
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

           

  
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

2.14=  1027 لعبم معبمل الخأثٍر العربً                                                                                                                        
 7102 ديسوبر / أكتىبر  - عشر السابعالعذد  - الخاهستالسٌت    - دوريت علويت هحكوت تصذرها الجوعيت الوصريت للعالقاث العاهت

 

 
  

 

     يالجسائر فً السٍبق الصمج دوامتخخببر نظرٌت الخعبٍر العلنً عن الرأي: محبولت المحدداث 
 

 

 9ص  ... (الجزائر)جامعة  سعٌد لوصٌفد/ أ.                                                                               
 جامعة الجياللي بو نعامة() نعٌم بلعموري                                                                         

 

     دراسة كٌفٌة –اإلعالن فً العصر الرقمى وعالقته بتشكٌل القٌم االجتماعٌة لدى المرأة العربٌة  
 
 
 

 39ص...    (جامعة األزهر) محمود عبد الجلٌل ىمن /دأ.م.                                                                        
                                                        

 

    احجبهبث الجمهىر السعىدي نحى أداء إداراث العالقبث العبمت ببلهٍئبث الحكىمٍت السعىدٌت 

 ببلخطبٍق على وزارة العمل نمىذًجب    

 99ص   ... (كلية الملك خالد العسكرية) سلمان فٌحان فٌصل بن لبده /د                                                           
                                            

 

 االستماالت اإلقناعٌة المستخدمة فً اإلعالن التلٌفزٌونً التجاري واتجاهات الجمهور نحوها 
 " دراسة مٌدانٌة تحلٌلٌة "

 129ص( ...  جامعة سوهاج) مرزوق عبد الحكم العادلى /د                                                                      
 

 
 

 بلعالقبث العبمت  فً دولت اإلمبراث العربٍت بدراست مٍدانٍت على عٍنت من العبملٍن ) خالقٍبث العالقبث العبمت أ

 المخحدة (
 167ص( ...  العلوم الحديثة بدبي)جامعة مثانً حسن أبشر د/                                                           

 

 

 التنظٌمٌة للمؤسسات عبر الثقافة االستراتٌجٌات االتصالٌة للعالقات العامة ودورها فً تعزٌز                     
 مواقع التواصل االجتماعً

 203ص...   (جامعة جنوب الوادي) د/ شٌماء عبد العاطً سعٌد                                                                
 
 
 

  التماس الشباب السعودي للمعلومات من خالل المواقع اإللكترونٌة للجامعات وانعكاساتها على تشكٌل صورة
 دراسة مٌدانٌة  - المؤسسة لدٌهم

 243ص...  ( جامعة الملك سعود) رٌم فاطم المطٌري                                                                             
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
                                                                                           

 

 اٌشجىخ اٌمىِيخ ٌٍّعٍىِبد اٌعٍّيخ واٌتىٕىٌىجيخ
  

 @  7102جّيع اٌحمىق ِحفىظخ 

 
 
 
 
 

 جملة

 حبوث العالقات العامة
 الشرق األوسط
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     ا  ّب  ِ  جخ و م ب ٌتب    اٌح ىي  ٍ    جخ   تب  جبِع  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهليئة العلمية
 

 علً السٌد عجوة /.دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 منى سعٌد الحدٌدي /أ.د
 جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون المتفرغ بكلية اإلعالم 

  

 ٌاس خضٌر البٌاتً /أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية  

                جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                        
                    

  

 حسن عماد مكاوي /أ.د
 جامعة القاهرة - كلية اإلعالمالسابق لعميد ال -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون                      

  

  نسمة ٌونس /أ.د
    كلية اإلعالم جامعة القاهرة   –اإلذاعة والتلفزيون  أستاذ                             

  

 محمد معوض إبراهٌم /أ.د
 إلعالمعلوم اوعميد معهد الجزيرة العالي لأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 
  

 سامً السٌد عبد العزٌز /أ.د
 لكلية اإلعالم جامعة القاهرة األسبقالعميد  -أستاذ العالقات العامة واالتصاالت التسويقية 
  

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

  

 محمود ٌوسف مصطفى عبده  /أ.د
 جامعة القاهرة -مجتمع وتنمية البيئة كلية اإلعالم لشئون خدمة الل السابق كيلالوأستاذ العالقات العامة و      

  

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

        

  

 شرٌف دروٌش مصطفى اللبان /أ.د      
 جامعة القاهرة -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  كلية اإلعالموكيل  – أستاذ الصحافة

 

 أ.د/ جمال عبد الحً عمر النجار
 األزهرجامعة  -لبنات الدراسات اإلسالمية ل اإلعالم بكليةأستاذ 

 

 بركات عبد العزٌز محمد عبد هللا /أ.د      
 جامعة القاهرة -للدراسات العليا والبحوث  كلية اإلعالموكيل  – اإلذاعة والتلفزيونأستاذ 

  

 حسن علً محمد علً /أ.د
 جامعة المنيا -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون ورئيس قسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 عابدٌن الدردٌر الشرٌف /أ.د
  ليبيا -أستاذ اإلعالم وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة  

  

  محمود حسن إسماعٌل /أ.د                              
 جامعة عين شمس -معهد الدراسات العليا للطفولة  - اإلعالم وثقافة األطفالأستاذ                

 
  

 حمدي حسن أبو العٌنٌن /أ.د
 أستاذ اإلعالم وعميد كلية اإلعالم واأللسن نائب رئيس جامعة مصر الدولية                     

      

  

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

  

 ولٌد فتح هللا مصطفى بركات /أ.د
 القاهرة  جامعة -الطالب و التعليم ووكيل كلية اإلعالم لشئونأستاذ اإلذاعة والتلفزيون                    

  

  تحسٌن منصور رشٌد منصور /دأ. 
 األردن -جامعة اليرموك بأستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم 

  

 محمد عبد الستار البخاري /أ.د
  

 بروفيسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاية، كلية الصحافة، جامعة ميرزة أولوغ بيك القومية األوزبكية 
  

 علً قساٌسٌة     /أ.د 
  

 3جامعة الجزائر  –دراسات الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال أستاذ 
  

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

 

 

 

 هجلت بحىث العالقاث العاهت الشرق األوسط

JPRR.ME)) 
 دوريت علويت هحكوت

 

 2017 دٌسمبر/  أكتوبر - الخامسةالسنة  - عشر السابعالعدد 
 

 

 هؤسسها 

 رئيس هجلس اإلدارةو
   

 حاتن هحوذ عاطف /د

 EPRA ئيس  
  

 رئيس التحرير

 أ.د/ علي السيذ عجىة

   تب  اٌعاللبد اٌعبِخ واٌعّيد   

 ا  جك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ اٌمبه ح 

  EPRA ئيس اٌٍجٕخ اٌعٍّيخ ثـ
                 

 التحرير اهذيـر

 / هحوذ هعىض إبراهينأ.د 

   تب  اإل الَ ثجبِعخ  يٓ شّس   
 واٌعّيد ا  جك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ  يٕب 

  EPRA ئيس اٌٍجٕخ اال تشب  خ ثـ
 

 هحوىد يىسف هصطفى / .دأ

واٌىويً اٌسبثك ثىٍيخ اإل الَ  اٌعاللبد اٌعبِخ  تب     
 ٌشئىْ خدِخ اٌّجتّع و ّٕيخ اٌجيئخ

 جبِعخ اٌمبه ح 

 

 هساعذو التحرير                   

 د/ رزق سعذ عبذ الوعطيأ.
  

  ثىٍيخ اإل الَ وا ٌسٓ   تب  اٌعاللبد اٌعبِخ 
 جبِعخ ِ   اٌدوٌيخ 

 
 / ثريا هحوذ السٌىسيأ.م.د

 و ئيس لسُ اٌعاللبد اٌعبِخ ثىٍيخ اإل الَ ِشب ن  تب  
 ( ث ) – جبِعخ اٌغ   

  

 هحوذد/ سهاد عادل 
 ثىٍيخ اآل اة  تب  ِسب د اٌعاللبد اٌعبِخ 

 (اٌع اق) –اٌّستٕ   خ جبِعخ اٌ
  

 اىد/ ًصر الذيي عبذ القادر عثو  
وٍيخ اإل الَ واٌعٍىَ      تب  اٌعاللبد اٌعبِخ اٌّسب د 

 (جبِعخ  جّبْ )اإلِب ادث اإلٔسبٔيخ
  

 

 علي حسيي الويهي
 ِدلك اٌٍغخ اٌع ثيخ 

  EPRAثـ اٌثمب يخ ئيس اٌٍجٕخ 
 

 بذرعلي حوذ أ
 ِدلك اٌٍغخ اإلٔجٍيز خ 

 

 الوراسالث

 الجوعيت الوصريت للعالقاث العاهت

 اٌع ثيخجّهى  خ ِ   
 اٌدل  -اٌجيزح 

 شب ع  حّد اٌز بد 7 -ثيٓ اٌس ا بد 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

http://www.univie.ac.at/
http://www.jprr.epra.org.eg/Admin/browsers/FileImageFolder/Files/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9%20%D8%AF%20.%20%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86.pdf
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 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

 للجمعية المصرية للعالقات العامة

 

 

ــ   ت ــّٕهب       ــىا  اٌت ــٓ اٌّ ــٓ إٌبشــ د ا ــتوداَ  ت ِ ــ  ي ْ خطــ  ِ ال  جــى د  وْ اٌح ــىي  ٍ
هــ ٖ اٌّجٍــخد  و ا تٕســبخهب  و ٔمٍهــبد وٍيــب  و جزئيــبد  ــ   ت شــىً وثــيت و ــيٍخد  ــىا  ثط  مــخ 
يٌىت ؤيـــخ  و ةٌيـــخد ثّـــب  ـــ   ٌـــه اال تٕســـبا اٌفى ـــىا ا  د  و اٌتســـجيً  و ا ـــتوداَ  ت ٔ ـــبَ 

 وــز ٓ اٌّعٍىِــبد وا ــت جب هبد و طجـــك جّيــع اٌشــ وق وا حىــبَ واٌمــىأيٓ اٌدوٌيـــخ ِــٓ ٔ ــُ 
  يّـــــب  تعٍـــــك ثبٔتهـــــبن حمـــــىق إٌشـــــ  واٌطجـــــع ٌٍٕســـــوخ اٌّطجى ـــــخ  و اإلٌىت ؤيـــــخ.
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جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط
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 االفتتاحية

تواصل صدور ي – م3102ومنذ بداية إصدارىا في أكتوبر/ ديسمبر من العام  الخامسفي العام      
عشر عدًدا متتابعة تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة  ستةأعداد المجمة بانتظام ليصدر منيا 

  ومتخصصين وباحثين من مختمف دول العالم.
المجمة أول دورية عممية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط وبما أن     

تصدر عن الجمعية المصرية لمعالقات العامة )عضو شبكة الجمعيات العممية بأكاديمية البحث العممي  -
جتمع العممي بكافة مستوياتو وجد فييا األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجيم لمم -والتكنولوجيا بالقاىرة(

ضالتيم لمنشر عمى النطاق العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا المجمة من خالل مندوبييا في 
مت المجمة عمى أول معامل تأثير عربي فقد تحص   ىذه الدول وكذلك من خالل موقعيا اإللكتروني.

(AIF)  لمدوريات العممية العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( عمى مستوى الجامعات والمؤسسات
، والمعامل تابع لمؤسسة النشر األمريكية 0.24بمعدل =  التي تصدر محتوى بالمغة العربيةالعممية 
 معاتالجا اتحاد وبرعاية Natural Publishing Sciences دار نشر العموم الطبيعية( (NSPالعالمية 

دار  - EBSCO HOSTضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية )حالًيا مفيرسة المجمة و  .العربية
 (.المنظومة

 

نقدم لمباحثين في الدراسات اإلعالمية في السنة الخامسة؛  واألخيرعشر من المجمة  السابعوفي العدد     
 ،والمساعدين كذلك الباحثين المشاركينألساتذة لو  لألساتذة والميتمين بيذا المجال بحوثًا ورؤى عممية

مقدمة لمنشر العممي بيدف تكوين رصيد لمباحثين من أعضاء ىيئة التدريس لمتقدم لمترقية أو الباحثين 
 .والماجستير لمناقشة الدكتوراه

، (الجزائر)من  – 2الجزائرجامعة  – سعيد لوصيفد/ أ.: من امقدمً  مشترًكا ثًاففي البداية نجد بح      
محددات التعبير "عن: دراسة  اقدم انذموال، )الجزائر(من  –جامعة الجياللي بو نعامة  - نعيم بمعموري

 ".يالجزائر  في السياق الصمت دوامةختبار نظرية العمني عن الرأي: محاولة ال
         عن: كيفية دراسة تفقدم( مصر) من -جامعة األزىر –منى محمود عبد الجميل /دأ.م.: أما      

  ".  اإلعالن في العصر الرقمى وعالقتو بتشكيل القيم االجتماعية لدى المرأة العربية"
والذي قدم  ،(السعودية)من  - كمية الممك خالد العسكرية –سممان فيحان فيصل بن لبده د/  وقدم:     

بالييئات الحكومية السعوديةاتجاىات الجميور السعودي نحو أداء إدارات العالقات العامة دراسة عن: "  
 ".بالتطبيق عمى وزارة العمل نموذًجا    

 ميدانية تحميمية دراسة ،(مصر)من  - سوىاججامعة  – مرزوق عبد الحكم العادليد/  قدمبينما      
 ."االستماالت اإلقناعية المستخدمة في اإلعالن التميفزيوني التجاري واتجاىات الجميور نحوىا عن: "



               عن:دراسة  تقدم( السودان)من  - العموم الحديثة بدبيجامعة  – مثاني حسن أبشرد/ أما       
ي دولة اإلمارات دراسة ميدانية عمى عينة من العاممين بالعالقات العامة فأخالقيات العالقات العامة )"

 ".العربية المتحدة
 

        بحثًا بعنوان:  ،(مصر)من  -جامعة جنوب الوادي  – د/ شيماء عبد العاطي سعيد تبينما قدم     
االتصالية لمعالقات العامة ودورىا في تعزيز الثقافة التنظيمية لممؤسسات عبر                      االستراتيجيات"

 ". مواقع التواصل االجتماعي
       

           ا بعنوان:بحثً ، )السعودية(من  –ريم فاطم المطيري /تقدم –جامعة الممك سعود ومن       
التماس الشباب السعودي لممعمومات من خالل المواقع اإللكترونية لمجامعات وانعكاساتيا عمى تشكيل "

 .الدكتوراهعمى درجة  اوذلك ضمن متطمبات حصولي"، دراسة ميدانية  -صورة المؤسسة لدييم 
 

ومن المعموم  .وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول     
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبًقا لقواعد النشر العممي المتبعة في المجالت 

 العممية. 
لمدرجة األعمى والطالب  لمترقي التقدمألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى أما البحوث المنشورة      

 فتخضع جميعيا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين. ه والماجستيرالمسجمين لدرجة الدكتورا
وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      

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

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام.

                                                                                                   وهللا المىفق،،                                                                                                             
 

                                                                
 

 

 

 

 

 

 رئيس تحرير المجلة
عجوة يأ.د/ عل  

 



 

 

 

انتماس انشباب انسعىدي نهمعهىماث من خالل املىاقع اإلنكرتونيت 
  نهجامعاث وانعكاساتها عهى تشكيم صىرة املؤسست نديهم

 دراست ميدانيت  
 
 

 

 

 إعداد

 

المطيري فاطم ريم
)*(  
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 الملك سعود.جامعة  -كلٌة اآلداب  -بقسم اإلعالم  محاضر
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التماس الشباب السعودي للمعلومات من خالل املواقع إلالكترونية 

 دراسة ميدانية  -للجامعات وانعكاساتها على تشكيل صورة املؤسسة لديهم 
 
 

     ريم فاطم المطيري                                                                          
ralmotaire@gmail.com    

       عبِؼخ اٌٍّه عؼٛد                                                                                                                                  

ىملخص:ىال
في رصد مدي التماس الشباب الجامعي لممعمومات من خالل المواقع تتحدد مشكمة الدراسة        

اإللكترونية لمجامعات وانعكاساتيا عمى تشكيل صورة المؤسسة لدييم، وذلك لموقوف عمى دور مواقع 
الجامعة في تحقيق األىداف االستراتيجية االتصالية لممؤسسات التعميمية من خالل التطبيق عمى 

 خاصة في المممكة العربية السعودية.الجامعات الحكومية وال
، مدخل االستخدامات  Information Seekingاعتمدت الدراسة عمي نظرية التماس المعموماتو     

  .واإلشباعات
" وفي ىذا اإلطار سيتم استخدام منيج Descriptive" تندرج ىذه الدراسة ضمن البحوث الوصفيةو   

الشباب السعودي لممعمومات من خالل المواقع اإللكترونية لمجامعات التماس عمى   وذلك لمتعرف  المسح،
 وانعكاساتيا عمي تشكيل صورة  المؤسسة لدييم.

( 044في الشباب الجامعي  السعودي، وتم تطبيق البحث عمى عينة قواميا )يتمثل مجتمع الدراسة و    
سعود( والجامعات الخاصة الممثمة من الجامعات السعودية الحكومية الممثمة في )جامعة الممك مبحوث، 

 مفردة لكل جامعة. 044في جامعة ) األمير سمطان(، وذلك بواقع 
 ودلت نتائج الدراسة عمى أن:

استخدامات طالب الشباب السعودي لموقع الجامعة احتل في المرتبة األولى لمعرفة نتائجيم الدراسية  -
ثة لمتعرف عمى مواعيد االختبارات الفصمية تالىا تسجيل موادىم الدراسية وجاء في المرتبة الثال

 والنيائية.
وعن اإلشباعات المتحققة لمشباب الجامعي السعودي من موقع الجامعو وحساباتو عمى شبكات  -

يجابي مع الجامعة ثم عبارة إالتواصل االجتماعي، جاءت ألن موقع الجامعة يزيد من تواصمي بشكل 
التواصل االجتماعي تساعدني في التعامل بشكل جيد مع العالم موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات 

 .االفتراضي في المرتبة الثانية
الشباب الجامعي السعودي راضي بدرجة متوسطة عمى موقع الجامعة اإللكتروني وحساباتو عمى     -

ب % يمييا في الترتيب الثاني أن الشبا88.8شبكات التواصل االجتماعي في الترتيب األول بنسبة 
الجامعي السعودي راضي بدرجة كبيرة عمى موقع الجامعة اإللكتروني وحساباتو عمى شبكات 

 %.08.8التواصل االجتماعي بنسبة 
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وخمصت نتائج الدراسة أن اتجاىات الشباب الجامعي السعودي نحو الجامعة محايدة في الترتيب  -
 %.40.8بنسبة يجابي إل% يمييا في الترتيب الثاني االتجاه ا09.4األول بنسبة 

أشارت النتائح  صحة الفرض القائل أنو  توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاىات الشباب   -
الجامعي السعودي نحو الجامعة بعد استخداميم لموقعيا اإللكتروني وحساباتيا عمى شبكات التواصل 

 الجنس(. –االجتماعي باختالف المتغيرات الديموغرافية )الجامعة 
الرابع  القائل بوجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين دوافع استخدام الشباب صحة الفرض  -

 شباعات المتحققة منيا.إللكتروني واإلالجامعي السعودي لموقع الجامعة ا
عدم صحة الفرض القائل أنو توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين مدى استخدام الشباب   -

لجامعة اإللكتروني في الحصول عمى معمومات عن الجامعة والدراسة الجامعي السعودي لموقع ا
 واتجاىاتو نحو الجامعة.

ى

ىى:مقدمظال
تعدُّ شبكُة اإلنترنت من أىم نتاج التطور التكنولوجيّْ اليائل، والتي أحدثت تغيراٍت ِبنيوية ميمة في 

فساح المجال لقيام التعددية اإلعالمية االفتراضية ؛ مما دعا البعض إلى القول بأنو 1خريطة اإلعالم، وا 
، وذلك 0يمكن اعتبارىا وسيمة اتصالية بحد ذاتيا، بل يمكن أن تحل محل وسائل اإلعالم التقميدية جمعاء

بما لدييا من قدرات فائقة عمى تخزين المعمومات وسيولة  -نتيجة التزاوج بين تكنولوجيا االتصال 
عمومات، وىو مما أضاف بعًدا جديًدا لقدرة اإلنسان عمى زيادة وتكنولوجيا الم -استرجاعيا في ثواٍن قميمة

نتاج المعمومات وبثيا، بل والتعامل معيا في الحال.   4معارفو وتخزين وترتيب وا 
ع اتساع استخدام شبكة اإلنترنت إلى لجوء العديد من الجيات والمؤسسات ألن يؤسسوا منابر    فمقد شجَّ

عمى الشبكة، ويعد ىذا مؤشًرا ودلياًل واضًحا عمى قدرة ىذه الوسيمة  إلكترونية جديدة تعتمد بشكل كمي  
 . 0الجديدة عمى المنافسة واالنتشار

حيث ان التطورات السريعة التي تشيدىا مجال تكنولوجيا االتصال والمعمومات خالل السنوات األخيرة    
مى كافة األصعدة والمستويات تجعل التنمية والتأثيرات المباشرة لمثورة الرقمية عمى نمط الحياة اإلنسانية ع

مرتبطة إلى حد كبير بمدى قدرة المؤسسات عمى مسايرة ىذه التحوالت والتحكم فييا ومدي االستفادة منيا 
 ومن خدماتيا المختمفة.

لذا فمقد أدى ىذا التطور السريع لإلنترنت كوسيمة اتصال إلى ضرورة إعادة النظر في االستراتيجيات     
تصالية لمعالقات العامة داخل المؤسسات بشكل عام ومحاولة رصد انعكاساتيا عمى صورة المؤسسة او اال

 المنظمة لدى الجميور. 
فمقد تزايدت حدة المنافسة بين مؤسسات التعميم العالي عمى المستوي المحمي والدولي، مما أدي إلى     

تيجيات االتصالية لتعريف جميورىا المستيدف خمق مزيد من االىتمام من جانب تمك المؤسسات باالسترا
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ثر عمى جيودىا في كسب مزيد من ألبيا وبخدماتيا التعميمية لتحسين صورتيا الذىنية، مما لو أبمغ ا
 8الموارد وخمق سمعة طيبة.

ن اىتمام المؤسسات التعميمية باستخدام التكنيكات واالستراتيجيات التسويقية ظاىرة ألذا يمكن القول ب    
موال التي تنفق في ىذا ألمثيرة لالىتمام تستدعي دراستيا وزيادة حجم المعرفة حوليا، ليس فقط بسبب ا

ن ىذه االستراتيجية أالشأن ولكن إللقاء الضوء عمى مستقبل المؤسسات التعميمية في ىذا االتجاه، وخاصة 
تتوقف عمى كيفية إدارة  ا بل أصبحت ضرورة لبقائيا واستمرارىا، ألن نجاح أي مؤسسةليست اختيارً 

قامة عالقات وطيدة معيم لالحتفاظ بيم وعدم انتقاليم لمؤسسات تعميمة  عالقاتيا والحفاظ عمى عمالئيا وا 
 منافسة.

ومن َثم تنطمق مرتكزات ىذه الدراسة من خالل التعرف عمى مدى التماس الشباب السعودي      
ت وانعكاساتيا عمى تشكيل صورة المؤسسة لدييم، وذلك لممعمومات من خالل المواقع اإللكترونية لمجامعا

لموقوف عمى دور مواقع الجامعة في تحقيق ا ألىداف االستراتيجية االتصالية لممؤسسات التعميمية وذلك 
 بالتطبيق عمى الشباب السعودي بالجامعات الحكومية والخاصة في المممكة العربية السعودية.

 

ىاإلطارىالنظريىللدرادظ:ى
  Information Seekingنظرية التماس المعمومات  

تعتبر عممية التماس المعمومات "عممية ديناميكية طبيعية وضرورية لموجود البشري " فاإلنسان ولد      
وبالتالي يجب أن ينشط اللتماس المعمومات ليعيش حياة أفضل، ومن ىنا ظيرت عممية التماس  الً جاى

ويعد سموك االلتماس تركيبة سموكية غاية في  ،فرادألساسو يعيش كل االمعمومات كشرط إنساني عمى أ
التداخل والتعقيد، كما أن لو أكثر من بعد مركزي ومحوري، وىذا السموك ىو ما يدفع األفراد إلى اختيار 
واستخدام المصادر المعموماتية التي تتوافق بشكل أساسي وأولي مع مياراتيم وقدراتيم في البحث عن 

  6مات.المعمو 
يم لعممية البحث عن ئلذا تقوم نظرية التماس المعمومات عمى دراسة سموك األفراد خالل إجرا     

المعمومات من مصادرىا المختمفة، وكذلك مراحل ىذه العممية، وتحميل األسباب والدوافع التي تؤدي 
ح العوامل المؤثرة في باألفراد لموصول لتمك المعمومات، ومدى الرضا أو عدم الرضا عنيا، وكذلك شر 

اختيارىم وتعامميم مع المعمومات، حيث قامت نماذج التماس المعمومات بوضع طرق محددة لعممية 
نياية تمك العممية، والتي قد تصل إلى االلتماس، تشرح فييا البدء في عممية البحث عن المعمومات وحتى 

 7. نتائج مرضية أو غير مرضية لممعمومات التي يتم البحث عنيا
وقد الحظ "دونييو، وتبتون" أن ىناك عوامل عديدة يمكن أن تؤثر عمى اختيار الفرد لموسائل      

االتصالية التي يتعرض ليا، وكذلك استخدام المعمومات في تدعيم االتجاىات الحالية، ومن ىذه العوامل 
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موضوع معين، أو إمكانية توظيف المعمومات لخدمة أىداف محددة، أو إشباع حاجات أساسية في 
  8البحث عنيا لمجرد الترفيو والتسمية، أو بسبب الحاجة لمتنويع، أو بسبب سمات الشخصية.

مراحل تتضمن فيما بينيا  ة التماس المعمومات تشتمل عمى ستأن عممي "جارد ىايمد"وأوضح      
 9المشاعر واألفكار واألفعال، وىي كالتالي: 

 مة التي يقوم فييا المشاركون بتحديد اليدف من التماس المعمومات.الشروع أو البدء: ويمثل المرح-1
االختيار: ويمثل المرحمة التي يقوم فييا المشاركون بمناقشة كيفية تقسيميم لعممية التماس  -0

 المعمومات، ثم الشروع في عممية البحث وااللتماس.
 االستكشاف: ويتم تخطيط ذلك عمى عدد من أسئمة البحث. -4
 ياغة: وىي المرحمة التي يتم فيو بمورة طريقة البحث عن المعمومات.الص -0
 الجمع: وىي تجميع لكافة المعمومات التي تم الحصول عمييا بعد البحث. -8
التقديم أو العرض: وتتمثل في االستجابات التي يقوم بيا األفراد بعد تعرضيم لممعمومات بعد جمعيا  -6

 أي بعد التماسيم لممعمومات.
نجد الفرد يبدأ بإحساس الشك الذي يدفعو لمبحث عن المعمومات المتصمة بالمشكمة أو القضية التي  حيث

يتعرض ليا بالحل أو بغرض القيام بميمة معينة، فإذا حقق الفرد النجاح في ىذا السياق حينئذ يكون قد 
والتمسيا، وال تركز  عثر عمى الزاوية الشخصية الصحيحة التي تتيح لو فيم المعمومات التي تعرض ليا

ىذه المراحل عمى ميام التماس المعمومات فقط ، لكن تركز أيضًا عمى ما يشعر بو الباحث أثناء انشغالو 
من العواطف واألفكار والتعبير  الً في البحث عن المعمومات، لذلك تتضمن مراحل عممية االلتماس ك

 14ومزاج ممتمس المعمومات. 
 : 11النظرية التي تم اختبارىا في األدبيات البحثية كما يميويمكن صياغة أىم فروض 

يؤدي عدم إدراك الفرد لوجود مصدر المعمومات إلي عدم استخدام ىذا المصدر كوسيمة اللتماس  -1
 المعمومات.

ممتمسو المعمومات النشيطون يستطيعون خمق بيئة معموماتية فعالة ألنفسيم بغض النظر عما  -0
 ة من إمكانيات معموماتية.صميألتوفره ليم بيئتيم ا

فراد في التماسيم لممعمومات وذلك باختالف العوامل الديموغرافية ليم وىي أليختمف نشاط ا -4
 العمر، المينة، التخصص، الحالة االقتصادية واالجتماعية.

ا ألن عممية التصفح يستخدم األفراد مصادر المعمومات اإللكترونية المباشرة ألىداف مختمفة نظرً  -0
 ذاتيا تجمع بين كونيا وسيمة اللتمس المعمومات وأسموب مرئي مسمي.  في حد

 :مدخل االستخدامات واإلشباعات
شباعات بدراسة االتصال الجماىيري دراسة وظيفية منظمة، وتنحصر إلييتم مدخل االستخدامات وا     

ا لمنظريات اإلعالم خالفً رؤيتو لمجماىير عمى أنيا فعالة في انتقاء أفرادىا لرسائل ومضمون وسائل 
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المبكرة مثل نظرية اآلثار الموحدة أو الرصاصة السحرية التي تري الجماىير عبارة عن كائنات سمبية 
عمى نسق واحد، فأسموب األفراد أمام وسائل اإلعالم أكثر قوة من المتغيرات  ومنفصمة وتتصرف بناءً 

 10االجتماعية والسكانية والشخصية. 
شباعات نقطة تحول ميمة في الدراسات اإلعالمية، حيث تحول إلل االستخدامات واحيث يعد مدخ     

، فيو 14التساؤل الرئيس من ماذا تفعل وسائل اإلعالم بالجميور؟ إلى ماذا يفعل الجميور بوسائل اإلعالم
يعتبر محاولة نظرية لتفسير وتصنيف األساليب التي من خالليا يوظف الفرد عممية االتصال لخدمة 

لألساليب التي يتبعيا األفراد إلشباع حاجاتيم، لذا نقمت ىذه النظرية  متناسقٍ  اجاتو وتحقيق تصنيفٍ ح
حقل الدراسات من المفيوم السمبي لمجميور إلى المفيوم اإليجابي القائم عمى أن الجميور أشخاص 

  10فاعمون.
ن نظرية االستخدامات أإلى  Williamsوويمياميز  Riceشار كثير من الباحثين مثل رايس أوقد      

ا ألنيا تأخذ في االعتبار نظرية الجميور النشط والتي واإلشباعات تناسب بحوث الوسائل الجديدة نظرً 
تتيح لنا فرصة مواتية لكي نري األساليب التي يستجيب بيا الجميور لنطاق متسع وعميق من المعمومات 

 18التي تتيحيا ىذه الوسائل الجديدة.
 16: األساسية لنظرية االستخدامات واالشباعات أىم العناصر

ليو ويتحكم في اختيار إالجميور النشط: والذي يتمثل في الجميور الذي يبحث عما يريد التعرض  -1
 الوسائل التي تمبي احتياجاتو والمضامين التي تحقق إشباعاتو.

 فع طقوسية. قسمين دوافع نفعية، ودوا إلىعالم: وتنقسم إلدوافع تعرض الجميور لوسائل ا -0
شباعات التي إلا "لورنس وينر"عالم: وقد صنف إلاإلشباعات المتحققة من التعرض لوسائل ا -4

  17يبحث الجميور لتحقيقيا إلى نوعين ىما:
  إشباعات المحتوي: وىي التي تنتج عن التعرض لمحتوي الرسالة االعالمية وترتبط بيا أكثر من

 ارتباطيا بنوع الوسيمة المستخدمة. 
  إشباعات عممية االتصال: وىي اإلشباعات التي تتحقق نتيجة اختيار الفرد لوسيمة اتصال معينة

ت شبو توجييية، إشباعات شبو عاشباإوال ترتبط مباشرة بخصائص الوسيمة، وتنقسم إلى 
 اجتماعية.

 18: وزمالؤه الفروض األساسية لمداخل االستخدامات واإلشباعات فيما يمي "كاتز"ويمخص 
جميور وسائل اإلعالم جميور نشط ويتسم بااليجابية والفاعمية ويربط استخدامو بوسائل االتصال  -

 بأىداف محددة لديو.
 يختار الجميور وسائل االعالم التي يتوقع منيا إشباع رغباتو وحاجاتو. -
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و أتتنافس وسائل مع الوسائل األخرى إلشباع احتياجات الجميور مثل االتصال الشخصي  -
و األكاديمية وغيرىا وتتأثر العالقة بين الجميور ووسائل االتصال بعوامل بيئية أالمؤسسات الرسمية 

 عديدة.
عالم وبالتالي يختار إلالجميور قادر عمي تحديد اىتماماتو واحتياجاتو ودوافع تعرضو لوسائل ا -

 الوسائل التي تشبع حاجاتو ورغباتو.
ئل االعالم االستدالل عمى المعايير الثقافية السائدة في يمكن من خالل استخدام الجميور لوسا -

 عالمية فقط.إلالمجتمع وليس من خالل الرسائل ا
ى

ىالدراداتىالدابقظ:
تعددت الدراسات التي تناولت استخدامات شبكة اإلنترنت وتأثيرىا عمى الشباب، باإلضافة إلى      

وذلك لمتعرف عمى األبعاد التي درست والتي لم وظيفتو المعرفية وىو ما تحاول الباحثة أن تعرضو، 
تدرس، لتحديد موقع الدراسة الحالية، ولقد أمكن حصر عدد من الدراسات في األدبيات البحثية ذات 

 الصمة بالمجال الموضوعي لمدراسة الحالية، وتم تصنيفيا تحت ثالثة محاور أساسية كما يمي:
 
 لجميور لممواقع اإللكترونية عمى شبكة االنترنت:اواًل: الدراسات التي تتناول استخدام ا  
 انترنددت أصددبحت بالنسددبة لمسددتخدمييا مصدددرً إلأن شددبكة ا 19(م0449دراسددة شددرييان محمددد ) رصدددت   

، ودراسددة 04(م0410ُيعتمددد عميددو فددي الحصددول عمددى المعمومددات، وىددو مددا اتفددق مددع دراسددة نددورة عبددد ا  )
ا عمدددى أن شدددبكة االنترندددت مصددددر ميدددم وقدددوي لمتدددأثير عمدددى توالمتدددان أكدددد  01( م0418أمددداني الحسددديني )

المستخدمين لما توفره من معمومات وافية وكافية، وسيولة استخداميا، وسرعة تغطيتيا لألحداث وتنوعيدا، 
مكانية التفاعل معيا، وأنيا أكثر المصادر التي يعتمد عمييا الجميور خاصة في   وقات األزمات.أوا 

فاعميدددددة اسدددددتخدام الجامعدددددات الخاصدددددة لمواقعيدددددا 00( م0414ء السددددديد سدددددالم )وتناولدددددت دراسدددددة شددددديما    
لكترونيددة لمجامعددات اإلىميددة المواقددع ألكترونيددة كاسددتراتيجية لتسددويق عالقاتيددا بددالطالب وتوصددمت إلددى إلا

قامة الحوار وتوطيدد العالقدات مدع ا  صبحت ىذه المواقع قنوات لالتصال و أكأداة لمتسويق بالعالقات وكيف 
 ء )الطالب(.العمال
لى التعرف عمى مدى اعتماد الجميور عمى شدبكات التواصدل إ 04(م0416سعت دراسة ىويدا الدر )و     

لى ارتفاع معدالت اعتماد عينة الدراسة عمى شبكات التواصل االجتمداعي إاالجتماعي، وتوصمت الدراسة 
 %.79حيث بمغت نسبة االعتماد المرتفع 

دور المواقددع اإللكترونيددة لمصددحف والقنددوات اإلخباريددة فددي 00( م0418)وتناولددت دراسددة محمددود جمددال     
لدى أن القندوات إإمداد الجاليات المصرية بالمعمومات حول األحداث السياسية في مصر وتوصمت الدراسدة 

الفضدددائية العربيدددة جددداءت فدددي مقدمدددة وسدددائل اإلعدددالم التدددي يعتمدددد عمييدددا المبحدددوثين فدددي الحصدددول عمدددى 
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% ثددم مواقددع التواصددل االجتمدداعي فددي المرتبددة 10.0داث السياسددية فددي مصددر بنسددبة المعمومددات عددن األحدد
 %.10.8لكترونية لمصحف في المرتبة الثالثة بنسبة إل% ثم المواقع ا10.9الثانية بنسبة 

لكترونيدة فدي تشدكيل المعدارف إلدور المواقع اإلخبارية ا 08(م0410كما تناولت دراسة رباب الجمال )     
خباريدددة إلنحدددو األحدددداث السياسدددية، وتوصدددمت الدراسدددة أندددو كممدددا تعدددرض الجميدددور لممواقدددع اواالتجاىدددات 

 لكترونية وخاصة في أثناء األزمات والطوارئ كمما زادت معرفتيم وادراكيم لمواقع. إلا
إلى أن ىناك أربعة دوافع  Barbara K.Kaye and Thomas J  06 (2004)دراسةوتوصمت      

لمحصول عمى المعمومات من شبكة اإلنترنت، وىي: التوجيو، والترفيو، وسيولة االستخدام، والرغبة في 
السعي لممعمومات، كما وجدت عالقة بين المستوى التعميمي ودوافع االستخدام، حيث أن األفراد األعمى 

 ة كمصدر لممعمومات.تعميمًا ىم األكثر استخداًما لممصادر اإللكتروني
عالقة التعرض لمصحافة المطبوعة واإلنترنت بمستوى  07( م0447ورصدت دراسة محمد حبيب )    

المعرفة، وتوصمت الدراسة إلى أن النسبة األكبر من عينة الدراسة تتصفح اإلنترنت يوًما واحًدا في 
فية ال تستطيع امتالك جياز األسبوع، وقد أرجع الباحث ذلك إلى أن العينة اشتممت عمى مناطق ري

كمبيوتر أو الرتفاع تكمفة االتصال باإلنترنت في المنزل، ولقد تصدرت المواقع الترفييية مقدمة المواقع، 
تالىا المواقع اإلخبارية ثم المواقع العممية، ولقد تصدر دوافَع تعرض المبحوثين لإلنترنت دافُع الحصول 

 دافع الحوار مع اآلخرين. عمى معمومات، تاله دافع التسمية، ثم
إلي أن اإلنترنت أداة فعالة ومؤثرة في  08 (م0410وتوصمت دراسة محمد أحمد ىاشم، حسن نيازي )    

العممية السياسية بشكل عام، وأنيا احتمت المرتبة األولى من حيث اعتماد الشباب الجامعي عينة الدراسة 
في الحصول عمى المعمومات السياسية حول االنتخابات الرئاسية، وال يمكن أليّْ مرشح تجاىل ىذه 

ومن أىم دوافع استخدام اإلنترنت لدى الشباب أنو أداة فعالة في الوسيمة من أجل التواصل مع الشباب، 
أىمية  عمى 09(م0414إبداء آرائيم والمشاركة في العممية السياسية، كما أكدت دراسة رشاد عبد الغفار )

اإلنترنت كمصدر لممعمومات حول أحداث الثورة بين الشباب، وىو ما يستوجب إثارة العديد من 
ية لمدراسة، والتي من أىميا أىمية المواقع اإلخبارية عمى شبكة اإلنترنت كمصدر الموضوعات المستقبم

 لممعمومات حول األحداث الجارية.
اإلنترنددت بددرز كوسدديمة غيددر تقميديددة واصددبح لددو ن أإلددى  44(م0414كمددا توصددمت دراسددة سددميةعرفات )    

 األزمات.دور كمصدر لمحصول عمى المعمومات وتبادليا، والسيما في أوقات 
إلي أن  40مNewman&others (2012)دراسة ، 41مothers&Wellman (2014)دراسة وتوصمت 

، بل و التفاعل والمشاركة بين األفراد يساعد عمى زيادة الوعي بين أفراد المجتمع حول استخدام المعمومات
 يؤدي إلي انتشار األخبار بشكل كبير.

 40مTimothy J. Henton  (2012)، دراسة  Robert Patton(2007 )44كما توصمت دراسة     
بين الجميور ويعكس اتجاىاتيم نحو المنظمات  الً وفعا احيً  الً إلى أن مواقع التواصل تعطي مشاركة وتفاع
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لضرورة  اختيار األدوات المناسبة   48مLusha Wang (2010)دراسة  لذا أشارت ، والمؤسسات
 لمتفاعل مع الفئات المستيدفة بشكل أفضل.

إلى أن نجاح األدوات التفاعمية التي أتاحتيا المواقع  46(م0448وتوصمت دراسة محمود السماسيرى )    
لكترونية وتمثمت في بروز أثر ضخم لتعميقات القراء التي تنشرىا الصحف أسفل المادة اإلعالمية إلا

عبد  دراسة سناءوىذا ما أكدتو  مباشرة في إحداث تطور في أداء القائمين باالتصال،
، والذين أكدوا  أن معوقات التعبير الحر 48( م0446)  Islam al Sagaf،  دراسة 47م(0449الرحمن)

عن الرأي في وسائل االتصال الجماىيرية التقميدية قد زالت في الوسيمة الجديدة، وخاصة مع ظيور أنماط 
 ر عن رأيو.من التفاعل مع المواقع اإللكترونية تعطي المستخدم مساحة واسعة من التعبي

M. Tremayne(2005)توصمت دراسة و  ن أ( إلى م0414، دراسة حمد بن ناصر الموسى)49م
التفاعمية تتأثر بعدد من العوامل منيا عدد المشاركات وجنس المشاركين واألساليب المنطقية والتجارب 

 الذاتية.
، 01(م0418)، دراسة عالء محمد عبد العاطي 04مSohn and Lee (2005)كما أكدت دراسة    

إلى أن تبنى األفراد لموسيمة ىو في الواقع استجابة لالحتياجات  00(م0414دراسة احمد عادل درويش )
ورغبات معينة والتي تظير احتياجيم لالتصال باآلخرين، وأن قوة التفاعل تختمف باختالف االتجاه 

 الفكري.
ور الوسيمة اإلعالمية يعد من أىم إلى أن التفاعل مع جمي 04(م0414وخمصت دراسة محمد الجبير )    

اإلضافات التي اضافتيا شبكة االنترنت والتي تتمثل في التعبير عن الرأي والتعميق عمي المادة اإلعالمية 
 00(م0410والسماح لمجميور بالتفاعل مع القضايا المطروحة لمنقاش، وأشارت نتائج دراسة ناصر البراق)

مية مع قضايا اإلرىاب، وذلك يرجع لمتغطية الصحفية المتزامنة مع إلي ان المستخدمين بمغوا قمة التفاع
 ذلك الحدث حين وقوعو.

لمتعدرف عمدى الوسديمة األكثدر مصدداقية لددى  James Watt and others(2003 )08وسدعت دراسدة:  
 المبحددوثين فددي اسددتقاء المعمومددات وتوصددمت الدراسددة إلددى: أن كددالِّ مددن التمفزيددون واإلنترنددت احددتال مقدمددة

 وسائل اإلعالم بوصفيما المصادر األكثر مصداقية لدى المبحوثين.
 المحور الثاني دراسات تتناول نظرية التماس المعمومات:  -

لدى أن مسدتخدمي إ 06مDe choudhury & others (2014) وآخدرون  "دي تشدودىري"دراسدة  توصمت
لمعرفددة المزيددد عددن األمددور الميمددة اإلنترنددت يمجددأون إلددى محركددات البحددث وشددبكات التواصددل االجتمدداعي 

والخطيرة التي قد تيدد صحتيم، وأن االعتماد عمى محركات البحث في التماس المعمومات الصدحية أكثدر 
 من االعتماد عمى وسائل اإلعالم االجتماعية كتويتر.

إلي رصد التدأثيرات السدمبية لشدبكات التواصدل االجتمداعي فدي  07( م0414وسعت دراسة إيمان حسني )  
دالدددة إحصدددائيًا بدددين معددددل التمددداس  ةلدددى وجدددود عالقدددة ارتباطيدددإالتمددداس المعمومدددات السياسدددية ، وتوصدددمت 
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المعمومات السياسية من منصات شبكات التواصل االجتماعي ومستوي االتجاىات التعصبية لدي الشدباب 
 المصري.

مددى إمكانيدة تدأثير  Hart Philip & others(2007 )08 سدة "ىدارت فيميدب وأخدرون  واختبدرت درا    
لى أنو خالل فترة الدراسدة إتماس المعمومات، وتوصمت النتائج وسائل اإلعالم عمى سموك وأنماط عممية ال

صدمة والتي تواكبدت مدع فتدرة عدرض الفديمم كاندت ىنداك زيدادة ممحوظدة فدي زيدارة المواقدع اإللكترونيدة ذات ال
بموضوع الفيمم، وأنو عندما يتم إعالم األفراد عدن أحدداث مثدل تمدك األحدداث التدي تدم تصدويرىا مدن خدالل 
الفيمم والتي من المحتمل حدوثيا في المستقبل، فإن األفراد يتحركون لمحصول عمى المعمومات التدي تددعم 

 ف المماثمة.معرفتيم بمثل ىذه األحداث، والكيفية التي يجب التصرف بيا في المواق
لددى التعددرف عمددى المصددادر التددي يتعددرض ليددا إ  Hung Lu( "2003 )09وسددعت دراسددة "ىددنج لددو     

األفراد بشكل واضح ومكثف لمحصول عمى المعمومات أثناء الشعور بالقمق أو األزمات، وتوصمت الدراسة 
نيا أكثر مصداقية إبل  الى أن المبحوثين اعتبروا وسائل اإلعالم ىى مصدر المعمومات األساسي واألولي

 من قنوات االتصال الشخصي.
 المحور الثالث : الدراسات التي تتناول نظرية االستخدامات واإلشباعات

ن استخدم الطمبة لموقع الجامعة جاء في المركز ألى إ 84(م0418ماني زوانة )أوتوصمت دراسة      
أىميا معرفة مواعيد االختبارات، وجاءت أبرز ون لموقع الجامعة لعدة أسباب من أة يمجن الطمبأول، و ألا

 اإلشباعات المتحققة في تعزيز فيم المقررات الدراسية وزيادة الميارات االتصالية.
لكتروني إلحول استخدام طالب الجامعات لمتعميم ا81( م0414وأوضحت دراسة مرفت محمود محمد )    
لكتروني من وجية نظر المبحوثين أنو يسيل إلاىم مميزات التعميم أأن من  ؛اعات المتحققة منوبواإلش

حصائية بين دوافع إ ةظيرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية ذات داللأاتصال الطالب بمعممو، كما 
 نترنت ومستويات االستخدام المختمفة لو. إللكترونية عمى اإلتعرض المبحوثين لممقررات ا

لعالقة بين المبحوثين وشبكة اإلنترنت، ومدى تأثير ذلك ا 80(م0411ورصدت دراسة غادة البطريق )    
ة إلى: أن ، وتوصمت الدراسار نظرية االستخدامات واإلشباعاتعمى المشاركة السياسية، وذلك في إط

في الحياة السياسية، وذلك بفضل اعتمادىا عمى نموذج اتصالي  تفاعمي   شبكة اإلنترنت ليا دور مؤثر
م التقميدية وامتالكيا من اإلمكانيات والقدرات االتصالية؛ ما يوفر لمستخدمييا مختمف عن وسائل اإلعال

 مساحة غير مسبوقة من حرية التعبير وتبادل اآلراء والمعمومات التي يصعب تبادليا.
عمومات نترنت كوسيمة لمحصول عمي المإلإلي تعاظم دور ا ( 84)" مImel,S, "1998وخمصت دراسة     

نو أالتعميم والحالة االجتماعية، كما  ىنترنت يرتبط بمستو إلن استخدام اأ، و لميمةاألمور احول العديد من 
 . يجاد مشاعر العزلة واالغتراب والوحدة واالنفصال عن الواقعإلو دور كبير في 

شباعات طمبة )80)"مKuan Hui Ho  "1998وسعت دراسة      : إلي التعرف عمي استخدامات وا 
، وأظيرت النتائج أنو كمما زاد وقت التعرض تطبيق عمي طالب جامعة كاليفورنيابالنترنت إلالجامعات ل
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، كما كشفت الدراسة عن أن دوافع البحث عن تعرضيم لوسائل اإلعالم التقميدية، قل نترنت لدي العينةإلل
 .نترنتإلفي مقدمة دوافع التعرض لالمعمومات وتنمية االتصال باألخرين والتعمم جاءت 

ستخدام الجميور ألقمار البث اإلى التحقق من  (88)( م1997)K. Marghalani عت دراسة  وس     
ولقد توصمت ىذه الدراسة إلى ، ( من الذكور واإلناث098( من خالل عينة قواميا )DBSالمباشر )

لدي المبحوثين برز دوافع المشاىدة أمن ن أح كما أتض ستخدام المشاىدين ألقمار البث المباشر،ارتفاع ا
التطمع الثقافي، وأما أسباب العزوف عن مشاىدتيا ىي لعدم تالىا ستفادة من التنوع في البرامج، ىي اال

 احتراميا المعتقدات الدينية.
 حدود االستفادة من الدراسات السابقة: 

 ىلإالتي تري أنيا في حاجة  استيدفت الباحثة من مراجعة الدراسات السابقة رصد الجوانب     
ن البحث عممية تراكمية متتابعة، فالباحثة استفادت من عرض الدراسات السابقة أا من استكمال، وانطالقً 

 من عدة جوانب منيا:
عالم الجديد، ولكن من إلكشفت الدراسات السابقة العالقة الوثيقة بين الجميور بشكل عام ووسائل ا -

الجميور وخاصة الشباب الجامعي والمواقع المالحظ ندرة الدراسات التي تتناول العالقة بين 
 كاديمية لمجامعات.ألا

ندرة الدراسات التي تتناول مدخل التماس المعمومات، لذلك فالحاجة تقتضي المزيد من الدراسات   -
كاديمية ألن الدراسة الحالية تتناول التماس طالب الجامعة لممعمومات من المواقع اأالعممية وخاصة 
 لكترونية األخرى.إلتيا بشكل كبير مثل المواقع اوالتي لم يتم دراس

الطالب،  ىلكترونية لمجامعات في رسم صورة المؤسسة لدإلالتعرف عمي دور المواقع ا إلىالحاجة   -
ساليب التي يتم من خالليا رسم صورة جيدة لممؤسسة التعميمية وذلك من خالل أللموقوف عمى ا

 لكترونية لمجامعات.إلالمواقع االتعرف عمى مقترحات الطالب لتطوير 
لددذا، بعددد اطددالع الباحثددة عمددى الدراسددات السددابقة تددم اختيددار موضددوع البحددث، وىددو: التمدداس الشددباب      

الجددامعي السددعودي لممعمومددات مددن خددالل المواقددع اإللكترونيددة لمجامعددات وانعكاسدداتيا عمددى تشددكيل صددورة 
 ومية والخاصة. المؤسسة لدييم بالتطبيق عمي طمبة الجامعات الحك

ى

ىمذكلظىالدرادظ:
 -العقدين األخيرين من القرن الميالدي الماضي  التي تفجرت في -أحدثت ثورة تكنولوجيا المعمومات    

بما وفرتو من سيولة في استخدام الحاسب اآللي لمباحثين  تحوالت ضخمة عمى مستوى البحث العممي؛
لممعمومات، وبرامج إلدارة البيانات والمعمومات وتحميميا، مصادر متجددة  في العموم، وبما أتاحتو من

عن " ثورة المعمومات " فإننا  رصد استخدام .بمثابة مكتبة لكل باحث في أي تخصص فأصبحت بذلك
ا في نمط الحياة والتكنولوجيا، وىو المترتب عمى ثورة يمكن أن نكون عمى فاتحة عصر جديد يمثل تغييرً 
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فبالرغم من حجم وسرعة التقدم التكنولوجي خالل ىذا القرن، إال أن العالم قد بدأ  المعمومات واالتصاالت،
ا منذ نياية الستينيات وحتى بداية السبعينيات، أما قبل ذلك وبالرغم من سرعة يدخل مرحمة جديدة كميً 

أدي ىذا وقد  .86ا من قبلا ومعروفً ا عما كان موجودً ا مختمفً التغير فال يبدو أن العالم قد عرف شيئً 
التطور السريع لإلنترنت كوسيمة اتصال إلى ضرورة إعادة النظر في االستراتيجيات االتصالية لمعالقات 

 العامة في كافة المؤسسات والمنظمات سواء كانت حكومية أو خاصة، إنتاجية أو خدمية.
ستقطاب الطالب وخاصة في ضوء حدة المنافسة بين الجامعات الحكومية والخاصة وسعييم الدائم ال     

يت إلنشاء مواقع واقامة عالقات وطيدة معيم، والتي اعتمدت عمى تكنولوجيا المعمومات واالتصال واتج
امة الحوار والتفاعل مع قا  المواقع بمثابة قنوات لالتصال و  نترنت، فأصبحت ىذهإلليا عمى شبكة ا

 ميمية والمزايا التي تقدميا ليم.داة تسويقية واتصالية لتقديم معمومات عن خدماتيا التعأالطالب و 
عي لممعمومات وفى ىذا اإلطار تتحدد مشكمة الدراسة في التعرف عمى مدي التماس الشباب الجام     

لكترونية لمجامعات وانعكاساتيا عمى تشكيل صورة المؤسسة لدييم، وذلك لموقوف إلمن خالل المواقع ا
تراتيجية االتصالية لممؤسسات التعميمية من خالل ىداف االسألق اعمي دور مواقع الجامعة في تحقي

 التطبيق عمى الجامعات الحكومية والخاصة في المممكة العربية السعودية.
ى

ىأهدافىالدرادظ:
تحديد المصادر التي يمجأ الييا الشباب الجامعي السعودي في الحصول عمى المعمومات عن الجامعة  -

 والدراسة.
السعودي في الجامعات الحكومية والخاصة لممواقع اإللكترونية استخدام الشباب الجامعي  رصد -

 الجامعية.
التعرف عمى دوافع استخدام الشباب الجامعي السعودي في الجامعات الحكومية والخاصة لممواقع  -

 اإللكترونية واإلشباعات المتحققة ليم.
لكترونية إلمواقع ارصد أبرز السمبيات والمعوقات التي يراىا الشباب الجامعي السعودي في ال -

 لمجامعات.
 لكترونية لمجامعات.إلجامعي السعودي لتطوير المواقع االكشف عن أبرز مقترحات الشباب ال -
لكترونية إلالتعرف عمى درجة رضا الشباب الجامعي السعودي عن الخدمات التي تقدميا المواقع ا -

 لمجامعات وحساباتيا عمى شبكات التواصل االجتماعي.
لكتروني إلتجاىات الشباب الجامعي السعودي نحو الجامعة بعد استخداميم لموقعيا االتعرف عمى ا -

 وحساباتيا عمى شبكات التواصل االجتماعي.
ى
ى
ى
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 تداؤالتىالدرادظ:
 تسعي الدراسة اإلجابة عمى عدد من التساؤالت كالتالي:

 نترنت لمحصول عمى المعمومات عن الجامعة والدراسة؟ إلما مدى استخدام الشباب الجامعي السعودي ل -
ما المصادر التي يمجأ الييا الشباب الجامعي السعودي لمحصول عمى المعمومات عن الجامعة  -

 والدراسة؟
لكتروني لمحصول عمى المعمومات عن إللجامعي السعودي لموقع الجامعة اما مدى استخدام الشباب ا -

 الجامعة والدراسة؟
 لكتروني خالل األسبوع؟إلأيام استخدام الشباب الجامعي السعودي لموقع الجامعة اما عدد  -
ما المصادر التي يستخدميا الشباب الجامعي السعودي في الحصول عمى معمومات عن الجامعة  -

 والدراسة داخل موقع الجامعة؟
وحساباتو عمى شبكات لكتروني إلما دوافع استخدام الشباب الجامعي السعودي لموقع الجامعة ا -

 التواصل االجتماعي؟
لكتروني وحساباتو إلدي من استخدامو لموقع الجامعة اما اإلشباعات المتحققة لمشباب الجامعي السعو  -

 عمى شبكات التواصل االجتماعي؟ 
 لكتروني؟إلما أبرز السمبيات والمعوقات التي يراىا الشباب الجامعي السعودي في موقع الجامعة ا -
 لكتروني؟إلي لتطوير موقع الجامعة امقترحات الشباب الجامعي السعودما أبرز  -
لكتروني وحساباتو عمى إلما درجة رضا الشباب الجامعي السعودي عن الخدمات التي موقع الجامعة ا -

 شبكات التواصل االجتماعي؟
حساباتيا لكتروني و إلما اتجاىات الشباب الجامعي السعودي نحو الجامعة بعد استخداميم لموقعيا ا -

 عمى شبكات التواصل االجتماعي؟
ىفروضىالدرادظ:

توجد فروق ذات داللدة إحصدائية فدي مددى اسدتخدام الشدباب الجدامعي السدعودي لموقدع ول: ألالفرض ا -
لكترونددددي فددددي الحصددددول عمددددى المعمومددددات عددددن الجامعددددة والدراسددددة بدددداختالف المتغيددددرات اإلالجامعددددة 

 الجنس(. –الديموغرافية )الجامعة 
توجدددد فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية فدددي درجدددة رضدددا الشدددباب الجدددامعي السدددعودي عدددن  الثددداني:الفدددرض  -

لكتروني وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي بداختالف إلالخدمات التي يقدميا موقع الجامعة ا
 الجنس(. –المتغيرات الديموغرافية )الجامعة 

ت الشدددباب الجدددامعي السدددعودي نحدددو توجدددد فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية فدددي اتجاىدددا الفدددرض الثالدددث: -
لكترونددي وحسدداباتيا عمددى شددبكات التواصددل االجتمدداعي بدداختالف اإلالجامعددة بعددد اسددتخداميم لموقعيددا 
 الجنس(. –المتغيرات الديموغرافية )الجامعة 
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توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين استخدامات الشباب الجامعي السعودي  الفرض الرابع : -
 لكتروني واإلشباعات المتحققة منيا.اإلجامعة لموقع ال

توجدددد عالقدددة ارتباطيدددة ذات داللدددة إحصدددائية بدددين مددددى اسدددتخدام الشدددباب الجدددامعي  الفدددرض الخدددامس: -
السعودي لموقع الجامعة اإللكتروني في الحصول عمى معمومات عن الجامعدة والدراسدة ودرجدة رضداه 

 عن الخدمات التي يقدميا الموقع.
توجدددد عالقدددة ارتباطيدددة ذات داللدددة إحصدددائية بدددين مددددى اسدددتخدام الشدددباب الجدددامعي  الفدددرض السدددادس: -

السددعودي لموقددع الجامعددة اإللكترونددي فددي الحصددول عمددى معمومددات عددن الجامعددة والدراسددة واتجاىاتددو 
 نحو الجامعة.
ىأهموظىالدرادظ:ى

 تتحدد أىمية الدراسة في جانبين ىما:
تناولو إال عمى نطاق محدود، وىذا ما اكدتو نتائج الدراسات جانب نظري: أن موضوع الدراسة لم يتم  -

ثراءً السابقة لذا تمثل ىذه الدراسة تدعيمً  ، لبحوث االتصال واإلنترنت ا لبعض نتائج الدراسات السابقة، وا 
م التحوالت أىالتسويق بالعالقات باعتباره  يم لمغاية وىومموضوع  ىكما أن ىذه الدراسة القت الضوء عم

ن أمات ومحور نجاحيا واستمراريتيا و ة في مجال التسويق والقائم عمي مبدأ "العمالء شركاء المنظالجذري
تحقيق  ىد مع عمالئيا من خالل التأكيد عممألوطويمة ا عمي المنظمات بناء عالقات وطيدة وقوية

 87سواق تتسم بضراوة المنافسة.أرضاىم وخاصة في ظل 
استخدامات مواقع اإلنترنت خاصة األكاديمية والتعرف عمى درجة جانب تطبيقي: حيث يتم التعرف عمى   -

اعتماد جميورىا من الشباب الجامعي عمييا في التماس المعمومات، والوقوف عمى دوافع االستخدام 
 واإلشباعات المتحققة منيا، وانعكاس ذلك عمى مدي رضا الجميور عمي صورة المؤسسة لدييم.

ىنوعىالدرادظ:
والتي تعتمد عمى   Quantitative Researchesالدراسة الحالية ضمن البحوث الكميةتندرج      

االستدالالت المنطقية واألساليب اإلحصائية والعالقات المتشابكة فيما بينيا بشكل موضوعي  وعممي  
يا لمتوصل إلى درجة عالية من الدقة في صياغة النتائج مما يساعد عمى إمكانية التنبؤ ب، 88 ومنتظم
 89. وتعميميا
وتعتمد الدراسة عمى األسموب الكمي لمسح معارف الجميور، وذلك من خالل إجراء دراسة ميدانية       

مفردة من الشباب السعودي من الجامعات السعودية الحكومية الممثمة في )جامعة  044عمى عينة قواميا 
مفردة لكل  044ان(، وذلك بواقع الممك سعود( والجامعات الخاصة الممثمة في جامعة )األمير سمط

التماس الشباب السعودي لممعمومات من خالل المواقع اإللكترونية لمجامعات بغرض التعرف عمى جامعة 
 وانعكاساتيا عمى تشكيل صورة المؤسسة لدييم.

ى
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ىمنهجىالبحث:
" وفي ىذا اإلطار سيتم استخدام منيج  Descriptiveتندرج ىذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية"   

المسح والذي ُيعرف بأنو جيد عمميّّ منظم لمحصول عمى معمومات وأوصاف عن الظاىرة أو الظواىر 
، كما أنو ُيعد من أكثر المناىج استخداًما في بحوث اإلعالم، حيث يمكن استخدامو في 64محل الدراسة

أو استكشافية. وتستخدم المسوح بشكل عام في الدراسات  تحقيق أىداف عديدة قد تكون وصفية أو تفسيرية
، أو بغرض الوصف أو التنبؤ بفعل معين أو تحميل العالقات بين 61 التي تيدف إلى دراسة األفراد

، ولقد اعتمدت الدراسة الحالية منيج المسح وذلك لمسح الجميور: وييدف ىذا المنيج إلى 60 المتغيرات
التماس الشباب السعودي لممعمومات من خالل المواقع اإللكترونية لمجامعات وانعكاساتيا عمى   التعرف 

من الجامعات  ( مبحوث، 044وتم تطبيق البحث عمى عينة قواميا )عمي تشكيل صورة  المؤسسة لدييم، 
                     السعودية الحكومية الممثمة في )جامعة الممك سعود( والجامعات الخاصة الممثمة في جامعة 

 مفردة لكل جامعة. 044األمير سمطان(، وذلك بواقع )
ى:The Study Populationحدودىمجتمعىالدرادظىت

الذي ييدف الباحث لدراستو  Target Populationالجميور المستيدف ىو مجتمع الدراسة إن     
الشباب الجامعي  السعودي، وتم في ، ويتمثل مجتمع الدراسة 64 ووتعميم نتائج الدراسة عمى كافة مفردات

من الجامعات السعودية الحكومية الممثمة في )جامعة  ( مبحوث،044تطبيق البحث عمى عينة قواميا )
مفردة لكل  044األمير سمطان(، وذلك بواقع امعات الخاصة الممثمة في جامعة )الممك سعود( والج

 جامعة.
ىاختوارىرونظىالدرادظىوتحدودىحجمها:ى

ىي اختيار عدد من المفردات في المجتمع بأسموب يجعل الجزء  Samplingإن عممية المعاينة       
والتي تندرج تحت فئة العينات  Purposive Sample، ولقد تم استخدام العينة العمدية 60 يمثل الكل

موضوع  غير االحتمالية، وىي التي تتعمد اختيار مفرداتيا ممن تتوافر فييم خصائُص معينة تتالءم مع
وتعد ىذه العينة من أكثر العينات مالءمة لمموضوع لتحقيق أىداف الدراسة، ولذلك تم اختيار ، 68 الدراسة

لكترونية، إعينة عمدية ممن يستخدمون شبكة اإلنترنت، ولمتأكد من ذلك قامت الباحثة بتصميم استمارة 
ع التوصل االجتماعي، ولقد بمغ حجم وتوزيعيا عمى المبحوثين عبر البريد اإللكتروني الخاص بيم ومواق

من الجامعات السعودية الحكومية الممثمة في )جامعة الممك سعود( والجامعات ( مفردة 044العينة )
مفردة لكل جامعة ، وقد تم مراعاة ما يمي  044الخاصة الممثمة في جامعة )األمير سمطان(، وذلك بواقع 

 عند اختيار العينة:
( مبحوث من 044( مبحوث من الذكور، )044التمثيل المتساوي لمتغير النوع، حيث تم اختيار ) -

  اإلناث.
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مبحوث  044مبحوث من جامعة الممك سعود،  044التمثيل المتساوي لمجامعات، حيث تم اختيار  -
  .من جامعة االمير سمطان

، والجدول رقم م0417يوليو  –ي يونية فيما يتعمق بالمجال الزمني لمدراسة، فقد تم تطبيقيا خالل شير  -
 ( يوضح خصائص عينة الدراسة.1)

 ( 2جدول )
 ٌوضح خصائص عٌنة للدراسة

 

 % ن اٌذَّىغرافُتاٌّخغُراث 

 
س
جٕ
اٌ

 

 02 022 روٛس

 02 022 أبس

ع 
ى
ٔ

ت 
ِع
جا
اٌ

 

 02 022 عبِؼخ اٌٍّه عؼٛد )ؽى١ِٛخ( 

 02 022 عبِؼخ اال١ِش عٍطبْ )خبطخ( 

 

 044 044 اٌّجّىع
 

يوضح الجدول السابق خصائص عينة الدراسة الميدانية من حيث الجنس ونوع الجامعة حكومية او       
 خاصة عمى النحو التالي: 

توزعت عينة الدراسة وفقًا لمجنس ما بين الذكور واإلناث بنسبة  خصائص عينة الدراسة وفقًا لمجنس: -
 : لكل منيما.84

توزعت عينة الدراسة وفقًا لنوع  و خاصة:أخصائص عينة الدراسة وفقًا لنوع الجامعة حكومية  -
 : لكل منيما.84الجامعة حكومية وخاصة بنسبة 

ىأداةىجمعىالبوانات:ى
لكتروني كأداة لجمع البيانات من المبحوثين من جامعة إلاعتمدت الباحثة عمى استمارة االستبيان ا     

مير سمطان والتي تحتوي عمى مجموعة من االسئمة لقياس درجة استخدام الطالب ألجامعة االممك سعود، 
سباب االعتماد واإلشباعات المتحققة، والتعرف ألموقع الجامعة لمحصول عمى معمومات حول الدراسة، و 

عمى المعوقات والمقترحات لتطوير موقع الجامعة، وقياس درجة رضاء الطالب عمى موقع الجامعة 
 انعكاس ذلك عمى صورة الجامعة كمؤسسة تعميمية.و 
ى

ىاختبارىالصدقىوالثبات:ى

 اخخبار اٌصذق: 

والخبراء لمتحقق  66ولمتحقق من صدق األداة، قامت الباحثة بعرضيا عمى مجموعة من المحكمين     
من مدى صالحيتيا في ضوء األىداف التي تسعى إلييا والتساؤالت والفروض التي تسعى إلى اختبارىا، 
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لتصبح صحيفة -بإجراء التعديالت المطموبة-بناًء عمى رأى الخبراء والمحكمين -ولقد قامت الباحثة 
 االستقصاء في صورتيا النيائية صالحة لمقياس.

 اخخبار اٌثباث: 

يقصد باختبار الثبات أداة جمع المعمومات لمتأكد من درجة االتساق العالية ليا بما يتيح قياس ما     
يقيسو من ظواىر ومتغيرات والحصول عمى نتائج متطابقة أو متشابية إذا تكرر استخداميا أكثر من مرة 

من ِقبل مبحوثين آخرين  في جمع نفس المعمومات أو في قياس نفس المتغيرات، سواء من ِقبل الباحث أو
أْي إعادة Test –Retest ، ولقد استخدمت الباحثة أسموب االختبار 67 وفي أوقات وظروف مختمفة 

تطبيق أداة البحث عمى نفس المبحوثين بعد فترة زمنية من إجراء التطبيق األول، ولقد تمت إعادة 
( مفردة، ثم تم 044البالغ عددىا )%( من حجم العينة األصمية 14( مفردة بنسبة )04االختبار عمى )

( أيام من إجراء االختبار األول؛ حتى يمكن تجنب عوامل التغير والنضج لمتأكد 14إعادة االختبار بعد )
من قدرة األداة عمى القياس وجمع المعمومات ميما تغيرت الظروف، وباستخدام معامالت االرتباط ونسب 

%( وىي نسبة مرتفعة ومؤشر 88اق في الدراسة الحالية ) االتفاق كمقياس لمثبات بمغت نسبة االتف
 لصالحية األداة.

ىىاإلحصائوظ:أدالوبىالمطالجظى
دخاليا إلى الحاسب اآللي، ثم معالجتيا        بعد االنتياء من جمع بيانات الدراسة، تم ترميز البيانات وا 

 "SPSSوتحميميا واستخراج النتائج اإلحصائية باستخدام برنامج " الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية" 
 يانات الدراسة:" وتم المجوء إلى المعامالت واالختبارات اإلحصائية التالية في تحميل ب

 .التكرارات البسيطة والنسب المئوية 
 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
  ( اختبدارT- Test  لدراسدة الداللدة اإلحصدائية لمفدروق بدين المتوسدطات الحسدابية لمجمدوعتين مدن )

 المبحوثين.
 معامل ارتباط سبيرمان. 

 

ى:تداؤالتهاىواختبارىفروضهاالنتائجىالطامظىللدرادظىفيىإطارىاإلجابظىرليى
 ( 4جدول )

 ٌوضح مدى استخدام الشباب الجامعً السعودي لألنترنت
 للحصول على المعلومات عن الجامعة والدراسة 

ِذي اسخخذاَ اٌشباب اٌجاِعٍ 

اٌسعىدٌ ٌألٔخرٔج ٌٍحصىي عًٍ 

 اٌّعٍىِاث عٓ اٌجاِعت واٌذراست

 اإلجّاٌٍ جاِعت األُِر سٍطاْ جاِعت اٌٍّه سعىد

 % ن % ن % ن

 6210 016 05 221 66 230 دائّا  

 3113 235 3.10 55 32 62 أحُأا  

 113 25 110 9 1 . ٔادرا  

 222 122 222 022 222 022 اإلجّاٌٍ
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نترنت لمحصول عمى إليتضح من الجدول السابق أن الشباب الجامعي السعودي يستخدمون ا     
% يمييا في الترتيب الثاني استخدام 61.8دائمًا في الترتيب األول بنسبة المعمومات عن الجامعة والدراسة 

% بينما جاء استخدام الشباب السعودي لألنترنت نادرًا في الترتيب الثالث 40.4حيانًا بنسبة أنترنت إلا
لى اىتمام الشباب الجامعي السعودي باستخدام إ% وىو ما يشير بشكل واضح 0.4واألخير بنسبة 

 لمحصول عمى المعمومات عن الجامعة والدراسة. نترنتإلا

 

 (2جدول )
 التً ٌلجأ الٌها الشباب الجامعً السعوديالمصادر ٌوضح  

 عن الجامعة والدراسةمعلومات  علىللحصول  
 

اٌّصادر اٌخٍ ٍَجأ اٌُها اٌشباب اٌجاِعٍ اٌسعىدٌ ٌٍحصىي عًٍ ِعٍىِاث 

 عٓ اٌجاِعت واٌذراست

 ٔادرا   أحُأا   دائّا

 % ن % ن % ن

 5610 326 29 56 110 .2 راػخ ٚرٍفض٠ْٛ(إ -ٚعبئً االػالَ اٌزم١ٍذ٠خ )طؾف

 0210 026 .3.1 200 .91 39 ٚعبئً االػالَ اإلٌىزش١ٔٚخ ِٚؾشوبد اٌجؾش ِضً عٛعً ٠ٚب٘ٛ

 9 36 1013 269 .1.1 290 ِٛلغ اٌغبِؼخ االٌىزشٟٚٔ

 2110 .0 0213 020 3113 235 ؽغبثبد اٌغبِؼخ ػٍٝ ِٛالغ اٌزٛاطً االعزّبػٟ

 53 090 2910 .5 510 32  ٚاٌزؼ١ّّبداٌخطبثبد 

 5310 091 2.13 53 13. 33 اٌّطجٛػبد اٌزٟ رظذس٘ب اداسح اٌؼاللبد اٌؼبِخ ِضً اٌجٛعزشاد ٚاٌّط٠ٛبد

 13. 33 3213 200 6210 010 االرظبي اٌشخظٟ ثبألطذلبء ٚاٌضِالء ٚاعبرزح اٌغبِؼخ

 0210 0. .051 032 .021 5. اٌّخزضاٌّٛظف اإلداسٞ 

 يتضح من الجدول السابق ما يمي:
ون الى وسائل اإلعالم التقميدية لمحصول عمى معمومات أب الجامعي السعودي نادرًا ما يمجأن الشبا -

لييا إون أمييا في الترتيب الثاني أنيم يمج% ي76.8عن الجامعة والدراسة في الترتيب األول بنسبة 
 %.0.8لييا دائمًا في الترتيب الثالث واألخير بنسبة إون أ% في حين جاء أنيم يمج19بنسبة  حياناً أ

 :عالم اإللكترونية ومحركات البحث مثلإللى وسائل اإون أب الجامعي السعودي نادرًا ما يمجأن الشبا -
مييا % ي81.8جوجل وياىو لمحصول عمى معمومات عن الجامعة والدراسة في الترتيب األول بنسبة 

لييا دائمًا في إون أ% في حين جاء أنيم يمج48.8بنسبة حيانًا ألييا إون أفي الترتيب الثاني أنيم يمج
 %.9.8الترتيب الثالث واألخير بنسبة 
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لكتروني لمحصول عمى معمومات إللى موقع الجامعة اإن دائمًا و أأن الشباب الجامعي السعودي يمج -
ليو إون أمييا في الترتيب الثاني أنيم يمج% ي08.8ول بنسبة عن الجامعة والدراسة في الترتيب األ

 %.9لييا نادرًا في الترتيب الثالث واألخير بنسبة إون أ% في حين جاء أنيم يمج00.4بنسبة حيانًا أ
لى حسابات الجامعة عمى مواقع التواصل االجتماعي إون أحيانًا أالسعودي يمجأن الشباب الجامعي  -

مييا في الترتيب % ي81.4ن الجامعة والدراسة في الترتيب األول بنسبة لمحصول عمى معمومات ع
لييا نادرًا في الترتيب الثالث إون أ% في حين جاء أنيم يمج40.4بنسبة ليو دائمًا إون أالثاني أنيم يمج
 %.10.8واألخير بنسبة 

عمى معمومات  لى الخطابات والتعميمات لمحصولإون أب الجامعي السعودي نادرًا ما يمجأن الشبا -
لييا إون أمييا في الترتيب الثاني أنيم يمج% ي74عن الجامعة والدراسة في الترتيب األول بنسبة 

لييا نادرًا في الترتيب الثالث واألخير بنسبة إون أ% في حين جاء أنيم يمج19.8بنسبة حيانًا أ
7.8.% 

دارة العالقات العامة إي تصدرىا لى المطبوعات التإون أب الجامعي السعودي نادرًا ما يمجأن الشبا -
مثل البوسترات والمطويات لمحصول عمى معمومات عن الجامعة والدراسة في الترتيب األول بنسبة 

ون أ% في حين جاء أنيم يمج18.4بنسبة حيانًا ألييا إون أمييا في الترتيب الثاني أنيم يمج% ي74.8
 %.8.4لييا نادرًا في الترتيب الثالث واألخير بنسبة إ

ساتذة أصال الشخصي باألصدقاء والزمالء و لى االتإون دائمًا أأن الشباب الجامعي السعودي يمج -
ميو في % ي64.8الجامعة لمحصول عمى معمومات عن الجامعة والدراسة في الترتيب األول بنسبة 

رًا في ليو نادإون أ% في حين جاء أنيم يمج41.4بنسبة حيانًا أليو إون أالترتيب الثاني أنيم يمج
 %.8.4الترتيب الثالث واألخير بنسبة 

لى الموظف اإلداري المختص لمحصول عمى معمومات إون أحيانًا أأن الشباب الجامعي السعودي يمج -
ليو إون أيميو في الترتيب الثاني أنيم يمج% 87.8عن الجامعة والدراسة في الترتيب األول بنسبة 

ليو نادرًا في الترتيب الثالث واألخير بنسبة إون أ% في حين جاء أنيم يمج01.8بنسبة دائمًا 
04.8.% 
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 (2جدول )
 التً ٌلجأ الٌها طالب جامعة الملك سعود المصادر ٌوضح  

 عن الجامعة والدراسةمعلومات  على للحصول
 

 عًٍ ٍَجأ اٌُها طالب جاِعت اٌٍّه سعىد ٌٍحصىياٌّصادر اٌخٍ 

 عٓ اٌجاِعت واٌذراستِعٍىِاث 

  ّ  ٔادرا   أحُأا   ادائ

 % ن % ن % ن

 2. 260 2010 32 310 5 اراػخ ٚرٍفض٠ْٛ(-ٚعبئً االػالَ اٌزم١ٍذ٠خ )طؾف

 0010 220 3610 53 22 00 ٚعبئً االػالَ اإلٌىزش١ٔٚخ ِٚؾشوبد اٌجؾش ِضً عٛعً ٠ٚب٘ٛ

 . 26 13 6. 19 .9 ِٛلغ اٌغبِؼخ االٌىزشٟٚٔ

 23 06 03 226 31 .6 االعزّبػٟؽغبثبد اٌغبِؼخ ػٍٝ ِٛالغ اٌزٛاطً 

 5310 215 29 .3 510 20  ٚاٌزؼ١ّّبداٌخطبثبد 

اٌّطجٛػبد اٌزٟ رظذس٘ب اداسح اٌؼاللبد اٌؼبِخ ِضً اٌجٛعزشاد 

 ٚاٌّط٠ٛبد
21 5 31 25 200 56 

 . 26 3210 63 6210 202 االرظبي اٌشخظٟ ثبألطذلبء ٚاٌضِالء ٚاعبرزح اٌغبِؼخ

 2910 39 60 201 2.10 35 اٌّٛظف اإلداسٞ اٌّخزض

 

 يتضح من الجدول السابق ما يمي:
لى وسائل اإلعالم التقميدية لمحصول عمى معمومات إون أجامعة الممك سعود نادرًا ما يمج أن طالب -

لييا إن أو ييا في الترتيب الثاني أنيم يمج% يم81عن الجامعة والدراسة في الترتيب األول بنسبة 
لييا دائمًا في الترتيب الثالث واألخير بنسبة إن أو حين جاء أنيم يمج% في 18.8نسبة حيانًا بأ

4.8.% 
 :عالم اإللكترونية ومحركات البحث مثلإللى وسائل اإون أجامعة الممك سعود نادرًا ما يمج أن طالب -

مييا % ي80.8جوجل وياىو لمحصول عمى معمومات عن الجامعة والدراسة في الترتيب األول بنسبة 
لييا دائمًا في إن أو % في حين جاء أنيم يمج46.8نسبة حيانًا بألييا إون أالترتيب الثاني أنيم يمجفي 

 %.11الترتيب الثالث واألخير بنسبة 
لكتروني لمحصول عمى معمومات إلعة الى موقع الجامإون دائمًا أأن طالب جامعة الممك سعود يمج -

حيانًا أليو إون أمييا في الترتيب الثاني أنيم يمج% ي09عن الجامعة والدراسة في الترتيب األول بنسبة 
 %.8% في حين جاء أنيم يمجئون الييا نادرًا في الترتيب الثالث واألخير بنسبة 04بنسبة 

لى حسابات الجامعة عمى مواقع التواصل االجتماعي إون أحيانًا أأن طالب جامعة الممك سعود يمج -
ييا في الترتيب % يم84اسة في الترتيب األول بنسبة لمحصول عمى معمومات عن الجامعة والدر 

لييا نادرًا في الترتيب الثالث إن أو % في حين جاء أنيم يمج40بنسبة  ليو دائماً إن أو الثاني أنيم يمج
 %.14واألخير بنسبة 
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لى الخطابات والتعميمات لمحصول عمى معمومات إن أو مك سعود نادرًا ما يمجأن طالب جامعة الم -
لييا إن أو ييا في الترتيب الثاني أنيم يمج% يم74.8الجامعة والدراسة في الترتيب األول بنسبة عن 

 %.7.8لييا نادرًا في الترتيب الثالث واألخير بنسبة إن أو % في حين جاء أنيم يمج19بنسبة  حياناً أ
عالقات العامة دارة الإلى المطبوعات التي تصدرىا إون أجامعة الممك سعود نادرًا ما يمج أن طالب -

مثل البوسترات والمطويات لمحصول عمى معمومات عن الجامعة والدراسة في الترتيب األول بنسبة 
لييا إن و أ% في حين جاء أنيم يمج17بنسبة  حياناً ألييا إون أمييا في الترتيب الثاني أنيم يمج% ي76

 %.7نادرًا في الترتيب الثالث واألخير بنسبة 
ساتذة أصال الشخصي باألصدقاء والزمالء و لى االتإون دائمًا أسعود يمجأن طالب جامعة الممك  -

يميو في % 64.8الجامعة لمحصول عمى معمومات عن الجامعة والدراسة في الترتيب األول بنسبة 
ليو نادرًا في إون أ% في حين جاء أنيم يمج41.8بنسبة حيانًا أليو إون أالترتيب الثاني أنيم يمج

 %.8ألخير بنسبة الترتيب الثالث وا
لى الموظف اإلداري المختص لمحصول عمى معمومات إون أحيانًا أأن طالب جامعة الممك سعود يمج -

ليو نادرًا إون أيميو في الترتيب الثاني أنيم يمج% 60عن الجامعة والدراسة في الترتيب األول بنسبة 
 %.18.8الثالث واألخير بنسبة ا في الترتيب ليو دائمً إون أ% في حين جاء أنيم يمج19.8بنسبة 

 
 (2جدول )

 ٌوضح المصادر التً ٌلجأ الٌها طالب جامعة األمٌر سلطان  
 للحصول على معلومات عن الجامعة والدراسة

 

 عًٍ ٍَجأ اٌُها طالب جاِعت األُِر سٍطاْ ٌٍحصىياٌّصادر اٌخٍ 

 عٓ اٌجاِعت واٌذراستِعٍىِاث 

  ّ  ٔادرا   أحُأا   ادائ

 % ن % ن % ن

 50 211 0010 10 010 22 اراػخ ٚرٍفض٠ْٛ(-ٚعبئً االػالَ اٌزم١ٍذ٠خ )طؾف

 0210 222 12 0. 10. 25 ٚعبئً االػالَ اإلٌىزش١ٔٚخ ِٚؾشوبد اٌجؾش ِضً عٛعً ٠ٚب٘ٛ

 22 02 1210 3. 1.10 95 ِٛلغ اٌغبِؼخ االٌىزشٟٚٔ

 26 30 1910 99 3110 69 ؽغبثبد اٌغبِؼخ ػٍٝ ِٛالغ اٌزٛاطً االعزّبػٟ

 5010 210 02 12 510 20  ٚاٌزؼ١ّّبداٌخطبثبد 

اٌّطجٛػبد اٌزٟ رظذس٘ب اداسح اٌؼاللبد اٌؼبِخ ِضً اٌجٛعزشاد 

 ٚاٌّط٠ٛبد

29 910 39 2910 210 52 

 10. 25 32 60 6210 202 االرظبي اٌشخظٟ ثبألطذلبء ٚاٌضِالء ٚاعبرزح اٌغبِؼخ

 0210 13 0310 225 00 02 اٌّٛظف اإلداسٞ اٌّخزض

 يتضح من الجدول السابق ما يمي:
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لى وسائل اإلعالم التقميدية لمحصول عمى إون أامعة األمير سمطان نادرًا ما يمجأن طالب ج -
ون أثاني أنيم يمج% يمييا في الترتيب ال70معمومات عن الجامعة والدراسة في الترتيب األول بنسبة 

لييا دائمًا في الترتيب الثالث واألخير بنسبة إون أ% في حين جاء أنيم يمج00.8بنسبة حيانًا ألييا إ
8.8.% 

عالم اإللكترونية ومحركات البحث إللى وسائل اإون أامعة األمير سمطان نادرًا ما يمجأن طالب ج -
% 84.8جوجل وياىو لمحصول عمى معمومات عن الجامعة والدراسة في الترتيب األول بنسبة  :مثل
لييا دائمًا إون أ% في حين جاء أنيم يمج01بنسبة  حياناً ألييا إون أمييا في الترتيب الثاني أنيم يمجي

 %.8.8في الترتيب الثالث واألخير بنسبة 
لكتروني لمحصول عمى معمومات إللى موقع الجامعة اإون دائمًا أأن طالب جامعة األمير سمطان يمج -

ليو إون ألثاني أنيم يمجمييا في الترتيب ا% ي08.8عن الجامعة والدراسة في الترتيب األول بنسبة 
 %.14لييا نادرًا في الترتيب الثالث واألخير بنسبة إ% في حين جاء أنيم يمجئون 01.8ة حيانًا بنسبأ

لى حسابات الجامعة عمى مواقع التواصل االجتماعي إون أحيانًا أأن طالب جامعة األمير سمطان يمج -
مييا في الترتيب % ي09.8األول بنسبة لمحصول عمى معمومات عن الجامعة والدراسة في الترتيب 

لييا نادرًا في الترتيب الثالث إون أ% في حين جاء أنيم يمج40.8بنسبة ليو دائمًا إون أالثاني أنيم يمج
 %.16واألخير بنسبة 

لى الخطابات والتعميمات لمحصول عمى معمومات إون أامعة األمير سمطان نادرًا ما يمجأن طالب ج -
لييا إون أمييا في الترتيب الثاني أنيم يمج% ي70.8ة في الترتيب األول بنسبة عن الجامعة والدراس

 %.7.8لييا نادرًا في الترتيب الثالث واألخير بنسبة إون أ% في حين جاء أنيم يمج04بنسبة  حياناً أ
 دارة العالقات العامةإلى المطبوعات التي تصدرىا إون أنادرًا ما يمجأن طالب جامعة األمير سمطان  -

البوسترات والمطويات لمحصول عمى معمومات عن الجامعة والدراسة في الترتيب األول بنسبة  :مثل
ون أ% في حين جاء أنيم يمج19.8بنسبة حيانًا ألييا إون أمييا في الترتيب الثاني أنيم يمج% ي71
 %.9.8لييا نادرًا في الترتيب الثالث واألخير بنسبة إ

ساتذة أصال الشخصي باألصدقاء والزمالء و لى االتإون دائمًا أمجأن طالب جامعة األمير سمطان ي -
يميو في % 64.8الجامعة لمحصول عمى معمومات عن الجامعة والدراسة في الترتيب األول بنسبة 

ليو نادرًا في الترتيب إون أفي حين جاء أنيم يمج% 41حيانًا بنسبة أليو إون أالترتيب الثاني أنيم يمج
 %.8.8سبة الثالث واألخير بن

لى الموظف اإلداري المختص لمحصول عمى إون أحيانًا أأن طالب جامعة األمير سمطان يمج -
يميو في الترتيب الثاني أنيم % 84.8معمومات عن الجامعة والدراسة في الترتيب األول بنسبة 

واألخير بنسبة ليو نادرًا في الترتيب الثالث إون أ% في حين جاء أنيم يمج08بنسبة ليو دائمًا إون أيمج
01.8.% 
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 (2جدول )
 ٌوضح مدى استخدام الشباب الجامعً السعودي لموقع الجامعة االلكترونً للحصول على المعلومات عن الجامعة والدراسة 

 

ِذي اسخخذاَ اٌشباب اٌجاِعٍ اٌسعىدٌ 

ٌّىلع اٌجاِعت اإلٌىخرؤٍ ٌٍحصىي عًٍ 

 اٌّعٍىِاث عٓ اٌجاِعت واٌذراست

 اإلجّاٌٍ جاِعت األُِر سٍطاْ جاِعت اٌٍّه سعىد

 % ن % ن % ن

 0013 029 1510 90 05 221 دائّا  

 3613 210 35 51 3010 52 أحُأا  

 2210 16 2010 32 510 20 ٔادرا  

 222 122 222 022 222 022 اإلجّاٌٍ
 

اإللكتروني يتضح من الجدول السابق أن الشباب الجامعي السعودي يستخدمون موقع الجامعة       
% يمييا في الترتيب 80.4لمحصول عمى المعمومات عن الجامعة والدراسة دائمًا في الترتيب األول بنسبة 

% بينما جاء استخدام الشباب السعودي 46.4لكتروني احيانًا بنسبة إلالثاني استخدام موقع الجامعة ا
% وىو ما يشير بشكل واضح 11.8نسبة لكتروني نادرًا في الترتيب الثالث واألخير بإللموقع الجامعة ا

لكتروني لمحصول عمى المعمومات عن إللى اىتمام الشباب الجامعي السعودي باستخدام موقع الجامعة اإ
 الجامعة والدراسة.

 
 ( 2جدول )

 أٌام استخدام الشباب الجامعً السعوديعدد ٌوضح 
 خالل االسبوع االلكترونً الجامعة لموقع

 

اٌشباب اٌجاِعٍ اٌسعىدٌ أَاَ اسخخذاَ عذد 

 سبىعألخالي ا االٌىخرؤٍ اٌجاِعت ٌّىلع

 اإلجّاٌٍ جاِعت األُِر سٍطاْ جاِعت اٌٍّه سعىد

 % ن % ن % ن

 2610 66 20 32 .2 36 ٠َٛ ٚاؽذ أعجٛػ١ب  

 0310 91 01 .1 03 16 ١ِٛ٠ٓ فٟ األعجٛع

 .391 209 1210 2. 39 .5 صالصخ اٌٝ أسثؼخ أ٠بَ فٟ االعجٛع

 .221 15 20 01 2210 03 خّغخ اٌٝ عزخ أ٠بَ فٟ األعجٛع

 10. 31 10. 25 10. 25 ١ِٛ٠ب  

 222 122 222 022 222 022 اإلجّاٌٍ

يتضح من الجدول السابق أن الشباب الجامعي السعودي يستخدمون موقع الجامعة اإللكتروني من      
% يمييا أنيم يستخدمون موقع 49.8األول بنسبة ى أربعة أيام في األسبوع في الترتيب إلثالثة أيام 
% يمييا استخدام الشباب الجامعي 04.8لكتروني يومين في األسبوع في الترتيب الثاني بنسبة إلالجامعة ا
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% ثم استخدام الشباب 16.8لكتروني يوم واحد في األسبوع في الترتيب الثالث بنسبة إللموقع الجامعة ا
لى ستة أيام في األسبوع في الترتيب الرابع بنسبة إلكتروني من خمسة إلالجامعي لموقع الجامعة ا

لكتروني يوميًا في الترتيب الخامس إل% بينما جاء استخدام الشباب الجامعي لموقع الجامعة ا11.8
 %.8.8واألخير بنسبة 

 (2جدول )
 ٌوضح المصادر التً ٌستخدمها الشباب السعودي 

 فً الحصول على المعلومات عن الجامعة والدراسة داخل موقع الجامعة 
 

اٌّصادر اٌخٍ َسخخذِها اٌشباب اٌسعىدٌ فٍ اٌحصىي عًٍ 

 اٌّعٍىِاث عٓ اٌجاِعت واٌذراست داخً ِىلع اٌجاِعت

  ّ  ٔادرا   أحُأا   ادائ

 % ن % ن % ن

 2013 19 2913 55 6.10 051 ِٛلغ اٌغبِؼخ اٌشعّٟ 

 913 35 1110 .25 1613 2.0 ر٠ٛزش

 210. 300 .221 15 .51 32 اٌف١ظ ثٛن

 210. 306 2210 16 5 .0 عٕبة شبد 

 .551 322 2610 66 .01 03 أغزغشاَ 
 

 يتضح من الجدول السابق ما يمي:
أن الشباب الجامعي السعودي يستخدمون موقع الجامعة الرسمي في الحصول عمى المعمومات عن   -

% يميو استخداميم لموقع الجامعة الرسمي 68.8الجامعة والدراسة دائمًا في الترتيب األول بنسبة 
ًا في % في حين جاء استخداميم لموقع الجامعة الرسمي نادر 19.4أحيانًا في الترتيب الثاني بنسبة 
 %.10.4الترتيب الثالث واألخير بنسبة 

أن الشباب الجامعي السعودي يستخدمون تويتر في الحصول عمى المعمومات عن الجامعة والدراسة  -
% يميو استخداميم لتويتر أحيانًا في الترتيب الثاني بنسبة 06.4دائمًا في الترتيب األول بنسبة 

 %.9.4نادرًا في الترتيب الثالث واألخير بنسبة % في حين جاء استخداميم لتويتر 00.8
أن الشباب الجامعي السعودي نادرًا ما يستخدمون الفيس بوك في الحصول عمى المعمومات عن  -

% يميو أنيم يستخدمون الفيس بوك أحيانًا في 84.8الجامعة والدراسة في الترتيب األول بنسبة 
اميم لمفيس بوك دائمًا في الترتيب الثالث واألخير % في حين جاء استخد11.8الترتيب الثاني بنسبة 

 %.7.8بنسبة 
أن الشباب الجامعي السعودي نادرًا ما يستخدمون سناب شات في الحصول عمى المعمومات عن  -

% يميو أنيم يستخدمون سناب شات أحيانًا في 81.8الجامعة والدراسة في الترتيب األول بنسبة 
حين جاء استخداميم لسناب شات دائمًا في الترتيب الثالث % في 11.8الترتيب الثاني بنسبة 

 %.7واألخير بنسبة 
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أن الشباب الجامعي السعودي نادرًا ما يستخدمون انستجرام في الحصول عمى المعمومات عن  -
% يميو أنيم يستخدمون انستجرام أحيانًا في الترتيب 77.8الجامعة والدراسة في الترتيب األول بنسبة 

% في حين جاء استخداميم النستجرام دائمًا في الترتيب الثالث واألخير بنسبة 16.8ة الثاني بنسب
8.8.% 

 ( 2جدول )
 ٌوضح المصادر التً ٌستخدمها طالب جامعة الملك سعود فً الحصول على المعلومات عن الجامعة والدراسة داخل موقع الجامعة

 

صىي اٌّصادر اٌخٍ َسخخذِها طالب جاِعت اٌٍّه سعىد فٍ اٌح

 عًٍ اٌّعٍىِاث عٓ اٌجاِعت واٌذراست داخً ِىلع اٌجاِعت

  ّ  ٔادرا   أحُأا   ادائ

 % ن % ن % ن

 910 29 2010 32 50 202 ِٛلغ اٌغبِؼخ اٌشعّٟ 

 . 26 1110 9. 1510 90 ر٠ٛزش

 310. 265 9 .2 510 20 اٌف١ظ ثٛن

 110. 269 910 29 6 20 عٕبة شبد 

 .5 206 2610 33 010 22 أغزغشاَ 
 

 يتضح من الجدول السابق ما يمي:
أن طالب جامعة الممك سعود يستخدمون موقع الجامعة الرسمي في الحصول عمى المعمومات عن   -

% يميو استخداميم لموقع الجامعة الرسمي أحيانًا 78الجامعة والدراسة دائمًا في الترتيب األول بنسبة 
في الترتيب % في حين جاء استخداميم لموقع الجامعة الرسمي نادرًا 18.8في الترتيب الثاني بنسبة 

 %.9.8الثالث واألخير بنسبة 
أن طالب جامعة الممك سعود يستخدمون تويتر في الحصول عمى المعمومات عن الجامعة والدراسة  -

% يميو استخداميم لتويتر أحيانًا في الترتيب الثاني بنسبة 07.8دائمًا في الترتيب األول بنسبة 
 %.8الترتيب الثالث واألخير بنسبة % في حين جاء استخداميم لتويتر نادرًا في 00.8

أن طالب جامعة الممك سعود نادرًا ما يستخدمون الفيس بوك في الحصول عمى المعمومات عن  -
% يميو أنيم يستخدمون الفيس بوك أحيانًا في 84.8الجامعة والدراسة في الترتيب األول بنسبة 

ائمًا في الترتيب الثالث واألخير % في حين جاء استخداميم لمفيس بوك د9الترتيب الثاني بنسبة 
 %.7.8بنسبة 

أن طالب جامعة الممك سعود نادرًا ما يستخدمون سناب شات في الحصول عمى المعمومات عن  -
% يميو أنيم يستخدمون سناب شات أحيانًا في 80.8الجامعة والدراسة في الترتيب األول بنسبة 

لسناب شات دائمًا في الترتيب الثالث واألخير % في حين جاء استخداميم 9.8الترتيب الثاني بنسبة 
 %.6بنسبة 

أن طالب جامعة الممك سعود نادرًا ما يستخدمون انستجرام في الحصول عمى المعمومات عن  -
% يميو أنيم يستخدمون انستجرام أحيانًا في الترتيب 78الجامعة والدراسة في الترتيب األول بنسبة 
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تخداميم النستجرام دائمًا في الترتيب الثالث واألخير بنسبة % في حين جاء اس16.8الثاني بنسبة 
8.8.% 

 ( 22جدول )
ٌوضح المصادر التً ٌستخدمها طالب جامعة األمٌر سلطان فً الحصول على المعلومات عن الجامعة والدراسة                   

 داخل موقع الجامعة

حصىي اٌّصادر اٌخٍ َسخخذِها طالب جاِعت األُِر سٍطاْ فٍ اٌ

 عًٍ اٌّعٍىِاث عٓ اٌجاِعت واٌذراست داخً ِىلع اٌجاِعت

  ّ  ٔادرا   أحُأا   ادائ

 % ن % ن % ن

 20 32 03 16 60 201 ِٛلغ اٌغبِؼخ اٌشعّٟ 

 2210 02 1110 9. 10 92 ر٠ٛزش

 5510 200 2110 09 . 26 اٌف١ظ ثٛن

 5.10 205 2310 05 . 26 عٕبة شبد 

 5510 200 2610 33 6 20 أغزغشاَ 
 

 يتضح من الجدول السابق ما يمي:
أن طالب جامعة األمير سمطان يستخدمون موقع الجامعة الرسمي في الحصول عمى المعمومات   -

% يميو استخداميم لموقع الجامعة الرسمي 60عن الجامعة والدراسة دائمًا في الترتيب األول بنسبة 
في % في حين جاء استخداميم لموقع الجامعة الرسمي نادرًا 04أحيانًا في الترتيب الثاني بنسبة 

 %.18الترتيب الثالث واألخير بنسبة 
أن طالب جامعة األمير سمطان يستخدمون تويتر في الحصول عمى المعمومات عن الجامعة  -

% يميو استخداميم لتويتر أحيانًا في الترتيب الثاني بنسبة 08والدراسة دائمًا في الترتيب األول بنسبة 
 %.14.8لترتيب الثالث واألخير بنسبة % في حين جاء استخداميم لتويتر نادرًا في ا00.8

أن طالب جامعة األمير سمطان نادرًا ما يستخدمون الفيس بوك في الحصول عمى المعمومات عن  -
% يميو أنيم يستخدمون الفيس بوك أحيانًا في 77.8الجامعة والدراسة في الترتيب األول بنسبة 

س بوك دائمًا في الترتيب الثالث واألخير % في حين جاء استخداميم لمفي10.8الترتيب الثاني بنسبة 
 %.8بنسبة 

أن طالب جامعة األمير سمطان نادرًا ما يستخدمون سناب شات في الحصول عمى المعمومات عن  -
% يميو أنيم يستخدمون سناب شات أحيانًا في 78.8الجامعة والدراسة في الترتيب األول بنسبة 

تخداميم لسناب شات دائمًا في الترتيب الثالث % في حين جاء اس14.8الترتيب الثاني بنسبة 
 %.8واألخير بنسبة 

أن طالب جامعة األمير سمطان نادرًا ما يستخدمون انستجرام في الحصول عمى المعمومات عن  -
% يميو أنيم يستخدمون انستجرام أحيانًا في الترتيب 77.8الجامعة والدراسة في الترتيب األول بنسبة 

ي حين جاء استخداميم النستجرام دائمًا في الترتيب الثالث واألخير بنسبة % ف16.8الثاني بنسبة 
6.% 
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 (22جدول )
 ٌوضح دوافع استخدام الشباب الجامعً السعودي  

 لموقع الجامعة االلكترونً وحساباته على شبكات التواصل االجتماعً
 

دوافع اسخخذاَ اٌشباب اٌجاِعٍ اٌسعىدٌ ٌّىلع اٌجاِعت االٌىخرؤٍ 

 باحه عًٍ شبىاث اٌخىاصً االجخّاعٍوحسا

  ّ  ٔادرا   أحُأا   ادائ

 % ن % ن % ن

 2213 12 .001 92 65 .06 ِٛاػ١ذ االخزجبساد اٌفظ١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ  ػٌٍٍٝزؼشف 

 .221 15 .111 259 1310 251 ٌّؼشفخ اٌزم٠ُٛ اٌغبِؼٟ

 2310 01 35 .21 1910 .29 ٌّؼشفخ ثشٔبِظ اٌّمشس

 310 21 .231 00 .01. 332 اٌذساع١خ  ٌُّٙؼشفخ ٔزبئغ

 .1. 30 2210 16 .591 329 اٌذساع١خ  ٌُ٘زغغ١ً ِٛاد

 .021 5. 0910 .03 .2.1 50 ٌّؼشفخ أخجبس اٌغبِؼخ ٚاألٔشطخ اٌّخزٍفخ 

 0613 000 0913 225 2110 .0 ٌطشػ األعئٍخ اٌّزؼٍمخ ثبٌّمشساد اٌذساع١خ  

 .321 205 39 206 0913 225 ٌٍزٛاطً ِغ أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

 0913 225 3210 200 1213 262 ٚاٌزىب١ٌف ػٓ طش٠ك اٌجالن ثٛسد ِزبثؼخ اٌّمشساد
 

 يتضح من الجدول السابق ما يمي:
 

لكتروني وحساباتو عمى شبكات التواصل اإلأن الشباب الجامعي السعودي يستخدمون موقع الجامعة   -
% 67الفصمية والنيائية دائمًا في الترتيب األول بنسبة االجتماعي لمتعرف عمى مواعيد االختبارات 

لكتروني إلبينما جاء في الترتيب الثاني أن الشباب الجامعي السعودي يستخدمون موقع الجامعة ا
وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي لمتعرف عمى مواعيد االختبارات الفصمية والنيائية أحيانًا 

الترتيب الثالث واألخير أن الشباب الجامعي السعودي يستخدمون  % في حين جاء في00.8بنسبة 
موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي لمتعرف عمى مواعيد االختبارات الفصمية 

 %.14.4والنيائية نادرًا بنسبة 
تواصل لكتروني وحساباتو عمى شبكات الإلأن الشباب الجامعي السعودي يستخدمون موقع الجامعة ا -

% بينما جاء في الترتيب 00.8االجتماعي لمعرفة التقويم الجامعي أحيانًا في الترتيب األول بنسبة 
لكتروني وحساباتو عمى شبكات إلالثاني أن الشباب الجامعي السعودي يستخدمون موقع الجامعة ا

الترتيب الثالث % في حين جاء في 04.8التواصل االجتماعي لمعرفة التقويم الجامعي دائمًا بنسبة 
واألخير أن الشباب الجامعي السعودي يستخدمون موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات التواصل 

 %.11.8االجتماعي لمعرفة التقويم الجامعي نادرًا بنسبة 
لكتروني وحساباتو عمى شبكات التواصل إلأن الشباب الجامعي السعودي يستخدمون موقع الجامعة ا -

% بينما جاء في الترتيب 09.8نامج المقرر دائمًا في الترتيب األول بنسبة االجتماعي لمعرفة بر 
لكتروني وحساباتو عمى شبكات إلالثاني أن الشباب الجامعي السعودي يستخدمون موقع الجامعة ا

% في حين جاء في الترتيب الثالث 47التواصل االجتماعي لمعرفة برنامج المقرر أحيانًا بنسبة 
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ب الجامعي السعودي يستخدمون موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات التواصل واألخير أن الشبا
 %.14.8االجتماعي لمعرفة برنامج المقرر نادرًا بنسبة 

لكتروني وحساباتو عمى شبكات التواصل إلأن الشباب الجامعي السعودي يستخدمون موقع الجامعة ا -
% بينما جاء في الترتيب 80.8األول بنسبة االجتماعي لمعرفة نتائجيم الدراسية دائمًا في الترتيب 

لكتروني وحساباتو عمى شبكات إلالثاني أن الشباب الجامعي السعودي يستخدمون موقع الجامعة ا
% في حين جاء في الترتيب الثالث 14.8التواصل االجتماعي لمعرفة نتائجيم الدراسية أحيانًا بنسبة 

ن موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات التواصل واألخير أن الشباب الجامعي السعودي يستخدمو 
 %.4.8االجتماعي لمعرفة نتائجيم الدراسية نادرًا بنسبة 

لكتروني وحساباتو عمى شبكات التواصل إلأن الشباب الجامعي السعودي يستخدمون موقع الجامعة ا -
جاء في الترتيب % بينما 79.8االجتماعي لتسجيل موادىم الدراسية دائمًا في الترتيب األول بنسبة 
لكتروني وحساباتو عمى شبكات إلالثاني أن الشباب الجامعي السعودي يستخدمون موقع الجامعة ا

% في حين جاء في الترتيب الثالث 11.8التواصل االجتماعي لتسجيل موادىم الدراسية أحيانًا بنسبة 
مى شبكات التواصل واألخير أن الشباب الجامعي السعودي يستخدمون موقع الجامعة وحساباتو ع

 %.8.8االجتماعي لتسجيل موادىم الدراسية نادرًا بنسبة 
لكتروني وحساباتو عمى شبكات التواصل إلأن الشباب الجامعي السعودي يستخدمون موقع الجامعة ا -

% بينما 89.8االجتماعي لمعرفة أخبار الجامعة واألنشطة المختمفة أحيانًا في الترتيب األول بنسبة 
لكتروني وحساباتو إلترتيب الثاني أن الشباب الجامعي السعودي يستخدمون موقع الجامعة اجاء في ال

% في 01.8عمى شبكات التواصل االجتماعي لمعرفة أخبار الجامعة واألنشطة المختمفة نادرًا بنسبة 
حين جاء في الترتيب الثالث واألخير أن الشباب الجامعي السعودي يستخدمون موقع الجامعة 

باتو عمى شبكات التواصل االجتماعي لمعرفة أخبار الجامعة واألنشطة المختمفة دائمًا بنسبة وحسا
18.8.% 

لكتروني وحساباتو عمى شبكات التواصل إلأن الشباب الجامعي السعودي يستخدمون موقع الجامعة ا -
% بينما 86.4بة االجتماعي لطرح األسئمة المتعمقة بالمقررات الدراسية نادرًا في الترتيب األول بنس
لكتروني وحساباتو إلجاء في الترتيب الثاني أن الشباب الجامعي السعودي يستخدمون موقع الجامعة ا

% 09.4عمى شبكات التواصل االجتماعي لطرح األسئمة المتعمقة بالمقررات الدراسية أحيانًا بنسبة 
يستخدمون موقع الجامعة  في حين جاء في الترتيب الثالث واألخير أن الشباب الجامعي السعودي

وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي لطرح األسئمة المتعمقة بالمقررات الدراسية دائمًا بنسبة 
10.8.% 

لكتروني وحساباتو عمى شبكات التواصل إلأن الشباب الجامعي السعودي يستخدمون موقع الجامعة ا -
% بينما جاء في 49ي الترتيب األول بنسبة االجتماعي لمتواصل مع أعضاء ىيئة التدريس أحيانًا ف
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لكتروني وحساباتو عمى إلالترتيب الثاني أن الشباب الجامعي السعودي يستخدمون موقع الجامعة ا
% في حين جاء 41.8شبكات التواصل االجتماعي لمتواصل مع أعضاء ىيئة التدريس نادرًا بنسبة 

سعودي يستخدمون موقع الجامعة وحساباتو عمى في الترتيب الثالث واألخير أن الشباب الجامعي ال
 %.09.4شبكات التواصل االجتماعي لمتواصل مع أعضاء ىيئة التدريس دائمًا بنسبة 

لكتروني وحساباتو عمى شبكات التواصل إلأن الشباب الجامعي السعودي يستخدمون موقع الجامعة ا -
د دائمًا في الترتيب األول بنسبة االجتماعي لمتابعة المقررات والتكاليف عن طريق البالك بور 

% بينما جاء في الترتيب الثاني أن الشباب الجامعي السعودي يستخدمون موقع الجامعة 04.4
لكتروني وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي لمتابعة المقررات والتكاليف عن طريق البالك إلا

ث واألخير أن الشباب الجامعي السعودي % في حين جاء في الترتيب الثال44.8بورد أحيانًا بنسبة 
يستخدمون موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي لمتابعة المقررات والتكاليف عن 

 %.09.4طريق البالك بورد نادرًا بنسبة 
 ( 24جدول )

 ٌوضح دوافع استخدام طالب جامعة الملك سعود 
 شبكات التواصل االجتماعًلموقع الجامعة االلكترونً وحساباته على 

 

دوافع اسخخذاَ طالب جاِعت اٌٍّه سعىد ٌّىلع اٌجاِعت 

 االٌىخرؤٍ وحساباحه عًٍ شبىاث اٌخىاصً االجخّاعٍ

  ّ  ٔادرا   أحُأا   ادائ

 % ن % ن % ن

 . 26 25 31 50 202 ِٛاػ١ذ االخزجبساد اٌفظ١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ  ػٌٍٍٝزؼشف 

 23 06 11 .. 13 6. ٌّؼشفخ اٌزم٠ُٛ اٌغبِؼٟ

 2310 05 39 .5 1510 90 ٌّؼشفخ ثشٔبِظ اٌّمشس

 1 . 2210 02 010. 252 اٌذساع١خ  ٌُّٙؼشفخ ٔزبئغ

 9 .2 2210 02 210. 262 اٌذساع١خ  ٌُ٘زغغ١ً ِٛاد

 0210 13 6210 203 25 31 ٌّؼشفخ أخجبس اٌغبِؼخ ٚاألٔشطخ اٌّخزٍفخ 

 05 221 05 01 26 30 ٌطشػ األعئٍخ اٌّزؼٍمخ ثبٌّمشساد اٌذساع١خ  

 33 66 39 .5 .0 06 ٌٍزٛاطً ِغ أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

 05 01 3010 60 1210 2. ٚاٌزىب١ٌف ػٓ طش٠ك اٌجالن ثٛسد ِزبثؼخ اٌّمشساد
 

 يتضح من الجدول السابق ما يمي:
لكتروني وحساباتو عمى شبكات التواصل إلأن طالب جامعة الممك سعود يستخدمون موقع الجامعة ا  -

% 78االجتماعي لمتعرف عمى مواعيد االختبارات الفصمية والنيائية دائمًا في الترتيب األول بنسبة 
كتروني لاإلبينما جاء في الترتيب الثاني أن طالب جامعة الممك سعود يستخدمون موقع الجامعة 

وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي لمتعرف عمى مواعيد االختبارات الفصمية والنيائية أحيانًا 
% في حين جاء في الترتيب الثالث واألخير أن طالب جامعة الممك سعود يستخدمون 17بنسبة 

ات الفصمية موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي لمتعرف عمى مواعيد االختبار 
 %.8والنيائية نادرًا بنسبة 
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لكتروني وحساباتو عمى شبكات التواصل اإلأن طالب جامعة الممك سعود يستخدمون موقع الجامعة  -
% بينما جاء في الترتيب 00االجتماعي لمعرفة التقويم الجامعي أحيانًا في الترتيب األول بنسبة 

لكتروني وحساباتو عمى شبكات اإلع الجامعة الثاني أن طالب جامعة الممك سعود يستخدمون موق
% في حين جاء في الترتيب الثالث 04التواصل االجتماعي لمعرفة التقويم الجامعي دائمًا بنسبة 

واألخير أن طالب جامعة الممك سعود يستخدمون موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات التواصل 
 %.14االجتماعي لمعرفة التقويم الجامعي نادرًا بنسبة 

لكتروني وحساباتو عمى شبكات التواصل إلأن طالب جامعة الممك سعود يستخدمون موقع الجامعة ا -
% بينما جاء في الترتيب 07.8االجتماعي لمعرفة برنامج المقرر دائمًا في الترتيب األول بنسبة 
بكات لكتروني وحساباتو عمى شإلالثاني أن طالب جامعة الممك سعود يستخدمون موقع الجامعة ا

% في حين جاء في الترتيب الثالث 49التواصل االجتماعي لمعرفة برنامج المقرر أحيانًا بنسبة 
واألخير أن طالب جامعة الممك سعود يستخدمون موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات التواصل 

 %.14.8االجتماعي لمعرفة برنامج المقرر نادرًا بنسبة 
لكتروني وحساباتو عمى شبكات التواصل إلن موقع الجامعة اأن طالب جامعة الممك سعود يستخدمو  -

% بينما جاء في الترتيب 88.8االجتماعي لمعرفة نتائجيم الدراسية دائمًا في الترتيب األول بنسبة 
لكتروني وحساباتو عمى شبكات إلالثاني أن طالب جامعة الممك سعود يستخدمون موقع الجامعة ا

% في حين جاء في الترتيب الثالث 14.8ئجيم الدراسية أحيانًا بنسبة التواصل االجتماعي لمعرفة نتا
واألخير أن طالب جامعة الممك سعود يستخدمون موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات التواصل 

 %.0االجتماعي لمعرفة نتائجيم الدراسية نادرًا بنسبة 
ساباتو عمى شبكات التواصل لكتروني وحاإلأن طالب جامعة الممك سعود يستخدمون موقع الجامعة  -

% بينما جاء في الترتيب 84.8االجتماعي لتسجيل موادىم الدراسية دائمًا في الترتيب األول بنسبة 
لكتروني وحساباتو عمى شبكات إلالثاني أن طالب جامعة الممك سعود يستخدمون موقع الجامعة ا

% في حين جاء في الترتيب الثالث 14.8التواصل االجتماعي لتسجيل موادىم الدراسية أحيانًا بنسبة 
واألخير أن طالب جامعة الممك سعود يستخدمون موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات التواصل 

 %.9االجتماعي لتسجيل موادىم الدراسية نادرًا بنسبة 
لكتروني وحساباتو عمى شبكات التواصل إلأن طالب جامعة الممك سعود يستخدمون موقع الجامعة ا -

% بينما  61.8اعي لمعرفة أخبار الجامعة واألنشطة المختمفة أحيانًا في الترتيب األول بنسبةاالجتم
لكتروني وحساباتو إلجاء في الترتيب الثاني أن طالب جامعة الممك سعود يستخدمون موقع الجامعة ا

% في 01.8عمى شبكات التواصل االجتماعي لمعرفة أخبار الجامعة واألنشطة المختمفة نادرًا بنسبة 
حين جاء في الترتيب الثالث واألخير أن طالب جامعة الممك سعود يستخدمون موقع الجامعة 
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وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي لمعرفة أخبار الجامعة واألنشطة المختمفة دائمًا بنسبة 
17.% 

كات التواصل لكتروني وحساباتو عمى شبإلأن طالب جامعة الممك سعود يستخدمون موقع الجامعة ا -
% بينما جاء 87االجتماعي لطرح األسئمة المتعمقة بالمقررات الدراسية نادرًا في الترتيب األول بنسبة 

لكتروني وحساباتو عمى إلفي الترتيب الثاني أن طالب جامعة الممك سعود يستخدمون موقع الجامعة ا
% في حين 07اسية أحيانًا بنسبة شبكات التواصل االجتماعي لطرح األسئمة المتعمقة بالمقررات الدر 

جاء في الترتيب الثالث واألخير أن طالب جامعة الممك سعود يستخدمون موقع الجامعة وحساباتو 
 %.16عمى شبكات التواصل االجتماعي لطرح األسئمة المتعمقة بالمقررات الدراسية دائمًا بنسبة 

روني وحساباتو عمى شبكات التواصل لكتإلأن طالب جامعة الممك سعود يستخدمون موقع الجامعة ا -
% بينما جاء في 49االجتماعي لمتواصل مع أعضاء ىيئة التدريس أحيانًا في الترتيب األول بنسبة 

لكتروني وحساباتو عمى إلالترتيب الثاني أن طالب جامعة الممك سعود يستخدمون موقع الجامعة ا
% في حين جاء في 44ريس نادرًا بنسبة شبكات التواصل االجتماعي لمتواصل مع أعضاء ىيئة التد

الترتيب الثالث واألخير أن طالب جامعة الممك سعود يستخدمون موقع الجامعة وحساباتو عمى 
 %.08شبكات التواصل االجتماعي لمتواصل مع أعضاء ىيئة التدريس دائمًا بنسبة 

عمى شبكات التواصل  لكتروني وحساباتوإلأن طالب جامعة الممك سعود يستخدمون موقع الجامعة ا -
االجتماعي لمتابعة المقررات والتكاليف عن طريق البالك بورد دائمًا في الترتيب األول بنسبة 

% بينما جاء في الترتيب الثاني أن طالب جامعة الممك سعود يستخدمون موقع الجامعة 04.8
والتكاليف عن طريق البالك لكتروني وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي لمتابعة المقررات اإل

% في حين جاء في الترتيب الثالث واألخير أن طالب جامعة الممك سعود 40.8بورد أحيانًا بنسبة 
يستخدمون موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي لمتابعة المقررات والتكاليف عن 

 %.07طريق البالك بورد نادرًا بنسبة 
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 ( 22جدول )
 ٌوضح دوافع استخدام طالب جامعة األمٌر سلطان

 لموقع الجامعة االلكترونً وحساباته على شبكات التواصل االجتماعً 

دوافع اسخخذاَ طالب جاِعت األُِر سٍطاْ ٌّىلع اٌجاِعت 

 االٌىخرؤٍ وحساباحه عًٍ شبىاث اٌخىاصً االجخّاعٍ

  ّ  ٔادرا   أحُأا   ادائ

 % ن % ن % ن

 2010 00 0.10 05 09 .22 ٌٍزؼشف ػٍٝ ِٛاػ١ذ االخزجبساد اٌفظ١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ 

 2210 02 1010 92 11 .. ٌّؼشفخ اٌزم٠ُٛ اٌغبِؼٟ

 2310 05 30 52 0210 223 ٌّؼشفخ ثشٔبِظ اٌّمشس

 3 6 25 31 2. 262 ٌّؼشفخ ٔزبئغُٙ اٌذساع١خ 

 10. 25 2010 00 59 .20 ٌزغغ١ً ِٛادُ٘ اٌذساع١خ 

 00 11 0510 220 0210 12 ٌّؼشفخ أخجبس اٌغبِؼخ ٚاألٔشطخ اٌّخزٍفخ 

 0010 222 3210 63 23 06 ٌطشػ األعئٍخ اٌّزؼٍمخ ثبٌّمشساد اٌذساع١خ  

 3210 62 39 .5 3210 62 ٌٍزٛاطً ِغ أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

 3210 63 0.10 05 12 2. ِزبثؼخ اٌّمشساد ٚاٌزىب١ٌف ػٓ طش٠ك اٌجالن ثٛسد

 يتضح من الجدول السابق ما يمي:
لكتروني وحساباتو عمى شبكات إلأن طالب جامعة األمير سمطان يستخدمون موقع الجامعة ا  -

التواصل االجتماعي لمتعرف عمى مواعيد االختبارات الفصمية والنيائية دائمًا في الترتيب األول بنسبة 
ر سمطان يستخدمون موقع الجامعة % بينما جاء في الترتيب الثاني أن طالب جامعة األمي89
لكتروني وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي لمتعرف عمى مواعيد االختبارات الفصمية إلا

% في حين جاء في الترتيب الثالث واألخير أن طالب جامعة األمير 08.8والنيائية أحيانًا بنسبة 
ل االجتماعي لمتعرف عمى مواعيد سمطان يستخدمون موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات التواص

 %.10.8االختبارات الفصمية والنيائية نادرًا بنسبة 
كتروني وحساباتو عمى شبكات إللأن طالب جامعة األمير سمطان يستخدمون موقع الجامعة ا -

% بينما جاء في 08.8التواصل االجتماعي لمعرفة التقويم الجامعي أحيانًا في الترتيب األول بنسبة 
لكتروني وحساباتو عمى إلالثاني أن طالب جامعة األمير سمطان يستخدمون موقع الجامعة ا الترتيب

% في حين جاء في الترتيب 00شبكات التواصل االجتماعي لمعرفة التقويم الجامعي دائمًا بنسبة 
الثالث واألخير أن طالب جامعة األمير سمطان يستخدمون موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات 

 %.14.8ل االجتماعي لمعرفة التقويم الجامعي نادرًا بنسبة التواص
لكتروني وحساباتو عمى شبكات إلأن طالب جامعة األمير سمطان يستخدمون موقع الجامعة ا -

% بينما جاء في 81.8التواصل االجتماعي لمعرفة برنامج المقرر دائمًا في الترتيب األول بنسبة 
لكتروني وحساباتو عمى إلر سمطان يستخدمون موقع الجامعة االترتيب الثاني أن طالب جامعة األمي
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% في حين جاء في الترتيب 48شبكات التواصل االجتماعي لمعرفة برنامج المقرر أحيانًا بنسبة 
الثالث واألخير أن طالب جامعة األمير سمطان يستخدمون موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات 

 %.14.8مقرر نادرًا بنسبة التواصل االجتماعي لمعرفة برنامج ال
لكتروني وحساباتو عمى شبكات إلأن طالب جامعة األمير سمطان يستخدمون موقع الجامعة ا -

% بينما جاء في 84التواصل االجتماعي لمعرفة نتائجيم الدراسية دائمًا في الترتيب األول بنسبة 
لكتروني وحساباتو عمى إلا الترتيب الثاني أن طالب جامعة األمير سمطان يستخدمون موقع الجامعة

% في حين جاء في الترتيب 17شبكات التواصل االجتماعي لمعرفة نتائجيم الدراسية أحيانًا بنسبة 
الثالث واألخير أن طالب جامعة األمير سمطان يستخدمون موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات 

 %.4التواصل االجتماعي لمعرفة نتائجيم الدراسية نادرًا بنسبة 
لكتروني وحساباتو عمى شبكات إلن طالب جامعة األمير سمطان يستخدمون موقع الجامعة اأ -

% بينما جاء في 79التواصل االجتماعي لتسجيل موادىم الدراسية دائمًا في الترتيب األول بنسبة 
لكتروني وحساباتو عمى إلالترتيب الثاني أن طالب جامعة األمير سمطان يستخدمون موقع الجامعة ا

% في حين جاء في 10.8كات التواصل االجتماعي لتسجيل موادىم الدراسية أحيانًا بنسبة شب
الترتيب الثالث واألخير أن طالب جامعة األمير سمطان يستخدمون موقع الجامعة وحساباتو عمى 

 %.8.8شبكات التواصل االجتماعي لتسجيل موادىم الدراسية نادرًا بنسبة 
لكتروني وحساباتو عمى شبكات اإليستخدمون موقع الجامعة  أن طالب جامعة األمير سمطان -

التواصل االجتماعي لمعرفة أخبار الجامعة واألنشطة المختمفة أحيانًا في الترتيب األول 
% بينما جاء في الترتيب الثاني أن طالب جامعة األمير سمطان يستخدمون موقع 87.8بنسبة

واصل االجتماعي لمعرفة أخبار الجامعة واألنشطة لكتروني وحساباتو عمى شبكات التاإلالجامعة 
% في حين جاء في الترتيب الثالث واألخير أن طالب جامعة األمير سمطان 00المختمفة نادرًا بنسبة 

يستخدمون موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي لمعرفة أخبار الجامعة 
 %.04.8واألنشطة المختمفة دائمًا بنسبة 

لكتروني وحساباتو عمى شبكات إلطالب جامعة األمير سمطان يستخدمون موقع الجامعة اأن  -
التواصل االجتماعي لطرح األسئمة المتعمقة بالمقررات الدراسية نادرًا في الترتيب األول بنسبة 

% بينما جاء في الترتيب الثاني أن طالب جامعة األمير سمطان يستخدمون موقع الجامعة 88.8
ني وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي لطرح األسئمة المتعمقة بالمقررات الدراسية لكترو إلا

% في حين جاء في الترتيب الثالث واألخير أن طالب جامعة األمير سمطان 41.8أحيانًا بنسبة 
يستخدمون موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي لطرح األسئمة المتعمقة 

 %.14الدراسية دائمًا بنسبة بالمقررات 
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لكتروني وحساباتو عمى شبكات إلأن طالب جامعة األمير سمطان يستخدمون موقع الجامعة ا -
% بينما 49التواصل االجتماعي لمتواصل مع أعضاء ىيئة التدريس أحيانًا في الترتيب األول بنسبة 

لكتروني إلع الجامعة اجاء في الترتيب الثاني أن طالب جامعة األمير سمطان يستخدمون موق
درًا ودائمًا بنسبة وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي لمتواصل مع أعضاء ىيئة التدريس نا

 %.44.8منيما  متساوية لكل
لكتروني وحساباتو عمى شبكات اإلأن طالب جامعة األمير سمطان يستخدمون موقع الجامعة  -

والتكاليف عن طريق البالك بورد دائمًا في الترتيب األول التواصل االجتماعي لمتابعة المقررات 
% بينما جاء في الترتيب الثاني أن طالب جامعة األمير سمطان يستخدمون موقع الجامعة 04بنسبة 

لكتروني وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي لمتابعة المقررات والتكاليف عن طريق البالك إلا
ي حين جاء في الترتيب الثالث واألخير أن طالب جامعة األمير سمطان % ف41.8بورد نادرًا بنسبة 

يستخدمون موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي لمتابعة المقررات والتكاليف عن 
 %.08.8طريق البالك بورد أحيانًا بنسبة 

 ( 22جدول )
 ٌوضح اإلشباعات المتحققة للشباب الجامعً السعودي

 الجامعة االلكترونً وحساباته على شبكات التواصل االجتماعًمن موقع 

اإلشباعاث اٌّخحممت ٌٍشباب اٌجاِعٍ اٌسعىدٌ ِٓ ِىلع اٌجاِعت 

 االٌىخرؤٍ وحساباحه عًٍ شبىاث اٌخىاصً االجخّاعٍ

 ِعارض ِحاَذ ِىافك

 % ن % ن % ن

ِٛلغ اٌغبِؼخ ٚؽغبثبرٗ ػٍٝ شجىبد اٌزٛاطً االعزّبػٟ رض٠ذ ِٓ  

 لذسرٟ ػٍٝ فُٙ اٌّٛاد اٌذساع١خ

230 33 255 1113 92 001. 

ِٛلغ اٌغبِؼخ ٚؽغبثبرٗ ػٍٝ شجىبد اٌزٛاطً االعزّبػٟ رض٠ذ ِٓ  

 ِٙبسارٟ االرظب١ٌخ 

221 0.10 2.3 101. 223 001. 

اٌزٛاطً االعزّبػٟ رغبػذٟٔ ِٛلغ اٌغبِؼخ ٚؽغبثبرٗ ػٍٝ شجىبد 

 فٟ اٌزؼبًِ ثشىً ع١ذ ِغ اٌؼبٌُ االفزشاضٟ

219 3513 230 33 229 091. 

ِٛلغ اٌغبِؼخ ٚؽغبثبرٗ ػٍٝ شجىبد اٌزٛاطً االعزّبػٟ رض٠ذ ِٓ 

 رٛاطٍٟ ثشىً ا٠غبثٟ ِغ اٌغبِؼخ

293 1.13 250 13 30 .1. 

رض٠ذ ِٓ ِٛلغ اٌغبِؼخ ٚؽغبثبرٗ ػٍٝ شجىبد اٌزٛاطً االعزّبػٟ 

 اعز١ؼبة ِب فبد ِٓ دسٚط ٚرىب١ٌف

230 33 200 3213 213 301. 

 

 يتضح من الجدول السابق ما يمي:
أن الشباب الجامعي السعودي محايد فيما يتعمق بكون موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات   -

% يميو 00.4التواصل االجتماعي تزيد من قدرتو عمى فيم المواد الدراسية في الترتيب األول بنسبة 
تزيد نو موافق عمى أن موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي أفي الترتيب الثاني 

نو معارض أن أ% وجاء في الترتيب الثالث واألخير 44من قدرتو عمى فيم المواد الدراسية بنسبة 
موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي تزيد من قدرتو عمى فيم المواد الدراسية 

 %.00.8بنسبة 
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أن الشباب الجامعي السعودي محايد فيما يتعمق بكون موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات التواصل  -
نو أ% يميو في الترتيب الثاني 08.8االجتماعي تزيد من مياراتو االتصالية في الترتيب األول بنسبة 

تو االتصالية موافق عمى أن موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي تزيد من ميارا
نو معارض أن موقع الجامعة وحساباتو عمى أ% وجاء في الترتيب الثالث واألخير 08.8بنسبة 

 %.08.8شبكات التواصل االجتماعي تزيد من مياراتو االتصالية بنسبة 
أن الشباب الجامعي السعودي موافق أن موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي  -

% يميو في 47.4امل بشكل جيد مع العالم االفتراضي في الترتيب األول بنسبة تساعد في التع
نو محايد فيما يتعمق بأن موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي أالترتيب الثاني 

% وجاء في الترتيب الثالث واألخير 44تساعد في التعامل بشكل جيد مع العالم االفتراضي بنسبة 
أن موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي تساعد في التعامل بشكل  نو معارضأ

 %.09.8جيد مع العالم االفتراضي بنسبة 
أن الشباب الجامعي السعودي موافق أن موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي  -

% يميو في الترتيب 08.4سبة تزيد من التواصل بشكل ايجابي مع الجامعة في الترتيب األول بن
نو محايد فيما يتعمق بأن موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي تزيد من أالثاني 

و معارض أن أن% وجاء في الترتيب الثالث واألخير 04التواصل بشكل ايجابي مع الجامعة بنسبة 
من التواصل بشكل ايجابي مع موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي تزيد 

 %.8.8الجامعة بنسبة 
أن الشباب الجامعي السعودي معارض فيما يتعمق بأن موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات التواصل  -

% يميو في 48.8االجتماعي تزيد من استيعاب ما فات من دروس وتكاليف في الترتيب األول بنسبة 
معة وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي تزيد من نو موافق أن موقع الجاأالترتيب الثاني 

نو محايد فيما أ% وجاء في الترتيب الثالث واألخير 44استيعاب ما فات من دروس وتكاليف بنسبة 
يتعمق بأن موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي تزيد من استيعاب ما فات من 

 %.41.4دروس وتكاليف بنسبة 
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 ( 22جدول )
 ٌوضح اإلشباعات المتحققة لطالب جامعة الملك سعود

 من موقع الجامعة االلكترونً وحساباته على شبكات التواصل االجتماعً 

اإلشباعاث اٌّخحممت ٌطالب جاِعت اٌٍّه سعىد ِٓ ِىلع اٌجاِعت 

 االٌىخرؤٍ وحساباحه عًٍ شبىاث اٌخىاصً االجخّاعٍ

 ِعارض ِحاَذ ِىافك

 % ن % ن % ن

ِٓ  اٌغبِؼخ ٚؽغبثبرٗ ػٍٝ شجىبد اٌزٛاطً االعزّبػٟ رض٠ذِٛلغ  

 ٌّٛاد اٌذساع١خا لذسرٟ ػٍٝ فُٙ
61 30 92 10 16 03 

رض٠ذ ِٓ اٌغبِؼخ ٚؽغبثبرٗ ػٍٝ شجىبد اٌزٛاطً االعزّبػٟ ِٛلغ  

 ِٙبسارٟ االرظب١ٌخ 
00 0510 96 1. 19 0110 

رغبػذٟٔ اٌغبِؼخ ٚؽغبثبرٗ ػٍٝ شجىبد اٌزٛاطً االعزّبػٟ ِٛلغ 

 ِغ اٌؼبٌُ االفزشاضٟ ثشىً ع١ذفٟ اٌزؼبًِ 
55 3.10 05 0.10 66 33 

رض٠ذ ِٓ اٌغبِؼخ ٚؽغبثبرٗ ػٍٝ شجىبد اٌزٛاطً االعزّبػٟ ِٛلغ 

 اٌغبِؼخ ا٠غبثٟ ِغرٛاطٍٟ ثشىً 
222 0210 .5 1310 20 6 

رض٠ذ ِٓ اٌغبِؼخ ٚؽغبثبرٗ ػٍٝ شجىبد اٌزٛاطً االعزّبػٟ ِٛلغ 

 دسٚط ٚرىب١ٌف اعز١ؼبة ِب فبد ِٓ
66 33 05 0.10 55 3.10 

 

 يتضح من الجدول السابق ما يمي:
ن فيما يتعمق بكون موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات و أن طالب جامعة الممك سعود محايد  -

يو في % يم08فيم المواد الدراسية في الترتيب األول بنسبة  التواصل االجتماعي تزيد من قدرتيم عمى
ن عمى أن موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي تزيد و نيم موافقأالترتيب الثاني 

ن و يم معارضأن% وجاء في الترتيب الثالث واألخير 40من قدرتيم عمى فيم المواد الدراسية بنسبة 
تو عمى شبكات التواصل االجتماعي تزيد من قدرتيم عمى فيم المواد أن موقع الجامعة وحسابا

 %.04الدراسية بنسبة 
ن فيما يتعمق بكون موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات و ب جامعة الممك سعود محايدأن طال -

% يميو في الترتيب 08سبة التواصل االجتماعي تزيد من مياراتيم االتصالية في الترتيب األول بن
ن عمى أن موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي تزيد من و نيم موافقأ الثاني

ن أن موقع و يم معارضأنجاء في الترتيب الثالث واألخير % و 07.8مياراتيم االتصالية بنسبة 
 %.00.8الجامعة وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي تزيد من مياراتيم االتصالية بنسبة 

ن أن موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي و امعة الممك سعود موافقأن طالب ج -
% يميو في 48.8ة تساعد في التعامل بشكل جيد مع العالم االفتراضي في الترتيب األول بنسب

ن فيما يتعمق بأن موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات التواصل و نيم معارضأالترتيب الثاني 
% وجاء في الترتيب الثالث 44عد في التعامل بشكل جيد مع العالم االفتراضي بنسبة االجتماعي تسا

ن فيما يتعمق بأن موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي و يم محايدنأواألخير 
 %.08.8تساعد في التعامل بشكل جيد مع العالم االفتراضي بنسبة 
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موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي  ن أنو أن طالب جامعة الممك سعود موافق -
يو في الترتيب % يم84.8تزيد من التواصل بشكل ايجابي مع الجامعة في الترتيب األول بنسبة 

االجتماعي تزيد ن فيما يتعمق بأن موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات التواصل و نيم محايدأالثاني 
ترتيب الثالث واألخير انيم % وجاء في ال04.8عة بنسبة يجابي مع الجامإمن التواصل بشكل 

ن فيما يتعمق بأن موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي تزيد من و معارض
 %.6التواصل بشكل ايجابي مع الجامعة بنسبة 

ن فيما يتعمق بأن موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات و أن طالب جامعة الممك سعود معارض -
التواصل االجتماعي تزيد من استيعاب ما فات من دروس وتكاليف في الترتيب األول بنسبة 

ن أن موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات التواصل و نيم موافقأو في الترتيب الثاني % يمي48.8
ترتيب الثالث % وجاء في ال44االجتماعي تزيد من استيعاب ما فات من دروس وتكاليف بنسبة 

ن فيما يتعمق بأن موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي تزيد و نيم محايدأواألخير 
 %.08.8من استيعاب ما فات من دروس وتكاليف بنسبة 
 ( 26عذٚي )

 ٠ٛضؼ اإلشجبػبد اٌّزؾممخ ٌطالة عبِؼخ األ١ِش عٍطبْ

 ِٓ ِٛلغ اٌغبِؼخ االٌىزشٟٚٔ ٚؽغبثبرٗ ػٍٝ شجىبد اٌزٛاطً االعزّبػٟ

شباعاث اٌّخحممت ٌطالب جاِعت األُِر سٍطاْ ِٓ ِىلع اٌجاِعت اإل

 االٌىخرؤٍ وحساباحه عًٍ شبىاث اٌخىاصً االجخّاعٍ

 ِعارض ِحاَذ ِىافك

 % ن % ن % ن

ِٛلغ اٌغبِؼخ ٚؽغبثبرٗ ػٍٝ شجىبد اٌزٛاطً االعزّبػٟ رض٠ذ ِٓ  

 لذسرٟ ػٍٝ فُٙ اٌّٛاد اٌذساع١خ
6. 31 .5 1310 10 0010 

ِٛلغ اٌغبِؼخ ٚؽغبثبرٗ ػٍٝ شجىبد اٌزٛاطً االعزّبػٟ رض٠ذ ِٓ  

 ِٙبسارٟ االرظب١ٌخ 
09 0910 .5 1310 01 05 

ِٛلغ اٌغبِؼخ ٚؽغبثبرٗ ػٍٝ شجىبد اٌزٛاطً االعزّبػٟ رغبػذٟٔ 

 فٟ اٌزؼبًِ ثشىً ع١ذ ِغ اٌؼبٌُ االفزشاضٟ
50 36 50 3510 03 0610 

اٌزٛاطً االعزّبػٟ رض٠ذ ِٓ ِٛلغ اٌغبِؼخ ٚؽغبثبرٗ ػٍٝ شجىبد 

 رٛاطٍٟ ثشىً ا٠غبثٟ ِغ اٌغبِؼخ
90 16 .0 1010 03 2210 

ِٛلغ اٌغبِؼخ ٚؽغبثبرٗ ػٍٝ شجىبد اٌزٛاطً االعزّبػٟ رض٠ذ ِٓ 

 اعز١ؼبة ِب فبد ِٓ دسٚط ٚرىب١ٌف
66 33 6. 31 66 33 

 يتضح من الجدول السابق ما يمي:
فيما يتعمق بكون موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات ن و ن طالب جامعة األمير سمطان محايدأ  -

يو % يم04.8التواصل االجتماعي تزيد من قدرتيم عمى فيم المواد الدراسية في الترتيب األول بنسبة 
ن عمى أن موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي و نيم موافقأفي الترتيب الثاني 

نيم أوجاء في الترتيب الثالث واألخير % 40الدراسية بنسبة  تزيد من قدرتيم عمى فيم المواد
معارضين أن موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي تزيد من قدرتيم عمى فيم 

 %.00.8المواد الدراسية بنسبة 
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ن فيما يتعمق بكون موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات و ن طالب جامعة األمير سمطان محايدأ -
% يميو في الترتيب 04.8ة اصل االجتماعي تزيد من مياراتيم االتصالية في الترتيب األول بنسبالتو 

ن عمى أن موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي تزيد من و افقنيم مو أالثاني 
ن أن موقع و نيم معارضأوجاء في الترتيب الثالث واألخير % 09.8مياراتيم االتصالية بنسبة 

 %.07جامعة وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي تزيد من مياراتيم االتصالية بنسبة ال
ن فيما يتعمق بأن موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات و ر سمطان محايدأن طالب جامعة األمي -

ة التواصل االجتماعي تساعد في التعامل بشكل جيد مع العالم االفتراضي في الترتيب األول بنسب
ن عمى أن موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات التواصل و نيم موافقأيميو في الترتيب الثاني % 47.8

وجاء في الترتيب الثالث % 46االجتماعي تساعد في التعامل بشكل جيد مع العالم االفتراضي بنسبة 
ي ن فيما يتعمق بأن موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعو نيم معارضأواألخير 

 %.06.8تساعد في التعامل بشكل جيد مع العالم االفتراضي بنسبة 
ن أن موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات التواصل و ن طالب جامعة األمير سمطان موافقأ -

يو في % يم06يجابي مع الجامعة في الترتيب األول بنسبة إاالجتماعي تزيد من التواصل بشكل 
ن فيما يتعمق بأن موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات التواصل و نيم محايدأالترتيب الثاني 

وجاء في الترتيب الثالث % 00.8يجابي مع الجامعة بنسبة إاالجتماعي تزيد من التواصل بشكل 
االجتماعي ن فيما يتعمق بأن موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات التواصل و نيم معارضأواألخير 

 %.11.8ع الجامعة بنسبة يجابي مإتزيد من التواصل بشكل 
ن فيما يتعمق بأن موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات و ن طالب جامعة األمير سمطان محايدأ -

% 40التواصل االجتماعي تزيد من استيعاب ما فات من دروس وتكاليف في الترتيب األول بنسبة 
عمى شبكات التواصل بينما تساوت نسبة الموافقين والمعارضين عمى أن موقع الجامعة وحساباتو 

 منيما. % لكلٍ 44ت من دروس وتكاليف بنسبة االجتماعي تزيد من استيعاب ما فا
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 (22جدول )
 ٌوضح أبرز السلبٌات والمعوقات التً ٌراها الشباب الجامعً السعودي فً موقع الجامعة اإللكترونً 

  

 

اٌسعىدٌ أبرز اٌسٍبُاث واٌّعىلاث اٌخٍ َراها اٌشباب اٌجاِعٍ 

 فٍ ِىلع اٌجاِعت اإلٌىخرؤٍ

جاِعت اٌٍّه 

 سعىد 

جاِعت األُِر 

 سٍطاْ 
 اإلجّاٌٍ

 % ن % ن % ن

رأخش اٌمبئ١ّٓ ػٍٝ إداسح اٌّٛلغ فٟ اٌشد ػٍٝ االعزفغبساد 

 ٚاٌجظء فٟ ؽً اٌّشىالد

03 2210 01 20 15 221. 

ػذَ ا٘زّبَ األعبرزح ثبٌزفبػً ػٍٝ ِٛلغ اٌغبِؼخ ٚؽغبثبرٗ ػٍٝ 

 شجىبد اٌزٛاطً االعزّبػٟ

32 2010 10 0010 56 29 

 00 .. 0010 02 2.10 35 اٌزأخش فٟ رؾذ٠ش اٌّؼٍِٛبد ػٍٝ ِٛلغ اٌغبِؼخ

 2510 52 29 .3 26 30 ثظء ِٛلغ اٌغبِؼخ ٚوضشح أػطبٌٗ 

عٛء رظ١ُّ اٌّٛلغ ٚػذَ ٚعٛد خش٠طخ اسشبد٠خ رغبػذ اٌطالة 

 ػٍٝ رظفؼ اٌّٛلغ ثغٌٙٛخ ٠ٚغش

31 25 0. 21 60 2010 

 2113 05 5 21 0210 13 ال ٠ٛعذ عٍج١بد

 044 044 044 044 044 044 اإلجّاٌٍ

يتضح من الجدول السابق أن التأخر في تحديث المعمومات عمى موقع الجامعة  اإللكتروني جاء        
في الترتيب األول بين أبرز السمبيات والمعوقات التي يراىا الشباب الجامعي السعودي في موقع الجامعة 

اعل عمى موقع الجامعة % يمييا في الترتيب الثاني عدم اىتمام األساتذة بالتف00لكتروني بنسبة إلا
% بينما جاء بطء موقع الجامعة وكثرة أعطالو في 19وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي بنسبة 

رشادية تساعد الطالب عمى إ% يميو سوء تصميم الموقع وعدم وجود خريطة 17.8الترتيب الثالث بنسبة 
% من الشباب 10.4ي حين أشار % ف18.8تصفح الموقع بسيولة ويسر في الترتيب الرابع بنسبة 

لكتروني بينما جاء تأخر القائمين إلالجامعي السعودي أنو ال يوجد سمبيات وال معوقات في موقع الجامعة ا
ن سمبيات عمى إدارة الموقع في الرد عمى االستفسارات والبطء في حل المشكالت في الترتيب األخير بي

 %.11.8لكتروني بنسبة إلومعوقات موقع الجامعة ا
 (22جدول )

 ٌوضح أبرز مقترحات الشباب الجامعً السعودي لتطوٌر موقع الجامعة اإللكترونً 
 

أبرز ِمخرحاث اٌشباب اٌجاِعٍ اٌسعىدٌ ٌخطىَر ِىلع اٌجاِعت 

 اإلٌىخرؤٍ

جاِعت اٌٍّه 

 سعىد 

جاِعت األُِر 

 سٍطاْ 
 اإلجّاٌٍ

 % ن % ن % ن

ضشٚسح رٛف١ش فش٠ك إداسٞ ِخزض ٌٍشد ػٍٝ اعزفغبساد  

اٌطالة ػٍٝ ِٛلغ اٌغبِؼخ االٌىزشٟٚٔ ٚؽغبثبرٗ ػٍٝ شجىبد 

 اٌزٛاطً االعزّبػٟ

0. 21 01 20 00 23 

ضشٚسح رؾف١ض األعبرزح ػٍٝ اٌّشبسوخ ٚاٌزفبػً ِغ اٌطالة 

 ػٍٝ ِٛلغ اٌغبِؼخ ٚؽغبثبرٗ ػٍٝ شجىبد اٌزٛاطً االعزّبػٟ

00 0510 02 0010 226 0610 

اال٘زّبَ ثبٌزؾذ٠ش اٌّغزّش ٌٍّؼٍِٛبد ػٍٝ ِٛلغ اٌغبِؼخ 

 االٌىزشٟٚٔ

06 0. 60 32 22. 0910 

اٌؼًّ ػٍٝ ِؼبٌغخ األػطبي اٌف١ٕخ ٚرط٠ٛش اٌّٛلغ ِٓ إٌبؽ١خ 

 اٌزم١ٕخ

35 2.10 12 02 55 2913 

ضشٚسح إػبدح رظ١ُّ اٌّٛلغ ثشىً ثغ١ظ ٠غّؼ ٌٍطالة 

 اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ؾز٠ٛٙب اٌّٛلغ ثغٌٙٛخ ٠ٚغشثبالعزفبدح ِٓ 

01 20 03 2210 15 221. 

 044 044 044 044 044 044 اإلجّاٌٍ
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 يتضح من الجدول السابق:
لكتروني جاء في الترتيب األول إلأن االىتمام بالتحديث المستمر لممعمومات عمى موقع الجامعة ا      

% يمييا في 09.8لكتروني بنسبة اإلبين أبرز مقترحات الشباب الجامعي السعودي لتطوير موقع الجامعة 
الترتيب الثاني ضرورة تحفيز األساتذة عمى المشاركة والتفاعل مع الطالب عمى موقع الجامعة وحساباتو 

ينما جاء العمل عمى معالجة األعطال الفنية وتطوير % ب06.8عمى شبكات التواصل االجتماعي بنسبة 
% يميو ضرورة توفير فريق إداري مختص لمرد 19.4الموقع من الناحية التقنية في الترتيب الثالث بنسبة 

لكتروني وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي في إلعمى استفسارات الطالب عمى موقع الجامعة ا
لى ضرورة إعادة إ% من الشباب الجامعي السعودي 11.8في حين أشار % 14الترتيب الرابع بنسبة 

 تصميم الموقع بشكل بسيط يسمح لمطالب باالستفادة من المعمومات التي يحتوييا الموقع بسيولة ويسر.
 

 (22جدول )
 ٌوضح درجة رضا الشباب الجامعً السعودي عن الخدمات التً ٌقدمها موقع الجامعة االلكترونً وحساباته 

 على شبكات التواصل االجتماعً 

درجت رظا اٌشباب اٌجاِعٍ اٌسعىدٌ عٓ اٌخذِاث اٌخٍ َمذِها 

ِىلع اٌجاِعت االٌىخرؤٍ وحساباحه عًٍ شبىاث اٌخىاصً 

 االجخّاعٍ

جاِعت اٌٍّه 

 سعىد 

جاِعت األُِر 

 سٍطاْ 
 اإلجّاٌٍ

 % ن % ن % ن

 0010 220 0210 13 0910 09 ساضٟ ثذسعخ وج١شح 

 .0.1 030 62 202 0510 220 ساضٟ ثذسعخ ِزٛعطخ 

 .201 63 2.10 35 23 06 غ١ش ساضٟ ِطٍمب  

 044 044 044 044 044 044 اإلجّاٌٍ
 

يتضح من الجدول السابق أن الشباب الجامعي السعودي راضي بدرجة متوسطة عمى موقع الجامعة      
% يمييا في 88.8في الترتيب األول بنسبة لكتروني وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي إلا

لكتروني وحساباتو إلالترتيب الثاني أن الشباب الجامعي السعودي راضي بدرجة كبيرة عمى موقع الجامعة ا
% بينما جاء في الترتيب الثالث واألخير عدم رضا 08.8عمى شبكات التواصل االجتماعي بنسبة 

لكتروني وحساباتو عمى شبكات التواصل إلالجامعة االشباب الجامعي السعودي مطمقًا عمى موقع 
 %.18.8االجتماعي بنسبة 
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 (42جدول )
                           ٌوضح اتجاهات الشباب الجامعً السعودي نحو الجامعة بعد استخدام موقع الجامعة االلكترونً وحساباته 

 على شبكات التواصل االجتماعً

ٌ ٔحى اٌجاِعت بعذ اسخخذاَ احجاهاث اٌشباب اٌجاِعٍ اٌسعىد

ِىلع اٌجاِعت االٌىخرؤٍ وحساباحه عًٍ شبىاث اٌخىاصً 

 االجخّاعٍ

جاِعت اٌٍّه 

 سعىد 

جاِعت األُِر 

 سٍطاْ 
 اإلجّاٌٍ

 % ن % ن % ن

 3010 209 0610 03 .3 56 إ٠غبث١خ 

 1913 295 00 221 1610 93 ِؾب٠ذح

 2.10 51 0210 13 2010 32 عٍج١خ

 044 044 044 044 044 044 اإلجّاٌٍ
 

يتضح من الجدول السابق أن اتجاىات الشباب الجامعي السعودي نحو الجامعة بعد استخدام        
لكتروني وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي محايدة في الترتيب األول بنسبة إلموقع الجامعة ا

الجامعي السعودي نحو الجامعة بعد استخدام % يمييا في الترتيب الثاني أن اتجاىات الشباب 09.4
% بينما 40.8لكتروني وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي إيجابية بنسبة إلموقع الجامعة ا

لكتروني إلجاءت اتجاىات الشباب الجامعي السعودي نحو الجامعة بعد استخدام موقع الجامعة ا
 %.18.8الترتيب الثالث واألخير بنسبة  وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي سمبية في

 

ى

ى
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ىنتائجىاختبارىفروضىالدرادظ:
توجررد فررروت دات داللررة ةحصررائية فرري مرردش اسررتخدام الشررباي الجررامعي السررعود   الفرررا األول: -

لموقع الجامعة االلكتروني في الحصول عمى المعمومات عن الجامعرة والدراسرة براختال المتايررات 
 الجنس(. –الديموغرافية )الجامعة 

 

 ن كالتالي:ان فرعياوينبثق من ىذا الفرض الرئيسي فرض
توجددددد فددددروق ذات داللددددة إحصددددائية فددددي مدددددى اسددددتخدام الشددددباب الجددددامعي السددددعودي لموقددددع الجامعددددة  -
 خاصة(.-لكتروني في الحصول عمى المعمومات عن الجامعة والدراسة باختالف الجامعة )حكوميةإلا
توجددددد فددددروق ذات داللددددة إحصددددائية فددددي مدددددى اسددددتخدام الشددددباب الجددددامعي السددددعودي لموقددددع الجامعددددة  -
 اناث(.-لكتروني في الحصول عمى المعمومات عن الجامعة والدراسة باختالف الجنس )ذكوراإل

 (42جدول )
              مدى استخدام الشباب الجامعً السعودي لموقع الجامعة االلكترونً فً الحصول على المعلومات عن الجامعة  

 والدراسة باختالف الجامعة

 

ِذي اسخخذاَ اٌشباب 

اٌجاِعٍ اٌسعىدٌ 

ٌّىلع اٌجاِعت 

 االٌىخرؤٍ فٍ

 عًٍاٌحصىي 

اٌّعٍىِاث عٓ 

اٌجاِعت واٌذراست 

 باخخالف اٌجاِعت

 اٌخىراراث اٌجاِعت
اٌّخىسط 

 اٌحسابٍ

االٔحراف 

 اٌّعُارٌ
 لُّت ث

درجت 

 اٌحرَت
 اٌذالٌت

عبِؼخ اٌٍّه 

عؼٛد 

 )ؽى١ِٛخ(

022 011902 2163120 

 غ١ش داٌخ .39 01063

عبِؼخ األ١ِش 

عٍطبْ 

 )خبطخ(

022 013022 2150.2. 

 122 اإلعّبٌٟ

 

(، وىي غير دالة عند 498، ودرجة الحرية )0.864يتضح من الجدول السابق أن قيمة )ت( =       
حصائية في مدى استخدام الشباب الجامعي إ( مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة 4.48مستوى )

السعودي لموقع الجامعة االلكتروني في الحصول عمى المعمومات عن الجامعة والدراسة باختالف 
 لجامعة.ا
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 ( 44جدول )
                              مدى استخدام الشباب الجامعً السعودي لموقع الجامعة االلكترونً فً الحصول على المعلومات عن الجامعة 

 والدراسة باختالف الجنس

 

ِذي اسخخذاَ اٌشباب 

اٌجاِعٍ اٌسعىدٌ 

ٌّىلع اٌجاِعت 

اٌحصىي  االٌىخرؤٍ فٍ

اٌّعٍىِاث عٓ  عًٍ

اٌجاِعت واٌذراست 

 باخخالف اٌجٕس

 اٌخىراراث إٌىع
اٌّخىسط 

 اٌحسابٍ

االٔحراف 

 اٌّعُارٌ
 لُّت ث

درجت 

 اٌحرَت
 اٌذالٌت

 45090.0 0500.4 044 رور

 غُر داٌت 890 45000

 4507998 050444 044 أٔثً

 044 اإلجّاٌٍ

          
(، وىي غير دالة عند 498، ودرجة الحرية )4.018يتضح من الجدول السابق أن قيمة )ت( =      

حصائية في مدى استخدام الشباب الجامعي إ( مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة 4.48مستوى )
لكتروني في الحصول عمى المعمومات عن الجامعة والدراسة باختالف اإلالسعودي لموقع الجامعة 

 الجنس.
الفرررا الثرراني: توجررد فررروت دات داللررة ةحصررائية فرري درجررة ريررا الشررباي الجررامعي السررعود  عررن 
الخدمات التي يقدميا موقع الجامعة االلكترونري وحسراباتو عمرى شربكات التواصرل االجتمراعي براختال 

 الجنس(. –المتايرات الديموغرافية )الجامعة 
 الي:ن كالتاين فرعاوينبثق من ىذا الفرض الرئيسي فرض

توجدددد فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية فدددي درجدددة رضدددا الشدددباب الجدددامعي السدددعودي عدددن الخددددمات التدددي   -
لكتروندددي وحسددداباتو عمدددى شدددبكات التواصدددل االجتمددداعي بددداختالف الجامعدددة إليقددددميا موقدددع الجامعدددة ا

 خاصة(.-)حكومية
ت التي يقددميا توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة رضا الشباب الجامعي السعودي عن الخدما -

-لكتروندددي وحسددداباتو عمدددى شدددبكات التواصدددل االجتمددداعي بددداختالف الجدددنس )ذكدددورإلموقدددع الجامعدددة ا
 ناث(.إ
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 (42جدول )

درجة رضا الشباب الجامعً السعودي عن الخدمات التً ٌقدمها موقع الجامعة االلكترونً وحساباته على شبكات التواصل 
 االجتماعً باختالف الجامعة

 

درجت رظا اٌشباب 

اٌجاِعٍ اٌسعىدٌ 

عٓ اٌخذِاث اٌخٍ 

َمذِها ِىلع اٌجاِعت 

االٌىخرؤٍ وحساباحه 

عًٍ شبىاث اٌخىاصً 

االجخّاعٍ باخخالف 

 اٌجاِعت

 

 اٌخىراراث اٌجاِعت
اٌّخىسط 

 اٌحسابٍ

االٔحراف 

 اٌّعُارٌ
 لُّت ث

درجت 

 اٌحرَت
 اٌذالٌت

عبِؼخ اٌٍّه 

عؼٛد 

 )ؽى١ِٛخ(

022 012602 216300. 

 غ١ش داٌخ .39 01233

عبِؼخ األ١ِش 

عٍطبْ 

 )خبطخ(

022 012322 2163333 

 122 اإلعّبٌٟ

 

(، وىي غير دالة عند 498، ودرجة الحرية )0.144يتضح من الجدول السابق أن قيمة )ت( =       
الجامعي ( مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في درجة رضا الشباب 4.48مستوى )

لكتروني وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي إلالسعودي عن الخدمات التي يقدميا موقع الجامعة ا
 باختالف الجامعة.

 (01عذٚي )

دسعخ سضب اٌشجبة اٌغبِؼٟ اٌغؼٛدٞ ػٓ اٌخذِبد اٌزٟ ٠مذِٙب ِٛلغ اٌغبِؼخ االٌىزشٟٚٔ ٚؽغبثبرٗ ػٍٝ شجىبد 

 اٌزٛاطً االعزّبػٟ ثبخزالف اٌغٕظ

 

درجت رظا اٌشباب 

اٌجاِعٍ اٌسعىدٌ عٓ 

اٌخذِاث اٌخٍ َمذِها 

ِىلع اٌجاِعت 

االٌىخرؤٍ وحساباحه 

عًٍ شبىاث اٌخىاصً 

االجخّاعٍ باخخالف 

 اٌجٕس

 

 اٌخىراراث إٌىع
اٌّخىسط 

 اٌحسابٍ

االٔحراف 

 اٌّعُارٌ
 لُّت ث

درجت 

 اٌحرَت
 اٌذالٌت

 2162056 012.22 022 روش
 داٌخ .39 21002

 2160.51 012202 022 أٔضٝ

 122 اإلعّبٌٟ

(، وىي دالة عند 498، ودرجة الحرية )4.884يتضح من الجدول السابق أن قيمة )ت( =        
حصائية في درجة رضا الشباب الجامعي السعودي إ( مما يعني وجود فروق ذات داللة 4.48مستوى )
وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي باختالف لكتروني إلمات التي يقدميا موقع الجامعة اعن الخد
 الجنس.
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الفرررا الثالررث: توجررد فررروت دات داللررة ةحصررائية فرري اتجاىررات الشررباي الجررامعي السررعود  نحررو  -
الجامعة بعد استخداميم لموقعيا االلكتروني وحساباتيا عمى شبكات التواصل االجتمراعي براختال 

 الجنس(. –المتايرات الديموغرافية )الجامعة 
 ن كالتالي:افرعي انينبثق من ىذا الفرض الرئيسي فرضو 
لجامعددددة بعددددد توجددددد فددددروق ذات داللددددة إحصددددائية فددددي اتجاىددددات الشددددباب الجددددامعي السددددعودي نحددددو ا  -

لكترونددددي وحسدددداباتيا عمددددى شددددبكات التواصددددل االجتمدددداعي بدددداختالف الجامعددددة إلاسددددتخداميم لموقعيددددا ا
 خاصة(.-)حكومية

لجامعددددة بعدددددد حصدددددائية فددددي اتجاىددددات الشددددباب الجدددددامعي السددددعودي نحددددو اتوجددددد فددددروق ذات داللددددة إ -
لكترونددددي وحسدددداباتيا عمددددى شددددبكات التواصددددل االجتمدددداعي بدددداختالف الجددددنس إلاسددددتخداميم لموقعيددددا ا

 اناث(.-)ذكور
 (00عذٚي )

                                   ارغب٘بد اٌشجبة اٌغبِؼٟ اٌغؼٛدٞ ٔؾٛ اٌغبِؼخ ثؼذ اعزخذاُِٙ ٌّٛلؼٙب االٌىزشٟٚٔ ٚؽغبثبرٙب          

 ػٍٝ شجىبد اٌزٛاطً االعزّبػٟ ثبخزالف اٌغبِؼخ

 

احجاهاث اٌشباب 

اٌجاِعٍ اٌسعىدٌ ٔحى 

اٌجاِعت بعذ اسخخذاِهُ 

ٌّىلعها االٌىخرؤٍ 

وحساباحها عًٍ شبىاث 

اٌخىاصً االجخّاعٍ 

 باخخالف اٌجاِعت

 

 اٌخىراراث اٌجاِعت
اٌّخىسط 

 اٌحسابٍ

االٔحراف 

 اٌّعُارٌ
 لُّت ث

درجت 

 اٌحرَت
 اٌذالٌت

عبِؼخ اٌٍّه 

عؼٛد 

 )ؽى١ِٛخ(

022 010002 2169550 

 داٌخ .39 01025

عبِؼخ األ١ِش 

عٍطبْ 

 )خبطخ(

022 012022 2169050 

 122 اإلعّبٌٟ

        

ػٕذ (، ٟٚ٘ غ١ش داٌخ .39، ٚدسعخ اٌؾش٠خ )٠01025زضؼ ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك أْ ل١ّخ )د( =        

ارغب٘بد اٌشجبة اٌغبِؼٟ اٌغؼٛدٞ ؽظبئ١خ فٟ إب ٠ؼٕٟ ػذَ ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ ( 2120ِِّغزٜٛ )

ٌىزشٟٚٔ ٚؽغبثبرٙب ػٍٝ شجىبد اٌزٛاطً االعزّبػٟ ثبخزالف ُِٙ ٌّٛلؼٙب اإلٔؾٛ اٌغبِؼخ ثؼذ اعزخذا

 اٌغبِؼخ1
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 (42جدول )
                                          تخدامهم لموقعها االلكترونً وحساباتهااتجاهات الشباب الجامعً السعودي نحو الجامعة بعد اس

 على شبكات التواصل االجتماعً باختالف الجنس

 

احجاهاث اٌشباب 

اٌجاِعٍ اٌسعىدٌ ٔحى 

اٌجاِعت بعذ اسخخذاِهُ 

ٌّىلعها االٌىخرؤٍ 

وحساباحها عًٍ شبىاث 

اٌخىاصً االجخّاعٍ 

 باخخالف اٌجٕس

 

 اٌخىراراث إٌىع
اٌّخىسط 

 اٌحسابٍ

االٔحراف 

 اٌّعُارٌ
 لُّت ث

درجت 

 اٌحرَت
 اٌذالٌت

 4570804 054044 044 رور

 داٌت 890 05000

 4507948 0500.4 044 أٔثً

 044 اإلجّاٌٍ

 

(، وىي غير دالة عند 498، ودرجة الحرية )0.006يتضح من الجدول السابق أن قيمة )ت( =       
حصائية في اتجاىات الشباب الجامعي السعودي إ( مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة 4.48مستوى )

باختالف  لكتروني وحساباتيا عمى شبكات التواصل االجتماعيإلنحو الجامعة بعد استخداميم لموقعيا ا
 الجنس.

الفرررا الرابررع: توجررد عاقررة ارتباديررة دات داللررة ةحصررائية بررين دوافررع اسررتخدام الشررباي الجررامعي  -
 السعود  لموقع الجامعة االلكتروني واإلشباعات المتحققة منيا.

 

 (42جدول )
 العالقة بٌن دوافع استخدام الشباب الجامعً السعودي

 المتحققة منهالموقع الجامعة االلكترونً واإلشباعات 
 

ِمُاس ِسخىي دافعُت اٌشباب اٌجاِعٍ 

 اٌسعىدٌ السخخذاَ ِىلع اٌجاِعت اإلٌىخرؤٍ

ِمُاس ِسخىي اإلشباع اٌّخحمك ٌٍشباب اٌجاِعٍ 

 اٌسعىدٌ ِٓ اسخخذاَ ِىلع اٌجاِعت اإلٌىخرؤٍ

ِسخىٌ 

 ِٕخفط

ِسخىي 

 ِخىسط
 ِسخىي ِرحفع

ِسخىٌ 

 ِٕخفط

ِسخىي 

 ِخىسط
 ِسخىي ِرحفع

 % ن % ن % ن % ن % ن % ن

- - 70 09 800 00 - - 004 0. 004 .. 

 (.454داي عٕذ ِسخىي )-( 45080ِعاًِ االرحباط )

( وىي دالة عند مستوى داللة 4.848يتضح من الجدول السابق أن قيمة معامل ارتباط سبيرمان = )
إحصائية بين دوافع استخدام ( مما يعني صحة الفرض القائل بوجود عالقة ارتباطية ذات داللة 4.48)

 لكتروني واإلشباعات المتحققة منيا.إلالشباب الجامعي السعودي لموقع الجامعة ا
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الفرا الخامس: توجد عاقرة ارتباديرة دات داللرة ةحصرائية برين مردش اسرتخدام الشرباي الجرامعي  -
سررة ودرجررة السررعود  لموقررع الجامعررة اإللكترونرري فرري الحصررول عمررى معمومررات عررن الجامعررة والدرا

 رياه عن الخدمات التي يقدميا الموقع.
 

 (42جدول )
                           العالقة بٌن مدى استخدام الشباب الجامعً السعودي لموقع الجامعة اإللكترونً فً الحصول على معلومات 

 عن الجامعة والدراسة ودرجة رضاه عن الخدمات التً ٌقدمها الموقع
 

ِذي اسخخذاَ اٌشباب اٌجاِعٍ اٌسعىدٌ ٌّىلع 

 اٌجاِعت اإلٌىخرؤٍ 

درجت رظا اٌشباب اٌجاِعٍ اٌسعىدٌ عٓ اٌخذِاث اٌخٍ 

 َمذِها ِىلع اٌجاِعت االٌىخرؤٍ

 ٔادرا   أحُأا   دائّا  
راظٍ بذرجت 

 وبُرة

راظٍ بذرجت 

 ِخىسطت
 غُر راظٍ ِطٍما  

 % ن % ن % ن % ن % ن % ن

049 .058 00. 8058 00 005. 040 0.5. 08. .050 08 0.50 

 غُر داي–( 45007ِعاًِ االرحباط )

 

( وىي غير دالة مما يعني 4.107يتضح من الجدول السابق أن قيمة معامل ارتباط سبيرمان = )      
عدم صحة الفرض القائل بوجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين مدى استخدام الشباب الجامعي 

درجة رضاه عن السعودي لموقع الجامعة اإللكتروني في الحصول عمى معمومات عن الجامعة والدراسة و 
 الخدمات التي يقدميا الموقع.

الفرا السادس: توجد عاقرة ارتباديرة دات داللرة ةحصرائية برين مردش اسرتخدام الشرباي الجرامعي  -
السعود  لموقع الجامعة اإللكتروني في الحصول عمى معمومرات عرن الجامعرة والدراسرة واتجاىاترو 

 نحو الجامعة.
 (42جدول )

                                      الشباب الجامعً السعودي لموقع الجامعة اإللكترونً فً الحصولالعالقة بٌن مدى استخدام 
 على معلومات عن الجامعة والدراسة واتجاهاته نحو الجامعة

ِذي اسخخذاَ اٌشباب اٌجاِعٍ اٌسعىدٌ ٌّىلع 

 اٌجاِعت اإلٌىخرؤٍ 

ٌّىلع احجاهاث اٌشباب اٌجاِعٍ اٌسعىدٌ بعذ اسخخذاِه 

 اٌجاِعت االٌىخرؤٍ

 سٍبُت ِحاَذة اَجابُت ٔادرا   أحُأا   دائّا  

 % ن % ن % ن % ن % ن % ن

049 .058 00. 8058 00 005. 009 8058 097 0958 70 005. 

 غُر داي–( 45000ِعاًِ االرحباط )

دالة مما يعني ( وىي غير 4.061يتضح من الجدول السابق أن قيمة معامل ارتباط سبيرمان = )     
عدم صحة الفرض القائل بوجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين مدى استخدام الشباب الجامعي 
السعودي لموقع الجامعة اإللكتروني في الحصول عمى معمومات عن الجامعة والدراسة واتجاىاتو نحو 

 الجامعة.
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ىالصظ:ىالخ
سعت الدراسة الحالية لمتعرف عمى مدى التماس الشباب الجامعي لممعمومات من خالل المواقع        

لكترونية لمجامعات وانعكاساتيا عمى تشكيل صورة المؤسسة لدييم، وذلك لموقوف عمي دور مواقع إلا
تطبيق عمى ىداف االستراتيجية االتصالية لممؤسسات التعميمية من خالل الألالجامعة في تحقيق ا

الجامعات الحكومية والخاصة في المممكة العربية السعودية، واعتمدت الدراسة عمي  نظريتي التماس 
 المعمومات واالستخدامات واإلشباعات.

موضوع غاية في لقت الضوء عمي أالنظري والتي  ىىمية عمي المستو أوتعد ىذه الدراسة ذات       
باره أىم التحوالت الجذرية في مجال التسويق والقائم عمي مبدأ ىمية وىو التسويق بالعالقات باعتألا

مد ألعالقات طويمة ا المنظمة بناء ىن عمأ" ومحور نجاحيم واستمراريتيم  و  "العمالء شركاء المنظمات
لدراسة لتقدم معمومات ايجابية نحو المنظمة. وجاءت نتائج إمع عمالئيا لتحقيق رضاىم وتكوين اتجاىات 

وافع الطالب واستخداماتيم المختمفة لمواقع الجامعة واإلشباعات المتحققة  وتقييميم لممواقع حول د ميمة
ىاتيم نحو والمعوقات التي تقابل الطالب في الموقع والمقترحات لتطوير الموقع لتحقيق رضاىم واتجا

 برز نتائج الدراسة فيما يمي:أمواقع الجامعة، وجاءت 
أن الشباب الجامعي و ، كمصدر لممعمومات عن الجامعة والدراسة ىولألنترنت يحتل المرتبة اإلن اأ  -

في  ى المعمومات عن الجامعة والدراسةالسعودي يستخدمون موقع الجامعة اإللكتروني لمحصول عم
 .%80.4الترتيب األول بنسبة 

الدراسية لمعرفة نتائجيم  ىولألع الجامعة احتل في المرتبة ااستخدامات طالب الشباب السعودي لموق -
الختبارات الفصمية امواعيد  ىاء في المرتبة الثالثة لمتعرف عمتالىا لتسجيل موادىم الدراسية وج

 والنيائية، بينما جاء في مؤخرة االستخدامات لطرح االسئمة المتعمقة بالمقررات الدراسية.
شبكات ي وعن اإلشباعات المتحققة لمشباب الجامعي السعودي من موقع الجامعة وحساباتو عم -

يجابي مع الجامعة ثم عبارة إقع الجامعة يزيد من تواصمي بشكل ن مو ألالتواصل االجتماعي، جاءت 
موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي تساعدني في التعامل بشكل جيد مع العالم 

ستخدام موقع الجامعة االفتراضي في المرتبة الثانية بينما جاءت في مؤخرة اإلشباعات المتحققة من ا
 .تزيد من مياراتي االتصالية

برز المعوقات والسمبيات التي يراىا الشباب الجامعي السعودي في موقع الجامعة ،جاء  أوحول   -
% يمييا في 00الترتيب األول بنسبة  ت عمى موقع الجامعة  اإللكترونيالتأخر في تحديث المعموما

الترتيب الثاني عدم اىتمام األساتذة بالتفاعل عمى موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات التواصل 
% بينما جاء بطء موقع الجامعة وكثرة أعطالو في الترتيب الثالث بنسبة 19االجتماعي بنسبة 

الرد عمى االستفسارات والبطء في حل % بينما جاء تأخر القائمين عمى إدارة الموقع في 17.8
 %.11.8لكتروني بنسبة إلسمبيات ومعوقات موقع الجامعة ا المشكالت في الترتيب األخير بين

http://www.epra.org.eg/


 التماس الشباب السعودي للمعلومات من خالل المواقع اإللكترونٌة: رٌم فاطم المطٌري 424 

لكتروني جاء إلر لممعمومات عمى موقع الجامعة اوأشارت نتائج الدراسة أن االىتمام بالتحديث المستم -
لكتروني إلقع الجامعة اي السعودي لتطوير مو في الترتيب األول بين أبرز مقترحات الشباب الجامع

% يمييا في الترتيب الثاني ضرورة تحفيز األساتذة عمى المشاركة والتفاعل مع الطالب 09.8بنسبة 
% بينما جاء العمل 06.8عمى موقع الجامعة وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي بنسبة 

 %.19.4لناحية التقنية في الترتيب الثالث بنسبة عمى معالجة األعطال الفنية وتطوير الموقع من ا
وحول درجة الرضا التي يحظى بيا موقع الجامعة يتضح أن الشباب الجامعي السعودي راضي   -

لكتروني وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي في إلبدرجة متوسطة عمى موقع الجامعة ا
أن الشباب الجامعي السعودي راضي بدرجة  % يمييا في الترتيب الثاني88.8الترتيب األول بنسبة 

% 08.8لكتروني وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي بنسبة إلكبيرة عمى موقع الجامعة ا
بينما جاء في الترتيب الثالث واألخير عدم رضا الشباب الجامعي السعودي مطمقًا عمى موقع الجامعة 

 %.18.8اعي بنسبة لكتروني وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماإل
وخمصت نتائج الدراسة أن اتجاىات الشباب الجامعي السعودي نحو الجامعة بعد استخدام موقع   -

لكتروني وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي محايدة في الترتيب األول بنسبة إلالجامعة ا
لجامعة بعد استخدام % يمييا في الترتيب الثاني أن اتجاىات الشباب الجامعي السعودي نحو ا09.4

% بينما 40.8لكتروني وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي إيجابية بنسبة إلموقع الجامعة ا
لكتروني إلجاءت اتجاىات الشباب الجامعي السعودي نحو الجامعة بعد استخدام موقع الجامعة ا

 %.18.8ير بنسبة وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي سمبية في الترتيب الثالث واألخ
عدم صحة الفرض القائل  ىاختبار عدة فروض، وجاءت نتائج الدراسة  لتشير إل إلىوسعت الدراسة  -

أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى استخدام الشباب الجامعي السعودي لموقع الجامعة 
ات الديموغرافية لكتروني في الحصول عمى المعمومات عن الجامعة والدراسة باختالف المتغير إلا

 الجنس(. –)الجامعة 
حصائية عدم وجود فروق ذات إلا، حيث أكدت المعامالت ابينما ثبت صحة الفرض الثاني جزئيً  -

حصائية في درجة رضا الشباب الجامعي السعودي عن الخدمات التي يقدميا موقع الجامعة إداللة 
لكتروني وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي باختالف الجامعة.  بينما توجد فروق ذات اإل

حصائية في درجة رضا الشباب الجامعي السعودي عن الخدمات التي يقدميا موقع الجامعة إداللة 
 لكتروني وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي باختالف الجنس.إلا

وأشددارت نتددائج الدراسددة صددحة الفددرض الثالددث جزئيددا القائددل أنددو توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية فددي   -
لكتروني وحساباتيا عمى إلاتجاىات الشباب الجامعي السعودي نحو الجامعة بعد استخداميم لموقعيا ا

 الجنس(. –شبكات التواصل االجتماعي باختالف المتغيرات الديموغرافية )الجامعة 



 www.epra.org.eg                                      www.jprr.epra.org.eg                   سطومجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ  - السابع عشرالعدد  422   

كدت نتائج الدراسة صدحة الفدرض الرابدع القائدل بوجدود عالقدة ارتباطيدة ذات داللدة إحصدائية بدين كما أ -
 لكتروني واإلشباعات المتحققة منيا.إلدوافع استخدام الشباب الجامعي السعودي لموقع الجامعة ا

وكشدددفت نتدددائج الدراسدددة عددددم صدددحة الفدددرض الخدددامس القائدددل أندددو توجدددد عالقدددة ارتباطيدددة ذات داللدددة   -
إحصائية بين مدى استخدام الشباب الجامعي السعودي لموقع الجامعة اإللكتروني في الحصدول عمدى 
معمومددات عددن الجامعددة والدراسددة ودرجددة رضدداه عدددن الخدددمات التددي يقدددميا الموقددع، أن قيمددة معامدددل 

 ( وىي غير دالة. 4.107ارتباط سبيرمان = )
لقائددل أنددو توجددد عالقددة ارتباطيددة ذات داللددة كمددا أشددارت أيضددا إلددى عدددم صددحة الفددرض السددادس ا     

إحصائية بين مدى استخدام الشباب الجامعي السعودي لموقع الجامعة اإللكتروني في الحصدول عمدى 
( 4.061رتبداط سدبيرمان = )امعمومات عن الجامعة والدراسة واتجاىاتو نحو الجامعة. حيث أن قيمة 

 وىي غير دالة.
 

ا يمكن القول أن نتائج الدراسة الحالية تحتاج لممزيد من التعمق والدراسة، فالبرغم من وختامً       
استخدامات طالب الجامعة  جاء بشكل كبير عمي موقع الجامعة وحساباتو الشخصية وتعدد اإلشباعات  

موقع  أن  درجة الرضي التي يحظى بياالتي يسعي لتحقيقيا من ىذا االستخدام، ولكن في المقابل نرى 
الجامعة متوسطة، واتجاىات الشباب الجامعي السعودي نحو الجامعة بعد استخدام موقع الجامعة 

% ، وىذه نتيجة خطيرة مما 09.4لكتروني وحساباتو عمى شبكات التواصل االجتماعي محايدة وبنسبة إلا
ب أن يقوم بيا، فإذا ضرورة تطوير موقع الجامعة وأنو لم يوفق بشكل كبير في رسالتو التي يج إلىيشير 

ىذا يشير إلى أن موقع الجامعة لم يؤثر بشكل  اكان اتجاه الشباب الجامعي نحو موقع الجامعة محايدً 
في رسم صورة إيجابية عن  ايجابيً إكبير في اتجاىات الطالب والتي من المفترض أن يكون تأثيره 

ير مواقع الجامعة وأن تحاول أن تأخذ بعين المنظمة التعميمية، لذا الدارسة الحالية تؤكد عمي ضرورة تطو 
جل تحقيق نجاح المنظمة أاالعتبار المقترحات التي تم تقدمييا من جانب الطالب )العمالء( وذلك من 

 وتحقيق أىدافيا.
ى
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2
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   Methodology of the study: 

   This study integrates the descriptive research within, in this framework, it will 

used methodology of the survey in order to seek Saudi youth information 

through the websites of universities and their implications on the formation of 

the image of the organization. 

   The study population and the sample: 

The study population is the Saudi university youth, and applied research on 

(400) respondents from different universities, the Saudi Arabia governmental 

university as in the (king Saud University) and the private universities 

represented as in (the University of Prince Sultan), 200 for each University. 

   

 Results of the study showed that: 

 

- Using the university website by Saudi youth for knowing their results then 

second for registering their study materials, thirdly, for knowing the dates of the 

quarterly and final tests. 

- The gratifications of the Saudi university youth from the university website 

and its accounts on the social networks achieved because the university website 

increases my positive communication with the university and then the university 

website and its accounts on the social networks help me in dealing well with the 

virtual world in second place. 

- Saudi university students were moderately satisfied with the university's 

website and its accounts on the social networks in the first place by 58.8% 

followed by the second ranking that the Saudi university youth was very 

satisfied with the university's website and its accounts on the social networks by 

25.5%. 

- The results of the study showed that the trends of the Saudi university youth 

toward the university are neutral in the first ranking with 49.3% followed by the 

positive trend by 32.5%. 

- The results indicate the correctness of the hypothesis mentioning that, there 

are statistically significant differences in the attitudes of the Saudi university 

youth towards the university after using its website and accounts on the social 

networks according to the different demographic variables (university - gender). 

- The validity of the fourth hypothesis saying that there is a significant statistical 

correlation between the motives of university students to use the university's 

electronic website and the gratifications achieved from it. 

- The non-validity of the hypothesis saying that there is a significant statistical 

correlation between the extent of the use of the university's website by the Saudi 

youth in obtaining information about the university and their study and trends 

towards the university. 
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Abstract 

   Problem of the study: 

       The problem of the study centralized in the monitoring of the university 

youth seeking information through electronic websites and its reflections on 

their image of the organization in order to determine the role of the University 

website in achieving the strategic goals of connectivity to educational 

institutions through the App. on both government and   private universities in 

the kingdom of Saudi Arabia. 

    The theoretical framework of the study: 

I thought the study I have considered the Information Seeking, The entrance 

uses& Gratifications   

    Questions of the study: 

- What are the sources that the Saudi youth resort to get information About the 

University and studying?  

- What are the motivations behind the use of the network by the Saudi 

employees of the University?  

- What is the degree of satisfaction of the Saudi Arabian University Youth 

regarding the services provided at the website of the University? 

What directions of the network side, the Saudi side after using them to her? 

   Hypotheses of the study: 

- There is a statistically significant correlation between the uses of the 

University network by the Saudi youth of the University. 

-  There is a statistically significant correlation between the extent of use of 

the University network by Saudi youth of the University website to get 

information about the University and the study and their degree of 

satisfaction with the services provided by the Site. 

- There is a statistically significant correlation between the extent of use of 

the University website network by Saudi youth to obtain information 

about the University, study and trends towards the University. 
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