
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

           

  
 

 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 5102 ديسمبر /أكتىبر  - التاسعالعدد   - الجمعيت المصريت للعالقاث العامت  عه  دوريت علميت محكمت تصدر

 

 

 

 
  فً عصر وسائل اإلعالم الرقمٌةالنوموفوبٌا 

 

 9ص  ... (القاهرة)جامعة  انشراح الشال  أ.د/                                                                                              
 

 
 

 

  الٌوم(المصري , الوفداألهرام ,: )دراسة تحلٌلٌة لصحف - ٌونٌو 33المصرٌة لثورة معالجة الصحف 
 

 33ص...  (سٌناءجامعة ) خالد أحمد مسعد  /د                                                                                    
 

 

 ( واإلشباعات المتحققة فً زٌادة الوعى البٌئًتوتٌرعالم الجدٌد )إلاستخدامات طالب الجامعة لوسائل ا 

 المملكة العربٌة السعودٌة -دراسة مٌدانٌة على طالب بعض الكلٌات بجامعة الحدود الشمالٌة 
 

 

 63...  ص (الحدود الشمالٌة)جامعة  عبد هللا عبد هللا محمد الوزان/ د                                                          
 
 

 

  بحث مٌدانى -اإلخبارٌة ودوره فً تعزٌز االتجاه نحو قبول اآلخراستخدام الشباب الجامعً للمواقع أنماط 
 

  013( ... صسٌناء)جامعة  دروٌش خٌري فرج  /د                                                                                 
 

 

 ًفً مصر العالقة بٌن ملكٌة وسائل اإلعالم وصنع القرار السٌاس 
 

 025... ص (سٌناء)جامعة  السٌد عبد الرحمن علً  /د                                                                                     
 

 
 

 
 

 

 توظٌف التقنٌات الحدٌثة فً مجال العالقات العامة دراسة وصفٌة 
 

 099ص  محمد بن سعود اإلسالمٌة( ...اإلمام آرام إبراهٌم أبو عباة ) جامعة                                            
 
 

 

                                                                               

 
 

 
                                                                                           

 اٌشثىح اٌمىِيح ٌٍّعٍىِاخ اٌعٍّيح واٌتىٕىٌىجيح 

 @  1025جّيع اٌحمىق ِحفىظح 
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     ا صّا  ِ  ثح و م ا ٌتا    اٌح ىي  ٍ    جح  صتا  جاِع  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مجلت بحىث العالقاث العامت الشرق األوسط

JPRR.ME)) 
 دوريت علميت محكمت

 

 2315 دٌسمبر/  أكتوبر – التاسعالعدد 
 

 مؤسسها

 رئيس مجلس اإلدارةو

 حاتم محمد عاطف /د  

 EPRA ئيش  

  

  

 رئيس التحرير

 عجىةأ.د/ علي السيد 

  صتا  اٌعاللاخ اٌعاِح واٌعّيد   

 ا صثك ٌىٍيح اإل الَ جاِعح اٌماه ج 

  EPRA ئيش اٌٍجٕح اٌعٍّيح تـ
           

                 

 مديـر التحرير                      

 أ.د / محمد معىض إبراهيم 

  صتا  اإل الَ تجاِعح  يٓ شّش   

 جاِعح صيٕا واٌعّيد ا صثك ٌىٍيح اإل الَ 

  EPRA ئيش اٌٍجٕح االصتشا  ح تـ
  

 مساعدو التحرير                   

 أ. د/ رزق سعد عبد المعطي       
  

  تىٍيح اإل الَ وا ٌضٓ  صتا  اٌعاللاخ اٌعاِح 

 جاِعح ِ   اٌدوٌيح 
  

  

 السيد عبد الرحمه علي /د  

 اإل الَ  ىٕىٌىجيا ِد س اٌعاللاخ اٌعاِح تىٍيح 
 جاِعح صيٕا  

 

 صبري محمد سليمان

 ع تيح اٌٍغح اٌ ِدلك 

 
  

 المراسالث

 الجمعيت المصريت للعالقاث العامت

 جّهى  ح ِ   اٌع تيح
 اٌدل  -اٌجيزج 

 شا ع  حّد اٌز اخ 1 -تيٓ اٌض ا اخ 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

 

 

 هيئة التحكيم العلمية للبحوث
 

 علً السٌد عجوة /.دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعمٌد األسبق لكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 الحدٌديمنى سعٌد  /.دأ
 جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون المتفرغ بكلٌة اإلعالم 

  

 ٌاس خضٌر البٌاتً /أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكٌل عمٌد كلٌة المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانٌة  

                جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجٌا                        
                    

 انشراح الشال /أ.د
  وتى اٖ اٌدوٌح    اآل اب واٌعٍىَ اإلٔضأيح ِٓ   ٔضا ()أستاذ اإلعالم المتفرغ  بكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة  

  

 حسن عماد مكاوي /أ.د
 جامعة القاهرة - كلٌة اإلعالمالسابق لعمٌد ال -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون                      

  

  نسمة ٌونس /أ.د
    كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة   –اإلذاعة والتلفزٌون  أستاذ                             

  

 محمد معوض إبراهٌم /أ.د
 أستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عٌن شمس والعمٌد األسبق لكلٌة اإلعالم بجامعة سٌناء

  

 سامً السٌد عبد العزٌز /أ.د
 لكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة األسبقالعمٌد  -أستاذ العالقات العامة واالتصاالت التسوٌقٌة 
  

 عبد الرحمن بن حمود العناد /أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلٌة اآلداب                    

  

 محمود ٌوسف مصطفى عبده  /أ.د
 جامعة القاهرة -كلٌة اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة ل السابق كٌلالوأستاذ العالقات العامة و      

  

 سامً عبد الرؤوف محمد طاٌع   /أ.د
  جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة  بكلٌة اإلعالم                                  

  

 بسٌونً إبراهٌم حمادة /أ.د
       جامعة القاهرة  -أستاذ اإلعالم السٌاسى والرأى العام بكلٌة اإلعالم                           

  

 شرٌف دروٌش مصطفى اللبان /أ.د      
 جامعة القاهرة -لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة  كلٌة اإلعالمووكٌل  – أستاذ الصحافة

  

 حسن علً محمد علً /أ.د
 جامعة المنٌا -والتلفزٌون ورئٌس قسم اإلعالم بكلٌة اآلداب أستاذ اإلذاعة 

  

 عابدٌن الدردٌر الشرٌف /أ.د
  لٌبٌا -أستاذ اإلعالم وعمٌد كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة بجامعة الزٌتونة  

  

  محمود حسن إسماعٌل /أ.د                              
 جامعة عٌن شمس -معهد الدراسات العلٌا للطفولة  - األطفالاإلعالم وثقافة أستاذ                

 
  

 حمدي حسن أبو العٌنٌن /أ.د
 أستاذ اإلعالم وعمٌد كلٌة اإلعالم واأللسن نائب رئٌس جامعة مصر الدولٌة                     

      

  

 عثمان بن محمد العربً /أ.د
 جامعة الملك سعود -بكلٌة اآلداب أستاذ العالقات العامة والرئٌس السابق لقسم اإلعالم 

  

 ولٌد فتح هللا مصطفى بركات /أ.د
 القاهرة  جامعة -ووكٌل كلٌة اإلعالم لشئون الطالب أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون                    

  

  تحسٌن منصور رشٌد منصور /دأ. 
 األردن -جامعة الٌرموك بأستاذ العالقات العامة بكلٌة اإلعالم 

  

 محمد عبد الستار البخاري /أ.د
  

 بروفٌسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاٌة، كلٌة الصحافة، جامعة مٌرزة أولوغ بٌك القومٌة األوزبكٌة 
  

 علً قساٌسٌة     /أ.د 
  

 3جامعة الجزائر  –أستاذ دراسات الجمهور والتشرٌعات اإلعالمٌة بكلٌة علوم اإلعالم واالتصال 
  

 جمعةرضوان بو  /أ.د
 جامعة الجزائر -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

http://www.univie.ac.at/
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 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة
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  يّـــــا  تعٍـــــك تأتهـــــان حمـــــىق إٌشـــــ  واٌطثـــــع ٌٍٕضـــــوح اٌّطثى ـــــح  و اإلٌىت ؤيـــــح.
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 االفتتاحية
      

ديسمبر من  أكتوبر/ تتواصل صدور أعداد المجمة بانتظام منذ بداية إصدارىا في عام الثالثالفي      
متعددة ألساتذة ومتخصصين تضم أبحاثًا ورؤى عممية متتابعة أعداد  ثمانية منيا ليصدر – 3102العام 

 وباحثين من مختمف دول العالم.
من المجمة "  التاسعد دالع" نقدم لمباحثين فى الدراسات اإلعالمية والميتمين بيذا المجال  وىا نحن    

رسائل لوممخصات بحوثًا ورؤى عممية لألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين  حيث يضم بين دفتيو
 .أقسام وكميات اإلعالم بالجامعات العربية المختمفةعممية ُنوقشت في 

  

المجمة ىي أول دورية عممية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق وال ريب أن      
ضالتيم التي ينشدونيا في النشر  نتاجيم لممجتمع العمميإجد األساتذة الراغبون فى تقديم قد و و األوسط. 

، وأيًضا من المجمة من خالل مندوبييا عمى مستوى العالم العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا
 خالل موقعيا اإللكتروني.

 وذلك باعتراف سام اإلعالم فى الجامعات المصرية؛بنفس درجة المجالت العممية ألق المجمة تم تقييم    
 .األول عددىاعمى  اطالعيمعالم( لترقية أعضاء ىيئة التدريس بعد إية )تخصص المجنة العمم

    

أعضاء ىيئة التدريس لنشر بحوث مجمة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط نافذة جديدة  تعد    
 طمبة وطالبات مرحمة الدكتوراة.وكذا  أستاذ مساعد وأستاذالراغبين في التقدم لمترقي لدرجتي 

أ.د/ انشراح الشال بالعالم العربي تطالعنا المجمة في البداية بمشاركة جد رائعة ألحد أساتذة اإلعالم    
 عن: "النوموفوبيا في عصر وسائل اإلعالم الرقمية".)مصر( من 
كما نطالع في ىذا العدد بحوثًا مقدمة لمنشر العممي بيدف تكوين رصيد لمباحثين من أعضاء ىيئة     

           والذي قدم دراسة بعنوان: )مصر(من  د/ خالد أحمد مسعدالتدريس لمتقدم لمترقية لدرجة أستاذ منيم: 
، الوفد، المصري اليوم"، دراسة تحميمية لصحف األىرام –يونيو  21" معالجة الصحف المصرية لثورة 

دراسة بعنوان: " استخدامات طالب الجامعة لوسائل  )مصر(من  د/ عبد اهلل عبد اهلل محمد الوزانوقدم 
دراسة ميدانية من طالب بعض  –اإلعالم الجديد )تويتر( واإلشباعات المتحققة في زيادة الوعي البيئي 

من  د/ فرج خيري درويشة السعودية"، وكذلك قدم الكميات بجامعة الحدود الشمالية بالمممكة العربي
دراسة بعنوان: " أنماط استخدام الشباب الجامعي لممواقع اإلخبارية ودوره في تعزيز االتجاه نحو  )مصر(

دراسة بعنوان: " العالقة  )مصر(من  د/ السيد عبد الرحمن عليبحث ميداني، كما قدم  –قبول اآلخر 
 الباحثة/آرام إبراهيم أبو عباةوكذا قدمت  .بين ممكية وسائل اإلعالم وصنع القرار السياسي في مصر "



بحثًا بعنوان: " توظيف التقنيات الحديثة في  )السعودية(من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من 
 مجال العالقات العامة دراسة وصفية ".

 
 

ومن المعموم لمجميع  .وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول     
أن بحوث األساتذة ال تخضع لمتحكيم وذلك طبًقا لمقواعد المتبعة لمنشر العممي في المجالت العممية. أما 

ألعمى والطالب المسجمين لدرجة لمدرجة ا الترقيألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى البحوث المنشورة 
 فتخضع جميعيا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين. ةالدكتورا
وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      

ت العممية قبل تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديال
 النشر.
فى تخصص العالقات العامة بشكل وأخيرًا وليس آخًرا ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممي       

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام.

                                                                                                   
 

                                                                
 

 

 

 

 

 

 رئيس تحرير المجلة
عجوة يأ.د/ عل  

 



 

 

 

 

 اإلشببعبث( وتويرتاجلذيذ ) اإلعالماستخذامبث طالة اجلبمعت لوسبئل   
  املتحققت يف زيبدة الوعى البيئي

 اململكت العربيت السعوديت –دراست ميذانيت على طالة بعض الكليبث جببمعت احلذود الشمبليت 
 

 

 إعداد

 

()*عبد هللا عبد هللا محمد الوزان / د
 

  

 

 

 

 

                                                           

)*( 
 جامعة الحدود الشماليةز –أستاذ اإلعالم والعالقات العامة المساعد 





 استخدامات طالب الجامعة لوسائل اإلعالم الجديد:  عبد هللا عبد هللا محمد الوزاند/  46 

 اإلشجبعبد( ورىيزرانجذيذ ) اإلعالواسزخذايبد طالة انجبيعخ نىسبئم   

 انًزحققخ في زيبدح انىعً انجيئي

 انًًهكخ انعرثيخ انسعىديخ –دراسخ ييذاَيخ عهً طالة ثعض انكهيبد ثجبيعخ انحذود انشًبنيخ  

عبد هللا عبد هللا محمد الوزاند/                                           
 

                                                               
dr.a.elwazzan@gmail.com 

 جامعة الحدود الشمالية                                                                                            
      
ىة:مقدم

 

 –ر يتتو  –الجديدة المتمثمة في وسائؿ التواصؿ االجتماعي )الفيس بوؾ  اإلعالـالقت وسائؿ      
، خاصة جميور الجماىير في مختمؼ أنحاء العالـ اليوتيوب( إقباال غير مسبوؽ مف قبؿ جميع فئات

مف  ، إلخراج طاقاتيـ الكامنة عندىـ بدال، حيث وجدوا فييا متنفسا ليـالشباب مف طالب الجامعات
ذاعة وتميفزيوفالمكوث أماـ وسائؿ االتصاؿ التق ، فقد أتاحت ليـ ىذه الوسائؿ الحديثة ميدية مف صحافة وا 

فرصة التواصؿ واالتصاؿ، والتعبير بحرية عف آرائيـ وتطمعاتيـ المستقبمية دوف رقيب أو حسيب عمى 
 تصرفاتيـ.

، حيث أف الخميجييف يفضموف لجديدةا اإلعالـيستخدموف وسائؿ  فيكاد يكوف معظـ الشباب الجامعي
، وىـ يمثموف أغمبية في دوؿ الخميج ئة الشباب مف ىـ دوف سف الثالثيفخاصة ف تويتراستخداـ وسيمة 

، اىتماميـ بو يصؿ إلى درجة مرتفعة، فتويتر، لذا نجد إقباال كبيرا مف الطالب الجامعييف عمى (1)العربي 
، ويتصدر السعوديوف  قائمة أكثر شعوب العالـ تغريدا (2)ريتفي تو  اظـ منيـ يممكوف حسابً والسواد األع
في موقع   BI intelligenceحصائيات إلوقد كشفت دراسة حديثة قاـ بيا قسـ ا (3)تويترعمى وسيمة 

insider BUSINESS   يف النشط تويترأف السعودية تتصدر دوؿ العالـ مف حيث نسبة مستخدمي
ة يغردوف عمى في المممك اإلنترنت% مف مستخدمي 41، فما يوازى رنتاإلنتمقارنة بحجـ مستخدمي 

، وىى بذلؾ تتفوؽ وفؽ ىذا المعيار عمى دوؿ مثؿ الواليات المتحدة االمريكية بانتظاـ تويترشبكة 
%، 23عمى التوالي  اإلنترنت فييما مف إجمالي مستخدمي تويتروالصيف  والتي بمغت نسبة مستخدمي 

السعودية يصؿ خمسة مالييف في  تويترمستخدمي  ئيات الحديثة  أف عددتقوؿ اإلحصا، و 19%
، ويتصدروف %44في العالـ العربي بحدود  تويتراستخداما ل األكثركما يعد السعوديوف .  (4)مستخدـ

 ، يؤكد ذلؾ ما جاء  في دراسة صادرة عف شركة (5)تويترتأثيرا عمى  األكثرربية قائمة المائة شخصية ع
عالميا مف حيث عدد مستخدمي )جموباؿ ويب إنديكس( تفيد أف السعودييف سجموا أعمى نسبة نمو 

 .(6)تويتر
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، وعمييـ يكوف صالح ( مف الشرائح اليامة في المجتمع21-18ويعد طالب الجامعة السعوديوف )     
تقدـ المنشود والتنمية مجتمعيـ فبتقدميـ ومسايرتيـ لمتكنولوجيا المتقدمة يرتقى مجتمعيـ ويصؿ إلى ال

، والتي تويترالشاممة ، فيؤالء الطالب معظميـ مف مستخدمي وسائؿ التواصؿ االجتماعي خاصة وسيمة 
تمدىـ بكافة المعمومات التي يريدونيا في جميع المجاالت وشتى النواحي ، ىذا فضال عف زيادة 

، لذا جاءت ىذه الدراسة لمعرفة طبيعة معموماتيـ في الوعى البيئي وذلؾ لمراغبيف فيو والمتابعيف لو 
المتحققة منو في زيادة الوعى  اإلشباعاتالجديد )تويتر( و  اإلعالـاستخدامات طالب الجامعة لوسائؿ 

 لدييـ.  البيئي
  :مذكلةىالدرادة

ا ا كبيرً اليوتيوب( تمعب دورً – تويتر –الجديد األشير عالميا ) الفيس بوؾ  اإلعالـصبحت وسائؿ أ     
المعرفية والخبرية و  واإلعالمية، خاصة النواحي السياسية ا في جميع المجاالت وشتى النواحيومؤثرً 

مقبميف عمييا بشكؿ  ، مما جعؿ الشبابت ليست لغيرىا مف الوسائؿ األخرى، لما ليا مف مميزاالترفيييةو 
الذيف يروف فييا  ، بؿ إف ىذه الوسائؿ صارت كاإلدماف لعامة الناس خاصة فئة طالب الجامعةكبير

ثبات لمذات صفة الخصوصية  فيـيكاد يتأثر بيا معظـ الشباب تأثيرا كبيرا خاصة طالب الجامعة، و ، وا 
لذى يستقطب طالب ا تويتر، خاصة بوؾ واليوتيوب والفيس تويتريستخدموف الكثير مف ىذه الوسائؿ ك

لسعودييف أكثر ا: أف يفيد مىعمى ذلؾ نتائج  مسح  إليكتروني مح تف، كما أكديالجامعة السعودي
( مشاركا مف 6144، فمف إجمالي عينة شممت )ارنة بالشبكات االجتماعية األخرىمق تويتراستخداما ل

، الجديد اإلعالـا عمى صعيد وسائؿ ىذ. (7)تويتر% منيـ يستخدموف 87فئات عمرية مختمفة تبيف أف 
مف الشباب اىتماماتيـ ليست أما مف ناحية تعرض الشباب لممعمومات البيئية، فمعموـ سمفا أف الكثير 

، وىنا تكمف المشكمة ىؿ طالب الجامعة أفراد لمغاية الً لدييـ يكاد يكوف قمي ، بؿ إف الوعى البيئيبيئية
ؿ جوىري في زيادة وعييـ والتي تساىـ بشك اإلشباعاتلكى ينيموا مف بعض  تويترالعينة يستخدموف 

، وىذا ما نود معرفتو مف خالؿ ىذه يمروف عميو مرور الكراـ البيئي؟ أـ أف البيئة لدييـ شيء ثانوي
الدراسة، لذا فضؿ الباحث إلقاء الضوء عمى ىذه المشكمة التي لـ يناقشيا إال القميؿ مف الباحثيف خاصة 

ضال عف أىمية الفئة المستيدفة وىـ طالب ىذا ف -عمى حد عمـ الباحث -تويترمف جانب وسيمة 
 الجامعة.

، وتسعى كذلؾ تويترلذا فإف ىذه الدراسة تسعى لمعرفة مدى استخدامات طالب الجامعة لوسيمة 
في زيادة وعييـ البيئي لدييـ.                           تويترالمتحققة مف استخداميـ ل اإلشباعاتلمعرفة مدى 

 لدراسة في التساؤؿ الرئيسي التالي :وعمى ىذا تكمف مشكمة ا
 اإلشباعات( ؟ وما هي تويترالجديد )  اإلعالمما مدى استخدامات طالب الجامعة لوسائل  

 في زيادة الوعى البيئي لديهم ؟ تويترالمتحققة من استخدامهم ل
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ى ىأهموةىالدرادةى:
 تويترتأتى أىمية ىذه الدراسة في كونيا تظير العالقة بيف الشباب الجامعى واستخداماتو لوسيمة  -1

فيما يخص الوعى البيئى لدييـ خاصة أف ىذا الوعى لو عظيـ األىمية فى المناطؽ الصحراوية 
النائية والتى تتميز بيا محافظة الحدود الشمالية التى تقع العينة بيا والتى تتميز ببيئة مختمفة عف 

 باقى المدف السعودية.
وسائؿ األخرى ، وىو ما يعطى دوف ال تويترتأتى أىمية ىذه الدراسة في كونيا تختص بوسيمة  -2

في زيادة معموماتيـ  تويترلنتائجيا الدقة والتركيز في طبيعة استخدامات طالب الجامعة لوسيمة 
 لموعى البيئي.

في زيادة الوعى البيئى لدييـ  تويترترصد ىذه الدراسة درجة استخدامات طالب الجامعة لوسيمة  -3
 بيف طالب الجامعة. تويترصة الجديد خا اإلعالـمف أجؿ معرفة واقع وسائؿ 

ومدى الثقة في  تويترتأتى أىمية ىذه الدراسة في الكشؼ عف عالقة  طالب الجامعة بوسيمة  -4
 معموماتيا ومضمونيا .

 عمى طالب الجامعة ودورىا المؤثر فييـ . تويترالجديد خاصة  اإلعالـأىمية وسائؿ  -5
ىهدفىالدرادةى:ى

الجديد )تويتر(  اإلعالـاستخدامات طالب الجامعة لوسائؿ  التعرؼ عمى إلىتيدؼ الدراسة  
 المتحققة منو في زيادة الوعى البيئي لدييـ. اإلشباعاتوالتعرؼ عمى 

  وىناؾ بعض األىداؼ الفرعية كما يمى :
 الجديد حسب درجة استخداـ طالب الجامعة ليا. اإلعالـالتعرؼ عمى ترتيب وسائؿ  -1
 فى نشر الموضوعات التى تخص البيئة . تويترالتعرؼ عمى مدى المساىمات التى يقـو بيا  -2
حسب درجة قوتيا مف ناحية زيادة الوعى  تويترالتي يحققيا  اإلشباعاتالتعرؼ عمى ترتيب  -3

 البيئي.
 تتمثل حدود البحث في :  حـدودىالدرادةى:

البحػػػػػػػث الميػػػػػػػداني وىػػػػػػػى شػػػػػػػير الحػػػػػػػدود الزمنيػػػػػػػة: تمثمػػػػػػػت فػػػػػػػي الفتػػػػػػػرة الزمنيػػػػػػػة لتطبيػػػػػػػؽ  -
 ـ.2415أكتوبر

الحػػػدود المكانيػػػة: تػػػـ تطبيػػػؽ اسػػػتمارة االسػػػتبياف عمػػػى الشػػػباب الجػػػامعي بجامعػػػة الحػػػدود  -
مبحػػوث  154بنػػات(  -كميػػة التربيػػة وا داب )بنػػيف –المممكػػة العربيػػة السػػعودية  -الشػػمالية

 الحدود الشمالية.مبحوث بمدينة عرعر الواقعة في منطقة  154بنات( -وكمية الطب )بنيف
الحدود الموضػوعية تتمثػؿ فػي موضػوع البحػث وىػو : اسػتخدامات طػالب الجامعػة لوسػائؿ  -

 المتحققة في زيادة الوعى البيئي. اإلشباعات( و تويترالجديد ) اإلعالـ
ى
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ىالنظريىللدرادةى:ىاإلطار
التػػى تيػػتـ باالحتياجػػات النفسػػية  اإلشػػباعاتعتمػػدت الدراسػػة عمػػى نظريػػة االسػػتخدامات و ا

لتحقيػػػػؽ أىػػػػداؼ  تػػػػويترة واالجتماعيػػػػة لمجميػػػػور، ووفػػػػؽ ىػػػػذه النظريػػػػة يػػػػتـ اسػػػػتخداـ وسػػػػيم
، وكػػػذلؾ إلشػػػباع حاجػػػات ورغبػػػات اجتماعيػػة وثقافيػػػة مػػػف جػػػراء اسػػػتخداـ ىػػػذه اتصػػالية مػػػا

 الوسيمة.
د بػػػوعى حيػػث يختػػار األفػػرا اإليجابيػػػةحيػػث أف ىػػذه النظريػػة تضػػػفى عمػػى الجميػػور صػػفة 

وسػػائؿ  االتصػػاؿ التػػي يرغبػػوف فػػي التعػػرض ليػػا ، ونػػوع المضػػموف الػػذى يمبػػى حاجػػاتيـ 
 .(8)النفسية واالجتماعية مف خالؿ قنوات المعمومات والترفيو المتاحة 

فيذه النظرية تسعى لمعرفة ما يفعمو الجميور مع الوسيمة بدال مف تأثيرىا فييـ، ىذا فضػال 
 ىذه الوسيمة إلشباع احتياجاتو الخاصة.ىذا الجميور يستخدـ أف عف 

، وحسػب اإلنترنػتمالءمة لدراسة اسػتخداـ  األكثر اإلشباعاتوتعتبر نظرية االستخدامات و 
الجديػػػػد يعتبػػػػر سػػػػاحة خصػػػػبة الختبػػػػار العديػػػػد مػػػػف النظريػػػػات  اإلعػػػػالـرايػػػػس وليػػػػامز فػػػػإف 

ونظريػػػػة  (9) اإلنترنػػػػتيػػػػة قنفػػػػي ظػػػػؿ ت اإلشػػػػباعاتوالنمػػػػاذج ومنيػػػػا نظريػػػػة االسػػػػتخدامات و 
تسػػػػػاعد فػػػػػي دراسػػػػػة اسػػػػػتخدامات واشػػػػػباعات األفػػػػػراد لشػػػػػبكات  اإلشػػػػػباعاتاالسػػػػػتخدامات و 

 (14).التواصؿ االجتماعي
والمقصػػود مػػف تطبيػػؽ ىػػذا النمػػوذج عمػػى ىػػذه الدراسػػة أف يػػتـ رصػػد تعػػامالت واسػػتخدامات 

المتحققػػػة مػػػف  اإلشػػػباعات، والتعػػػرؼ كػػػذلؾ عمػػػى أىػػػـ تػػػويترطػػػالب الجامعػػػة حػػػوؿ وسػػػيمة 
استخداميـ ليذه الوسيمة في زيادة وعييـ بالمعمومات المتعمقة بالبيئة، حيػث ينجػذب طػالب 

، الوسػػيمة التػػي يفضػػمونيا ألنيػػا تحقػػؽ ليػػـ تػػويترالجديػػدة خاصػػة  اإلعػػالـالجامعػػة بوسػػائؿ 
 بالوسائؿ األخرى. إشباعيارغبات واشباعات ال يستطيعوف 

ىمراجعةىبعضىالدراداتىالدابقة:
التعرؼ عمى  إلىىدفت الدراسة فييا بشكؿ رئيسي التي  (11)م5102سبتمبر دراسة عبداهلل الوزان

، ومدى وعي ىؤالء ماعي لدى الشباب الجامعي السعوديمدى مصداقية وسائؿ التواصؿ االجت
 :ت ىذه الدراسة لبعض النتائج منياالشباب  بمفيوـ  المصداقية لممحتوى المنشور فييا، وقد توصم

مدى المصداقية في نقؿ  تاله الفيس بوؾ ثـ اليوتيوب في األولىعمى المرتبة  تويترحصؿ 
بالنسبة  ةمرتفع ت، نسبة معدؿ الثقة لمشباب في مصداقية وسائؿ التواصؿ االجتماعي كانالمعمومات

منخفضا يما ، أما الفيس بوؾ واليوتيوب فمعدؿ الثقة فيوالذى يثؽ بو معظـ أفراد العينة تويترل
وجود عالقة طردية قوية بيف كثافة استخداـ الشباب السعودي لوسائؿ ، وضعيفا خاصة اليوتيوب

  التواصؿ االجتماعي وبيف مصداقية ىذه الوسائؿ لدييـ في نقؿ المعمومات.
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إلى تحديد االستخدامات  والتي ىدفت (12)(ـ2415)وآخرون إبريلAbdulkrim، Zianiودراسة 
المختمفة لمشباب الميبي والبحريني لموقع التواصؿ االجتماعي الفيس بوؾ ومدى رضاىـ النفسي الناتج 
عف استخداـ الفيس بوؾ وقد توصمت ىذه الدراسة لبعض النتائج منيا : أف السف عامؿ مؤثر بنسبة 

عاما مف  24-18متراوحة ما بيف فى اختالؼ نسبة الرضاء النفسي عند الفئة العمرية ال 4.45
ويرجع ذلؾ  4.45الشباب، وتبيف الدراسة كذلؾ أف ىناؾ اختالؼ في استخداـ الفيس بوؾ بنسبة  

 إلى اختالؼ الجنس واختالؼ نسبة تأثير الفيس بوؾ.
ىدفت لمتعرؼ عمى أىـ استخدامات عينة مف والتي  (13)ـ  5102ودراسة محمد السويد مارس 

التقميدي،  اإلعالـكما استيدفت أيضا دراسة عالقة ىؤالء الشباب بوسائؿ  تويترلالشباب السعودي 
 :ت ىذه الدراسة لبعض النتائج منيا، وقد توصمعمى عالقتيـ بيذه الوسائؿ تويترلوتأثير استخداميـ 
بيف شباب العينة وأغمبيـ يتعامؿ معو بصفة يومية مما يدؿ عمى عمؽ  تويترانتشار استخداـ 

المتابعة والقراءة في األغراض الثالثة التالية :  تويتر، وقد تركزت كثافة استخداـ الشباب لبو يـارتباط
: سيولة عمى الترتيب ىي تويتر، إعادة اإلرساؿ، ومف أىـ العوامؿ التي تجذب الشباب لفقط، التغريد
   .واإلثارة التواصؿ االجتماعي –عامؿ التنوع –حرية التعبير  –العامؿ اإلخباري  –االستخداـ 

إلى التوصؿ لمعرفة األبعاد االجتماعية والثقافية  (14)م5102سموى الفاضل  دراسةوقد ىدفت 
الستخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي مف قبؿ الشباب السعودي ومعرفة أنماط ودوافع استخدامو 

التي يحققيا استخداـ ىذه الشبكات لمشباب مف الجنسيف، ومف أىـ نتائج الدراسة ما يمي:  اإلشباعاتو 
وفيس بوؾ ويوتيوب وسكايب عمى  تويترأكثر شبكات التواصؿ االجتماعي استخداما لدى الشباب: 

  ساعات يوميا4 % منيـ تراوحت مدة استخداميـ ليا بيف ساعتيف إلى 34التوالي مرتبة تنازليا، نسبة 
 ونصؼ أفراد العينة يستخدمونيا في فترة المساء. 

لتسمية : ااالجتماعي تتمثؿ عمى التوالي في أىـ دوافع الشباب السعودي الستخداـ شبكات التواصؿ 
وزيادة المعرفة وتبادؿ ، والترفيو، وحب االستطالع، والتعارؼ والتواصؿ مع ا خريف، وشغؿ أوقات الفراغ

، والتعرؼ ألحداث العالمية، ومتابعة األخبار ومستجدات اريف آرائيـ وأفكارىـومشاركة ا خ، المعمومات
 عمى ثقافات أخرى مختمفة. 

التي تحققيا ىذه الشبكات فتتمثؿ في: توفر المعمومات، والشعور بالحرية في التعبير  اإلشباعاتأما أىـ 
 %.54 -% 72ب تتراوح بيف عف الرأي، والمعرفة بالعالـ الخارجي، وااللتقاء بأصدقاء قدامى بنس

 وطالبات طالب استخداـ مدى عمى التعرؼ إلى ىدفت التي (15)م 5102ودراسة ناهس العضيانى 
 ودوافع يستخدمونيا التي الشبكات أبرز ومعرفة االجتماعية لمشبكات الرياض بمدينة. الثانوية المرحمة

 استخداميا. مف المتحققة اإلشباعاتو  لمشبكات استخداميـ
 ومف أىـ نتائج الدراسة ما يمى: 

% مف عينة الدراسة يستخدموف الشبكات االجتماعية، وىـ   86أظيرت الدراسة أف ما نسبتو  -
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مف حيث تفضيؿ  األولىفي المرتبة  تويترمف مجتمع الدراسة وجاءت شبكة  األكثرالفئة 
 االستخداـ ثـ  المنتديات وأخيرا شبكة الفيس بوؾ. 

مف إجمالي العينة يستخدموف الشبكات االجتماعية باسـ   %63إلى أف ما نسبتو أشارت الدراسة   - 
 ية التقميدية .اإلعالمحقيقي وأف أغمبية أفرادىا موافقيف جدا عمى أف ما تحققو الشبكات ال تحققو الوسائؿ 

ىدفت إلى التعرؼ عمى استخدامات طالب الجامعة فقد  (16)مk.johnston 5102 أما دراسة
والتعرؼ عمى مدى إدراكيـ وموقفيـ تجاىيما وقد  تويترالتواصؿ االجتماعي فيس بوؾ و لموقعي 

 كشفت النتائج عف :
  تويتراعتماد طالب الجامعة بصورة أكثر عمى موقع فيس بوؾ مقارنة باستخداـ موقع   -
 . تويتررصد شعور أقؿ إيجابية مف قبؿ الطالب المستخدميف لموقع  -
 شعبية في التواصؿ بيف الطالب.  األكثرشير و موقع فيسبوؾ الوسيمة األ  -
 الجامعي الشباب استخداـ عمى التعرؼ إلى التي ىدفت  (17)م5102دراسة عبدالصادق حسن و 

 ذلؾ وعالقة منو، المتحققة اإلشباعاتو  االستخداـ ىذا ودوافع االجتماعي التواصؿ لمواقع البحريني
 التقميدية االتصاؿ لوسائؿ بتعرضيـ

 ومف أىـ نتائج الدراسة ما يمى : 
كشفت النتائج عف زيادة استخداـ الشباب الجامعي لمواقع التواصؿ االجتماعي حيث تتعرض  -

% 54.44لمتمفزيوف  % 52.21لتمؾ المواقع بصفة دائمة بالمقارنة بنسبة   % 79.42نسبة 
 .% لمصحؼ16.8لإلذاعة ونسبة   
بصفة أساسية . وتمثؿ االستخداـ الرئيسي  تويترؾ و يفضؿ الشباب مواقع اليوتيوب والفيس بو  -

  ليذه المواقع في الصداقة لدى حوالي ثالثة أرباع العينة.
ىدفت إلى التعرؼ عمي مدي استخداـ طالب المرحمة  التى (18)م B. Ezumah 5102ودراسة

تفضيالتيـ  ، والتعرؼ كذلؾ عمي العوامؿ المؤثرة عميومدي انتشاره بينيـ تويترلموقع الجامعية 
 : اوقد توصمت الدراسة إلي عدد مف النتائج أىمي تويترل
 .أكثر مواقع التوصؿ االجتماعي تفضيال مف قبؿ الطالب يثان تويتريعتبر موقع  -
يمتاز بسيولة التنقؿ  في كونو تويترتحددت العوامؿ المؤثرة عمى تفضيالت الطالب لموقع  -

، ولسمتو رة، ولتوفيره فرصة أكبر لمتفاعؿشعبية بيف األصدقاء وأفراد األس األكثر، وأنو واالستخداـ
العالمية في شموؿ األصدقاء الدولييف، ولتضمنو لمعديد مف المياـ بما في ذلؾ القدرة عمى تحميؿ 

 المعمومات وخصوصا الصور ومقاطع الفيديو والدردشة مع األصدقاء.
 اتصاؿ كوسيمة تويترل اإلماراتييف استخداـ وصؼ إلى (19)م5105المنصورى أحمددراسة  ىدفت وقد

 المستخدميف. ودوافع واىتمامات اتجاىات وأىـ استيالؾ عادات ومؤثرة ووصؼ جديدة
 ومف أىـ نتائج الدراسة ما يمي:   
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% 28% يدخموف حساباتيـ يوميا، ومف يقضي ساعة 95:  حوالي تويتراالستخداـ اليومي ل  -
 %29.5ساعات فأكثر  4%  و 44ي وبيف ساعتيف وثالث حوال

 15اؿ  6% مف  29.1مشاركات يوميأ   5% حدىـ األقصى 46.5: تويترعدد المشاركات في  -
 54يضعوف أكثر مف   % 3.4مشاركة يوميا،   54الي  16% . يضعوف مف 12.6مشاركة 

 % يكتفوف بالمتابعة فقط. 7.7مشاركة يوميا، 
المشاركيف ، فيـ يستخدموف  % بالنسبة لعدد68األعمى االستخدامات المعرفية جاءت بالنسبة  -

ألنو يمبي فضوليـ واىتماماتيـ العامة لمحصوؿ عمى المعمومات، بينما حصؿ مف يعتبر  تويتر
 %.  34مصدرا موثوقا لممعمومات واألخبار عمى نسبة  تويتر

شباب إلى التعرؼ عمى طبيعة تعرض ال (24)م5105دراسة آالء سعود الزومانوقد ىدفت 
السعودي لمشبكات االجتماعية مف حيث حجـ االستخداـ وأنماطو ودوافعو ومف ثـ الوصوؿ إلى 

 المتحققة مف خالؿ االستخداـ والعوامؿ المؤثرة في ذلؾ  اإلشباعات
 ومف أىـ نتائج الدراسة ما يمي: 

لخدمات % وتفضيؿ غالبية العينة 96ذيوع استخداـ الشباب لمشبكات االجتماعية .بما معدلو  
بينما يغيب الفيس بوؾ عف ساحة  تويترمحركات البحث في المقاـ األوؿ ، يمييا يوتيوب ثـ 

 منافسة التفضيؿ.
 في ىدفيا الرئيسي إلى رصد عادات (21)ـ H. Bicen & N. Cavus 5105وأشارت دراسة 

المفضمة لدييـ والتعرؼ عمى أماكف  تويترعند طالب المرحمة الجامعية واستكشاؼ مياـ  تويتراستخداـ 
 ، الطالب ، وأفضؿ عادات المشاركة التي يفضمياتويتر، وعدد ساعات استخداـ الطالب لتويتراستخداـ 

 وقد توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج أىميا:
 . تويتريقضي غالبية العينة مف طالب المرحمة الجامعية معظـ وقتيـ في استخداـ موقع  -

جاءت الصور والفيديوىات، والموسيقي، واألخبار وموضوعات تكنولوجيا المعمومات بجانب  -   
، مما تويترأخبار المجالت أىـ العناصر تفضيال وأكثرىا مشاركة مف قبؿ الطالب في استخدامات 

 بغرض التسمية والترفيو أوال. تويتريوضح توجو الطالب نحو استخداـ 
الجديد التي  اإلعالـفقد ىدفت إلى تحديد تطبيقات  (22) م 5105 دراسة كيحل فتيحةأما         

شكالياتيا . وكاف مف أىـ بإمكانيا خمؽ الوعى البيئي وبناء الخمفيات الثقافية لقضايا البيئة وا
 :نتائجيا

جاءت  – تويترمف حيث االستخداـ يميو موقع اليوتيوب ثـ موقع  األولىيحتؿ موقع الفيس بوؾ المرتبة 
 .يةاإلعالم اإلشباعاتجتماعية ثـ اإل اإلشباعاتتمتيا  األولىالمعرفية في المرتبة  اإلشباعات
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الشباب لمواقع التواصؿ  استخداـ مدى معرفة إلى (23)م5100دراسة عمى األحمري  ىدفت وقد
 ، وما ىيذا الجانب عمى حياتيـ االجتماعية، وما تأثير ىتماعي وأي المواقع أكثر جذبا ليـاالج

 الدوافع وراء ىذا االتجاه ، وما ىي الطرؽ التي يتـ بواسطتيا استخداميـ لإلنترنت
 ومف أىـ نتائج الدراسة ما يمى:  

% مف 34% مف أفراد العينة يستخدموف مواقع التواصؿ االجتماعي، وأف 74أف ىناؾ ما يقارب  -
تـ عف طريؽ جياز الجواؿ ، وأف معظـ االستخداـ ياليـ ليس ليـ دراية بتمؾ المواقعالذيف تـ سؤ 

 ساعات يوميا.   4-3 والجياز المكتبي، وأف وقت االستخداـ ما بيف 
مف إجمالي العينة  تويتر% ل33% مقابؿ حوالي 52بمغت نسبة مستخدمي الفيس بوؾ حوالي   -

وتركزت أىـ أغراض التواصؿ االجتماعي لدييـ عمى التوالي في: سيولة التواصؿ مع األصدقاء، 
ألفكار ومعرفة آراء ا خريف في موضوع محدد ، والتعرؼ عمى أشخاص جدد واالطالع وتبادؿ ا

 عمى مستجدات األخبار المحمية والعالمية والمشاركة في القضايا الدينية واالجتماعية.
 االستفادة من الدراسات السابقة : 

مورة الخطة المنيجية لمدراسة استفاد الباحث مف الدراسات السابقة في تحديد مشكمة الدراسة بشكؿ دقيؽ وب
والتعرؼ عمى المناىج واالدوات المستخدمة، واالختيار األمثؿ لمنيج وأداة الدراسة ، واستفاد الباحث كذلؾ 
مف الدراسات السابقة في صياغة الفروض وتساؤالت الدراسة بما يتالءـ مع أىداؼ الدراسة ، كما استفاد 

 يمو. منيا الباحث في إعداد االستبياف وتقس
 في: ويمكن إجمال أهم مؤشرات الدراسات السابقة وموقف الدراسة الحالية منها

بالنسب الغالبة بالمقارنة بوسائؿ التواصؿ  تويتراتضح مف خالؿ الدراسات السابقة تمتع وسيمة  -1
 االجتماعي األخرى كما ىو الحاؿ في الدراسة الحالية.

عظـ مف ألالجديد تشترؾ جميعا في استخداـ السواد ا اإلعالـالدراسات السابقة الخاصة بوسائؿ  -2
فراد أئؿ يختمؼ مف دراسة إلى أخرى حسب الشباب ليا ، لكف نسب االستخداـ وترتيب ىذه الوسا

دوف  تويترالعينة ، كما ىو الحاؿ في الدراسة الحالية التي يحبذ الشباب الجامعي السعودي فييا 
 .  ليوتيوباألخرى كالفيس وا اإلعالـسائر وسائؿ 

، وىذه النتيجة تختمؼ مع تويتربعض الدراسات السابقة يتقدـ فييا الفيس بوؾ واليوتيوب عمى  -3
 الدراسة الحالية.

المتحققة  اإلشباعات( و تويترالجديد ) اإلعالـقمة الدراسات العربية في مجاؿ استخدامات وسائؿ   -4
 ذلؾ؟ منو في مجاؿ الوعى البيئي، بينما الدراسة الحالية تناقش 

ىتداؤالتىالدرادةى:
مثؿ في وسائؿ التواصؿ الجديد المت اإلعالـما مدى استخداـ طالب الجامعة لوسائؿ  - -4

 التعرض لإلنترنت؟و االجتماعي 
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 الجديد حسب درجة استخداـ طالب الجامعة ليا؟ اإلعالـترتيب وسائؿ ما  -5
 ؟تويترما معدؿ استخداـ طالب الجامعة لوسيمة  -6
 ؟تويترسبب اختيار طالب الجامعة لوسيمة  ما -7
 ؟تويترما األوقات المفضمة لديكـ لتصفح وسيمة  -8
 ؟تويترما طبيعة الموضوعات التي تستيويؾ عبر وسيمة  -9

 ؟تويترىؿ تستيويؾ الموضوعات التي تتناوؿ البيئة عبر  -14
 ؟تويترما مدى المساىمة في نشر موضوعات تخص البيئة عبر  -11
 ؟تويترما أشكاؿ المساىمات البيئية التي تقـو بنشرىا عبر  -12
 في زيادة الوعى البيئي؟ تويتروسيمة ما تقييمؾ ل  -13
 في زيادة الوعى البيئي لدى طالب الجامعة؟ تويترما مدى مساىمة  -14
 في زيادة الوعى البيئي لدى طالب الجامعة؟ تويترما درجة مساىمة   -15
حسػػب درجػػة قوتيػػا مػػف ناحيػػة زيػػادة الػػوعى  تػػويترالتػػي يحققيػػا لػػؾ  اإلشػػباعاتمػػا ترتيػػب  -16

 البيئي؟
 في المجاؿ البيئي؟ تويترالتي يحققيا لؾ  اإلشباعاتما  -17
 ؟تويترما مدى الثقة في المضاميف البيئية التي يقدميا  -18

ىفروضىالدرادةى:
 الفرض األول :

( ومدى تويترالجديد )  اإلعالـتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف استخدامات طالب الجامعة لوسائؿ  
 المتحققة فى زيادة الوعي البيئي لدييـ. اإلشباعات

 الفرض الثاني :
(  وبػيف تويترالجديد )  اإلعالـتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف استخدامات طالب الجامعة لوسائؿ  

 ت السف والجنس.متغيرا
 : الفرض الثالث

وبػيف زيػادة معمومػات طػالب الجامعػة  تويترالتى يحققيا  اإلشباعاتتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف 
 لموعى البيئى لدييـ.

   :الفرض الرابع 
ودرجػة الثقػة فػى المضػاميف البيئيػة  تػويترتوجد عالقة ذات داللة إحصػائية بػيف اسػتخداـ طػالب الجامعػة ل

 التى تقدميا ىذه الوسيمة.
ى
ى
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ىمنكجىالدرادةى
 -والذى تـ فيو مسح عينة مف طالب الجامعة السعودييف )ذكور تعتمد ىذه الدراسة عمي منيج المسح،

 -ىذا المنيج يعد األنسب لمدراسة لألسباب التالية: وإناث( 
(  21-24-19-18قمة المعمومات عف البيانات المتعمقة بعالقة طالب الجامعة بمختمؼ أعمارىـ ) -

 والذى يختص بيذه الدراسة.   تويتربوسائؿ التواصؿ االجتماعي خاصة 
في مجاؿ الوعى البيئي،  تويترالدراسات السابقة لـ تتعرض كثيرا الستخدامات  طالب الجامعة لوسيمة  -

 . المجاالت المختمفةدامات حوؿ االستخداـ بطريقة عامة دوف تفصيؿ فمعظـ االستخ
 أدواتىجمعىالبوانات

تـ استخداـ صحيفة استبياف لمعينة محؿ الدراسة لتحقيؽ ىدؼ الدراسة وتساؤالتيا، وذلؾ لمتعرؼ عمى     
المتحققة في زيادة الوعى  اإلشباعات( و تويترالجديد ) اإلعالـاستخدامات طالب الجامعة لوسائؿ مدى 
 . البيئي

في ضوء توجيياتيـ تـ التعديؿ  لتوفير صدؽ البيانات تـ عرض االستمارة عمى مجموعة مف المحكميفو 
  .ضافة وحذؼ البعض ا خر وبالتالي تحقؽ الصدؽ الظاىري لمبياناتا  فى صياغة األسئمة و 

% أي ما 15خالؿ تطبيقيا عمى عينة نسبتيا كما تـ إجراء اختبار قبمي الستمارة االستقصاء مف  -
مف ثـ إعادة مفردة مف الشباب مف الجنسيف، وذلؾ لمتأكد مف وضوح األسئمة وسيولة فيميا و  45يعادؿ 

 صياغة االستمارة في صورتيا النيائية وفقًا لمالحظات المبحوثيف.
اسبوعيف تقريبًا مف تطبيؽ  ذلؾ بعد مضية عمى نفس العينة مف المبحوثيف و تـ إعادة تطبيؽ االستمار 

، وىي نسبة عالية تدؿ  0.94تـ حساب نسبة الثبات بيف التطبيقيف وقد بمغت نسبة الثبات و االستمارة ، 
 عمى قابمية استمارة االستبياف لمتطبيؽ.

  :نوعىالدرادة
طبيعة تعرض طالب الجامعة ىذه الدراسة مف الدراسات الوصفية التي تسعى لرصد وتوصيؼ 

المتحققة لدييـ مف جراء ىذا  اإلشباعات، وماىى  تويترالجديد خاصة  اإلعالـالسعوديوف لوسائؿ 
 االستخداـ فى زيادة وعييـ البيئي .  

ى
ى

                                                           
:  قبو انجبحث ثزحكيى اسزًبرح االسزجيبٌ  عهً انسبدح انًحكًيٍ وهى كًب يهي 

 جبٍعت اىقبهرة –اإلعالًقطٌ االذاعت واىتيُفسَىُ بنيُت  -اإلعالًا.د صببر ضيَُبُ عطراُ أضتبذ  -1

 جبٍعت عُِ شَص –بَعهد اىدراضبث اىعيُب ىيطفىىت  اإلعالًورئُص قطٌ  اإلعالًا.د ٍذَىد دطِ اضَبعُو أضتبذ  -2

 جبٍعت اىَْصىرة –اىتربىٌ بنيُت اىتربُت اىْىعُت  اإلعالًدطُِ ٍذَد دطِ رئُص قطٌ  أدَدأ.ً.د  -3

 صر  ٍ -جبٍعت فبروش ببإلضنْدرَت  -قطٌ اإلذاعت واىتيُفسَىُ  – اإلعالًد تبٍر ٍذَد صالح اىدَِ ضنر ٍدرش  -4

 ٍصر -جبٍعت اىسقبزَق –د/ ٍذَد عبداىَْعٌ اىشرَف ٍدرش بنيُت اىتربُت  -5
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ى:مجتمعىالداردةىوالعونة
 مجتمع الدراسة : -أ

ية التابعة لدولة المممكة العربيتمثؿ مجتمع الدراسة في طالب جامعة الحدود الشمالية بمدينة عرعر 
نظرا  أعمؿ بيا، ولـ أختر جامعة أخرى ، وقد تـ اختيار جامعة الحدود الشمالية فقط ألننيالسعودية

 ، والمسافة، فأقرب جامعة لي ىي جامعة الجوؼلتباعد المسافات بيني وبيف الجامعات السعودية األخرى
 .كيمو متر 254بيني وبينيا حوالى 

مػػػف  تػػػويترالجديػػػد خاصػػػة  اإلعػػػالـتػػػـ سػػػحب عينػػػة عمديػػػة ممػػػف يشػػػاىدوف وسػػػائؿ  : راسػػػةعينػػػة الد -ب
إنػػػاث ( مػػػف كميتػػػي التربيػػػة وا داب والطػػػب بمدينػػػة عرعػػػر بشػػػطرييا البنػػػيف  –( مبحػػػوث ) ذكػػػور 344)

إناث ( لكمية الطب مػوزعيف  -مبحوث )ذكور154إناث ( لمتربية وا داب  -مبحوث )ذكور154والبنات، 
 ( سػنة، 21 -24 -19 -18في سنوات الدراسػة المختمفػة أعمػار ) ، ة) إناث( لكؿ كمي75، ) ذكور(75

وقػػد تػػـ إجػػراء الدراسػػة عمػػى ىػػذه العينػػة السػػابقة نظػػرا ألف  حجػػـ العينػػة األصػػمية الممثمػػة لجامعػػة الحػػدود 
الطػالب فييػا  ، بػؿ إفسنوات فقط 8ناشئة فعمرىا حوالى  الشمالية ليس كبيرا ، نظرا ألنيا جامعة ما زالت

، وذلػػؾ نظػػرا ألف الجامعػػة تقػػع فػػي محافظػػة حدوديػػة نائيػػة بعيػػدة ف المعػػدالت المتعػػارؼ عمييػػا دوليػػاأقػػؿ مػػ
 مبحوث وقد روعي فييا ما يمى :  344عف باقي محافظات المممكة، لذا جاء اختيار عينة الدراسة مف 

 أف تكوف ممثمة لمذكور واإلناث. -1
 العممية )كمية الطب( والكميات النظرية ) كمية التربية وا داب (. أف تمثؿ العينة مزيج مف الكميات -5
ى

ىىللدرادة:المفاهومىاألدادوةى
 :الباحث عمى أنها( )يعرفها:  الجديد اإلعالموسائل  -

وسائؿ جديدة تـ التعارؼ عمييا في السنيف القميمة الماضية وقد تـ تعميميا فػي جميػع أنحػاء العػالـ ، وىػى 
 وهىلمتواصؿ بيف الجنس البشرى في شتى أنحاء العالـ فال يقؼ في وجييا أي عائؽ وال أمضى سالح ، 

ا لمستخدمييا فػي أي مكػاف وسائؿ اجتماعية تفاعمية تتيح التواصؿ المرئي والسمعي وتبادؿ الصور وغيرى
 اليوتيوب(. – تويتر –مف أرجاء العالـ وفى أي وقت يشاءوف دوف قيود ، ومف أبرزىا ) الفيس بوؾ 

يقصػػد بيػػـ فػػي ىػػذه الدراسػػة ) المعنػى اإلجرائػػي ( مػػف ىػػـ فػػي مرحمػػة المراىقػػة  طالالالب الجامعالالة :  -
عاـ( ويمثؿ عينة طالب الجامعة في ىذه الدراسػة طػالب وطالبػات كميتػي  21-18المتأخرة مف )

 .المممكة العربية السعودية –بنات( بجامعة الحدود الشمالية  –التربية وا داب والطب ) بنيف 
 عرفه الباحث عمى أنه(:الوعى البيئي : )ي -

يجاد سبؿ سريعة لحميا.إدراؾ الفرد لنفسو ولممحيطيف بو   ، والتعرؼ عمى المشكالت البيئية المختمفة وا 
 : د اإلنسان متى تمت مراعاة ما يمييمكن تحقيق الوعي البيئي عنو 
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، إذ إف ىذا الجانب يؤكد عمى ضرورة تعامؿ عند اإلنساف اإليمانيأواًل : التركيز عمى تنمية الجانب 
البيئة وحسف التعامؿ اإلنساف مع البيئة مف منطمٍؽ إيماني خالص ُيربي اإلنساف عمى أىمية احتراـ ىذه 

 .مع مكوناتيا
بيف  اإليجابية، والحث عمى إدراؾ عمؽ العالقة النتماء الصادؽ لمبيئة في النفوسثانيًا : غرس الشعور با

 .فييا مف كائناٍت ومكوناتبيئة بما اإلنساف وال
يصاليا بمختمؼ الطرؽ والوسائؿ توفير المعمومات البيئية الصحيحةثالثًا : العناية ب ، والعمؿ عمى نشرىا وا 

 ، واإلرشادية لجميع أفراد وفئات المجتمع .واإلعالميةربوية، والتعميمية، الت
نظاـ البيئي لتعاليـ وتوجييات الديف اإلسالمي رابعًا: إخضاع جميع العمـو والمعارؼ ذات العالقة بال

 (24). افعًا و ُمتفقًا مع الصالح العاـالحنيؼ وتربيتو اإلسالمية الصحيحة حتى يكوف استخداميا إيجابيًا و ن

  :خصائص عينة الدراسة -0
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 ( 7جدول )
 يوضح وصف عينة الدراسة

 خصائص العينة

 إجمالي

 النسبة  العدد

 النوع

 % 41 041 ذكور

 % 41 041 إناث

 %011 211 جملة

 الكلية

 % 41 041 كلٌة التربٌة واآلداب

 % 41 041 كلٌة الطب

 %011 211 جملة

 التخصص

 % 41 041 نظري

 % 41 041 عملً

 %011 211 جملة

 السف

 %52 52 عام 01

 %52 52 عام  01

 %52 52 عام 51

 %52 52 عام 50

 %011 211 جملة

 

 211 العدد

 0.94 المتوسط

 0901 االنحراف المعٌاري

 % منيـ إناث.54% ذكور، ونسبة 54يتبيف مف الجدوؿ السابؽ ا تي : مف حيث النوع: نسبة 
% مػػنيـ بكميػػة 54التربيػػة وا داب ونسػػبة  % مػػف أفػػراد العينػػة بكميػػة54مػػف حيػػث الكميػػة : نسػػبة 

% مػنيـ 54% مف أفراد العينة يدرسوف  دراسػة نظريػة  ونسػبة 54نسبة ، أما مف ناحية التخصص الطب
 -24 -19 -18، أمػػا مػػف حيػػث المراحػػؿ العمريػػة فنجػػد أف  أعمػػار أفػػراد العينػػة ) يدرسػػوف دراسػػة عمميػػة
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مبحوث لكؿ عمر، حيث أف متوسط أعمار  75% بمعدؿ 25( لكال الكميتيف و نسبة كؿ عمر منيـ  21
 سف. 1.12وانحراؼ معياري  سنة 19.5أفراد العينة 

إنواث و تشومل كوذلل الكليوات 767ذكوور و767أن العينة مختلفة النووع ويتبين من هذه البيانات  

وذلول لتوضويح الفوروق  ، بوين أروراد العينوة األعمواروكوذلل اخوتالف  ،النظريوة والعمليوة علود حود سووا 

تجعوول الدراسووة ذات نتووائ  ملموسووة  ، وذلوول إلعطووا  بيانوات ونتووائ  جيوود  شووتد هووذه الفووروع بينهموا  رووي

 وايجابية تحقق النفع للدراسات البحثية مستقبال.

 :اإلنترنتمعدل استخدام  -5

 اإلنترنت( يوضح معدل استخدام 7جدول )

 اإلنرتنتمعدل استخدام 

 اإلجمالي

 % ؾ

 69 247 دائما

 31 93 أحيانا

 144 344 جممة

 

دائما، ونسبة  اإلنترنت% مف أفراد العينة يستخدموف 69يتضح مف الجدوؿ السابؽ: أف نسبة 
 ما بيف )دائما( و)أحيانا(. اإلنترنت% منيـ يستخدمونيا أحيانا، أي أف أفراد العينة جميعا يستخدموف 31

 (25. )2413تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة رباب رأفت الجماؿ 
الجديد المتمثل في وسائل التواصل االجتماعي في  اإلعالمة لوسائل مدى استخدام طالب الجامع -2

 التعرض لإلنترنت:
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 ( 7جدول )
 الجديد المتمثل ري وسائل التواصل االجتماعي ري التعرض لإلنترنت اإلعالميوضح مدى استخدام طالب الجامعة لوسائل 

الديددد امتل دد   اإلعددمممدددا اسددتخدام اددمع الومعدد    سددو   
 يف وسو   ا ت اص  االجتلوعي يف ا تعرض  إلنرتنت

 اإلجمالي

 % ؾ

 82.3 247 دائما

 17.7 53 أحيانا

 144 344 جممة

الجديد  اإلعالـ% مف أفراد العينة يستخدموف)دائما( وسائؿ 82.3يتضح مف الجدوؿ السابؽ : أف نسبة 
% منيـ يستخدمونيا )أحيانا( ، وىذا يدؿ عمى 17.7المتمثؿ في وسائؿ التواصؿ االجتماعي ، ونسبة 

 جميع أفراد العينة يستخدموف وسائؿ التواصؿ االجتماعي لكف النسبة الغالبة فييـ يستخدمونيا دائما. 
 الجديد حسب درجة استخدامها: اإلعالمترتيب وسائل  -4

 ( 4جدول )
  211ترتيب وسائل التواصل االجتماعي حسب درجة استخدامها ن=يوضح 

 وسائؿ التواصؿ االجتماعي
 الترتيب

 ترتيب متوسط
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 0 7.1 15 14 14 14 14 14 14 58 143 تويتر

 2 6.7 4 15 14 14 14 28 116 55 44 الفيس بوؾ

 Xing   14 14 28 86 14 14 15 34 85 4.2 2 اكسنج

 MySpace  8 14 14 28 86 15 34 85 24 4.1 6 ماي سبيس

 5 6.8 8 14 14 4 29 14 71 116 34 اليوتيوب

 4 4.4 28 14 72 86 4 58 4 14 28 اليؼ بووف

 6 4.1 14 42 72 58 71 4 29 4 14 ىاي فايؼ

 5 3.9 28 72 28 57 58 28 4 29 4 أوركت

 1 3.8 142 14 27 42 14 58 28 4 15 تاجد
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 ىي :حسب درجة استخداميا  الجديد اإلعالـترتيب وسائؿ أف  : يتضح مف الجدوؿ السابؽ
الفيس في الترتيب الثاني، ثـ  6.8في الترتيب األوؿ ، ثـ اليوتيوب بمتوسط  7.1بمتوسط  تويتر

في الترتيب الرابع، ثـ  4.4بمتوسط  اليؼ بووففي الترتيب الثالث، ثـ  6.7بمتوسط  بوؾ
في الترتيب الخامس، وىذا ما تؤكده وتختمؼ معو بعض الدراسات السابقة   4.2بمتوسط    Xing اكسنج
دراسة تغريد محمد عبداهلل ،  (26) 2015عبداهلل الوزاندراسة : التي تؤكد ىذه النتيجة ىى تفالدراسا

ات التي تختمؼ مع ىذه ما الدارسأ (76)م 1102دراسة ناهس العضٌانى ، و( 27)م 5105المالكى 
،  (77) .م1101آالء بنت سعود إبراهٌم الزومان دراسة ،(76) 9م1100دراسة على األحمري  : النتيجة ىي

 (20)9م 1101دراسة كٌحل فتٌحة 
 :تويترلوسيمة  معدل استخدام طالب الجامعة -2

 (2جدول )
 تويترلوسيمة  طالب الجامعة معدل استخداميوضح  

 تويترلوسيلة  طالب الجامعة معدل استخدام
 اإلجمالي

 % ؾ

 75 225 دائما

 25 75 أحيانا

 144 344 جممة

 تويتروسيمة التواصؿ  ف% مف أفراد العينة يستخدمو 75يتضح مف الجدوؿ السابؽ : أف نسبة 
نظرا ألف  تويتر،أي أف جميع أفراد العينة يستخدموف وسيمة  % منيـ يستخدمونيا أحيانا25ونسبة  ،دائما

 الجديد.  اإلعالـالباحث اختار عينة عمدية ممف يشاىدوف وسائؿ 
 :تويترسبب اختيار طالب الجامعة لوسيمة  -6
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 ( 4جدول )
 تويترسبب اختيار طالب الجامعة لوسيلة يوضح  

 رىيزرنىسيهخ  طالة انجبيعخ سجت اخزيبر

 الترتٌب 211ن= اإلجمالً

 % ل

 7 67.6 766 االستخدامسهولة 

 7 67 767 انتشاره الواسع بين الشباب

 6 77.6 67 خصوصية هذه الوسيلة

 6 67.7 777 صدق معلوماته

 7 67.7 777 يستهويني ويحقق رغباتي

 

النتشاره الواسع بيف  تويتروسيمة  يختاروف% مف أفراد العينة 94يتضح مف الجدوؿ السابؽ : أف نسبة 
ألنو يستيوييـ ويحقؽ رغباتيـ محرزا  تويتر% منيـ اختاروا 74.3الشباب محققا الترتيب األوؿ ونسبة 

، ونسبة ثوجاء في الترتيب الثال % منيـ اختاروه لسيولة االستخداـ51.7الترتيب الثاني، ونسبة 
 . في الترتيب الرابع % منيـ اختاروه لصدؽ معموماتو44.3

ا نظر   تويترحيث أن أرراد العينة يختارون  (77)م1104 دراسة محمد السوٌدتمؼ ىذه النتيجة مع تخ

 ري هذه الدراسة تأتد ري المرتبة الثالثة. تويتربينما سهولة استخدام  لسهولة استخدامه ري الترتيب األول
 :تويترمواجهة صعوبات في استخدام وسيمة مدى  -5

 (6جدول )
 تويتريوضح مدى مواجهة صعوبات ري استخدام وسيلة  

ٍدددي ٍىاجهددت صددعىببث فددٍ اضددت داً وضددُيت 

 تىَتر

 اإلجمالً

 % ل

 7.6 7 دائما

 4 76 أحيانا

 67.7 767 ال

 777 777 جملة

 

صعوبات في استخداـ  فيواجيو % مف أفراد العينة 4.7يتضح مف الجدوؿ السابؽ : أف نسبة 
صعوبات في  فيواجيو % منيـ ال 93.3% منيـ يواجيونيا أحيانا، ونسبة 6دائما، ونسبة  تويتروسيمة 
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حتى  تويتر، وىذا يدلؿ عمى أف معظـ أفراد العينة يؤكدوف عمى سيولة استخداـ تويتراستخداـ وسيمة 
بالفعؿ  ويترت، وىذا ما أكدتو الممارسة الفعمية مف قبؿ الباحث فبالمقارنة بالفيس بوؾ واليوتيوب لممبتدأ

أسيؿ بكثير مف تطبيقات الفيس بوؾ، والتي ال يحبذىا وال ييواىا الكثير مف السعودييف عمى جميع 
المستويات، وذلؾ عف طريؽ التجربة الشخصية لي مع المواطنيف السعودييف في معظـ األعمار 

 والمستويات. 
 

 :تويترفي استخدام  طالب الجامعة الصعوبات التي تواجه -1

 (6)جدول 
 تويترالصعوبات التي تواجهل ري استخدام يوضح   

 تىَتراىصعىببث اىتٍ تىاجهل فٍ اضت داً 

 ترتٌب 11ن= اإلجمالً

 % ل

ال يعطيني المعلومات الكارية عن الموضوعات 

 المختلفة
76 66 

7 

 7 66 6 صعوبات لغوية

 7 47 77 اإلنترنتتذبذبات االتصال ب

 6 76 6 كثيرامعلوماته دسمة ال أرهمها 

الصعوبات التي تواجييـ يروف أف   % مف أفراد العينة85يتضح مف الجدوؿ السابؽ : أف نسبة 
% منيـ يروف 64، ونسبة المعمومات الكافية عف الموضوعات المختمفة ييـيعطأنو ال  تويترفي استخداـ 
% 35، ونسبة  أنيا صعوبات لغوية فيرو % منيـ 45، ونسبة اإلنترنتتذبذبات االتصاؿ بأنيا بسبب 

 .أف معموماتو دسمة ال أفيميا كثيرا فيرو منيـ 
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 :توٌترطالب الجامعة عبر  ٌقضى كم من الوقت -.

 (6جدول )
 تويترعبر  طالب الجامعة مضدييوضح كم من الوقت  

عجممر  طممالة انجبيعممخ ضممًيًكممى يممٍ انىقممذ 

 رىيزر

 اإلجمالً

 % ل

 7.6 77 أقو ٍِ ضبعت

 67.7 777 ٍِ ضبعت إىً ضبعتُِ

 67 777 ٍِ ضبعتُِ إىً خَص ضبعبث

 77 77 خَص إىً ضبع ضبعبث

 7 6 ٍِ ضبع ضبعبث فأمثر

 جَيت
777 777 

 

 مف ساعة إلى ساعتيف % مف أفراد العينة يقضوف43.3يتضح مف الجدوؿ السابؽ : أف نسبة 
% 14، ونسبة  ساعتيف إلى خمس ساعات مف وفيقض% منيـ 44، ونسبة تويترفي استخداـ وسيمة 
 .خمس إلى سبع ساعاتمنيـ يقضوف مف 

 (76)0323دراسة على األحمري ،  (77)م1101المنصورى أحمددراسة تتفؽ ىذه النتيجة مع 

 (76)9م 1101دراسة كٌحل فتٌحة وتختلف مع 
 

 :توٌتراألوقات المفضلة لتصفح وسٌلة  -01
 ( 77جدول )

 تويتراألوقات المفضلة لتصفح وسيلة يوضح  

 تىَتراألوقبث اىَفضيت ىتصفخ وضُيت 

 ترتٌب 211ن= اإلجمالً

 % ل

 صببدب
64 77 7 

 6 74.6 67 ظهرا

 6 77.7 46 عصرا

 ٍطبءا
774 66.7 7 

 اىطهرة
777 67 7 
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في  تويترتصفح وسيمة  فيفضمو  % مف أفراد العينة45.3يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف نسبة 
% منيـ يفضموف تصفحيا صباحا، 32% منيـ يفضموف تصفحيا في السيرة ، ونسبة 44المساء، ونسبة 

 % منيـ يفضموف تصفحيا ظيرا.26.7ونسبة 
ري أن رتر  المسا  أخذت الترتيب  (74)م1102سلوى الفاضل  دراسة اتفقت ىذه النتيجة مع

  .األول ري التوقيتات المختلفة كما ري الدراسة الحالية
 :توٌترفى أي مكان تستخدم  -00

 (00جدول )
 تويتريوضح فى أي مكان تستخدم  

 تىَترفً أٌ ٍنبُ تطت دً 

 اإلجمالً

 % ل

 44.6 777 المنزل

 76.7 66 الجامعة

 6 76 اإلنترنتمقاهي 

 777 777 جملة

 
في  تويتر% مف أفراد العينة يستخدموف وسيمة 66.7يتضح  مف الجدوؿ السابؽ أف نسبة 

% منيـ يستخدمونيا في مقاىي 5% منيـ يستخدمونيا في الجامعة، ونسبة 28.3المنزؿ، ونسبة 
، ىذا فضال عف أف ب الجامعة أغمب أوقاتيـ بالمنزؿ، وىذه النسب صحيحة نظرا لتواجد طال اإلنترنت

وذلؾ  نترنت مخصص لجميع الفئات خاصة الطالب،ا بيا إجامعات المممكة العربية السعودية جميعً 
معو  اإلنترنتفييا قميؿ بحكـ أف  اإلنترنتالستخدامو في العممية التعميمية، أما المقاىي فنسب استخداـ 

 في كؿ مكاف. 
  :تويتر ى طالب الجامعة عبرطبيعة الموضوعات التي تستهو  -05
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 ( 77جدول )
 تويترطبيعة الموضوعات التي تستهوي طالب الجامعة عبر يوضح  

طددالة  اىَىضددىعبث اىتددٍ تطددتهىٌ طبُعددت

 تىَترعبر  اىجبٍعت

 ترتٌب 211ن= اإلجمالً

 % ل

 ثقبفُت
766 66 4 

 7 67.7 766 اجتَبعُت

 6 46 766 ضُبضُت

 عيَُت
774 67 6 

 عطنرَت
776 67.6 6 

 أدبُت
64 77 6 

 بُئُت
766 66 6 

 عبٍت
746 66.7 7 

 ٍىضىعبث رَبضُت
766 64 7 

 جَُع ٍب ضبق
6 7.6 77 

تستيوييـ الموضوعات العامة  عبر  % مف أفراد العينة88.3يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف نسبة 
% منيـ تستيوييـ 81.3% منيـ تستيوييـ الموضوعات الرياضية، ونسبة 86، ونسبة تويتروسيمة 

 % منيـ تستيوييـ الموضوعات العممية، أما الموضوعات البيئية72الموضوعات االجتماعية، ونسبة 
، إنما يأخذوف المعمومات البيئية عمى اىتمامات معظـ الشباب ليست بيئيةفتأتى في الترتيب السابع ألف 

 ءالعامة والرياضية واالجتماعية التي تمثؿ ليـ كؿ شي تأنيا ىامشية ال قيمة ليا بالمقارنة بالموضوعا
 في الحياة ، وىذا ىو واقع الشباب في معظـ المجتمعات.

حيث كشفت دراستو أف الموضوعات  (37)ـ 2411يجة مع دراسة نعيـ المصرىتختمؼ ىذه النت
خبارية ثـ الثقافية ثـ االجتماعية ثـ إلالتي يفضؿ المبحوثوف التفاعؿ معيا ىي الموضوعات السياسية وا

 الدينية .
 بالنسبة لممستخدم: تويترأكثر دور يؤديه  -02
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 (77جدول )
 بالنسبة للمستخدم تويتريوضح أكثر دور يؤديه   

 ببىْطبت ىيَطت دً تىَترأمثر دور َؤدَه 

 ترتٌب 211ن= اإلجمالً

 % ل

 دور اجتَبعٍ
66 76.7 6 

 7 66 776 دور إعالٍٍ

 7 66.7 774 دور ترفُهٍ

 دور تىعىٌ
767 47.7 7 

 تويترأكثر دور يؤديو % مف أفراد العينة يروف أف 79يتضح مف الجدوؿ السابؽ: أف نسبة 
% 45.3% منيـ يروف أنو الدور التوعوي، ونسبة 64.3ي، ونسبة اإلعالمالدور  ىو بالنسبة لممستخدـ

 % منيـ يروف أنو الدور االجتماعي.29.3، ونسبة  منيـ يروف أنو الدور الترفييي

 :تويترهل تستهويك الموضوعات التي تتناول البيئة عبر  -04

 (76جدول )
 تويتريوضح هل تستهويل الموضوعات التي تتناول البيئة عبر  

 رىيزرهم رسزهىيك انًىضىعبد انزي رزُبول انجيئخ عجر 

 اإلجمالً

 % ل

 77.6 46 دائما

 47.7 766 أحيانا

 74 66 ال

 777 777 جملة

 

% مف أفراد العينة تستيوييـ الموضوعات التي 21.7يتضح مف الجدوؿ السابؽ : أف نسبة 
% منيـ ال تستيوييـ 16% منيـ تستيوييـ أحيانا، ونسبة 62.3دائما، ونسبة  تويترتتناوؿ البيئة عبر 

ئية عبر ، أي أف معظـ افراد العينة يتابعوف الموضوعات البيتويترالموضوعات التي تتناوؿ البيئة عبر 
 .تويتر

 :توٌترمدى المساهمة فً نشر موضوعات تخص البٌئة عبر  -02
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 (76جدول )
 تويتريوضح مدى المساهمة ري نشر موضوعات تخص البيئة عبر  

يذي انًسبهًخ فمي َشمر يىضمىعبد رخمض انجيئمخ عجمر 

 رىيزر

 اإلجمالً

 % ل

 77 47 دائما

 67.6 776 أحيانا

 6.7 77 ال

 777 777 جملة

 

في نشر موضوعات  % مف أفراد العينة يساىموف دائما21يتضح مف الجدوؿ السابؽ : أف نسبة 
% منيـ لـ 7.3% منيـ يساىموف في النشر أحيانا، ونسبة 71.7، ونسبة تويترتخص البيئة عبر 

 .تويترفي نشر موضوعات تخص البيئة عبر يساىموا 
 

 :تويترالتي تقوم بنشرها عبر  البيئية أشكال المساهمات -06

 ( 74جدول )
 تويترأشكال المساهمات البيئية التي تقوم بنشرها عبر يوضح  

 تىَترأشنبه اىَطبهَبث اىتٍ تقىً بْشرهب عبر 

 ترتٌب 172ن= اإلجمالً

 % ل

 صىر
766 46 7 

 6 66.7 774 تعيُقبث

 6 76.6 776 ٍقبالث

 أخببر
776 66.4 7 

 فُدَىهبث
776 66.7 7 

 رضىٍبث
66 76.6 4 

 جَُع ٍب ضبق
66 76.4 6 

يساىموف بنشر األخبار البيئية في  % مف أفراد العينة85.6يتضح مف الجدوؿ السابؽ: أف نسبة 
% منيـ يساىموف بنشر صور، ونسبة 68% منيـ يساىموف بنشر فيديوىات، ونسبة 78.1، ونسبة تويتر
 % منيـ يساىموف بنشر تعميقات.45.3
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  حيث أن الصور ريها احتلت المركز األول،  (76)م 1101دراسة كٌحل فتٌحة  تختمؼ ىذه النتيجة مع

 :لديهم اهتمامات بيئية تويترأصدقاء عبر  هل لك -05

 (76جدول )
 لديهم اهتمامات بيئية تويترأصدقا  عبر  يوضح هل لل

 ىدَهٌ اهتَبٍبث بُئُت تىَترهو ىل أصدقبء عبر 

 اإلجمالً

 % ل

 77.6 777 نعم

 44.7 766 ال

 777 777 جملة

 

لدييـ  تويترلدييـ أصدقاء عبر % مف أفراد العينة 33.7يتضح مف الجدوؿ السابؽ : أف نسبة 
 .لدييـ اىتمامات بيئية تويترليس لدييـ أصدقاء عبر % منيـ 66.3، ونسبة اىتمامات بيئية

 :في زيادة الوعى البيئي تويتروسيمة ل كتقييم -01

 (76جدول )
 ري زياد  الوعد البيئي تويتروسيلة يوضح تقييمل ل 

 فٍ زَبدة اىىعً اىبُئٍ تىَترتقَُُل ىىضُيت 

 اإلجمالً

 % ل

 64.6 767 جيد 

 66 776 متوسطة

 4.6 77 مقبولة

 7.6 6 ضعيفة

 777 777 جملة

 

في زيادة  تويترلوسيمة ميـ يتقي% مف أفراد العينة 46.7يتضح مف الجدوؿ السابؽ: أف نسبة 
% منيـ تقييميـ 6.7% منيـ تقييميـ ليا عمى أنيا متوسطة، ونسبة 45جيدة، ونسبة  بأنيا الوعى البيئي

 % منيا تقييميـ ليا عمى أنيا ضعيفة.1.7ليا عمى أنيا مقبولة، ونسبة 
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 :طالب الجامعةفي زيادة الوعى البيئي لدى  تويترمدى مساهمة  -01

 (76) جدول رقم
 ري زياد  الوعد البيئي لدى طالب الجامعة تويتريوضح مدى مساهمة 

في زيادة الوعى  تويترمدى مساىمة 
 البيئي لدى طالب الجامعة

 اإلجمالي

 % ؾ

 18.7 56 دائما 

 73.3 224 أحيانا

 8 24 ال

 144 344 جممة

في زيادة  يساىـ دائما تويتر أف فيرو % مف أفراد العينة 18.7يتضح مف الجدوؿ السابؽ: أف نسبة 
% منيـ  8% منيـ يروف أنو يساىـ )أحيانا( ، ونسبة 73.3، ونسبة الوعى البيئي لدى طالب الجامعة

 .زيادة الوعى البيئي لدى طالب الجامعةال تساىـ في  تويتريروف أف وسيمة 

الذى أكد عمى أف مواقع الشبكات  Sheedy, C.2011 (39) تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة
 االجتماعية بإمكانيا زيادة الوعى العالمي حوؿ قضية ما .

 :طالب الجامعةفي زيادة الوعى البيئي لدى  تويتر درجة مساهمة  -01
 ( 77جدول )

 ري زياد  الوعد البيئي لدى طالب الجامعة تويتردرجة مساهمة  يوضح 

فٍ زَبدة اىدىعً اىبُئدٍ  تىَتردرجت ٍطبهَت  

 ىدي طالة اىجبٍعت

 اإلجمالً

 % ل

 7.6 6 كبير 

 67.6 766 متوسطة

 76 46 مقبولة

 7.6 6 ضعيفة

 777 764 جملة
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في زيادة  تويترمساىمة  ف أفيرو % مف أفراد العينة 1.4يتضح مف الجدوؿ السابؽ : أف نسبة 
% منيـ يروف أنيا مساىمة متوسطة، ونسبة 71.7تكوف كبيرة، ونسبة  الوعى البيئي لدى طالب الجامعة

 % منيـ يروف أنيا مساىمة ضعيفة.1.8% منيـ  يروف أف مساىمتو مقبولة ، ونسبة 25

 :تويتراالشتراك في جمعيات بيئية ناشطة عبر مدى  -50

 (77جدول )
 تويتريوضح مدى االشترال ري جمعيات بيئية ناشطة عبر 

 تىَترٍدي االشتراك فٍ جَعُبث بُئُت ّبشطت عبر 

 اإلجمالً

 % ل

 77.6 67 نعم

 64.7 766 ال

 777 777 جملة

  

في جمعيات بيئية  % مف أفراد العينة يشتركوف13.7يتضح مف الجدوؿ السابؽ : أف نسبة 
، وذلؾ تويترفي جمعيات بيئية ناشطة عبر  % منيـ ال يشتركوف86.3، ونسبة تويترناشطة عبر 

ذا ف الشباب، أو أف الشباب غير مقبميف عمى مثؿ ىذه الجمعياتلضعؼ تواجد ىذه الجمعيات بي ، وا 
 اشتركوا فييا فيكوف ذلؾ مف باب الفضوؿ والمعرفة ، وليس مف أجؿ الحب والتفاني في خدمة البيئة.

 :ااسم الجمعيات التي اشتركت فيه -55

 (77جدول )
 يوضح اسم الجمعيات التي اشتركت ريه 

 اسى انجًعيبد انزي اشزركذ فيه

 اإلجمالً

 % ل

 77.6 77 جمعية البيئة والنظارة

 67.6 76 جمعية محبد البيئة

 74.6 77 نظيفة بيئتيجمعية 

 777 67 جملة
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يشتركوف في جمعية محبى  % مف أفراد العينة 41.5يتضح مف الجدوؿ السابؽ : أف نسبة 
في  يشتركوف% منيـ 26.8، ونسبة يشتركوف في جمعية البيئة والنظافة% منيـ 31.7، ونسبة البيئة

 .جمعية بيئتي نظيفة

 :حسب درجة قوتها من ناحية زيادة الوعى البيئي تويترالتي يحققها لك  اإلشباعاتترتيب  -52

 (77جدول )
 777ن= حسب درجة قوتها من ناحية زياد  الوعد البيئي تويترالتي يحققها لل  اإلشباعاتيوضح ترتيب   

 اإلشباعات

 الترتيب

 ترتيب متوسط

7 7 7 6 6 4 6 

 0 494 12 1 13 13 31 50 012 إشباعات إعالمية

 4 293 33 70 33 51 31 11 10 إشباعات المشاركة بالرأى

 7 .19 32 53 017 31 30 1 1 إشباعات مراقبة البيئة

 5 291 33 23 53 22 1 1 11 إشباعات التسلية

 2 394 11 11 50 1 000 53 13 إشباعات اجتماعية

 1 491 11 50 1 1 11 024 53 إشباعات معررية

 3 297 010 1 1 22 32 11 32 إشباعات شبه اجتماعية

األوؿ فى زيادة الوعى البيئي ية تأخذ الترتيب اإلعالم اإلشباعاتيتضح مف الجدوؿ السابؽ : أف      
المعرفية فى الترتيب الثاني،  اإلشباعات، ثـ تأتى تويترالذيف يستخدموف  لدى طالب الجامعة أفراد العينة

، أما الرابع والخامس فيكوف مف نصيب االجتماعية اإلشباعاتوف مف نصيب والترتيب الثالث يك
رأي عمى التوالي، وتأتى إشباعات مراقبة البيئة في شباعات المشاركة بالا  شبو االجتماعية و  اإلشباعات

 .اىتمامات معظـ الشباب ليست بيئيةالترتيب األخير ألف 
ية فييا اإلعالمحيث كانت  اإلشباعاتفي ترتيب  (44)م5102سموى الفاضل  دراسةتتفؽ ىذه النتيجة مع 

حيث كانت ،(41)م 5105دراسة كيحل فتيحة في الترتيب األوؿ ثـ تمتيا المعرفية، واختمفت مع 
 .اإلجتماعية اإلشباعاتالمعرفية فييا في المركز األوؿ تمتيا  اإلشباعات
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 :في المجال البيئي تويترالتي يحققها لك  اإلشباعات -54
 

 (76جدول )
 777ن= ري المجال البيئي تويترالتي يحققها لل  اإلشباعاتيوضح  

 العبارة

 نادرا أحيانا دائما

 االتجاه متوسط

 % ل % ل % ل

إشباعات 

 إعالمٌة

 

 دائما 7.67 6 77 77 77 64 766 التعرف على األخبار البٌئٌة المحلٌة

 دائما 7.66 4 76 76 67 67 767 على األحداث البٌئٌة فً العالم االطالع

 أحيانا 7.66 76.6 66 67.7 766 76 67 اإللمام بمختلف الموضوعات والقضاٌا البٌئٌة

 شباعاتا

 المشاركة

 يأالرب

قضٌة  أيبحرٌة نحو  آرائًأعبر عن  جعلتنً

 بٌئٌة
66 76 777 66.7 67 74.6 7.77 

 أحيانا

 أحيانا 7.77 74 66 76.7 774 76.6 774 مع اآلخرٌن مناقشاتًخالل  آرائًعززت من 

 دائما 7.67 74 66 76 66 44 766 أشعر بالثقة بالنفس  جعلتنً

من آراء  ٌعجبنًأتبنى رأى من  جعلتنً

 المستخدمٌن اآلخرٌن
 دائما 7.67 76 67 76 66 66 767

شباعات ا

مراقبة 

 البٌئة

 أحيانا 7.64 76.7 64 67 766 77.6 46 عرفتنى بأحداث وقضاٌا عدٌدة فً المجال البٌئى

 تساب مهارات جدٌدة تفٌدنى فً الدراسةاك

 مستقبال
67 76 767 67 66 74 7.66 

 أحيانا

قدرة على تكوٌن آراء عن القضاٌا واألحداث ال

 خاصة من الناحٌة البٌئٌة حولًتدور من  التً
66 76 767 66.7 66 76.6 7.77 

 أحيانا

 التًالشعور باألمان من خالل المعرفة البٌئٌة 

 االجتماعًأحصل علٌها من شبكات التواصل 
774 76.6 776 76 46 77.7 7.74 

 أحيانا

اعات اشب

 التسلٌة

 دائما 7.64 77.7 67 76.7 67 46.7 776 ساعدتنً على ملء أوقات الفراغ

 دائما 7.67 77.6 76 76.6 66 47.6 766 التسلٌةأشبعت لدي حب 

اعات اشب

 إجتماعٌة

المشاركة فً الحمالت البٌئٌة التطوعٌة التً ٌتم 

 توٌتراطالقها عبر 
 أحيانا 7.66 76 66 67 767 77 44

ركة الفعلٌة فً جمعٌات بٌئٌة ناشطة عبر المشا

 توٌتر
 أحيانا 7.66 76 66 64 776 74 66

تعرف على المعلومات البٌئٌة المختلفة محلٌا ال

 وعالمٌا
 أحيانا 7.77 74 66 76 776 74 776

إشباعات 

 معرفٌة

 دائما 7.67 74 66 74 66 46 776 زٌادة رصٌدك المعرفً المتعلق بالبٌئة ومشاكلها

 دائما 7.64 76 67 74 66 47 767 المساهمة فً معالجة وطرح القضاٌا البٌئٌة
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 أحيانا 7.77 76 67 67 777 64 776 زٌادة الوعى البٌئً لدٌك

اعات اشب

شبه 

 اجتماعٌة

سّهلت لً التواصل مع األهل واألصدقاء وزمالء 

 الدراسة من الناحٌة البٌئٌة
 أحيانا 7.67 76 66 67 766 76 66

 أحيانا 7.66 76 66 66.7 767 76.6 66 البٌئًالمجال  فًجعلتنً اجتماعٌاً أكثر 

لتنً أعٌد االتصال باألصدقاء القدامى المهتمٌن جع

 الذٌن فقدت االتصال بهم البٌئًبالوعى 
 أحيانا 7.76 74 66 76.7 776 76.6 776

لم أجده  االفتراضًوفرت لً أصدقاء بالعالم 

 بالعالم الواقعً
 دائما 7.66 74 66 76.7 66 46.6 766

 دائما 7.66 76 67 76.7 66 66.6 767 االجتماعٌةزت مكانتً عز

 اإلشباعات: أف طالب الجامعة أفراد العينة قد اكتسبوا الكثير مف  جدوؿ السابؽيتضح مف ال
جميعيا قد  اإلشباعاتوذلؾ لزيادة معمومات وعييـ البيئي الذى يعيشوف فيو وىذه  تويترالمتحققة ليـ مف 

 تويتر أحيانا ( بمعنى أف ىناؾ بالفعؿ إشباعات متحققة مف قبؿ -تحققت وذلؾ بوقوعيا ما بيف )دائما 
ىي عمى  اإلشباعات)بدائما وأحيانا ( و  اإليجابيةلطالب الجامعة أفراد العينة ، وذلؾ بناء عمى اتجاىاتيـ 

إشباعات  ،إشباعات شبو اجتماعية ،إشباعات اجتماعية ،إشباعات معرفية ،إعالمية شباعاتإالتوالى : 
 . إشباعات مراقبة البيئة ،إشباعات التسمية ، المشاركة بالرأى

 :تويترفي المضامين البيئية التي يقدمها  مدى الثقة -52

 ( 76جدول )
 تويترمدى الثقة ري المضامين البيئية التي يقدمها يوضح 

 تىَترٍدي اىثقت فٍ اىَضبٍُِ اىبُئُت اىتٍ َقدٍهب 

  اإلجمالً

 % ل

 َعى ثشكم ربو ويطهق
76 77.6 

 67 777 أحيبَب نكٍ ثحست طجيعخ انًحزىي

 76.7 66 فيًب يقذيهال أثق 

 777 777 جملة

 

في المضاميف البيئية التي  فيثقو العينة % مف أفراد 11.7يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف نسبة 
، ونسبة فييا أحيانا لكف بحسب طبيعة المحتوى فيثقو % منيـ 74، ونسبة ـ ومطمؽبشكؿ تا تويتريقدميا 
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اميف في تقديمو لممض تويتر، والمحصمة النيائية أف افراد العينة يثقوف في فييا % منيـ ال يثقوف18.3
 .اإلخبارية البيئية المختمفة

 
 :ماذا تنوى مستقبال في مجال الوعي البيئي -56

 (74جدول )
 يوضح ماذا تنوى مستقبال ري مجال الوعي البيئي 

 ٍبذا تْىي ٍطتقبال فٍ ٍجبه اىىعٍ اىبُئٍ

  اإلجمالً

 % ل

 رىيزرانزىسع في اسزخذاو 
746 66.7 

 77.7 77 رىيزراإلَقبص يٍ اسزخذاو 

 7.7 6 رىيزرانزىقف عٍ اسزخذاو 

 777 777 جملة

التوسع في استخداـ ينوف مستقبال العينة % مف أفراد 88.3يتضح مف الجدوؿ السابؽ : أف نسبة      
في المجاؿ البيئي،  تويترف اإلنقاص مف استخداـ % منيـ ينو 14.3في المجاؿ البيئي، ونسبة  تويتر

عالية وأف أفراد  تويتر، أي أف نسبة الثقة في وسيمة تويترالتوقؼ عف استخداـ % منيـ ينوف 1.3ونسبة 
 .تويترعامموف إال مع العينة في المستقبؿ ال يحبذوف وال يت

ى

ىفروضىالدرادةى:

 الجديد  اإلعالـالفرض األوؿ توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف استخدامات طالب الجامعة لوسائؿ 
 المتحققة فى زيادة الوعي البيئي لدييـ. اإلشباعات( ومدى تويتر) 
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  (76جدول )
 المتحققة رد زياد  اإلشباعات( ومدى تويترالجديد )  اإلعالميوضح العالقة بين استخدامات طالب الجامعة لوسائل 

 الوعي البيئي لديهم 

 المتغٌر

 (توٌترالجدٌد )  اإلعالماستخدامات طالب الجامعة لوسائل 

 مستوى الداللة القو  االتجاه معامل االرتباط

 إشباعات إعالمٌة
 7.77 متوسط طردي **7.667

 إشباعات المشاركة بالرأى
 7.77 متوسط طردي **7.746

 مراقبة البٌئةإشباعات 
 7.77 متوسط طردي **7.677

 إشباعات التسلٌة
 7.77 متوسط طردي **.7

 إشباعات اجتماعٌة
 7.77 متوسط طردي **7.646

 إشباعات معرفٌة
 7.77 متوسط طردي **7.667

 إشباعات شبه اجتماعٌة
 7.77 متوسط طردي **7.667

 كدرجة كلٌة اإلشباعات
 7.77 متوسط طردي **7.676

لوسائؿ  وجود عالقة طردية متوسطة بيف استخدامات طالب الجامعة مف الجدوؿ السابؽ :يتضح 
 اإلشباعات ،معرفيةال اإلشباعات ،عالميةاإل اإلشباعات:  التالية اإلشباعاتو  (تويتر)الجديد اإلعالـ

مراقبة  شباعاتإ ،التسمية شباعاتإ ،المشاركة بالرأى اإلشباعات ،جتماعيةإشبو  اإلشباعات ،جتماعيةاال
( وىي دالة عند مستوى 4.6>ر>4.3حيث كانت ) ،زيادة الوعي البيئي لدييـ فيالمتحققة ، البيئة
4.41. 

 الجدٌد  اإلعالمالفرض الثانً : توجد عالقة ذات داللة إحصائٌة بٌن استخدامات طالب الجامعة لوسائل 

 (  وبٌن متغٌرات السن والجنستوٌتر) 
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الجدٌد  اإلعالمإناث( فً استخدامات طالب الجامعة لوسائل  –)أ( الفروق بٌن الجنسٌن)ذكور12

 (توٌتر)

 )أ(29جدول 

 (تويترالجديد)  اإلعالملداللة الفروق بين الجنسين ري استخدامات طالب الجامعة لوسائل  7يوضح قيمة كا

 النوع

 االستخدام 

 إناث  ذكور

 7كا
 الداللة

 % ل % ل 7د ح

 67 777 667.6 776 دائما

 18 27 17.3 26 أحيانا غير دالة 7.667 7.777

 144 154 144 154 جممة

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الذكور واإلناث في استخدامات  : يتضح مف الجدوؿ السابؽ
 .4.45غير دالة عند مستوى داللة   2حيث كانت قيـ كا ،(تويتر)الجديد اإلعالـطالب الجامعة لوسائؿ 

 وآخرونAbdulkrim، Ziani واختمفت مع دراسة (67)1102جمعة جدأمدراسة ىذه النتيجة مع تتفؽ 

 حيث تبين وجود رروق بين الجنسين ري استخدامات وسائل التواصل االجتماعي. (67)(7776)إبرٌل
 (:توٌترالجدٌد )  اإلعالمالفروق بٌن الفئات العمرٌة فً استخدامات طالب الجامعة لوسائل  -)ب(12

  (76جدول )
 (توٌتر)  الجديد اإلعالمالفئات العمرية ري استخدامات طالب الجامعة لوسائل لداللة الفروق بين  7يوضح قيمة كا )ب(

 السن

 االستخدام

 عام 77 عام77 عام 76 عام 76

 7كا
 الداللة

 % ل % ل % ل % ل 7د ح 

 677 47 67.6 47 67.6 47 67.6 47 دائما

7.746 
7.666 

 غير دالة
 76.6 76 76.7 77 76.7 77 76.7 77 أحيانا

 777 66 777 66 777 66 777 66 جملة

الفئات العمرية التالية عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف  : يتضح مف الجدوؿ السابؽ
وذلؾ بالنسبة  ،(تويتر)الجديد اإلعالـ في استخدامات طالب الجامعة لوسائؿ (18-19-24-21)

 .4.45مستوى داللة غير دالة عند  2حيث كانت قيـ كالكميتي التربية وا داب والطب 
حيث تبين  (66) (7776)إبرٌل وآخرونAbdulkrim، Ziani تختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة

 وجود رروق ري األعمار المختلفة بالنسبة الستخدامات وسائل التواصل االجتماعي.
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وبررٌن زٌررادة  ترروٌترالتررى ٌحققهررا  اإلشررباعاتالفرررض الثالررث/ توجررد عالقررة ذات داللررة إحصررائٌة بررٌن 

 معلومات طالب الجامعة للوعى البٌئى لدٌهم

  (76جدول )
 وبين زياد  معلومات طالب الجامعة للوعد البيئد لديهم تويترالتد يحققها  اإلشباعاتيوضح العالقة بين 

 المتغير

 لدٌهم البٌئًزٌادة معلومات طالب الجامعة للوعى 

 الداللةمستوى  القو  االتجاه معامل االرتباط

 إشباعات إعالمٌة
 7.77 متوسطة طردي **7.767

 بالرأيإشباعات المشاركة 
 7.77 متوسطة طردي **7.776

 إشباعات مراقبة البٌئة
 7.77 متوسطة طردي **7.744

 إشباعات التسلٌة
 7.77 متوسطة طردي **7.677

 إشباعات اجتماعٌة
 7.77 متوسطة طردي **7.746

 إشباعات معرفٌة
 7.77 متوسطة طردي **7.676

 إشباعات شبه اجتماعٌة
 7.77 متوسطة طردي **7.776

 كدرجة كلٌة اإلشباعات
 7.77 متوسطة طردي **7.766

وجود عالقة طردية متوسطة بيف زيادة معمومات طالب الجامعة لموعى  :يتضح مف الجدوؿ السابؽ
 ،جتماعيةاال شباعاتإ ،معرفيةال اإلشباعات ،عالميةاإل اإلشباعات: التالية اإلشباعاتلدييـ و  البيئي

المتحققة ، مراقبة البيئة شباعاتإ ،التسمية شباعاتإ ،بالرأيالمشاركة  شباعاتإ ،جتماعيةالشبو  شباعاتإ
 .4.41( وىي دالة عند مستوى 4.6>ر>4.3حيث كانت ) ،زيادة الوعي البيئي لدييـ في
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ودرجرة الثقرة فرى  تروٌترإحصائٌة بٌن استخدام طالب الجامعة لالفرض الرابع / توجد عالقة ذات داللة 
 المضامٌن البٌئٌة التى تقدمها هذه الوسٌلة

 
  (77جدول )

 وبين زياد  معلومات طالب الجامعة للوعد البيئد لديهم تويتريحققها  التي اإلشباعاتيوضح العالقة بين 

 المتغير

 توٌتراستخدام طالب الجامعة ل

 مستوى الداللة القو  االتجاه معامل االرتباط

 التًودرجة الثقة فى المضامٌن البٌئٌة 

 7.77 قوية طردي **7.476 تقدمها هذه الوسٌلة

ودرجة  تويتروجود عالقة طردية قوية بيف استخداـ طالب الجامعة ل يتضح مف الجدوؿ السابؽ :    
( وىي دالة عند مستوى 4.6حيث كانت )ر< ،المضاميف البيئية التي تقدميا ىذه الوسيمة  فيالثقة 
4.41. 

ىخاتمةىالدرادةىوتوصواتكاى:

، ونسبة أخرى منيـ دائما اإلنترنتالعينة يستخدموف  بينت نتائج الدراسة أف نسبة مف أفراد -1
 .ما بيف )دائما( و)أحيانا( اإلنترنتيستخدمونيا أحيانا، أي أف أفراد العينة جميعا يستخدموف 

تمثؿ الجديد الم اإلعالـيتضح مف نتائج الدراسة أف بعض أفراد العينة يستخدموف)دائما( وسائؿ  -2
، ومنيـ مف يستخدمونيا )أحيانا(، وىذا يدؿ عمى أف جميع أفراد العينة في وسائؿ التواصؿ االجتماعي
 الجديد.  اإلعالـدوف استثناء يستخدموف وسائؿ 

 تويترالجديد حسب درجة استخداميا ىي :  اإلعالـائؿ يتضح مف نتائج الدراسة أف ترتيب وس -3
 ، ثـ اليوتيوب في الترتيب الثاني، ثـ الفيس بوؾ في الترتيب الثالث.في الترتيب األوؿ

، (تويترالجديد ) اإلعالـما وسيمة تبيف نتائج الدراسة أف نسبة مف أفراد العينة يستخدموف دائ -4
نظرا ألف  تويترأف جميع أفراد العينة يستخدموف وسيمة ، أي منيـ يستخدمونيا أحيانا ونسبة أخرى

 الجديد.  اإلعالـالباحث اختار عينة عمدية ممف يشاىدوف وسائؿ 
النتشاره  تويتر% مف أفراد العينة يختاروف وسيمة 94يتضح مف نتائج الدراسة أف نسبة كبيرة  -5

ألنو يستيوييـ ويحقؽ  تويتر%منيـ يختاروف 74.3الواسع بيف الشباب محققا الترتيب األوؿ ونسبة
% ثالثة منيـ اختاروه لسيولة االستخداـ في الترتيب الثالث، 51.7رغباتيـ محرزا الترتيب الثاني، ونسبة 

 % رابعة منيـ اختاروه لصدؽ معموماتو في الترتيب الرابع.44.3ونسبة 
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ي استخداـ % مف أفراد العينة يقضوف مف ساعة إلى ساعتيف ف43.3تبيف النتائج أف نسبة  -6
% منيـ يقضوف 14% منيـ يقضوف مف ساعتيف إلى خمس ساعات ، ونسبة 44، ونسبة تويتروسيمة 

 مف خمس إلى سبع ساعات.
% مف أفراد العينة تستيوييـ الموضوعات العامة  عبر 88.3يتضح مف نتائج الدراسة أف نسبة  -7

% منيـ تستيوييـ 81.3بة ، ونسنيـ تستيوييـ الموضوعات الرياضية% م86، ونسبة تويتروسيمة 
% منيـ تستيوييـ الموضوعات العممية ، أما الموضوعات البيئية 72، ونسبة الموضوعات االجتماعية

 فتأتى في الترتيب السابع ألف اىتمامات معظـ الشباب ليست بيئية.
ة ، ونسبتويتر% مف أفراد العينة يساىموف بنشر األخبار في 85.6تشير نتائج الدراسة أف نسبة  -8

% 45.3% منيـ يساىموف بنشر صور، ونسبة 68% منيـ يساىموف بنشر فيديوىات، ونسبة 78.1
 منيـ يساىموف بنشر تعميقات.

يساىـ دائما في زيادة  تويتر% مف أفراد العينة يروف أف 18.7تؤكد نتائج الدراسة أف نسبة  -9
% منيـ  8أحيانا( ، ونسبة % منيـ يروف أنو يساىـ )73.3الوعى البيئي لدى طالب الجامعة، ونسبة 

 ال تساىـ في زيادة الوعى البيئي لدى طالب الجامعة. تويتريروف أف وسيمة 
في زيادة الوعى  تويتر% مف أفراد العينة يروف أف مساىمة 1.4تبيف نتائج الدراسة أف نسبة  -14

ونسبة % منيـ يروف أنيا مساىمة متوسطة، 71.7البيئي لدى طالب الجامعة تكوف كبيرة، ونسبة 
 % منيـ يروف أنيا مساىمة ضعيفة.1.8، ونسبة % منيـ  يروف أف مساىمتو مقبولة25
ية تأخذ الترتيب األوؿ فى زيادة الوعى البيئي لدى اإلعالم اإلشباعاتتشير نتائج الدراسة أف  -11

، المعرفية فى الترتيب الثاني اإلشباعات، ثـ تأتى تويترالذيف يستخدموف  طالب الجامعة أفراد العينة
نصيب ، أما الرابع والخامس فيكوف مف االجتماعية اإلشباعاتوف مف نصيب والترتيب الثالث يك

، وتأتى إشباعات مراقبة البيئة في عات المشاركة بالرأي عمى التواليشباا  شبو االجتماعية و  اإلشباعات
 .ةت معظـ الشباب ليست بيئيالترتيب األخير ألف اىتماما

المتحققة ليـ  اإلشباعاتأف طالب الجامعة أفراد العينة قد اكتسبوا الكثير مف  تؤكد نتائج الدراسة -12
جميعيا قد تحققت  اإلشباعات، وىذه ات وعييـ البيئي الذى يعيشوف فيووذلؾ لزيادة معموم تويترمف 

عالمية، إشباعات اإل اإلشباعات: ىي عمى التوالى اإلشباعاتأحيانا ( و  -وذلؾ بوقوعيا ما بيف )دائما 
معرفية، إشباعات اجتماعية، إشباعات شبو اجتماعية، إشباعات المشاركة بالرأى، إشباعات التسمية، 

 إشباعات مراقبة البيئة.
 % مف أفراد العينة يثقوف في المضاميف البيئية التي يقدميا11.7أف نسبة  تبيف مف نتائج الدراسة -13

ونسبة  % منيـ يثقوف فييا أحيانا لكف بحسب طبيعة المحتوى،74سبة ، ونبشكؿ تاـ ومطمؽ تويتر
 .% منيـ ال يثقوف فييا18.3
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وجود عالقة طردية متوسطة بيف استخدامات طالب الجامعة لوسائؿ تؤكد نتائج الدراسة عمى  -14
 اإلشباعاتالمعرفية،  اإلشباعاتعالمية، اإل اإلشباعات: التالية اإلشباعات( و تويترالجديد ) اإلعالـ

مراقبة  شباعاتإالتسمية،  شباعاتإالمشاركة بالرأى،  شباعاتإجتماعية، الشبو ا اإلشباعاتجتماعية، الا
 المتحققة في زيادة الوعي البيئي لدييـ.البيئة، 

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الذكور واإلناث في  إلىتشير نتائج الدراسة  -15
 .(تويتر)الجديد اإلعالـاستخدامات طالب الجامعة لوسائؿ 

-18يتضح مف نتائج الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الفئات العمرية التالية ) -16
، وذلؾ بالنسبة لكميتي (تويتر)الجديد اإلعالـ( في استخدامات طالب الجامعة لوسائؿ 19-24-21

 .التربية وا داب والطب
ب الجامعة لموعى تشير نتائج الدراسة وجود عالقة طردية متوسطة بيف زيادة معمومات طال -17

، جتماعيةاال اإلشباعاتالمعرفية،  اإلشباعاتعالمية، اإل اإلشباعاتالتالية :  اإلشباعاتالبيئي لدييـ و 
مراقبة البيئة،  شباعاتإ، التسمية شباعاتإالمشاركة بالرأي،  شباعاتإعية، جتمااالشبو  اإلشباعات

 المتحققة في زيادة الوعي البيئي لدييـ.
 :  توصواتىالدرادة 

 ، تقترح الدراسة التوصيات التالية :السابقة في ضوء النتائج
تشجيع مستخدمييا ولفت نظرىـ مف آف  خر لنشر كؿ ما  تويتريجب عمى القائميف عمى وسيمة  -1

 كؿ مف يستخدـ خاصة، ف بحيث يكوف ىناؾ وعى بيئي لدييـنساإليخص البيئة ومردودىا عمى ا
أف نسبة  حيث أكدت نتائج الدراسة ،لصور والفيديوىات الخاصة بالبيئةالتعميقات واو  األخبار
% منيـ 78.1، ونسبة تويتريساىموف بنشر األخبار البيئية في  % مف أفراد العينة85.6

% منيـ 45.3% منيـ يساىموف بنشر صور، ونسبة 68يساىموف بنشر فيديوىات، ونسبة 
حتى يكوف ىناؾ إلماـ ووعى بالبيئة وبالتالي تتحقؽ التنمية والرفاىية  ،يساىموف بنشر تعميقات

 لمجنس البشرى.
المجتمع ات نظرية وعممية في الجامعات المختمفة وفى مؤسسات إقامة ندوات ومحاضرات ودور  -2

، وكيؼ إلنساف، تكوف مخصصة لمتعريؼ بالبيئة وخطورتيا عمى االمدني الحكومية والخاصة
 يكوف لدى الطالب الجامعي وعى بيئي ببيئتو التي يعيش فييا.

دارات مف أعضاء ى تشجيع الطالب مف قبؿ القائميف عمى أمر الجامعات المختمفة -3 يئة تدريس وا 
 تويترالجديد التي يحبونيا خاصة  اإلعالـعمى نشر الوعى البيئي مف خالؿ وسائؿ  مختمفة

، وذلؾ بنشر استخدامات الشباب لو ىذه الدراسة فى األوؿ في زوالذى حصؿ عمى المرك
مما  ،الشبابالمعمومة والتعميؽ عمييا والمساىمة الحقيقية في إثراء الوعى البيئي المفقود بيف 

 .مات الوعى البيئي عند بعض الشبابيكوف لو أكبر األثر في زيادة معمو 
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ى:الكوامش
تحوالت ري المجتمعات الخليجية ؟ المركز اإلقليمد للدراسات  تويترجين كينينمونت ، إلد أى مدى يحدث  (1)

  VGONZTSsU64 #http://www.rcssmideast.org/article/345: 77/77/7777االستراتيجية ، القاهر  ،
                         ، بريق الدانة : تويتر( عبر عن رأيل دون تويتريوسف المطيري)  (2) 

http://www.danakw.com/AXCMSweblive/shababdetails.com?articaled=1754 

              م :7776مارس  77 – 7676 األولدجمادى  77، الثالثا   74464نوف الراجحي ، تا  التأنيث ، الرياض ، العدد  (3)
http://www.alriyadh.com/2014/03/11/artical                                                                  

http://aitnews.com/2013/11/16)(4) 

.http://fac/ksu.edu.sa/shalsaif/pages/(5)  

http://ar.wikipedia.org/wkik(6) 

علد بقية شبكات  تويتر( محمد البهالل ، ري مسح اليكتروند حول استخدام الشبكات االجتماعية ري ، السعوديون يفضلون 6)

 م  : 7777ابريل  74 -7677جمادى اآلخر   6، الخميس  74777التواصل االجتماعد ، العدد 

   http://www/alriyadh.com/com/2012/04/26.article730585.html 

، ) القاهر  : الدار المصرية  األولد، الطبعة  االتصال ونظرٌاته المعاصرة( حسن عماد مكاوي ، ليلد حسين السيد ، 8)

 . 767م( ، ص 7666اللبنانية

(9) Samuel Ebersole (2000), Uses and Gratification of the Web Among Students, retrieved from http: 

//goo.gl/ 7axiym, vowed Mar. 20th. 2013.  

   .766-764،ص ص مرجع سابق حسن عماد مكاوي ، ليلد حسين السيد ، ، -77

مجلة بحوث العالقات  اصل االجتماعي لدى الشباب الجامعي السعودي ،مصداقية وسائل التو( . 7776(عبدهللا الوزان )سبتمبر 11)

 766، العدد السابع ، ص  7، طالعامة الشرق األوسط بالقاهرة 

77-Abdulkrim, Ziani & Mohamad, Qudah & Abdalaziz, Aldaihani, (April 2015), "Uses and 

Gratifications Realized for the Libyan and Bahraini youth through”. Facebook", INTERNATIONAL 

JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE, vol.5.NO.4(1),P43. 

( وتأثيرها علد درجة عالقتهم بوسائل تويتر( محمد السويد . استخدامات الشباب السعودي  لموقع التواصل االجتماعي ) 13) 

( ، م 7776- 7674واالتصال  ،  اإلعالمالتقليدية ، دراسة ميدانية ، )جامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمية  ، كلية  اإلعالم

 .  66ص

رسالة تكمٌلٌة  سلوى بنت محمد الفاضل . أبعاد استخدام الشباب السعودي لشبكات التواصل االجتماعي ، دراسة ميدانية ، )( 76)

 . 774م(، ص7777 – 7676الدراسات االجتماعية ، كلية اآلداب ، جامعة الملل سعود ،) ، قسم للماجستٌر 

 اإلشباعاتناهس بن خالد العضياند . استخدامات الشبكات االجتماعية لدى طالب وطالبات المرحلة الثانوية بمدينة الرياض و(  76)

 . 776م( ص7777 -7676اآلداب ، جامعة الملل سعود ،  ، كلية اإلعالم، قسم  رسالة تكمٌلٌة للماجستٌرالمتحققة منها ) 

16- k.johnston et al. use perception andattitude of university studentes towards facebook and 

twitter. Electronic journal of information Systems Evaluation 2013. Vol.16 (3), pp200-210.،     

وعالقته بوسائل االتصال  اإلنترنتعبر  الصادق حسن . تعرض الشباب الجامعي لمواقع التواصل االجتماعيعبد   (17)       

،  ( 7، سلسلة مجلس التعاون) واإلعالميةالتقليدية ، مجلس التعاون لدول الخلي  العربية ، األمانة العامة ، قطاع الشؤون الثقارية 

 .766م ، ص 7777/   -7676

http://www.rcssmideast.org/article/345
http://www.danakw.com/AXCMSweblive/shababdetails.com?articaled=1754
http://www.danakw.com/AXCMSweblive/shababdetails.com?articaled=1754
http://www.alriyadh.com/2014/03/11/artical
http://aitnews.com/2013/11/16)
http://aitnews.com/2013/11/16)
http://fac/ksu.edu.sa/shalsaif/pages/
http://ar.wikipedia.org/wkik
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18-B. Ezumah. College Students’ Use of  Social Media :Site Preferences, Uses and Gratifications 

Theory Revisited.  International Journal of Business and Social Science 2013. Vol. 4 (5), pp  27 – 

34.  

، قسم االتصال الجماهيري ،  رسالة دكتوراهالمنصوري . عادات استهالل التواصل االجتماعي ري دولة االمارات ،  أحمد( 19) 

 . 766، ص 7777كلية العلوم االجتماعية واالنسانية ، جامعة االمارات ، مركز المزما   للدراسات والبحوث ، 

دي للشبكات اإلجتماعية،  دراسة وصفية ميدانية علد عينة من الطالب ( آال  بنت سعود إبراهيم الزومان، تعرض الشباب السعو77)

 اإلعالم" ورقة مقدمة فً المنتدى السنوي السادس للجمعٌة السعودٌة لألعالم واالتصالوالطالبات الجامعيين ري مدينة الرياض، 

أبريل  4-76الموارق   –هـ  7677 األولد جمادى 76-77الجديد.. التحديات النظرية والتطبيقية"، جامعة الملل سعود ، الرياض، 

 .     767م، ص7777

(21) H. Bicen & N. Cavus. Twitter usage habits of undergraduate students. Procedia – Social 

and Behavioural Sciences 2012. Vol. 46, pp 335 – 339. 

واالتصال ،  اإلعالم، ) قسم  رسالة ماجستٌر غٌر منشورةاسة ميدانية ، الجديد ونشر الوعد البيئي، در اإلعالمكيحل رتيحة .  (22)

 .766م( ، ص  7777-7777باتنه ،  –كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، جامعة لخضر 

، رسالة ماجستٌر(علي بن سعيد األحمري. أغراض استخدام الشباب الجامعي لمواقع التواصل االجتماعي، دراسة ميدانية ، 77)

هــ( ، ص 7677 – 7676)قسم االجتماع والخدمة اإلجتماعية، كلية العلوم اإلجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 

777 

اد ، مدير مركز البحوث التربوية بكلية المعلمين بأبها( د . 76)  المملكة العربية السعودية علد موقع  -صالح بن علي أبو عرَّ

https://saaid.net/Doat/arrad/65.htm 

كرسً  رباب رأرت الجمال. أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي علد تشكيل النسق القيمي األخالقي للشباب السعودي ، (76)

 77، ص7777،  اإلعالمتصال وكلية اال، جامعة الملل عبدالعزيز األمٌر ناٌف بن عبد العزٌز للقٌم األخالقٌة ،

 76، ص مرجع سابق،  7776( عبدهللا الوزان سبتمبر74) 

( تغريد محمد المالكد. دور شبكات التواصل االجتماعي ري التأكيد علد بعض قيم الحوار لدى طالبات جامعة الملل سعود، 76)

 .66م، ص 7777-7677جامعة الملل سعود، ، قسم السياسات التربوية ، كلية التربية ، رسالة تكمٌلٌة للماجستٌر

 . 66، ص مرجع سابقم ، 7777ناهس العضياند  (76)

 7679ص، مرجع سابق، م7777علد بن سعيد األحمري (76)

 .766، ص مرجع سابقم ، 7777آال  بنت سعود إبراهيم الزومان( 77)

 .747، ص ، مرجع سابق م 7777كيحل رتيحة  (77)

 .66، ص  مرجع سابقم ، 7776محمد السويد مارس ( 77)

 .776، ص  مرجع سابقم ،  7777المنصورى أحمد( 77)

 .776، ص  مرجع سابقهــ  ، 7676علي بن سعيد األحمري  (76)

 .767، ص ، مرجع سابق م 7777كيحل رتيحة  (76)

 9 122مرجع سابق ، ص م ،7777سلوى بنت محمد الفاضل( 74)

http://www.epra.org.eg/
https://saaid.net/Doat/arrad/65.htm
https://saaid.net/Doat/arrad/65.htm


 استخدامات طالب الجامعة لوسائل اإلعالم الجديد:  عبد هللا عبد هللا محمد الوزاند/  777 

 اإلعالممؤتمر األخرى،  اإلعالم( نعيم المصرى . استخدامات الطلبة الجامعيين لمواقع التواصل االجتماعي وأثرها علد وسائل 76)

 .77( ص 7777، اإلعالم،) أربد : جامعة اليرمول ، كلية  والتحوالت المجتمعٌة

 .766، ص ، مرجع سابق م 7777( كيحل رتيحة 76)

(7) (39)Sheedy, C. (2011) Social Media for Social Change : ACase Study of Social MediaUse in 

the 2011 EGYPTIAN  REVOLUTION. RETRIEVED from  http:// goo.gl/TGQAD9. Viewed August 

5th 2011. 

 9 127مرجع سابق ، ص م ،7777سلوى بنت محمد الفاضل (67)

 .746، ص ، مرجع سابق م 7777كيحل رتيحة  (67)

أمجد جمعة . دوارع استخدام الشباب الفلسطيني لشبكات التواصل اإلجتماعي من وجهة نظر طلبة الجامعات الفلسطينية ( 67)

 7777ربراير  77-77، )غز  : الجامعة اإلسالمية ، عماد  شؤون الطلبة ، مؤتمر طلبة الجامعات الواقع واآلمال بمحارظات غز  ، 

 .766، ص

67-Abdulkrim, Ziani & Mohamad, Qudah & Abdalaziz, Aldaihani, (April 2015) , op.cit, 

vol.5.NO.4(1),P66. 

66-Abdulkrim , Ziani & Mohamad, Qudah & Abdalaziz, Aldaihani, (April 2015) , op.cit, , 

vol.5.NO.4(1),P67. 
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Abstract 

 

          The present study aims to measure the uses of the new media (Twitter) 

among university students and its effect to increase the environmental 

awareness. The study focused on the theory of “use and get satisfied”. 

According to this theory, Twitter is used to achieve certain goals and to satisfy 

social and cultural needs and desires. The study follows surveying 

methodology. Male and female Saudi students have been surveyed using a 

questionnaire to achieve the goals of the study and therefore answer the 

questions related to the extent of using Twitter among those students. A sample 

of 300 students (divided into males and females) who regularly use Twitter have 

undergone the study. Students related to Arts and Medicine colleges.  
 

The results of the study:  

1. There is no difference in using Twitter between male and female students.  

2. There is no difference in using Twitter among the different(ages 18/19 -

20/21of the students). 
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