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الشباب السعودي والصفحات اإلعالمية يف شبكات 
 التواصل االجتماعي 

دراضح فٍ االضرخذاِاخ واإلشثاػاخ، تاٌرطثُك ػًٍ ػُٕح ِٓ ؽالب وؽاٌثاخ 

 اٌصأىَح واٌجاِؼح فٍ اٌٍّّىح اٌؼرتُح اٌطؼىدَح

 

 

 

 

 

  



2 

 

 
 

 : مقدمة
تسعى وسائؿ اإلعالـ التقميدية والجديدة إلى الوصوؿ إلى الجميور بأساليب متعددة، وتحرص بعضيا عمى 
مواكبة التطبيقات الحديثة في مجاؿ اإلعالـ الجديد، والتي نجحت إلى حد كبير في اجتذاب الجميور ، مثؿ 

 شبكات التواصؿ االجتماعي. 

ولذلؾ سارعت وسائؿ اإلعالـ ، والصحافة اإللكترونية إلى التواجد بشكؿ أو بآخر في شبكات التواصؿ 
االجتماعي، والمحاؽ بالجميور إلى حيث يتواجد ، وتقديـ رسالتيا االتصالية باألساليب التي تتناسب مع 

 جميور شبكات التواصؿ االجتماعي. 
لمجموعات أو القنوات التي تنشئيا وسائؿ اإلعالـ عمى شبكات ويتفاوت إقباؿ الجميور عمى الصفحات أو ا

التواصؿ االجتماعي، كما تتفاوت درجة اىتماـ وسائؿ اإلعالـ باستثمار شبكات التواصؿ االجتماعي لموصوؿ 
 إلى فئات جديدة وقطاعات واسعة مف الجميور.

تمفزيوف( بشبكات التواصؿ االجتماعي ويمكف النظر إلى اىتماـ وسائؿ اإلعالـ التقميدية )صحافة ، إذاعة، 
مف زوايا متعددة، ما تزاؿ بحاجة إلى جيود بحثية متواصمة نظرا لحداثة الظاىرة االتصالية واإلقباؿ الكبير 

 عمييا مف فئات الجميور المختمفة.
وتركز ىذه الدراسة عمى الصفحات اإلعالمية في شبكات التواصؿ االجتماعي ومدى متابعة الشباب 

ودي ليا، وطبيعة الدوافع واإلشباعات المتحققة مف تمؾ المتابعة ، وتأثير المتغيرات الديموغرافية، وتـ السع
 تقسيـ الدراسة إلى خمسة مباحث عمى النحو التالي: 

 المبحث األوؿ: المدخؿ التمييدي لمدراسة:
 ِشىٍح اٌذراضح .1

 أهُّح اٌذراضح .2

 أهذاف اٌذراضح .3

 ذطاؤالخ اٌذراضح .4

 اإلجرائُح ٌٍذراضحاٌّفاهُُ  .5

 اٌّثحس اٌصأٍ: اإلؽار إٌظرٌ -
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 اٌذراضاخ اٌطاتمح .1

 ٔظرَح االضرخذاِاخ واإلشثاػاخ .2

 اٌّثحس اٌصاٌس: اإلجراءاخ إٌّهجُح -

 ٔىع اٌذراضح وِٕهجها .1

 ِجرّغ اٌذراضح وػُٕرها  .2

 أداج اٌذراضح .3

 األضٍىب اإلحظائٍ .4

 اٌّثحس اٌراتغ: ػرع ٔرائج اٌذراضح -

 ٌٕرائج واٌرىطُاخاٌّثحس اٌخاِص: ِٕالشح ا -

 اٌّراجغ -

 اٌّالحك -
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 المبحث األول: المدخل التمهيدي لمدراسة:

 
 :مشكمة الدراسة

( أف عدد مستخدمي )فيس بوؾ( في Internet World Statsأوضحت اإلحصاءات الصادرة عف ) 
أكثر مف  ـ، ثـ ارتفع إلى2111% مف السكاف نياية العاـ 17.4مميوف مستخدـ بنسبة  4.5السعودية تجاوز 

 % مف عدد السكاف.22.1ـ بنسبة 2112( مستخدما، مف السكاف نياية العاـ 5.852.521)

وتوضح  المؤشرات األخيرة التي أوردىا تقرير اإلعالـ االجتماعي العربي الصادر عف كمية دبي لإلدارة 
تغريدات في المنطقة الحكومية في إصداره السادس، أف السعودية ىي البمد التي صدر منيا أعمى معدؿ مف ال

يصدر منيا  –بحسب التقرير  –ألؼ تغريدة(، وأف السعودية  911مميوف و 213ـ )2114العربية في مارس 
 The)%( 11%(، ثـ الكويت بنسبة )17%( مف كؿ التغريدات في العالـ العربي، تمييا مصر بنسبة )41)

Arab Social Media Report, 2014, p34- 36) 
سابقة أيضا النسب العالية الستخداـ الشبكات االجتماعية لدى الشباب السعودي، وأنيا  وقد أكدت دراسات
%( مف طالب 86(، و)2ـ، ص2112%( مف طالب وطالبات الجامعات )الزوماف، 96تصؿ إلى نسبة )

 (.181ـ، ص2113وطالبات الثانوية )العضياني، 

عالـ االجتماعي مثؿ "فيس بوؾ وتويتر عامًا يقضوف مع وسائؿ اإل 34 – 18كما أف الشباب مف عمر 
ذاعات وتمفزة مجتمعة  ويوتيوب" وقتًا أكثر أربع مرات مف قضائيـ مع وسائؿ اإلعالـ التقميدي مف صحؼ وا 

 (.66ـ، ص 2111)القرني، 
وفي ظؿ المساعي المستمرة لدى وسائؿ اإلعالـ التقميدية والجديدة والمواقع اإللكترونية اإلخبارية 

ف ميزات شبكات التواصؿ االجتماعية ، إال أف الدراسات اإلعالمية لـ تقدـ ما يكفي مف المؤشرات لالستفادة م
عمى مستوى نجاح أو فشؿ تمؾ الوسائؿ في استثمار شبكات التواصؿ وفي اجتذاب الجميور إلييا عبر 

 صفحاتيا وحساباتيا الخاصة عمى تمؾ الشبكات.

عن مدى متابعة الشباب السعودي  ومن ثم فمشكمة الدراسة تتمحور في الكشف
لمصفحات والمجموعات المختمفة في شبكات التواصل االجتماعي، وخاصة صفحات 
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وسائل اإلعالم والمواقع اإللكترونية اإلخبارية، والكشف عن خصائص المتابعين، 
 والدوافع واإلشباعات.

 
 أهمية الدراسة: 

 :تتمثؿ أىمية الدراسة العممية والعممية ، فيما يمي

تقديـ إضافة بحثية لدراسات شبكات التواصؿ االجتماعي في جزئية جديدة، لـ تتطرؽ إلييا  -1
الدراسات اإلعالمية العربية إال نادرا حسب عمـ الباحث، وىي الصفحات والمجموعات الخاصة 

 بوسائؿ اإلعالـ والمواقع اإلخبارية عمى شبكات التواصؿ.
تمامات الشباب السعودي في إقبالو الكبير عمى تسميط الضوء عمى جانب ميـ مف جوانب اى  -2

 استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي.

تقديـ نتائج مفيدة لمقائـ باالتصاؿ في وسائؿ اإلعالـ والمواقع اإلخبارية اإللكترونية ، تمكنو مف  -3
معرفة دوافع الشباب السعودي في اإلقباؿ عمى متابعة صفحاتو ومجموعاتو في شبكات التواصؿ 

 إلعراض عنيا.أو ا

 

 أهداف الدراسة:
 تيدؼ الدراسة إلى تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ، تتمثؿ في ما يمي:

التعرؼ عمى درجة متابعة الشباب السعودي لمصفحات والمجموعات اإلعالمية التي تديرىا  .1
 وسائؿ اإلعالـ والمواقع اإلخبارية عمى شبكات التواصؿ االجتماعي.

 التعرؼ عمى خصائص الجميور الشبابي السعودي األكثر متابعة لتمؾ الصفحات والمجموعات.  .2

 التعرؼ عمى دوافع متابعة تمؾ الصفحات والمجموعات. .3

 التعرؼ عمى اإلشباعات المتحققة مف متابعة تمؾ الصفحات والمجموعات. .4

ابعة تممؾ الصفحات التعرؼ عمى العالقة بيف المتغيرات الديموغرافية مف جية، ودرجة مت  .5
 والمجموعات، مف جية أخرى.
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 :تساؤالت الدراسة

ما درجة متابعة الشباب السعودي لمصفحات والمجموعات اإلعالمية التي تديرىا وسائؿ اإلعالـ  .1
 والمواقع اإلخبارية عمى شبكات التواصؿ االجتماعي؟

 عات؟ما خصائص الجميور الشبابي السعودي المتابع لتمؾ الصفحات والمجمو   .2

 ما دوافع متابعة تمؾ الصفحات والمجموعات؟ .3

 ما اإلشباعات المتحققة مف متابعة تمؾ الصفحات والمجموعات؟ .4

 ما العالقة بيف المتغيرات الديموغرافية ، ودرجة متابعة تممؾ الصفحات والمجموعات . .5

 

 
 المفاهيم اإلجرائية لمدراسة: 

 الرئيسية التي سترد في الدراسة:فيما يمي تعريؼ إجرائي لما يقصده مف المصطمحات 

: ىو أسموب يتبعو مستخدمو شبكات التوصؿ االجتماعية ليتمكنوا مف الحصوؿ عمى متابعة
التحديثات المستمرة لحسابات أو صفحات أو مجموعات فيس بوؾ أو تويتر، ومف خالؿ االشتراؾ في قنوات 

 يوتيوب عمى سبيؿ المثاؿ.
ٌىررؤُح ذّىٓ اٌّطرخذُِٓ ِٓ اٌرىاطً، تؼؼهُ ِغ تؼغ، ِٓ ِىالؼا: شبكات التواصؿ االجتماعي

خالي اٌرضائً واٌظىر واٌرؼٍُماخ وٍِفاخ اٌظىخ واٌفُذَى، وأشهر ذٍه اٌّىالغ: فُطثىن وذىَرر، 

 .وَىذُىب
ىي الصفحات أو المجموعات الصفحات اإلعالمية في شبكات التواصل االجتماعي : 

المؤسسات اإلعالمية والصحافية المختمفة عمى شبكات  أو الحسابات أو القنوات التي تنشئيا
 التواصؿ االجتماعي. 

المقصود بيا استخدامات الشباب السعودي لشبكات التواصؿ االجتماعي، باعتبارىـ االستخدامات:
جميورا نشطا وفقا نظرية االستخدامات واإلشباعات، ويفيد التعرؼ عمى جوانب االستخداـ شرح دوافع اإلقباؿ 

 تمؾ الشبكات.عمى 



7 

 

اإلشباعات الناتجة عف استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي، باعتبار أف جميور  اإلشباعات:
وسائؿ اإلعالـ عموما ىو جميور نشط تحركو دوافعو النفسية واالجتماعية؛ ويتطمع لتحقيؽ نتائج ذلؾ 

فقا ألدبيات نظرية معروفة في االستخداـ، وىي التي يطمؽ عمييا اإلشباعات. وتعتمد الدراسة ىذا التصنيؼ و 
 (.Uses And Gratifications Theoryبحوث االتصاؿ، وىي نظرية االستخدامات واإلشباعات )

: الدوافع النفعية ىي التي تستيدؼ التعرؼ عمى الذات، واكتساب المعرفة والمعمومات الدوافع
ي تستيدؼ تمضية الوقت والصداقة والخبرات، وجميع أشكاؿ التعمـ بوجو عاـ، أما الدوافع الطقوسية في

واأللفة مع الوسيمة، واليروب مف المشكالت، وتعتمد الدراسة ىذا التصنيؼ وفقا ألدبيات نظرية االستخدامات 
 واإلشباعات في بحوث االتصاؿ.

: تطبؽ الدراسة الميدانية عمى الشباب السعودي بالمممكة العربية السعودية ضمف الشباب السعودي
 ( سنة.25( إلى )15ية مف )الفئة العمر 

: السمات الشخصية الظاىرة التي تميز الفرد عف مف سواه، كالنوع ، والعمر، المتغيرات الديمغرافية
 والحالة االجتماعية, والمنطقة, والمستوى التعميمي.

 
 
 

 الوبحث الثانً: اإلطار النظري

ـ نبذة تعريفية موجزة بالنظرية ويتضمف اإلطار النظري عرضا لمدراسات السابقة والتعميؽ عمييا ث
 العممية التي استندت إلييا الدراسة وىي نظرية االستخدامات واإلشباعات

 

 : الدراسات السابقة
ـ( توظيؼ الييئات اإلذاعية والتمفزيونية لشبكة اإلنترنت 2119تناولت دراسة )الحمادي وآخريف، 

خداـ اإلنترنت في مجاؿ البث اإلذاعي كمجاؿ لبث برامجيا. وحاولت فيـ األبعاد المتعددة الست
والتمفزيوني، أي األبعاد التقنية واالقتصادية والتحريرية والقانونية الستخدامات الييئات اإلذاعية 

 والتمفزيونية لإلنترنت.



8 

 

وأكدت نتائج الدراسة طغياف نموذج )الموقع الواجية( الذي ال يشكؿ سوى فضاء محدودا 
ولعرض بعض الخدمات كشبكة البرامج وتوفير خدمة البث الحي  لمتعريؼ بالمؤسسة اإلعالمية

المباشر،  ومحدودية التطبيقات التفاعمية التي تجعؿ مف الموقع وسيطا إعالميا تفاعميا يوفر 
( ، 2.0خدمات تواصمية منفتحة وثقافة االستخداـ النشط، وندرة التطبيقات التقنية مف فئة )وب 

عند الطمب التي تشكؿ الركيزة األساسية لممواقع التمفزيونية، وغياب شبو تاـ لخدمة الفيديو 
وخمصت الدراسة إلى أف مواقع البث اإلذاعي والتمفزيوني العربي عمى اإلنترنت تتبع استراتيجية 

 الحد األدنى في أدائيا.
( التعرؼ عمى كيفية استخداـ المحطات المحمية في Greer & Ferguson, 2011واستيدفت دراسة )

موقعا  لمحطات  488الواليات المتحدة األمريكية لموقع تويتر، مف خالؿ تحميؿ محتوى 
 تمفزيونية، وركز التحميؿ عمى الصفحة األولى فقط مف كؿ حساب.

ومف النتائج التي توصمت إلييا الدراسة أف المحطات التمفزيونية التي شممتيا تمؾ الدراسة 
استخدمت تويتر في المقاـ األوؿ كمصدر لممعمومات أكثر مف استخدامو بغرض الترويج ليا 

 ودفع المتابعيف لمشاىدة برامجيا .  
استخداما لتويتر في نشر وأوضحت الدراسة أف المحطات التمفزيونية التجارية كانت أكثر 

األخبار العاجمة والترويج لنشراتيا اإلخبارية بينما كانت المحطات العامة )غير اليادفة لمربح( 
أكثر ميال لنشر تغريدات تتضمف إعالنات تروج لبرامج أخرى غير النشرات اإلخبارية، وأكثر 

 ميال لمترويج لممواقع اإللكترونية لتمؾ المحطات . 
ـ( الكشؼ عف استخداـ القنوات التمفزيونية اإلخبارية لتفاعمية 2112اسة )عماري، واستيدفت در 

شبكات التواصؿ اإلجتماعي: بالتطبيؽ عمى "فيس بوؾ " مف خالؿ  دراسة مسحية لعينة مف صفحات الفيس 
 ـ 2112خالؿ عاـ  24بوؾ لقناتي بي بي سي و فرانس 

أف القنوات التمفزيونية اإلخبارية فرضت تواجدىا عمى ومف أىـ النتائج التي توصؿ إلييا البحث , ىي 
شبكات التواصؿ االجتماعي الستغالؿ ىذه المساحة االفتراضية, التي وفرت ليا فرًصا الستقطاب جميور 
جديد لخدماتيا و منتجاتيا اإلعالمية، ولتعزيز مكانتيا في نظر ىؤالء بتواجدىا عبر الوسائؿ األحدث، فضال 
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فاعؿ مع الجميور المشاىد وسماع آرائيـ وشكاواىـ، وتوفير وسيمة لدعـ رسالة القنوات عف التواصؿ والت
 التمفزيونية اإلخبارية باستخداميا ليذه الشبكات االستخداـ األمثؿ مف قبؿ المؤسسات اإلعالمية المعنية.

وبيف صفحتيا عمى ـ( بيف الموقع اإللكتروني لقناة العربية )العربية نت( 2112وقارنت دراسة )المنصور، 
ـ إلى 2111/  1/  25موقع فيس بوؾ ، في األشكاؿ والمضاميف ، مف خالؿ دراسة تحميمية خالؿ الفترة )

ـ(, وأشارت النتائج أف إلى أف الموقعيف اإللكتروني واالجتماعي لمقناة يستخدماف العنونة 2111/  2/  11
كتروني واالجتماعي متشابو, وىي الفوتوغرافية المعبرة الرئيسية و الفرعية وأف أنواع الصور في الموقعيف اإلل

ف )أساليب اإلخراج  والصحفية المثيرة وكذلؾ صور الكاريكاتير والكارتوف والصور الرياضية وغيرىا, وا 
واأللواف والمغة( في الموقعيف اإللكتروني واالجتماعي, كانت منسجمة مع المواد التحريرية والعنوانات والصور 

 باقي العناصر األخرى, واعتمدت المغة العربية لغة أساسية في الموقعيف.واأللواف و 
واعتمد الموقع اإللكتروني عمى المواد التحريرية ومواد الرأي المختارة والقصص اإلخبارية المطولة المعززة 

اؿ المعمومات بالصور الكبيرة والعناويف البارزة, بينما في اإلجتماعي لـ تيتـ باإلبيار، وركزت أكثر عمى إيص
 واألخبار إلى قرائيا.

(  التعرؼ عمى أساليب استخداـ قنوات التمفزيوف CIACU & TĂNASE 2012وحاولت دراسة )
الرومانية لإلعالـ الجديد عموما ولشبكات التواصؿ االجتماعي تحديدا ، وشممت الدراسة خمس 

ىديف ، وزوار المواقع قنوات تمفزيونية رومانية . ورصدت الدراسة إحصائيات أعداد المشا
 اإللكترونية وأعداد المناصريف لصفحاتيا في شبكة فيس بوؾ . 

وأكدت نتائج الدراسة أف جميور القنوات التمفزيونية التقميدية يتفاعؿ معيا مف خالؿ وسائؿ 
اإلعالـ االجتماعي الحديثة، وأف ذلؾ سجؿ مستويات متزايدة خالؿ األشير الستة الذي شممتيا 

 الدراسة.
وخمصت الدراسة إلى أف شبكات التواصؿ االجتماعي لعبت دورا ميما في تغيير سموؾ 
مشاىدي التمفزيوف، مف خالؿ دفعيـ بشكؿ متزايد لبيئة االتصاؿ المباشر عبر االنترنت، 

 واالستيالؾ االنتقائي لممحتوى االتصالي.
د، مف حيث مدى استخداـ الشباب ـ( موقع )اليوتيوب( عمى وجو التحدي2112وتناولت دراسة )المنتشري, 

والفتيات في السعودية لو، والعوامؿ المؤثرة عمى استخداميـ، والدوافع واإلشباعات المتحققة مف ذلؾ 
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االستخداـ، وأشارت الدراسة إلى أىمية موقع اليوتيوب الذي يعد احد أىـ مواقع اإلعالـ االجتماعي خاصة 
المواقع، واعتباره مصدرًا موثوقًا لممعمومات وليس مجرد تقنية   بيف الشباب لكونيـ أكثر المستخدميف لتمؾ

 مساندة لألخبار المكتوبة.
وأكدت الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الذكور واإلناث في المدة الزمنية التي يقضونيا 

. وأكدت الدراسة عمى اإلنترنت وذلؾ لصالح اإلناث، وفي المقابؿ تفوؽ الذكور في مدى استخداـ اليوتيوب
انتشار استخداـ موقع اليوتيوب بيف الشباب السعودي, بشكؿ دائـ وغالب. وأف خدمة البحث في موقع 

 اليوتيوب جاءت في المرتبة األولى مف بيف الخدمات التي يوفرىا الموقع.  

ت ( في التعرؼ عمى استخدامات طالب وطالبا2113وتمثمت األىداؼ الرئيسة لدراسة )العضياني، 
المرحمة الثانوية بمدينة الرياض لمشبكات االجتماعية، ومعرفة أبرز الشبكات التي يستخدمونيا، ودوافع 
االستخداـ واإلشباعات المتحققة منو، والعالقة بيف الدوافع )النفعية والطقوسية( لمتعرض بأنماط النشاط المدعـ 

 لدييـ عند تعرضيـ لتمؾ الشبكات.
البا وطالبة، تـ اختيارىـ بأسموب العينة العشوائية متعددة المراحؿ. ط 448وشممت عينة الدراسة 
% مف الطالب والطالبات يستخدموف الشبكات االجتماعية، وجاءت )تويتر( 86وأوضحت نتائج الدراسة أف 

في المركز األوؿ تمييا المنتديات ثـ )فيسبوؾ(. وكاف )األىؿ واألقارب( ىـ المصدر األوؿ في معرفتيـ بتمؾ 
 لشبكات يمييـ مصدر )األصدقاء( ثـ )حب االستطالع(.ا

وأوضحت النتائج إقباؿ أفراد العينة عمى الموضوعات المنوعة، والموضوعات الدينية ثـ االجتماعية 
ثـ الثقافية ثـ العاطفية ثـ الرياضية، بينما لـ تكف الموضوعات السياسية واالقتصادية مف بيف الموضوعات 

 مف خالؿ شبكات التواصؿ االجتماعي. التي يفضموف متابعتيا
وكانت الدوافع النفعية لالستخداـ في الصدارة تمييا الدوافع الطقوسية، بينما تفوقت اإلشباعات 
المتحققة عمى اإلشباعات المطموبة لدى أفراد العينة، وكانت أبرز الدوافع النفعية )الحصوؿ عمى المعمومات(، 

 لفراغ(.وأىـ الدوافع الطقوسية )شغؿ وقت ا
وأشارت النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الذكور واإلناث في حجـ التعرض لمشبكات 

 االجتماعية لمصمحة اإلناث.
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 :التعميق عمى الدراسات السابقة
يتضح مف العرض السابؽ أف الدراسات التي تناولت جيود وسائؿ اإلعالـ التقميدية والمواقع 

ة في استثمار شبكات التواصؿ االجتماعي قد ركزت عمى تحميؿ األشكاؿ والمضاميف في اإللكترونية اإلخباري
صفحات تمؾ الوسائؿ والمواقع عمى شبكات التواصؿ، بينما اتجيت دراسات أخرى إلى رصد مدى إقباؿ 

 الجميور وخاصة الشباب عمى استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي بشكؿ عاـ ، أو شبكة محددة منيا .

لذلؾ فإف ىذه الدراسة تستيدؼ التعرؼ عمى مستويات متابعة الشباب السعودي لصفحات وسائؿ 
اإلعالـ التقميدية والصحافة اإللكترونية عمى شبكات التواصؿ االجتماعي.، والتعرؼ عمى خصائص الجميور 

 قة مف ذلؾ.الشبابي األكثر متابعة لتمؾ الصفحات ، ودوافعيـ في تمؾ المتابعة واإلشباعات المتحق
 باإلضافة إلى رصد الفروؽ التي قد تظير بيف المبحوثيف وفقا لعدد مف المتغيرات الديموغرافية.

 
 

 :(Uses and Gratifications) نظرية االستخدامات واإلشباعات:
مدخؿ االستخدامات واإلشباعات مف أىـ مداخؿ دراسة جميور الوسيمة االتصالية، وىو ذو ارتباط وثيؽ 

(، التي تتناسب مع جوىر االتصاؿ عبر شبكة اإلنترنت، Selective Exposureالتعرض االنتقائي )بعممية 
فالمستخدـ البد أف يحدد الموقع الذي سيزوره ومف ىنا فإف التعرض بالمصادفة يصير أمرًا نادر الحدوث في 

 (.342ىػ، ص1425ىذا النمط االتصالي الفريد. )آؿ سعود، 
( الذي اىتـ بدراسة عممية Eliahu Katzالنظرية عمى يد إلياىو كاتز )وتأسس ىذا المدخؿ أو 

االتصاؿ الجماىيري مف زاوية االحتياجات النفسية واالجتماعية التي تقود األفراد إلشباعيا، ثـ يقـو األفراد 
 (Klapper, 1981, p54)باختيار المحتوى اإلعالمي واالتصالي الذي يمبي تمؾ االحتياجات 

( The Uses of Mass Communication)استخدامات وسائؿ االتصاؿ الجماىيري  ويعد كتاب
( ىو الكتاب األوؿ الذي عرض Blumler & Katz, 1974ـ لمؤلفيو بموممر وكاتز )1974الذي صدر عاـ 

 بشكؿ واضح األسس التي بنيت عمييا ىذه النظرية.
 :وتحقؽ نظرية االستخدامات واالشباعات ثالثة أىداؼ رئيسة ىي
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الكشؼ عف كيفية استخداـ الفرد لوسائؿ اإلعالـ، حيث أنو عضو في جميور نشط والذي  .1
 يستطيع أف يختار، ويستخدـ الوسائؿ التي تشبع احتياجاتو. 

 الكشؼ عف دوافع االستخداـ لوسيمة معينة. .2
  (.282ـ, 2111تسيـ  النتائج في  الفيـ األعمؽ  لعممية االتصاؿ الجماىيري.)عبدالحميد, .3
 

 :(Palmgreen, et al., 1985, p14)ويقسـ الباحثوف دوافع االستخداـ إلى: 
( وتشير إلى اختيار الجميور لوسيمة أو مضموف معيف Instrumental Motivesدوافع نفعية)

 إلشباع حاجات معينة، مثؿ: التعرؼ عمى الذات، ومراقبة البيئة.
بعادات الفرد التي يمارسيا دوف تخطيط مسبؽ، ( وترتبط Ritualized Motivesدوافع طقوسية) 

وتتمثؿ في التفاعؿ مع الوسيمة اإلعالمية بغض النظر عف المضموف المقدـ فييا، بيدؼ تمضية الوقت 
 واالسترخاء واليروب مف الواقع والمشكالت. 

ة الحاجات وتمخص نجوى عبد السالـ تطبيقات نظرية االستخدامات واإلشباعات في بحوث اإلنترنت مف زاوي
التي يمكف إشباعيا، وىي الحاجات )المعرفية، والعاطفية، والشخصية، واالجتماعية، واليروبية(، واألخيرة 

 (.93، ص1998ترتبط بيدؼ التخمص مف المشكالت عف طريؽ الترفيو )عبد السالـ، 
العرض  وفيما يتعمؽ بتطبيقات نظرية االستخدامات واإلشباعات في مجاؿ اإلعالـ الجديد، أوضح

السابؽ لمدراسات السابقة اتجاىا بحثيا واضحا نحو محاولة اإلفادة مف أدبيات ىذه النظرية، لتفسير إقباؿ 
الجميور عمى استخداـ وسائط اإلعالـ الجديد وخاصة عبر شبكة اإلنترنت، وعمى وجو التحديد شبكات 

 التواصؿ االجتماعي.
أف نظرية االستخدامات واإلشباعات (Cheung, et al., 2011, p1339)وأكدت إحدى الدراسات 

إطار عمؿ مفيد لفيـ االحتياجات والدوافع التي تجعؿ األفراد يقبموف عمى استخداـ وسائؿ اإلعالـ الجديد، 
وشبكات اإلعالـ االجتماعي التي تعد شكال متميزا في المجتمعات االفتراضية المزودة لألفراد بمجاؿ 

 عؿ مع بيئتيـ المحيطة.اجتماعي مباشر لمتواصؿ والتفا
لذلؾ تسعى ىذه الدراسة لالستفادة مف ىذه النظرية في فيـ دوافع متابعة الشباب السعودي لمصفحات 

 اإلعالمية عمى شبكات التواصؿ االجتماعي واإلشباعات المتحققة منيا. 



13 

 

 
 

 الوبحث الثالث: اإلجراءاث الونهجٍت

 نوع الدراسة ومنهجها: 

ىذه الدراسة وصفية، تعتمد عمى المنيج المسحي الشامؿ عف طريؽ عينة محددة، لمتعرؼ عمى 
االستخدامات واإلشباعات المتحققة مف متابعة الشباب السعودي لمصفحات والمجموعات اإلعالمية عمى 

 شبكات التواصؿ االجتماعي. 
المختمفة المرتبطة بالظاىرة، والمنيج الوصفي المسحي يصؼ الظاىرة بعد فيميا، ويحدد العوامؿ 

ويقدـ ليا تفسيرا عمميا، وىو أكثر المناىج شيوعا، وخاصة عندما يغطي البحث مساحة جغرافية واسعة كما 
ىو مقترح في البحث الحالي الذي سيغطي كافة أنحاء المممكة العربية السعودية، وفي ىذه الحالة فإف ىذا 

 ي مسحًا لممجتمع وعينة البحث.المنيج ىو األنسب ليذا البحث الذي يقتض

 مجتمع الدراسة: 
( سنة. وتـ االقتصار 29( إلى )15مجتمع الدراسة ىو الشباب السعودي ضمف الفئة العمرية مف )

 عمى طمبة الثانوية والمرحمة الجامعية. 
طمبة (، وفقًا إلحصائيات وزارة التربية والتعميـ. ويبمغ عدد ال1.116.215وبمغ عدد طالب الثانوية )

( 1.262.719ىػ: )1433-1432السعودييف في مرحمة البكالوريوس، وفقا إلحصائيات وزارة التعميـ العالي 
 ( طالبًا وطالبة.2.378.924طالبًا وطالبة. والمجموع: )

 عينة الدراسة:
تـ تطبيؽ البحث المسحي، ويقصد بو: إجراء مسحي عمى كؿ مناطؽ المممكة، حيث يتـ أخذ عينة 

 سيطة مف المدارس والجامعات لمفئة العمرية المحددة.عشوائية ب
واعتمدت الدراسػة عمػى المركػز الػوطني ألبحػاث الشػباب فػي جامعػة الممػؾ سػعود فػي تحديػد العينػة مػف 

( طالبا وطالبة، وتـ توزيػع االسػتبانات وجمعيػا خػالؿ 1249المناطؽ المختمفة بالمممكة وبمغ إجمالي حجميا )
 ىػ .1435شعباف  15ىػ إلى 1435الثانية جمادى  15الفترة مف 
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( يبػػيف توزيػػع أفػػراد عينػػة البحػػث وفػػؽ متغيراتػػو. ويتضػػح بعػػد اسػػتبعاد االسػػتمارات غيػػر 1والجػػدوؿ رقػػـ )
 المكتممة أنو تـ تمثيؿ المناطؽ في عينة البحث بشكؿ عشوائي طبقي متساوي إلى حد كبير.

 

 
 ُراذه(: ذىزَغ أفراد ػُٕح اٌثحس وفك ِرغ1جـذوي رلُ )

 النسبت الؼــذد هستىٌاث الوتغٍر الوتغٍر م

 النىع 1

 %49.4 617 ركر

 %51.4 629 أنثى

 % 1.2 113 لن ٌجب

 %111 1249 الوجوىع

 الؼور بالسنىاث 2

 %33.5 418 سنت 11-11 

 %48.5 616 سنت 22-22 

 %17 212 سنت 21-21

 %1 13 لن ٌجب

 %111 1249 الوجوىع

2 
التخصص 

 الذراسً

 %39.3 491 أدبً

 %52 649 ػلوً

 %8.7 119 لن ٌجب

 %111 1249 الوجوىع

6 

الونطقت 

الجغرافٍت فً 

الوولكت الؼربٍت 

 السؼىدٌت

 %19.7 246 الشرقٍت

 %21 251 الغربٍت

 %19.9 249 الىسطى

 %21.2 252 الشوالٍت

 %21.2 252 الجنىبٍت

 %111 1249 الوجوىع

 
 

 

 أداة الدراسة:
تـ بناء استبانة )تشمؿ االستخدامات واإلشباعات، والدوافع(، كأداة لجمع البيانات مف خالؿ الرجوع 
إلى اإلطار النظري )الدراسات السابقة، والنظريات(، وباالستفادة مف التساؤالت والفروض التي طرحتيا 

ت صياغة واضحة بمغة النظريات التي تعتمد عمييا الدراسة كمداخؿ نظرية لمبحث. وتـ صياغة الفقرا
 تستجيب لمبيئة السعودية. 
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وتـ استخداـ صدؽ المحكميف أو الصدؽ الظاىري، والحصوؿ عمى ىذا النوع مف الصدؽ حيث تـ 
عرض االستبانة عمى محكميف متخصصيف ، وطمب منيـ تحكيـ صالحيتيا مف حيث تصميـ عباراتيا 

ومالئمتيا لموضوعيا وتصنيفيا في المحور الذي صنفت فيو، وتنسيقيا وصياغتيا وارتباطيا بمحاور الدراسة 
بداء آرائيـ، حيث سيتـ التقيد بمالحظاتيـ مف حيث اإلضافة أو التعديؿ أو الحذؼ وتـ اعتماد إجماع  وا 

 %( كمعيار لقبوؿ الفقرة أو رفضيا.81المحكميف )
خ بعد إجراء دراسة ( تـ االعتماد عمى معامؿ الفاكرونباReliabilityوفي اختبار الثبات )
مبحوثا أجراىا المركز الوطني ألبحاث الشباب وىذا ما يوضحو الجدوؿ  261استطالعية عمى عينة بمغت 

 (. 2رقـ )
 
 

 (2جدوؿ رقـ )
 معامؿ الفاكرونباخ لمحاور استبانة أثر شبكات التواصؿ االجتماعي في الشباب السعودي 

 المحور
عدد أفراد العينة 
 عباراتعدد ال االستطالعية

قيمة معامؿ 
 الفاكرونباخ

 1.914 21 261 االجتماعي )الدوافع(
االجتماعي )اآلثار 

 االجتماعية(
261 22 1.811 

االجتماعي )اآلثار الناتجة عف 
 االعتماد(

261 4 1.742 

 1.791 31 261 النفسي
 1.737 21 261 األمني

مػػػف الشػػػباب السػػػعودي وبعػػػد أف تمػػػت ( 261يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ أف عػػػدد أفػػػراد العينػػػة االسػػػتطالعية )
( تبػيف أف قيمػػة الثبػػات SPSSمعالجػة البيانػػات إحصػػائيا ببرنػامج الحزمػػة اإلحصػػائية فػي العمػػوـ االجتماعيػػة )

ػػد الػػدوافع(، و)1.914الفاكرونبػػاخ قػػد بمغػػت ) ( فػػي المحػػور االجتمػػاعي 1.811( فػػي المحػػور االجتمػػاعي )بلعو
فػي المحػور االجتمػاعي )بلعوػد اآلثػار الناتجػة عمػى االعتمػاد(، وكميػا قػيـ  (1.742)بلعود اآلثار االجتماعية(، و)

 تعكس معامؿ ثبات جيد ومرتفع.



16 

 

وتجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف الدراسػػة ىنػػا قػػد اعتمػػدت عمػػى رصػػد دوافػػع االسػػتخداـ واإلشػػباعات مػػف خػػالؿ 
المركػػػز الػػػوطني بعػػػض عبػػػارات محػػػور واحػػػد ىػػػو )المحػػػور االجتمػػػاعي( فػػػي االسػػػتبانة التػػػي أعػػػدىا ونفػػػذىا 

ىػػػ فػػي دراسػػة شػػاممة عنوانيػػا: شػػبكات التواصػػؿ االجتمػػاعي وأثرىػػا فػػي الشػػباب 1435لدراسػػات الشػػباب عػػاـ 
 السعودي مف الناحية االجتماعية والنفسية واألمنية.

 

 األسموب اإلحصائي: 
دخاؿ البيانات بعد االنتياء مف تطبيؽ االستبانة عمى العينة، تـ  ومعالجتيا تفريغ البيانات إلكترونيا، وا 

(. وتمثمت المعامالت المستخدمة في الدراسة في SPSSبالحاسب اآللي اعتمادًا عمى البرنامج اإلحصائي )
 التالي:
 التكرار والنسب المئوية. -
 المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري. -
لكؿ محور مف محاور استبانة األثر االجتماعي معامؿ الفاكرونباخ؛ الستخراج معامؿ الثبات  -

 والنفسي واألمني لشبكات التواصؿ االجتماعي في الشباب السعودي.

وفي المقياس الخماسي )موافؽ بشدة ، موافؽ ، محايد، غير موافؽ، غير موافؽ مطمقا( تـ تصنيؼ  -
: طوؿ الفئة = )أكبر تمؾ اإلجابات إلى خمسة مستويات متساوية المدى مف خالؿ المعادلة التالية

لنحصؿ عمى التصنيؼ الذي يوضحو   1.81=  5( ÷ 1-5عدد البدائؿ  = )÷ أقؿ قيمة(  -قيمة
 الجدوؿ التالي:

 ( 3جدول رقم ) -
 توزيع للفئات وفق التدرج الخماسي المستخدم في أداة البحث

 مدى املتوسطات الوصف
 0255 – 12.4 موافق بشدة

 12.5 – 1214 موافق
 1215 – 2.4. حمايد

 2.5. – 42.4 غري موافق
 42.5 – 4255 غري موافق مطلقا
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( الختبار العالقة بيف متغيريف بيانات كؿ منيما وصفية، Chi- Square Testاختبار مربع كاي ) -

وذلؾ في اختبار العالقة بيف المتغيرات الديموغرافية، ودرجة متابعة الصفحات والمجموعات 
 وسائؿ اإلعالـ والمواقع اإلخبارية عمى شبكات التواصؿ االجتماعي. اإلعالمية التي تديرىا

 
 

 الوبحث الرابغ: ػرض نتائج الذراست

 

أوال: درجة متابعة الشباب السعودي لمصفحات والمجموعات اإلعالمية التي تديرها وسائل 

 اإلعالم والمواقع اإلخبارية عمى شبكات التواصل االجتماعي:

( نسب متابعة عينة الدراسة مف الشباب السعودي لمصفحات والمجموعات 4) توضح نتائج الجدوؿ رقـ
 اإلعالمية وغير اإلعالمية عمى شبكات التواصؿ االجتماعي.

 
 

 (4جدوؿ رقـ )
درجة متابعة الشباب السعودي لمصفحات والمجموعات اإلعالمية وغير اإلعالمية عمى شبكات التواصؿ 

 االجتماعي 
 % ( 1249العدد = )  

 54.8 684 أتابع مجموعات أصدقائي.

 41.8 511 أتابع صفحات إعالمية عمى شبكات التواصؿ االجتماعي 
 23.1 288 أتابع صفحات خاصة بالمواقع اإلخبارية اإللكترونية.

ال أتابع أي صفحات أو مجموعات محددة عمى شبكات 
 التواصؿ 

279 
22.3 

 13.1 164 أتابع صفحات خاصة بقنوات التمفزيوف.
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 11.8 147 أتابع صفحات خاصة بالصحافة الورقية.

 8.5 116 أتابع صفحات ومجموعات أخرى

 5.8 72 أتابع صفحات خاصة بمحطات اإلذاعة.

 
% تقريبا 41% تقريبا ممف شممتيـ الدراسة يتابعوف مجموعات األصدقاء ، مقابؿ 55ويوضح الجدوؿ أف 

التواصؿ االجتماعي بدوف تحديد طبيعة ىذه الصفحات اإلعالمية يتابعوف صفحات إعالمية عمى شبكات 
 والوسيمة اإلعالمية التي تصدر عنيا.

وتقدمت )الصفحات الخاصة بالمواقع اإلخبارية اإللكترونية( عمى )صفحات القنوات التمفزيونية والصحافة 
% مف 22.3ي. وأوضح الورقية والمحطات اإلذاعية( في نسب المتابعة عمى شبكات التواصؿ االجتماع

 المبحوثيف أنيـ ال يتابعوف صفحات أو مجموعات محددة عمى شبكات التواصؿ االجتماعي. 
 

ثانيا: خصائص الجمهور الشبابي السعودي المتابع لمصفحات والمجموعات اإلعالمية عمى 

 شبكات التواصل االجتماعي:

بع لمصفحات والمجموعات اإلعالمية التي ( خصائص الجميور الشبابي السعودي المتا5يوضح الجدوؿ رقـ )
تديرىا وسائؿ اإلعالـ والمواقع اإلخبارية عمى شبكات التواصؿ االجتماعي، والتي تبيف مف الجدوؿ السابؽ 

 % تقريبا ممف شممتيـ الدراسة.41أنيا تمثؿ 

 
عمى شبكات ( خصائص الجميور الشبابي السعودي المتابع لمصفحات والمجموعات اإلعالمية 5جدوؿ رقـ )

 التواصؿ االجتماعي
خصائص متابعي الصفحات اإلعالمية عمى شبكات التواصؿ 

 االجتماعي 
 511العدد = 

% 

 النوع 

 52.9 271 ذكور
 46.5 237 إناث
 1.59 3 لـ يجب
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 العمر

 32 163 سنة 15-19 
 45.7 233 سنة 21-24 
 21.6 111 سنة 25-29 

 1.78 4 لـ يجب

 التخصص
 39.6 212 أدبي
 51.4 257 عممي
 11 51 لـ يجب

 مكاف اإلقامة

 24.7 126 الشرقية

 18 92 الغربية

 16.9 86 الوسطى

 23.5 121 الشمالية

 16.9 86 الجنوبية

 1 1 لـ يجب
 

% مف الشباب المتابعيف لمصفحات اإلعالمية عمى شبكات التواصؿ 53ويوضح الجدوؿ أف الذكور يمثموف 
% مف المتابعيف 51.4% مف المتابعيف، و 45.7سنة( نسبة  24 -21االجتماعي، ومثمت الفئة العمرية )

ذوو تخصصات عممية، وتصدرت المنطقتاف الشرقية ثـ الشمالية نسب المتابعة لمصفحات اإلعالمية عمى 
 % عمى التوالي.23.5% و24.7شبكات التواصؿ االجتماعي بنسبة 

 
 

ة الشباب السعودي لمصفحات والمجموعات اإلعالمية عمى شبكات التواصل ثالثا: دوافع متابع
 االجتماعي:
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( دوافع متابعة الشباب السعودي لمصفحات والمجموعات اإلعالمية التي تديرىا وسائؿ 6يبيف الجدوؿ رقـ )
استجابات  اإلعالـ والمواقع اإلخبارية عمى شبكات التواصؿ االجتماعي، إذ اقتصرت الدراسة ىنا عمى رصد

المبحوثيف المتابعيف لتمؾ الصفحات بمقياس خماسي يتدرج مف )موافؽ بشدة( إلى )غير موافؽ مطمقا(  ، 
 وترتيب تمؾ الدوافع بناء عمى قيمة المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري كما يوضح الجدوؿ.

 
 (6جدوؿ رقـ )

 ية عمى شبكات التواصؿ االجتماعيدوافع متابعة الشباب السعودي لمصفحات والمجموعات اإلعالم
 الوتىسط ال أوافق هطلقا ال أوافق هحاٌذ أوافق أوافق بشذة ِجّىع  الؼبـــاراث

االنحراف 
 الوؼٍاري

 الترتٍب

ذطاػذ اٌشثىاخ ػًٍ 

 اٌرؼرف ػًٍ أطذلاء جذد.

 6 17 41 171 274 519 ن
4.36 1.86 4 

% 111 53.8 33.6 8.1 3.3 1.2 

ػًٍ ذطاػذ اٌشثىاخ 

 اٌرىاطً ِغ اٌسِالء.

 3 14 22 214 258 511 ن
4.41 1.75 2 

% 111 51.5 41.7 4.4 2.8 1.6 

ذطاػذ اٌشثىاخ ػًٍ ذّؼُح 

 ولد اٌفراؽ.

 3 16 49 162 276 516 ن
4.37 1.83 3 

% 111 54.5 32 9.7 3.2 1.6 

ذطاػذ اٌشثىاخ ػًٍ 

اٌحظىي ػًٍ ِؼٍىِاخ 

 ػاِح.

 3 9 41 158 295 515 ن

4.45 1.77 
 

1 
% 111 58.4 31.3 7.9 1.8 1.6 

ذطاػذ اٌشثىاخ ػًٍ 

اٌحظىي ػًٍ ِؼٍىِاخ 

 ذخض دراضرٍ

 11 25 66 175 231 517 ن
4.16 

 
1.98 11 

% 111 45.4 34.5 13 4.9 2.2 

ذطاػذ اٌشثىاخ ػًٍ ِراتؼح 

 األخثار.

 6 11 52 184 253 516 ن
4.32 1.84 5 

% 111 51 36.4 11.3 2.2 1.2 

ذطاػذ اٌشثىاخ ػًٍ ذؼٍُ 

 ِهاراخ جذَذج.

 9 19 75 186 219 518 ن
4.16 1.93 8 

% 111 43.1 36.6 14.8 3.7 1.8 

ذطاػذ اٌشثىاخ ػًٍ ِٕالشح 

 اٌمؼاَا اٌؼاِح.

 

 11 21 74 199 198 512 ن
4.11 1.94 14 

% 111 39.4 39.6 14.7 4.2 2 

ذطاػذ اٌشثىاخ ػًٍ اٌرّرغ 

تاٌحرَح فٍ اٌرؼثُر ػٓ 

 اِراء

 7 31 69 165 233 514 ن

4.16 1.97 9 
% 111 46.2 32.7 13.7 6 1.4 

ذطاػذ اٌشثىاخ ػًٍ 

اٌرحذز ِغ اِخرَٓ فٍ 

 ِىاػُغ اجرّاػُح.

 7 17 62 215 213 514 ن
4.17 1.87 7 

% 111 41.3 42.7 12.3 3.4 1.4 

 15 1.99 4.14 11 32 76 189 191 499 نذطاػذ اٌشثىاخ ػًٍ 
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف دوافع "الحصوؿ عمى معمومات عامة" و "التواصؿ مع الزمالء" و 
"تمضية وقت الفراغ" و "التعرؼ عمى أصدقاء جدد" و "متابعة األخبار" قد حصمت عمى أعمى 
معدالت الموافقة مف عينة الشباب الذيف يتابعوف الصفحات اإلعالمية عمى شبكات التواصؿ 

وانحراؼ  4.45وكاف في المقدمة دافع "الحصوؿ عمى معمومات عامة" بمتوسط االجتماعي . 
، وتشير نتيجة المتوسط إلى أف إجابات المبحوثيف تميؿ إلى "الموافقة بشدة"  1.77معياري 

" يمثؿ فئة "موافؽ 5.11 – 4.21عمى ىذا الدافع والدوافع التي تميو، ذلؾ أف مدى المتوسطات "
 حوثيف. بشدة" في إجابات المب

بينما حصمت دوافع "التحدث مع اآلخريف في مواضيع سياسية أو عاطفية أو مواضيع عممية" 
 عمى أدنى درجات الموافقة كدوافع لمتابعة الصفحات اإلعالمية عمى شبكات التواصؿ.

 
 

رابعا: اإلشباعات المتحققة من متابعة الشباب السعودي لمصفحات والمجموعات اإلعالمية 
 التواصل االجتماعي:عمى شبكات 

فٍ  اٌرحذز ِغ اِخرَٓ

 ِىاػُغ ػٍُّح.
% 111 38.3 37.9 15.2 6.4 2.2 

ذطاػذ اٌشثىاخ ػًٍ 

اٌرحذز ِغ اِخرَٓ فٍ 

 ِىاػُغ دَُٕح.

 9 24 66 193 215 517 ن
4.15 1.94 11 

% 111 42.4 38.1 13 4.7 1.8 

ذطاػذ اٌشثىاخ ػًٍ 

اٌرحذز ِغ اِخرَٓ فٍ 

 شمافُح.ِىاػُغ 

 12 25 71 188 213 518 ن
4.11 1.98 

13 

% 111 41.9 37 13.8 4.9 2.4  

ذطاػذ اٌشثىاخ ػًٍ 

اٌرحذز ِغ اِخرَٓ فٍ 

 ِىاػُغ ضُاضُح.

 22 37 86 164 194 513 ن
3.94 1.12 17 

% 111 38.6 32.6 17.1 7.4 4.4 

ذطاػذ اٌشثىاخ ػًٍ 

اٌرحذز ِغ اِخرَٓ فٍ 

 ِىاػُغ رَاػُح.

 9 34 64 177 221 514 ن
4.12 1.99 12 

% 111 43.7 35.1 12.7 6.7 1.8 

ذطاػذ اٌشثىاخ ػًٍ 

اٌرحذز ِغ اِخرَٓ فٍ 

 ِىاػُغ ػاؽفُح.

 8 51 83 153 213 518 ن

4.11 1.16 16 

% 111 41.9 31.1 16.3 11 1.6 

ذطاػذ اٌشثىاخ ػًٍ 

اٌرحذز ِغ اِخرَٓ فٍ 

 اٌرطٍُح واٌررفُه.

 5 19 64 167 249 514 ن
4.26 1.89 6 

% 111 49.4 33.1 12.7 3.8 1% 
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( اإلشباعات المتحققة مف متابعة الشباب السعودي لمصفحات والمجموعات اإلعالمية 7يبيف الجدوؿ رقـ )
التي تديرىا وسائؿ اإلعالـ والمواقع اإلخبارية عمى شبكات التواصؿ االجتماعي، إذ اقتصرت الدراسة أيضا 

الصفحات بمقياس خماسي يتدرج مف )موافؽ بشدة( إلى عمى رصد استجابات المبحوثيف المتابعيف لتمؾ 
)غير موافؽ مطمقا( ، وترتيب تمؾ اإلشباعات والتأثيرات بناء عمى قيمة المتوسط الحسابي واالنحراؼ 

 المعياري كما يوضح الجدوؿ.

 
 

 ( 7جدوؿ رقـ )
اإلشباعات المتحققة مف متابعة الشباب السعودي لمصفحات والمجموعات اإلعالمية عمى  

 شبكات التواصؿ االجتماعي
 ال أوافق هحاٌذ أوافق أوافق بشذة ِجّىع  الؼبـــاراث

ال أوافق 
 هطلقا

 الوتىسط
االنحراف 
 الوؼٍاري

 الترتٍب

رفؼد اٌشثىاخ ِٓ 

 اٌّطرىي اٌصمافٍ ٌألفراد.

 1 18 43 217 241 519 ن
4.31 1.79 1 

% 111 47.2 41.7 8.4 3.5 2 

اٌشثىاخ دػّد اٌرفاػً 

االجرّاػٍ واٌؼاللاخ 

 االجرّاػُح.

 5 16 69 214 213 517 ن
4.17 1.85 2 

% 111 41 42.2 13.6 3.2 1 

ضاػذخ اٌشثىاخ ػًٍ 

ِٕالشح اٌّىاػُغ وئتذاء 

وجهح إٌظر فُها 

 تظراحح وجرأج.

 9 16 63 214 214 516 ن
4.16 

 
1.89 4 

% 111 41.3 42.3 12.5 3.2 1.8 

ضاػذخ اٌشثىاخ ػًٍ 

زَادج اٌرحظًُ 

 اٌذراضٍ.

 25 89 115 141 146 515 ن
3.58 1.21 11 

% 111 28.9 27.7 21.8 17.6 5 

ذثادي اٌّؼٍىِاخ داخً  

اٌشثىاخ َىفر اٌىلد 

 واٌجهذ.

 11 25 63 198 211 516 ن
4.13 1.95 6 

% 111 41.5 39.1 12.5 4.9 2 

وفرخ اٌشثىاخ 

اإلحطاش تاالٔرّاء ئًٌ 

 ِجرّغ ػاٌٍّ.

 8 18 97 212 171 515 ن
4.13 1.91 7 

% 111 33.7 42 19.2 3.6 1.6 

ضاػذخ اٌشثىاخ ػًٍ 

اٌرؼرف ػًٍ اٌصمافاخ 

 األخري.

 6 18 64 221 198 517 ن
4.16 1.86 3 

% 111 39.1 43.6 12.6 3.6 1.2 

زودذٍٕ تّؼٍىِاخ أضرفُذ 

ِٕها فٍ ٔماشاذٍ ِغ 

 زِالئٍ وأطذلائٍ.

 13 12 61 216 214 515 ك
4.16 1.91 5 

% 111 41.4 42.8 11.9 2.4 2.6 

شىٍد اذجاهاذٍ، ولٕاػاذٍ 

حىي اٌمؼاَا، 

 واٌّىػىػاخ اٌّخرٍفح.

 7 23 95 215 175 515 ك
4.13 1.92 8 

% 111 34.7 41.6 18.8 4.6 1.4 

 9 1.17 3.79 21 39 112 186 146 514 كغُرخ تؼغ ضٍىوُاذٍ 
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف إشباعات "رفع المستوى الثقافي" و " دعـ التفاعؿ االجتماعي" و 

 "التعرؼ عمى الثقافات األخرى" و "المساعدة عمى مناقشة المواضيع" 
قد حصمت عمى أعمى معدالت الموافقة مف عينة الشباب الذيف يتابعوف الصفحات اإلعالمية 

وكاف في مقدمة اإلشباعات المتحققة " رفع المستوى  عمى شبكات التواصؿ االجتماعي .
، وتشير نتيجة المتوسط إلى أف إجابات  1.79وانحراؼ معياري  4.31الثقافي" بمتوسط 

 4.21المبحوثيف تميؿ إلى "الموافقة بشدة" عمى تحقؽ ىذا اإلشباع،  ذلؾ أف مدى المتوسطات "
 ثيف. " يمثؿ فئة "موافؽ بشدة" في إجابات المبحو 5.11 –
 

بينما حصمت إشباعات "زيادة التحصيؿ الدراسي" و "التقميؿ مف المخاوؼ" عمى أدنى درجات 
الموافقة كإشباعات وتأثيرات لمتابعة الصفحات اإلعالمية عمى شبكات التواصؿ، بمتوسط 

 عمى التوالي. 3.63و  3.53

 
 

الصفحات والمجموعات اإلعالمية خامسا: العالقة بين المتغيرات الديموغرافية، ودرجة متابعة 
 عمى شبكات التواصل االجتماعي.

 
( الختبار العالقة بيف متغيريف Chi- Square Test( )2استخدمت الدراسة اختبار مربع كاي )كا

بيانات كؿ منيما وصفية، وذلؾ في اختبار العالقة بيف المتغيرات الديموغرافية التي تناولتيا 
لتخصص ومكاف اإلقامة( مف جية ، ودرجة متابعة الصفحات الدراسة )النوع و العمر وا

والمجموعات اإلعالمية التي تديرىا وسائؿ اإلعالـ والمواقع اإلخبارية عمى شبكات التواصؿ 
 االجتماعي مف جية أخرى.

 4.2 7.7 22.2 36.9 29 111 % غُر اٌّفُذج.

ضاػذخ فٍ ؽّأٔرٍ، 

 واٌرمًٍُ ِٓ ِخاوفٍ.

 21 54 143 159 126 512 ك
3.63 1.19 11 

% 011 1450 2053 1.54 015. 3 
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ويكشؼ ىذه االختبار اإلحصائي أيضا عما إذا كاف ىناؾ فروؽ بيف المبحوثيف في متابعتيـ 
وغير اإلعالمية في شبكات التواصؿ تبعا الختالؼ خصائصيـ السالفة  لمصفحات اإلعالمية

 الذكر. 
 وفيما يمي عرض مفصؿ الختبار تمؾ العالقات: 

العالقة بيف متغير )النوع( ومتغير متابعة الصفحات والمجموعات اإلعالمية وغير  ( أ)
 :اإلعالمية عمى شبكات التواصؿ االجتماعي

 

ف متغير )النوع( ومتغير متابعة الصفحات والمجموعات ( العالقة بي8يوضح الجدوؿ رقـ )
اإلعالمية وغير اإلعالمية عمى شبكات التواصؿ االجتماعي، وأشارت النتائج إلى أف العالقة 
كانت ذات داللة إحصائية بيف متغير النوع ومتغير متابعة صفحات المواقع اإللكترونية 

 اإلخبارية. 
 
 

 (8جدوؿ رقـ )
ر )النوع( ومتغير متابعة الصفحات والمجموعات اإلعالمية وغير اإلعالمية عمى شبكات التواصؿ العالقة بيف متغي 

 االجتماعي.
 مجموع (629إناث ) (617ذكور ) 

 
 مستوى داللة  2قيمة كا

أتابع صفحات خاصة 
 بالصحافة الورقية.

  147 77 71 ؾ
1.251 

 
1.617 % 47.6% 52.4% 111% 

أتابع صفحات خاصة 
بالمواقع اإلخبارية 

 اإللكترونية.

  288 124 164 ؾ
**

8.281 

 
1.114 
 

% 56.9% 43.1% 111% 

 1.174  72 29 43 ؾأتابع صفحات خاصة 
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 3.184 %111 %41.3 %59.7 % بمحطات اإلذاعة.
 

أتابع صفحات خاصة بقنوات 
 التمفزيوف.

  164 88 76 ؾ
1.782 

 
1.377 % 46.3% 53.7% 111% 

أتابع صفحات ومجموعات 
 أخرى

  116 65 41 ؾ
5.445* 

 
1.121 % 38.7% 61.3% 111% 

ال أتابع أي صفحات أو 
مجموعات محددة عمى 

 شبكات التواصؿ االجتماعي

  279 126 153 ؾ
3.954* 

 
1.147 % 54.8% 45.2% 111% 

 أتابع مجموعات أصدقائي.
  684 396 288 ؾ

33.791

** 
1.11 % 42.1% 57.9% 111% 

مالحظة: )قيمة مربع كاي في الجدوؿ تـ حسابيا بطريقة الجداوؿ المتقاطعة لمتغيري )النوع( و )اإلجابة بنعـ أو ال في كؿ 
 فئة( إال أف الجدوؿ لـ يتضمف اإلجابة ب )ال( الختصار حجمو ، وكذلؾ في الجداوؿ التالية( 

 

( في اختبار العالقة بيف متغير 8.281) ويبيف الجدوؿ السابؽ أف قيمة مربع كاي قد بمغت
النوع ومتغير متابعة صفحات المواقع اإللكترونية اإلخبارية، وىي قيمة دالة إحصائية عند 

( أي: أف الفروؽ كانت دالة إحصائيا بيف الذكور واإلناث في 1.114مستوى داللة معنوية )
 % تقريبًا.57متابعتيـ لتمؾ الصفحات ، لصالح الذكور بنسبة 

وتشير نتائج قيمة مربع كاي إلى عدـ وجود عالقة ذات داللة بيف متغير )النوع( ومتغير متابعة 
بقية الصفحات اإلعالمية )صفحات اإلذاعة والتمفزيوف والصحافة الورقية( عمى شبكات 
التواصؿ االجتماعي. بينما كانت قيمة مربع كاي دالة إحصائيا في العالقة بيف متغيري النوع 

وىي قيمة  33.791ة مجموعات األصدقاء عمى شبكات التواصؿ االجتماعي، إذ بمغت ومتابع
( أي: أف الفروؽ كانت دالة إحصائيا بيف الذكور 1.11دالة إحصائيا عند مستوى داللة )

 % تقريبًا.58واإلناث في متابعتيـ لتمؾ الصفحات ، لصالح اإلناث بنسبة 
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عة الصفحات والمجموعات اإلعالمية وغير العالقة بيف متغير )العمر( ومتغير متاب ( ب)

 :اإلعالمية عمى شبكات التواصؿ االجتماعي
 

( العالقة بيف متغير )العمر( ومتغير متابعة الصفحات والمجموعات 9يوضح الجدوؿ رقـ )
اإلعالمية وغير اإلعالمية عمى شبكات التواصؿ االجتماعي، وأشارت النتائج إلى أف العالقة 

حصائية بيف متغير العمر مف جية ومتغيرات متابعة صفحات المواقع كانت ذات داللة إ
 اإللكترونية اإلخبارية والصحافة الورقية والقنوات التمفزيونية مف جية أخرى. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 9جدوؿ رقـ ) 
اصؿ العالقة بيف متغير )العمر( ومتغير متابعة الصفحات والمجموعات اإلعالمية وغير اإلعالمية عمى شبكات التو  

 االجتماعي
 قيمة مجموع العمر 

 2كا
مستوى 
 -15 داللة

 سنة 19
(418) 

21-
سنة 24
(616) 

25-
سنة 29
(212) 

  ** 147 41 67 39 ؾأتابع صفحات خاصة 
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 1.111 14.411 %111 %27.9 %45.6 %26.5 % بالصحافة الورقية.

أتابع صفحات خاصة 
بالمواقع اإلخبارية 

 اإللكترونية.

 ** 284 71 147 67 ؾ
23.888 

 
1.111 % 23.6% 51.8% 24.6% 111% 

أتابع صفحات خاصة 
 بمحطات اإلذاعة.

  72 14 35 23 ؾ
1.351 

 
1.841 % 31.9% 48.6% 19.4% 111% 

أتابع صفحات خاصة 
 بقنوات التمفزيوف.

 ** 165 32 61 72 ؾ
11.521 

 
1.113 % 43.6% 37.1% 19.4% 111% 

أتابع صفحات 
 ومجموعات أخرى

  113 11 54 38 ؾ
3.228 

 
1.199 % 36.9% 52.4% 11.7% 111% 

ال أتابع أي صفحات أو 
مجموعات محددة عمى 

شبكات التواصؿ 
 االجتماعي

 1.192 4.778 275 35 144 96 ؾ

% 96 52.4% 12.7% 111% 

أتابع مجموعات 
 أصدقائي.

 1.846 1.334 676 115 336 225 ؾ

% 33.3% 49.7% 17.1% 111% 

 

( في اختبار العالقة بيف متغير 23.888ويبيف الجدوؿ السابؽ أف قيمة مربع كاي قد بمغت )
العمر ومتغير متابعة صفحات المواقع اإللكترونية اإلخبارية، وىي قيمة دالة إحصائية عند 

العمرية الثالث ( أي: أف الفروؽ كانت دالة إحصائيا بيف الفئات 1.111مستوى داللة معنوية )
 % تقريبًا.52سنة(  بنسبة  24 -21في متابعتيـ لتمؾ الصفحات ، لصالح الفئة العمرية )

وكانت نتيجة اختبار العالقة بيف متغيري العمر ومتابعة صفحات الصحؼ الورقية مشابية 
( وىي قيمة دالة إحصائية عند مستوى 14.411لمنتيجة السابقة، إذ بمغت قيمة مربع كاي )

( وكانت الفروؽ دالة إحصائيا بيف الفئات العمرية الثالث في متابعتيـ 1.111لة معنوية )دال
 % .45.6سنة(  بنسبة  24 -21لتمؾ الصفحات ، لصالح الفئة العمرية )
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أما اختبار العالقة بيف متغيري العمر ومتابعة صفحات القنوات التمفزيونية فقد بمغت قيمة مربع 
( وكانت الفروؽ 1.113دالة إحصائية عند مستوى داللة معنوية ) ( وىي قيمة11.521كاي )

دالة إحصائيا بيف الفئات العمرية الثالث في متابعتيـ لتمؾ الصفحات ، لصالح الفئة العمرية 
%، وىذه الفئة تمثؿ غالبا الطالب في المرحمة ما قبؿ 43.6سنة(  بنسبة  19 – 15األصغر )
 الجامعية. 

 
 

)التخصص( ومتغير متابعة الصفحات والمجموعات  العالقة بيف متغير ( ج)
 :اإلعالمية وغير اإلعالمية عمى شبكات التواصؿ االجتماعي

 
( العالقة بيف متغير )التخصص الدراسي( ومتغير متابعة الصفحات 11يوضح الجدوؿ رقـ )

إلى والمجموعات اإلعالمية وغير اإلعالمية عمى شبكات التواصؿ االجتماعي، وأشارت النتائج 
أف العالقة كانت غير دالة إحصائيا بيف متغير التخصص الدراسي مف جية ومتغيرات متابعة 

 الصفحات اإلعالمية وغير مف جية أخرى. 
 

 ( 11جدوؿ رقـ ) 
العالقة بيف متغير )التخصص( ومتغير متابعة الصفحات والمجموعات اإلعالمية وغير اإلعالمية عمى شبكات التواصؿ  

 االجتماعي
 قيمة  مجموع تخصصال 

  2كا
مستوى 
 (649عممي ) (491أدبي ) داللة

أتابع صفحات خاصة 
 بالصحافة الورقية.

 1.581 1.315 144 79 65 ؾ

% 45.1% 54.9% 111% 
 1.317 1.112 265 144 121 ؾأتابع صفحات خاصة 
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بالمواقع اإلخبارية 
 اإللكترونية.

% 45.7% 54.3% 111% 

خاصة أتابع صفحات 
 بمحطات اإلذاعة.

 1.642 1.217 71 38 32 ؾ
% 45.7% 54.3% 111% 

أتابع صفحات خاصة 
 بقنوات التمفزيوف.

  134 73 61 ؾ
1.392 

 
1.531 % 45.5% 54.5% 111% 

أتابع صفحات ومجموعات 
 أخرى

 1.467 1.529 99 53 46 ؾ

% 46.5% 53.5% 111% 
ال أتابع أي صفحات أو 

محددة عمى مجموعات 
 شبكات التواصؿ االجتماعي

 1.299 1.179 255 138 117 ؾ

% 45.9% 54.1% 111% 

 أتابع مجموعات أصدقائي.
  631 364 267 ؾ

1.279 
 

1.598 % 42.3% 57.7% 111% 
المبحوث عمى )مالحظة اختالؼ المجموع في ىذا الجدوؿ عف سابقو بسبب استبعاد اإلجابات الناقصة التي لـ يجب فييا 

 متغير التخصص )عممي / أدبي( ، أو متغير المتابعة لمصفحات )نعـ / ال( .
 

( في 1.179( و )1.217وتبيف نتائج الجدوؿ السابؽ أف قيمة مربع كاي قد تراوحت بيف )
اختبار العالقة بيف متغير التخصص الدراسي ومتغير متابعة الصفحات اإلعالمية وغير 

( في كؿ 1.15ير دالة إحصائية، ألف مستوى الداللة كاف أكثر مف )اإلعالمية، وىي قيـ غ
الحاالت  أي: أف الفروؽ غير دالة إحصائيا بيف ذوي التخصصات األدبية وذوي التخصصات 
العممية في متابعتيـ لمصفحات والمجموعات اإلعالمية وغير اإلعالمية في شبكات التواصؿ 

 االجتماعي.
 

اإلقامة( ومتغير متابعة الصفحات والمجموعات اإلعالمية العالقة بيف متغير )مكاف  ( د)
 :وغير اإلعالمية عمى شبكات التواصؿ االجتماعي
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( العالقة بيف متغير )مكاف اإلقامة( ومتغير متابعة الصفحات 11يوضح الجدوؿ رقـ )

 والمجموعات اإلعالمية وغير اإلعالمية عمى شبكات التواصؿ االجتماعي، وأشارت النتائج إلى
أف العالقة كانت ذات داللة إحصائية بيف متغير )مكاف اإلقامة( مف جية ومتغيرات متابعة 
صفحات المحطات اإلذاعية والقنوات التمفزيونية والمواقع اإللكترونية اإلخبارية ومجموعات 
األصدقاء والمجموعات األخرى، بينما لـ تكف العالقة ذات داللة بيف متغيري )مكاف اإلقامة( 

 بعة صفحات الصحؼ الورقية . ومتا
 
 

( العالقة بيف متغير )مكاف اإلقامة( ومتغير متابعة الصفحات والمجموعات اإلعالمية وغير اإلعالمية عمى  11جدوؿ رقـ ) 
 شبكات التواصؿ االجتماعي

 قيمة  مجموع مكاف اإلقامة 
  2كا

مستوى 
 داللة

ة )
رقي
الش

2
4
6

)  

ية)
غرب
ال

2
5
1

) 

ى)
سط
الو

2
4
9

) 

ية)
شمال

ال
2
5
2

) 

ية)
نوب
الج

2
5
2

) 

أتابع صفحات خاصة 
 بالصحافة الورقية.

  148 25 37 23 29 34 ؾ
5.474 

 
1.242 % 23.1 19.6 15.5 25.1 16.9 111% 

أتابع صفحات خاصة 
بالمواقع اإلخبارية 

 اإللكترونية.

 * 288 54 71 67 48 48 ؾ
11.865 

1.128 

% 16.7 16.7 23.3 24.7 18.8 111% 

أتابع صفحات خاصة 
 بمحطات اإلذاعة.

** 73 14 15 5 14 25 ؾ

14.966 
1.115 

% 34.2 19.2 6.8 21.5 19.2 111% 
أتابع صفحات خاصة 

 بقنوات التمفزيوف.
 ** 165 31 54 24 33 23 ؾ

21.382 
1.111 

% 13.9 21.1 14.5 32.7 18.8 111% 

  ** 116 23 32 26 21 5 ؾأتابع صفحات 
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 1.111 21.724 %111 21.7 31.2 24.5 18.9 4.7 % ومجموعات أخرى

ال أتابع أي صفحات أو 
مجموعات محددة عمى 

 شبكات التواصؿ

  279 53 62 61 62 41 ؾ
7.333 

 
1.119 % 14.7 22.2 21.9 22.2 19.1 111% 

أتابع مجموعات 
 أصدقائي.

 ** 684 152 141 158 156 78 ؾ
71.114 

1.111 

% 11.4 22.8 23.1 21.5 22.2 111 

 

( في اختبار العالقة بيف 21.382وتشير نتائج الجدوؿ السابؽ أف قيمة مربع كاي قد بمغت )
متغير مكاف اإلقامة ومتغير متابعة صفحات القنوات التمفزيونية، وىي قيمة دالة إحصائية عند 

إحصائيا بيف مف شممتيـ الدراسة في ( أي: أف الفروؽ كانت دالة 1.111مستوى داللة معنوية )
المناطؽ الخمس في متابعتيـ لتمؾ الصفحات، إذ كانت نسبة متابعتيا بيف المبحوثيف في 

 المنطقة الشمالية أعمى نسبيا مف المناطؽ األخرى.
( في اختبار العالقة بيف متغير مكاف اإلقامة ومتغير متابعة 14.966وكانت قيمة مربع كاي )

( أي: 1.115اإلذاعية، وىي قيمة دالة إحصائية عند مستوى داللة معنوية ) صفحات المحطات
أف الفروؽ كانت دالة إحصائيا بيف مف شممتيـ الدراسة في المناطؽ الخمس في متابعتيـ لتمؾ 
الصفحات، إذ كانت نسبة متابعتيا بيف المبحوثيف في المنطقة الشرقية أعمى نسبيا مف المناطؽ 

 األخرى.
( في اختبار العالقة بيف متغير مكاف اإلقامة ومتغير متابعة 11.865مربع كاي ) وبمغت قيمة

( أي: 1.128صفحات المواقع اإلخبارية، وىي قيمة دالة إحصائية عند مستوى داللة معنوية )
أف الفروؽ كانت دالة إحصائيا بيف مف شممتيـ الدراسة في المناطؽ الخمس في متابعتيـ لتمؾ 

نسبة متابعتيا بيف المبحوثيف في المنطقتيف الشمالية والوسطى أعمى نسبيا  الصفحات، إذ كانت
 مف المناطؽ األخرى.
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 الوبحث الخاهس: هناقشت النتائج والتىصٍاث

 
يتابعوف صفحات إعالمية عمى  -عينة الدراسة  –% تقريبا مف الشباب السعودي 41أوضحت النتائج أف 

شبكات التواصؿ االجتماعي بدوف تحديد طبيعة ىذه الصفحات اإلعالمية والوسيمة اإلعالمية التي تصدر 
 % تقريبا لمتابعة )مجموعات خاصة باألصدقاء(. 55عنيا، مقابؿ 

إلى أف دافع االتصاؿ بمجموعات األصدقاء ما يزاؿ متقدما بشكؿ واضح عمى دافع  وتشير ىذه النتيجة
 الحصوؿ عمى الخدمة اإلعالمية مف صفحات الوسائؿ اإلعالمية المختمفة عمى شبكات التواصؿ االجتماعي.

حافة وتقدمت )الصفحات الخاصة بالمواقع اإلخبارية اإللكترونية( عمى )صفحات القنوات التمفزيونية والص
% مف 22.3الورقية والمحطات اإلذاعية( في نسب المتابعة عمى شبكات التواصؿ االجتماعي. وأوضح 

المبحوثيف أنيـ ال يتابعوف صفحات أو مجموعات محددة عمى شبكات التواصؿ االجتماعي.وكانت أدنى 
 % فقط .5.8نسب المتابعة ىي لصفحات المحطات اإلذاعية إذ بمغت 

مستويات النجاح التي حققتيا تمؾ المواقع في اجتذاب المتابعيف مف الشباب السعودي إذ  وتوضح ىذه النتائج
تقدمت صفحات المواقع اإللكترونية عمى صفحات وسائؿ اإلعالـ التقميدي ، وىي نتيجة تشير إلى أف 

المطموب ، توظيؼ وسائؿ اإلعالـ التقميدية لشبكات التواصؿ االجتماعي في مخاطبة الشباب مايزاؿ أقؿ مف 
ـ( قد أوضحت أف أف مواقع البث اإلذاعي والتمفزيوني العربي عمى 2119وكانت دراسة )الحمادي وآخريف، 

 اإلنترنت تتبع استراتيجية الحد األدنى في أدائيا.
والمالحظ أف متابعة الشباب السعودي لمصفحات والمجموعات عمى شبكات التواصؿ االجتماعي بحسب 

% مف 89.2أقؿ مف نسب االستخداـ العاـ لشبكات التواصؿ االجتماعي التي بمغت النسب السابقة تبقى 
 ( 3ىػ، ص1435الشباب السعودي ) المكينزي وآخروف، 

% مف الشباب المتابعيف لمصفحات اإلعالمية عمى شبكات 53وبحسب نتائج الدراسة فإف الذكور يمثموف 
% مف 51.4% مف المتابعيف، و 45.7نة( نسبة س 24 -21التواصؿ االجتماعي، ومثمت الفئة العمرية )

المتابعيف ذوو تخصصات عممية، وتصدرت المنطقتاف الشرقية ثـ الشمالية نسب المتابعة لمصفحات 
 % عمى التوالي.23.5% و24.7اإلعالمية عمى شبكات التواصؿ االجتماعي بنسبة 
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لة إحصائية بيف طالب وطالبات ( قد أكدت وجود فروؽ ذات دال149، ص2113وكانت دراسة )العضياني، 
الثانوية بمدينة الرياض في استخداميـ لمشبكات االجتماعية، وأف الفروؽ كانت إجماال لمصمحة اإلناث. وىو 
ما قد يشير إلى تفوؽ اإلناث في االستخداـ العاـ لمشبكات )مثؿ: إنشاء حساب في أكثر مف شبكة( مقابؿ 

 اإلعالمية عمى شبكات التواصؿ االجتماعي.تفوؽ الذكور نسبيا في متابعة الصفحات 
المركز الوطني ألبحاث أما في النتائج والمؤشرات الخاصة باستخداـ شبكات بعينيا فقد أوضحت دراسة 

أف الفروؽ كانت جوىرية وذات داللة إحصائية بيف الذكور ( 61ىػ، ص1435الشباب)المكينزي وآخروف، 
الجتماعي عبر االشتراؾ فييا وامتالؾ حساب خاص فييا، وكانت واإلناث في استخداميـ لشبكات التواصؿ ا

نستقراـ(، ولمصمحة الذكور في )يوتيوب(.  الفروؽ لمصمحة اإلناث في )تويتر، وا 
 

 الدوافع واإلشباعات:

فيما يتعمؽ بدوافع متابعة الصفحات اإلعالمية عمى وجو التحديد أوضحت النتائج أف دوافع 
و "التواصؿ مع الزمالء" و "تمضية وقت الفراغ" و "التعرؼ  "الحصوؿ عمى معمومات عامة"

عمى أصدقاء جدد" و "متابعة األخبار" قد حصمت عمى أعمى معدالت الموافقة مف عينة 
الدراسة، وكاف في المقدمة دافع "الحصوؿ عمى معمومات عامة" بينما حصمت دوافع "التحدث 

ضيع عممية" عمى أدنى درجات الموافقة مع اآلخريف في مواضيع سياسية أو عاطفية أو موا
 كدوافع لمتابعة الصفحات اإلعالمية عمى شبكات التواصؿ.

ورغـ تداخؿ تمؾ الدوافع بيف )النفعي( و )الطقوسي( إال أف ترتيب الدوافع يشير إلى أف الدوافع 
 ( بحسب مدخؿ االستخدامات واإلشباعات قد جاءت في مقدمةInstrumental Motivesالنفعية )

دوافع الشباب السعودي في متابعة الصفحات اإلعالمية عمى شبكات التواصؿ االجتماعي، 
وىي الدوافع اليادفة إلشباع حاجات معينة مثؿ التعرؼ عمى الذات، ومراقبة البيئة، والحصوؿ 

(، فنجد أف الدافع الطقوسي Ritualized Motivesعمى األخبار والمعمومات. أما الدوافع الطقوسية )
برز "تمضية وقت الفراغ" جاء في الترتيب الثالث بعد دافعيف نفعييف ىما: الحصوؿ عمى األ

 المعمومات والتواصؿ مع اآلخريف.
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( التػػي أظيػػرت أف الػػدوافع 169، ص2113وتتفػػؽ النتيجػػة السػػابقة مػػع دراسػػة )العضػػياني، 
دوافػػع اسػػتخداميـ النفعيػػة لطػػالب المرحمػػة الثانويػػة وطالباتيػػا بمدينػػة الريػػاض جػػاءت فػػي مقدمػػة 

لمشػػػبكات االجتماعيػػػة، مثػػػؿ: "الحصػػػوؿ عمػػػى المعمومػػػات، والتواصػػػؿ مػػػع األصػػػدقاء، والحصػػػوؿ 
عمى أخبار، ومشاركة اآلخػريف آراءىػـ وأفكػارىـ"، فػي حػيف جػاءت الػدوافع الطقوسػية فػي المرتبػة 

 الثانية، مثؿ : "شغؿ وقت الفراغ، والتعود، والتغمب عمى الشعور بالوحدة".
( التػػػػػػػػػي أكػػػػػػػػػدت أف 33، ص2114يضػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػع نتػػػػػػػػػائج دراسػػػػػػػػػة )عبدالصػػػػػػػػػادؽ، وتتفػػػػػػػػػؽ أ

دوافعالتعرضػػػالنفعية كانػػػت فيمقدمةدوافعالشػػػبابالجامعي البحرينيمشػػػبكات التواصػػػالالجتماعي، فػػػي 
 حيف جاءتالدوافعالطقوسية فيالمرتبةالتالية،مثمتقميالإلحساسبالوحدة.

عمػػػػى مواقػػػػع التواصػػػػؿ فقػػػػد  أمػػػػا اإلشػػػػباعات المتحققػػػػة مػػػػف متابعػػػػة الصػػػػفحات اإلعالميػػػػة
أوضػػحت النتػػائج أف إشػػباعات "رفػػع المسػػتوى الثقػػافي" و " دعػػـ التفاعػػؿ االجتمػػاعي" و "التعػػرؼ 
عمػػى الثقافػػات األخػػرى" و "المسػػاعدة عمػػى مناقشػػة المواضػػيع" قػػد حصػػمت عمػػى أعمػػى معػػدالت 

صػػػػػػؿ الموافقػػػػػػة مػػػػػػف عينػػػػػػة الشػػػػػػباب الػػػػػػذيف يتػػػػػػابعوف الصػػػػػػفحات اإلعالميػػػػػػة عمػػػػػػى شػػػػػػبكات التوا
االجتماعي، وىي إشباعات تتناسب إلى حد كبير مع طبيعة الخدمة اإلعالمية المتوقعػة فػي تمػؾ 

 الصفحات.
بينمػػػا حصػػػمت إشػػػباعات "زيػػػادة التحصػػػيؿ الدراسػػػي" و "التقميػػػؿ مػػػف المخػػػاوؼ" عمػػػى أدنػػػى 

 درجات الموافقة كإشباعات وتأثيرات لمتابعة الصفحات اإلعالمية عمى شبكات التواصؿ.
احثوا االتصػػػػػػاؿ الحاجػػػػػػات التػػػػػػي يمكػػػػػػف إشػػػػػػباعيا وفقػػػػػػا لنظريػػػػػػة االسػػػػػػتخدامات ويقسػػػػػػـ بػػػػػػ

واإلشػػػػباعات فػػػػي بحػػػػوث اإلنترنػػػػت إلػػػػى حاجػػػػات )معرفيػػػػة، وعاطفيػػػػة، وشخصػػػػية، واجتماعيػػػػة، 
، 1998وىروبية( واألخيرة ترتبط بيدؼ التخمص مف المشػكالت عػف طريػؽ الترفيػو )عبدالسػالـ، 

 (.93ص
شػػػػباعات التػػػػي يحققيػػػػا الشػػػػباب السػػػػعودي مػػػػف متابعػػػػة وتوضػػػػح النتػػػػائج أف الحاجػػػػات واإل

الصػػفحات اإلعالميػػة عمػػى شػػبكات التواصػػؿ االجتمػػاعي ىػػي حاجػػات معرفيػػة )معمومػػات(، تمييػػا 
 اإلشباعات المرتبطة بالتواصؿ االجتماعي، مثؿ )دعـ التفاعؿ االجتماعي( .
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إلػى ترتيػب ( التي توصػمت 314، ص2114وتتفؽ ىذه النتيجة جزئيا مع دراسة )منصور، 
الحاجات/اإلشػػػػباعات التػػػػي يحققيػػػػا الشػػػػباب الجػػػػامعي األردنػػػػي مػػػػف اسػػػػتخداـ شػػػػبكات التواصػػػػؿ 
االجتمػػػػػاعي، بػػػػػدءًا بالحاجػػػػػات المعرفيػػػػػة تمييػػػػػا الوجدانيػػػػػة ثػػػػػـ الشخصػػػػػية ثػػػػػـ حاجػػػػػات التواصػػػػػؿ 

 االجتماعي وانتياء بحاجات اليروب مف الواقع ومؿء الفراغ.
 

 الفروق والدالالت: 
تبار العالقة بيف المتغيرات الديموغرافية ودرجة متابعة الصفحات اإلعالمية أوضحت نتائج اخ

أف الفروؽ كانت دالة إحصائيا بيف الذكور واإلناث في متابعتيـ لصفحات المواقع اإللكترونية 
% تقريبًا، وكانت الفروؽ دالة إحصائيا في متابعة 57اإلخبارية، لصالح الذكور بنسبة 

 % تقريبًا.58شبكات التواصؿ االجتماعي، لصالح اإلناث بنسبة  مجموعات األصدقاء عمى
وتشير النتيجة السابقة إلى تفوؽ الذكور نسبيا في الدوافع النفعية مقابؿ تفوؽ اإلناث في الدوافع 

( التي أشارت إلى عدـ 151، ص2113الطقوسية ، وىي نتيجة الحظتيا دراسة )العضياني، 
يف طالب المرحمة الثانوية وطالباتيا بمدينة الرياض في دوافع وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ب

 استخداميـ لشبكات التواصؿ االجتماعي.
ومع ذلؾ  الحظت أف الدوافع الطقوسية سجمت نسبة أكبر في الموافقة عمييا مف اإلناث، إذ 

%( 91.9حظيت عبارة "تساعد الشبكات عمى تمضية وقت الفراغ" بنسبة موافقة بمغت )
( 4.31%( مف الذكور، وبمتوسط بمغ )84.7( درجة، لدى اإلناث، مقابؿ )4.46وبمتوسط بمغ )

 درجة.
وفي متغير العمر أوضحت النتائج أف الفروؽ كانت دالة إحصائيا بيف الفئات العمرية الثالث 
 في متابعتيـ لصفحات المواقع اإللكترونية اإلخبارية والصحؼ الورقية ، لصالح الفئة العمرية

 % تقريبًا.52سنة(  بنسبة  24 -21)
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وكانت الفروؽ دالة إحصائيا بيف الفئات العمرية الثالث في متابعتيـ لصفحات القنوات 
%، وىذه الفئة تمثؿ 43.6سنة(  بنسبة  19 – 15التمفزيونية، لصالح الفئة العمرية األصغر )
 غالبا الطالب في المرحمة ما قبؿ الجامعية. 

بقة مؤشرات ميمة لمقائـ باالتصاؿ في وسائؿ اإلعالـ التقميدية )صحافة ، وتضع النتيجة السا
إذاعة، تمفزيوف( بخصوص اىتمامات الشباب السعودي حسب الفئة العمرية وعمى وجو التحديد 

 أثناء متابعتو لمصفحات والمجموعات المختمفة في شبكات التواصؿ. 
غير دالة إحصائيا بيف ذوي التخصصات أما في متغير )التخصص الدراسي( فقد كانت الفروؽ 

األدبية وذوي التخصصات العممية في متابعتيـ لمصفحات والمجموعات اإلعالمية وغير 
 اإلعالمية في شبكات التواصؿ االجتماعي.

وكانت الفروؽ دالة إحصائيا بيف مف شممتيـ الدراسة في المناطؽ الخمس في متابعتيـ 
صفحات المواقع اإلخبارية، إذ كانت نسبة متابعة صفحات لمصفحات التمفزيونية واإلذاعية و 

القنوات التمفزيونية بيف المبحوثيف في المنطقة الشمالية أعمى نسبيا مف المناطؽ األخرى، وكانت 
نسبة متابعة صفحات المحطات اإلذاعية بيف المبحوثيف في المنطقة الشرقية أعمى نسبيا مف 

ت المواقع اإلخبارية بيف المبحوثيف في المنطقتيف المناطؽ األخرى. ونسبة متابعة صفحا
 الشمالية والوسطى أعمى نسبيا مف المناطؽ األخرى.

وربما يرتبط التفوؽ في متابعة الصفحات اإلعالمية عمى شبكات التواصؿ بالخبرة في استخداـ 
شبكات التواصؿ بشكؿ عاـ )سنوات االستخداـ( فقد أوضحت دراسة )المكينزي وآخريف، 

( وجود عالقة بيف متغير )المنطقة الجغرافية( والخبرة في استخداـ شبكات 71ىػ، ص1435
التواصؿ االجتماعي، فقد كانت الفروؽ الفروؽ لمصمحة المنطقة الشرقية ثـ الوسطى ثـ 
الشمالية مف حيث نسبة ذوي الخبرة األعمى في استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي )أربع 

يصعب الجـز بأف عامؿ ارتفاع معدؿ الخبرة في استخداـ مواقع سنوات فأكثر(. ومع ذلؾ 
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التواصؿ ىو السبب الوحيد الذي يفسر ارتفاع مستويات اإلقباؿ عمى متابعة الصفحات 
 اإلعالمية في منطقة دوف أخرى .

 
 التوصيات:

  إجراء دراسات تحميمية لصفحات وحسابات وسائؿ اإلعالـ التقميدية السعودية في شبكات
صؿ االجتماعي، ومقارنتيا بصفحات وحسابات دولية ناجحة عمى شبكات التواصؿ التوا

بيدؼ التعرؼ جوانب الضعؼ والقوة في جوانب الشكؿ والمضموف االتصالي باإلضافة 
 إلى جوانب التقنية المستخدمة.

  إجراء دراسات ميدانية أكثر عمقا تكشؼ عف طبيعة احتياجات واىتمامات جميور
 الجتماعي في السعودية وفي المنطقة العربية عموما.شبكات التواصؿ ا

  أف يحرص القائـ باالتصاؿ في الصفحات اإلعالمية عمى شبكات التواصؿ االجتماعي
عمى انتياج أساليب غير تقميدية في التواصؿ مع جميور الشبكات ، وخاصة فئة 

 الشباب التي تمثؿ نسبة كبيرة مف مستخدمي تمؾ الشبكات. 
   سسات اإلعالمية السعودية خططا واضحة الستثمار الوظيفة اإلخبارية أف تضع المؤ

واإلعالمية في شبكات التواصؿ االجتماعي، بما يزيد مف كفائتيا اإلعالمية واالتصالية 
 ويواكب االتجاه المتزايد لمجميور نحو تمؾ الشبكات
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 المراجع:

 أوال: الوراجغ الؼربٍت:

ذأشُر اضرخذاَ اإلٔررٔد ػًٍ اضرخذاِاخ ؽالب اٌجاِؼاخ اٌطؼىدَح ٌىضائً هـ(. 1425آي ضؼىد، ٔاَف تٓ شُٕاْ. ) .1

ِجٍح وٍُح اِداب تجاِؼح اٌٍّه ضؼىد، َ  االذظاي اٌجّاهُرٌ )دراضح ػًٍ ػُٕح ِٓ ؽالب اٌجاِؼاخ اٌطؼىدَح(.

 (.397-339،  )ص 2، ع 17

اضرخذاِاخ  -َ( اإلٔررٔد واإلراػح واٌرٍفسَى2119ْاًِ،  رلُح ِظطفً، )اٌحّادٌ، اٌظادق. حُذاش ، أحّذ، و .2

( اذحاد ئراػاخ اٌذوي اٌؼرتُح، 68اإلٔررٔد فٍ ِجاي اٌثس اإلراػٍ واٌرٍفسَىٍٔ ،  ضٍطٍح تحىز ودراضاخ ئراػُح )

 ذىٔص.

دراضح وطفُح ُِذأُح  َ( "ذؼرع اٌشثاب اٌطؼىدٌ ٌٍشثىاخ االجرّاػُح،2112اٌسوِاْ، آالء تٕد ضؼىد ئتراهُُ. ) .3

ػًٍ ػُٕح ِٓ اٌطالب واٌطاٌثاخ اٌجاِؼُُٓ فٍ ِذَٕح اٌرَاع" ػّٓ: إٌّرذي اٌطٕىٌ اٌطادش ٌٍجّؼُح اٌطؼىدَح 

جّادي  24-23اٌرَاع،  -ٌإلػالَ واالذظاي "اإلػالَ اٌجذَذ ..اٌرحذَاخ إٌظرَح واٌرطثُمُح" جاِؼح اٌٍّه ضؼىد

 2112َ أترًَ 16-15هـ اٌّىافك 1433األوًٌ 

(. اضرخذاَ اٌشثىاخ االجرّاػُح ٌذي ؽالب وؽاٌثاخ اٌّرحٍح اٌصأىَح تّذَٕح 2113اٌؼؼُأٍ، ٔاهص تٓ خاٌذ. ) .4

 اٌرَاع واإلشثاػاخ اٌّرحممح ِٕها. رضاٌح ِاجطرُر غُر ِٕشىرج. اٌرَاع: جاِؼح اٌٍّه ضؼىد، وٍُح اِداب.

. حافح اٌرمٍُذَح اًٌ اإلػالَ االجرّاػٍ وطحافح اٌّىاؽٓاإلػالَ اٌجذَذ: ِٓ اٌظ(. 2111اٌمرٍٔ، ػٍٍ تٓ شىًَ. ) .5

 اٌرَاع: ِطاتغ هال ذىزَغ شروح اٌجرَطٍ. 

اٌّىُٕسٌ، ػادي ػثذاٌمادر. اٌطُف، ػثذاٌّحطٓ تٓ فهذ. اٌىردٌ، خاٌذ ئتراهُُ. ِٕظىر، حطٓ ِحّذ. اٌّثُؼُٓ،  .6

ّاػٍ وأشرها فٍ اٌشثاب اٌطؼىدٌ، ِٓ هـ( "شثىاخ اٌرىاطً االجر1435ػاوف ِحّذ. اٌغٍٍُ، ػثذاٌّجُذ ِحّذ، )

 إٌاحُح االجرّاػُح وإٌفطُح واألُِٕح "  اٌّروس اٌىؽٍٕ ألتحاز اٌشثاب ، جاِؼح اٌٍّه ضؼىد.

واإلشثاػاخ اٌّرحممح ِٕها  YouTubeاضرخذاِاخ اٌشثاب اٌطؼىدٌ ٌّىلغ اٌُىذُىب  (. 2112إٌّرشرٌ، فاذٓ َرُُ. ) .7

 ٌرَاع: جاِؼح اٌٍّه ضؼىد, وٍُح اِداب. . رضاٌح ِاجطرُر، ا: دراضح ِطحُح

دراضح ِمارٔح ٌٍّىالغ  -َ( "ذأشُر شثىاخ اٌرىاطً اإلجرّاػٍ ػًٍ جّهىر اٌّرٍمُٓ 2112إٌّظىر ، ِحّذ ) .8

اٌؼرتُح أّٔىرجاً" رضاٌح ِاجطرُر فٍ اإلػالَ واالذظاي، وٍُح اِداب واٌررتُح،  -اإلجرّاػُح واٌّىالغ اإلٌىررؤُح 

 ٌؼرتُح فٍ اٌذأّارناألوادَُّح ا

 ، اٌماهرج: ػاٌُ اٌىرة. 3، ؽٔظرَاخ اإلػالَ واذجاهاخ اٌرأشُر(. 2010ػثذ اٌحُّذ، ِحّذ. ) .9

(. أّٔاؽ ودوافغ اضرخذاَ اٌشثاب اٌّظرٌ ٌشثىح االٔررٔد، ػّٓ: اٌّإذّر اٌؼٍٍّ اٌراتغ 1998ػثذ اٌطالَ، ٔجىي. ) .11

 .1998جاِؼح اٌماهرج، وٍُح اإلػالَ، ِاَى ٌىٍُح اإلػالَ: اإلػالَ ولؼاَا اٌشثاب. اٌماهرج: 

(. ذأشُر اضرخذاَ اٌشثاب اٌجاِؼٍ فٍ اٌجاِؼاخ اٌخاطح اٌثحرَُٕح ٌّىالغ 2114ػثذ اٌظادق، ػثذاٌظادق حطٓ. ) - .11

، 1، ع7اٌرىاطً االجرّاػٍ ػًٍ اضرخذاِهُ وضائً االذظاي اٌرمٍُذَح. اٌّجٍح األردُٔح ٌٍؼٍىَ االجرّاػُح، ِج 

 (.59 -33)ص
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َ( اضرخذاَ اٌمٕىاخ اٌرٍفسَىُٔح اإلخثارَح ٌرفاػٍُح شثىاخ اٌرىاطً اإلجرّاػٍ: حاٌح 2112ّارٌ، فاؽّح اٌسهراء، )ػ .12

،  2112خالي ػاَ  24"اٌفُص تىن " دراضح ِطحُح ٌؼُٕح ِٓ طفحاخ "اٌفُص تىن" ٌمٕاذٍ "تٍ تٍ ضٍ و فرأص 

 ِاجطرُر، وٍُح اٌؼٍىَ اٌطُاضُح واإلػالَ، جاِؼح اٌجسائر.

(. دور شثىاخ اٌرىاطً االجرّاػٍ فٍ ذحمُك احرُاجاخ اٌشثاب اٌجاِؼٍ األردٍٔ. اٌّجٍح 2114ِٕظىر، ذحطُٓ. ) .13

 (.316 – 287، )ص2، ع7األردُٔح ٌٍؼٍىَ االجرّاػُح، ِج 
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