الموقع بين جميع المواقع المتاحة قد "أليكسا"ووفقًا لإلحصائيات التي قام بها موقع 

ارتفع من المركز الستين ليحتل المركز السابعة من حيث مدى إقبال المستخدمين عليه على 

، ويحتل الموقع حاليا ٢٠٠٧ وحتى سبتمبر ٢٠٠٦مستوى العالم، وذلك في الفترة من سبتمبر 

 لتقييم المواقع اإلليكترونية الفيس بوك في المركز كوانتكاستوتضع مؤسسة . الخامسالمركز 

 في كومبيتر في الواليات المتحدة وفقًا إلقبال المستخدمين عليه، بينما يضعه موقع الخامس عش

ويعد الفيس بوك من أشهر المواقع من حيث تحميل .  المتحدةالمركز الرابع عشر في الواليات

  .  مليون صورة إلى الموقع يوميا١٤الصور، حيث يتم تحميل 

الدول الناطقة باللغة يعد الفيس بوك أكثر مواقع التواصل االجتماعي شعبية في العديد من 

وعلى الرغم من ذلك، فإن عدد مستخدمي الموقع في . ، ومن بينها كندا والمملكة المتحدةاإلنجليزية

 مليون مستخدم ٧٣ مليون مستخدم فحسب مقارنةً بحوالي ٣٦ بلغ الواليات المتحدة األمريكية

 ١٠٠أفضل "وقد نال الموقع العديد من الجوائز، حيث كان واحدا من بين . لموقع ماي سبيس
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، كما نال جائزة ٢٠٠٧ عام مجلة بي سي، وهي المسابقة التي نظمتها "موقع كالسيكي

"People's Voice Award" وفي دراسة أجرتها مؤسسة . ٢٠٠٨ عام جوائز ويبي، إحدى

، وهي شركة متخصصة في دراسة توجهات الطلبة في الجامعات ٢٠٠٦ستيودنت مونيتور عام 

 مقرا لها، وجد أن الفيس بوك يحتل المرتبة الثانية في الشعبية بين طلبة نيوجيرسيتتخذ من والية 

  .  في المرتبة األولىiPod، وذلك بعد أجهزة البيرةالجامعات مقترنًا بشراب 

  )١( اعتراف المحاكم بالموقع

، قضت المحكمة العليا لمقاطعة العاصمة األسترالية بأن الفيس ٢٠٠٨في شهر ديسمبر من عام 

ويعتقد أن هذا هو أول .  صالحا لتقديم إخطارات المحكمة إلى المدعى عليهمبروتوكوالً بوك يمثل

ك على أنها ملزمة من حكم قضائي في العالم يشير إلى االستدعاءات التي تقدم من خالل الفيس بو

  . الناحية القانونية

، أجاز ديفيد جيندال قاضي المحكمة العليا في نيوزيلندا تقديم شركة ٢٠٠٩في مارس من عام 

لألوراق القانونية التي تثبت إدانة المدعى عليه كريج آكس عن طريق " آكس ماركت جاردن"

  . الفيس بوك

  )٢( االنتقادات الموجهة إلى الموقع

 من أكتوبرففي . وقع الفيس بوك للكثير من االنتقادات على مدار السنوات القليلة الماضيةتعرض م

بكات  بحظر الدخول إلى الموقع من أجهزة الكمبيوتر والشجامعة نيو مكسيكو، قامت ٢٠٠٥عام 

وقد أشارت الجامعة إلى أن السبب وراء ذلك الحظر يتمثل في انتهاك . الخاصة بالحرم الجامعي

 والخاصة بالجامعة وذلك فيما يتعلق بإساءة استخدام الموارد ياسة االستخدام المقبول لإلنترنتس

ئق التفويض الخاصة بالجامعة ، عالوةً على أن الموقع يفرض استخدام وثااإلنترنتالمتاحة على 

وفي وقت الحق، قامت الجامعة بإلغاء الحظر الذي فرضته من قبل . في أنشطة ال تتعلق بالجامعة

على استخدام الموقع وذلك بعد أن تمكن القائمون على إدارة الموقع من معالجة الموقف من خالل 

تستخدم على الموقع ليس عرض إخطار على صفحة الدخول ينص على أن وثائق التفويض التي 

عالوةً على ما سبق، قامت . لها عالقة بوثائق التفويض المستخدمة في الحسابات الخاصة بالكلية
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، حيث ذكرت أن ٢٠٠٧حكومة أونتاريو بحظر دخول الموظفين إلى الموقع في مايو من عام 

  ".ال يمت لمكان العمل بصلة مباشرة"الموقع 

، قامت إحدى المجموعات على الفيس بوك باإلفصاح عن هوية ستيفاني ٢٠٠٨ عام  يناير١في 

، والتي لم تكن أسرتها قد أعطت تصريحا لشرطة تورونتورينجيل؛ تلك الفتاة التي قُتلت في والية 

 وذلك على الرغم من -تورنتو بعد بنشر اسمها أو أسماء المتهمين في القضية إلى وسائل اإلعالم 

قانون العدالة الجنائية  في إحدى القضايا بموجب أنه يحظر نشر أسماء القصر الذين تتم إدانتهم

وعلى الرغم من محاوالت الشرطة وكذلك القائمين على الموقع االلتزام بقواعد . لألحداث

الخصوصية عن طريق حذف االسم الفتاة، فإنهم قد الحظوا صعوبة القيام بذلك حيث تتم إعادة 

  . شر البيانات مرة أخرى كلما تم حذفهان

ونظرا لطبيعة الفيس بوك التي تتيح دخول أي فرد إليه، فإن العديد من الدول قامت بحظر الدخول 

وقد ذكرت الحكومة السورية أن قرار الحظر جاء استنادا . إيران وسورياإلى الموقع ومن بينها 

إضافةً إلى ذلك، . إلى قيام البعض بالتحريض على شن هجمات ضد السلطات من خالل الموقع

ريا من خالل الفيس فإن الحكومة السورية تخشى التسلل اإلسرائيلي للشبكات االجتماعية في سو

كما أنه تم استخدام الفيس بوك من قبل بعض المواطنين السوريين لتوجيه االنتقادات إلى . بوك

وفي . الحكومة، حيث أن توجيه انتقاد علني للحكومة السورية يعد جريمة يعاقب عليها بالسجن

تنظيم حركات إيران، تم حظر استخدام الموقع بسبب مخاوف من أن يتم استغالل الموقع في 

  . معارضة للحكومة

 يدعى فؤاد مرتضى بتهمة مغربي، تم إلقاء القبض على مواطن ٢٠٠٨ فبراير لعام ٥في يوم 

  . أمير المغربموالي رشيدإنشاء ملف شخصي زائف على الفيس بوك باسم 

  

  

  )١(  سمة بيكون*
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في )  Facebook Beacon: باإلنجليزية (فيس بوك بيكونأعلن موقع فيس بوك عن إطالق سمة 

، وهي مبادرة تسويقية تتيح للمواقع المختلفة اإلعالن عن األنشطة التي ٢٠٠٧ من عام  نوفمبر٧

يقوم بها المستخدمون على ملفاتهم الشخصية في الفيس بوك في صورة إعالنات اجتماعية بهدف 

 لن يتم"ومع إصدار سمة بيكون، صرح القائمون على إدارة الفيس بوك بأنه . الترويج للمنتجات

سوف يتمكن "، كما أضاف "تبادل أية بيانات شخصية مع أي معلن عند إنشاء إعالن اجتماعي

ستخدمو الفيس بوك من مشاهدة اإلعالنات االجتماعية حتى الحد الذي يقوم أصدقاؤهم عنده بتبادل 

وبعد موجة االنتقادات التي تم توجيهها إلى الفيس بوك بسبب جمع كم كبير من ". البيانات معهم

بيانات المستخدمين للمعلنين على عكس ما تم اإلعالن عنه من قبل، قدم زوكربيرج اعتذارا علنيا 

إن طرح " من خاللها قائالً Beacon عن الطريقة التي تم إطالق ٢٠٠٧ ديسمبر من عام ٥في 

كلةً السمة في صورتها األولى كنظام يتيح إلغاء االشتراك به بدالً من قبول االشتراك فيه مثل مش

بالنسبة للمستخدمين، حيث إنه إذا نسى أحد المستخدمين إلغاء مشاركة بيانات معينة مع اآلخرين، 

  ." سيواصل مشاركة هذه البيانات معهمBeaconفإن 

  )١(  الخصوصية* 

فقد . استخراج البياناتأثيرت العديد من المخاوف بشأن استخدام الفيس بوك كوسيلة للمراقبة و

 ملف شخصي ٧٠,٠٠٠ من تنزيل ما يزيد عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجياتمكن طالبان من 

جامعة  وجامعة نيويورك ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا(من الفيس بوك من أربع كليات مختلفة 

 مؤتمت، وهو عبارة عن نص برمجي يعمل shell scriptباستخدام ) جامعة هارفارد وأوكالهاما

 ١٤تلقائيا، كجزء من مشروع بحث عن موضوع الخصوصية في الفيس بوك والذي نشر في 

انية استخراج البيانات ما زالت متاحة، كما ثبت في شهر كذلك، فإن إمك. ٢٠٠٥ديسمبر من عام 

 أنه يمكن سرقة البيانات بي بي سي على قناة كليك، عندما أوضح برنامج ٢٠٠٨مايو من عام 

  . ن خالل إرسال تطبيقات خبيثةالشخصية الخاصة بمستخدمي الفيس بوك وبأصدقائهم م

وقد انتقد أنصار الحفاظ على السرية اتفاق الموقع فيما يتعلق بالتزامه السرية وحفاظه على 

ربما نستخدم البيانات الخاصة بك والتي نقوم بجمعها من : "الخصوصية والذي ينص على ما يلي

در اإلنترنت مثل مصادر أخرى ومن بينها، على سبيل المثال ال الحصر، الصحف ومصا
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 ومستخدمي فيس Facebookالمدونات وخدمات المراسلة الفورية ومن مطوري نظام تشغيل 

 ثمة عبارة أخرى تلقت نقدا شديدا فيما يتعلق  ."بوك اآلخرين من أجل استكمال ملفك الشخصي

ل قد نتباد: "بحق الفيس بوك في بيع بيانات المستخدم إلى الشركات الخاصة حيث تنص على

البيانات الخاصة بك مع أطراف أخرى ومن بينها الشركات الجديرة بالثقة والتي نقوم بالتعامل 

، المتحدث الرسمي باسم الفيس بوك، بالرد على هذه المخاوف قائالً، كريس هيوزوقد قام ." معها

لم نقم من قبل مطلقًا بتزويد أطراف آخرين بالبيانات الخاصة بمستخدمي الموقع، وال نعتزم القيام "

  ." بذلك على اإلطالق

بعض المخاوف بشأن صعوبة قيام المستخدمين بحذف حقوق الدخول أو الحسابات كما أثيرت 

حساباتهم " إلغاء تنشيط"فقبل ذلك، أتاح الفيس بوك للمستخدمين . الخاصة بهم عند الرغبة في ذلك

وعلى الرغم من ذلك، فإن أية معلومات قام . فحسب، بحيث ال يتم عرض ملفاتهم الشخصية بعدها

 الخاصة وحدات الخدمةها إلى الموقع وعلى ملفه الشخصي ستظل موجودة على المستخدم بإدخال

  وقد أثار هذا األمر حفيظة العديد من المستخدمين الذين كانوا يرغبون في حذف حساباتهم. بالموقع

بصورة دائمة، حيث استشهدوا ببعض األسباب التي دفعتهم إلى ذلك، كعدم القدرة على محو 

ت محرجة أو شديدة الخصوصية، وذلك مع دخولهم سوق الملفات الشخصية التي تتضمن بيانا

وقد قام الفيس بوك . العمل وخوفهم من أن يتمكن أصحاب العمل من الوصول إلى تلك الملفات

، حيث أتاح ٢٠٠٨ فبراير عام ٢٩بتغيير السياسات الخاصة بحذف حسابات مستخدميه في 

   . الخاصة بهم بصورة دائمةللمستخدمين إمكانية االتصال بالموقع لطلب حذف الحسابات

  )١(  قضية جماعات مؤيدي المافيا*

  حالة من القلق في الدولة، وهو ما دعا الحكومة للمافيا، تسبب ظهور جماعات مؤيدة إيطاليافي 

 بمنع الدخول إلى مواقع مزودي خدمة اإلنترنتبعد نقاش قصير إلى سرعة إصدار قانون يلزم 

بأكملها في حالة رفض حذف المحتويات غير القانونية؛ ويمكن المطالبة بهذا الحذف من قبل 

ء أكان دفاعا أم تحريضا على سوا (قول جنائي في أية قضية يكون بها شبهة نشر المدعي العام

، وال ٢٠٠٨ فبراير عام ٥وقد وافق مجلس الشيوخ على التعديل في . على أحد المواقع) جريمة
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 ٧٧

 األخرى في المجلس يزال اآلن بحاجة إلى الموافقة عليه دون تغيير من قبل  الهيئة التشريعية

  .ليصبح نافذًا على الفور

، لهذا التعديل جوجلوقد تم توجيه النقد من قبل الفيس بوك وغيره من المواقع األخرى، ومن بينها 

 ألولئك المستخدمين الذين لم يقوموا بخرق أي من حرية التعبيرمؤكدين على عواقبه الوخيمة على 

  .القوانين

  )١(  الفيلم المرتقب-

 مؤلف المسلسل آرون سوركين والسينارسيت األمريكي "سوني بيكتشرز"أكدت إدارة شركة 

حول مؤسسي موقع التواصل " أنهما بصدد إنتاج فيلم سينمائي "ذا ويست وينج"التليفزيوني الشهير 

في الحقيقة، ال "وقد قام سوركين بإنشاء حساب خاص على الموقع معلنًا، ". االجتماعي الفيس بوك

ومن المتوقع أن يقوم ". كون أحد رواد ذلك الموقعأعلم كيفية القيام باألمر، وهو ما دعاني إلى أن أ

، فإنه تليجرافووفقًا لما ذكرته صحيفة . حديد اسمه بعد بإنتاج الفيلم الذي لم يتم تسكوت رودين

 من مستخدمي الفيس بوك قاموا ٢,٥٠٠ المتوقع أن يركز الفيلم على زوكربيرج، كما أن من

باالنضمام إلى مجموعة الفيلم لإلدالء بمقترحاتهم بشأن حول سيناريو الفيلم ولطلب المشاركة في 

وسرعان ما قامت شركة سوني بدحض االدعاءات القائلة إن الفيلم ما هو إال . أحد األدوار به

، حيث أعلن )خاصةً بعد تصريح البعض بأن حساب سوركين على الموقع قد يكون وهميا(خدعة 

وعلى الرغم ". نحن بصدد اإلعداد للفيلم الذي تم اإلعالن عنه"ستيف إلزر المتحدث باسم الشركة 

إننا نواجه عروضا متكررة من كتاب "من ذلك، فإن المتحدث الرسمي باسم الفيس بوك صرح، 

إننا لم نوافق حتى هذه اللحظة على ... صانعي األفالم المهتمين بنشر قصة الفيس بوكالسيناريو و

التعاون مع أية جهة بشأن إنتاج مثل هذا الفيلم، ولكننا بالطبع مسرورون بسبب ما يلقاه الموقع من 

 ٦ وحاز على ٢٠١٠ خالل عام the social networkوقد تم عرض الفيلم باسم . اهتمام

ل صورة، أفضل ممثل، أفضل ممثل مساعد، أفضل مخرج، أفضل سيناريو وأفضل أفض:  جوائز

  "نتيجة 
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 ٧٨

  )الدعاوى القضائية( 

  )١(  شركة كونكت يو*

 برفع زوكربيرجالتي أسسها مجموعة من أصدقاء " كونكت يو"، قامت شركة ٢٠٠٤في عام 

 تم بعقد شفويدعوى قضائية ضد موقع الفيس بوك، حيث ذكرت الشركة أن زوكربيرج قد أخل 

واستخدام  بينهم بشأن تأسيس الفيس بوك، وأنه قام بسرقة األفكار التي وضعوها حول الموقع،

وقد توصلت األطراف المتنازعة إلى اتفاق تسوية سري في شهر .  الخاص بهمالكود الرئيسي

إبطال تلك التسوية ولكن " كونكت يو"، حاولت شركة ٢٠٠٨وفي عام . ٢٠٠٨فبراير من عام 

. قية عند إجراء مفاوضات التسويةدون جدوى، حيث ادعت أن الفيس بوك قلل من قيمته الحقي

وعلى الرغم من أن ذلك االتفاق عقد سرا، فإن الشركة القانونية التي تمثل كونكت يو أعلنت من 

  .  مليون دوالر٦٥دون قصد عن قيمة التسوية والتي بلغت 

  )٢( "ستودي في زد" موقع *

 أمام إحدى "ستودي في زد"، برفع دعوى قضائية ضد موقع ٢٠٠٨،  يوليو١٨قام فيس بوك في 

 بدعوى قيام الموقع بسرقة الشكل العام والسمات والخدمات والية كاليفورنياالمحاكم الفيدرالية في 

تلك االدعاءات، وطالب بإصدار حكم " ستودي في زد"وقد نفى موقع . الخاصة بالفيس بوك

  . شتوتجارت بألمانياتفسيري من المحكمة اإلقليمية بمدينة 

  )٣(  جرانت رافائيل*

 ٢٢,٠٠٠ جرانت رافائيل بدفع مبلغ لندن، أمرت المحكمة العليا في ٢٠٠٨ من عام  يوليو٢٤في 

كان رافائيل قد قام بنشر صفحة وهمية على .  بتهمة انتهاك الخصوصية والتشهيرجنيه إسترليني

الفيس بوك زاعما أنها لزميله في العمل وزميله في الدراسة سابقًا ماثيو فيرشت الذي اختلف معه 

 وأنه شذوذ جنسيوقد ذكرت هذه الصفحة الوهمية أن فيرشت يعاني من . ٢٠٠٠رفائيل في عام 

                                                 
  غيرمعروف ، مرجع سابق(1)
  غيرمعروف ، مرجع سابق.(2)
   مرجع سابقغيرمعروف ،(3)



 ٧٩

انتهاك ويعتقد أن هذه القضية هي األولى من نوعها في إصدار حكم بتهمة . غير جدير بالثقة

  .  والتشهير من خالل الدخول إلى أحد مواقع التواصل االجتماعيالخصوصية

  )١(آدم جوربوز 

 قد رفعها ضد آدم جوربوز في مونتريال حيث تم الحكم لصالح موقع الفيس بوك في قضية كان

كان جوربوز قد قام بنشر كم هائل من اإلعالنات الخاصة .  مليون دوالر٨٧٣تلقى تعويضا بمبلغ 

ويذكر أن جوربوز هو مؤسس شركة . بتحسين الكفاءة الجنسية لدى الرجال والترويج للماريجوانا

  .أتالنتيس بلو كابيتال

  )٢( أليساندرو ديل بييرو*

 جوفنتوس بنادي كرة القدم العب أليساندرو ديل بييرو، تم التصريح بأن ٢٠٠٩ فبراير عام ٩في 

خصي وهمي يحمل اسمه ويرتبط اإليطالي أقام دعوى ضد موقع الفيس بوك بسبب نشر ملف ش

اإليطالي قد شعر بأسى بالغ ألن وقد ذكر أن الالعب . النازية إلى الدعايةبمجموعة من مواقع 

وقد ذكر ديل بييرو أنه لم .الحساب الوهمي الذي يحمل صورته يتضمن تعاطفًا مع النازيين الجدد

  .يقم مطلقًا بإنشاء حساب على الفيس بوك
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 ٨١

  

   ودوافعه"Facebook"موقع ل استخدام الطلبة: المبحث األول 

  

  : االنترنتستخداما-١

  . عينة الدراسة باالنترنتاستخدام) ٥(يبين الجدول رقم 

  

  )٦(جدول رقم 

   باالنترنتاستخداميوضح 

 النسبة المئوية  التكرار  االنترنتتستخدمهل 

  ٨٣,٩  ١٧٧  نعم               

  ١٦,١  ٣٤  ال

  ١٠٠,٠  ٢١١  المجموع

  

من عينة %  ١٦,١من عينة الدراسة مشتركون باالنترنت بينما % ٨٣,٩أن ) ٦(يبين جدول رقم 

  الدراسة غير مشتركون باالنترنت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٨٢

  ":Facebook" موقع استخدام -٢

  ".Facebook" عينة الدراسة بموقع استخدام) ٧(يبين الجدول رقم 

  

  )٧(جدول رقم 

  "Facebook"يوضح استخدام موقع 

  

 النسبة المئوية  التكرار": Facebook"هل تستخدم موقع 

  ٧٢,٣  ١٢٨  نعم            

  ١٩,٨  ٣٥  أحياناً                 

  ٧,٩  ١٤  ال

  ١٠٠,٠  ١٧٧  المجموع

  

بينما " Facebook"من عينة الدراسة يستخدمون  موقع  % ٧٢,٣أن) ٧(جدول رقم يبين 

من عينة الدراسة  ال  % ٧,٩احيانا و" Facebook"من عينة الدراسة يستخدمون  موقع % ١٩,٨

  ."Facebook"يستخدمون  موقع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مجموع عدد التكرارات أآبر من مجموع أفراد العينة نظرًا الختيار المبحوثين أآثر من بديل •



 ٨٣

  ":Facebook"موقع التعرف على  –٣

  ".Facebook"موقع على  عينة الدراسة كيف تعرفت) ٨(يبين الجدول رقم 

  

  )٨(جدول رقم 

  "Facebook" على موقع يوضح كيفية التعرف

 النسبة المئوية  التكرار "Facebook"كيف تعرفت على موقع 

  ٣٤,٤  ٥٦                من صديق      

  ٢٥,٢  ٤١  أثناء تصفحي للمواقع

  ١٧,٨  ٢٩  من مدرسي الجامعة           

  ٢٢,٧  ٣٧  من قريب لي

 ٠,٠  ٠  أخرى

  ١٠٠,٠  ١٦٣  المجموع

  

" من صديق" Facebook"من عينة الدراسة تعرفوا على موقع % ٣٤,٤أن ) ٨( يبين جدول رقم 

، " أثناء تصفحي للمواقع " " Facebook"من عينة الدراسة تعرفوا على موقع % ٢٥,٢، و 

% و٢٢,٧، " من مدرسي الجامعة" " Facebook"من عينة الدراسة تعرفوا على موقع % ١٧,٨و

  " .من قريب لي " " " Facebook"من عينة الدراسة تعرفوا على موقع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٨٤

  ":Facebook" موقع تخداماسعلم الت -٤

  ".Facebook" موقع  استخدام عينة الدراسةتعلم) ٩(يبين الجدول رقم 

  

  )٩(جدول رقم 

  Facebook" استخدام يوضح التعلم على

 النسبة المئوية  التكرار Facebook"من أين تعلمت استخدام 

  ٢٣,٩  ٣٩  من أحد األصدقاء

  ٣٠,١  ٤٩  مصادفة

  ٢٣,٣  ٣٨   من أحد األقرباء           

  ٢٢,٧  ٣٧  من مواقع إلكترونية أخرى

  ١٠٠,٠  ١٦٣  المجموع

  

من أحد "   " Facebook"من عينة الدراسة تعلموا استخدام % ٢٣,٩أن ) ٩(يبين جدول رقم 

، " مصادفة "   " Facebook"من عينة الدراسة تعلموا استخدام % ٣٠,١، و " األصدقاء 

% ٢٢,٧، و" من أحد األقرباء  "   " Facebook"خدام من عينة الدراسة تعلموا است% ٢٣,٣و

  .من مواقع إلكترونية أخرى"   " Facebook"من عينة الدراسة تعلموا استخدام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٨٥

         "Facebook"عدم استخدام موقعدوافع  -٥

  "Facebook"ب عدم استخدام عينة الدراسة موقعاسبأ) ١٠(يببن الجدول رقم 

  

  )١٠(جدول رقم 

  "Facebook" موقع عدم استخدام دوافعيوضح         

 النسبة المئوية  التكرار  "Facebook"فلماذا ال تستخدم موقع 

  ٧,١  ١ Facebook"قلة معرفتي باستخدام موقع  

  ٤٢,٩  ٦  "Facebook"عدم اقتناعي بموقع 

  ٥٠,٠  ٧  "Facebook"غير مهتم بموقع 

  ١٠٠,٠  ١٤  المجموع

  

  

" بسبب " Facebook"من عينة الدراسة ال تستخدمون موقع % ٧,١أن ) ١٠( يبين جدول رقم 

من عينة الدراسة ال تستخدمون موقع % ٤٢,٩، و  " Facebook"قلة معرفتي باستخدام موقع  

"Facebook " عدم اقتناعي بموقع " بسبب"Facebook ""من عينة الدراسة ال % ٥٠,٠، و

  .""Facebook"بموقع اني غير مهتم " بسبب " Facebook"تستخدمون موقع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٨٦

  "Facebook"مدة معرفة موقع-٦

  "Facebook"مدة معرفة عينة الدراسة لموقع ) ١١(يبن الجدول رقم 

  

  )١١(جدول رقم 

  "Facebook" موقع ستخدامالمعرفية ال يوضح المدة 

 النسبة المئوية  التكرار  "Facebook"منذ متى تستخدم موقع 

 42.3 69              من عام إلى عامين   أقل 

 18.4 30  من عامين إلى أربع أعوام

 22.7 37       أعوام      ٦من أربع أعوام إلى 

 16.6 27  من ست أعوام فأكثر

  ١٠٠,٠  ١٦٣  المجموع

  

من أقل " " Facebook"من عينة الدراسة تستخدمون موقع % ٤٢,٣أن ) ١١(يبين جدول رقم 

من عامين إلى " " Facebook"ن عينة الدراسة تستخدمون موقع م % ١٨,٤، و" عام إلى عامين 

من أربع أعوام إلى " " Facebook"من عينة الدراسة تستخدمون موقع % ٢٢,٧، و" أربع أعوام 

من ست أعوام فأكثر " " Facebook"من عينة الدراسة تستخدمون موقع % ١٦,٦، و"  أعوام  ٦

. "  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٨٧

  

  "Facebook" موقع مدة الجلوس في إسخدام-٧

  "Facebook"مدة جلوس عينة الدراسة في استخدام موقع ) ١٢(يبين الجدول رقم 

  

  )١٢(جدول رقم 

  Facebook" لموقع  استخداميف  يوضح مدة الجلوس

 النسبة المئوية  التكرار Facebook"ما المدة التي تقضيها عند استخدامك لموقع 

  ١٩,٦  ٣٢            أقل من ساعة           

  ٢٧,٠  ٤٤  من ساعة إلى أقل من ساعتين

  ٢٢,١  ٣٦   ساعات      ثالثمن ساعتين إلى أقل من 

  ٣١,٣  ٥١   ساعات فأكثرثالثمن 

  ١٠٠,٠  ١٦٣  المجموع

  

"  Facebook"من عينة الدراسة يقضون عند استخدامهم لموقع % ١٩,٦أن ) ١٢(يبين جدول رقم 

"  " Facebook"راسة يقضون عند استخدامهم لموقع من عينة الد % ٢٧,٠، و" أقل من ساعة" 

من عينة الدراسة يقضون عند استخدامهم لموقع  % ٢٢,١، و" من ساعة إلى أقل من ساعتين 

"Facebook "  " من عينة الدراسة يقضون  % ٣١,٣، و"  ساعات ثالثمن ساعتين إلى أقل من

  " .ثر  ساعات فأكثالثمن "  " Facebook"عند استخدامهم لموقع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٨٨

  

  "Facebook"األوقات المفضلة الستخدام موقع -٨

  "Facebook"األوقات المفضلة لعينة الدراسة في استخدام موقع ) ١٣(يبن الجدول رقم

  

  )١٣(جدول رقم 

  ":Facebook" موقع الستخدام األوقات المفضلة يوضح

 النسبة المئوية  كرارالت ":Facebook"ما األوقات المفضلة لديك عندك استخدامك موقع 

  ١٥,٣  ٢٥  في الصباح    

  ١٢,٣  ٢٠  في وقت الظهيرة     

  ٢٨,٨  ٤٧  في المساء     

  ٤٣,٦  ٧١  ال يوجد وقت محدد

  ١٠٠,٠  ١٦٣  المجموع

  

من عينة الدراسة األوقات المفضلة لديهم عند استخدامهم موقع  % ١٥,٣أن) ١٣( يبين جدول رقم 

"Facebook " " من عينة الدراسة األوقات المفضلة لديهم عند  % ١٢,٣ و،" في الصباح

من عينة الدراسة األوقات % ٢٨,٨، و" في وقت الظهيرة " " Facebook"استخدامهم موقع 

من عينة الدراسة % ٤٣,٦، و" في المساء " " Facebook"المفضلة لديهم عند استخدامهم موقع 

  " Facebook"ال يوجد وقت محدد لديهم عند استخدامهم موقع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٨٩

  

  "Facebook" المجاالت المفضلة في موقع -٩

  Facebook"المجاالت المفضل متابعتها لعينة الدراسة على موقع ) ١٤(ن الجدول رقم ييب

  

  )١٤(جدول رقم 

  "Facebook"متابعتها في موقع المفضل  أهم المجاالت التي يوضح

 النسبة المئوية  التكرار "Facebook"أذكر أهم المجاالت التي تفضل متابعتها في موقع 

  ٢٠,٢  ٣٣  سياسية

  ٣٤,٤  ٥٦  ثقافية         

  ٤٥,٤  ٧٤  اجتماعية

  ١٠٠,٠  ١٦٣  المجموع

  

من عينة الدراسة يعتقدون ان  أهم المجاالت التي تفضل % ٢٠,٢أن ) ١٤(يبين جدول رقم 

اسة يعتقدون ان  أهم من عينة الدر % ٣٤,٤، و" سياسية "  " Facebook"متابعتها في موقع 

من عينة الدراسة % ٤٥,٤، و" ثقافية"  " Facebook"المجاالت التي تفضل متابعتها في موقع 

  " .اجتماعية "  " Facebook"يعتقدون ان  أهم المجاالت التي تفضل متابعتها في موقع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩٠

  

  .المواقع االلكترونية حسب التفضيل لها -١٠

  تصنيف المواقع اإللكترونية حسب تفضيل عينة الدراسة لها) ١٥(ن الجدول رقم ييب

  

  )١٥(جدول رقم 

  تفضيل لهااإللكترونية حسب الصنف المواقع ت يوضح 

 الترتيب  التكرار صنف المواقع التالية حسب تفضيلك لها

  ١  ٦٨٥  "Facebook"موقع 

  ٢  ٦٥٦  المواقع اإلخبارية

  ٣  ٥٧٧  موقع اليوتيوب

  ٤  ٥٠٨  المنتديات

  ٥  ٤٦٤  ع المدوناتموق

  ٦ ٣٢٨   مواقع الدردشة

    3218 •المجموع

  

من عينة الدراسة يفضلون تلك المكواقع حسب االهمية النسبية كما % أن ) ١٥( يبين جدول رقم 

  :يلي

 احتل الرتبة األولى "  "  Facebook"موقع "   - 

  احتل الرتبة الثانية"  المواقع اإلخبارية "    - 

  احتل الرتبة الثالثة" موقع اليوتيوب "     - 

  احتل الرتبة الرابعة"  المنتديات "    - 

 احتل الرتبة الخامسة"  موقع المدونات "    - 

  احتل الرتبة السادسة"  مواقع الدردشة "    - 

  

  

  

                                                 
   مجموع عدد التكرارات أآبر من مجموع أفراد العينة نظرًا الختيار المبحوثين أآثر من بديل•



 ٩١

  

  "Facebook" أماكن استخدام موقع -١١

  "Facebook"أماكن استخدام عينة الدراسة لموقع ) ١٦(ن الجدول رقم بيب

  

  )١٦(جدول رقم 

  "Facebook" موقع استخدام أماكن يوضح

 النسبة المئوية  التكرار "Facebook"في أي األماكن تستخدم موقع 

  ٦٠,١  ٩٨  المنزل           

  ٣٠,٧  ٥٠  الجامعة          

  ٩,٢  ١٥  في مقهى االنترنت

 ٠,٠  ٠  أخرى

  ١٠٠,٠  ١٦٣  المجموع

  

" في  " Facebook"ستخدمون موقع من عينة الدراسة ت% ٦٠,١أن  ) ١٦(يبين جدول رقم 

، " الجامعة " في  " Facebook"من عينة الدراسة تستخدمون موقع  % ٣٠,٧، و" المنزل

  .في مقهى االنترنت " في  " Facebook"من عينة الدراسة تستخدمون موقع % ٩,٢و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩٢

  

  في الدراسة الجامعية  " Facebook" استخدام موقع-١٢

  في الدراسة الجامعية  " Facebook"استخدام عينة الدراسة موقع ) ١٧(ن الجدول رقم ييب

  

  )١٧(جدول رقم 

   الجامعيةالدراسةفي " Facebook "يوصح استخدام

 النسبة المئوية  التكرار  في دراستك الجامعية" Facebook"هل تستخدم 

  ٣٥,٠  ٥٧  نعم

  ٤٣,٦  ٧١  أحياناً

  ٢١,٥  ٣٥  ال

  ١٠٠,٠  ١٦٣  المجموع

  

في دراستهم " Facebook"من عينة الدراسة تستخدمون % ٣٥,٠أن ) ١٧( دول رقم يبين ج

في دراستهم الجامعية احيانا، " Facebook"من عينة الدراسة تستخدمون % ٤٣,٦الجامعية، بينما 

  .في دراستهم الجامعية" Facebook"من عينة الدراسة ال تستخدمون % ٢١,٥و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩٣

  

  " Facebook" الجامعة الستخدام موقع  دعوة األصدقاء في-١٣

  " Facebook"دعوة عينة الدراسة األصدقاء في الجامعة الستخدام موقع) ١٨(ن الجدول رقم ييب

  

  )١٨(جدول رقم 

  Facebook" في الجامعة الستخدام موقع يوضح دعوة األصدقاء

 مئويةالنسبة ال  التكرار Facebook"هل دعوت أصدقائك في الجامعة الستخدام موقع 

  ٣٦,٢  ٥٩  نعم

  ٣٣,٧  ٥٥  أحياناً

  ٣٠,١  ٤٩  ال

  ١٠٠,٠  ١٦٣  المجموع

  

من عينة الدراسة دعوا أصدقائهم في الجامعة الستخدام موقع  % ٣٦,٢أن ) ١٨(يبين جدول رقم 

"Facebook " من عينة الدراسة دعوا أصدقائهم في الجامعة الستخدام موقع % ٣٣,٧، و

"Facebook  "من عينة الدراسة لم يدعوا أصدقائهم في الجامعة الستخدام موقع %٣٠,١احيانا، و 

"Facebook. "  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩٤

  

  " Facebook" الدخول في مجموعات مع الزمالء والتحدث معهم على موقع -١٤ 

  " Facebook"دخول عينة الدراسة في مجموعات مع الزمالء على ) ١٩(يبن الجدول رقم 

  

  )١٩(جدول رقم 

  " Facebook"في مجموعات مع زمالئك على  يوضح الدخول

وتتحدث " Facebook"هل تدخل في مجموعات مع زمالئك على 

  معهم
  التكرار

النسبة 

  المئوية

  ٤٦,٠  ٧٥  نعم

  ٢٨,٢  ٤٦  أحياناً

  ٢٥,٨  ٤٢  ال

  ١٠٠,٠  ١٦٣  المجموع

  

 من عينة الدراسة يدخلون في مجموعات مع زمالئك على% ٤٦,٠أن ) ١٩( يبين جدول رقم 

"Facebook "من عينة الدراسة يدخلون في مجموعات مع زمالئك  % ٢٨,٢وتتحدث معهم ، و

من عينة الدراسة  اليدخلون في مجموعات  % ٢٥,٨وتتحدث معهم احيانا، و" Facebook"على 

  " .Facebook"مع زمالئك على 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩٥

  

  

  " Facebook" على موقع المتداولة مواضيع -١٥

  " Facebook"مواضيع تتحدث بها عينة الدراسة مع الزمالء على موقع ) ٢٠(ن الجدول رقم ييب

  

  )٢٠(جدول رقم 

  "Facebook" موقع على ءزمالال متداولة بينيوضح مواضيع 

 النسبة المئوية  التكرار  عن ماذا تتحدث مع زمالؤك

 19.8 24            في المنهج الدراسي

 16.5 20 تتناقش في المحاضرات اليومية

 63.6 77   اضيع اجتماعيةمو

 0.0 0  أخرى

 100.0 121  المجموع

  

في المنهج " من عينة الدراسة يتحدثون مع زمالؤهم في  % ١٩,٨أن ) ٢٠(يبين جدول رقم 

تتناقش في المحاضرات " من عينة الدراسة يتحدثون مع زمالؤهم في % ١٦,٥، و "  الدراسي

   " . مواضيع اجتماعية" ن مع زمالؤهم في من عينة الدراسة يتحدثو% ٦٣,٦، و" اليومية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩٦

  

  

  " Facebook"متابعة صفحات األساتذة على موقع -١٦

  "Facebook"متابعة عينة الدراسة صفحات األساتذة على موقع ) ٢١(ن الجدول رقم ييب

  

   )٢١(جدول رقم 

  "Facebook" على موقع األساتذة صفحات يوضح متابعة

 النسبة المئوية  التكرار "Facebook"ك على موقع هل تتابع صفحات أساتذ

 20.2 33  نعم

 42.9 70  أحياناً

 36.8 60  ال

 100.0 163  المجموع

  

من عينة الدراسة يتابعون صفحات أساتذهم على موقع % ٢٠,٢أن ) ٢٠(يبين جدول رقم 

"Facebook " ،من عينة الدراسة يتابعون صفحات أساتذهم على موقع  % ٤٢,٩"Facebook "

  " .Facebook"من عينة الدراسة ال يتابعون صفحات أساتذهم على موقع % ٣٦,٨احيانا، و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩٧

  

  

  .إلثراء المساقات الدراسية"Facebook" استخدام أساتذة الجامعة صفحاتهم على موقع -١٧

استخدام أساتذة الجامعة لعينة الدراسة صفحاتهم على موقع ) ٢٢(ن الجدول رقم ييب

"Facebook"إلثراء المساقات الدراسية  

  

  )٢٢(جدول رقم 

  الخاصة بهم إلثراء المساقات الدراسية" Facebook"صفحات ة الجامعة أساتذاستخدام  يوضح

الخاصة بهم إلثراء " Facebook"ل يستخدم أساتذك صفحات ه

  المساقات الدراسية
  التكرار

النسبة 

  المئوية

 35.0 36  نعم

 40.8 42  أحياناً

 24.3 25  ال

 100.0 103  المجموع

  

ساتذتهم يستخدمون صفحات أمن عينة الدراسة يعتقدون بان % ٣٥,٠أن) ٢١( يبين جدول رقم 

"Facebook " من عينة الدراسة يعتقدون بان % ٤٠,٨الخاصة بهم إلثراء المساقات الدراسية ، و

حيانا، أراسية الخاصة بهم إلثراء المساقات الد" Facebook"ساتذتهم يستخدمون صفحات أ

الخاصة " Facebook"ساتذتهم يستخدمون صفحات أمن عينة الدراسة ال يعتقدون بان % ٢٤,٣و

  .بهم إلثراء المساقات الدراسية 

  

  

  

  

  

  

  



 ٩٨

  

  

  لالحتياجات الجامعية "Facebook" تلبية -١٨

  االحتياجات الجامعية لعينة الدراسة " Facebook"مدى تلبية موقع ) ٢٣(ن الجدول رقم بيب

  

  )٢٣(جدول رقم 

  حتياجات الجامعيةلال" Facebook" موقع يوضح مدى تلبية

 النسبة المئوية  التكرار يلبي احتياجاتك الجامعية؟" Facebook"هل موقع 

 26.4 43  نعم

 41.7 68  أحياناً

 31.9 52  ال

 100.0 163  المجموع

  

يلبي " Facebook"قع من عينة الدراسة يعتقدون بان مو% ٢٦,٤أن ) ٢٣( يبين جدول رقم 

يلبي " Facebook"من عينة الدراسة يعتقدون بان موقع % ٤١,٧احتياجاتك الجامعية  ، و 

يلبي " Facebook"من عينة الدراسة ال يعتقدون بان موقع % ٣١,٩احتياجاتك الجامعية احيانا ، و

  . احتياجاتك الجامعية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩٩

  

  

  "Facebook" دوافع استخدام موقع - ١٩

  "Facebook"دوافع استخدام عينة الدراسة لموقع ) ٢٤( الجدول رقم نييب

  

  )٢٤(جدول رقم 

  "Facebook" استخدام موقع يوضح دوافع

 النسبة المئوية  التكرار  "Facebook"ما الدافع وراء استخدامك لموقع 

 16.9 89 للتواصل مع األقرباء واألصدقاء في الداخل والخارج

 16.3 86  ضاياإلبداء الرأي في بعض الق

 15.0 79  للتسلية وقضاء وقت الفراغ

 14.2 75  للتعرف على أصدقاء آخرين

 14.0 74  بحثاً عن الثقافة

 13.8 73  الكتساب معارف وخبرات

 9.8 52  للتواصل مع جماعات ذات اهتمام مشترك

 100.0 528  •المجموع

  

دوافع وراء استخدامهم لموقع من عينة الدراسة يعتقدون بان ال% أن  ) ٢٤(يبين جدول رقم 

"Facebookهي كما يلي مرنبة حسب االهمية :  

 % 16.9بوزن نسبي   "  للتواصل مع األقرباء واألصدقاء في الداخل والخارج "     - 

  % 16.3بوزن نسبي   "  إلبداء الرأي في بعض القضايا "     - 

  % 15.0بوزن نسبي   "  للتسلية وقضاء وقت الفراغ "     - 

  % 14.2بوزن نسبي   "  تعرف على أصدقاء آخرين لل"     - 

  % 14.0بوزن نسبي   "  بحثاً عن الثقافة "     - 

 % 13.8بوزن نسبي   "  الكتساب معارف وخبرات "     - 

  % 9.8بوزن نسبي   "  للتواصل مع جماعات ذات اهتمام مشترك "     - 

                                                 
   مجموع عدد التكرارات أآبر من مجموع أفراد العينة نظرًا الختيار المبحوثين أآثر من بديل•



 ١٠٠

  

  

  :المبحث الثاني

  االستفادة منهومقترحات " Facebook"ايجابيات وسلبيات موقع 

  

  "Facebook" ايجابيات موقع - ٢٠

  من وجهة نظر عينة الدراسة "Facebook" ايجابيات موقع )٢٥(بن الدول رقم يي

  

  )٢٥(جدول رقم 

  " Facebook" أبرز ايجابيات موقع يوضح

  التكرار  من وجهة نظرك؟" Facebook"ما أبرز ايجابيات موقع 
النسبة 

  المئوية

 19.5 103  هل واألصدقاءوسيلة للتواصل بين األ

 14.2 75  االلتقاء باألصدقاء القدامى

 17.0 90  وسيلة لتبادل المعلومات ونشر ثقافتنا اإلسالمية

 10.4 55  متابعة العلماء واالستفسار عن الفتاوي

 13.4 71  يساهم في التعاون بين طلبة الجامعة

 12.1 64  وسيلة اقتصادية توفر تكلفة وسائل االتصال األخرى

يساعد على إنشاء عالقات اجتماعية جديدة بعيداً عن أماكن العمل 

  .والدراسة واألسرة
71 13.4 

 0.0 0  أخرى

 100.0 529  •المجموع

  

  

من وجهة نظر عينة الدراسة " Facebook"يبين أبرز ايجابيات موقع ) ٢٥( يبين جدول رقم 

  :مرتبة من االكثر اهمية الى األقل أهمية كما يلي

                                                 
  ر من مجموع أفراد العينة نظرًا الختيار المبحوثين أآثر من بديل مجموع عدد التكرارات أآب•



 ١٠١

  

 % 19.5بوزن نسبي   "    وسيلة للتواصل بين األهل واألصدقاء "   - 

  % 17.0بوزن نسبي   "  وسيلة لتبادل المعلومات ونشر ثقافتنا اإلسالمية "     - 

  % 14.2بوزن نسبي   "  االلتقاء باألصدقاء القدامى "     - 

  % 13.4بوزن نسبي   "  يساهم في التعاون بين طلبة الجامعة "     - 

 "   على إنشاء عالقات اجتماعية جديدة بعيداً عن أماكن العمل والدراسة واألسرةيساعد"     - 

  % 13.4بوزن نسبي   

 % 12.1بوزن نسبي   "  وسيلة اقتصادية توفر تكلفة وسائل االتصال األخرى "     - 

  %  10.4بوزن نسبي   "  متابعة العلماء واالستفسار عن الفتاوي "     - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٠٢

  

  

   "Facebook" سلبيات موقع -٢١

  من وجهة نظر عينة الدراسة "Facebook"سلبيات موقع ) ٢٦(ن الجدول رقم ييب

  

  )٢٦(جدول رقم 

  " Facebook" سلبيات موقع يوضح

  التكرار  من وجهة نظرك" Facebook"ما أبرز سلبيات موقع 
النسبة 

  المئوية

 15.4 75  يشغل عن القراءة

 15.4 75  يؤدي إلى الكسل والتراخي

 16.0 78  يؤثر على تحصيل الطالب الدراسي

 17.9 87  مضيع الوقت

 15.2 74  شيوع الرذيلة

 11.3 55  في العمل الدعائي أو التخريبي" Facebook"استغالل موقع 

الكتساب عادات وتقاليد بعيدة كل البعد عن عادات وتقاليد شرقية 

  عربية
42 8.6 

 0.0 0  أخرى

 100.0 486  •المجموع

  

من وجهة نظر عينة الدراسة مرتبة من " Facebook"أبرز سلبيات موقع  ) ٢٦(يبين جدول رقم 

  :االكثر اهمية الى االقل اهمية كما يلي

 % 17.9بوزن نسبي   "  مضيع الوقت "     - 

  % 16.0بوزن نسبي   "  يؤثر على تحصيل الطالب الدراسي "     - 

  % 15.4بوزن نسبي   "  يشغل عن القراءة "     - 

  % 15.4بوزن نسبي   "  يؤدي إلى الكسل والتراخي "     - 
                                                 

   مجموع عدد التكرارات أآبر من مجموع أفراد العينة نظرًا الختيار المبحوثين أآثر من بديل•



 ١٠٣

  % 15.2بوزن نسبي   "  شيوع الرذيلة "     - 

 % 11.3بوزن نسبي   "  في العمل الدعائي أو التخريبي " Facebook"استغالل موقع "     - 

 نسبي   بوزن"  الكتساب عادات وتقاليد بعيدة كل البعد عن عادات وتقاليد شرقية عربية "    - 

8.6  %  

  "Facebook" تقييم موقع -٢٢

  "Facebook"تقييم عينة الدراسة موقع ) ٢٧(ن الجدول رقم ييب

  )٢٧(جدول رقم 

  "Facebook" تقييم موقع يوضح

 النسبة المئوية  التكرار "Facebook"ما تقييمك لموقع 

  ٤١,١  ٦٧  ممتاز         

  ٢٩,٤  ٤٨  جيد جداً          

  ١٢,٩  ٢١  جيد        

  ١٤,١  ٢٣  متوسط        

  ٢,٥  ٤  رديء

  ١٠٠,٠  ١٦٣  المجموع

  

ممتاز   " بدرجة  " Facebook"من عينة الدراسة يقيمون موقع % ٤١,١أن) ٢٧( يبين جدول رقم 

من % ١٢,٩و "  جيد جداً " بدرجة  " Facebook"من عينة الدراسة يقيمون موقع% ٢٩,٤" 

من عينة الدراسة يقيمون % ١٤,١، و"  جيد" بدرجة  " Facebook"عينة الدراسة يقيمون موقع

" Facebook"من عينة الدراسة يقيمون موقع  % ٢,٥، و"متوسط " بدرجة  " Facebook"موقع

  "   رديء " بدرجة  

  

  

  

  

  

  



 ١٠٤

  

  

  

  

  "Facebook" تقييم المعلومات التى يقدمها موقع -٢٣

  "Facebook"التي يقدمها موقع تقييم عينة الدراسة المعلومات ) ٢٨(ن الجدول رقم ييب

  

  )٢٨(جدول رقم 

  "Facebook" المعلومات التي يقدمها موقع يوضح تقييم

 النسبة المئوية  التكرار  Facebook"كيف تقيم المعلومات التي يقدمها موقع 

 39.3 64  مفيدة      

 46.6 76  عادية       

 14.1 23  غير مهمة

 100.0 163  المجموع

  

من عينة الدراسة يقيمون المعلومات  التي يقدمها % ٣٩,٣أن ) ٢٨(قم يبين جدول ر

من عينة الدراسة يقيمون المعلومات  التي يقدمها % ٤٦,٦، و" مفيدة " بانها " Facebook"موقع

من عينة الدراسة يقيمون المعلومات  التي يقدمها % ١٤,١، و " عادية " بانها " Facebook"موقع

  ". غير مهمة  " بانها" Facebook"موقع

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٠٥

  

  

  

  

  "Facebook"تصميم موقع تقييم  -٢٤

  Facebook"رأى عينة الدراسة في تصميم موقع ) ٢٩(ن الجدول رقم ييب

  

  )٢٩(جدول رقم 

  "Facebook"يوضح الرأي في تصميم موقع

ما رأيك في تصميم " Facebook"من خالل استخدامك لموقع 

  الموقع؟
 النسبة المئوية  التكرار

 33.7 55  متاز      م

 32.5 53  جيد جداً    

 24.5 40  جيد    

 5.5 9  متوسط

 3.7 6  ضعيف

 100.0 163  المجموع

  

من عينة الدراسة  يعتقدون بان تصمصم موقع  % ٣٣,٧أن) ٢٩(  يبين جدول رقم 

"Facebook " " من عينة الدراسة  يعتقدون بان تصمصم موقع  % ٣٢,٥، و" ممتاز

"Facebook " " ًمن عينة الدراسة  يعتقدون بان تصمصم موقع % ٢٤,٥، و" جيد جدا

"Facebook " " من عينة الدراسة  يعتقدون بان تصمصم موقع % ٥,٥، و" جيد"Facebook " "

  " .ضعيف " " Facebook"من عينة الدراسة  يعتقدون بان تصمصم موقع % ٣,٧، و" متوسط 
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  "Facebook"قع  نشر الصور الشخصية على مو-٢٥

درجة تأييد عينة الدراسة في نشر الصور الشخصية على ) ٣٠(ن الجدول رقم ييب

"Facebook"  

  

  )٣٠(جدول رقم 

  "Facebook" درجة التأييد في نشر الصور الشخصية على موقع يوضح 

ما هي درجة التأييد في نشر الصور الشخصية على موقع 

"Facebook"  
  التكرار

النسبة 

  المئوية

  ١١,٠  ١٨  يد بشدة  مؤ

  ١٤,١  ٢٣  مؤيد

  ٢٨,٨  ٤٧  ال أعرف   

  ١٥,٣  ٢٥  معارض

  ٣٠,٧  ٥٠  معارض بشدة

  ١٠٠,٠  ١٦٣  المجموع

  

نشر الصور الشخصية "  يؤيدون بشدة  " من عينة الدراسة % ١١,٠أن  ) ٣٠(يبين جدول رقم 

ر الشخصية على نشر الصو"  يؤيدون " من عينة الدراسة % ١٤,١، و " Facebook"على موقع 

نشر الصور الشخصية على "  محايدين " من عينة الدراسة % ٢٨,٨، و " Facebook"موقع 

نشر الصور الشخصية على "  معارضين" من عينة الدراسة % ١٥,٣، و" Facebook"موقع 

نشر الصور الشخصية على "  معارضين بشدة" من عينة الدراسة % ٣٠,٧، و"Facebook"موقع 

  "Facebook"موقع 

  

  



 ١٠٧

  

  

  

  

  

  " Facebook"االستفادة من موقع مقترحات -٢٦

  "Facebook"مقترحات عينة الدراسة كيفية االستفادة من موقع ) ٣١(ن الجدول رقم ييب

  

  )٣١(جدول رقم 

  "Facebook" االستفادة من موقع يوضح مقترحات

  التكرار  "Facebook"في رأيك كيف يمكن االستفادة من موقع 
النسبة 

  المئوية

 14.4 98  إنشاء صفحات علمية مفيدة وسهولة التواصل معها

 13.4 91  دخول المناهج الجامعية في الموقع ومناقشتها مع الطلبة

 14.3 97  طرح قضايا الشباب والمشاركة إليجاد حلول لها

 11.6 79  أن يشرف على صفحات الجامعات أساتذة وليس طالب

 11.3 77  ية في الموقعنشر المحاضرات الجامعية والمواد العلم

 13.5 92  نشر الدعوة اإلسالمية والثقافة الفلسطينية والتراث الفلسطيني

 11.2 76  أن ال يتم إغالقه في أوقات الثورات واألزمات

وعدم نشر الصور ، التوعية بعدم اإلفصاح عن المعلومات الشخصية

  .الشخصية
69 10.2 

 100.0 679  •المجموع

  

حسب األهمية النسبية كما " Facebook"يبين  كيفية االستفادة من موقع ) ٣١(يبين جدول رقم 

  :يلي

 % 14.4بوزن نسبي   "  إنشاء صفحات علمية مفيدة وسهولة التواصل معها "     - 

                                                 
   مجموع عدد التكرارات أآبر من مجموع أفراد العينة نظرًا الختيار المبحوثين أآثر من بديل•



 ١٠٨

  % 14.3بوزن نسبي   "  طرح قضايا الشباب والمشاركة إليجاد حلول لها "     - 

  % 13.5بوزن نسبي   "  ية والتراث الفلسطيني نشر الدعوة اإلسالمية والثقافة الفلسطين"     - 

  % 13.4بوزن نسبي   "  دخول المناهج الجامعية في الموقع ومناقشتها مع الطلبة "     - 

  % 11.6بوزن نسبي   "  أن يشرف على صفحات الجامعات أساتذة وليس طالب "     - 

 % 11.3سبي   بوزن ن"  نشر المحاضرات الجامعية والمواد العلمية في الموقع "     - 

 %  11.2بوزن نسبي   "  أن ال يتم إغالقه في أوقات الثورات واألزمات "     - 

بوزن "  وعدم نشر الصور الشخصية ، التوعية بعدم اإلفصاح عن المعلومات الشخصية"     - 

  %  10.2نسبي   
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אא

א:
א:
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 مناقشة النتائج:وال أ
بعد أن عرضت الطالبتان النتائج في المبحث األول التي أسفرت عنها الدراسة الميدانية تناقش في               

  .إضافة إلى وضع مجموعة من التوصيات، هذا المبحث أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة

فـي محافظـات غـزة لموقـع        إن هذه الدراسة التي تهدف إلى استخدامات طلبـة الجامعـات            

"Facebook "              والتي كانت تحتوي على عدد من التساؤالت التي تعزز الموضوع وتـساعد فـي

  :وعلى ضوء ما انتهت إليه الدراسة تبرز النتائج التالية، الوصول إلى هدف الدراسة

  

، "Facebook" كشفت الدراسة أن هناك إقباالً كبيراً من أفراد العينة على اسـتخدام موقـع                -١

وجاءت بنسبة مقاربة لهـا     ، وجاءت هذه النتيجة من مجموع اإلجابة على نعم       ، ) %٧٢,٣(بنسبة  

وأن نسبة مـن ال يـستخدمون        ، %١٩,٨وكانت بنسبة   " Facebook"استخدامهم للموقع الشهير    

  ، وهذا ما دلت عليه الزيادة الكبيرة في عدد مـستخدميه حـسب               ) %٧,٩ ("Facebook"موقع  

  )١(. مليون عن العام الماضي٢٥٠ مليون شخص بزيادة ٤٠نش حيث تخطى حاجز موقع تشكرو

  

من صـديق   " Facebook" وكشفت الدراسة أن األكثرية من عينة الدراسة تعرفوا على موقع            -٢

مـن مدرسـي    " Facebook"وأن األقلية من عينة الدراسة تعرفوا على موقع         ، )%٣٤,٤ (بنسبة

يعني أن األصدقاء هم األكثر تأثيراً على بعضهم البعض وغياب          وهذا  ، )%١٧,٨(الجامعة بنسبة   

  .هذا التأثير لدى أساتذة الجامعات

  

                                                 
 ،الفورفيسبوكموقع ،  "   مليون٧٥٠وك يتخطى حاجز الفيس ب"أحمد عادل ، )1(

html.2011/06/750/com.blogspot.facebook4all://http ،٢٠١١مارس ٦  
  



 ١١١

يعود إلى قلـة    " Facebook" وأوضحت الدراسة أن سبب عدم استخدام عينة الدراسة لموقع           -٣

وأيضا بسبب عدم اقتنـاع عينـة       ، %)٧,١(وذلك بنسبة   " Facebook"معرفتها باستخدام موقع    

، وبسبب عدم اهتمـام عينـة الدراسـة بموقـع           %)٤٢,٩(بنسبة  " Facebook"ة بموقع   الدراس

"Facebook " ٥٠,٠بنسبة.%  

من عام إلـى عـامين بنـسبة        " Facebook" وبينت الدراسة بأن األكثرية يستخدمون موقع        -٤

مـن سـت أعـوام فـأكثر        " Facebook"وأن األقلية ممـن يـستخدمون موقـع         ، %)٤٢,٣(

"Facebook "يدلل ذلك على حداثة الموقع و ازدياد اإلقبال عليه كل عام عن             %)١٦,٦( بةبنس ،

  )١(. حيث مضت سبعة أعوام على نشأة الموقع٢٠٠٤حيث ُأطلق الموقع عام ، العام الذي قبله

ومن المالحظ أن االهتمام زاد بالموقع بشكل كبير خصوصا بعد الثورات العربية ودور الموقـع                

  .ا يطرأ من تطورات على أرض الوقع العربيمن تغطية لألحداث وم

  

 وأظهرت الدراسة أن األكثرية من عينة الدراسـة يقـضون فتـرات طويلـة علـى موقـع                   -٥

"Facebook" ،                 حيث أن نسبة ممن يقضون أربـع سـاعات فـأكثر عنـد اسـتخدامهم لموقـع

"Facebook )"استخدامهم و أن األقلية من عينة الدراسة يقضون فترات قصيرة عند           ،  %)٣١,٣

حيث أن نسبة ممن يقضون أقل مـن سـاعة عنـد اسـتخدامهم لموقـع                ، "Facebook"لموقع  

"Facebook) "فيتضح من ذلك أن عينة الدراسة تقضي معظم أوقاتها فـي اسـتخدام             ، %)١٩,٦

،ولعل االعتقاد في ذلك أن هذا الموقع يلبي احتياجاتهم وإشباعاتهم المتمثلة في            "Facebook"موقع  

 بالتعبير عن وجهة نظرهم بحرية، أو من أجل تنمية مهاراتهم المختلفـة وتعزيـز الـذات                 الرغبة

  )٢(والتواصل إلنشاء الصداقات

  

وكشفت الدراسة أن األكثرية من عينة الدراسة يعتقدون بأن أهم المجاالت التي تفضل متابعتها               -٦

لية مـن عينـة الدراسـة       وأن األق ،  %)٤٥,٤( وذلك بنسبة " اجتماعية" " Facebook"في موقع   

وهـذا  ، %)٢٠,٢( وذلك بنسبة " سياسية"يعتقدون بأن أهم المجاالت التي تفضل متابعتها في موقع          

هو موقع للتواصل االجتماعي من خالل الدور الذي يقوم به فى بناء            " Facebook"يدل أن موقع    

                                                 
  .أحمد عادل ، مرجع سابق (1)

، ، مدونة اإلعالمية هداية صالح شمعون "الشباب الفلسطينى يتوهج على الفيس بوك" ، غير معروف)2(
html.post-blog/2011/06/com.blogspot.hedaya://http ، ٢٠١١ مايو ٥.  
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خالل التأكيـد علـى     عالقات اجتماعية جديدة ، وخلق مبادرات و أنشطة اجتماعية و سياسية من             

  .إطالق الحريات العامة بحيث تساهم في التغيير و التأثير في قضايا خاصة بالمجتمع الفلسطيني

  

يحتل الرتبة األولى من بين المواقـع التـي تـم           " Facebook" وأوضحت الدراسة أن موقع      -٧

ـ   ، - من وجهة نظر المبحوثين    –تصنيفها في استبانة هذه الدراسة       ان أن موقـع    حيث ترى الطالبت

"Facebook "يعد األكثر أهمية بالنسبة لعينة الدراسة.  

ويدل على ذلك أنه من بين أهم المواقع التي يتردد عليها مستخدمو اإلنترنت في مصر تويتروالذى                

في تفضيل المصريين بينما يأتي الفيس بوك في المرتبة األولى ويوتيوب           ) ٢٦(يحتل المرتبة رقم    

  )١(.في المرتبة الثالثة

في " Facebook" وكشفت الدراسة أن هناك إقباال كبيرا من أفراد العينة على استخدام موقع              -٨

" Facebook"وجاءت بنسبة مقاربة لها استخدامهم لموقـع        ) ،%٣٥,٠( دراستهم الجامعية بنسبة  

مـن عينـة الدراسـة ال    %) ٢١,٥(، ونـسبة و % )٤٣,٦( في دراستهم الجامعية وكانت بنـسبة    

  .في دراستهم الجامعية" Facebook"موقع يستخدمون 

  

 وكشفت الدراسة أيضا أن األكثرية من عينة الدراسة دعوا أصدقائهم في الجامعـة السـتخدام                -٩

وجاءت بنسبة مقاربة لها دعوا أصدقائهم فـي الجامعـة          ،  %)٣٦,٢(بنسبة  " Facebook"موقع  

 عينة الدراسة لم يدعوا أصدقائهم      وأن األقلية من  ، %)٣٣,٧(بنسبة  " Facebook"الستخدام موقع   

  %).٣٠,١(بنسبة " Facebook"في الجامعة الستخدام موقع 

  

 وكشفت الدراسة أن األكثرية من عينة الدراسة يدخلون في مجموعات مع زمالئهـم علـى                -١٠

"Facebook "    وجاءت بنـسبة مقاربـة لهـا يـدخلون فـي           ، %)٤٦,٠(ويتحدثون معهم بنسبة

واألقلية من عينة   ،  %)٢٨,٢(ويتحدثون معهم بنسبة    " Facebook"لى  مجموعات مع زمالئهم ع   

حيث ترى  ،  %)٢٥,٨(بنسبة  " Facebook"الدراسة ال يدخلون في مجموعات مع زمالئهم على         

ويتضح ذلك من خـالل     ".Facebook"الطالبتان أن هناك تواصل مع األصدقاء من خالل موقع          

  ذاكرة الطالبية، على موقع التواصل االجتماعي انتشار مجموعات الم» اإلمارات اليوم«رصد

                                                 
  ٢٠١١ يونيو ١٩ html.1128326/permalink/arabic/com.egypt.news://http، موقع أخبار مصر، أش أ)1(



 ١١٣

، خصوصاً مع اقتراب موعد االمتحانات المدرسية والجامعية، بهدف المراجعة وإبداء           »فيس بوك «

    .التوقعات، ومناقشة بعض نقاط المنهج

وأكد طلبة من القائمين على هذه المجموعات، أنها تساعدهم على كسر روتين المذاكرة، وتبـادل               

  .ت الدراسيةالخبرا

 مجموعة طالبية، تمارس نـشاط المـذاكرة        ٢٠٠ووفقا إلحصائية أولية، فقد انتشر ما يزيد على         

  )١(.تالجماعية، وتبادل المعلومات والملخصا

" مواضيع اجتماعية " وكشفت الدراسة أن األكثرية من عينة الدراسة يتحدثون مع زمالئهم في             -١١

ليلة جدا من عينة الدراسة يتناقشون مـع أصـدقائهم فـي            فهذا يؤكد أن نسبة ق    ، %)٦٣,٦(بنسبة  

 التواصلي الذي يجمع الناس من       وهذا ما يأكده موقع الفيس بوك اإلجتماعي       .المحاضرات اليومية 

جميع أنحاء العالم في صفحة واحدة لفرض آرائهم ومقترحاتهم ويمكنهم بتنزيـل صـورهم فـي                

  )٢(.الموقع بحيث تكون لكل شخص صفحة خاصة

  

" Facebook" وكشفت الدراسة أن  األكثرية هم من يتابعون صفحات أساتذتهم على موقـع            -١٢

واألقلية من عينـة الدراسـة ال يتـابعون صـفحات أسـاتذتهم علـى موقـع                 %) ٢٠,٢( بنسبة

"Facebook " وترى الباحثتان بأن هناك متابعة من قبل العينـة لـصفحات           ، %)٣٦,٨(بنسبة و

  .أساتذة الجامعات

  

فت الدراسة أن األكثرية من عينة الدراسة يعتقدون بأن أساتذتهم يستخدمون صـفحات              وكش -١٣

"Facebook "      واألقليـة مـن عينـة      ، %)٧٥,٨( الخاصة بهم إلثراء المساقات الدراسية بنـسبة

الخاصة بهم إلثراء المساقات    " Facebook"الدراسة ال يعتقدون بان أساتذتهم يستخدمون صفحات        

  حيث أكدت قال معلم اللغة العربية في معهد التكنولوجيا في العـين،              %).٢٤,٣(الدراسية بنسبة   

عامر الشيخ، إنه يشرف على موقع للغة العربية والتربية اإلسالمية، يهدف إلـى التواصـل بـين                 

المعلم والطالب بشكل مستمر، من خالل استخدام المصادر التعليميـة المختلفـة خـارج الفـصل                

                                                 
 موقع اإلمارات اليوم  ،"مجموعات طالبية للمذاآرة على الفيس بوك " ،عمرو بيومي (1)

http://www.newsae.com/vb/showthread.php?p=4323، :٢٠١١ يونيو ١١  
  
ml://http-،  موقع الفيس بوك  ،" عن الفيس بوكبحث خاص "،يحيى عباس)2(

20501=topic&205786310343=uid?php.topic/com.facebook.in ٢٠١١ فبراير ٢٥  



 ١١٤

ما يساعد الطلبة على تنمية مهاراتهم في مجال الحصول على المعلومات           الدراسي، بشكل منتظم،    

  )١(.وفهمها

  

يلبـي  " Facebook" وكشفت الدراسة أن األكثرية من عينة الدراسة يعتقدون بـان موقـع              -١٤

وجاءت بنسبة مقاربة لها من عينة الدراسة يعتقدون بـان          ، % )٢٦,٤( احتياجاتك الجامعية بنسبة  

، وأن األقلية من عينة الدراسة ال       %)٤١,٧( يلبي احتياجاتك الجامعية بنسبة      "Facebook"موقع  

  %).٣١,٩(يلبي احتياجاتك الجامعية بنسبة و" Facebook"يعتقدون بان موقع 
هي أوالً للتواصل مع    " Facebook" وبينت الدراسة بأن الدوافع وراء استخدام العينة لموقع          -١٥

ل والخارج وإلبداء الرأي في بعض القضايا وللتسلية وقضاء وقـت           األقرباء واألصدقاء في الداخ   

الفراغ وللتعرف على أصدقاء آخرين وبحثاً عن الثقافة والكتساب معارف وخبرات وللتواصل مع             

الفايسبوك في بداية االمر لم يكن سوى شبكة للتواصـل          ممايدلل أن   .جماعات ذات اهتمام مشترك   

حة كبيرة في مختلف المجاالت ،ولم تعتد تقتصر استخداماته على          االجتماعي، لكنه اليوم احتل مسا    

 تعدى ذلك الى ان محتوى الفايسبوك اليوم لـم          لمكثير من االمور  مجرد التواصل االجتماعي ،بل     

ا بينهم وحسب ، بل اصبح اكبر من ذلك         يعد مجرد يوميات واخبار شخصية،يتداولها االصدقاء فيم      

بكثير، فقد دخل الفايسبوك عدة مجاالت لم يكن متوقعا انه يمكن استخدامه لصالحها،بحيث غيرت              

  )٢(.الثقافية لمستخدميها-او قد تغيرفي الحياة االجتماعية

  

من وجهة نظر عينـة الدراسـة       " Facebook" وأوضحت الدراسة أن أبرز ايجابيات موقع        -١٦

 أوالً وسيلة للتواصل بين األهل واألصدقاء ووسيلة لتبادل المعلومات ونشر ثقافتنا اإلسـالمية              هي

يساعد على إنـشاء عالقـات      ولاللتقاء باألصدقاء القدامى ويساهم في التعاون بين طلبة الجامعة و         

وسـائل   ووسيلة اقتصادية توفر تكلفـة       اجتماعية جديدة بعيداً عن أماكن العمل والدراسة واألسرة       

مما يدلل على ان الهـدف مـن        . االتصال األخرى وأخيراً متابعة العلماء واالستفسار عن الفتاوي       

 مـع    و تكوين صداقات  ، المستخدمين واألصدقاء ومشاركة األنشطة واالهتمامات    جمع  :الوقع هو 

  )٣( .أشخاص آخرين لهم نفس توجهاتك

                                                 
  مرجع سابق ، عمرو بيومي(1)
  م.٢٠١١ يناير ١٩. http://tadwen.net/media/?tagاإلعالم الجديد ،،  " ثروة الفيس بوك"، غير معروف(2)

ان بخوش )3( ة"، إيم شبكات االجتماعي د وال الم الجدي ب  " اإلع ع وي  media/net.tadwen://http-، ٢٫٠، موق
  م٢٠١١ يناير ١٩



 ١١٥

  

الدينية تحتل الصدارة مـن حيـث عـدد          أن الموضوعات    وتبين أيضا من خالل تقرير تم إعداده      

وأن الصفحات ذات الطابع الديني تـأتي فـي مقدمـة            المصوتين عليها والمشاركين بآرائهم فيها    

حيث وصل عدد متـابعي     ، الصفحات التي يقوم الجانب األكبر من المتابعين للفيس بوك بتصفحها         

ن شـخص تليهـا صـفحة       مليو٣,٣إلى نحو   "  على الفيس بوك   ١أجعل صفحة النبي رقم     "صفحة  

  )١(.مليون شخص٢,٦التي وصل عدد متابعيها إلى نحو ) اإلنجليزية(عمرو خالد 

من وجهة نظر عينة الدراسة بأنـه  " Facebook" وأظهرت الدراسة أن أبرز سلبيات موقع     -١٧

مضيع للوقت وتاله بأنه يؤثر على تحصيل الطالب الدراسي ويشغل عن القـراءة ويـؤدي إلـى                 

في العمل الدعائي أو التخريبـي      " Facebook"تراخي وشيوع الرذيلة واستغالل موقع      الكسل وال 

 .وأخيرا اكتساب عادات وتقاليد بعيدة كل البعد عن عادات وتقاليد شرقية عربية
  

  
 :التوصيات:ثانيا 

بناء على نتائج الدراسة الميدانية فإن الطالبتين تعرضا في هذا المبحث أهـم التوصـيات التـي        

  :تا إليهاتوصل

  

الدعوة إلى إنشاء صفحات علمية مفيدة وسهولة التواصل معها حيث المالحظ أن الـصفحات   -١

وال تعني الدعوة التقليل مـن شـأن تلـك          ، الموجودة على موقع الفيس بوك هي صفحات ترفيهية       

 الصفحات الترفيهية ولكن الهدف من الدعوة االستفادة من الصفحات العلميـة والعمليـة وسـهولة              

  .التواصل معها من خالل موقع الفيس بوك

  

وإطالعهـم علـى آخـر    ، دخول المناهج الجامعية في الموقع ومناقشتها مع الطلبة الدعوة إلى-٢

التطورات الحاصلة في هذا المجال من خالل توفيرها لهم قدر اإلمكان وذلك مـن قبـل أسـاتذة                  

  .الجامعات

                                                 
صر ، أش أ)1( ار م ع أخب ع ، lhtm.1128326/permalink/arabic/com.egypt.news://http ،موق مرج

  سابق 
  
  



 ١١٦

  

 إليجاد حلول لها حيث يستطيع الجميع اإلطـالع  التركيز على طرح قضايا الشباب والمشاركة -٣

على موقع الفيس بوك حيث يأخذ صفة العالمية من الشبكة المتواجدة شبكة االنترنت عكس بعض               

الوسائل كالصحف التي ممكن أن ال تصل لكثير من األماكن وكـذلك إبـراز القـضايا الثقافيـة                  

  .واالجتماعية بشكل يعمل على تنمية المجتمع

  

نشر الدعوة اإلسالمية والثقافة الفلسطينية والتراث الفلسطيني بـشكل   بة الجامعات علىحث طل-٤

أكبر من خالل موقع الفيس بوك وعدم إهمال الجانب المشرق في فلسطين من حاالت ومـشاريع                

  .ناجحة

  

وتبني سياسة حرية ، الدعوة إلى عدم  إغالق موقع الفيس بوك  في أوقات الثورات واألزمات -٥

أي والتعبير والمحافظة عليه باعتبارها الوجهة الوحيدة لتلك الحريات في حين عـدم توافرهـا               الر

  .بوسائل اإلعالم القديمة التي غالباً ما تكون حكومية رسمية

وعدم نشر الصور   ،  الدعوة إلى توعية طلبة الجامعات بعدم اإلفصاح عن المعلومات الشخصية          -٦

 وذلك من خالل عقد الدورات لهـم فـي ذلـك المجـال              الشخصية وخاصة في موقع الفيس بوك     

  .واطالعهم على آخر التطورات فيما يخص الموقع

  

 حث طلبة الجامعات على متابعة موقع الفيس بوك بشكل أكبر لإلطالع على الـرأي الـدولي                 -٧

شأن بالقضايا الفلسطينية أو حتى البقاء مطلعين على آخر المستجدات الدولية سواء كانت متعلقة بال             

  .الفلسطيني أو ال

 وعقـد   الفيس بـوك   دعوة المراكز العلمية توضيح أهمية المواقع االجتماعية خاصة موقـع            -٨

  .ورش عمل لتعليم استخدام الموقع 

 دعوة أساتذة الجامعات اإلشراف على صفحات الجامعات وليس طالب مما يوفر مـصداقية              -٩ 

  .ودقة في المعلومات 

  .الوقت في استخدام موقع الفيس بوك الدعوة إلى عدم إسراف -١٠

  
  



 ١١٧

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  المراجع
  .١٠٥سورة التوبة،آية  :القرآن الكريم : أوالً

  :الدراسات واألبحاث: ثانيا

  .٢٠١٠الفصل الدراسي األول ، غير منشورة،"محاضرات في اإلعالم الدولي"، وافي،أمين-١
  
  بحث غير م، "ي للقضايا واألحداث الفلسطينيةمعالجة موقع إسالم أون الين اإللكترون"، األدغم ،عبير-٢

  .٢٠٠٥ غزة،،قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية، نشور
  
ى االنترنت                 " ،أبو الجبين،إيناس -٣ ة عل رة والعربي ة موقعي الجزي : اتجاهات الصحفيين في قطاع غزة نحو متابع

  .٢٠٠٦،غزة، عة اإلسالميةقسم الصحافة واإلعالم بالجام، بحث غير منشور، "دراسة ميدانية
  
ع      ،اتجاهات الصحفيين الفلسطينيين في محافظات قطاع غزة       "، وغنام،نضال يشامية،شاد-٤ ة المواق نحو متابع

ة     سطينية االلكتروني ة   : اإلخبارية الفل شور     ،"دراسة ميداني ر من ة        ، بحث غي سم الصحافة واإلعالم بالجامع ق
  .٢٠٠٧غزة، ،اإلسالمية

  
شوا،ساجي وحمد،محم-٥ ة     "،دال ع االلكتروني ة المواق و متابع زة نح ة غ ي مدين ة ف ة الثانوي ات طلب اتجاه

سطينية ة  ":الفل ة ميداني شور   ، دراس ر من ث غي الم   ، بح صحافة واإلع سم ال ة  بالجامع ق
  .٢٠١٠غزة،،اإلسالمية

  
ذهنية دور دائرة العالقات العامة بالجامعة اإلسالمية في تحسين الصورة ال  "،  النعامى،محمد عوني ،محمد و  -٦

ر صفحة ال  ة عب ة الجامع دى طلب شور بحث،  "facebookل ر من صحا:،غي سم ال ة ق الم بالجامع فة واإلع
  .٢٠١٠غزة،،اإلسالمية

  



 ١١٨

ت-٧ رابيش ،مرف ت    "،الط ى االنترن ة عل ع االلكتروني صري للمواق شباب الم رض ال ي تع ؤثرة ف ل الم  ": العوام
  .٢٠٠٤،القاهرة،التصال  آلية اإلعالم وفنون ا بحث غير منشور، ،دراسة ميدانية

  

المية -٨ ة اإلس صائي   "، الجامع ر إح ولتقري صل األول   : ح امج للف سب البرن وزعين ح ة الم ة الجامع  طلب
المية  ، ٢٠١٠/٢٠١١ ة اإلس ع الجامع  ،موق
aspx.Statistics/ps.edu.iugaza.academic://http٢٠١١لجامعة اإلسالمية،غزة،، ا.  

  .٢٠١١مايو٢٢جامعة األزهر ، القبول والتسجيل -٩

  

  :الكتب العربية:ثالثاً
ف-١ ة ، عيادات،يوس ه التربوي ي وتطبيقات وب التعليم ى،، الحاس ة األول سيرة  الطبع دار الم

   ٢٠٠٤،عمانوالتوزيع،للنشر
  .١٩٧٦القاهرة،،الكتبم عا ،الطبعة األولى، األسس والمبادئ: بحوث اإلعالم، حسين،سمير -٢

ك -٣ د المل ت    ،الدناني،عب شبكة االنترن ة ل ة اإلعالمي ى ، الوظيف ة األول ة  ، الطبع ب الجامعي دار الرات
   .٢٠٠١،،لبنان

  
امين-٤ ت    ،بودهان،ي شبكة االنترن لية ل ع التواص دة     : المواق ية جدي صالية افتراض ة ات يالد بيئ و م ة ، نح الطبع

  .٢٠١٠األولى،جامعة سطيف،الجزائر،
  
  .م٢٠١١مايو٢٢، عميد القبول والتسجيل بجامعة األقصى،مقابلة،مشمش،أشرف  -٥
  

   :االلكترونيةالمواقع :رابعاً
  .٢٠١٠ ابريل٦، نك موقع أما ،org>amanak.www://http، "الشبكات اإلجتماعية"، أحمد ، نوار-١
  
  .٢٠١١ مايو١٦، wik/org.wikipedia.ar://http، فيس بوك، ويكيبيديا، الموسوعة الحرة-٢
  
دماري ، صالحة -٣ ل   "، ،ال ون واإلعالم ل ة الفن " Facebook"استخدامات واشباعات طالب آلي

ة  شبكة اجتماعي ة " آ ة ميداني شبكات    ،com.maktoobblog.alola://http ، دراس الب وال الط
  .٢٠١٠ مايو ٢٩ ،اإلجتماعية

  
ر-٤ شوق، أمي ت"، ال وم االنترن وتر ، topic-8t/com.ahladalil.mrmr://http، "مفه ع الكمبي موق

  .٢٠١٠مايو ١٥ ،واالنترنت
  
د اهللا -٥ ذة عام  "، أيوب ،عب ى الحاسبات  نب ع  ،net.alhandasa.www://http/ / ،"ة عل  الهندسة  موق
  .٢٠٠٣،أغسطس، نت

  
    ، "الصحافة االلكترونية هل هى بديل للصحافة الورقية أم منافس لها "، العتيبى ، بندر   -٦

.http://search.suhuf.net.   ٢٠١١ ديسمبر ١١،يمجلة العالم الرقمموقع.  



 ١١٩

  
د  -٧ سن، محم المواقع  "،ح ف ب ةالتعري ي   ، com.aboarpress://http  ،"االجتماعي ع األول ف الموق

  .٢٠١١مايو ٣، العالم
  
د -٨ ى ،أحم وتر "، عل رامج للكمبي ، .html.44845t/vb/net.brooonzyah.www://http ،"ب

  .٢٠١١ أبريل ٧   شرح موقع تويتر
  
ع ماي سبيس           ( ،غير معروف  -٩ سجيل في موق ع    ، com.riraqm.www://http،) شرح الت  موق

  .٢٠١١أبريل٦  .،مريراق
  

الء -١٠ روف ، ع ع"، مع ارف مواق يلة التع دة وس راق جدي  ،"الخت
com.arabsbook.university://http ،٢٠١١مايو٨ . ، آتاب العربوقعم.  

  
زة     -١١ ة     "، عمر ، حم ع االلكتروني ع    ،com.arabseyes.vb://http/ ،"مخاطر المواق ون   موق عي

  .٢٠١١مايو٢١   ،العرب
ارير وحوارات     "، غير معروف  -١٢ دد      ، net.aljazeera.www://http ، " تق ع التواصل ته مواق

   م ٢٠١١يونيو٦ ،الخصوصية
  

ميح فتحي ،-١٣ وك "،  س يس ب اهو الف باب  ،com.libyanyouths.www://http، " م ع ش  موق
  .م٢٠١١ أبريل ٢٢ ، ليبيا 

  
  

سيم-١٤ سطين ، ن وك"، فل يس ب اهو الف ع ،net.falsten.www://http، " م سطين موق سمة فل ،  ن
  .م٢٠١٠ نوفمبر ١٩

  
د -١٥ ادل ، أحم اجز    " ، ع ى ح وك يتخط يس ب ون٧٥٠الف ،   " ملي

com.blogspot.facebook4all://http، م٢٠١١مارس ٦ ، الفورفيسبوك موقع.  
  

ر -١٦ روفغي وك     " ، مع يس ب ى الف وهج عل سطينى يت شباب الفل  ، "ال
com.blogspot.hedaya://http ،  م٢٠١١ مايو ٥،مدونة اإلعالمية هداية صالح شمعون.  

  
  .م٢٠١١ يونيو ١٩ ، موقع أخبار مصر، com.egypt.news://http/، أش أ-١٧

  
رو  -١٨ ومي ، عم وك     " ، بي يس ب ى الف ذاآرة عل ة للم ات طالبي  ،"مجموع

http://www.newsae.com، م٢٠١١  يونيو١١ ،  موقع اإلمارات اليوم.  
  

ى     -١٩ وك      بحث خاص    "،عباس ، يحي ع  ،  com.facebook.in-ml://http/ ،   " عن الفيس ب موق
  .م٢٠١١ فبراير ٢٥، الفيس بوك 

  
روف-٢٠ ر مع وك"، غي يس ب روة الف عtag?/media/net.tadwen://http،  " ث الم ، موق  اإلع

  .م٢٠١١يناير ١٩ الجديد ،



 ١٢٠

  
وش ، -٢١ ان بخ ة   "،  إيم شبكات االجتماعي د وال الم الجدي  media/net.tadwen://http،  " اإلع

  .م٢٠١١ يناير ١٩،  )٢٫٠( موقع ويب 
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 اهللا الرحمن الرحيمبسم 
  استبا�ه

تخدامات بة سـا اجلامعات يف حمافظات طل 
  "Facebook" ملوقع غزة

  
  :إعداد الطالبتان
  مساح العشي
  هند عيد

  
  :إشراف

  جواد راغب الدلو/ األستاذ الدكتور



 ١٢٣

  أستاذ اإلعالم يف اجلامعة اإلسالمية
 

 م٢٠١١/هـ١٤٣٢ 

 
  

  بسم ا الرمحن الرحيم
  

  

  ..لطالبةأختي ا..أخي الطالب
  

  

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  

نرجو منكم اإلجابة على أسئلة هذه االستبانة التي تهدف إلى التعرف على كيفية 

وما الفوائد المتحققة من وراء ، ومدى تعرضكم له، "Facebook"استخداماتكم لموقع 

أن هذه الدراسة هي علماً ، ومقترحاتكم لزيادة االستفادة منه، وسلبيات هذا الموقع، ذلك

وإن ، استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في الصحافة واإلعالم

  .إجابتكم لن تستخدم في غير األغراض العلمية لهذه الدراسة

      

  .تعاونكم                                                               وشكراً لحسن

  

  



 ١٢٤

  :الطالبتان

          هند عيدسماح العشي  

 

  

  

  

  :البيانات األولية/ الوحدة األولى
  

  : النوع-1

  أنثى □ 1/2 ذكر                □ 1/1

  : الجامعة-2

  األقصى □ 2/3                األزهر □ 2/2           اإلسالمية □ 2/1

  : التخصص العلمي-3

     علوم إنسانية □ 3/2         علوم طبيعية □ 3/1

  :ظة المحاف-4

 □ 4/4 الوسطى      □ 4/3 شمال غزة       □ 4/2 غزة       □ 4/1
  رفح □ 4/5خانيونس     

  

  :والدوافع" Facebook"استخدام موقع / الوحدة الثانية
  

  : هل أنت مشترك باالنترنت-5

   ال           □ 5/2 نعم               □ 5/1

  . إذا كانت إجابتك ال توقف عن اإلجابة-

  .كانت إجابتك نعم تابع وإذا -



 ١٢٥

  ":        Facebook" هل تستخدم موقع -6

  ال □ 6/3 أحياناً                 □ 6/2 نعم            □ 6/1
  . إذا كانت إجابتك بنعم  أو أحياناً انتقل إلى السؤال الذي يليه-

 . ثم توقف مشكورا9ً وإذا كانت إجابتك ال تابع اإلجابة على السؤال رقم -

  

  

  ":Facebook" كيف تعرفت على موقع -7

   أثناء تصفحي للمواقع□ 7/2               من صديق      □ 7/1

   من قريب لي□ 7/4 من مدرسي الجامعة           □ 7/3

: ي/ أخرى أذكر-

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

  ":Facebook"ت استخدام  من أين تعلم-8

   مصادفة□ 8/2 من أحد األصدقاء          □ 8/1

   من مواقع إلكترونية أخرى□ 8/4 من أحد األقرباء            □ 8/3

: ي/ أخرى أذكر-

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

  ":Facebook"اذا ال تستخدم موقع  إذا كانت اإلجابة بال فلم-9

"                                Facebook"  قلة معرفتي باستخدام موقع  □ 9/1

  "        Facebook" عدم اقتناعي بموقع □ 9/2

  " Facebook" غير مهتم بموقع □ 9/3

  ":Facebook" منذ متى تستخدم موقع -10

   من عامين إلى أربع أعوام□ 10/2    من عام إلى عامين              □ 10/1

   من ست أعوام فأكثر□ 10/4    أعوام      ٦ من أربع أعوام إلى □ 10/3



 ١٢٦

: ي/ أخرى أذكر-

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

  ":Facebook" ما المدة التي تقضيها عند استخدامك لموقع -11

   من ساعة إلى أقل من ساعتين□ 11/2           أقل من ساعة           □ 11/1

  من أربع ساعات□ 11/4 من ساعتين إلى أقل من أربع ساعات      □ 11/3

  فأكثر

   

  ":Facebook" ما األوقات المفضلة لديك عندك استخدامك موقع -12

  في المساء      □ 12/3 في وقت الظهيرة     □ 12/2في الصباح     □ 12/1

  ال يوجد وقت محدد □ 12/4

  ؟"Facebook" أذكر أهم المجاالت التي تفضل متابعتها في موقع -13

  اجتماعية □ 13/3         ثقافية □ 13/2      سياسية □ 13/1

، ألكثرها تفضيالً) 1(معطياً رقم:    صنف المواقع التالية حسب تفضيلك لها-14

  .لية وهكذالدرجة التفضيل التا) 2(ورقم

  الترتيب  الموقع مسلسل  الترتيب  الموقع مسلسل

    المواقع اإلخبارية 14/4    موقع اليوتيوب 14/1

    المنتديات Facebook"   14/5"موقع  14/2

    مواقع الدردشة 14/6    موقع المدونات 14/3

  

  ":Facebook" في أي األماكن تستخدم موقع -15

   في مقهى االنترنت□ 15/3امعة           الج□ 15/2 المنزل           □ 15/1

: ي/ أخرى أذكر-

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

  :في دراستك الجامعية" Facebook"هل تستخدم -6١



 ١٢٧

   ال□ 16/3           أحياناً □ 16/2 نعم               □ 16/1

  ":Facebook"دقائك في الجامعة الستخدام موقع  هل دعوت أص-17

   ال□ 17/3           أحياناً □ 17/2 نعم               □ 17/1

  :وتتحدث معهم" Facebook" هل تدخل في مجموعات مع زمالئك على -18

   ال□ 18/3           أحياناً □ 18/2 نعم               □ 18/1

  . السؤال الذي يليه انتقل إلىجابتك بنعمإ  ذا كانت إ-

  . وإذا كانت إجابتك ال تابع اإلجابة على باقي األسئلة-

:                                                  عن ماذا تتحدث مع زمالؤك -19

   تتناقش في المحاضرات اليومية   □ 19/2           في المنهج الدراسي□ 19/1

    جتماعيةامواضيع  □ 19/3

: ي/ر أخرى أذك-

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

  ؟"Facebook" هل تتابع صفحات أساتذك على موقع -20

   ال□ 20/3           أحياناً □ 20/2 نعم               □ 20/1

" Facebook" إذا كانت إجابتك نعم أو أحياناً هل يستخدم أساتذك صفحات -21

  الخاصة بهم إلثراء المساقات الدراسية؟

   ال□ 21/3           أحياناً □ 21/2 نعم               □ 21/1

  يلبي احتياجاتك الجامعية؟" Facebook" هل موقع -22

   ال□ 22/3           أحياناً □ 22/2 نعم               □ 22/1

  ":Facebook" ما الدافع وراء استخدامك لموقع -23

:                                                   يمكنك اإلجابة على أكثر من خيار-

.                                 للتواصل مع األقرباء واألصدقاء في الداخل والخارج□ 23/1

                                                                                                                  .بحثًا عن الثقافة □ 23/2

.                                                    إلبداء الرأي في بعض القضايا□ 23/3



 ١٢٨

                                                                      .الآتساب معارف وخبرات □ 23/4

.                                                     لى أصدقاء آخرين للتعرف ع□ 23/5

  .   للتسلية وقضاء وقت الفراغ□ 23/6

  .  هتمام مشتركاتواصل مع جماعات ذات لل □ 23/7
  
  
  
  

  ":Facebook"ايجابيات وسلبيات موقع / الوحدة الثالثة
  

يمكنك اختيار أكثر (من وجهة نظرك؟ " Facebook" ما أبرز ايجابيات موقع -24

  ).من إجابة

                                        .للتواصل بين األهل واألصدقاءة  وسيل□ 24/1

 .ىااللتقاء باألصدقاء القدام □ 24/2

  .وسيلة لتبادل المعلومات ونشر ثقافتنا اإلسالمية □ 24/3

 .متابعة العلماء واالستفسار عن الفتاوي □ 24/4

  .م في التعاون بين طلبة الجامعةيساه □ 24/5

  وسيلة اقتصادية توفر تكلفة وسائل االتصال األخرى □ 24/6

على إنشاء عالقات اجتماعية جديدة بعيداً عن أماكن العمل والدراسة  يساعد □ 24/7

 . واألسرة

: ي/ أخرى أذكر-

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

يمكنك اختيار أكثر من (من وجهة نظرك؟ " Facebook" ما أبرز سلبيات موقع -25

  )إجابة

 .                                                يشغل عن القراءة □ 25/1



 ١٢٩

    .لى الكسل والتراخيإ يؤدي □ 2/ 25

                            .                    يؤثر على تحصيل الطالب الدراسي□ 25/3

.                                                                     مضيع الوقت□ 25/4

 . شيوع الرذيلة□ 25/5

  .في العمل الدعائي أو التخريبي" Facebook" استغالل موقع □ 25/6

  .د شرقية عربية الكتساب عادات وتقاليد بعيدة كل البعد عن عادات وتقالي□ 25/7

  ..............................................................: ي/ أخرى أذكر-

  ":Facebook" ما تقييمك لموقع -26

   جيد        □ 26/3 جيد جداً          □ 26/2 ممتاز         □ 26/1

   رديء □ 26/5 متوسط        □ 26/4

  ؟"Facebook"مها موقع  كيف تقيم المعلومات التي يقد-27

  ةغير مهم □ 27/٣       عادية □ 27/2 مفيدة      □ 27/1

  ما رأيك في تصميم الموقع؟" Facebook"  من خالل استخدامك لموقع-28

  متوسط □ 28/4    جيد □ 28/3 جيد جدًا    □ 28/٢      ممتاز □ 28/1

  ضعيف □ 28/5

  ؟"Facebook" على موقع  ما هي درجة التأييد في نشر الصور الشخصية-29

معارض       □ 29/4ال أعرف    □ 29/3مؤيد       □ 29/2مؤيد بشدة   □ 29/1

  معارض بشدة □ 29/5

  

  

  ":Facebook"مقترحات لالستفادة من موقع : الوحدة الرابعة
  

  ؟"Facebook" في رأيك كيف يمكن االستفادة من موقع -30

  . التواصل معهانشاء صفحات علمية مفيدة وسهولةإ □ 30/1



 ١٣٠

  . دخول المناهج الجامعية في الموقع ومناقشتها مع الطلبة□ 30/2

  .يجاد حلول لها طرح قضايا الشباب والمشاركة إل□ 30/3

  . أن يشرف على صفحات الجامعات أساتذة وليس طالب□ 30/4

  . نشر المحاضرات الجامعية والمواد العلمية في الموقع□ 30/5

  .سالمية والثقافة الفلسطينية والتراث الفلسطيني نشر الدعوة اإل□ 30/6

   في أوقات االزماتيتم  أن ال□ 30/7
  

  ملحق رقم
)٢(  

  

  

  



 ١٣١

  
  

  

  

  

  )٢(ملحق رقم 



 ١٣٢

  
  
  
  
  
  
  

 


