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   وتقدیر شكر

االنتهــاء مــن هــذا العمــل األكــادیمي، وال یســعني فــي هــذا المقــام إال أن  بفضــل مــن اهللا وعونــه تــم   

بخالص الشكر ووافر العرفان وعظیم االمتنان إلى المشرف على هذه الرسالة األستاذ الدكتور/  اتقدم

وكــان لنصــائحه القیمــة  الرســالة،عزت حجاب الذي أحاطني برعایته واهتمامــه طیلــة فتــرة إعــداد هــذه 

خراجه بالصورة التي علیها.الدور الكبیر    في إتمام هذا العمل وإ

واتقـــدم بالشـــكر الجزیـــل لألســـاتذة الكـــرام رئـــیس لجنـــة المناقشـــة وأعضـــائها الـــذین اقتطعـــوا مـــن وقـــتهم 

الثمین الشيء الكثیر في قراءة الرسالة ووضع مالحظاتهم الســدیدة بشــأنها ومناقشــاتهم الحكیمــة التــي 

  .أثرت الدراسة

جزیـــل وفـــائق االحتـــرام والتقـــدیر إلـــى األســـاتذة الكـــرام اعضـــاء هیئـــة التـــدریس بكلیـــة وأتقـــدم بالشـــكر ال

الــدكتور / كامــل و /  سمیســم والــدكتوراإلعالم كل باســمه وأخــص بالشــكر األســتاذة الــدكتورة / حمیــدة 

  الكرام.الدكاترة واألساتذة  یاسین وكافةصباح والدكتور أحمد عریقات والدكتور والدكتور خورشید 

لــى طلبــة جامعــة  أتقــدم بالشــكر لعمــادة الدراســات العلیــا، والــى رئاســة جامعــة الشــرق األوســط،كــا   وإ

 إلــىكــل مــن أســدى ل شــكر موصــولوال تبــوك الــذین تعــاونوا معــي فــي االســتجابة الســتبانة الدراســة،

  .نصیحة، أو قدم لي معلومة تخص الدراسة وتخدمها، إلى كل هؤالء وغیرهم الشكر وبالغ التقدیر

    



 ه
 

  إلھداءا
ً وحفظك هللا  ،إلى وطني الغالي المملكة العربیة السعودیة قبلة المسلمین ومأوى أفئدتھم   دمت سالما

ً من نتاجي واتمنى أن  ،،من كید الكائدین وأدام هللا علیك نعمة األمن واألمان  أھدیك شیئا بسیطا

ً في بناء إحدى لبناتك ً  لك طیلة واتمنى اني حظیت بشرف أن اكون س ،یكون مساھما ً وممثال فیرا

  أیام دراستي واغترابي ...

ً وأرشدني     ً وعلمني فتًى یافعا ً بعد هللا في وجودي إلى من حمل ھمي صغیرا إلى من كان سببا

ً إلى والدي الى من كلل التعب جبینھ وشققت الحیاة یداه إلى من زرع داخلي اإلصرار والعزیمة  شابا

نجاح أمد هللا في عمرك وأكسبني برك أھدیك ثمرة من ثمار وأن الصبر والمثابرة ھي طریق ال

  غرسك ...

إلى تلك الروح الطاھرة التي غیبھا القدر وأختارھا المولى عز وجل إلى قربھ إلى من حملت   

فرسالتك  ،وشتان بین رسالتي ورسالتك ،،ووضعت وأرضعت وربت وتعبت أھدیك الیوم رسالتي

علم یعلم العطاء كیف یكون العطاء ویرسالة لكي  عمر،ظالم ال ليت أنارنعت من أوراق الصبر وصُ 

إلى روحك الحبیبة أھدي روحي  :بالدعاء ةمعنون ،لسماءبامدادھا متصل  ،،الوفاء كیف یكون الوفاء

  وكل طموحي .....

كنت لي ، وت لي لیلي المظلماءنور كوني وشمعتي التي أض دربي زوجتيإلى حبیبتي ورفیقة   

ن وكنت خیر من حفظ األمانة في غیابي وحافظتي على أبنائي لم یھون علي غربتي خیر سند وعو

فلقلبك أھدي كل نجاحاتي دمت رفیقة  :حسك المحیط بي ولم یحفظني إال دعائك المالزم لي إال

  كل نجاحاتي.... ریكا فيلدربي وش

ً اعتذر ع    ن تقصیري تجاھكم في إلى أبنائي الذین تحملوا غیابي عنھم وغربتي وافتقدوني كثیرا

الفترة الماضیة وعدم تواجدي في كثیر من مناسباتكم ولكن عزائي الوحید ان اقول لكم ان األوان 

ً بھذا النجاح الذي انتم من اعظم أركانھ   فبوركتم وبارك هللا فیكم وحفظكم لي :لئن نفرح معا

ً ....) او الشخص المجھول الذي ال یحب أن اذ(الغائب إلى ذلك الضمیر  كر اسمھ  لقد كنت حاضرا

ً لي من أول یوم في الدراسة حتى حانت لحظة تخرجي لروحك كل الشكر ولقلبك كل  ومساندا

  االمتنان أھدیك نجاحي وتخرجي .
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: تي على مواقع التواصل االجتماعي في التزود بالمعلوماجامعاعتماد الشباب ال

  دراسة مسحیة في جامعة تبوك السعودیة

  إعداد 
  ماطر عبد اهللا حمدي 

  بإشراف:
  أ.د. عزت حجاب

  الملخص

مواقع التواصل  على السعودي الشباب اعتماد درجةیتمثل الهدف الرئیس للدراسة في معرفة    

باب ومعرفة طبیعة المعلومات التي یبحث عنها الش واألخبار بالمعلومات للتزود االجتماعي

، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي وأداة االستبانة، وقد طبقت على عینة من السعودي

  ) مفردة من طلبة جامعة تبوك في المملكة العربیة السعودیة.401(

  وكان من أهم نتائج الدراسة ما یأتي:

 والتسلیة لترفیها في تتمثل االجتماعي التواصل لمواقع السعودي الشباب استخدام دوافع أهم إن -1

 أصدقاء مع االجتماعیة للعالقات ثم والمعلومات، األخبار على للحصول ثم الفراغ، وقت وقضاء

 .واألقارب

 التواصل مواقع خالل من السعودي الشباب عنها یبحث التي واألخبار المعلومات طبیعة إن -2

 فنون وموضوعات یهیة،الترف األخبار وحول السعودي، المجتمع شؤون حول تتمحور االجتماعي

 والسیاسیة الدولیة السیاسیة موضوعات في جدا منخفضا االهتمام جاء بینما وتسلیة، ونكت

 .اإلقلیمیة



 ن
 

 في یتمثل العینة ألفراد االجتماعي التواصل مواقع من تتحقق التي والتأثیرات الفوائد أهم إن -3

 .المستخدمین لألفراد العامة الثقافة وزیادة المختلفة، والمعلومات األخبار على اإلطالع زیادة

  .متوسطة جاءت لألخبار كمصدر االجتماعي التواصل مواقع بمصداقیة الثقة درجة إن -4

  كلمات مفتاحیة: مواقع التواصل االجتماعي، االعتماد، الثقة، السعودیة.
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Abstract 

  The main objective of the study is to determine the degree of Saudi 

youth's dependence on the social networking sites in providing information 

and news, the study aimed also to know the categories of the information 

that the Saudi youth are looking for. The study relied on the descriptive 

approach and the questionnaire tool. It was applied to a sample of 401 

students from The University of Tabuk (UT) in Saudi Arab. 

The main findings of the study were the following: 

 - 1 The most important motivations for the use of Saudi youth social 

networking sites are entertainment، leisure and leisure، and to get the 

news and information، and to social relations with friends and relatives. 

 - 2 The nature of the information and news sought by the Saudi youth 

through social networking sites centered on the affairs of Saudi society, 

and on entertainment news, arts, jokes and entertainment. 



 ع
 

 3 - The most important benefits and impacts of the social networking 

sites of the sample members is to increase access to the various news 

and information, and increase the general culture of the users. 

 - 4 The degree of confidence in the credibility of social networking sites as 

a source of news was medium. 

Keywords: social networking sites, accreditation, trust, Saudi 

Arabia.
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  :الفصل األول

  خلفیة الدراسة وأهمیتها

  تمهید:

یزداد إقبال الشباب على مواقع التواصل االجتماعي یوما بعد یوم نظرا لعدة عوامل وأسباب منها    

 مصدرا الخصائص الفنیة السهلة والممتعة لهذه الوسائل، ومنها أن هذه الوسائل باتت تشكل

 اإلعالم وسائل توفره ال ما لمستخدمیها الوسائل ذهه تقّدم حیث والترفیه،للمعلومات واألخبار 

 اإلنترنت خدمات وعلى علیها اإلقبال ازدیاد إلى األرقام وتشیر األخرى، التعبیر منصاتو  التقلیدیة

، مما یستدعي االستمرار في إجراء الدراسات والبحوث لفهم هذه الظاهرة الماضیة السنوات خالل

قریر حدیث أن عدد مستخدمي اإلنترنت في السعودیة بلغ فقد كشف ت من جوانبها المختلفة.

ملیون حساب،  25) ملیون شخص، وأن عدد حسابات التواصل االجتماعي النشطة نحو 30.25(

) مالیین شخص 8إلى نحو ( 2017وكذلك ارتفع عدد مستخدمي اإلنترنت في المملكة خالل العام 

) 6لتواصل االجتماعي المتفاعلین إلى نحو (، وارتفع عدد مستخدمي مواقع ا%34بارتفاع بنسبة 

) ملیون 2، إضافة إلى ارتفاع عدد الهواتف الذكیة بنحو (%32بنسبة  2017مالیین خالل العام 

  .)2018(الصبحي،  %12هاتف بما یعاجل 

وتبحث الدراسة الحالیة في جانب من جوانب استخدام الشباب لمواقع التواصل االجتماعي وهو    

تعلق بدرجة االعتماد على هذه الوسائل مصدرا للمعلومات العامة، والتعرف على نوع الجانب الم

هذه المعلومات، وعلى أكثر مواقع التواصل االجتماعي استخداما من قبل الشباب السعودي، 

سنةـ ألن هذه الفئة هي أكبر فئات  30-19خصوصا شباب الجامعات الذین تتراوح أعمارهم بین 

  ي أیضا أكثر الفئات إقباال على مواقع التواصل االجتماعي.المجتمع عددا، وه
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ذا كانت أغلب الدراسا اإلشباعات المتحققة من استخدام ت قد تناولت موضوع االستخدامات و وإ

مواقع التواصل االجتماعي، فإن هذه الدراسة حاولت التركیز على درجة اعتماد المستخدمین من 

جتماعي كصدر للمعلومات واألخبار، والتعرف على درجة الشباب السعودي لمواقع التواصل اال

  وثوقهم بهذه المعلومات.

  مشكلة الدراسة:

ال تمثل مواقع التواصل االجتماعي العامل األساس للتغییر في المجتمع، لكنها أصبحت عامل  

  مهم في تهیئة متلطبات التغییر عن طریق تكوین الوعي، في نظرة اإلنسان إلى مجتمعه والعالم.

فالمضمون الذي تتوجه به عبر رسائل إخباریة أو سیاسیة أو ثقافیة أو ترفیهیة أو غیرها، ال یؤدي 

  بالضرورة إلى إدراك الحقیقة فق، بل إنه یسهم في تكوین الحقیقة، وحل إشكالیاتها.

لقد فرضت مواقع التواصل االجتماعي وجودها في واقع وسائل التواصل الجماهیري التقلیدیة، فلم 

عد بامكان الفرد متابعة ومعرفة ما یحدث في العالم من خالل متابعة الصحف الورقیة والقنوات ی

التلفزیونیة فحسب، إنما أصبح بإمكانه قراءة ومتابعة ومشاركة األحداث السیاسیة باستخدام مواقع 

ي التواصل االجتماعي المختلفة على شبكة اإلنترنت، والحصول على المعلومات واألخبار ف أ

  وقت وبأقل جهد وتكلفة.

وفي ضوء ما أشارت إلیه نتائج العدید من الدراسات من أن اإلنترنت یعد من أبرز وسائل اإلعالم 

، 2011التي تمد الجمهور وخاصة الشباب بالمعلومات والمعارف العامة والسیاسیة (الصفتي، 

ماعي كما تظهر )، وفي ظل تزاید استخدام الشباب السعودي لمواقع التواصل االجت396

ولعل ظاهرة اقبال ، في الفصل الثاني اإلحصائیات المختلفة التي تم عرض بعضها في هذه الدراسة

قضیة تحتاج إلى  للتزود باألخبار والمعلومات المتنوعة التواصل االجتماعي وسائل الشباب على
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لفة على وعي الشباب، ، ویفترض أن یكون لهذا السلوك آثار وتداعیات مختالتوقف والدراسة العلمیة

یعة هذه المعلومات وعلى اتجاهاتهم نحو العدید من الموضوعات في شتى مجاالت الحیاة، لكن طب

بحاجة إلى دراسة علمیة تعطي نتائج دقیقة بعیدا عن المبالغة أو تقلیل األهمیةـ  ودرجة االعتماد

  لذلك فإن مشكلة الدراسة تتحدد بالسؤال الرئیس اآلتي:

تماد الشباب الجامعي على مواقع التواصل االجتماعي للتزود بالمعلومات واألخبار ما درجة اع

  وما طبیعة هذه المعلومات واألخبار التي یبحث عنها الشباب السعودي؟

  أهداف الدراسة:

مواقع التواصل  على السعودي الشباب اعتماد درجةالهدف الرئیس للدراسة یتمثل في معرفة 

ومعرفة طبیعة المعلومات التي یبحث عنها الشباب  واألخبار علوماتبالم للتزود االجتماعي

  السعودي، ویتفرع هذا الهدف إلى مجموعة من األهداف كاآلتي:

  .االجتماعي التواصل لمواقع يجامعال الشباب استخدام دوافعمعرفة  - 1

 مواقع خالل من جامعيال الشباب عنها یبحث التي واألخبار المعلومات طبیعةتحدید  - 2

 .االجتماعي واصلالت

 التواصل مواقع من لشباب الجامعيل تتحقق التي والتأثیرات الفوائدالتعرف على  - 3

 .االجتماعي

 .االجتماعي التواصل مواقع بمصداقیة الثقة درجةتقدیر  - 4

  .الدراسة عینة افراد بین استخداماً  األكثر االجتماعي التواصل مواقعمعرفة  - 5
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) بین الشباب الجامعي في 050.لة اإلحصائیة (التعرف على الفروق عند مستوى الدال -  - 6

 درجة اعتمادهم على مواقع التواصل االجتماعي تبعا للجنس والعمر والمستوى الدراسي.

) بین الشباب الجامعي في دوافع 050.التعرف على الفروق عند مستوى اإلحصائیة (  - 7

  الدراسي؟ استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي تبعا للجنس والعمر والمستوى

  :وفرضیاتها الدراسة أسئلة

ما درجة اعتماد الشباب الجامعي على مواقع التواصل االجتماعي السؤال الرئیس للدراسة هو: 

للتزود بالمعلومات واألخبار وما طبیعة هذه المعلومات واألخبار التي یبحث عنها الشباب 

  السعودي؟

  ویتفرع عن السؤال األسئلة الفرعیة اآلتیة:

  .االجتماعي التواصل لمواقع يجامعال الشباب استخدام افعدو ما  - 1

 التواصل مواقع خالل من جامعيال الشباب عنها یبحث التي واألخبار المعلومات طبیعةما  - 2

 .االجتماعي

 .االجتماعي التواصل مواقع من لشباب الجامعيل تتحقق التي والتأثیرات الفوائدما  - 3

 .االجتماعي التواصل مواقع بمصداقیة الثقة درجةما  - 4

 .الدراسة عینة افراد بین استخداماً  األكثر االجتماعي التواصل مواقعما  - 5
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  أما الفرضیات الرئیسیة فهي:

) بین الشباب السعودي في درجة 050.هل یوجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ( -1

یمیومستوى التحصیل اعتمادهم على مواقع التواصل االجتماعي تبعا للجنس والعمر والمستوى التعل

  ومعدل استخدام الیومي لوسائل التواصل االجتماعي؟

) بین الشباب السعودي في دوافع 050.هل یوجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ( -2

استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي تبعا للجنس والعمر والمستوى التعلیمي ومستوى التحصیل 

  ل التواصل االجتماعي؟ومعدل استخدام الیومي لوسائ

  أهمیة الدراسة:

بسرعة كبیرة وهي  ومتنامیة في كونها تبحث في ظاهرة متطورة النظریة تكمن أهمیة الدراسة  

ظاهرة مواقع التواصل االجتماعي، حیث أن إقبال الشباب علیها في ازدیاد مستمر في المجتمع 

  السعودي وجمیع المجتمعات العربیة.

عض أهمیتها من كونها تقدم إضافة جدیدة في الحقل اإلعالمي كون هذا كما تكتسب الدراسة ب

  الموضوع یعد األول في الجامعات األردنیة على حد علم الطالب.

وفي الجانب العملي، تقدم الدراسة إضاءة مهمة للعاملین في اإلعالم الجماهیري بكشف أسباب 

عالم الرسمي والجماهیري، ما قد ینبه هذه توجه الشباب إلى مواقع التواصل االجتماعي بدال من اإل

الوسائل اإلعالمیة إلى أهمیة معالجة الثغرات والنواقص التي تعاني منها في مجال توفیر 

  المعلومات واألخبار الكافیة والوافیة حول األحداث والموضوعات التي تهم الشباب.

  :المصطلحات اإلجرائیة للدراسة

ستخدام الشباب السعودي لمواقع التواصل االجتماعي في یقصد بها درجة ا درجة اعتماد: -

الحصول على المعلومات واألخبار. وتقاس الدرجة بالنسب المئویة. وتتم تحدید الدرجات بثالثة 
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  هي: المرتفع، المتوسط، المنخفض.

 في الشباب مرحلة )الیونسكو( والثقافة والعلم للتربیة المتحدة األمم منظمة تقاریر : حددتالشباب -

 المتوسطة االتجاهات عن یعبر التحدید هذا فإن ذلك، ومع سنة، 24 إلى 15 من العمریة الفئة

 یختلف ،"شابا تكون" أن یعني مما البلدان وداخل المناطق بین كبیر حد إلى متباینة فالظروف. فقط

 لمثال،ا سبیل على( ببیئتها بعید حد الى مشروطة الشباب حیاة ان. من مجتمع آلخر كبیر بشكل

 الجنس، نوع الى اضافة المخاطر، لبعض التعرض ودرجة ،)الریفیة أو الحضریة المناطق في

 الیونسكو،( االجتماعیة والحالة االقتصادیة والظروف والثقافي، االجتماعي والسیاق اإلقامة، ومكان

2018(.  

لتي تكون في مرحلة ویحدد مفهوم الشباب في هذه الدراسة إجرائیا بأنهم: طلبة الفئة العمریة ا 

  سنة في معظم أفرادها. 30- 19الدراسة الجامعیة وهي فئة تقع بین سن 

یقصد بها أي نوع من المعلومات سواء أكانت اجتماعیة أم سیاسیة أم اقتصادیة أم  المعلومات: -

ثقافیة. وهي تتضمن المعلومات الخاصة بالتعلیم الجامعي والمعلومات العامة، وكذلك المعلومات 

  لمتعلقة باألخبار المحلیة والعالمیة.ا

تعرف بأنها عبارة عن تطبیقات تكنولوجیة مستندة إلى الویب، مواقع التواصل االجتماعي:  -

  تتضمن التواصل والتفاعل بین المستخدمین، وتسمح بنقل البیانات اإللكترونیة وتبادلها بسهولة.

دة على مواقع شبكة اإلنترنت التي تتیح وتعرف أیضا بأنها كل التطبیقات اإللكترونیة الموجو  

للمستخدمین التفاعل عن طریق القراءة واالستماع والمشاهدة والتعلیق والحفظ والنسخ، وهي لیست 

وتویتر صحف أو مواقع إعالم رسمیة. وهي تشمل مواقع التواصل االجتماعي مثل فیس بوك 

التي تتیح المشاركة والتفاعل بحریة  أب ولینكد إن وغیرها، وتشمل المنتدیات االجتماعیة وواتس

  للمستخدمین.
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  حدود الدراسة:

  نفذ هذه الدراسة ضمن الحدود اآلتیة:ست

  المملكة العربیة السعودیة. :الحدود المكانیة -

  جامعة تبوك في المملكة العربیة السعودیة. :المجال التطبیقي -

  .2018من العام  3- 2تم تطبیق الدراسة المیدانیة في شهري  :زمانیةال ودالحد -

  تبوك. : طلبة جامعةالحدود البشریة -

  محددات الدراسة:

  :لمحددات اآلتیةتحدد تعمیم نتائج الدراسة بای
  سیتم تصمیمها ألغراض الدراسة.استبانة والثبات ألداة الدراسة التي تتمثل في  صدقالدالالت  -1

 .الدراسة حرصهم على دقة اإلجابات على أداةصدق المبحوثین و مدى  -2

نظرا لتجانس العینة فإنه ال یمكن تعمیم نتائج هذا البحث إال على مجتمع البحث نفسه المتمثل  -3

 في طلبة جامعة تبوك بالسعودیة.
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  الثاني: األدب النظري والدراسات السابقة الفصل

  : النظري األدب- أوال

  تمهید: 

لى تنامي نشاط االتصال واإلعــالم بمســتویات لقد أدى انتشار تكنولوجیا االتصال واإلعالم الحدیثة إ

غیر مسبوقة، وبدا ذلك من خالل مشاركة قطاعــات واســعة مــن فئــات المجتمــع فــي عملیــة االتصــال 

واإلعـــالم، وهـــي عملیـــة كانـــت حصـــریة تقریبـــا علـــى نخبـــة مـــن المثقفـــین والسیاســـیین وغیـــرهم، لكنهـــا 

بالحــد األدنــى، ألن هــذه التكنولوجیــا ســهلة  أصــبحت الیــوم میســورة لكــل فــرد یســتطیع القــراءة والكتابــة

  االستخدام والتوظیف في مجاالت كثیرة.

وتتســـم هـــذه المرحلـــة بمـــزج أكثـــر مـــن تكنولوجیـــا اتصـــالیه تملكهـــا أكثـــر مـــن وســـیلة لتحقیـــق الهـــدف 

النهــائي، وهــو توصــیل الرســالة إلــى الجمهــور المســتهدف. وقــد أطلــق علــى هــذه المرحلــة العدیــد مــن 

، ومرحلة التكنولوجیــا االتصــالیة Multimediaبرزها: مرحلة اإلعالم متعدد الوسائط المسمیات من أ

ـــــة Interactiveالتفاعلیـــــة  ـــــة الوســـــائط المهجن ـــــى عصـــــر  .Hypermedia، ومرحل هـــــذا إضـــــافة إل

المعلومات أو مجتمع المعلومات، وغیر ذلك من المسمیات التي تشیر إلى أهمیة االتصال واإلعالم 

  .)2009 (علم الدین، ا العصروالمعلومات في هذ

وترتكز هذه المرحلة التي یمكن أن نطلق علیهــا أیضــا اســم مرحلــة االتصــال التفــاعلي أو مرحلــة     

الوســـائط المتعـــددة علـــى مجموعـــة مـــن المرتكـــزات الرئیســـیة هـــي: الحاســـبات اإللكترونیـــة فـــي جیلهـــا 

 وأشعة اللیــزر واألقمــار الصــناعیة.الخامس، وأنظمة الذكاء الصناعي، إضافة إلى األلیاف الضوئیة 

  وقد برز في هذا المجال مواقع التواصل االجتماعي، التي تنامي انتشارها خصوصا  )2005(اللبان،
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بــین الشــباب بســرعة كبیــرة خــالل الســنوات الماضــیة، وأدى ذلــك إلــى اكتســابها قــوة كبیــرة مــن خــالل 

مختلفــــة الصــــحفیة والعلمیــــة والثقافیــــة تحقیقهــــا لعــــدد مــــن اإلشــــباعات منهــــا إشــــباعات المعلومــــات ال

هـــذا التطـــور الكبیـــر فـــي تكنولوجیـــا وأدى واالقتصـــادیة وغیـــر ذلـــك مـــن أنـــواع المعلومـــات واألخبـــار. 

إلى تــزاوج بــین تكنولوجیــا اإلعــالم وتكنولوجیــا المعلومــات حتــى أصــبح مــن العســیر الفصــل  االتصال

  ات اإلعالم والمعلومات. بین االثنین بسبب التطور الهائل الذي شهده مجال تقنی

والحقیقة أن المجتمعات العربیة انخرطت في هذه المرحلة باالتصال مثلها مثل المجتمعات األخرى، 

بـــل إن المجتمعـــات الخلیجیـــة ســـجلت مراتـــب متقدمـــة فـــي االتصـــال وفـــي امـــتالك وســـائل االتصـــال 

ــــى فــــي كثیــــر مــــ ن مؤشــــرات االتصــــال وشــــبكاته، وتحتــــل المملكــــة العربیــــة الســــعودیة المراتــــب األول

وتكنولوجیا المعلومات والنفاذ إلى شبكة االنترنت وكذلك استخدام شبكات التواصل االجتماعي، وفي 

  مقدمتها الفیس بوك وتویتر وواتس أب.

 إن المعلومات هي لب أو جوهر الحیــاة، خصوصــا الحیــاة العصــریة، ومــن یحصــل علــى المعلومــات

ر قــدرة علــى التطــور والنمــاء مــن غیــره، ســواء علــى مســتوى أكثــ ویتحكم بها ویوظفها لصــالحه یصــبح

لعبــت المعلومــات مــن خــالل تكنولوجیاتهــا وأســالیب نقلهــا  األفراد أم علــى مســتوى الــدول، ولــذلك فقــد 

المختلفة أدوارا مهمة في مجتمعات المعلومات في الیابان وغرب أوربــا والوالیــات المتحــدة األمریكیــة، 

جتمعات وأثرت على كل مناحي الحیاة فیها، حیث نجد مجموعة مــن بحیث غیرت من شكل هذه الم

الظــواهر والســمات واآلثــار التــي تراوحــت بــین التغیــرات الجذریــة واآلثــار البســیطة التــي تركــت آثارهــا 

، علــــى كـــــل جوانــــب المجتمـــــع االقتصــــادیة والسیاســـــیة واالجتماعیــــة والنفســـــیة والتكنولوجیـــــة(الجردي

2011،28.(  

اإلنترنــت علــى وجــه العمــوم ومواقــع التواصــل االجتمــاعي علــى وجــه الخصــوص  ومع ظهور شبكة  

 virtualفقد بدأ یظهر واقع جدید أو مجتمع جدید هو مــا أطلــق علیــه الــبعض المجتمــع االفتراضــي 
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community،  هــووارد راینجــولویعــد  Rheingold (1993) أول مــن اســتخدم هــذا المصــطلح

صـــل عبـــر االتصـــال الســـلكي وغیـــر الســـلكي وعبـــر األجهـــزة لـــى التوالیشـــیر إلـــى مجتمعـــات تقـــوم ع

والحواسیب ویجري خالله الكثیر من عملیات التفاعل االجتماعیة بمختلف أشكالها، لكــن المعلومــات 

 de Moorبتعبیــر دي مــوور ووایجانــد ، و هي المادة األساسیة التي یتم تبادلها خالل هــذا االتصــال

and Weigand  2013(الدریربي،  هو "نظام اجتماعي تكنولوجي".المجتمع االفتراضي فإن(.  

یعتمـــد علـــى االنترنـــت  إلـــى نشـــوء جمهـــور جدیـــد قـــد أدت الثـــورة المعلوماتیـــة والتكنولوجیـــة وكانـــت 

الصحافة العصریة  أجهزةوشبكات نقل المعلومات االلكترونیة في تلقي المعلومات، وسارعت بالتالي 

وســائلها التقلیدیــة فــي نقــل  إلــىشبكة االنترنــت  إضافةیق استقطاب هذا الجمهور الجدید عن طر  إلى

وقامـــت أیضـــا باســـتخدام شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي لتعزیـــز مكانتهـــا  وتســـویق النتـــاج الصـــحفي،

في  وفرة المعلومات وتدفق االتصال سوف یسهم وتوسیع قاعدة جمهورها، ویعتقد بعض الباحثین أن

  ).2006(الفار، :عدد من المظاهر منها

  احتكارها من قبل الصحافة فقط. إمكانیةوفرة المعلومات في جمیع المجاالت وعدم  .1

تقنیــا واقتصــادیا وفنیــا وثقافیــا وخاصــة مـــن  إلیهــاهــذه المعلومــات لمــن یســتطیع الوصــول  إتاحــة. 2

  .األنباءخالل االنترنت والفضائیات ووكاالت 

إلعالم ارتباطا شدیدا ویومیا، فهو وهكذا فقد أصبح اإلنسان في عصرنا هذا مرتبطا بوسائل ا  

یحتاجه في الصباح أو المساء لمعرفة أخبار الطقس من حوله، وهو یحتاجه في كل وقت لمعرفة 

األحداث التي تدور من حوله وتؤثر في حیاته، وهو أیضا یحتاجه لمعرفة أحوال الناس القریبة 

ئل اإلعالم یمكن لإلنسان المسلم والبعیدة وكیف یتصرفون في المواقف المختلفة، ومن خالل وسا

أن یتفقه في دینه، ویؤدي عباداته المفروضة، ویعرف مواقیت الصالة وأحكام العبادات والمعامالت 

  األخرى، وهو أیضا یلجأ لوسائل اإلعالم للترفیه عن نفسه من روتین الواقع أو مشكالته.
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الم لمعرفة العالم االجتماعي حولنا، إن هناك مجاالت عدیدة یعتمد فیها الجمهور على وسائل اإلع 

معرفة تمثل المعاني السائدة في هذا العالم، والحاجة إلى اللعب، والى التعبیر الصریح، والهروب 

من المشكالت الیومیة والقضاء على التوتر الذي تسببه، وهذه كلها تعتبر مجاالت یلبیها نظام 

دة في مجال تلبیة هذه الحاجات سواء كانت في المعلومات لوسائل اإلعالم الذي یقدم بدائل متعد

شكل خدمات أم رسائل معلومات. وسواء أكانت المعلومات حول إنجازات الحكومة على سبیل 

المثال أو للتسلیة والهروب. وهذه كلها لها أهمیة متفاوتة بالنسبة للجمهور وتتخذ بناء علیها قرارات 

  ).234، 1997النشر المختلفة (عبد الحمید،

قد وجدت بحوث أجنبیة أن هناك عوامل عدیدة یمكن أن تؤثر على اختیار الفرد للرسائل و 

االتصالیة التي یتعرض لها، فعملیة االختیار؛ برأیه، لیست عشوائیة بل انتقائیة وواعیة، فالفرد في 

حددة أو هذه العملیة ینتقي المعلومات التي تدعم آرائه واتجاهاته الحالیة، من جهة، وتخدم أهدافا م

  ).119-118، 2016تشبع حاجات أساسیة لدیه من جهة أخرى (ساري،

لقـــد جـــاءت عـــدد مـــن النظریـــات لتفســـر لنـــا أبعـــاد مختلفـــة مـــن عملیـــة االتصـــال والحصـــول علـــى    

ـــى وســـائل اإلعـــالم، وهـــي التـــي ســـیتم  المعلومـــات، ومـــن هـــذه النظریـــات كانـــت نظریـــة االعتمـــاد عل

  عرضها في المحور التالي.

  :االتصال وسائل على االعتماد ةنظری- 1

نظریات وسائل أصحاب نظریة االعتماد على وسائل اإلعالم في كتابهما " وروكیتش دیفلیریقول  

" إن طبیعة المهام التي تقوم بها وسائل اإلعالم، خصوصا تقدیم المعلومات، تؤدي مع اإلعالم

وسائل اإلعالم، أي أنهم یعتمدون  االستخدام إلى بناء عالقة اعتماد من قبل أفراد الجمهور على

دراكهم لألحداث والمواقف التي تحیط  علیها في اتخاذ بعض قراراتهم، وفي تفسیرهم أو فهمهم وإ
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نشئون األفراد بهم، ومن هنا فإن ُ (دیفلیر وروكیتش،  االتصال وسائل على اعتماد عالقات ی

1999.(  

أخرى في المجتمع تقوم بتحقیق هذه  فلور وروكیتش أنه على الرغم من وجود مؤسساتویؤكد دی

الحاجات التي تقوم بها وسائل اإلعالم للفرد (كاألسرة واألصدقاء وبعض االتحادات والجمعیات 

التي ینتمي إلیها الفرد..الخ)، إال أن اعتماد الفرد على المؤسسة اإلعالمیة في المجتمعات 

  ).122 ،2016المعاصرة في تحقیق ذلك یفوق أي اعتماد آخر(ساري، 

یمكن تلخیص الفكرة األساسیة لنظریة االعتماد على النحو التالي "إن قدرة وسائل االتصال و    

على تحقیق قدر أكبر من التأثیر المعرفي والعاطفي والسلوكي سوف تزداد عندما تقوم هذه الوسائل 

ة تواجد عدم بوظائف نقل المعلومات بشكل متمیز ومكیف، وهذا االحتمال سوف تزید قوته في حال

). وهناك حالة أخرى 208، 2012استقرار بنائي في المجتمع بسبب الصراع والتغییر (المزاهرة، 

یزید فیها اعتماد األفراد على وسائل اإلعالم وهي الحالة التي ترتفع فیها درجات الصراع أو التغییر 

  ).234، 1997الذي یحدث في المجتمع (عبد الحمید،

الستقرار البنائي هو وجود أزمات حادة أو عمیقة، وهي تحدث في ویقصد بحالة عدم ا   

المجتمعات عادة في المراحل االنتقالیة التي یحدث فیها تغییر في السیاسات أو حینما تقع الحروب 

أو الكوارث الطبیعیة، ففي مثل هذه الحاالت، یزداد إقبال الناس على وسائل اإلعالم المختلفة، بما 

لى شبكات التواصل االجتماعي، والهدف األول هو التماس المعلومات حول في ذلك اإلقبال ع

  الواقع أو المستقبل.

 المعلومات على األفراد اعتماد درجة أن تفترض وهي االتصال، وسائل على االعتماد نظریة إن  

 یاً أساس جزءاً  أصبحت الوسائل هذه كون من یأتي الحدیث، المجتمع في االتصال وسائل تنقلها التي
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 متغیراً  تعد االعتماد من الدرجة هذه أن یتبین سبق ومما عنها، االستغناء یمكن وال حیاتهم في

  ).2006 درویش،( األفراد وسلوك ومشاعر معتقدات االتصال وسائل تغیر ولماذا متى لفهم أساسیاً 

صادي ال تقل كذلك تهتم النظریة بالجانب االقتصادي، فإن عالقة وسائل اإلعالم بالنظام االقت   

في قوتها ومتانتها والتبادل المشترك بینها وبینه أیضا عن تلك العالقة التي تربطها بالنظام 

السیاسي، إذ یلجأ النظام االقتصادي إلیها من أجل تحقیق أهدافه المادیة، فهي التي تروج لمشاریعه 

كذلك ال یمكنها االستغناء الضخمة، وهي التي تقوم باإلعالن عنها والدعایة لها، ووسائل اإلعالم 

  عن النظام االقتصادي ألنه یوفر لها الحمایة والدعم المادي.

أما فیما یتعلق بعالقة النظام السیاسي بالمؤسسة اإلعالمیة، فهذا النظام یلجأ إلى هذه المؤسسة   

لتساعده في نشر سلطته، وفرض هیمنته، ونشر أفكاره ومبادئه في المجتمع، وتحقیق التكامل 

االجتماعي من خالل بث روح اإلجماع وتكوین الرأي العام. أما وسائل اإلعالم فتعتمد على النظام 

السیاسي الكتساب الحمایة التشریعیة والقضائیة والتنفیذیة، والحصول على معلومات رسمیة وغیر 

ي، رسمیة لتغطیة األخبار، وتحقیق عائد من اإلعالنات السیاسیة في أوقات االنتخابات (سار 

2016 ،121.(  

  ):213، 2012(مزاهرة،  : فرضیات النظریة1- 1

  . یتراوح تأثیر وسائل اإلعالم بین القوة والضعف تبعًا للظروف المحیطة، والخبرات السابقة.1

. نظام وسائل اإلعالم جزء من النسق االجتماعي للمجتمع، ولهذا النظام عالقة باألفراد 2

  خرى.والجماعات والنظم االجتماعیة األ

. استخدام وسائل اإلعالم ال یحدث بمعزل عن تأثیرات النظام االجتماعي الذي یكون فیه 3

  الجمهور ووسائل االتصال.
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. استخدام الجمهور لوسائل اإلعالم وتفاعله معها یتأثران بما یتعلمه الفرد من المجتمع ومن 4

  تصال.وسائل االتصال، ویتأثر الفرد بما یحدث نتیجة تعرضه لوسائل اال

. كلما زادت التغیرات واألزمات في المجتمع زادت حاجة المجتمع للمعلومات، أي تغییر اجتماعي 5

أو سیاسي أو اقتصادي، وتختلف درجة استقرار النظام االجتماعي وتوازنه نتیجة التغیرات 

  المستمرة، وتبعا لهذا االختالف تزید أو تقل الحاجة إلى المعلومات واألخبار.

اعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم كلما كان النظام اإلعالمي قادرا على االستجابة  . یزداد6

الحتیاجات النظام االجتماعي أو الجمهور، وفي هذه الحالة ینبغي على النظام اإلعالمي أن 

  یتطور.

. یختلف الجمهور من حیث اعتماده على وسائل اإلعالم فالصفوة قمة الهرم قد یكون لها وسائل 7

عالم خاصة بهم غیر الوسائل التقلیدیة، بمعنى أن للصفوة مصادرها في الحصول على المعلومات إ

  كالبرقیات أو وكاالت أنباء وغیرها والتي لیست متاحة لكل الناس.

  ): 2003 إسماعیل،( في النظریة هذه عن الناتجة التأثیر مجاالتتنحصر و 

حداث األ لفهم الكافیة المعلومات افتقاد عن لناتجا الغموض إزالة ومن ذلك: المعرفیة التأثیرات-1

 الجمهور إدراك في التأثیر وأیضاً  للحدث، صحیحة وتفسیرات كافیة معلومات قدیممن خالل ت

 بالقیم الخاصة تلك المعرفیة التأثیرات من وأیضاً  القضایا، لبعض تمنحها التي النسبیة لألهمیة

  .والمعتقدات

 والحساسیة والتوتر المخاوف زیادة مثل واألحاسیس، بالمشاعر المتعلقة هيو : الوجدانیة التأثیرات-2

  .المجتمع عن االغتراب مثل المعنویة التأثیرات وأیضاً  للعنف،

 التأثیرات وهذه علني، سلوك في یظهر الذي الفعل، أو الحركة في والمتمثلة: السلوكیة التأثیرات-3

  .علیهما ومترتبة وجدانیةال والتأثیرات المعرفیة التأثیرات عن ناتجة
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 التأثیر عن بمعزل وال فراغ من یأتي ال اإلعالم استخدام أن تبرتع النظریة هذهكذلك فإن        

 وظائف تقوم عندما التأثیر في تزداد اإلعالم قدرة أن منطلق من فیه، تعیش الذي العام بالرأي

 للنظریات ومكثف ممیز بشكل وماتالمعل نقل في واقتدار، فعالیة بكل بأدوارها اإلعالم وسائل

  ).2011 مشاقبة،. (واإلعالم باالتصال بالقائم المتعلقة

ویالحظ أن هذه األمثلة یمكن أن تنطبق على وسائل االتصال ووسائل اإلعالم بما في ذلك وسائل  

 االتصال االجتماعي ألنها تقوم بنفس وظائف وسائل اإلعالم من حیث تزویده باألخبار والمعلومات

واالتجاهات، لذلك فهذه الوسائل االجتماعیة سیكون لها تأثیرات معرفیة وأخرى وجدانیة وثالثة 

  سلوكیة.

 ووجدت المجتمع، داخل للفرد السیاسي بالسلوك تهتم كانت النظریة بهذه أخذت التي الدراسات إن  

 من المعرفي راألث إحداث إلى تؤدي اإلعالم وسائل بجمهور خاصة عوامل هناك أن النظریة هذه

 أو قبلیة، معلومات أكانت سواء االتصال وسائل جمهور علیها یحصل التي المعلومات متغیر مثل

 إلى إضافة القضیة، في الجمهور النخراط كنتیجة أو االتصال، لوسائل التعرض نتیجة معلومات

 بالمتغیرات خاصة عوامل أو االتصال، وسائل في للقضایا واالنتباه التعرض، حجم متغیري من كل

 الحدیدي،). (التعلیمي والمستوى االقتصادي، المستوى الجنس، السن،( مثل للجمهور الدیمغرافیة

2006.(  

 وسائل على االعتماد ونظریة واإلشباعات االستخدامات نظریة بین ما األساسیة الفروق أن ونجد

  ):2006 درویش،( كالتالي هي االتصال

 ؟)حاجاتي ألشبع أفعل ماذا( واإلشباعات االستخدامات نظریةیكون السؤال األساسي في   - 1
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 هذه على اعتمد لماذا( هو بها الجذري فالسؤال االتصال وسائل على االعتماد نظریة ماأ  - 2

  ؟)احتیاجاتي ألشبع بالذات الوسیلة

 هذه كانت كلما حاجاتهم، إلشباع االتصال وسائل على أكثر األفراد اعتمد كلما أنه نجد وبالتالي

 معلومات على األفراد اعتماد درجة وتعد علیهم، تأثیرها ویزید حیاتهم في أكبر دوراً  تؤدي ائلالوس

 الناس معتقدات االتصال وسائل رسائل تُغیر ولماذا متى فهم في األساسي المتغیر االتصال وسائل

  .)2006 درویش،( وسلوكهم ومشاعرهم

التأكید على أن  في الدراسة الحالیة من خالل دلاالعتماد المتبا نظریةوقد تم االستفادة من مبادئ  

مواقع التواصل االجتماعي نفسها تستفید من إقبال المستخدمین علیها، فهؤالء بالنسبة لهذه المواقع 

سوق واسع تقوم المواقع ببیعه اإلعالنات وتأخذ مقابل ذلك أمواال طائلة من المعلنین في شتى 

المستخدمین في تمویل نفقاتها وتحقیق أرباح هائلة أیضا. أرجاء العالم، فهي بهذا تعتمد على 

بالمقابل، یعتمد الجمهور المستخدم على هذه المواقع في الحصول على عدد كبیر من الحاجات 

واألغراض من معلومات وأخبار وترفیه وتواصل اجتماعي وترویج األفكار والسلع والخدمات وغیر 

  ذلك.

تفسیر النتائج المتعلقة باالقبال الكثیف للشباب السعودي  ظریة فيكذلك، فقد تم االستفادة من الن 

على مواقع التواصل االجتماعي، وهذا یعني أن هذه الفئة العمریة من المواطنین یعتمدون على هذه 

لم تكن لیتحقق كثیر منها من خالل وسائل اإلعالم  المواقع في تحقیق حاجات أساسیة مختلفة،

بشكل عام، خصوصا فیما یتعلق باختیار الوقت المالئم للتعرض أو  الرسمیة أو الجماهیریة

االستخدام ثم اختیار المضامین المناسبة أو المرغوبة، ثم اتاحة هذه المواقع الفرصة للمستخدمین 

  .التعبیر عن رأیهم والتفاعل مع المضمون ومع غیرهم من المستخدمین
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  مواقع التواصل االجتماعي :  - 2.2

  مواقع التواصل االجتماعي :  تعریف 1.2.2

التینیة والعربیة مشتقة من فعل متقارب في المعنى إلى حد كبیر؛ إذ إن كلمة اتصال في اللغتین ال 

یشیر هذا الفعل إلى معنى الصلة واالشتراك والشیوع واالنتشار، فنحن حینما نتصل مع الغیر، إنما 

كار والمعاني، فاالتصال هنا یعني نقل نقصد في حقیقة األمر مشاركتهم في المعلومات واألف

المعلومات واألفكار والمعاني من شخص آلخر، وشیوع هذه األفكار وانتشارها بینهم (ساري، 

2016 ،21-22.(  

أما االتصال الذي یتم عبر الوسائط اإللكترونیة، فهي طریقة جدیدة لالتصال في بیئة رقمیة تسمح  

نت وتبادل المنافع والمعلومات، وهي بیئة تسمح لألفراد للناس بااللتقاء والتجمع عبر االنتر 

والمجموعات بإسماع صوتهم وصوت مجتمعاتهم إلى العالم اجمع، فهي منظومة من الشبكات 

االلكترونیة التي تسمح للمشترك بإنشاء موقع خاص به، ومن ثم ربطه عن طریق نظام اجتماعي 

). ویتبین أن عملیة 2016وایات (الراوي، الكتروني مع أعضاء لدیهم نفس االهتمامات واله

التواصل اإللكتروني شبیهة بالطبیعیة من ناحیة أغلب عناصر التواصل باستثناء المواجهة، إذ 

یتواصل عدد من الناس مع بعضهم البعض عن طریق مواقع وخدمات الكترونیة، ومیزة هذه العملیة 

  ).2016(بن فتح محمد، في أنها توفر سرعة توصیل المعلومات على نطاق واسع 

وتعرف مواقع التواصل االجتماعي على أنها صفحات ویب تعتمد على خدمات تسمح لألفراد      

بالتعبیر عن أنفسهم وتتیح لهم اختیار األفراد المشاركین معهم، حیث أحدثت هذه المواقع تغییر 

  ).2016معلومات (عمر، كبیر في كیفیة االتصال والمشاركة بین األشخاص والمجتمعات وتبادل ال

وهناك من یطلق على هذه المواقع باإلعالم االجتماعي، الذي یعد نسق فكري وعملي یبحث عن    

الرقي بالمجتمع كفاعل أو كموضوع لالتصال، فهو فرصة للمجتمع المدني لیقدم مكوناته المختلفة 
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مكانیة المفتوحة لكل مواطن وهذا حتى یتعرفوا على بعضهم البعض ولیتحاوروا فیما بینهم، وهو اإل

للدخول بحریة وبفاعلیة لالتصال مع مواطن أخر أو مجموعة أخرى في جو من التسامح واالحترام 

  ).2016المتبادل (مكتبة المثقف، 

أما مصطلح اإلعالم االجتماعي فهو یختلف عن مواقع التواصل االجتماعي ألنه أكثر شموال، وقد  

محطات التلفزة إضافة إلى مواقع التواصل االجتماعي، وهناك یشتمل بعض الصحف واإلذاعات و 

من یقصر اإلعالم االجتماعي بالمواقع التفاعلیة على اإلنترنت دون وسائل اإلعالم التقلیدیة، 

ویعرفه بأنه "استخدام المواقع ذات الصبغة االجتماعیة والتشاركیة في االنترنت بهدف تزوید الناس 

لومات السلیمة، والحقائق الثابتة التي تساعدهم على تكوین رأي صائب باألخبار الصحیحة، والمع

في واقعة من الوقائع أو مشكلة من المشكالت، وبحیث یعبر هذا الرأي تعبیرا موضوعیًا عن عقلیة 

  ).353، 2012الجماهیر واتجاهاتهم ومیولهم (سلطان، 

اعي أنها عبارة عن تطبیقات یتبین بعد استعراض عدد من تعریفات مواقع التواصل االجتم   

إلكترونیة مرنة وتفاعلیه للجمیع یتم نشرها على شبكة اإلنترنت بحیث یمكن للجمیع الوصول إلیها 

واستخدامها مجانا، باستثناء خدمات اإلعالن التجاري عن طریق الشركة نفسها، وتتیح هذه المواقع 

لكتروني بجمیع أشكاله نصًا وصوتًا للمستخدمین مجموعة كبیرة من الخدمات أهمها التواصل اإل

وصورة، وهي تتیح أیضا التعبیر عن النفس بأي طریقة، والتفاعلیة بین المشاركین، ونقل الملفات، 

  ونشر الصور وخدمات أخرى كثیرة تناسب فئات عدیدة من المستخدمین.

 نشأة شبكات التواصل االجتماعي وتطورھا: 2.2.2

باسم    1995تماعي في الوالیات المتحدة األمریكیة سنة موقع للتواصل االج أول ظهر    

Classmates.com  بمعنى "زمالء الدراسة" وقد اعتمد الموقع في بدایته على التقسیم الجغرافي
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اإلداري للوالیات المتحدة، حیث قسم هذا الموقع المجتمع األمریكي إلى والیات وكل والیة إلى 

قوم  الفرد بالبحث عن المدرسة التي ینتسب إلیها كي یجد مناطق وقسم كل منطقة إلى مدارس، ی

  ).2016زمالئه ویتعرف على أصدقاء جدد ویتفاعل معهم عبره (خلف اهللا، 

بهدف تقدیم مجموعة من الخدمات "   Six Degreesظهر موقع "  1997و في سنة     

مكانیة والممیزات للمستخدمین، والتي تمثلت في إمكانیة خلق ملفات شخصیة والت عریف بها  وإ

التواصل مع  األصدقاء  وتصفح قوائمهم، كان هذا الموقع یروج نفسه على انه أداة تساعد الناس 

رسال الرسائل إلى اآلخرین، واستطاع في غضون شهور قلیلة استقطاب مئات  على التواصل وإ

  .2000قف سنة المالیین من المستخدمین، إال أنه عاد یواجه مشكالت التمویل حتى اضطر للتو 

ظهرت مجموعة من مواقع الواصل االجتماعي، واهتمت بتدعیم  1999-1997خالل فترة      

،  AsianAvenueالمجتمع بمواقع مرتبطة بمجموعات معینة مثل موقع األمریكیین األسیویین 

،  بعد هذا ظهرت مجموعة أخرى من مواقع التواصل Blachplanetوموقع البشرة السمراء 

موقع ، و   MiGentإال أنها لم تلق نجاحا كبیرا، مثل موقع  2001-1999عي خالل فترة االجتما

"Live Journal  " فقد وفر هذا الموقع خدمة الرسائل الفوریة ومكن المستخدمین من متابعة ،

، )CyWorld )Danahm, 2008المجالت، واإلخبار، وبعده ظهر الموقع الكوري االفتراضي 

إذ تم تصمیمه    Friendster.comنطلق موقع التواصل االجتماعي فقد ا 2002أما سنة 

لیكون وسیلة للتعارف بین مختلف فئات المجتمع في العالم، وفي النصف الثاني من نفس العام 

كمنصة للتدوین، وتحول بعدها إلى موقع تواصل   Skyrock.comظهر موقع  فرنسي باسم 

  ).2016(خلف اهللا، 

لم تكن هذه المواقع معروفة في المجتمعات العربیة إال بشكل محدود جدا،  وحتى هذه المرحلة،   

  خصوصا أن خدمات اإلنترنت لم تكن على مستوى كبیر من االنتشار والترحیب.
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وقد ساعد تطور اإلنترنت وانتشارها في ظهور جیل جدید من مواقع التواصل االجتماعي التي   

الكثیرة التي تناسب مختلف الشرائح االجتماعیة، بما فیها  امتازت بسهولة استخدامها، وبالتطبیقات

) الذي بدأ یحقق 44، 2015(المیمان،  2003سنة   Myspaceاللغة، فكان أن ظهر موقع 

) انطلق موقع 2004نجاحا كبیرا وانتشارا واسعا وصل إلى المجتمعات العربیة. وفي العام (

وعرف أوال في بین طلبة جامعة هارفارد، ثم بدأ في الوالیات المتحدة،  Facbook.comالفایسبوك 

، بدأ باالنتشار على الساحة المحلیة 2006ینتشر إلى الجامعات والمدارس األخرى، وفي العام 

والدولیة. بعدها انتشرت فكرة مواقع التواصل االجتماعي للمدونات الصغیرة بظهور موقع تویتر 

Twitter  2016(خلف اهللا،   2007تخدمین سنة وأطلق رسمیا للمس 2006حیث ظهر سنة. (  

تقوم شبكات التواصل االجتماعي على المشاركة والتفاعل، ویمثل المستخدم/ المتلقي محور العملیة 

في هذا االتصال، فالنصوص والصور والفیدیو والرسوم تتسم باالنفتاح ألنها تعتمد على إسهامات 

 لتعبیر عن اآلراء ونقل المعلومات ونشر األخباراستخدمین للم المستخدمین، وتتیح مواقع التواصل

. ورغم الوظائف االیجابیة الكثیرة التي قد تقوم بها وسائل والترفیه وتمتین عالقات الصداقة والتعاون

قد تكون قوة مدمرة ، إال أن بعض الباحثین یحذرون من أن هذه الوسائل التواصل االجتماعي

لكذب وانتحال الشخصیات وتضییع الوقت واالنشغال في ألواصر عالقات األفراد تدفعهم إلى ا

التفاهات والحث على اإلفساد واختالق المشكالت، ألنه مرتبط أصال بعوامل سیاسیة وثقافیة 

  .)92، 2011(النعیمي،  واجتماعیة تتحكم في مصیره

تصال ولعل أهم العوامل التي ساعدت على انتشار شبكات التواصل االجتماعي هو وجود بیئة لال

الحر غیر المراقب ضمن نطاق عال من الحریة في التعبیر یضاف له توافر وانتشار تكنولوجیا 

المعلومات واالنترنت بشكل واسع، وانخفاض كلفه بشكل یمكن المستخدم من استخدامه بشكل كبیر 

  ).157، 2016(السعدي،
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  2006الى 1997رة ) یوضح تواریخ ظهور أهم مواقع التواصل االجتماعي من فت1الشكل رقم(

  
 المصدر: 

Danahm.(2008)p: p212          and on-line; 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x/full  
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  االجتماعي:أھم مواقع التواصل  	 	3.2.2

 10ها أقل من موقعا، من 23أكثر من  تضم قائمة مواقع التواصل االجتماعي المعروفة حتى اآلن 

تعتبر ذائعة الصیت أو األكثر انتشارا، ونعرض فیما یلي أهم هذه المواقع المعروفة في المجتمعات 

  العربیة:

  : FACEBOOK موقع الفایسبوك .1

 جمیع في الشباب من خصوصاً  الناس من كبیر وتجاوب بقبول استأثرت اجتماعیة شبكة هو   

 في), 2004( عام شباط في نشأتها بدایة في شخصیة مدونة حدود تتعدى ال وهي, العالم أنحاء

 مارك( یدعى الدراسة في متعثر طالب قبل من, األمریكیة المتحدة الوالیات في) هارفارد( جامعة

 أصدقاء وبحدود الجامعة نطاق في بدایتها في محصورة) بوك الفیس( مدونته وكانت), زوكربیرج

 هذه إن له وصدیقین هو بباله یخطر ولم, مبیوترالك برمجة في المهووس الطالب), زوكربیرج(

 وانتشرت الجامعة حدود شهرتها فتخطت, جداً  قصیرة زمنیة بفترة االفتراضي العالم ستجتاح المدونة

 أنها ولو الزوار من أعداد على مقتصرة وظلت, المختلفة األمریكیة المتحدة الوالیات مدارس في

 عن یتكلم منا كل أضحى لقد): "زوكربیرج مارك( مؤسسها اعنه قال والتي. مستمرة زیادة في كانت

 من األمر یستغرق أن السخف من أنه أظن, إنشائه في الجامعة تفكر الذي, العام بوك الفیس

". واحد أسبوع وفي منهم أفضل تنفیذه بإمكاني أن وجدت. ذلك تنفیذ أجل من سنتین الجامعة

  ).132 ص ،2011تش،  مزري(

الفیس بوك في بدایة األمر مقتصرة على طلبة جامعة هارفارد فقط  وفي شهر كانت عضویة      

فتح موقع الفایسبوك أبوابه أمام جامعات "ستانفورد" "وكولومبیا" و"ییل"، بعد ذلك  2004مارس سنة 

اتسع الموقع أكثر وفتح أبوابه أمام جمیع كلیات مدینة بوسطن وجامعة ایفي لیج، وشیئا فشیئا 
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فتح  2006للعدید من الجامعات في كندا والوالیات المتحدة األمریكیة ، في سنة أصبح متاحا 

سنة فأكثر بحیث یكون لدیهم موقع الكتروني (صبطي،  13أبوابه أمام جمیع األفراد البالغین من 

2012 ،182 -183. (  

 استخدامه، سهولة من تمكنهم ومتجددة، ومتنوعة عدیدة خصائص لمستخدمیه فیسبوك یقدم   

 من وغیرها الفیدیو أو الصوتیة، أو النصیة الرسائل طریق عن حولهم؛ بمن التواصل وسهولة

، إضافة إلى العدید من التطبیقات التي تتیح للفرد أن یعبر والتطور بالسهولة تتسم كثیرة خصائص

كن الشخصیة المتعلقة بهم كذلك یم عن نفسه بشتى الطرق وان یتعرف على حیاة اآلخرین والبیانات

من وضع الصور الخاصة بالمستخدم ویمكنه من االشتراك في العدید من المجموعات والتي یجتمع 

) ، فهو موقع ویب للتواصل االجتماعي یمكن 113، 2011أفرادها على فكرة أو هدف (حالوة، 

الدخول إلیه مجانا وتدیره شركة "فایس بوك" محدودة المسؤولیة كملكیة خاصة لها، فالمستخدمین 

إمكانهم االنضمام إلى الشبكات التي ینظمها األصدقاء أو األقارب أو جهة العمل أو المدرسة أو ب

اإلقلیم وذلك من اجل االتصال باآلخرین والتفاعل معهم  كذلك یمكن للمستخدمین إضافة أصدقاء 

رسال الرسائل إلیهم وأیضا تحدیث ملفاتهم الشخصیة وتعریف األصدقا ء إلى قائمة أصدقائهم وإ

بأنفسهم، ویشیر اسم الموقع إلى دلیل الصور الذي تقدمه الكلیات والمدارس التمهیدیة في الوالیات 

المتحدة األمریكیة إلى أعضاء هیئة التدریس والطلبة الجدد والذي تضمن وصفا ألعضاء الحرم 

  .)2011، 203، الجامعي كوسیلة للتعرف إلیهم (عامر

المستخدمین و النتقادات شدیدة من المستثمرین، الفیس بوك وقد تعرضت في اآلونة األخیرة شركة

بعد سلسلة فضائح بشأن موضوعات إخباریة جاء ذلك ، في الكونغرس األمریكي والمعلنین ونواب

في شهر مارس/آذار  فیسبوك اعترفت فقد اعترفت كاذبة والتدخل في االنتخابات والخصوصیة.

خدمین وصلت دون وجه حق إلى كامبریدج بأن معلومات شخصیة تخص مالیین المست 2018



24 
 

 

دوالر، وتراجعت  153.90في المئة إلى  1.4انخفضت أسهم فیسبوك ونتجیة ذلك فقد  أنالیتیكا.

، وسجلت خسائر بعشرات الملیارات في غضون أیام في المئة منذ تفجر الفضیحة 16بأكثر من 

  ).euronews ،2018قلیلة نتیجة هذه األزمة (

 :  Twitterموقع التویتر  .2

األمریكیة في مدینة سان  (Obvius)كمشروع تطویر بحثي أجرته شركة  2006ظهر الموقع سنة 

، وبدا  2006فرانسسیسكو، بعد ذلك أطلقته الشركة رسمیا للمستخدمین بشكل عام في أكتوبر 

 .)49، 2015(المیمان،  2007الموقع في االنتشار كخدمة جدیدة على الساحة سنة 

 كأحد ُصنِّف أمریكي، أعمال رجل وهو ،موقع تویتر تأسیس فكرة صاحب هو ورسىد جاك كان   

 مستخدم، ملیون 500 حوالي تویتر یضمو  .35 الـ سن تحت العالم في المبتكرة الشخصیات أكثر

 أخبارهم بآخر علم على متابعیهم إلبقاء استخدامه یفضلون الذین السیاسیین المشاهیر من أغلبهم

 بین تداوًال  األكثر الكلمات رمز وهو#   تاج الهاش مفتاح باستخدام تویتر عرف .ونشاطاتهم

 .)2017(سامي،  تویتر مستخدمي

 بعض زعجا أمر وهو حرفًا، 140 أقصى بحد قصیرة تغریدات كتابة لمستخدمیه یتیح تویتركان    

 حروف ددلع االقصى الحد مضاعفة تویتر أعلن 2017نوفمبر كانون األول  8وفي  المستخدمین؛

 طوال المیزة هذه ختبرت تویتر توكان ،المستخدمین لجمیع حرف 280 الى 140 من التغریدات

 ، تویتر على اللغات بعض ان تویتر توقال. المستخدمین من محدود عدد على السابقین الشهرین

 لغةال حروف لطبیعة نظرا فقط حرف 140 نطاق في تغرد ستظل ، والیابانیة والكوریة الصینیة مثل

  .)2018(الجدید في عالم التقنیة،  نفسها
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 :You tubeموقع الیوتیوب  - 3

حیث كانوا أصدقاء  Pay Palتم تأسیس موقع الیوتیوب بمبادرة من ثالثة موظفین في موقع   

عمل تعرفوا على بعضهم البعض، وقد جاءتهم فكرة إنشاء موقع الیوتیوب حین كانوا في حفلة ألحد 

نوا یلتقطون مجموعة من مقاطع الفیدیو، ورغبوا في نشرها بین زمالئهم، من هنا أصدقائهم بینما كا

تبلورت لدیهم فكرة إنشاء موقع یمكنهم من رفع أفالم الفیدیو ومشاهدتها. كانت البدایة األولى 

وتم إعداده وتجهیزه خالل أشهر  15/02/2005یوم "  YouTube.comلتسجیل الموقع "

من بین أهم المواقع  2006قع وتطور بشكل سریع إذ أصبح في صیف معدودة. انتشر هذا المو 

على شبكة االنترنت، إذ احتل المرتبة الخامسة حسب الترتیب العالمي في الیكسا، الن موقع 

 24ألف مقطع فیدیو كل  65ملیون مشاهدة یومیا وكان یضاف إلیه  100الیوتیوب یحصل على 

  ).2016زائر في الشهر (البیض،  ملیون 20ساعة ، أما زواره فیتراوحون 

 استخداما االجتماعي التواصل مواقع أكثر من هو یوتیوب أن االتصاالت لهیئة دراسة أظهرت وقد

 تویتر ثم ،%59.4 بنسة فیسبوك ثم ،%69.8 االستخدام نسبة بلغت حیث ، 2014 العام في

 ص ،2014 ،لوماتوتقنیة المع االتصاالت هیئة( %41.3 بنسبة انستجرام ثم ،%53 بنسبة

82(.  

 مباشرة، جوجل موقع بعد البحث عملیات علیه تجرى موقع أضخم ثاني هو الیوتیوب أنیشار إلى  

 الیوتیوب موقع أصبح وأن الیوتیوب .معا مجتمعین وأسك ویاهو، بینج، موقع من أكبر یعتبر حیث

 قامت 2007 عام وفي .بتدریسه الكلیات من العدید تقوم حیث العالم، حول ثقافیة ظاهرة أكبر

 معلومات أطرف ومن .”الیوتیوب عبر التعلم“ یسمى كورس بتقدیم كالیفورنیا في بیتزر جامعة

 تقریبا سنة 1700 إلى تحتاج فإنك ،2010 عام تمت إلحصائیات وفقا أنه الیوتیوب عن غریبة

  .)2018(بوابة الیوم،  الیوتیوب على المرفوعة الفیدیوهات كل لمشاهدة
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 2003تم إنشاء هذا الموقع االجتماعي شهر أب/أغسطس    MySpaceمایسبیس  موقع - 4

 Rupert Murdoch"،  وسرعان ما اشترى الموقع مجموعة  Tom Andersonمن طرف" 

. احتل الموقع المركز الرابع عالمیا من حیث االستخدام 2005، في أكتوبر سنة  News corpو

األصدقاء المسجلین في الخدمة باإلضافة إلى خدمات  شبكة تفاعلیة بینمایسبس" یقدم موقع  "

أخرى كالمدونات ونشر الصور والموسیقى ومقاطع الفیدیو، یقع مقره في "سانتا مونیكا" في 

"كالیفورنیا" بالوالیات المتحدة األمریكیة، وطبقا لموقع الیسكا انترنت یعد الموقع سادس اكبر مواقع 

لم ، وثالث اكبر المواقع الشعبیة في الوالیا المتحدة األمریكیة الویب المكتوبة بأیة لغة في العا

 ) .2016(عمر، 

  :Snap Chat شات سناب موقع - 5

 ،2011 عام مرة ألول ظهر والرسائل، والفیدیوهات الصور لتبادل مجاني تطبیق هو شات سناب 

 المالیین، عةبمتاب تحظى التي الناجحة الكبرى التطبیقات من جعله في الشركة مسؤولو ونجح

 عمالقة شركات إلى بیعه مالكوه ورفض إلیه، ضمها أخرى تطبیقات ضخمة صفقات في واشترى

  .وغوغل فیسبوك بینها

 سبیغل إیفان من كل وهما ستانفورد، جامعة في طالبان أجراها دراسة نتاج شات سناب یعد   

 الستثمار الشركة دفع مما ،2013 في ممیزا نجاحا الجدید التطبیق وجد ما وسرعان مورفي، وبوبي

 نفسه العام من الثاني تشرین/نوفمبر في ورفضت شات، سناب لتطویر دوالر ملیون 13.5 نحو

   .)2017(الجزیرة نت،  دوالر ملیارات ثالثة قیمته بلغت فیسبوك من للشراء عرضا

 من والثاني الصینیة،" تنسنت" شركة من أحدهما للشراء؛ آخرین عرضین الولیدة الشركة رفضت كما

  .دوالر ملیارات أربعة عرض كل قیمة بلغت غوغل، شركة
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 أضافت كما متعددة، إشهاریة وصالت تبث شات سناب بدأت 2014 األول تشرین/أكتوبر وفي

 شركة مع اتفاق توقیع في نجاحها بعد" كاش سناب" األعضاء بین أموال إرسال إمكانیة ذلك بعد

  ".سكویر" التمویلیة الخدمات تقدیم

 مما الفیدیو، بث خدمة أطلقت أنها شات سناب أعلنت ،2015 الثاني كانون/ینایر 27 وفي  

 عدد وقدر االجتماعي، بالتواصل والمهتمین لإلعالمیین بالنسبة وحیویا مهما مجاال تقتحم جعلها

  .مشترك ملیون مئتي بنحو 2015 شباط/فبرایر حدود إلى التطبیق في المشتركین

 2016 آذار/مارس في تسارع شات سناب جعل المعلنین، وتنوع المشتركین عدد في الكبیر التطور

 افتراضیة صورة بإنشاء یسمح الذي" بیتموجي" تطبیق تمتلك التي" بیتسریبس" مؤسسة شراء إلى

  .دوالر ملیون مئة بنحو قدر بمبلغ وذلك المتحركة، الرسوم نمط على وتحریكها" أفاتار"

 حجز من یمكنك الذي" فورب" تطبیق شراء إلى 2016 آب/سطسأغ في شات سناب بادرت كما

  .دوالر مالیین 110 إلى وصل بمبلغ وذلك منك، قریبة خدمات

 عبارة وهي ،"سبكتاكلز" نظارات إنتاج مشروع شات سناب أطلقت 2016 أیلول/سبتمبر 24 وفي

  )2017(الجزیرة نت،  صغیرة بكامیرة مجهزة شمسیة نظارات عن

 تلقائي بشكل المنشور ویحذف الذكیة، الوسائط عبر والفیدیوهات الصور بنشر شات سناب یسمح

  .منفصل إلكتروني ببرید یرتبط حساب من أكثر فتح یدعم كما ساعة، 24 بعد

 بسرعة تضغط حیث) My Story( القصة خاصیة بواسطة تتم شات سناب على النشر وعملیة

 وسیتمكن فیدیو، تصویر أردت إن ضاغطا بأصبعك وتحتفظ فقط، الصورة أردت إن أصبعك وترفع

 بذلك یسمح اإلعدادات في المشاهدة خیار یكون أن شریطة" قصتك" مشاهدة من شخص كل

)Everyone.(  
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 أو متابعیك، قائمة إلى ینضم من متابعة من ویمكنك متابعتك، من لحسابك متابع ألي یمكن كما

  .مراسلته

 االحتفاظ بإمكانك فإنه بثه، من ساعة 24 بعد ئیاتلقا سیحذف فیدیو أو صورة -  المنشور وألن

  .بالحفظ الخاصة األیقونة على الضغط خالل من التسجیل بعد مباشرة بنسخة

 االحتفاظ - قانوني بشكل-  ألحدهم یمكن ال أنه شات سناب في كثیرون یحبها التي األشیاء ومن

  .تنشرها التي والفیدیوهات بالصور

 شات لسناب النشطین المستخدمین عدد أن التقنیة، العلوم في خصصةمت مواقع نشرتها أرقام وتذكر

 أیضا یستخدمون االجتماعي التواصل وسائل مستخدمي من %18 نحو وأن ملیون، مئة یبلغ یومیا

  .)2017(الجزیرة نت،  شات سناب

 یونیو /حزیران حتى Snap Chatللتطبیق  السوقیة القیمةتشیر بعض المصادر إلى أن       

 لم قیاسي وقت فياستطاع  تطبیقوأن ال .)2018(أحمد،  أمریكي دوالر ملیار 20 تساوي  2016

 تطبیقات مستخدمي من عریضة شریحة وقلوب عقول على یستحوذ أن سنوات خمس یتجاوز

 بین التواصل تطبیقات قمة إحتالل نحو واثقة ىبخط التطبیق ویسیر اإلجتماعي، التواصل

  .المستخدمین

جد الصادرة ریرالتقا آخر في  شبكة على واضح بشكل التفوق استطاع شات سناب تطبیق أن وُ

 قد تویتر عمر أن من الرغم على الیومیین المستخدمین عدد حیث من تویتر المصغر التدوین

 ملیون 150 شات سناب لتطبیق الیومي المستخدمین عدد تجاوز حیث سنوات، العشر تجاوز

  .مستمر إرتفاع في والعدد تویتر قعمو  عن مالیین عشرة بفارق مستخدم
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 بین والشباب المراهقین من هم التطبیق مستخدمي معظم أن والتقاریر األبحاث بعض أظهرتوقد 

 التي والمؤسسات الشركات بعض ىإل باإلضافة ، النساء من العظمي والغالبیة ، عاماً  25 و 13

  . )2018مد، (أح قصیرة زمنیة مدة في الجمهور مع قصصها تشارك أن أرادت

 یومیاً  ملیون 187 نحو إلى وصل ”شات سناب“ منصة مستخدمي عدد فإن اإلحصاءات وبحسب

 أفضل یقدمه الذي المحتوى ویشاهدون واألصدقاء العائلة مع الفیدیو ومقاطع الصور یتبادلون

 نالمتفاعلی عدد یصل حیث السعودیین عند عالیة بشعبیة التطبیق ویحظى العالم، حول الناشرین

ا  وتفاعالً  له استخداماً  العالم شعوب أكثر من السعودیون ویعتبر)  ملیون 8.2(  من أكثر یومیً

 عبر التواصل“ خالل من اإلبداع على الناس تشجع كونها متمیزة وسیلة المنصة هذه وتعد معه،

 للتعریف الملتقى هذا استضافة على الحكومي التواصل مركز حرص لذلك ،”المرئي المحتوى

 إیجابي بشكل إلستثماره الحكومي األجهزة في االتصال لمسؤولي شات السناب وخصائص واتبأد

  ).2018 الغزال،(رسائلها یخدم

  مي سناب شاب من حیث الجنس والعمرطبیعة مستخد ) یوضح2الشكل (
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 Reid Hoffman موقع ذو صلة باألعمال التجاریة أسسه " : "LinkedInموقع لنكد إن "  - 6

، مقره سانت مونیكا  2003وتم إطالقه فعلیا في شهر أیار/ مایو سنة   2002مبر " في دیس

دولة ویتوفر الموقع  200ملیون مستخدم في أكثر من  120بكالیفورنیا، یستخدم الموقع أكثر من 

  ).19، 2015على عدة لغات (المیمان، 

 : Flickrموقع فلیكر  - 7

، من طرف الزوجین 2004م تدشینه رسمیا عام احد المواقع االجتماعیة، كندي المنشأ، ت  

"Stewart Butterfield  " و "Caterina Fake  حیث كانا قد أساسا شركة "Ludicorp 

احد أهم مشاریعها، حیث ظهرت فكرته عندما قامت  Flickrوكان الموقع االجتماعي  2002سنة 

 2005سنة  Yahooع لشركة الشركة بتأسیس لعبة جماعیة عمالقة عبر االنترنت. تم بیع الموق

ملیون دوالر، أي بعد سنة من تدشینه، وبعد ذلك تم نقل مقره إلى الوالیات المتحدة  40بما یقارب 

  ).12- 11، 2016األمریكیة (البیض، 

یتیح هذا الموقع للمستخدم مجموعة من الخدمات من بینها عرض الصور الشخصیة، حیث    

تم رفعها إلى الصفحة ویمكن إضافة تعلیقات تساعد یستطیع اآلخرون مشاهدة الصور التي 

المستخدم على تطویر ذاته، ویوجد نوعین من االشتراكات: مجاني ومدفوع ، في األول یتم عرض 

صورة قام المستخدم برفعها فقط ، أما الصور القدیمة فتختفي لكن ال یتم حذفها ، كما  200احدث 

شراك المدفوع فهو یتیح عدد غیر محدود من الصور یمكن استخدامها في روابط خارجیة، أما اإل

، 2016من خالل إنشاء معرض یمكن للمستخدم من ترتیبها وعرضها ضمن أقسام (البیض، 

11.(    

  : )2015(المرسال،  التطبیق ممیزات

  . تیرابایت 1 الى تصل الصور لتخزین مساحة التطبیق یتیح –
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 متصل مكان وأي وقت في بتخزینها قام والتي به الخاصة الصور الى الوصول للمستخدم یمكن –

  . االنترنت بشبكة

 أو تطبیقات الى الحاجة دون, حریة بكل وتحریرها الصور تعدیل ادوات من الكثیر التطبیق یوفر –

  . أخرى برامج

   Instagram إنستجرام - 8

 عبر دیوهاتوالفی الصور لتبادل موقع وهو ،2010 عام سیسترون وكیفن كریجر، مایك أطلقه   

 ومن كفیسبوك، له آخر حساب بأي حسابه ربط للمستخدم ویتیح. الكمبیوتر أو المحمول الهاتف

 الربط تم التي المواقع باقي على نشرت  أیًضا إنستجرام على له صورة نشر من یمكنه االختیار ذلك

(سامي،  السیلفي مقدمتها في عدیدة سمات ظهرت إنستجرام، ظهور ومع. نفسه الوقت في بها

2017(.  

فعال “ملیون مستخدم  300إلى وجود  2016شیر إحصاء أجري في نهایة الربع الثالث من عام ی

  ).Weedoo, 2017غرام (شهریًا على إنست” ومتفاعل

   WhatsApp واتساب -

 Yahoo شركة في معاً  عِمال اللذان اكتن وبراین كوم یان ید على 2009عام  واتساب تأسس 

 لكنها ،٢٠١٤ عام فیسبوك إلى واتساب انضمت. عاماً  نو عشر  خدمتهم سنوات مجموع بلغ حیث

 ویمكن بسرعة تعمل مراسلة خدمة بناء على التركیز مع مستقلّ  كتطبیق العمل في استمرت

 بلداً  ١٨٠ من أكثر في شخص بلیون من أكثر هنالك .العالم في مكان أي في علیها االعتماد

 واتساب .وزمان مكان كل في أسرهم وأفراد أصدقائهم مع صالات على للبقاء واتساب یستخدمون

 كافة في الخلویة الهواتف على وامنة ومضمونة فوریة ومراسالت اتصاالت یوفر مجانى برنامج

  .)2018(واتس أب،  العالم أنحاء
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 إرسال یتضمن بات اآلن ، فهوالقصیرة النصیة للرسائل بدیل كتطبیق واتساب مسیرة بعد أن بدأت 

 والمستندات الفیدیو ومقاطع والصور النصیة الرسائل منها الوسائط من متعددة أنواع ستقبالوا

  .)2018(الیوم،  الصوتیة والرسائل الجغرافي والموقع

 الرسائل إنوتعلن شركة الواتس أن أنها تتبع أرعلى درجات الخصوصیة لمشتركیها، إذ    

 end-to-end بـ یعرف ما أو الطرفین بین التام التشفیر خالل من محمیة والمكالمات

encryption.  محتوى قراءة واتساب ذلك في بما ألحد، یمكن فال معلوماتك یحمي التام التشفیرو 

 فریق یدفع ما أكثرویشیر الموقع الرسمي لواتس أب أن  .مكالماتك على التنصت أو دردشاتك

 بینهم فیما تواصل على العالم حول الناس إبقاء في رغبتهم هو أطلقها خاصیة كل لتطویر واتساب

  .)2018(واتس أب،  عقبات دون ومن

  میزات وسلبیات مواقع التواصل االجتماعي:

  أوال: المیزات االیجابیة:

  . توفر لألفراد وسائل للتواصل السهل بین بعضهم بعضا للتفاهم والتعاون.1

  . الحصول على معلومات مفیدة في مناحي الحیاة المختلفة.2

طالع على األخبار المستجدة عن طریق األفراد أن عن طریق ما ینقل من وسائل اإلعالم . اإل3

  التقلیدیة.

، 2016. تتیح شبكات التواصل االجتماعي التخلص من متاعب الواقع المجتمعي (السعدي، 4

156.(  

اد . إلغاء الحواجز واختصار المسافات في التواصل ما یؤدي إلى اتصال قوي مستمر بین األفر 5

  )2010خصوصا األقارب واألصدقاء (حسن، 
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  ).2015أفكارهم (رواد،  ومناقشة طرح في واالبتكار اإلبداع على الناس تساعد -6

  ).2015والناس(رواد،  الحكومة بین فعالة تواصل قناة االجتماعي التواصل وسائل تشكل -7

یع هذه الوسائل لخدمة . استطاعت بعض فئات من المستخدمین لوسائل التواصل االجتماعي تطو 8

عالن وتواصل وتسویق ومن تطویر ألعمالهم من خالل االطالع  األعمال التجاریة من تعریف وإ

) للمستهلكین، Feedbackعلى تجارب اآلخرین، أو من خالل االطالع على التغذیة الراجعة (

 مواهبال جذب وأسهمت في .LinkedInمثلما یحصل عبر  العمل وعروض التوظیف فرص وزیادة

  .)2015المناسبة (رواد، 

تتیح مواقع التواصل االجتماعي ألصحاب المنتجات التجاریة أو الفعالیات اإلعالن عنها  -9

ظهارها لفئة یحددونها من المستخدمین، ویقوم الموقع  وتسویقها، حیث یتم توجیه صفحاتهم وإ

بالنقر على اإلعالن، حیث  باستقطاع مبلغ على كل نقرة یتم الوصول لها من قبل أي مستخدم قام

یتم وضع معلومات عن المنتج أو الشخصیة أو الحدث، ویقوم المستخدمون بعد ذلك بتصفح تلك 

الصفحات عن طریق تقسیمات محددة، وذا كانت حسب اهتماماتهم یقومون بإضافتها إلى ملفاتهم 

  ).53، 2015(المیمان، 

  سلبیات مواقع التواصل االجتماعي:

  ).2011لى تدمیر أواصر العالقة بین األفراد والجماعات في المجتمع. (النعیمي، . قد تعمل ع1

. إضاعة وقت المستخدمین من خالل نشوء ظاهرة اإلدمان لساعات طویلة على التواصل عبر 2

  اإلنترنت، والتقصیر في الواجبات الواقعیة من عمل ودراسة وغیرها.

 تتعلق مشاكل فتظهر والتعدي، التطفل من نوع على االجتماعي التواصل وسائل تنطوي قد .3

  .)2015بالخصوصیة(رواد، 
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 نشر خالل من العالم حول والثقافات الخبرات تبادل على االجتماعي التواصل مواقع . تساهم4

 التعرف خالل من اآلخر قبول مفهوم نشر في كبیرة بصورة یساهم وهذا والشعوب، األمم ثقافات

  ).2018 صوت، الترا(ة المختلف الشعوب عادات على

 كما منها، واالستفادة العلمیة البحوث لكافة الوصول على االجتماعي التواصل تساعد مواقع  .5

  .)2018 صوت، الترا( العامة والثقافة المعرفة زیادة في تساهم

 انجذاب زیادة إلى تؤدي مشكلة العربیة الدول بعض في العربیة اللغة تدهور یشّكل كما -6

م إلى ینالمستخدم   .)2015األجنبیة (رواد،  اللغات تعّل

 كالكبار یعیشوا أن في الرغبة الفعلیة بدافع ألعمارهم أن األطفال والفتیة قد ال یتصرفون وفقاً  .7

  .االجتماعي وسائل التواصل على للكبار مخصصة لمحتویات للتعرض نتیجة

 لهم، بالنسبة الوالدین بمثابة ماعياالجت التواصل وسائل أصبحت: "الوالدین مع تقلیل االتصال -8

اس الوالدان أصبح حین في   .مجرد حرّ

 على حساباتهم تهكیر بسبب األفراد خصوصیة . تساهم مواقع التواصل االجتماعي في انتهاك9

 من العدید یسبب وهذا علمهم دون الخاصة ومعلوماتهم صورهم نشر وبالتالي المواقع؛ بعض

  .)2018 وت،ص الترا(االجتماعیة  المشاكل

 لمواقع والمراهقین األطفال دخول وبالتالي االجتماعي التواصل مواقع عن األهل رقابة . غیاب10

ا یسبب وهذا بالكامل، أخالقیة غیر   .)2018 صوت، الترا( والمراهقین األطفال على كبیرة أخطارً

 إلیك یرتد أن قبل لحظة، كل في التواصل مواقع على المعلومات تتدفق: للتفكیر وقت . ال11

 للتفكیر وقتاً  یمنحك ال السریعة المعلومات من الزائد الحمل هذا المعلومات، من الجدید هناك طرفك

  .)2016 والمطیري، حنفي( المعلومات هذه كل في الحقیقي
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 ویفهمون یعلمون أنهم االجتماعي التواصل مواقع على یعتقد بعض الناس .  معرفة كل شي:12

 مواقع على یقوله ما كل أن یعتقد جیال االجتماعي التواصل مواقع تخلق لقد شيء، كل في

  ).2016 والمطیري، حنفي( الواقع عكس القصوى األهمیة له التواصل

 االجتماعي التواصل على القدرة فقدان إلى الذكیة الهواتف في المستمر التحدیق . یؤدي13

 زیدان،( واقعي غیر افتراضي واقع في للحیاة خیالیة صور ورسم المحیطة، البیئة مع الحقیقي

2016(.  

  مواقع التواصل االجتماعي في العالم وفي المملكة العربیة السعودیة

  . اإلنترنت ومواقع التواصل في العالم:1

 ملیار 4.3 إلى العالم في االنترنت مستخدمي عددیصل  أن لالتصاالت الدولي االتحاد توقع    

 تكنولوجیا عن وأرقام حقائق" مؤخراً  الصادرة نشرته في ذلك جاء ،2017 العام بنهایة حتى شخص

 التي العمریة الفئات حول دقیقاً  تفصیالً  التقریر وحوى". 2017 لعام واالتصاالت المعلومات

 حول شاب ملیون 830 بلغت بنسبة مستخدمیه مقدمة في الشباب جاء حیث االنترنت، تستخدم

، 104 في الشباب من %80 یمثل ما أي العالم، ا بلدًا  في كبیرة زیادة إلى عینه الوقت في مشیرً

  .)2017(وزارة االتصاالت وتقنیة المعلومات،  الصین تقدمتها اإلنترنت اشتراكات

، 24و 15 بین ما أعمارهم المتراوح الشباب فإن للتقریر ووفقاً    مستخدمي طلیعة في یأتون عامًا

، األقل البلدان في اإلنترنت مستخدمي عدد یصل بینما اإلنترنت،  الفئة لنفس %35 إلى نموًا

، %23و المتقدمة البلدان في %13 مقابل العمریة،  لدى االنترنت اشتراكات نسبة وبلغت عالمیًا

(وزارة االتصاالت وتقنیة  اإلنترنت شاب ملیون 320 حوالي وحدهما، والهند الصین في الشباب

  .)2017المعلومات، 
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 یوتیوب، قنوات في المشتركین المراهقین من % 70  یقارب أن ما وتبین بعض الدراسات العالمیة

 یتوجهن النساء من % 86و العادیین، المشاهیر بآراء ثقتهم من أكثر المؤثرین رأي في یثقون

 المستهلكین من % 71و تسوق، عملیة بأي یقمن ان قبل ومنصاتها االجتماعي التواصل لوسائل

 ردایدة،(المنصات هذه عبر شاهدوه مؤثر توصیات على بناء هیریدون الذي المنتج بتفقد یقومون

2017( .  

 الفیدیو شعبیة بتزاید تبشر االجتماعي التواصل مواقع في التطور وقد بینت الدراسات أن اتجاهات

عموما، حتى أطلق بعضهم على ذلك "عصر الفیدیو" منذ أن ظهر الجیل الثالث من مواقع 

 وتتطور قیمة، مادة ویصبح االتجاه هذا ینمو ان )، ویتوقع2014التواصل االجتماعي(خلیفة، 

 لتنفیذ الخیارات، من واسعة مجموعة المنصات هذه لمستخدمي تتیح حتى المباشر البث اشكال

  ). 2017 ردایدة،(اكبر بشكل والتفاعل للوصول لالفراد وحتى التسویقیة الحمالت

 ذكیة استراتیجیة دون مؤثر ألي للنجاح لن یكون كافیا 2018 العام ویرى بعض الباحثین أن

 یملكها ال عالقات بناء على قدرة یملك من وكذلك الظاهرة، هذه ونمو ظهور زخم ظل في ومختلفة

  ).2017 ردایدة،( اكبر وتفاعل وصول وتحقیق اخر فرد اي

  اإلنترنت ومواقع التواصل في العالم العربي والمملكة العربیة السعودیة:

 أن یتوقع والذي اإلنترنت، شبكة مستخدمي عدد في النمو عنوانها جدیدة حقبة ربيالع العالم یشهد

 المستویات كافة في نمواَ  علیة ینطوي ما. 2018 العام بحلول مستخدم ملیون 226 نحو یبلغ

 وذلك المعرفة، على قائم متكامل اقتصاد لبناء الحثیثة جهودها إطار في واالجتماعیة االقتصادیة

ـا  بالنیت اورینت“ قبل من اعداده تمّ  ولذي ،2016- 2015 العربي المعرفة اقتصاد تقریر" لـ   وفقً

  .)2016(وزارة االتصاالت وتنقیة المعلومات،  )Orient Planet Research( ”لألبحاث
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 العربي العالم في اإلنترنت شبكة استخدام معدالت أّن  إلى التقریر، في الواردة التقدیرات وأشارت 

 العام خالل %37.5 بـ مقارنةً  ،2018 العام بحلول %55 إلى لتصل ملحوظاً  فاعاً ارت ستسجل

(وزارة  مستخدم ملیار 3,6 والبالغ المتوقع العالمي النمو معدل على تقریباً  %7 بـ متفوقة ،2014

  .)2016االتصاالت وتنقیة المعلومات، 

اال على التواصل عبر االنترنت وعبر تعد المملكة العربیة السعودیة من أكثر المجتمعات العربیة إقب

مواقع التواصل االجتماعي على مدى السنوات الماضیة، وتشیر اإلحصائیات السنویة إلى تنامي 

نسبة االقبال من سنة إلى أخرى، في الوقت الذي تتنامي فیه أیضا الظواهر والمشكالت التي ترافق 

  هذا التنامي.

 العربیة المملكة في المعلومات تقنیة قطاع على فاقاإلن یصل أن مایكروسوفت وتوقعت شركة  

 االبتكار على الحكومة تركیز زیادة مع ،2018 عام في أمریكي دوالر ملیار 40 إلى السعودیة

 التنمیة طةفیما تخطط المملكة ألن تشارك في خ .الرقمي التحول رحلة لتعزیز السحابیة والتقنیة

 أممیة قمة في 2015 سبتمبر/أیلول في العالم قادة ااعتمده التي وهي ،2030 لعام المستدامة

 هذه أعینها نصب واضعة — المقبلة عشرة الخمس السنوات خالل البلدان وستعمل. تاریخیة

 بجمیع الفقر على للقضاء الجهود حشد على — الجمیع على عالمیا تنطبق التي الجدیدة األهداف

 الجهود، بتلك الجمیع اشتمال كفالة مع ناخ،الم تغیر ومعالجة المساواة عدم ومكافحة أشكاله

 المعلومات تكنولوجیااالستثمار في  هدف المستدامة التنمیة أهداف من التاسع الهدف ویتضمن

 زمن منذ إقرار وهناك. والطاقة والري، النقل،: األساسیة البنیة في االستثمارإلى جانب  واالتصاالت

 في االستثمار یقتضیان والتعلیمیة الصحیة النتائج سینوتح والدخل اإلنتاجیة في النمو بأن بعید

  .)2017 المتحدة، األمم( األساسیة البنیة
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سعودیون والباقي  ملیون) 427 .20نسمة منهم ( )612 .32( المملكة سكان عدد إجماليیبلغ   

 ،لإلحصاء العامة الهیئة( 2017 العام سب تقدیرات أواسطحملیون) وذلك  13.866من المقیمین (

في  اإلنترنت إلى الدخول نسبوحسب دراسة متخصصة حول مواقع التواصل االجتماعي فإن 

 ،%42 ي الذي یبلغالعالم المتوسط ، وهي نسبة أعلى منالسكان تعداد من %58 غتالمملكة بل

 اإلمارات تسبقها و %53 بنسبة مصر تلیها حیث عربیا يالثان المركز تحتل وبهذا فإن السعودیة

  ).2015، تسوق تقریر( عالمیاً  18 الـ و %92 بنسبة

المنطقة، فهناك الكثیر  في للتقنیة مركًزا لتصبح رحلتها في السعودیة العربیة المملكة مضي مع  

 الحوسبة تنمو أن المتوقع من من المؤشرات التي تؤكد سیر المملكة في هذا االتجاه، إذ مثال 

 عن اإلعالن وأتى ،2022 عام بحلول ٪25 بنسبة المملكة في Cloud Computingالسحابیة 

 شركة نظمته الذي ،”ترانسفورم مایكروسوفت“ فعالیة من الثانیة النسخة خالل التوقعات هذه

اء الحوار تشجیع بهدف السعودیة مایكروسوفت ل حول البنّ  أحدث اعتماد وتعزیز الرقمي التحوّ

ملكة تحتل الرتبة السابعة عالمیا في ومن ذلك أیضا، أن الم .)2018الرقمیة (الخالد،  التوجهات

 25 بـ یقدر بما المنصات هذه المملكة سكان من %75 من أكثر یستخدم التواصل االجتماعي،  إذ

ا، شخص ملیون ا األولى الدولة هي المملكة أن إلى تشیر األخیرة اإلحصاءات أن مبیناً  تقریبً  عالمیً

ا ماعياالجت التواصل شبكات استخدام ارتفاع معدالت في  المعدل أن مقابل في %32 بنسبة سنویً

   ).2018 الغزال،(فقط  %13 هو العالمي

 ملیون 18 من أكثرب یقدر النشطین اإلنترنت يمستخدم عددـ فإن 2017ووفق تقدیرات العام    

 بوك فیس من كل استحوذو  .المملكة في مواقع التواصل االجتماعي وتطبیقات لبرامج مستخدم

 11 بوك فیس يمستخدمعدد  بلغ حیث التواصل، وسائل مستخدمي من عدد كبرأ على" تویتر"و

 یوتیوب موقع وحظي .مستخدم ملیون 9" تویتر"  يمستخدم عدد وصل بینما مستخدم، ملیون
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 بمعدل الیوتیوب مقاطع مشاهدة على سعودي مستخدم ملیون 7 حرص فقد عالیة، مشاهدة بنسبة

 موقع استخدام في عالمیاً  والثانیة عربیاً  األولى المرتبة في ةالمملك وجاءت، یومیاً  ساعة 105900

 االجتماعي التواصل منصات استخدام نسب بوك وفیس واتساب وتصدر ،" شات سناب"  التواصل

 المعلومات، وتقنیة االتصاالت وزارة( بوك للفیس %21و ، بأ للواتس %22 بنسبة المختلفة،

2016(.  

 سناب“ منصة مستخدمي فإن عدد 2108صدرت في العام حسب آخر اإلخصائیات التي    

 واألصدقاء العائلة مع الفیدیو ومقاطع الصور یتبادلون یومیاً  ملیون 187 نحو إلى وصل ”شات

 عند عالیة بشعبیة التطبیق ویحظى العالم، حول الناشرین أفضل یقدمه الذي المحتوى ویشاهدون

ا المتفاعلین عدد یصل حیث السعودیین  أكثر من السعودیون ویعتبر)  ملیون 8.2(  من أكثر یومیً

 على الناس تشجع كونها متمیزة وسیلة المنصة هذه وتعد معه، وتفاعالً  له استخداماً  العالم شعوب

 على الحكومي التواصل مركز حرص لذلك ،”المرئي المحتوى عبر التواصل“ خالل من اإلبداع

 األجهزة في االتصال لمسؤولي شات السناب صوخصائ بأدوات للتعریف الملتقى هذا استضافة

  ).2018 الغزال،(رسائلها یخدم إیجابي بشكل إلستثماره الحكومي

 اإلنترنت، خدمات على الطلب زیادة أسباب أن السنویة السعودیة االتصاالت هیئة تقاریر وترجع  

 من تحتویه وما كفّیةال األجهزة وانتشار مواقع التواصل االجتماعي استخدام إلى العریض، والنطاق

مواقع  استخدام في كثیرا السعودیون وینشط، باإلنترنت االتصال على معتمدة وتطبیقات برامج

(السهلي،  السكان لعدد بالنسبة المنطقة في األكثر النمو بها سجلوا حیث التواصل االجتماعي

2016(.  
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  .الدراسات السابقة: - ثانیا

 لدى الدراسي التحصیل في اإلنترنت شبكة استخدام دور"بعنوان ) 2005العوض، ( دراسة - 

مدى استفادة طالب جامعة نایف " وهدفت إلى معرفة األمنیة للعلوم العربیة نایف جامعة طالب

على عینة من  االستبانة طبقتو العربیة للعلوم األمنیة من اإلنترنت في التحصیل الدراسي لدیهم، 

صلي. وكان من أهم نتائجها: أن طلبة العینة لم ) من المجتمع األ%46) طالبا بنسبة (171(

یعطوا تقییمًا إیجابیًا عاٍل الستخدام اإلنترنت بما یخدم المقررات الدراسیة. وأن تطبیقات استخدام 

االنترنت في تعزیز التحصیل الدراسي ما زالت ضعیفة، وأن الفوائد األهم الستخدامات اإلنترنت 

ُ  هي: ومتابعة التطورات في مجال  ،والتغلب على الوقت والمسافة عد،االتصال، والتعلیم عن ب

التخصص، وتنوع أسالیب التعلم، والمساعدة في إجراء البحوث والدراسات. ولم تظهر النتائج ارتباط 

في تعزیز  األمر إیجابي بین استخدام االنترنت وزیادة مهارة التفكیر في المقررات الدراسیة، وكذا

  لتعلیمیة المرتبطة بالمقررات الدراسیة.النشاطات التدریسیة وا

  ".قع التواصل االجتماعيارأي الصحفیین األردنیین بمو بعنوان " )2011( القصیري دراسة -

هـــدفت إلـــى بیـــان مـــا اإلعـــالم البـــدیل وطرقـــه وأســـالیبه، و معرفـــة مـــدى إدراك الصـــحفیین لـــه، كمـــا   

التعــرف علــى أهــم إیجابیــات  ن خــاللمــعلــى مــدى الثقافــة والمجتمــع  اهــدفت إلــى بیــان مــدى تأثیرهــ

لى التعرف على أثــره علــى اإلعــالم التقلیــدي  وسلبیات هذا النوع من اإلعالم على الثقافة والمجتمع وإ

حیــث طبقــت  ، واعتمدت الدراســة علــى االســتبانة كــأداة إلعــداد هــذه الدراســةنالصحفییمن وجه نظر 

  ، وقـــد مـــع الصـــحفیین األردنیـــین) مـــن مجت%40) صـــحفي یمثلـــون (300علـــى عینـــة قصـــدیة مـــن (

أن أفراد العینة یطلعون على كافة المنتدیات ومواقــع  مجموعة من النتائج منها: توصلت الدراسة إلى

االتصال كما أظهرت الدراسة وجــود مســاهمات كبیــرة فــي تلــك المواقــع، وأشــارت الدراســة إلــى أن مــن 
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البحث والدراسة ومعرفــة األحــداث العامــة ورفــع أهم دوافع استخدام اإلنترنت كانت األسباب المتعلقة ب

عــالم البــدیل لإلمستوى الثقافة من المعلومات والمنشورات وألغراض ترفیهیــة، كمــا بینــت و جــود أثــر 

ـــة  وســـع مـــن هـــامشبینـــت الدراســـة إلـــى أن انتشـــار اإلعـــالم البـــدیل ، و علـــى اإلعـــالم التقلیـــدي الحری

علــى  ســلبالــى اإلعــالم البــدیل وأثــر إ داألفــراممــا جــذب وحریة إبــداء الــرأي وســماع اآلخــر  اإلعالمیة،

  .وقد ساهم اإلعالم البدیل في رفع مستوى النقد البناء و تطور جودة الخدمات ،اإلعالم التقلیدي

ــوطني ألبحــاث الشــباب ال دراســة - ــز ال  شــبكات اســتخدام نحــو الشــباب اتجاهــات) "2012(مرك

ب نحو اســتخدام شــبكات التواصــل االجتمــاعي، تبــین تناولت اتجاهات الشباو  "،االجتماعي التواصل

، تعد أعلى من غیرها من شــبكات »Face book«أن نسبة مستخدمي شبكة التواصل االجتماعي 

)، وجاء بعــدها بفــارق واضــح مســتخدمو شــبكة % 69.5التواصل االجتماعي، حیث بلغت نسبتهم (

ین بلغــت نســبة مســتخدمي شــبكة )، في ح% 18.5بنسبة بلغت (» Twitter«التواصل االجتماعي 

) % 5) فقط، وأما الشــبكات األخــرى فلــم تتجــاوز مجتمعــة (Net log %7,2التواصل االجتماعي (

هو أحد أكثر الدوافع الستخدام » االطالع على كل جدید«من إجمالي العینة. كما بینت الدراسة أن 

ل الخبــرات مــع اآلخــرین. وقــد شــبكات التواصــل االجتمــاعي، ثــم تبــادل األخبــار والمعلومــات، وتبــاد

أدرك المبحوثون أهمیة شبكات التواصل االجتماعي في نقل ما یــدور بســرعة، ودورهــا فــي التواصــل 

الســــریع مــــع اآلخــــرین ولمعرفــــة أخبــــار الناس.كمــــا بینــــت الدراســــة أن مســــتخدمي شــــبكات التواصــــل 

ومــن أجــل تكــوین رأي االجتمــاعي یتواصــلون مــع النــاس بهــدف الشــعور بــأنهم جــزء مــن هــذا العــالم، 

عــام یشـــعر بـــه المســـؤولون، إضـــافة إلـــى التعبیــر عـــن الســـلوكیات غیـــر المقبولـــة اجتماعیـــا. كمـــا أن 

المشـــاركة فـــي الشـــبكات االجتماعیـــة لتبـــادل األخبـــار والمعلومـــات ارتفعـــت فیهـــا نســـبة الـــذكور عـــن 

ة ما یــدور بســرعة، اإلناث، كذلك في االطالع على كل جدید، وتبادل الخبرات مع اآلخرین، ولمعرف
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وللتواصل السریع مــع اآلخــرین، ویعتبــر اســتخدام شــبكات التواصــل االجتمــاعي وســیلة مهمــة لمعرفــة 

ـــار النـــاس، وأشـــار المبحوثـــون إلـــى أن متابعـــة الشـــبكات االجتماعیـــة وســـیلة لمعرفـــة مزیـــد مـــن  أخب

لة لكســر حالــة األشخاص، وارتفعت نسبة اإلناث عــن الــذكور فــي اختیــار الشــبكات االجتماعیــة وســی

  .الملل

 معتقـــدات االجتمـــاعي اإلعـــالم یغیـــر هـــل: االنترنـــت علـــى واطنمـــال) 2011( ســـویجر دراســـة -

 The Online Citizen: Is Social Media الدیمقراطیــة؟ القــیم تجــاه المــواطنین

Changing Citizens’Beliefs About Democratic Values 

 معتقــــدات تغییــــر فــــي واقــــع التواصــــل االجتمـــاعيم تـــأثیر مــــدى علــــى التعـــرف إلــــى الدراســــة هـــدفت

 باســـتخدام التحلیلـــي الوصـــفي المـــنهج علـــى الدراســـة واعتمـــدت الدیمقراطیـــة، القـــیم حـــول المـــواطنین

  :الدراسة نتائج أهم من وكان .بریطانیا في بالغا فردا) 913( من عینة على وزعت وقد االستبانة،

 ثــم التعبیــر، حریــة مثــل معینــة دیمقراطیــة قــیم زتعزیــ فــي أســهمت مواقــع التواصــل االجتمــاعي نإ -

  .الخصوصیة حمایة حق قیمة منخفضة وبنسبة

 قــــیم تجــــاه المــــواطنین وســــلوكیات معتقــــدات علــــى كبیــــر تــــأثیر لمواقــــع التواصــــل االجتمــــاعي نإ -

 الخامســـة عـــن أعمـــارهم تقـــل الـــذین المســـتجیبین لألفـــراد الســـلبیة االتجاهـــات وعكســـت الدیمقراطیـــة،

  .والعشرین

 مقارنــة السیاســیة بالقضــایا وعیــا أكثــر هــم لمواقع التواصــل االجتمــاعي استخداما األكثر األفراد إن -

    .بغیرهم
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ن مواقـــــع التواصـــــل یـــــولمـــــاذا یســـــتعمل األمریك"عنوانهـــــا و  )Smith,2011دراســـــة ســـــمیث ( -

  ؟االجتماعي

Why Americans use social media: Social networking sites are 

appealing as a way to maintain contact with close ties and reconnect 

with old friends 
اعتمــدت الدراســـة علــى المـــنهج الوصــفي المســـحي وقامــت علـــى نظریــة االســـتخدامات واالشـــباعات، 

ن مواقــع التواصــل خدمو یســت فــي المجتمــع األمریكــي ) مــن البــالغین%66نتائجهــا أن ( أهــم وكان مــن

"الفـــیس بـــوك" "وتـــویتر" "مـــاي ســـبیس" أو "لینكیـــدن"، وهـــذه الفئـــة تســـتعمل المواقـــع مثـــل  االجتمـــاعي

للتواصــل مــع أفــراد العائلــة أو مــع األصــدقاء و نصــف هــذه الفئــة تســتخدم هــذه المواقــع للتواصــل مــع 

 األشــخاص) من المستعملین یستخدمون هذه المواقع للتواصل مــع %14( أناألصدقاء القدامى كما 

هــذه المواقــع  یســتخدمون) مــن المســتعملین %9أما ( االهتماماتمعهم في الهوایات و الذین یشتركون 

)  (%3) ونســبة %5للتعــارف مــع أصــدقاء جــدد أمــا مــن یتــابعون الشخصــیات العامــة فــإن نســبتهم (

  من المستعملین كانت تهدف إلى إیجاد شركاء رومانسیین.

 التعلیمیة االستراتیجیات في التحقیق ) بعنوان"Chen, and Bryer, 2012( دراسة -

  ".الرسمي وغیر الرسمي التعلم في االجتماعیة اإلعالم وسائل الستخدام

 Investigating Instructional Strategies for Using Social Media in 

Formal and Informal Learning” 

اصل االجتماهي، وكانت تهدف إلى معرفة نوع المعلومات التي یبحث عنها الطلبة في وسائل التو  

 ریغ التعلیم مع الرسمي التعلم لربط یاالجتماع عالماإل وسائل استخدام ةیفیكوكذلك معرفة 

  .مغزى وذات دةیجد بطرق لالتصال للطالب یسمح بما الرسمي
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الدراسة عن إمكانیة استثمار وسائل التواصل االجتماعي في تحصیل المعلومات  نتائج كشفتقد و  

 تشجیع ضرورة عنط بالسیاق التدریسي في المدارس والجامعات، وكشفت والمعارف التي تربت

 التدریس بین التكامل سوء عن كشفت النتائج لكن المتعلم، حول المتمحور النشط االجتماعي التعلیم

 بحاجة تزال ما المسألة هذه وأن مواقع التواصل االجتماعي استخدامات في الرسمي وغیر الرسمي

 .العملیة أطراف قبل من والقناعة والتجربة ظیمالتن من المزید إلى

 االجتمــــاعي التواصــــل مواقــــع عبــــر االجتمــــاعي التفاعــــل بعنــــوان: )2012( الحــــایس دراســـة -

  .الجامعي الشباب على االجتماعیة وانعكاساته

 التواصـــل شـــبكات علـــى العمـــاني الشـــباب لتفاعـــل االجتماعیـــة اآلثـــار معرفـــة إلـــى الدراســـة هـــدفت  

 طالبــا) 377( مــن عینــة علــى طبقــت التــي االســتبانة ةاوأد المســحي المنهج واستخدمت االجتماعي،

  :منها النتائج من مجموعة إلى الدراسة وخلصت. قابوس السلطان جامعة من وطالبة

  .االجتماعي التواصل لمواقع الجامعي الشباب الستخدام الرئیس الدافع كان الترفیه ن‘ -

 والتفاعــــل والدینیــــة، والثقافیــــة، العلمیــــة الموضــــوعات مطالعــــة ملالســــتخدا الــــدوافع بــــین مــــن كــــان -

  .االجتماعي

تــأثیر شــبكات التواصــل االجتمــاعي علــى جمهــور المتلقــین، بعنوان ") 2012المنصور(دراسة  -

  ".دراسة مقارنة للمواقع االجتماعیة والمواقع اإللكترونیة، "العربیة أنموذجاً 

" الخــاص بقنــاة العربیــة. الكشف عن شكل المواق وهدفت الدراسة  ع االجتماعیة "الفیس بوك أنموذجــًا

والمقارنة بــین مضــمون الموقــع اإللكترونــي (العربیــة.نت) وبــین مضــمون الموقــع االجتمــاعي (الفــیس 
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كــذلك  المضــمون،مــن خــالل تحلیــل  وقد استخدم الباحــث مــنهج المســح الوصــف بوك) لقناة العربیة.

جتمـــــاعي (الفـــــیس بـــــوك) وقائمـــــة بموقـــــع العربیـــــة اإللكترونـــــي إعـــــداد قائمـــــة بموقـــــع العربیـــــة االتـــــم 

  (العربیة.نت), واستمارة تحلیل الشكل واستمارة تحلیل المضمون.

  خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: 

تبــین مــن خــالل الدراســة مكانــة وأهمیــة اإلعــالم الجدیــد أو البــدیل مقارنــة بــاإلعالم القــدیم, والــدور  -

ي تلعبــــه المواقــــع االجتماعیــــة كوســــیلة إعالمیــــة متطــــورة, قیاســــًا بمــــا تقــــوم بــــه المواقــــع المتمیــــز الــــذ

  اإللكترونیة من دور إعالمي بارز على حساب الصحف الورقیة.

نه لم یعد بإمكــان متصــفحي التأثیر الكبیر لشبكات التوا - صل االجتماعي على جمهور المتلقین, وإ

اإلنترنــت االســتغناء عنهــا, لمــا تــوفره مــن أخبــار وتغطیــة شــاملة وعاجلــة ومعلومــات ومعــارف مفیــدة 

ومتنوعة, ومحادثة (دردشة) مع األهل واألصــدقاء وزمــالء الدراســة والعمــل وتبــادل الملفــات والصــور 

لــى أنهــا مجــاًال مفتوحــًا لتبــادل اآلراء والتعلیقــات علــى اآلراء والــردود علــى ومقــاطع الفیــدیو, إضــافة إ

  تلك التعلیقات, وخلق صداقات افتراضیة جدیدة واستراحة وثقافة وترفیه.   

 الشباب مشاركة تنمیة في االجتماعي التواصل شیكات بعنوان "دور )2013حمودة (دراسة  -

 المجتمعیة". القضایا في الفلسطیني

: ماهو الدور التي تقوم به مواقع التواصل االجتماعي في تنمیة سؤالة الدراسة في ثل مشكلتتم

 مشاركة الشباب الفلسطیني في القضایا المجتمعیة ؟ 

تعد هذه الدراسة من نوع الدراسات الوصفیة التي تستخدم منهج المسح االجتماعي على عینة      

رنت باستخدام أسلوب المسح بالعینة في الضفة الغربیة من جمهور الشباب الفلسطیني ونشطاء االنت
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شباب تتجسد في ال ن مجتمع الدراسة المیدانیةإلهذا ف، وقطاع غزة والقدس وفلسطیني الخارج

. تمثلت مبحوثاً  410سنة. بلغ حجم العینة  35إلى اقل من  18الفلسطیني من المرحلة العمریة 

تقصاء بالمقابلة الشخصیة واالستقصاء االلكتروني. أداة البحث في صحیفة استقصاء بشقیه االس

  توصلت الدراسة إلى العدید من النتائج ومن بینها:و 

إذ جاءت نسبة من یستخدمونها بشكل  ،ن جمیع المبحوثین یستخدمون الشبكات االجتماعیةإ - 

  %3.9، وبلغت الذین یستخدمونها أحیانا بنسبة  %96.1دائم بنسبة 

 .%99.3یا المجتمعیة على شبكات التواصل االجتماعي بنسبة كبیرة ن القضاو المبحوثیتابع  - 

ن الشبكة (الفایسبوك) من أكثر شبكات التواصل االجتماعي استخداما وتفاعال وفقا لوجهة إ - 

 نظر المبحوثین إذ جاءت في الرتبة األولى. 

 %38ن المبحوثین یسجلون إعجابهم بالمنشورات على شبكات التواصل االجتماعي بنسبة إ - 

 . %25والتعلیق على المنشورات بنسبة 

 أوضــحت الدراســة أن المبحــوثین یتــابعون بكثافــة المــواد حســب ترتیبهــا مــن األكثــر تفضــیال وهــي 

(االجتماعیة، الثقافیة، السیاسیة واإلخباریة، والتعلیمیة، الشــباب، الصــور، الدینیــة، التســلیة والترفیــه، 

  .طفال، الفدیوهات الشخصیة، الكاریكاتیر، االقتصادیة)الصحة، الریاضیة، الفنیة،  المرأة، األ

 عن الصحي والوعي اإلعالم لوسائل السعودي الشباب ) "استخدام2013( دراسة العربي -

 الریاض". مدینة في مسحیة دراسة – البدني والنشاط والتغذیة البدانة

في تثقیفهم وتوعیتهم عن جاءت هذه الدراسة لتتعرف على دور وسائل اإلعالم المتاحة للشباب   

مشكالت الصحیة المترتبة علیها وأسس التغذیة ومشكالتها والنشاط المخاطر البدانة وزیادة الوزن و 
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وتنبع أهمیة هذه الدراسة من خالل انتشار البدانة في العالم وتهدید البدانة  .البدني ومشكالته

  العدید من التساؤالت  نذكر أهمها:  للشرائح العمریة الصغیرة كالشباب والمراهقین، طرح الباحث

 ما الوسائل اإلعالمیة التي یستخدمها الشباب للحصول على المعلومات الصحیة؟ - 1

ما مدى استخدام الشباب للرسائل اإلعالمیة الصحیة وهي البرامج الصحیة في التلفزیون  - 2

 والبرامج الصحیة في اإلذاعة والصفحات الصحیة في الصحف؟ 

لیة غیر اإلعالمیة التي یستخدمها الشباب للحصول على المعلومات ما المصادر االتصا - 3

 الصحیة؟ 

 ما مستوى الوعي الصحي لدى الشباب عن البدانة ومخاطرها؟   - 4

 200اعتمد الباحث على المسح االستقصائي لجمع البیانات واختار عینة عشوائیة مكونة من   

، د واإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة طالب وطالبة من كلیتین نظریتین في جامعتي الملك سعو 

عاما بحیث بلغ  36مئتي موظف تقل أعمارهم عن  ااستمارة وأضیف إلیه )400وقد تم توزیع (

استمارة . توصلت الدراسة إلى مجموعة من  516 اإلحصائي تحلیللعدد االستمارات الصالحة ل

  النتائج من بینها: 

الشباب السعودي مصدرا للثقافة والمعلومات الصحیة أهم الوسائل اإلعالمیة التي یستخدمها إن  - 

هي التلفزیون ثم الصحف الیومیة ثم االنترنت، وترتیب الشباب للوسائل من حیث األهمیة لدیهم 

 كان الفضائیات ثم االنترنت ثم المحطات التلفززیونیة السعودیة ثم الصحف الیومیة السعودیة .

تلیها الصفحات الصحیة  ،جاءت برامج التلفزیون اوالً من حیث متابعة الشباب للبرامج الصحیة  - 

في الصحف الیومیة ثم البرامج الصحیة باإلذاعة ووجدت الدراسة إن اإلناث یتابعن البرامج 
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الصحفیة التلفزیونیة واإلذاعیة أكثر من الذكور والمستویات التعلیمیة العلیا تتابع البرامج 

 والصفحات الصحیة أكثر من الدنیا.

مخاطر البدانة وأسس  فيالدراسة أن نسبة كبیرة من الشباب لدیهم وعي متوسط  وكشفت - 

ان وعیهم الصحي یتأثر بالجنس والتخصص والوزن كشفت التغذیة وأسس النشاط الریاضي و 

صابة احد أفراد أسرته بمرض ، ل  ه ال یتأثر بالعمر وال بالمستوى التعلیمي .كنوإ

باط بین استخدام وسائل اإلعالم والوعي إال في حالتین هما توصلت الدراسة إلى عدم وجود ارت   

 اإلذاعة والمجالت وكانت العالقة سلبیة وضعیفة.

 االجتماعیة الشبكات مواقع تأثیر وهي بعنوان " ) ,2014Helou, & Ab.Rahim(دراسة  - 

  "مالیزیا في الجامعیین للطالب األكادیمي األداء على

 The Influence of Social Networking Sites on Students' Academic 

Performance in Malaysia 

الحصول على تصورات الطالب عن كیفیة استخدامهم للمواقع الشبكات االجتماعیة بما یؤثر على  

. Teknologi Malaysia) طالبا من جامعة 30أدائهم األكادیمي. أجریت الدراسة المیدانیة على (

دراسة أن معظم الطلبة یستخدمون شبكات التواصل االجتماعي ألغراض المالیزیة، أظهرت نتائج ال

العالقات االجتماعیة أكثر من األغراض األكادیمیة، مع ذلك، فقد أظهرت نتائج الدراسة أن غالبیة 

المشاركین اتفقوا على أن مواقع الشبكات االجتماعیة لها تأثیر إیجابي على أدائهم األكادیمي وأن 

بیة محدودة وقلیلة. ویمكن استخدام هذه الشبكات في األنشطة األكادیمیة مثل التأثیرات السل

  التواصل مع أعضاء هیئة التدریس والمحاضرین والمشرفین، ومناقشة مواضع أكادیمیة مع الزمالء.

 والتویتر الفیسبوك االجتماعي التواصل شبكتي استخداماتبعنوان"  )2014، (الرشید دراسة - 

 األردنیة جامعتي عن میدانیة دراسة" األردنیة الجامعات"  طلبة لدى حققةالمت واإلشباعات
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معرفة طبیعة استخدام طلبة الجامعات األردنیة  إلى الدراسة هدفت ".2013 األوسط والشرق

لشبكتي التواصل االجتماعي الفیسبوك والتویتر، والوقوف على أنماط االستخدام، وتحدید دوافعه، تم 

نهج الوصفي وعینة طبقیة من طلبة جامعتي "األردنیة" و"الشرق األوسط" بلغ االعتماد على الم

) طالبا وطالبة من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي، وأظهرت النتائج أن 263مجموع أفرادها (

وحصلت  ،االستخدامات لغایات ثقافیة تأتي في الدرجة األولى وقبل االستخدامات االجتماعیة

ة، والعلمیة، وأغراض التواصل مع األساتذة والطلبة لمتابعة المواد الدراسیة الموضوعات الثقافی

  .وأخبار الجامعة

 التواصل لمواقع المصري الشباب استخدام بین ) بعنون "العالقة2014( رفاعي دراسة -

 السیاسیة". القیم بعض واكتسابهم االجتماعي

استخدام الشباب المصري لمواقع التواصل ما العالقة بین "  السؤال:الدراسة في  تمثلت مشكلة  

  ".االجتماعي واكتسابهم بعض القیم السیاسیة؟

هدفت الدراسة إلى معرفة طبیعة العالقة بین استخدام الشباب المصري لمواقع التواصل  

  االجتماعي واكتسابهم بعض القیم السیاسیة. 

ة من الشباب المصري استخدم الباحث منهج المسح اإلعالمي من خالل مسح عینة عمدیو 

 400مفردة مأخوذة من عینة عشوائیة قوامها  366مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي قوامها 

مفردة، جامعة الزقازیق  93سنة من كلیات جامعة المنصورة  21- 18مفردة تتراوح أعمارهم بین 

البحث في مفردة. تمثلت أداة   92مفردة، جامعة القاهرة  91مفردة، جامعة عین شمس  90

 أهمها:كان مجموعة من النتائج  إلىتوصلت الدراسة و  ،االستبیان
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 %37ونسبة  مواقع التواصل االجتماعي دائما، ونمن أفراد العینة یستخدم %54.5نسبة  إن - 1

وارتفاع نسبة استخدام مواقع التواصل االجتماعي عبر شبكة االنترنت  منهم یستخدمونها أحیانا،

 .%89.5في مقابل أفراد عینة اإلناث %93.5لدى أفراد عینة الذكور

یتمثل في أهم دوافع استخدام الشباب المصري عینة الدراسة لمواقع التواصل االجتماعي إن  - 2

 ىآراء اآلخرین وتعلیقاتهم عل ىمن معلومات سیاسیة، والتعرف عل هتوفر لهم ما یحتاجونأنها 

في التعبیر عن الرأي والمشاركة  توفر لهم مساحة للحریة المتاحةو الموضوعات السیاسیة، 

داللة إحصائیة بین أفراد العینة طبقا لمتغیرات الدراسة  مع عدم وجود فروق ذات السیاسیة،

الجامعة ) في أسباب ودوافع استخدام الشباب المصري لمواقع التواصل  –اإلقامة  –(النوع 

لمنخفض وقلیل االستخدام المستوى ا يإحصائیا لصالح ذو  ةاالجتماعي، بینما یوجد فروق دال

 لمواقع التواصل االجتماعي.

بوك یأتي في مقدمة مواقع التواصل االجتماعي باإلنترنت التي یعتمد علیها ایسالفموقع ن إ - 3

 المعلومات عن القضایا السیاسیة. ىالشباب المصري  في الحصول عل

 %20.2یا ، ونسبة من أفراد العینة یستخدم مواقع التواصل االجتماعي یوم %48.1نسبة  إن - 4

 یستخدمونها أقل من ثالثة أیام أسبوعیا ، %19.4یستخدمونها ثالثة أیام أسبوعیا، ونسبة 

 یستخدمونها  خمسة أیام في األسبوع . %12.3ونسبة 

أنها توفر  أهم دوافع استخدام الشباب المصري عینة الدراسة لمواقع التواصل االجتماعي،إن  - 5

آراء اآلخرین وتعلیقاتهم علي  ىومات سیاسیة ، والتعرف عللهم ما یحتاجون إلیه من معل

الموضوعات السیاسیة ، توفر لهم مساحة للحریة المتاحة في التعبیر عن الرأي والمشاركة 

داللة إحصائیة بین أفراد العینة طبقا لمتغیرات الدراسة  السیاسیة،مع عدم وجود فروق ذات

ودوافع استخدام الشباب المصري لمواقع التواصل الجامعة ) في أسباب  –اإلقامة  –(النوع 
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االجتماعي، بینما یوجد فروق داله إحصائیا لصالح ذوى المستوى المنخفض وقلیل االستخدام 

 لمواقع التواصل االجتماعي.

من أفراد العینة یثق في المعلومات المنشورة عبر مواقع التواصل االجتماعي  %70نسبة إن   -6

منهم  ال یثق  %4.6منهم یثق بدرجة كبیرة فیها ، ونسبة  %25.4و نسبة  بدرجة متوسطة،

  ."فیها

 التعلــیم فــي االجتمــاعي التواصــل شــبكات اســتخدام واقــع"وعنوانهــا  )2014( الــدریویشدراســة  -

 اســتخدام واقــع استقصــاء الدراســة هــذه هــدفتو  ،"ســعود الملــك بجامعــة المعلمــین كلیــة طــالب لــدى

 ووضــع ســعود، الملــك جامعــة في المعلمین كلیة طالب لدى التعلیم في االجتماعي التواصل شبكات

 الوصـــفي المـــنهج اســـتخدام تـــم.  التعلیمیـــة العملیـــة فـــي االجتمـــاعي التواصـــل شـــبكات لتفعیـــل آلیـــات

نـــت الدراســـة، أهـــداف لتحقیـــق ـــائج أظهـــرت وقـــد. طالـــب) 100( مـــن الدراســـة عینـــة وتكوّ  اتفـــاق النت

 معلومـــة علـــى حصـــلت إذا" عبـــارة حصـــلت إذ األول، حـــورالم مفـــردات جمیـــع أهمیـــة علـــى الطـــالب

 بلغــت نســبة علــى ،"االجتمــاعي التواصــل شــبكات فــي نشــرها علــى أحــرص التعلــیم مجــال فــي جدیــدة

) 11( مــن المكــون الثــاني المحــور مفــردات معظــم أهمیــة علــى الطــالب اتفــاق أظهرت كما). 98%(

 باســـتخدام التعلیمیـــة الواجبـــات أداء فـــي يزمالئـــ مـــع أتعـــاون): "6( رقـــم العبـــارة حصـــلت وقـــد. عبـــارة

 التواصـــل شـــبكات اســـتخدام عنـــد بالمتعـــة أشـــعر) "9( رقـــم والعبـــارة ،" االجتمـــاعي التواصـــل شـــبكات

 واتفــــق).  %97(كلیهمــــا فـــي النســــبة جـــاءت حیــــث المفــــردات أعلـــى علــــى" التعلـــیم فــــي االجتمـــاعي

 إنترنــت شــبكة إیجــاد) "1( رقــم بــارةالع حصلت إذ الثالث، المحور مفردات جمیع أهمیة على الطالب

 علــى" بــالتعلیم خاصــة اجتمــاعي تواصــل شــبكة توفیر) "2( رقم والعبارة" الجامعات في السرعة عالیة

 من بعدد الباحث أوصى النتائج، ضوء وفي). %99( كلیها في النسبة كانت حیث المفردات، أعلى

  .المقترحة والبحوث التوصیات
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ع ما یالزم هذه النتائج من شكوك حول دقة االستبیان أو تحلیل على متوسط حسابي مرتفع. وم

  البیانات، إال أنها تعكس مؤشرات مفیدة.

توظیف المؤسسات االمنیة لوسائل اإلعالم الجدید والتواصل ) بعنوان: "2015دراسة المیمان ( =

 ."االجتماعي في مجاالت التوعیة األمنیة بالمملكة العربیة السعودیة

شكلة الدراسة في التساؤل: ما واقع توظیف المؤسسات األمنیة بالمملكة العربیة السعودیة تتمثل م   

  لوسائل اإلعالم الجدید وسائل اإلعالم في مجاالت التوعیة األمنیة؟

هدفت الدراسة إلى تحدید واقع توظیف المؤسسات األمنیة في المملكة لوسائل اإلعالم الجدید 

ت التوعیة األمنیة، والتعرف على نوعیة وسائل اإلعالم الجدیدة والتواصل االجتماعي في مجاال

، التي یتم توظیفها من قبل المؤسسات األمنیة في المملكة السعودیة في مجاالت التوعیة األمنیة

تمثل مجتمع الدراسة في العاملین بمجال اإلعالم بإدارات العالقات العامة واإلعالم بوزارة الداخلیة و 

مفردة، من تم تحلیل  106استجاب منهم  128نیة المرتبطة، حیث بلغ عددهم والقطاعات األم

) وهم مدراء إدارات العالقات العامة واإلعالم 07نتائجهم إضافة إلى عینة قصدیة عددها (

بالقطاعات األمنیة.  استخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوب المسح االجتماعي من خالل أداتي ، 

المفتوحة فیما یتعلق بالدراسة المیدانیة، إضافة إلى تحلیل مضمون المواقع االستبانة والمقابلة 

 االلكترونیة للقطاعات األمنیة محل الدراسة. 

  توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها: 

موافقة أفراد عینة الدراسة بدرجة متوسطة على استخدام وسائل اإلعالم الجدید وبرجة قلیلة على  - 

 دام وسائل التواصل االجتماعي في مجال التوعیة األمنیة.استخ

موافقة أفراد عینة الدراسة بدرجة غالبا، على طبیعة توظیف المؤسسات األمنیة لوسائل اإلعالم  - 

 الجدیدة ووسائل التواصل االجتماعي في مجاالت التوعیة األمنیة المذكورة بأداة الدراسة .
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كبیرة على معوقات التي یمكن أن تواجه المؤسسات األمنیة موافقة أفراد عینة الدراسة بدرجة  - 

عند توظیف وسائل اإلعالم الجدید، و وسائل التواصل االجتماعي في مجاالت التوعیة 

  المذكورة في أداة الدراسة.

 للتعلم أداة بصفتها جتماعياال التواصل شبكات ستخداما درجة) 2015( إبراهیم أماني زوانة، -

  .المتحققة شباعاتواإل ةیاألردن الجامعات بةطل لدى میوالتعل

 االجتماعي التواصل لشبكات ةیدنر األ الجامعات طلبة استخدام درجة تقصي ىإل الدراسة هدفت 

 في الوصفي المنهج الدراسة استخدمتو  في ذلك، المتحققة واإلشباعات میوالتعل للتعلم داةأ بصفتها

 وقد) والخاصة ةیالحكوم ةیردناأل الجامعات( من نالمكو  راسةالد لمجتمع دانيیالم المسح طارإ

 جامعة بصفتها ةیردناأل الجامعة رتیاخت ثیح المجتمع نةیع على وزعت التي البحث أداة تضمنت

 نةیع على االستبانة وطبقت. نیخاصت نیجامعت امبصفته راوالبت وسطاأل الشرق وجامعتي ةیحكوم

 لألداة الخمسة بالمحاور لهم مغلقة سئلةأ هیتوج تم وطالبة طالب) 400( جمالياإل مجموعها بلغت

 .شباعاتاإل على والوقوف االستخدام بدرجة المتعلقة

 : النتائج أبرز ومن

 في الطلبة استخدامات في األول اریالخ المبحوثة الجامعات في) االلكتروني الموقع( احتل -1

 شبكة احتلت فقد الجتماعيا التواصل بشبكات تعلقی مایوف ،راسیةالد المعلومة عن البحث

 .التوالي على) تریالتو ( ثم) بوك سیالف( شبكة تلتها ولىاأل المرتبة) وبیوتیال(

 راتاالختبا دیمواع لمعرفة لىو األ الدرجة في االلكتروني الجامعة موقع لىإ الطلبة لجأی -2

 .ةیوالشهر  ةیالفصل
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 بابأس في رةیخاأل بالمرتبة االلكتروني الموقع خالل من الجامعة خبارأ معرفة جاءت -3

 . االستخدام

 ولىاأل المرتبة في راسیةالد بالمواد المتعلقة األسئلة لطرح بوك سیالف شبكة استخدام سبب احتل -4

 مع والتواصل الدردشة دافع األخیرة المرتبة في جاء نیح في بوك سیالف باستخدام تعلقی مایف

 .الزمالء

 مع التواصلراجع ت نیح في ةیسراالد للمواد) هاشتاغ رمز( إلنشاء كانت تریتو  في األولویة -5

 .ریتوت في األخیرة المرتبة إلى واألساتذة الزمالء

 هذا وكان دةیالجد المعلومات تبادلونی الطلبة أن النتائج أظهرت فقد) االلكتروني دیبالبر ( تعلقی مایف

  اإللكتروني. دیالبر  استخدامات من رةاألخی المرتبة في النقاش جاء إثراء نیح في األولى المرتبة في

 اإلعالم وسائل استخدام"بعنوان  (Kehinde, F and Adegbilero, I.,2016) دراسة  -

  "نیجیریا غرب جنوب في الحكومیة الجامعات في العلوم طالب قبل من االجتماعیة

"Use of social media by science students in public universities in 

Southwest Nigeria" 

 طلبة قبل من األكادیمیة نشطةألفي ا االجتماعیة اإلعالم وسائل استخدام في التحقیقوهدفت إلى  

 قصدیة وعینة الوصفي المنهج على الدراسة وقامت. نیجیریا غرب جنوب في الحكومیة الجامعة

Purposive  ارتشأو  نیجیریا، غرب جنوب في تعلیمیة مؤسسات ثالث طلبة من) 140( من 

 إذ عالیة، بنسب مواقع التواصل االجتماعي یستخدمون العینة طلبة أن إلى الدراسة نتائج بعض

 أن النتائج وأظهرت ،)%63.77( بنسبة  Google  ثم بوك، الفیس موقع) %93.48( یستخدم

 الفراغ وقت لقضاء ثم األخبار،/ باألحداث معرفة على البقاء لغرض یستخدمونها المستخدمین ثلثي

 ثم تقریبا،) %52( بنسبة علمیة فائدة الشبكات أكثر هي Google أن النتائج وأظهرت ،ةالتسلیو 
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 نقص في تتمثل العقبات أهم أن النتائج ظهرتأو  ،)%29.7( بنسبة بوك الفیس ةبكش تلیها

  .بها المرغوب غیر الرسائل وتلقي ،ائيالكهرب عطاواالنق باالنترنت، االتصال

 وجهة من المواطنة قیم ترسیخ في االجتماعي التواصل شبكات دور") 2017دراسة صفرار ( -

  "العماني الجامعي الشباب نظر

 نظر وجهة من المواطنة قیم ترسیخ في االجتماعي التواصل شبكات دور معرفة إلى الدراسة هدفت

 تبانة،االس أداة على واعتمدت التحلیلي، الوصفي المنهج الدراسة واتبعت العماني، الجامعي الشباب

 من الطلبة من) 477( قوامها قابوس السلطان جامعة طلبة من بسیطة عشوائیة عینة على وطبقت

  :منها كان نتائج عدة إلى الدراسة وخلصت الجنسین،

 اللحمة على وأكدت المواطنین، بین األخوة قیمة في عززت االجتماعي التواصل شبكات إن - 

  .المجتمع أفراد بین الوطنیة

  .المحتاج ومعاونة والتعاون التكافل لتعزیز االجتماعیة لشبكاتا استخدمت - 

 العینة أفراد بین استخداما األكثر هي كانت االجتماعي التواصل مواقع من عددا أن النتائج بینت - 

  .أب وتس بوك، فیس تویتر،: بالترتیب وهي

  :ما یمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة

 خــالل مــن للمــواطنین تتحقــق التــي والحاجات والوظائف باإلشباعات ابقةالس الدراسات معظم اهتمت

 أو واحــد جانــب علــى لیركــز بعضــها وجــاء االنترنــت، شــبكة فــي مواقع التواصــل االجتمــاعي استخدام

 دراســة أو بالتحصــیل اإلنترنــت شــبكات عالقــة اهتمــت التــي  ،)2005 العــوض،( دراســة مثــل أكثــر

ودراســة  .االجتمــاعي التواصــل لمواقــع االجتماعیــة االنعكاســات علــى ركــزت التــي) 2012( الحــایس
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) التي وســعت الــدائرة لتشــمل دور 2013) واكتساب القیم السیاسیة. ودراسة العربي (2011رفاعي (

  كافة وسائل االعالم في نشر الوعي الصحي لدى الشباب السعودي.

 ســـعت التـــي) 2011( قصـــیريال دراســـة مثـــل اهتمامـــه فـــي شـــامالً  أو عامـــاً  الدراســـات بعـــض وجـــاء

 مــدى بیــان االهتمــام هــذا وشــمل.االجتمــاعي التواصــل مواقــع فــي األردنیــین الصــحفیین رأي لمعرفــة

 مــن النــوع هــذا وســلبیات إیجابیــات أهــم علــى التعــرف خــالل مــن والمجتمــع الثقافــة مــدى علــى تأثیرهــا

لـــى والمجتمـــع الثقافـــة علـــى اإلعـــالم  ســـویجر دراســـة. تقلیـــديال اإلعـــالم علـــى أثـــره علـــى التعـــرف وإ

 لتدرس) 2014( الدریویش دراسة وجاءت. الدیمقراطیة القیم نحو االجتماعي اإلعالم دور) 2011(

 مــن عینــة لــدى التعلــیم فــي االجتمــاعي التواصــل شــبكات اســتخدام عالقــة أو تــأثیر فــي محــدد محــور

) Chen, and Bryer, 2012( وبرییــر شــین دراســة جــاءت األخیــر هــذه ومثــل. الجــامعیین الطلبــة

 الــتعلم فــي االجتماعیــة اإلعــالم وســائل الســتخدام التعلیمیــة االســتراتیجیات دراســة علــى ركــزت التــي

  .الرسمي وغیر الرسمي

 هذه ومن وجانب، محور من بأكثر واهتمت عامة أو شاملة كانت الدراسات من عددا فإن بالمقابل،

 التـــي الســـعودیة العربیـــة المملكـــة فـــي )2011( الشـــباب ألبحـــاث الـــوطني المركـــز دراســـة الدراســـات

. ذلك وغیر والمنافع والوظائف الدوافع حیث من االجتماعي التواصل نحو الشباب باتجاهات اهتمت

 جمهــور علــى االجتمــاعي التواصــل شــبكات تــأثیر اهتمــت التــي) 2012(المنصــور دراســة ذلــك ومــن

 اســتخدامات فــي اهتمامهــا حصــرت التــي) 2014 الرشــید،( ودراســة وعامــة، شــاملة بطریقــة المتلقــین

 بكـــــل االهتمـــــام حیـــــث فــــي شـــــاملة كانـــــت لكنهـــــا والتــــویتر الفیســـــبوك االجتمـــــاعي التواصـــــل شــــبكتي

 األمریكیـــون یســـتعمل لمـــاذا" عنوانهـــا التـــي) Smith,2011( ســـمیث ودراســـة. المتحققـــة اإلشـــباعات

أمــا دراســة زوانــة  .االســتخدام ألســباب شــامل مســح إجــراء حاولــت فهــي االجتمــاعي؟ التواصــل مواقــع

) فقد حصرت اهتمامها فــي اإلشــباعات المعرفیــة والتواصــلیة فــي نطــاق الــتعلم الجــامعي مــن 2015(



57 
 

 

خــالل شــبكات التواصــل االجتمــاعي. ومــن الدراســات فــي المجتمــع الســعودي جــاءت دراســة المیمــان 

 فــي الجتمــاعيا والتواصــل الجدیــد اإلعــالم لوسائل االمنیة المؤسسات توظیف) لتهتم بأوجه 2015(

  ."السعودیة العربیة بالمملكة األمنیة التوعیة مجاالت

وقــد اســتفاد الباحــث مــن معظــم الدراســات الســابقة فــي ناحیــة أو أكثــر مــن الجوانــب الموضــوعیة أو 

) التــي تــم االســتفادة منهــا فــي كیفیــة قیــاس جوانــب التــأثیر فــي 2014المنهجیة، مثــل دراســة رفــاعي (

) فــي جانــب تــأثیر مواقــع التواصــل االجتمــاعي فــي 2013ودراســة حمــودة (مســألة القــیم السیاســیة، 

 الشـــباب ألبحـــاث الـــوطني المركـــز دراســـة -تنمیـــة قضـــیة مشـــاركة الشـــباب فـــي التنمیـــة المجتمعیـــة. 

 ســویجر ودراســة. االجتمــاعي التواصــل شــبكات اســتخدام نحــو الشــباب اتجاهــات معرفة في) 2011(

 القــیم تجــاه المــواطنین معتقــدات االجتمــاعي اإلعــالم یغیــر فكیــ: االنترنــت علــى المــواطن) 2011(

  .الدیمقراطیة

 حتــى واحــد محــور أو جانــب علــى تركیزهــا فــي الســابقة األخــرى الدراســات عــن الدراســة هذه وتتمیز  

 الشــباب علیهــا یحصــل التــي واألخبــار المعلومــات محور وهو المحور هذا في والتوسع الفائدة تتحقق

، وكــذلك درجــة اعتمــادهم علیهــا ووثقــوهم بهــا لمواقــع التواصــل االجتمــاعي مهماســتخدا فــي الســعودي

 التــي واألخبــار المعلومــات أهــم لمعرفــة فرصــة لنا سیوفر التركیز وهذا ،كمصدر للمعلومات واألخبار

 بــه تهــتم لــم المحــور وهــذا بعضــا، بعضــها عــن الوســائل هــذه تختلــف ومــاذا المختلفــة الشــبكات توفرها

  .الطالب علیها اطلع التي بقةالسا الدراسات
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  الفصل الثالث

  الطریقة واإلجراءات
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یعرض هذا الفصل عدة عناوین إجرائیة هي: منهج الدراسة، ومجتمع الدراسة وعینتها، واألداة  

المستخدمة في جمع المعلومات، وأسالیب التحقق من صدق األداة وثباتها، ومتغیرات الدراسة، 

جراءات تطبیق الدرا   سة، والمعالجة اإلحصائیة لبیانات الدارسة، وصعوبات الدراسة.وإ

  منهج الدراسة:  - أوالً 

بدراسة واقع األحداث  ترتبط البحوث الوصفیةتعتمد الدراسة على المنهج الوصفي المسحي. و  

والظواهر والمواقف واآلراء وتحلیلها وتفسیرها بغرض الوصول إلى استنتاجات مفیدة إما لتصحیح 

واقع، أو تحدیثه، أو استكماله، أو تطویره، وتمثل هذه االستنتاجات فهما للحاضر یستهدف هذا ال

لمعرفة  الحالیة للدراسة مناسبا المنهج هذا ویعتبر) 2006(الحمداني وآخرون،  توجیه المستقبل

ثم  خصائص هذه الظاهرة وتحدید درجة اعتماد الشباب السعودي على مواقع التواصل االجتماعي،

  نبؤ بنتائج هذه الظاهرة، وأثارها على الشباب.الت

  مجتمع الدراسة: - ثانیاً 

 الشباب شریحة دراسة الباحث استهدف حیث ، الجامعي الشباب في الدراسة مجتمع الباحث حدد

 .في المملكة العربیة السعودیةجامعة تبوك  في  الجامعي الشباب فئة على التركیز خالل من

 :التالیة العلمیة للمبررات ةالفئ هذه على التركیز وتم

 حماس من به یتمتعون بما مجتمع أي في التغییر وقادة الغد جیل هم الجامعي الشباب 

  .أفضل حیاة في حقهم عن ویدافعون المستقبل أمل فهم ، وطاقة

 تعلیمیا المستویات، كافة على الشباب تأهیل بها المنوط المؤسسات إحدى الجامعة تعد 

 التي التثقیفیة الندوات خالل من سواء ، العملیة للحیاة إعدادهم یتم كيل وسیاسیا وتثقیفیا
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دارة الكلیات تعقدها  تجارب خالل من أو الطلبة هؤالء مع والحوار أوالنقاش  الجامعة، وإ

 .السیاسیة الحیاة معترك لدخول وتعدهم فیها الطلبة یشارك عملیة

 االنتظام طلبة األول قسمین على یتوزعون وطالبة طالبا) 31630( تبوك جامعةیبلغ عدد طلبة 

 %40طالب بنسبة  10019  عددیشكل الذكور فیها  ،من الجنسین )24.844( عددهم ویبلغ

  تقریبا. %60، بنسبة 14825تقریبا، واإلناث 

  ه).1439م، 2017(موقع جامعة تبوك اإللكتروني،  )6.786( عددهم یبلغف االنتساب طلبةأما  

  ة:عینة الدراس - ثالثا

من طلبة االنتظام في  Random stratified sampleتم االعتماد على عینة طبقیة عشوائیة     

) طالب من الجنسین الذكور واإلناث ومن السنوات الدراسیة األربعة حسب 401جامعة تبوك بعدد (

من  السنة. وطریقة العینة العشوائیة تخضع لقانون االحتمال أو (الصدفة)، وهي تضمن لكل مفردة

، 2011مفردات المجتمع األصلي فرصا متكافئة في االختیار لتكون عضوا في العینة (المغربي، 

)، والعینة العشوائیة الطبقیة في الدراسة الحالیة یمكن أن تكون أقرب لتمثیل مجتمع الدراسة 141

جتمع الدراسة ألنها ال تعتمد على االنتقاء أو الصدفة، وبذلك ستكون نتائجها صالحة للتعمیم على م

كامال. لكن الطریقة الطبقیة تتیح المجال أمام كل فئات مجتمع الدراسة لیكونوا ممثلین في العینة، 

ناث، وطبقات السنة  ألن مجتمع الدراسة نفسه یتكون من طبقات هي: طبقة الجنس: ذكور وإ

  الدراسیة: وتتألف من أربع فئات حسب السنوات الدراسیة األربع. 

حث بتحویل االستبانة إلى الشكل اإللكتروني، وقام بنشرها على عدة مواقع للتواصل وقد قام البا

منها، وتبین أن االستبانات  408االجتماعي، وخالل ثالثة اسابیع تقریبا حصل الباحث على 

) استبانة، وقدم تم سحب المعلومات وتحلیلها عن طریق برنامج 401الصالحة للتحلیل بلغت (
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  ) تبین خصائص أفراد عینة الدراسة وكاآلتي:3 -1والجداول (  spss التحلیل االحصائي

  )1الجدول (
  توزیع أفراد عینة الدراسة حسب المتغیرات الدیموغرافیة

  
  النسبة المئویة   التكرار  المتغیر 
      الجنس

 26.9 108  ذكر
 73.1 293  أنثى

 100.0 401  المجموع
      العمر
 51.6 207  سنة 21 - 18من 
 27.2 109  سنة 25 - 22من 

 21.2 85  سنة  25أكثر من 
 100.0 401  المجموع

    الحالة االجتماعیة
 66.8 268  أعزب / عزباء

 30.2 121  متزوج / متزوجة 
 3.0 12  منفصل

 100.0 401  المجموع
  

أن استجابة اإلناث من طالبات الجامعة لتعبئة االستبانة كانت أفضل من  یبین الجدول أعاله   

)، بینما هي في الواقع %29.9) مقابل (%73.1كور، إذ إن نسبة االستجابة وصلت إلى (الذ

  ) تقریبا.%40) إلى (60%(

سنة) كانت هي الفئة األكثر بین  21- 18أما الفئات العمریة فقد تبین أن الفئة العمریة من (   

  سنة. 25ن سنة) ثم الفئة أكثر م 25- 22تلتها الفئة من ( %51.6طلبة الجامعة بنسبة 
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) من المستجیبین هم من العزاب غیر %66.8وفي خصائص الحالة االجتماعیة، فقد تبین أن (

  .%) فقط منفصلون.3) متزوجون، و (%30.2المتزوجون، مقابل (

  )2جدول (
  مستوى التحصیل والمستوى التعلیميتوزیع أفراد عینة الدراسة حسب 

 لمئویةالنسبة ا التكرار  مستوى التحصیل (معدل عام)
 40.9 164  ممتاز

 56.6 227  جید جداً 
 2.5 10  مقبول

 100.0 401  المجموع
    المستوى التعلیمي

 31.9 128  سنة أولى 
 10.0 40  سنة ثانیة 
 23.4 94  سنة ثالثة 
 34.7 139  سنة رابعة 

 100.0 401  المجموع
  
 ،)%56.6( بنسبة) جدا جید( للفئة كانت التحصیل مستویات في األكبر الفئة أن الجدول یظهر 

  .)%2.5( بنسبة مقبول فئة ثم ،)%40.9( بنسبة) ممتاز( فئة ثم

 السنة لطلبة كانت األكبر النسبة أن تبین فقد الجامعة، سنوات أي التعلیمیة، المستویات فئات أما  

 بنسبة ثةالثال السنة ثم فئة، ثم ،)%31.9( بنسبة األولى السنة طلبة ثم ،)%34.7( بنسبة الرابعة

  ).%10( بنسبة الثانیة السنة طلبة وأخیرا ،)23.4%(
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   )3جدول (
  معدل ساعات االستخدام الیومي لمواقع التواصل االجتماعي توزیع أفراد عینة الدراسة حسب

 النسبة المئویة التكرار  معدل ساعات االستخدام الیومي
 5.0 20  اقل من ساعة یومیاً 

 7.2 29  ساعتین –من ساعة 
 13.0 52  ثالث ساعات یومیا –من ساعتین 

 74.8 300  أكثر من ثالث ساعات یومیاً 
 100.0 401  المجموع 

  
) یومیا ساعات ثالث من أكثر( االجتماعي التواصل مواقع تستخدم التي الفئة أن الجدول یظهر    

 أرباع ثةثال حوالي أي ،)%74.8( وبلغت األخرى الفئات بین من من األكبر الفئة هي كانت

 إلى ساعة من( ثم ،)%13( بنسبة) ساعات ثالث - ساعتین من( الفئة تلتها بینما المستخدمین،

  .)%5( بنسبة) یومیا ساعة من أقل( فئة أخیر ثم ،)%7.2( بنسبة) ساعتین

  وتدل هذه النتائج أن معدل استخدام أفراد العینة لمواقع التواصل االجتماعي یعتبر معدال مرتفعا.

  أداة الدراسة:رابعًا 

لجمع المعلومات والبیانات، حیث تم  انةتم االعتماد في هذه الدراسة بشكل رئیسي على االستب 

آراء واتجاهات ب ا، من خاللها یتم جمع معلومات تتعلقناسب أغراض الدراسة وأسئلتهتل اتصمیمه

تتعلق بعادات ، وكذلك معلومات ) في موضوع الدراسةجامعة تبوكأفراد عینة الدراسة ( طلبة 

  االتصال لدیهم.

)، یهتم األول منها بالمعلومات الدیموغرافیة ومعلومات عن 2وتتضمن االستبانة قسمین (الملحق 

عادات االتصال للمبحوثین، فیما یهتم القسم الثاني باسئلة الدراسة، حیث تم التعبیر عنها في خمسة 

أفراد العینة، وهي الفقرات التي انتهت ) فقرات لخصائص 6) فقرة إضافة إلى (42محاور تتضمن (
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إلیها االستبانة بعد عملیة التحكیم التي أجریت للتأكد من الصدق الظاهري لألداة. وفیما یلي وصفا 

  موجزا لهذه المحاور التي تمثل أسئلة الدراسة في الوقت نفسه:

  ) فقرات.7تضمن (و  االجتماعي التواصل لمواقع السعودي الشباب استخدام دوافع: ولاأل المحور

 التواصل مواقع على السعودي الشباب یعتمد التي واألخبار المعلومات طبیعة: ثانيال المحور

  ) فقرات.10وتضمن ( علیها للحصول االجتماعي

 االجتماعي التواصل مواقع من السعودي للشباب تتحقق التي واإلشباعات الفوائد: ثالثال المحور - 

  ) فقرات.9وتضمن (

  ) فقرات.6وتضمن ( االجتماعي التواصل مواقع بمصداقیة الثقة درجةالرابع: المحور  - 

  ) فقرات.10وتضمن ( استخداما األكثر االجتماعي التواصل مواقعالمحور الخامس:  - 

  صدق أداة الدراسة: - خامساً 

      ، ویمكــن  یقصــد بصــدق األداة مــدى قــدرتها علــى أن تقــیس مــا ســعت الدراســة إلــى قیاســه فعــًال

تأكــد مــن الصــدق عــن طریــق عــرض األداة علــى عــدد مــن ذوي االختصــاص والخبــرة (المحكمــین)، ال

وفــي ضــوء مالحظــات المحكمــین وتوصــیاتهم تــم إجــراء التعــدیالت المناســبة لــبعض وبهــذه الطریقــة 

الفقــرات، وقــد تــم اعتمــاد الفقــرات إلــى حصــلت علــى تأییــد غالبیــة المحكمــین ممــا یجعــل أداة الدراســة 

  ة عالیة للتطبیق على عینة الدراسة.ذات صالحی

وقد تم التحقق من صدق األداة من خالل طریقة المحكمین وبلغ عددهم ستة محكمین، وهم    

). وقد قام هؤالء 1مختصون وخبراء في تخصص اإلعالم من الجامعات األردنیة والكویتیة (ملحق 

  تبانة وأسئلتها.بوضع مالحظات ومقترحات لزیادة أو تحسین مصداقیة فقرات االس
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  ثبات األداة: - سادساً 

تم اختیار التحقق من ثبات یمكن أن یجري اختبار الثبات بعدة طرق كما تفید المراجع، وقد    

األداة من خالل معادلة (كرونباخ ألفا)، وهي طریقة تقیس مدى االتساق والتناسق في إجابة 

یاس كل سؤال للمفهوم، ویدلل ارتفاع المستجوب على كل األسئلة الموجودة بالمقیاس، ومدى ق

  ).142، 2010معامل االرتباط في المقیاس على ارتفاع درجة الثبات (النجار والنجار والزعبي،

) 4والجدول (). 0.86فقد ظهرت نتیجة جیدة جدا تبلغ (  spssونتیجة االختبار على برنامج 

  یتضمن معلومات اختبار كرونباخ ألفا، وكاآلتي:

  )4الجدول (
 معامالت الثبات لفقرات أداة الدراسة باستخدام اختبار كرونباخ ألفا

معامل الثبات باستخدام   متغیرات الدراسة
  كرونباخ ألفا

  0.66  دوافع استخدام الشباب السعودي لمواقع التواصل االجتماعي
طبیعة المعلومات واألخبار التي یعتمد الشباب السعودي على مواقع 

  لحصول علیهاالتواصل االجتماعي ل
0.80  

  0.65  الفوائد والتأثیرات التي تتحقق من مواقع التواصل االجتماعي
  0.69  درجة الثقة بمصداقیة مواقع التواصل االجتماعي

  0.75  مواقع التواصل االجتماعي االكثر استخداماً 
  0.86  األداة ككل
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  متغیرات الدراسة:  - سابعاً 

 المتغیرات المستقلة: - 

 اصل االجتماعي المختلفة.مواقع التو 

الخصائص الدیموغرافیة للطلبة من الجنس والعمر والمستوى الدراسي  المتغیرات الوسیطة: - 

 والحالة االجتماعیة ومعدل االستخدام الیومي بالساعة لمواقع التواصل االجتماعي.

درجة اعتماد الطلبة على مواقع التواصل االجتماعي كمصدر  المتغیرات التابعة: - 

 لومات.للمع

  المعالجة اإلحصائیة: - ثامناً 

  تم إجراء المعادالت واالختبارات التالیة: 

 التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتبة. - 

 إیجاد مصفوفة االرتباط بین المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع. - 

 Oneل التباین األحادي ، وتحلیT-TEST   ،INDEPENDENT SAMPLEاختبار  - 

Way A nova  المتفاعل غیر المشترك المتعدد التباین واختبار )MANOVA (  واختبار

 شیفیه للمقارنات البعدیة في فرضیات الدراسة.

  إجراءات الدراسة : - تاسعاً 

ي والدراسات اسة من خالل مراجعة األدب النظر بدأ الطالب العمل في اإلطار النظري للدر  - 

 متعلقة بموضوع الدراسة.السابقة ال
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تم تصمیم استبیان مناسب بناء على مشكلة الدراسة وأسئلتها، وقام الباحث بالتحقق من  - 

صدق االستبیان ودرجة ثباته وقام أیضا بتطبیقه على عینة صغیرة لغایة التحقق من 

 سالمة لغته ووضوح أفكاره بالنسبة للطلبة المبحوثین.

غة اإللكترونیة عن طریق موقع متخصص، وتم توزیعها على تم تحویل االستبانة إلى الصی - 

مواقع طلبة الجامعة وعلى مواقع التواصل االجتماعي. وبعد ذلك تم معالجة بیاناتها 

 إحصائیا واستخرجت النتائج التي تم عرضها في الفصل الرابع التالي.

  مفتاح تصحیح المقیاس

تخدم في الدراسة تبعًا لقواعد وخصائص تم مراعاة أن یتدرج مقیاس (لیكرت الخماسي) المس

  .المقاییس كما یلي في كل من المحور األول، والثاني، والثالث، والرابع

  أبداً   أحیاناً   متوسطة  كبیرة  كبیرة جداً 

5  4  3  2  1  

        

واعتمادًا على ما تقدم فإن قیم المتوسطات الحسابیة التي توصلت إلیها الدراسة تم 

  نحو اآلتي وفقًا للمعادلة التالیة:التعامل معها على ال

  القیمة الدنیا لبدائل اإلجابة مقسومة على عدد المستویات، أي:  –القیمة العلیا 
  وهذه القیمة تساوي طول الفئة. 1.33=   4=    )1- 5(

   3        3  
  2.33= 1.33+  1.00وبذلك یكون المستوى المنخفض من 

  3.67= 1.33+ 2.34ویكون المستوى المتوسط من 
  5 -3.68ویكون المستوى المرتفع من 
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة
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، حیــــث تــــم اســــتخراج واختبــــار الفرضــــیات یتضــــمن هــــذا الفصــــل اإلجابــــة عــــن أســــئلة الدراســــة

 اعتمــاداســتجابات أفــراد عینــة الدراســة عــن " إلىالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للتعرف 

"، وفیما یلي االجابة عــن بالمعلومات التزود في االجتماعي التواصل مواقع على السعودي الشباب

  :حسب ترتیبها في االستبانةأسئلة الدراسة 

  ؟دوافع استخدام الشباب السعودي لمواقع التواصل االجتماعي مانتائج السؤال األول: 

وتقــدیر الرتبــة  معیاریــة، تــم اســتخراج المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات الاألول لإلجابــة عــن الســؤال

"دوافــع اســتخدام الشــباب الســعودي لمواقــع للتعرف إلى استجابات أفراد عینة الدراسة عــن والمستوى

  ) یوضح ذلك:5( ، والجدولالتواصل االجتماعي"

  )5الجدول (
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد عینة الدراسة عن فقرات "دوافع 

..استخدام    الشباب السعودي لمواقع التواصل االجتماعي" مرتبة تنازلیًا
المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

  المستوى  الترتیب

 مرتفع 1 1.18 3.88 للترفیه والتسلیة وقضاء وقت الفراغ 12
 متوسط 2 1.13 3.56 للحصول على األخبار والمعلومات 7
 متوسط 3 0.98 3.46 صدقاء واألقاربللعالقات االجتماعیة مع األ 8
 متوسط 4 1.16 3.43  للحصول على معلومات علمیة 13
 متوسط 5 1.19 3.38 للتواصل مع زمالء الدراسة 10
 منخفض 6 1.08 2.15 للتواصل مع األساتذة والمدرسین 9
 منخفض 7 1.11 2.14  للبحث عن عالقات جدیدة 11

 متوسط   0.64 3.14 المتوسط العام الحسابي 
   

 ،)3.88 - 2.14( بین ما تراوحت لهذا المحور، الحسابیة المتوسطات أن) 5( الجدول من یتضح

 وبانحراف ،)3.88( بلغ حسابي متوسط على والحاصلة األولى الرتبة في) 12( رقم الفقرة وجاءت
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 وقت وقضاء والتسلیة للترفیه( على نصت حیث المرتفع، المستوى من وهو ،)1.18( معیاري

 معیاري وبانحراف) 3.56( بلغ حسابي بمتوسط) 7( رقم الفقرة جاءت الثانیة الرتبة وفي). الفراغ

 األخبار على للحصول( على الفقرة نصت حیث المتوسط، المستوى من وهو ،)1.13(

 ).والمعلومات

 ،)1.08( معیاري وبانحراف) 2.15( حسابي بمتوسط) 9( رقم الفقرة األخیرة قبل الرتبة في وجاء

 بینما ،)والمدرسین األساتذة مع للتواصل( على الفقرة نصت حیث المنخفض، المستوى من وهو

وهي  )1.11( معیاري وبانحراف) 2.14( حسابي بمتوسط) 11( رقم للفقرة األخیرة الرتبة كانت

   .الفقرة التي نصها (للبحث عن عالقات جدیدة)

 خالل من السعودي الشباب عنها یبحث التي بارواألخ المعلومات طبیعة ما الثاني: نتائج السؤال

  االجتماعي؟ التواصل مواقع

وتقــدیر الرتبــة  ، تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریةالثاني لإلجابة عن السؤال  

 یبحــث التــي واألخبــار المعلومــات طبیعــة "للتعرف إلى استجابات أفراد عینة الدراســة عــن  والمستوى

  ) یوضح ذلك:6( ، والجدول"االجتماعي التواصل مواقع خالل من السعودي شبابال عنها

  )6الجدول (
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد عینة الدراسة عن فقرات "طبیعة 

..   المعلومات واألخبار التي یعتمد الشباب السعودي على مواقع التواصل االجتماعي" مرتبة تنازلیًا
المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

  المستوى  الترتیب

 مرتفع 1 1.16 3.77  حول المجتمع السعودي 17
  مرتفع 2 1.23 3.68  أخبار ترفیهیة  22
 مرتفع 2 1.30 3.68  فنون ونكت وتسلیه 23
  متوسط 4 1.25 3.32  حول تكنولوجیا االتصال والمعلومات 21
 متوسط 5 1.26 3.31  یة ومعارف مختلفةحول معلومات علم 20
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 متوسط 6 1.16 2.94  سیاسیة محلیة 14
 متوسط 7 1.18 2.85  حول المجتمعات العربیة عامة 18
 متوسط 8 1.22 2.69  حول الشؤون االقتصادیة 19
 متوسط 9 1.21 2.59  سیاسیة دولیة 16
 متوسط 10 1.01 2.45  سیاسیة إقلیمیة 15

 متوسط   0.72 3.13 ابيالمتوسط العام الحس 
  

 ،)3.77 - 2.45( بین ما تراوحت لهذا المحور، الحسابیة المتوسطات أن) 6( الجدول من یتضح

 وبانحراف ،)3.77( بلغ حسابي متوسط على والحاصلة األولى الرتبة في) 17( رقم الفقرة وجاءت

 وفي). سعوديال المجتمع حول( على نصت حیث المرتفع، المستوى من وهو ،)1.16( معیاري

 وهو ،)1.23( معیاري وبانحراف) 3.68( بلغ حسابي بمتوسط) 22( رقم الفقرة جاءت الثانیة الرتبة

 ).ترفیهیة أخبار( على الفقرة نصت حیث المستوى، من

 ،)1.21( معیاري وبانحراف) 2.59( حسابي بمتوسط) 16( رقم الفقرة األخیرة قبل الرتبة في وجاء 

 األخیرة الرتبة كانت بینما ،)دولیة سیاسیة( على الفقرة نصت حیث سط،المتو  المستوى من وهو

 سیاسیة( على نصت حیث) 1.01( معیاري وبانحراف) 2.49( حسابي بمتوسط) 15( رقم للفقرة

  ).إقلیمیة

  االجتماعي؟ الفوائد والتأثیرات التي تتحقق لي من مواقع التواصل ماالثالث:  نتائج السؤال

وتقــدیر الرتبــة  ، تــم اســتخراج المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــةالثالــث لإلجابة عن السؤال

الفوائــد والتــأثیرات التــي تتحقــق لــي مــن " للتعــرف إلــى اســتجابات أفــراد عینــة الدراســة عــن والمســتوى

  ) یوضح ذلك:7( ، والجدول"االجتماعي مواقع التواصل
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  )7الجدول (
لمعیاریة الستجابات أفراد عینة الدراسة عن فقرات "الفوائد المتوسطات الحسابیة واالنحرافات ا

.   والتأثیرات التي تتحقق لي من مواقع التواصل" مرتبة تنازلیًا
المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

  المستوى  الترتیب

زاد من إطالعي على األخبار والمعلومات  25
 المختلفة

3.83 1.22 
  مرتفع 1

 مرتفع 2 1.20 3.80 ثقافتي العامة زاد من 24
 متوسط 3 1.39 3.34  أضاع الكثیر من وقتي في التصفح 31
 متوسط 4 1.30 3.26 أثر على سلوكي إیجابیا تجاه اآلخرین 30
 متوسط 5 1.33 3.17 زادت من ثقتي بنفسي 27
لم یكن لمواقع التواصل االجتماعي أي أثر  29

  على عواطفي
2.34 1.35 

 متوسط 6

لم یكن لمواقع التواصل االجتماعي أي أثر  32
  على سلوكي

2.22 1.25 
 منخفض 7

اشعر بالتشتت العاطفي من استخدامي  28
  لمواقع التواصل االجتماعي

2.04 1.22 
 منخفض 8

لم یكن لمواقع التواصل االجتماعي أي أثر  26
  على معلوماتي ومعارفي

1.94 1.20 
 منخفض 9

 متوسط  متوسط 0.66 2.88 المتوسط العام الحسابي 
 ،)3.83 -  1.94( بین ما تراوحت المحور، لهذا الحسابیة المتوسطات أن) 7( الجدول من یتضح

 وبانحراف ،)3.83( بلغ حسابي متوسط على والحاصلة األولى الرتبة في) 25( رقم الفقرة وجاءت

 األخبار على إطالعي من زاد( على نصت حیث المرتفع، المستوى من وهو ،)1.22( معیاري

) 3.80( بلغ حسابي بمتوسط) 24( رقم الفقرة جاءت الثانیة الرتبة وفي). المختلفة والمعلومات

 من زاد( على الفقرة نصت حیث أیضا، المرتفع المستوى من وهو ،)1.20( معیاري وبانحراف

 ).العامة ثقافتي
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 ،)1.22( معیاري وبانحراف) 2.04( حسابي بمتوسط) 28( رقم الفقرة األخیرة قبل الرتبة في وجاء

 استخدامي من العاطفي بالتشتت اشعر( على الفقرة نصت حیث المنخفض، المستوى من وهو

) 1.94( حسابي بمتوسط) 26( رقم للفقرة األخیرة الرتبة كانت بینما ،)االجتماعي التواصل لمواقع

  ).أثر أي اعياالجتم التواصل لمواقع یكن لم( على نصت حیث) 1.20( معیاري وبانحراف

  ؟درجة الثقة بمصداقیة مواقع التواصل االجتماعيما  الرابع: نتائج السؤال

وتقـــدیر الرتبـــة  ، تـــم اســـتخراج المتوســـطات الحســـابیة واالنحرافـــات المعیاریـــةال لإلجابـــة عـــن الســـؤال

"درجــة الثقــة بمصــداقیة مواقــع التواصــل للتعــرف إلــى اســتجابات أفــراد عینــة الدراســة عــن  والمســتوى

  ) یوضح ذلك:7(، والجدول االجتماعي"

  )8الجدول (
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد عینة الدراسة عن فقرات "درجة الثقة بمصداقیة 

..   مواقع التواصل االجتماعي" مرتبة تنازلیًا
المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

  المستوى  الترتیب

اقع التواصل االجتماعي مصدر مهم مو  38
  للحصول على األخبار والمعلومات 

3.58 1.19 
  متوسط 1

أقوم بالتدقیق في األخبار والمعلومات قبل  37
  تصدیقها

3.52 1.28 
  متوسط 2

أثق في األخبار التي یكون مصدرها وسائل  33
  اعالم رسمیة

3.51 1.25 
  متوسط 3

تأتي من  اثق في المعلومات واألخبار التي 36
  شیوخ الدین

3.32 1.15 
 متوسط 4

 متوسط 5 1.17 2.64  اثق في األخبار التي تأتي من السیاسیین  35
أثق في األخبار التي ینقلها األصدقاء  34

  واألقارب
2.44 0.87 

 متوسط 6

 متوسط   0.73 3.17 المتوسط العام الحسابي 
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 ،)3.58 -  2.44( بین ما تراوحت محور،ال لهذا الحسابیة المتوسطات أن) 8( الجدول من یتضح

 وبانحراف ،)3.58( بلغ حسابي متوسط على والحاصلة األولى الرتبة في) 38( رقم الفقرة وجاءت

 مصدر االجتماعي التواصل مواقع( على نصت حیث المرتفع، المستوى من وهو ،)1.19( معیاري

 بمتوسط) 37( رقم الفقرة جاءت الثانیة الرتبة وفي). والمعلومات األخبار على للحصول مهم

 الفقرة نصت حیث المتوسط، المستوى من وهو ،)1.28( معیاري وبانحراف) 3.52( بلغ حسابي

 ).تصدیقها قبل والمعلومات األخبار في بالتدقیق أقوم( على

 ،)1.17( معیاري وبانحراف) 2.64( حسابي بمتوسط) 35( رقم الفقرة األخیرة قبل الرتبة في وجاء

 ،)السیاسیین من تأتي التي األخبار في اثق( على الفقرة نصت حیث المنخفض، المستوى من وهو

) 0.87( معیاري وبانحراف) 2.44( حسابي بمتوسط) 34( رقم للفقرة األخیرة الرتبة كانت بینما

   ).واألقارب األصدقاء ینقلها التي األخبار في أثق( على الفقرة نصت حیث

  بین افراد عینة الدراسة؟ واقع التواصل االجتماعي األكثر استخداماً مالخامس: ما  نتائج السؤال

للتعـــرف إلـــى  التكـــرارات والنســـب المئویـــة وتقـــدیر الرتبـــة ، تـــم اســـتخراجالخـــامس لإلجابـــة عـــن الســـؤال

"اســتجابات أفــراد عینــة الدراســة عــن  ) 8( ، والجــدول"مواقــع التواصــل االجتمــاعي األكثــر اســتخدامًا

  یوضح ذلك:

  )9جدول (

  من قبل أفراد عینة الدراسة استخداماً  األكثر االجتماعي التواصل مواقع 

  الرتبة  النسبة  التكرار  الموقع 
  1  %92  308  واتس أب 
  2  %75.6  303  فیسبوك  

  3  %55  221  تویتر 
  4  %48  193  انستجرام
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  5  %44  167 یوتیوب
  6  %21  84 جوجل بلس 

  Linked in  10  2.5%  7  لینكد إن

My space 8  2.0%  8  
  

) أن الواتس أب حاز على الرتبة األولى من بین 9یتضح من الجدول (  )9( الجدول من یتضح   

)، ثم الفیس %92مواقع التواصل االجتماعي األكثر استخداما من قبل أفراد عینة الدراسة بنسبة (

)، ثم الرتبة الرابعة %55)، ثم في الرتبة الثالثة تویتر بنسبة (%75.6بوك في الرتبة الثانیة نسبة (

) في الرتبة الخامسة، ثم جوجل بلس بنسبة %44)، ثم یوتیوب بنسبة (%48النستجرام بنسبة (

) في الرتبة السابعة، وأخیرا ماي سبیس %2.5) في الرتبة السادسة، ثم لینكدإن بنسبة (21%(

  ) في الرتبة الثامنة.%2.0بنسبة (

  اختبار الفرضیات:نتائج 

) بین 0.05یوجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ( هلة األولى: یرضنتائج الف: 1

الشباب السعودي في درجة اعتمادهم على مواقع التواصل االجتماعي تبعًا للجنس، والعمر، 

والمستوى التعلیمي، ومستوى التحصیل، ومعدل استخدام الیومي لوسائل التواصل 

  االجتماعي:

السعودي في درجة اعتمادهم على مواقع التواصل  للتعرف إلى الفروق بین الشباب

االجتماعي تبعًا للجنس، والعمر والمستوى التعلیمي، ومستوى التحصیل، ومعدل استخدام الیومي 

 لوسائل التواصل االجتماعي، تم استخدام اختبار التباین المتعدد المشترك غیر المتفاعل

(MANOVA)  ،) یوضح ذلك:10والجدول (  
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  )10الجدول (
السعودي في درجة اعتمادهم على مواقع التواصل االجتماعي للفروق بین الشباب  (MANOVA)اختبار التباین  

تبعًا للجنس، والعمر والمستوى التعلیمي، ومستوى التحصیل، ومعدل استخدام الیومي لوسائل التواصل 
  االجتماعي

 Fمتوسط المربعات  df مجموع المربعات  المصدر
الداللة 

 ائیةاإلحص
Corrected Model a57.101 11 5.191 13.301 .000 

Intercept 459.175 1 459.175 1.177E3 .000 
 041. 4.194 1.637 1 1.637 الجنس
 000. 15.269 5.959 2 11.919 العمر

 123. 1.937 756. 3 2.268 التعلیمي_المستوى
 001. 7.507 2.930 2 5.860 التحصیل_مستوى

 000. 14.967 5.841 3 17.524 ستخدام الیوميمعدل ساعات اال
   390. 389 151.821  الخطأ

    401 4131.660 المجموع
    400 208.923 المجموع المصحح

 ) فأقل.0.05*: دالة عند مستوى الداللة (
السعودي في درجة بین الشباب ) وجود فروق ذات داللة إحصائیة 10یتضح من الجدول (  

قع التواصل االجتماعي تبعًا للجنس، والعمر، ومستوى التحصیل، ومعدل اعتمادهم على موا

، 4.194( (F)استخدام الیومي لوسائل التواصل االجتماعي، حیث بلغت قیمة اإلحصائي 

) فأقل، 0.05) وهي قیم دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة (14.967، 7.507، 15.269

بالنسبة  Independent Sample T-testار وللتعرف إلى مصدر الفروق، تم استخدام اختب

للجنس، واستخدام اختبار شیفیه للمقارنات البعدیة بالنسبة للعمر، ومستوى التحصیل، ومعدل 

  ساعات االستخدام الیومي والتي تظهر نتائجه فیما یأتي.
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 بلغت (F)) أن قیمة اإلحصائي 10تضح من الجدول (فقد االمستوى التعلیمي أما متغیر 

السعودي ) فأقل بین الشباب 0.05) وهي قیمة غیر دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة (1.937(

  ، باختالف المستوى التعلیمي لهم.في درجة اعتمادهم على مواقع التواصل االجتماعي

 الجنس:  - 1

  ) 11جدول (
 مصدر الفروق بین الشبابللتعرف إلى  Independent Sample T-testاختبار العینة  المستقلة 

  السعودي في درجة اعتمادهم على مواقع التواصل االجتماعي تبعًا للجنس
المتووسط   العدد الجنس المصدر

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

درجات 
الداللة  قیمة (ت) الحریة

  االحصائیة

درجة اعتماد الشباب على مواقع 
  التواصل االجتماعي

 0.89 3.01 108 ذكر
399 1.968 0.050* 

 0.65 3.17 293 أنثى
  ) فأقل0.05*دالة عند مستوى (

) في  درجة اعتماد 0.05) وجود فروق دالة إحصائیًا عند مستوى (11یتضح من الجدول (       

)، 1.968( (t)الشباب على مواقع التواصل االجتماعي یعزى للجنس، حیث بلغت قیمة االحصائي 

أقل، وتبین أن مصدر الفروق في درجة ) ف0.05وهي قیمة دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة (

اعتماد الشباب على مواقع التواصل االجتماعي لصالح اإلناث، حیث بلغ المتوسط الحسابي 

  ).3.01)، فیما بلغ المتوسط الحسابي للذكور (3.17الخاص بهن (
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 العمر: - 2

  )12الجدول (
روق بین الشباب مصدر الفللتعرف إلى  Scheffe testاختبار شیفیه للمقارنات البعدیة 

  السعودي في درجة اعتمادهم على مواقع التواصل االجتماعي تبعًا للعمر
 

(I) العمر (J) العمر 
الفرق بین 

 الداللة االحصائیة (I-J) المتوسطات 
 000. 31635.* سنة 25-22 سنة 18-21

 001. -29467.* 25 من أكثر
 000. -31635.* سنة 21-18 سنة 22-25 

 000. -61102.* 25 نم أكثر
 001. 29467.* سنة 21-18 25 من أكثر

 000. 61102.* سنة 22-25
  

  ) فأقل0.05*دالة عند مستوى (
  

السعودي في درجة اعتمادهم على مواقع بین الشباب ) أن مصدر الفروق 12(یتضح من الجدول 

م لصالح الفئة العمریة سنة)، ومن ث 25التواصل االجتماعي كان لصالح الفئة العمریة أكثر من (

  ) سنة.25- 22(
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 مستوى التحصیل: - 3

  )13الجدول (
مصدر الفروق بین الشباب للتعرف إلى  Scheffe testاختبار شیفیه للمقارنات البعدیة 

  السعودي في درجة اعتمادهم على مواقع التواصل االجتماعي تبعًا لمستوى التحصیل
 

 (I) التحصیل_مستوى  (J) التحصیل_مستوى 
لفرق بین ا

 .Sig (I-J) المتوسطات 
 000. -37323.* جداً  جید ممتاز

 204. -29085.- مقبول
 000. 37323.* ممتاز جداً  جید

 716. 08238. مقبول
 204. 29085. ممتاز مقبول

 716. -08238.- جداً  جید
  ) فأقل0.05*دالة عند مستوى (

 
  

السعودي في درجة اعتمادهم على مواقع الشباب  بین) أن مصدر الفروق 13(یتضح من الجدول 

.(   التواصل االجتماعي كان لصالح الفئة المستوى التعلیمي (جید جدًا

 معدل ساعات االستخدام الیومي: - 4

  )14الجدول (
مصدر الفروق بین الشباب للتعرف إلى  Scheffe testاختبار شیفیه للمقارنات البعدیة 

اقع التواصل االجتماعي تبعًا لمعدل ساعات االستخدام السعودي في درجة اعتمادهم على مو 
  الیومي

(I)  معدل (J)  معدل 

الفرق بین 
-I) المتوسطات 

J) Sig. 
 000. -1.30345* ساعتین إلى ساعة من یومیاً  ساعة من أقل

 000. -1.51346* یومیاً  ساعات ثالث إلى ساعتین من
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 000. -1.25267* یومیاً  ساعات ثالث من أكثر
 000. 1.30345* یومیاً  ساعة من أقل ساعتین إلى ساعة من

 172. -21001.- یومیاً  ساعات ثالث إلى ساعتین من
 694. 05078. یومیاً  ساعات ثالث من أكثر

 ثالث إلى ساعتین من
 یومیاً  ساعات

 000. 1.51346* یومیاً  ساعة من أقل
 172. 21001. ساعتین إلى ساعة من
 009. 26079.* یومیاً  ساعات ثثال من أكثر

 ساعات ثالث من أكثر
 یومیاً 

 000. 1.25267* یومیاً  ساعة من أقل
 694. -05078.- ساعتین إلى ساعة من

 009. -26079.* یومیاً  ساعات ثالث إلى ساعتین من
  ) فأقل0.05*دالة عند مستوى (

 
ي في درجة اعتمادهم على السعودبین الشباب ) أن مصدر الفروق 14(یتضح من الجدول   

مواقع التواصل االجتماعي كان لصالح الفئة معدل ساعات االستخدام (من ساعتین إلى ثالث 

، ومن ثم لصالح أكثر من ثالث  ، ومن ثم لصالح من ساعة إلى ساعتین یومیًا ساعات یومیًا

.(   ساعات یومیًا

) بین 0.05عند مستوى (یوجد فروق ذات داللة إحصائیة  هلة الثانیة: ینتائج الفرض: 2

الشباب السعودي في دوافع استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي تبعًا للجنس، والعمر، 

والمستوى التعلیمي، ومستوى التحصیل، ومعدل استخدام الیومي لوسائل التواصل 

  ؟االجتماعي

جتماعي للتعرف إلى الفروق بین الشباب السعودي في دوافع استخدامهم لمواقع التواصل اال

تبعًا للجنس، والعمر والمستوى التعلیمي، ومستوى التحصیل، ومعدل استخدام الیومي لوسائل 

) 15(والجدول التواصل االجتماعي، تم استخدام اختبار التباین المتعدد المشترك غیر المتفاعل، 

  یوضح ذلك:
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  ) 15الجدول (
السعودي في دوافع الشباب  اختبار التباین المتعدد المشترك غیر المتفاعل للفروق بین

استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي تبعًا للجنس، والعمر والمستوى التعلیمي، ومستوى 
  التحصیل، ومعدل استخدام الیومي لوسائل التواصل االجتماعي

  المصدر 
مجموع 

 df المربعات 
متوسط 
 F المربعات 

الداللة 
 اإلحصائیة

Corrected Model a35.092 11 3.190 9.478 .000 
Intercept 

454.865 1 454.865 
1.351E

3 .000 

 014.* 6.101 2.054 1 2.054 الجنس
 000.* 14.704 4.949 2 9.898 العمر

 086. 2.217 746. 3 2.239 التعلیمي_المستوى
 779. 251. 084. 2 169. التحصیل_مستوى

معدل ساعات االستخدام 
 000.* 16.936 5.700 3 17.101 الیومي

   337. 389 130.928 الخطأ
    401 4124.224 المجموع

    400 166.020 المجموع المصحح
 ) فأقل.0.05*: دالة عند مستوى الداللة (

  
السعودي في دوافع بین الشباب ) وجود فروق ذات داللة إحصائیة 15یتضح من الجدول (  

ر، ومعدل استخدام الیومي لوسائل استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي تبعًا للجنس، والعم

وهي قیم  6.101 ،14.74 ،16.936( (F)التواصل االجتماعي، حیث بلغت قیمة اإلحصائي 

) فأقل، وللتعرف إلى مصدر الفروق، تم استخدام اختبار 0.05دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة (



82 
 

 

Independent Sample T-test ه للمقارنات البعدیة بالنسبة للجنس، واستخدام اختبار شیفی

  بالنسبة للعمر، ومعدل ساعات االستخدام الیومي والتي تظهر نتائجه فیما یأتي.

) على 2.217 ،0.251( (F)) أن بلغت قیمة اإلحصائي 15ویتضح من الجدول (

السعودي في ) فأقل بین الشباب 0.05التوالي وهي قیم غیر دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة (

، باختالف المستوى التعلیمي، ومستوى التحصیل امهم لمواقع التواصل االجتماعيدوافع استخد

  الدراسي لهم.

 الجنس:  - 1

  )16جدول (
مصدر الفروق بین الشباب للتعرف إلى  Independent Sample T-testاختبار العینة  المستقلة  

  السعودي في دوافع استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي تبعًا للجنس
المتووسط   العدد الجنس درالمص

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

درجات 
الداللة  قیمة (ت) الحریة

  االحصائیة

دوافع استخدام الشباب لمواقع 
  التواصل االجتماعي

 0.85 2.99 108 ذكر
399 2.876 0.008* 

 0.54 3.20 293 أنثى
  ) فأقل0.05*دالة عند مستوى (

) في  دوافع 0.05فروق دالة إحصائیًا عند مستوى ( ) وجود16یتضح من الجدول (       

استخدام الشباب السعودي لمواقع التواصل االجتماعي یعزى للجنس، حیث بلغت قیمة االحصائي 

(t) )2.876) فأقل، وتبین أن مصدر 0.05)، وهي قیمة دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة (

االجتماعي كان لصالح اإلناث، حیث بلغ  الفروق في دوافع استخدام الشباب لمواقع التواصل

  ).2.99)، فیما بلغ المتوسط الحسابي للذكور (3.20المتوسط الحسابي الخاص بهن (
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 العمر:

  )17الجدول (
مصدر الفروق بین الشباب للتعرف إلى  Scheffe testاختبار شیفیه للمقارنات البعدیة 

  ماعي تبعًا للعمرالسعودي في دوافع استخدامهم لمواقع التواصل االجت
  

 (I) العمر  (J) العمر 
الفرق بین 

 (I-J) المتوسطات 
الداللة 

 اإلحصائیة
 047. 14996.* سنة 25-22 سنة 18-21

 016. -19703.* 25 من أكثر
 047. -14996.* سنة 21-18 سنة 22-25

 000. -34699.* 25 من أكثر
 016. 19703.* سنة 21-18 25 من أكثر

 000. 34699.* سنة 22-25
  ) فأقل0.05*دالة عند مستوى (

  
السعودي في دوافع استخدامهم لمواقع بین الشباب ) أن مصدر الفروق 17(یتضح من الجدول 

سنة)، ومن ثم لصالح الفئة العمریة  25التواصل االجتماعي كان لصالح الفئة العمریة أكثر من (

  ) سنة.21- 18(
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 ومي:معدل ساعات االستخدام الی - 2

  )18الجدول (
مصدر الفروق بین الشباب للتعرف إلى  Scheffe testاختبار شیفیه للمقارنات البعدیة 

  السعودي في دوافع استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي تبعًا لمعدل ساعات االستخدام الیومي
  

(I)  معدل (J)  معدل 
 الفرق بین المتوسطات 

(I-J) Sig. 
 003. *51897.- ساعتین إلى ساعة من یاً یوم ساعة من أقل

 ساعات ثالث إلى ساعتین من
 یومیاً 

-1.17253* .000 

 000. *91952.- یومیاً  ساعات ثالث من أكثر
 003. *51897. یومیاً  ساعة من أقل ساعتین إلى ساعة من

 ساعات ثالث إلى ساعتین من
 یومیاً 

-.65356* .000 

 001. *40056.- یومیاً  ساعات ثالث من أكثر
 ساعات ثالث إلى ساعتین من

 یومیاً 
 000. *1.17253 یومیاً  ساعة من أقل
 000. *65356. ساعتین إلى ساعة من
 005. *25300. یومیاً  ساعات ثالث من أكثر

 000. *91952. یومیاً  ساعة من أقل یومیاً  ساعات ثالث من أكثر
 001. *40056. ساعتین إلى ساعة من

 ساعات ثالث إلى تینساع من
 یومیاً 

-.25300* .005 

  ) فأقل0.05*دالة عند مستوى (
 
  

السعودي في دوافع استخدامهم لمواقع بین الشباب ) أن مصدر الفروق 18(یتضح من الجدول 

التواصل االجتماعي كان لصالح الفئة معدل ساعات االستخدام (من ساعتین إلى ثالث ساعات 
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، ومن ثم لصالح أكث ، ومن ثم لصالح من ساعة إلى ساعتین یومیًا ر من ثالث ساعات یومیًا

.(   یومیًا
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  الفصل الخامس

  نتائج الدراسةمناقشة 
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  :حسب ترتیبها في الفصل الرابعأسئلة الدراسة  اتالجابمناقشة یتضمن هذا الفصل 

  ؟الجتماعيدوافع استخدام الشباب السعودي لمواقع التواصل ا مانتائج السؤال األول:  مناقشة

  وجاء ،)3.88 - 2.14( بین ما تراوحت لهذا المحور، الحسابیة المتوسطات أن نتائجال من یتضح

  ترتیب الفقرات حسب األهمیة من وجهة نظر أفراد العینة كما یلي تنازلیا:

 ، وللحصول على األخبار والمعلومات3.88للترفیه والتسلیة وقضاء وقت الفراغ بمتوسط بلغ      

 ،3.46  ، وللعالقات االجتماعیة مع األصدقاء واألقارب بمتوسط بلغ3.56بلغ بمتوسط 

، وللتواصل مع زمالء الدراسة بمتوسط بلغ 3.43للحصول على معلومات علمیة بمتوسط بلغ و 

، وللبحث عن عالقات جدیدة 2.15  ، وللتواصل مع األساتذة والمدرسین بمتوسط بلغ 3.38

  .2.14 بمتوسط بلغ

النتائج أن الترفیه وقضاء وقت الفراغ ثم الحصول على األخبار والمعلومات حازتا تعكس هذه    

  على معدالت متقاربة، ویبدو أن هذه الدوافع هي األكثر أهمیة من بین الدوافع األخرى.

 سلطنة في) 2012( الحایس تتفق هذه النتیجة مع بعض الدراسات السابقة، مثل دراسة دراسة

االجتماعي. لكنها  التواصل لمواقع الجامعي الشباب الستخدام الرئیس الدافع نكا الترفیه عمان، وأن

) التي 2016العمودي ( دراسةتختلف مع عدد من الدراسات األخرى التي أظهرت دوافع أخرى مثل 

التي  )2014 الرشید،( ، ودراسة)%85.3(أظهرت األخبار والمعلومات في الرتبة األولى بنسبة 

 الفیس لشبكة األردنیة الجامعات طلبة استخدام دوافع أكثروأظهرت أن  ردنیةأ جامعات في نفذت

 . وكذلك تتفق مع نتائجوفكریا اجتماعیا معنهم والتفاعل واألهل األصدقاء مع التواصل هو بوك

 نیجیریا غرب جنوب فيالتي نفذت ) Kehinde, F and Adegbilero, I.,2016(  دراسة

/ باألحداث معرفة على البقاء لغرض یستخدمونها لمستخدمینا ثلثي أن وأظهرت ،)63.77%(

  .والتسلیة الفراغ وقت لقضاء ثم األخبار،
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 السعودي الشباب عنها یبحث التي واألخبار المعلومات طبیعة ما الثاني: نتائج السؤال مناقشة

  االجتماعي؟ التواصل مواقع خالل من

  وجاء ،)3.77 - 2.45( بین ما تراوحت محور،لهذا ال الحسابیة المتوسطات أن نتائجال من یتضح

  ترتیب الفقرات حسب األهمیة من وجهة نظر أفراد العینة كما یلي تنازلیا:

فنون ونكت و ، 3.68بمتوسط بلغ أخبار ترفیهیة و  ،3.77 بمتوسط بلغ حول المجتمع السعودي

حول و ، 3.32 بمتوسط بلغ حول تكنولوجیا االتصال والمعلوماتو ، 3.68ة بمتوسط بلغ وتسلی

بمتوسط  سیاسیة محلیةوموضوعات ، 3.31 بمتوسط بلغ معلومات علمیة ومعارف مختلفة

حول وموضوعات ، 2.85بمتوسط بلغ حول المجتمعات العربیة عامةوموضوعات  ،2.94ب

 سیاسیة إقلیمیة، و 2.59بمتوسط بلغ  سیاسیة دولیةوشؤون ، 2.69لغ بمتوسط ب الشؤون االقتصادیة

  ,2.45 بمتوسط بلغ

تعكس هذه النتائج أن اهتمام الشباب السعودي ینصب في هذه المرحلة على الشأن الداخلي في 

المجتمع السعودي، وهذا أمر طبیعي في ضوء من یجري من تغییر سیاسي واجتماعي وثقافي في 

المملكة في األونة األخیرة خصوصا منذ تسلم األمیر محمد بن سلمان لوالیة خادم الحرمین 

  فین.الشری

ویبدو أن الموضوعات األكثر اهتماما تختلف حسب المجتمع وحسب المرحلة التي یمر فیها، إذ 

 أهمأن  سنة) 21- 18( المصري الشباب على أجریت مثال،  وهي )2014( رفاعيأظهرت دراسة 

 لهم توفر أنها في یتمثل االجتماعي التواصل لمواقع الدراسة عینة المصري الشباب استخدام دوافع

وهذا ألن المجتمع المصري كان یمر في حالة سیاسیة غیر  سیاسیة، معلومات من یحتاجونه ما

  مستقرة في تلك السنة التي أجریت فیها الدراسة.
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 الفوائد والتأثیرات التي تتحقق لي من مواقع التواصل ماالثالث:  نتائج السؤال مناقشة

  االجتماعي؟

  وجاء ،)3.83 -  1.94( بین ما تراوحت المحور، لهذا الحسابیة المتوسطات أن نتائجال من یتضح

  ترتیب أهم الفقرات حسب األهمیة من وجهة نظر أفراد العینة كما یلي تنازلیا:

، وزاد من ثقافتي العامة 3.83  زاد من إطالعي على األخبار والمعلومات المختلفة بمتوسط بلغ

، وأثر على سلوكي 3.34وسط بلغ ، وأضاع الكثیر من وقتي في التصفح بمت3.80بمتوسط بلغ 

، ولم یكن لمواقع 3.17، زادت من ثقتي بنفسي بمتوسط بلغ3.26  إیجابیا تجاه اآلخرین بمتوسط بلغ

لم یكن لمواقع التواصل و  ،2.34  التواصل االجتماعي أي أثر على عواطفي بمتوسط بلغ

في من استخدامي ، واشعر بالتشتت العاط2.22 االجتماعي أي أثر على سلوكي بمتوسط بلغ

، ولم یكن لمواقع التواصل االجتماعي أي أثر على 2.04  لمواقع التواصل االجتماعي بمتوسط بلغ

  .1.94  معلوماتي ومعارفي بمتوسط بلغ

 من الكثیر تعكس هذه النتائج غلبة الفوائد االیجابیة على غیرها من اآلثار، ولوال مشكلة إضاعة

  ظم وأكبر.لكانت الفوائد أع التصفح في الوقت

 االجتماعي التواصل لمواقع نالتي أظهرت أ )2011( سویجر دراسةووتفق مع هذه النتیجة نتائج 

  .الدیمقراطیة قیم تجاه المواطنین وسلوكیات معتقدات على كبیر تأثیر

  
  ؟درجة الثقة بمصداقیة مواقع التواصل االجتماعيما  الرابع: نتائج السؤال مناقشة

  وجاء ،)3.58 -  2.44( بین ما تراوحت المحور، لهذا الحسابیة لمتوسطاتا أن نتائجال من یتضح

  ترتیب أهم الفقرات حسب األهمیة من وجهة نظر أفراد العینة كما یلي تنازلیا:

  والمعلومات األخبار على للحصول مهم مصدر االجتماعي التواصل مواقع
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، 3.58بمتوسط بلغ معلوماتمواقع التواصل االجتماعي مصدر مهم للحصول على األخبار وال

أثق في األخبار التي ، و 3.52  بمتوسط بلغ أقوم بالتدقیق في األخبار والمعلومات قبل تصدیقهاو 

اثق في المعلومات واألخبار التي تأتي ، و 3.51  بمتوسط بلغ یكون مصدرها وسائل اعالم رسمیة

بمتوسط بلغ لسیاسیین اثق في األخبار التي تأتي من ا، و 3.32  بمتوسط بلغ من شیوخ الدین

  .2.44بمتوسط بلغ  أثق في األخبار التي ینقلها األصدقاء واألقارب، و 2.64

تعكس هذه النتائج أن مواقع التواصل االجتماعي تشكل بالفعل مصدرا مهما للحصول على األخبار 

یجة والمعلومات، وقد جاءت هذه في الرتبة األولى وجاءت الفقرات التي تلیها لتعزز هذه النت

  وتؤكدها.

 العینة أفراد من %70 نسبة نالتي أظهرت أ )2014( رفاعيوتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة 

 %25.4 نسبة و متوسطة، بدرجة االجتماعي التواصل مواقع عبر المنشورة المعلومات في یثق

  ".فیها یثق ال  منهم %4.6 ونسبة ، فیها كبیرة بدرجة یثق منهم

بین افراد عینة  مواقع التواصل االجتماعي األكثر استخداماً مس: ما الخا لنتائج السؤا مناقشة

  الدراسة؟

  ترتیب الفقرات حسب األهمیة من وجهة نظر أفراد العینة كما یلي تنازلیا: وجاء

، جوجل  یوتیوب انستجرام، االنتشار المتوسط:و ، تویتربوك فیس، و أب واتساألكثر انتشارا: 

  .My space، وماي سبیس Linked in  إن لینكدفكان لمواقع: و نخفض . اما االنتشار المبلس

  هما األكثر انتشارا بین أفراد العینة. وتویتر وتدل هذه النتائج على أن الواتس أب والفیس بوك
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  اختبار الفرضیات:نتائج  مناقشة

) 0.05(یوجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  هلالفرضیة األولى:  مناقشة نتائج: 1

بین الشباب السعودي في درجة اعتمادهم على مواقع التواصل االجتماعي تبعًا للجنس، 

والعمر، والمستوى التعلیمي، ومستوى التحصیل، ومعدل استخدام الیومي لوسائل التواصل 

  ؟االجتماعي

السعودي في درجة بین الشباب وجود فروق ذات داللة إحصائیة  عدم نتائجال من یتضح    

، بینما وجدت هذه الفروق المستوى التعلیميلمتغیر  مادهم على مواقع التواصل االجتماعي تبعاً اعت

  .للجنس، والعمر، ومستوى التحصیل، ومعدل استخدام الیومي لوسائل التواصل االجتماع تبعا

 الجنس:  - 1

باب على ) في  درجة اعتماد الش0.05وجود فروق دالة إحصائیًا عند مستوى ( نتائجال من یتضح

مواقع التواصل االجتماعي یعزى للجنس، وتبین أن مصدر الفروق في درجة اعتماد الشباب على 

  مواقع التواصل االجتماعي لصالح اإلناث.

 العمر: - 2
  

السعودي في درجة اعتمادهم على مواقع بین الشباب أن مصدر الفروق  نتائجال من یتضح

سنة)، ومن ثم لصالح الفئة العمریة  25یة أكثر من (التواصل االجتماعي كان لصالح الفئة العمر 

  ) سنة.25- 22(

 مستوى التحصیل: - 3
السعودي في درجة اعتمادهم على مواقع بین الشباب أن مصدر الفروق  نتائجال من یتضح

.(   التواصل االجتماعي كان لصالح الفئة المستوى التعلیمي (جید جدًا
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 معدل ساعات االستخدام الیومي - 4
السعودي في درجة اعتمادهم على مواقع بین الشباب أن مصدر الفروق  نتائجال من یتضح

التواصل االجتماعي كان لصالح الفئة معدل ساعات االستخدام (من ساعتین إلى ثالث ساعات 

، ومن ثم لصالح أكثر من ثالث ساعات  ، ومن ثم لصالح من ساعة إلى ساعتین یومیًا یومیًا

.(   یومیًا

) 0.05یوجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ( هلالفرضیة الثانیة:  جمناقشة نتائ: 2

بین الشباب السعودي في دوافع استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي تبعًا للجنس، 

والعمر، والمستوى التعلیمي، ومستوى التحصیل، ومعدل استخدام الیومي لوسائل التواصل 

  ؟االجتماعي

السعودي في دوافع بین الشباب ذات داللة إحصائیة  جود فروقعدم و  نتائجال من یتضح  

للمستوى التعلیمي، ومستوى التحصیل الدراسي، بینما  استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي تبعاً 

، للجنس، والعمر، ومعدل استخدام الیومي لوسائل التواصل االجتماعي وجدت هذه الفروق تبعا

  وتفصیله كاالتي:

 الجنس:  - 1

) في دوافع استخدام الشباب 0.05لة إحصائیًا عند مستوى (الوجود فروق د نتائجال من یتضح

السعودي لمواقع التواصل االجتماعي یعزى للجنس، وتبین أن مصدر الفروق في دوافع استخدام 

  الشباب لمواقع التواصل االجتماعي كان لصالح اإلناث.
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 العمر:- 2
السعودي في دوافع استخدامهم لمواقع التواصل الشباب  بینأن مصدر الفروق  نتائجال من یتضح

) 21- 18سنة)، ومن ثم لصالح الفئة العمریة ( 25االجتماعي كان لصالح الفئة العمریة أكثر من (

  سنة.

 معدل ساعات االستخدام الیومي: - 3

صل السعودي في دوافع استخدامهم لمواقع التوابین الشباب أن مصدر الفروق  نتائجال من یتضح 

، ومن  االجتماعي كان لصالح الفئة معدل ساعات االستخدام (من ساعتین إلى ثالث ساعات یومیًا

.( ، ومن ثم لصالح من ساعة إلى ساعتین یومیًا   ثم لصالح أكثر من ثالث ساعات یومیًا

  أهم نتائج الدراسة:
 :كاآلتي الدراسة نتائج أهمیمكن تلخیض 

 دوافع أهم من كانت والمعلومات األخبار على حصولال ثم الفراغ وقت وقضاء الترفیه إن - 

 .السعودي الشباب من الدراسة عینة ألفراد االجتماعي التواصل مواقع استخدام

 السعودي المجتمع في الداخلي الشأن على المرحلة هذه في السعودي الشباب اهتمام انصب - 

 .والدولیة اإلقلیمیة الشؤون من أكثر

 أفراد نظر وجهة من اآلثار من غیرها على االجتماعي التواصل لمواقع ابیةاالیج الفوائد أن تبین - 

 صاحبه ذلك لكن العامة الثقافة وزیادة والمعلومات األخبار على االطالع ازدیاد مثل الدراسة عینة

 .التصفح في الوقت من الكثیر إضاعة

 .والمعلومات ألخبارا على للحصول مهما مصدرا بالفعل تشكل االجتماعي التواصل مواقع إن - 

 وتویتر ، یوتیوب أما. بوك والفیس أب، الواتس  هي انتشارا االجتماعي التواصل مواقع أكثر إن - 

نستغرام، ،  .متوسط انتشار على حازت فقد بلس، وجوجل وإ
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 درجة في السعودي الشباب بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود عدم النتائج من یتضح  - 

 الفروق هذه وجدت بینما التعلیمي، المستوى لمتغیر تبعاً  االجتماعي التواصل مواقع على اعتمادهم

 .االجتماع التواصل لوسائل الیومي استخدام ومعدل التحصیل، ومستوى والعمر، للجنس، تبعا

 دوافع في السعودي الشباب بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود عدم النتائج من یتضح - 

 بینما الدراسي، التحصیل ومستوى التعلیمي، للمستوى تبعاً  االجتماعي التواصل لمواقع استخدامهم

  .االجتماعي التواصل لوسائل الیومي استخدام ومعدل والعمر، للجنس، تبعا الفروق هذه وجدت

 توصیات الدراسة:
  یوصي الباحث بناء على نتائج الدراسة بما یأتي:

االجتماعي للشباب من خالل عدة أسالیب  أن یتم التوعیة بإیجابیات وسلبیات مواقع التواصل - 

منها الندوات والمحاضرات في الجامعات وفي وسائل اإلعالم على وجه الخصوص، بحیث یتم 

  تعزیز االیجابیات والتركیز علیها ومحاربة السلبیات بطریقة علمیة صحیحة.

ام وسائل التواصل أن یتم توعیة الشباب بأهمیة استغالل الوقت بشكل عام، والوقت أثناء استخد - 

  االجتماعي على وجه التحدید.

أن تستمر البحوث المیدانیة حول استخدامات الشباب لمواقع التواصل االجتماعي ألنه كما یبدو  - 

أن طبیعة االستخدامات تتغیر من حین إلى حین بشكل سریع، وكذلك طبیعة الموضوعات التي یتم 

تتغیر بسرعة، فمرة نجد أن الفیس بوك هو األول في االهتمام بها، حتى أن أسهم مواقع التواصل 

  هذه السنة، بینما یكون الفیس بوك في السنة الماضیة، وهكذا.
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 قسم دكتوراه، شهاة لنیل مقدمة رسالة ملخص السیاسیة، القیم بعض واكتسابهم االجتماعي التواصل

 شمس. عین جامعة األطفال، وثقافة اإلعالم

) تقریر وسائل التواصل االجتماعي في العالم العربي، 2015رواد التواصل االجتماعي العرب ( - 

  بدون مدینة، بد د.

) درجة استخدام شبكات التواصل االجتماعي بصفتها أداة للتعلم 2015زوانة، أماني إبراهیم ( - 

األردنیة واإلشباعات المتحققة، (رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة  والتعلیم لدى طلبة الجامعات

  الشرق األوسط) عمان، األردن.

  ) التواصل االجتماعي، عمان، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزیع.2016ساري، حلمي ( - 

 بتاریخ شوهد" اجتماعي موقع 23 أفضل االجتماعي التواصل مواقع) "2017(  محمود سامي، - 

  http://cutt.us/DyGvd: الرابط ،على6/2/2018

) وسائل اإلعالم واالتصال:دراسة في النشأة والتطور، عمان، 2012سلطان، محمد صاحب ( - 
  دار المسیرة.

) فلسفة التواصل في موقع الفیسبوك، الجزائر، قسنطینة، 2016السعدي، مؤید نصیف جاسم ( - 
  مركز ألفا للوثائق.

، 2016 - 163قع التواصل بالسعودیة.. مصادر الحریة والترفیه"، ) "موا2016السهلي، هیا ( - 
  http://cutt.us/hZc8mعلى الرابط: 

"، صحیفة في السعودیة» اإلنترنت«ملیون مستخدم لـ 30.25 " )2017الصبحي، محمد ( - 

  http://cutt.us/qe4yS على الرابط: )2018 -2 - 5(عكاظ، بتاریخ 
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 ، الجزائر ، الحدیثة وتكنولوجیاته االتصال وسائل تاریخ ،) 2012( ،عبیدة شعبان فؤاد صبطي، - 
  .الخلدونیة الدار

) "دور شبكات التواصل االجتماعي في ترسیخ قیم 2017صفرار، عبد اهللا بن محمد بن بخیت ( - 

یر منشورة، كلیة اإلعالم، المواطنة من وجهة نظر الشباب الجامعي العماني" (رسالة ماجستیر غ

  جامعة الشرق األوسط) عمان، األردن.

 ، القاهرة الفایسبوك، الى الجریدة من الحدیثة االتصال وسائل) 2011( حسن فتحي عامر، - 

  .والتوزیع للنشر العربي

 عن الصحي والوعي اإلعالم لوسائل السعودي الشباب استخدام )2013محمد ( العربي، عثمان - 

 لإلعالم العربیة المجلة الریاض، مدینة في مسحیة دراسة – البدني والنشاط لتغذیةوا البدانة

  . واالتصال لإلعالم السعودیة الجمعیة ،12 واالتصال،عدد

 20 الخمیس ،"دوالر ملیار 19بـ آب واتس بشراء األسواق تفاجئ فیسبوك) "2014( نت العربیة - 

  :الرابط على ،2018- 2- 18 بتاریخ شوهد م،2014 فبرایر 20 -  هـ1435 الثاني ربیع

http://cutt.us/Lj21y 

  ) تكنولوجیا المعلومات وصناعة االتصال الجماهیري، دمشق.2009علم الدین، محمود ( - 

 ومواقع اإلنترنت استخدام في الشباب اتجاهات") 2016( علي بن أحمددراسة العمودي،  - 

  .2016، اسطنبول في یمأق الذي للشباب العالمي المنتدى ،"الجدید اإلعالم

 في االجتماعي التواصل شبكات لوظیفة مقترح تصور )2013( سلیمان الدین نصر أمل  عمر، - 

 ورقة الویب، عبر التعلیم نحو واالتجاه االنجاز دافعیة زیادة في وأثره المشروعات هلى القائم التعلیم

  .الریاض بعد، عن والتعلم يااللكترون التعلیم حول الثالث الدولي المؤتمر في مقدمة بحثیة
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) دور استخدام شبكة اإلنترنت في التحصیل الدراسي لدى 2005العوض، ولید بن محمد ( - 

طالب جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، (رسالة ماجستیر غیر منشورة في العلوم االجتماعیة)، 

  كة العربیة السعودیة.قسم العلوم االجتماعیة، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الممل

 األجهزة لخدمة ”شات سناب“ یستضیف الحكومي التواصل مركز) "2018( زهیر الغزال، - 

 ،2018-2- 12 بتاریخ شوهد ،19/02/2018 بتاریخ نشر العرب، نبض موقع في"  الحكومیة

 http://nbdalarab.com/23336/#.WosAM96Dx2U.twitter :الرابط على

  ) المعجم اإلعالمي، عمان، دار المشرق الثقافي.2006الفار، محمد جمال ( -

). رأي الصحفیین األردنیین بموقع التواصل 2011القصیري، فیصل مظفر عبد اهللا ( - 

  االجتماعي"دراسة میدانیة".( رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الشرق األوسط، عمان).

ت فــي التفاعلیــة وتصــمیم المواقــع، ) الصــحافة االلكترونیــة: دراســا2005اللبــان، شــریف درویــش ( -

  القاهرة: الدار المصریة اللبنانیة للنشر والتوزیع.

 بتاریخ" اندروید – ایفون على الصور وادارة لتخزین Flickr تطبیق) "2015( المرسال - 

  :الرابط على ،2018- 2- 18 بتاریخ شوهد ،2015 نوفمبر11

https://www.almrsal.com/post/286693 

 یومر، بتاریخ التغیی في االجتماعي الواصل مواقع دور ،)2016( مثقفال مكتبة  - 

21/12/2016 .  

توظیف المؤسسات االمنیة لوسائل اإلعالم الجدید والتواصل " )2015( احمد بن جمیلالمیمان،  - 

، أطروحة دكتوراه، تخصص "االجتماعي في مجاالت التوعیة األمنیة بالمملكة العربیة السعودیة

  .ي العلوم األمنیة، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، قسم الدراسات األمنیة، الریاضالفلسفة ف

  ) نظریات االتصال، عمان، دار المسیرة.2012مزاهرة، منال هالل ( - 
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) نظریات اإلعالم، عمان /األردن، دار اسامة للنشر 2011المشاقبة، بسام عبد الرحمن ( - 

  والتوزیع.

، عمان، دار الثقافة 4) أسالیب البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة، ط2011المغربي، كامل ( - 

  للنشر والتوزیع.

ملیون  87) "فضیحة فیسبوك: تسریب البیانات أضر ب 2018أوروبا ( euronewsموقع  - 

  ) على الرابط:2018- 4- 5مستخدم"، بتاریخ (

http://cutt.us/RYxP 

- 3-7" بتاریخ (2017 - في العالم العربي ، احصائیات انستغرام)Weedoo )2017 موقع  - 

  http://cutt.us/sxMFT )، على الرابط:2017

  http://cutt.us/R4QaE )، على الرابط:2017موقع جامعة تبوك اإللكتروني ( - 

 القبس جریدة ،" االجتماعي التواصل لمواقع سلبیات 10) "2016( ماجد والمطیري محمد حنفي، - 

  :الرابط على 2018- 2- 8( بتاریخ شوهد اإللكترونیة،

http://alqabas.com/19068/  

 ،"معلومات أمن ومخاطر وسلبیات إیجابیات االجتماعي التواصل مواقع) "2016( رغدة زیدان، - 

  :ابطالر  على ،2018- 2-8 بتاریخ شوهد نت، السوریة موقع في

http://cutt.us/syEu  

شبكات التواصل االجتماعي على جمهور المتلقین، دراسة  ) "تأثیر2012المنصور، محمد ( - 

". (رسالة ماجستیر غیر منشورة ،  مقارنة للمواقع االجتماعیة والمواقع اإللكترونیة، "العربیة أنموذجًا

  ة في الدانمارك).مقدمة إلى مجلس كلیة اآلداب والتربیة / األكادیمیة العربی
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)"اتجاهات الشباب نحو استخدام شبكات التواصل 2012المركز الوطني ألبحاث الشباب (- 

  االجتماعي، جامعة الملك سعود، الریاض.

مزري تش, بن, قصة فیس بوك: ثورة وثروة, ترجمة: الهاللي, وائل محمود محمد, (القاهرة,  - 

  .132). ص 2011ى, إصدارات سطور الجدیدة, الطبعة العربیة األول

: الرابط على 2018-2-18 أب، واتس حول) 2018( أب الواتس شركة موقع - 

https://www.whatsapp.com/about/?l=ar  

ملیون مستخدم لبرامج  18ه) "أكثر من  1439 - م2016االتصاالت وتقنیة المعلومات (  هیئة - 

- 12-10الوزارة اإللكتروني بتاریخ وتطبیقات مواقع التواصل االجتماعي في المملكة"، على موقع 

2017.  

) تقریر مخرجات مسح األفراد لتقنیة المعلومات 2014هیئة االتصاالت وتقنیة المعلومات ( - 

  ، على الرابط:2014 2014 المعلومات وتقنیة االتصاالت سوف دراسةللعام، 

http://cutt.us/2zxfJ 

 شباب من %80:  لالتصاالت الدولي االتحاد) 2017( المعلومات وتقنیة تصاالتاال وزارة - 

  :الرابط على ،2018- 2-9 بتاریخ شوهد ،2107/ 3/8 بتاریخ االنترنت، یستخدمون العالم

http://cutt.us/vIRoS  

 في االنترنت مستخدمي ارتفاع: حدیث تقریر) "“2016( المعلومات وتقنیة االتصاالت وزارة - 

 بتاریخ شوهد ،2016 -3 - 31 بتاریخ ،"2018 بحلول مستخدم ملیون 226 إلى العربي العالم

  http://cutt.us/NrVHF: الرابط على ،2018- 9-2

- 2- 18 بتاریخ" یومیا األرضیة الكرة سكان عنه یستغني ال ما على تعرف) "2018( الیوم - 

 http://elyowm.info/?q=node/12754  :الرابط على ،2018
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:  والشباب الیونسكو) "2018( والثقافة والعلم للتربیة المتحدة األمم منظمةالیونسكو،  - 

  :الرابط على ،2018- 2- 22 بتاریخ شوهد الیونسكو، موقع على ،"االستراتیجیة

http://www.unesco.org/new/ar/social-and-human-sciences/themes/youth/strategy/ 

  المراجع األجنبیة:

 -  Danahm.boyd,Nicol B.Ellison,(2008)  Social Network Sites: Difinition, 

History, ans Scholarship journal of computer Mediated communication 

N:13 international communication association. 

- Helou, A. M. & Ab.Rahim, N. Z. (2014) The Influence of Social 

Networking Sites on Students' Academic Performance in Malaysia, 

International Journal of Electronic Commerce Studies, Vol.5, No.2, 

pp.247-254, 2014, doi: 10.7903/ijecs.1114. 

- Chen, Baiyun and Bryer, Thomas. (2012). Investigating Instructional 

Strategies for Using Social Media in Formal and Informal Learning. The 

international Review of Research in Open and Distance Learning. Vol 13, 

No 1, 87-104. 

- Kehinde Fasae, Joseph  and Adegbilero-Iwari, Idowu , (2016) "Use of 

social media by science students in public universities in Southwest 

Nigeria", The Electronic Library, Vol. 34 Iss: 2, pp.213 – 222. 
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- Smith. A.(2011). Why Americans use social media :Social networking 

sites are appealing as a way to maintain contact with close ties and 

reconnect with old friends .http://pewinternet.org/Reports/2011/Politics-

and-social-media.aspx .Pew Research Center. 

- Swigger, N.(2011). The Online Citizen: Is Social Media Changing 

Citizens’ Beliefs About Democratic Values? A paper presented to the 

meeting of the Midwest Political Science Association2011. USA . 
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  االستبانة ) محكمو1ملحق رقم (

  الجامعة  التخصص  األسم
عالم   د.  كامل خورشید   الشرق األوسط  صحافة وإ
عالم   د.  صباح یاسین   الشرق األوسط  صحافة وإ
عالم   د. حسن منصور   ودجامعة الملك سع   صحافة وإ
عالم   د. احمد عریقات   الشرق األوسط  صحافة وإ

جامعة الملك سعود/ المركز   اإلدارة التربویة  د.كاظم عادل احمد الغول
  الوطني الباث قضایا الشباب

عالم   د. مناور الراجحي    جامعة الكویت  صحافة وإ
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  ) االستبانة بشكلھا النھائي2ملحق رقم (
  
  
  
  

  استبانة بحث علمي

  ء الطلبة:الزمال 

االستبانة التي بین أیدیكم هي أداة دراسة الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستیر في 

اعتماد الشباب السعودي على مواقع  اإلعالم من جامعة الشرق األوسط (األردن)، وهي بعنوان "

  .التواصل االجتماعي في التزود بالمعلومات

) في المربع األقرب (√ صح إشارةستبانة وفقراتها بوضع یرجى من حضراتكم االستجابة ألسئلة اال

إلى اختیاركم. علما أن االسم غیر مطلوب، وعلما أن هذه البیانات لن تستخدم لغیر أغراض هذه 

  الدراسة العلمیة.

  مع جزیل الشكر لكم جمیعا

  الطالب: ماطر حمدي

  األردن -جامعة الشرق األوسط  –كلیة اإلعالم 
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  البیانات الشخصیة : القسم األول : 
   :الجنس - 1

  أنثى -ذكر                  - 
  العمر:  - 2

  25سنة             أكثر من 25إلى  22سنة         من  21إلى  18من
 المستوى التعلیمي:   - 3

  
 سن رابعة                -سنة ثالثة         -سنة ثانیة         - سنة أولى         - 
 ل عام):   مستوى التحصیل (معد - 4

  مقبول  - متوسط         -جید جدا           -ممتاز       -  
 الحالة االجتماعیة: - 5

  منفصل             - متزوج/ة           -  أعزب/ عزباء         - 
 معدل ساعات االستخدام الیومي: - 6

لى ثالث ساعا یومیا                                        من ساعتین إ -من ساعة إلى ساعتین        -أقل من ساعة یومیا       -
  أكثر من ثالث ساعات یومیا -
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  القسم الثاني: أسئلة االستبانة:

  الجابتك واختیارك ) في المربع المناسب(√ صح إشارةیرجى وضع 

  المحور األول: دوافع استخدام الشباب السعودي لمواقع التواصل االجتماعي:

دامي لمواقع التواصل دوافع استخ  

  االجتماعي

كثیر 

  جدا

  أبدا  أحیانا  متوسط  كثیرا

           للحصول على األخبار والمعلومات  7

للعالقات االجتماعیة مع األصدقاء   8

 واألقارب

          

           للتواصل مع األساتذة والمدرسین  9

           للتواصل مع زمالء الدراسة  10

            للبحث عن عالقات جدیدة  11

           للترفیه والتسلیة وقضاء وقت الفراغ  12

            للحصول على معلومات علمیة  13
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المحور الثاني: طبیعة المعلومات واألخبار التي یعتمد الشباب السعودي على مواقع التواصل 

  االجتماعي للحصول علیها:

كثیرا   طبیعة المعلومات واألخبار   

  جدا

  أبدا ال  قلیال  محاید  كثیرا

            سیة محلیةسیا  14

            سیاسیة إقلیمیة  15

            سیاسیة دولیة  16

            حول المجتمع السعودي  17

            حول المجتمعات العربیة عامة  18

            حول الشؤون االقتصادیة  19

حول معلومات علمیة ومعارف   20

  مختلفة

          

حول تكنولوجیا االتصال   21

  والمعلومات

          

            ة أخبار ترفیهی  22

            فنون ونكت وتسلیه  23
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  المحور الثالث: الفوائد والتأثیرا التي تتحقق لي من مواقع التواصل االجتماعي: - 4

إن اعتمادي على مواقع التواصل   

  االجتماعي أسهم في

كثیر 

  جدا

  أبدا ال  أحیانا  محاید  كثیر

           العامة ثقافتي زاد من  24

ار زاد من إطالعي على األخب  25

 والمعلومات المختلفة

          

لم یكن لمواقع التواصل االجتماعي أي   26

  أثر على معلوماتي ومعارفي

          

           زادت من ثقتي بنفسي  27

اشعر بالتشتت العاطفي من استخدامي   28

  لمواقع التواصل االجتماعي

          

لم یكن لمواقع التواصل االجتماعي أي   29

  أثر على عواطفي

          

           ثر على سلوكي إیجابیا تجاه اآلخرینأ  30

            أضاع الكثیر من وقتي في التصفح  31

لم یكن لمواقع التواصل االجتماعي أي   32

  أثر على سلوكي
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  المحور الرابع: درجة الثقة بمصداقیة مواقع التواصل االجتماعي:

درجة الثقة في مصداقیة معلومات    

  مواقع التواصل االجتماعي

بدرجة   أثق  ثق جداا

  متوسطة

بدرجة 

  صعیفة

ال أثق 

  أبدا

أثق في األخبار التي یكون مصدرها   33

  وسائل اعالم رسمیة

          

أثق في األخبار التي ینقلها األصدقاء   34

  واألقارب

          

اثق في األخبار التي تأتي من   35

  السیاسیین 

          

اثق في المعلومات واألخبار التي تأتي   36

  الدین من شیوخ

          

أقوم بالتدقیق في األخبار والمعلومات   37

  قبل تصدیقها

          

مواقع التواصل االجتماعي مصدر مهم   38

  للحصول على األخبار والمعلومات 
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  المحور الخامس: مواقع التواصل االجتماعي األكثر استخداما - 5

  مواقع التواصل االجتماعي التي أستخدمها  

   دامودرجة االستخ

  ال استخدمه  أحیانا  دائما

       Twitterتویتر    39

       Facebook فیس بوك  40

       Instgram  انستغرام  41

       Linked in  لینكد إن  42

        What's app واتس أب  43

       My space ماي سبیس  44

        یوتیوب  45

        جوجل بلس  46

        سناب شات  47

        أخرى:  48

  
 شكرا لكم –انتھت األسئلة 

 
  

 


