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 المستخلص

 غير  العممي االتصال عممية في عمى االنترنت جتماعيةاال الشبكات تؤديو الذي الدور تيدف الدراسة إلى معرفة
 أعداد في جتماعيةاال الشبكات أحدثتو الذي الفارق والمكتبات ومعرفة المعمومات عمم مجال في الرسمي

 الشبكات صفحات عبر وتداولت طرحت التي الموضوعات أبرز والمكتبات ومعرفة المعمومات عمم متخصصي
متخصصين أعداد المسح ل واستخدامو المسحي الدراسة المنيج عنيا وقد استعممت اثيرت التي واآلراء جتماعيةاال

متخصص عمى الفيس بوك تم  011إذ تم تحديد عينة عمدية شممت  المتواجدين عمى الشبكات االجتماعية
وتم التوصل الى جممة من  تحميل صفحاتيم الشخصية وارسال استمارة استبيان الكترونية ليم عمى صفحاتيم، 

 النتائج من أبرزىا :

تصال العممي غير الرسمي في مجال عمم في عممية اال ريادياً  جتماعية دوراً الشبكات اال تؤدي (0
 المعمومات والمكتبات.

 االخرى. تواجد متخصصي المعمومات والمكتبات عمى شبكة الفيس بوك يفوق باقي الشبكات االجتماعية (2

ظيور اسماء جديدة في تخصص المعمومات والمكتبات لم يكن ليا يمت الشبكات االجتماعية في أس (3
 ركة النشر والتأليف التقميدية ومن أبرزىم سعد الزىري وعمر جرادات.حضور بارز في ح

حرص متخصصي المعمومات والمكتبات عمى مشاركة المعمومات العممية في مجال التخصص وآخر  (4
 أخباره عمى صفحاتيم الشخصية.

 .حرص متخصصي المعمومات والمكتبات عمى مشاركة نشاطاتيم الشخصية عمى  صفحاتيم (5

 الدراسة بجممة من التوصيات أبرزىا :وأوصت 

تشجيع طمبة اقسام المعمومات والمكتبات عمى انشاء صفحات رسمية لكل مرحمة دراسية لتحقيق  .0
 التواصل فيما بينيم واستثمار الشبكة في تطوير الميارات التكنولوجية لمطالب.

جتماعية. فضاًل عن تشجيع االساتذة عمى التواصل مع الطمبة والزمالء من خالل الشبكات اال .2
 اىمية التواصل مع المختصين العرب لتبادل المعمومات.

انشاء صفحة رسمية لقسم المعمومات والمكتبات عمى الفيس بوك لضمان التواصل مع االساتذة  .3
 والطالب.

 اىمية استثمار الشبكات االجتماعية في العممية التعميمية. .4

 
 


