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اشراف االستاذ
الزاوي دمحم الطيب

موضوع الدراسة دور مواقع التواصل االجتماعي يف توفري فرص العمل للطالب اجلامعي
الفيسبوك و اليوتيوب – منوذجا -
دراسة ميدانية لعينة من طلبة قسم علوم االعالم واالتصال
ملصق علمي حول موضوع مذكرة خترج يتم اعدادىا لنيل شهادة ادلاسًت
ضمن ختصص تكنولوجيا االتصال اجلديدة
اشكالية الدراسة

كيف يستخدم الطالب اجلامعي
موقعي ”الفيسبوك واليوتيوب ”
كمجال للعمل؟

مقدمـــــــــــة
يشهد العامل اليوم تطورا تكنولوجيا ىائال يف
كافة ميادين ورلاالت احلياة ،منها العلمية،
االجتماعية ،االقتصادية ،الثقافية...اخل ،ومن
ما لدافع
الستخدام الطالب
اجلامعي
موقعي”الفيسبوك
واليوتيوب“ يف
العمل؟

سللفات ىذا التطور ظهور مواقع التواصل
االجتماعي اليت سهلت وسرعت من عملية
التواصل والتفاعل بني افراد اجملتمعات على
اختالف ثقافاهتم وأجناسهم ومن اشهر ىذه

تســـــــــــــــــــــــــاؤالت
الدراســــــــــــــــــــــــــــــــــة
ما الذي حيققه
الطالب اجلامعي
نتيجة استخدامه
موقعي“الفيسبوك
واليوتيوب“ يف
العمل؟

جامعة قاصدي مرابح -
ورقلة-
كلية العلوم االنسانية
واالجتماعية
قسم علوم االعالم
واالتصال

ما هي عادات
وأمناط الطالب
اجلامعي ابستخدامه
موقعي“الفيسبوك و
اليوتيوب”كمجال
للعمل؟

ادلواقع موقعي“الفيسبوك و اليوتيوب“ .نظرا دلا

جمتمع البحث وعينة الدراسة:

يتمتعا بو من خصائص و شليزات و ىذا ما أدى

رلتمع البحث يف ىذه الدراسة ضم

ابلطالب اجلامعي اىل استغالذلا واستخدامها يف

طلبة قسم علوم االعالم واالتصال

العمل حىت ال تبقى فقط بتلك الصورة ادلعروفة

جبامعة قاصدي مرابح -ورقلة -وقد

عنها أبهنا مواقع من أجل التواصل والتعارف أو

مت اختياران ذلذا اجملتمع من الطلبة على

الًتفيو والتسلية.

أساس أن ىذه الفئة وحبكم ختصصها
الدراسي تعد من مستخدمي ىذه
ادلواقع ،أما فيما خيص عينة الدراسة
فهي عينة حصصية مكونة من 101
مفردة من اصل  1003طالب.

االسباب الذاتية واملوضوعية
الختيار موضوع الدراسة
.1الذاتية -:اىتمامنا الشخصي
مبواقع التواصل االجتماعي
اليوتيوب و الفيسبوك“.
رغبتنا يف معرفة األثر الذياحدثو موقعي”الفيسبوك
واليوتيوب يف العمل.
 زلاولة التعرف على األساليبوالطرق والتقنيات اجلديدة يف
العمل.
 .2االسباب املوضوعية
 قلة الدراسات والبحوث اليتتناولت دور موقعي”الفيسبوك
واليوتيوب“ يف العمل.
استغالل الطالب اجلامعيجبامعة -ورقلة -الفيسبوك
واليوتيوب يف العمل.
 تزايد استخدام الطالباجلامعي مبوقعي”الفيبسوك
واليوتيوب“ يف العمل.

امهية وأهداف الدراسة
 امهية الدراسة
.تكمن امهية ىذه الدراسة يف كوهنا اهنا

تتناول جانبا مهما يف حياة االفراد واجملتمعات أال
و ىو العمل ابعتباره ركيزة أساسية نظرا دلتطلبات
احلياة اليومية ،حيث كان يعتمد الفرد على
أساليب تقليدية تتطلب منو جهدا ووقتا كبريين
وواثئق ورقية من أجل العمل ،ولكن مع التطور
التكنولوجي ادلتزايد و ادلتسارع وبظهور مواقع
التواصل االجتماعي ،خصوصا موقعي“الفيسبوك
واليوتيوب“ واللذان ابات من الوسائط االتصالية
االكثر استقطااب للماليني من البشر ،وأصبح ذلما
اثر يف العديد من اجملاالت وىذا ما ادى ابلطالب
اجلامعي الستغالذلا يف العمل من اجل الكسب
كان ماداي او معنواي.


اهداف الدراسة

 .1الكشف عن األسباب والدوافع اليت أدت
ابلطالب اجلامعي جبامعة -ورقلة -الستخدامو
موقعي الفيسبوك والييوتيوب يف العمل.
 .2الكشف عن امناط وعادات استخدام الطالب
اجلامعي دلوقعي“الفيسبوك واليوتيوب“ كمجال
للعمل.
 .3معرفة اذلدف الذي يسعى اليو الطالب اجلامعي
ابستخدامو”الفيسبوك واليوتيوب“ يف العمل.

منهج الدراسة و أدوات مجع

البياانت
 .1منهج الدراسة:
مبا ان الدراسة تسعى وهتدف للتعرف
على كيفية استخدام الطالب اجلامعي
جبامعة -ورقلة -موقعي”الفيسبوك
واليوتيوب“ يف العمل ،فإن منهج ىذه
الدراسة ىو ادلنهج الوصفي التحليلي
ابعتباره ادلنهج ادلناسب للتحليل
والكشف عن جوانب ىذا ادلوضوع.
ادوات مجع البياانت
.2
و متثلت يف االستمارة وىي رلموعة من االسئلة
ادلكتوبة اليت تعد بقصد احلصول على معلومات
وآراء ادلبحوثني حول موضوع الدراسة كيفية
استخدام الطالب اجلامعي دلوقعي“الفيسبوك
واليوتيوب يف العمل حيث يغد االستبيان من
أكثر األدوات ادلستخدمة يف مجع البياانت
اخلاصة ابلعلوم اإلنسانية.

المقاربة النظرية للدراسة
تم االعتماد فً هذه الدراسة على
نظرٌة االستخدامات و اإلشباعات
بحٌث ترتكز على أن الجمهور هو
وحده القادر على تحدٌد الصورة
الحقٌقة الستخدامه وسائل االعالم
ألنه هو الذي ٌحدد اهتماماته
وحاجاته ودوافعه وبالتالً اختٌار
الوسائل التً تشبع حاجاته،.وهذا ما
ٌنطبق على الدراسة لمحاولة معرفة
كٌفٌة استخدام الطالب الجامعً
لموقعً”الفٌسبوك الٌوتٌوب“كمجال
للعمل.من اجل تحقٌق اهدافه
وحاجاته.

مصطلحات الدراسة
الدور -:مواقع التواصل اإلجتماعً.
”الفٌسبوك والٌوتٌوب“ العمل.-
الطالب الجامعً.
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