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  استخدامات الشباب الجامعي لوسائل اإلعالم االجتماعي واإلشباعات المتحققة 
  دراسة ميدانية على عينة من طالب جامعة عجمان

   اإلمارات العربية المتحدة 
  

  )*( عبد اهللا عبدالمؤمن التميمي
  

  الملخص
ساهمت الشبكات االجتماعية والتكنولوجيات الجديدة لإلنترنت في تغيير السمات 

ساسية للمشهد اإلعالمي في العالم العربي، بعد عملية التواصل وسائل اإلعالم األ
الرسالة اإلعالمية تصل . أجريت في الطرق التقليدية وتخضع لقيود كثيرة والرقابة

  .اليوم إلى الجمهور دون قيود وأصبح المستخدم أكثر جرأة في التعبير عن رأيهم
م االجتماعية التي يتم استخدامها في ال أحد في مأمن من أدوات وسائل اإلعال

نشطاء استخدامها في حمالتهم االجتماعيين والمسؤولين . جميع االتجاهات بعد اآلن
استخدامها للتواصل مع شعوبها، واستخدامها من قبل العاملين في مجال اإلعالم في 

  .الدفاع عن وحماية حريتهم
العالم االجتماعية للناس من وبالتالي، يمكن نفوذها القوي الناجم عن وسائل ا

خالل تحفيز وتشجيع للمشاركة في الحياة العامة ال يمكن تجاهلها ومساحة مفتوحة 
  .لتبادل والمشاركة في نقل المعلومات بين جميع األطراف

بعض . بدأت وسائل اإلعالم االجتماعية تقديم العديد من الخدمات المختلفة والمتنوعة
اصل مع تمكين الناس من نفس المصلحة والخلفية التعليمية من هؤالء األفراد على التو
كما يوفر خدمة الشعب من خالل نشر أخبار أو البنود . واالجتماعية مثل الفيسبوك

المواضيع الساخنة، وتمكن اآلخرين من الدخول، وبلوق التعليق قيم هذه، باإلضافة إلى 
اح لآلخرين لألفراد للحصول خدمات تحميل الصور ومقاطع الفيديو مثل يوتيوب، والسم

  .على بعض التحديثات عند يشاركون في هذا النوع من المواقع مثل تويتر
ولذلك، فإن هذه الدراسة تسعى إلى تسليط الضوء على هذه الظاهرة في محاولة 
من الباحث للتعرف على أهمية وسائل اإلعالم االجتماعية ودورها في أوساط 

مصالح طلبة الجامعات في مجال االتصاالت من خالل باإلضافة إلى تحديد . الشباب
  هذه الوسائل وانجازات ما تحقق باستخدام هذه األدوات

                                     
   جامعة عجمان  المساعد استاذ اإلعالم*
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Young University Student Use of Social Media and Satisfied Needs: 

A Field Study of a Sample of the University of Ajman Students  

United Arab Emirates 

Abdullah Abdel-Mumen Tamimi 

Abstract 

Social networking and new Internet technologies have contributed 
in changing the basic features of the media scene in the Arab world, 
after the process of communication of media were conducted in 
traditional methods and were subject to many restrictions and 
censorship. The media message today reaches to the public without 
restriction and the user became more daring in expressing their opinion. 

No one is immune from the social media tools that are used in 
all directions anymore. Activists use them in their social 
campaigns and officials use them to communicate with their 
people, and used by media professionals in the defending and 
protecting their liberty. 

Hence, its strong influence caused by social media to people 
through motivating and encouraging to participate in public life 
cannot be ignored and open space for exchanging and 
participating in transferring of information among all parties. 

The social media has started presenting many different and 
various services. Some of these enable individuals to 
communicate with people of same interest and educational and 
social background like Facebook. It also provides service to the 
people by publishing news items or hot topics, and enables 
others to enter, comment and rate such blogs, In addition to 
services for uploading images and videos such as YouTube, and 
allow others for individuals to get some updates when they 
participate in this kind of sites such as Twitter. 

Therefore, this study will seek to shed light on this 
phenomenon in an attempt by the researcher to identify the 
importance of social media and its role among young people. In 
addition to identifying the interests of university students in their 
communication through these means and the fulfillments they 
achieve by using these tools. 
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  : مة دالمق
لقد ساهمت شبكات التواصل االجتماعي وتقنيات االنترنت الحديثة في تغيير 
المعالم األساسية للمشهد اإلعالمي في الوطن العربي، فبعد أن كانت عملية 
التواصل اإلعالمي تتم بالطرق التقليدية وتخضع للكثير من القيود والرقابة، حتى 

 إلى الجمهور من غير قيود وأصبح أصبحت الرسالة اإلعالمية اليوم تصل
  . المستخدم أكثر جرأة في التعبير عن رأيه 

ولم يعد أحداً بمنأى عن أدوات اإلعالم االجتماعي التي تستخدم في جميع 
يستخدمونها  فالناشطون يستخدمونها في حمالتهم االجتماعية والمسؤولون االتجاهات،

  . ون في الدفاع عن حرياتهم في التواصل مع شعوبهم ، ويستخدمها اإلعالمي
ومن هنا فإنه اليمكن تجاهل التأثير القوي الذي تحدثه وسائل اإلعالم 
االجتماعي على الشعوب من خالل دفعها للتحرك والمشاركة في الحياة العامة ، 

  . وفتحها المجال للتبادل والمشاركة في نقل المعلومات بين الجميع 
حت تقدم لألفراد العديد من الخدمات المختلفة إن وسائل اإلعالم االجتماعي أصب

والمتنوعة فمنها من يسمح لألفراد باالتصال مع اشخاص من نفس االهتمام 
كما تقدم خدمة لألشخاص من خالل . والخلفية التعليمية واالجتماعية مثل الفيسبوك 

نشر مواد اخبارية أو مواضيع شيقة ، وتسمح لألخرين بالدخول والتعليق 
 باإلضافة إلى خدمات تحميل الصور والفيديو مثل اليوتيوب ، ، يت عليهوالتصو

  Blogsواخرى تسمح 
لألفراد بالحصول على بعض التحديثات عند المشاركة في هذا الموقع مثل 

  . التويتر 
وعليه فإن هذه الدراسة ستسعى إلى إلقاء الضوء على هذه الظاهرة في محاولة 

وسائل اإلعالم االجتماعي ودورها بين الشباب ، من الباحث للتعرف على أهمية 
إضافة إلى معرفة اهتمامات الشباب الجامعي في تواصلهم عبر هذه الوسائل 

  . واإلشباعات  المتحققة لهم من وراء هذا االستخدام 
  : مفهوم اإلعالم االجتماعي 

 اليتوقف الحديث عن ظاهرة اإلعالم الجديد أومايسمى باإلعالم االجتماعي ،
حيث أصبح أكثر جرأة وشجاعة في القرن الحادي والعشرين ، في الوقت الذي 

وللتوضيح فإن مفهوم اإلعالم . أصبح يمثل مصدر قلق للكثير من األنظمة 
هو تسخير التكنولوجيا في سبيل إذاعة الخبر كا التدوين والمواقع " االجتماعي 
 أدوات اإلعالم القديمة مع بمعنى دمج)  فيلكر – تويتر –الفيسبوك ( االجتماعية 
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الرقمية وشبكة المعلومات العالمية مما يسهل عملية نشر المعلومات واألخبار 
بسرعة فائقة ويوفر عملية تفاعلية بين المرسل والمستقبل ، حيث يستطيع المرسل 
التواصل مع المستقبل ومعرفة وجهات النظر حول أي موضوع يتم نشره، وذلك 

رنت والفيس بوك واليوتيوب والمدونات وتويتر وفيلكر، او عبر تكنولوجيا االنت
" باألصح مواقع الشبكات االجتماعية التي تستخدم تقنية الويب 

(http:ejabat.google.com)  
المحتوى اإلعالمي الذي يتميز " واإلعالم االجتماعي كما يراه البعض بأنه 

خر مستقبل ، وعبر بالطابع الشخصي والمتناقل بين طرفين أحدهما مرسل واأل
وسيلة شبكة اجتماعية ، مع حرية الرسالة للمرسل ، وحرية التجاوب معها 

 )www.alsuwaiyan.com( . للمستقبل
وحينما نتحدث عن وسائل اإلعالم االجتماعي فإننا نقصد بذلك األدوات التي 

ناقشة المعلومات بين البشر ، وهو مصطلح غالباً وظفتها شبكة اإلنترنت للتبادل وم
مايشير إلى األنشطة التي تدمج التكنولوجيا ، والتفاعل االجتماعي باستخدام الكلمات 
والفيديو والصورة والصوت ، هذا التفاعل والطريقة التي تطرح بها المعلومه ، 

مشترك بين يعتمد كل االعتماد على دمج وجهات نظر متنوعة والبناء على معنى 
  .المجتمعات والناس عن طريق تبادل القصص والخبرات 

 (http:dawaweenmja3es.blogspot.com )  
 

  : اإلعالم االجتماعي وتأثيره اإلعالمي 
وسائل اإلعالم االجتماعي بأشكاله المختلفة يستمد بريقه وتأثيره من المحتوى 

ات والتي عادة ماتكون اإلعالمي الذي يتميز بالشخصية واالختالف في االهتمام
بعيدة عن االبتزاز الفكري والتالعب التجاري والرسائل المبطنة أياً كانت أهدافها 

  . دينية ، أوسياسية وغيرها 
لدى " موضة " إن وسائل اإلعالم االجتماعي بمختلف أنواعها لم تعد مجرد 

يستخدمها شريحة الشباب ، بل باتت جميعها اليوم وسائل االتصال الرئيسية التي 
الناس حول العالم ، حتى أنها اقتحمت عالم األعمال وأصبحت أكبر الشركات 

ومن المهم هنا أن ننتقل من . العالمية تعتمد هذه الوسائل للتواصل مع عمالئها 
التعريفات النظرية لإلعالم الجديد إلى عرض أهم تأثيراته على المجال اإلعالمي 

  : لتاليبأطرافه المتعددة والتي تتمثل با
)www.democracy-forum.org( 
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حيث وضعت  : تأثير أدوات اإلعالم الجديد على المحتوى االلكتروني - 1
فالخبر . وسائل اإلعالم الجديد معاييرلمواصفات المحتوى االلكتروني 

ي ميديا دوراً أساسياً الصحفي على سبيل المثال أصبح أقصر وتلعب فيه المالت
واألهم من ذلك أن وسائل . مقارنة بالخبر وفق المعايير التقليدية إلنتاجه 

اإلعالم الجديد قدوضعت نهاية لزمن المصدر الواحد للمعلومة والمعرفة ، 
وما نعيشه األن هو زمن المصادر المختلفة للمعلومات ولم يعد المصدر 

  . جديد الواحد كافياً لمستهلكي اإلعالم ال

حيث أنه لم  : تأثير أدوات اإلعالم الجديد على منتجى المحتوى االلكتروني– 2 
يعد محتوى انتاج االعالم االلكتروني حكراً على المؤسسات اإلعالمية 
المتخصصة والتي سيطرت لفترات طويلة على تدفق المعلومات، فأدوات اإلعالم 

مع مصادر المعلومة والخبر حول الجديد تتيح للجميع انتاج المحتوى والتواصل 
  . العالم كما أن نشر هذا المحتوى والترويج له أصبح أيضاً متاحاً للجميع

 : تأثير اإلعالم الجديد على أساليب النشر وطرق استهالك المحتوى اإلعالمي– 3
إن من أهم نتائج النشر االلكتروني على االنترنت أن المحتوى المنشور يمكن 

ولة  ، كما يمكن تحميله وتبادله واستخدامه على أجهزة الوصول إليه بسه
والحديث عن  الكتاب االلكتروني من أقوى األدلة على قوة . ووسائط مختلفة 

التأثيرات التي أحدثها اإلعالم الجديد في مجال النشر واإلعالم وهما عامالن 
  . مهمان لتشكيل الوعي في كل دول العالم 

  : ئل اإلعالم االجتماعي التطورات التي حدثت في وسا

كل الشواهد تؤكد على أن التطور في مجاالت اإلعالم واالتصال مستمرة وبقوة، 
فالمتتبع لتطور األدوات والوسائط التي استخدمها اإلنسان في اإلعالم والتواصل 
يكتشف بوضوح قوة تلك الغريزة الفطرية التي مكنت البشرية من تطوير أدواتها 

  . فت للنظر منذ أن نقش اإلنسان األول على جدران الكهوفاإلعالمية بشكل ال

ومع نهاية القرن التاسع عشر بدأت موجة جديدة من االختراعات اإلعالمية 
واإلتصالية ، كان على رأسها اختراع الهاتف وألة النسخ واختراع الفوتوجراف ، 

بيوتر والتلفون وفي القرن العشرين ظهرت أجهزة الراديو والسينما والتلفزيون والكم
ويمكننا القول أن كل االختراعات السابقة كانت بمثابة ثورة . المحمول واالنترنت 

إعالمية سواء في مجاالت النص أوالصوت أوالصورة أووسائل االتصال  ، ومع 
داية اإلستخدام التجاري ذلك لم يكن ألي منها نفس التأثير الذي نشهده منذ ب

  . لإلنترنت
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تماعية وتطبيقات اإلعالم الجديد توفر لمستخدمي اإلنترنت إن الشبكات االج
األدوات التي تساعدهم على مشاركة بعضهم البعض وتقدم التسهيالت والعمليات 

  : التالية

.. لقصيرة والفورية والدردشة التواصل بواسطة البريد االلكتروني ، الرسائل ا* 
  . الخ

  . المشاركة األخرى العمل التشاركي من خالل ويكيبيديا وأدوات * 

  . التعليم بواسطة أدوات التعليم والتدريب اإللكتروني ومشاركة المحتوى * 

  . التسلية والترفيه من خالل تنوع المحتوى المنشور والذي يلبي كل األذواق * 
  : إيجابيات وسلبيات اإلعالم االجتماعي 

 للدردشة بعد أن كانت شبكات التواصل االجتماعي في بداية األمر وسيلة
والثرثرة وتفريغ الشحنات العاطفية لدى الشباب حتى أصبحت تلك الشبكات وسائل 
يتبادل من خاللها الشباب وجهات النظر الثقافية واألدبية والسياسية حتى أصبح 
اإلعالم اليوم يلعب دوراً أساسياً في نهوض وتقدم الشعوب نحو تحقيق أهدافها ، 

لى مستوى أصبح هو الفاعل والمؤثر األقوى في ووصل األمر باإلعالم الحديث إ
العالقات االجتماعية واالقتصادية واإلنسانية على وجه العموم ، وقد أوجد معياراً 
أخالقياً على مستوى عالي يدخل بشكل مباشر في المبادئ االنسانية ويشكل سلطة 

  . معرفية وأخالقية 
  : الم االجتماعي بالتالي وبناء على ذلك فيمكننا رصد إيجابيات وسائل اإلع

نجحت وسائل اإلعالم االجتماعي في تغيير بعض السلوكيات والعادات التي  – 1
عجز عنها اإلعالم التقليدي حيث تالشت العديد من الفوارق االجتماعية بين 

   .المجتمعات 
 ارتفاع سقف حرية التعبير فا األجيال الحالية أصبحت  أكثر رفضاً لمفهوم – 2

  .  كالتي يعمل بها في اإلعالم التقليدي الرقابه
 أصبح المستخدم لهذه الشبكات أكثر جرأة في التعبير عن رأيه وتناوله للقضايا – 3

المختلفة من خالل استخدامه إلسمه الصريح وكسر حاجز الخوف والتردد 
  . والخجل 

دى  مع اإلعالم االجتماعي تفجرت العديد من الطاقات والمواهب واإلبداع ل– 4
الجمهور المتعامل مع هذه الشبكات، وهذا مالم يكن متاحاً عبر الوسائل 

  . التقليدية
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 استخدام العديد من السياسيين والدبلوماسيين ألدوات اإلعالم االجتماعي من – 5
  . أجل تحسين عالقاتهم مع شعوبهم 

 تشجيع الحوار والنقا ش بين المسؤولين والجمهور وحل كثير من القضايا – 6
  . السياسية واالجتماعية مع الجمهور 

  .  أغلب الشبكات االجتماعية تقدم العديد من الخدمات للمستخدمين – 7
 تساهم شبكات اإلعالم االجتماعي في تكوين رأي عام للقضاء على الفساد – 8

  . ونقل التراث اإلنساني 
لة فعالة للتأثير  إن المواقع االجتماعية وغيرها من اإلمكانيات التقنية باتت وسي– 9

  . في األحداث السياسية سواء في المناطق األقليمية أو على نطاق العالم 
 تستخدم المواقع االجتماعية كوسيلة للتحضير السياسي وخلق األنصار – 10

  . والمؤيدين 
  : وتتمثل سلبيات اإلعالم االجتماعي بالتالي 

معرفة توجهات األفراد  الخصوصية أصبحت مساحاتها أقل بكثير حيث أتاحت – 1
  . وسهولة تحديد الحكم عليها وتكوين األراء الخاصة عن األشخاص 

 ساهمت في ظهور العديد من األمراض االجتماعية مثل العنصرية والمناطقية – 2
  . والمذهبية 

 إهدار الوقت فبمجرد دخول المستخدم للموقع ، حتى يبدأ بالتنقل من صفحة – 3
  .  الساعات التي قضاها على الشبكة إلى أخرى دون أن يدرك

 اإلدمان وإضعاف مهارة التواصل ، فقضاء الوقت الطويل في هذه الشبكات – 4
  . يؤدي إلى العزلة عن الواقع األسري والمشاركة الفعلية في المجتمع 

 انعدام الخصوصية ، ألن الملف الشخصي للمستخدم على الشبكة تصل إلى يد – 5
  . استخدامها لغرض اإلساءة والتشهير أشخاص كثر ، ويمكن 

 تلعب وسائل اإلعالم االجتماعي دوراً كبيراً في التأثير في العالقات الدولية – 6
من خالل عملية التجسس على الدول والحرب االلكترونية في الوصول إلى 

  . المعلومة في أي مكان في العالم 
ى مساحة كبيرة حيث سهل  اإلعالم االجتماعي ساهم في إلغاء الخصوصية إل– 7

  . معرفة توجهات األفراد ، وتحديد الحكم عليهم وتكوين األراء الخاصة عنهم 
  .اإلطار المنهجي للدراسة 

  : مشكلة الدراسة 
انطالقا من الدور الكبير الذي تلعبه وسائل اإلعالم االجتماعي في أوساط 

صبحت هي الوسائل الشباب واهتمامهم المتزايد بهذا النوع من اإلعالم حتى أ
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المفضلة لدى قطاع كبير منهم ، بل استطاع أن يسحب البساط من تحت اإلعالم 
وفي ظل هذا اإلعالم . التقليدي ، كما أصبح أحد معالم القرن الواحد والعشرين 

أصبح القارئ أو المستمع أو المشاهد مؤثراً في عملية تحديد واختيار محتوى 
 الدراسة لتحاول الكشف عن الدور الذي تلعبه وسائل تأتي هذه. الرسالة اإلعالمية 

اإلعالم االجتماعي في أوساط الشباب ، والقضايا التي تشغل الشباب في محادثاتهم 
  . من خالل هذه الشبكات 

  :وعليه فإن مشكلة هذه الدراسة تتمثل في اإلجابة على السؤال التالي 
  

    ؟دامهم لشبكات التواصل  االجتماعيتخماهي االشباعات التي يحققها الشباب من وراء اس
  

  : أهمية الدراسة 
  : تأتي أهمية هذه الدراسة من كونها ستلقي الضوء على الجوانب التالية 

  .   شبكات التواصل االجتماعي  والدور الذي تقوم به – 1
 السعي إلى التعرف على أهم القضايا التي يتناولها الشباب في الشبكات – 2

   .االجتماعية 
 التعرف على اهتمامات الشباب واالشباعات التي تحقق لهم من وراء هذا – 3

  . النوع من التواصل 
  : أهداف الدراسة 

  : تسعي هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية 
  .  التعرف على أهم القضايا التي تتداول في الشبكات االجتماعية – 1
  . النوع من اإلعالم  التعرف على مدى تعرض الشباب على هذا – 2
  .  التعرف على االشباعات المتحققة لدى الشباب من استخدام هذه الشبكات – 3
يها الشباب من اإلعالم  التعرف على أهم االيجابيات التي يحصل عل– 4

  . االجتماعي
  : دوافع اختيار الموضوع 

بهذا  الشح الشديد الذي يلحظه الباحث في الدراسات العلمية التي تتعلق – 1
  . الموضوع 

 رغبة الباحث في معرفة أساليب استخدام الشباب للشبكات االجتماعية – 2
  . واالشباعات المتحققة من وراء ذلك 

 االهتمام بتوجهات الشباب وخاصة طالب الجامعات حول هذا النوع من – 3
  . اإلعالم 

   . حرص الباحث في اإلسهام في سد ثغرة بحثية في مثل هذه القضايا – 4
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  : تساؤالت الدراسة 
هناك العديد من التساؤالت التي تفرض نفسها حول هذا الموضوع منها ما يتعلق 

  . بالجانب النظري من هذه الدراسة واألخر يتعلق بالجانب الميداني 
  

  : التساؤالت الخاصة باالطار النظري للدراسة 
   ما المقصود باإلعالم االجتماعي ؟ – 1
  م االجتماعي ؟  ماهو تأثير اإلعال– 2
   ماهي المراحل التي مرا بها اإلعالم االجتماعي ؟ – 3
   ماهي إيجابيات وسلبيات اإلعالم االجتماعي؟– 4

   

  : التساؤالت الخاصة باالطار المنهجي للدراسة 
   ما هوالدور الذي تلعبه وسائل اإلعالم االجتماعي ؟ – 1
  اإلعالم االجتماعي ؟  ما هي القضايا محل اهتمام الشباب في شبكات – 2
   ما هي أكثر المواقع االجتماعية استخداماً ؟ – 3
   ما هي دوافع استخدام الشباب الجامعي لإلعالم االجتماعي ؟ – 4
   ماهي األوقات التي يفضل فيها الشباب تصفح المواقع االجتماعية ؟ – 5
   ما هي اآلثار التي تترتب على استخدام الشبكات االجتماعية ؟ – 6

  

  : حدود الدراسة 
  : تتمثل حدود هذه الدراسة فيما يلي 

تتمثل الحدود الموضوعية لهذه الدراسة في قيامها بدراسة :  الحدود الموضوعية 
  . ومناقشة استخدامات الشباب الجامعي لإلعالم االجتماعي 

تتمثل الحدود الزمنية لهذه الدراسة في أنها ستطبق في فترة  :الحدود الزمنية 
  . م 15/3/2012م وحتى 15/2/2012ة تتمثل في الفترة من زمني

تتمثل الحدود الجغرافية لهذه الدراسة في أنها ستطبق على  :الحدود الجغرافية 
  .  اإلمارات العربية المتحدة –الشباب الجامعي في شبكة جامعة عجمان 

 : نوع الدراسة 
دف إلى وصف األحداث تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي ته       

  . واألشخاص  واالتجاهات والمعتقدات واألهداف، وكذلك أنماط السلوك المختلفة 
  ) م 1991سمير ، ( 

وعادة ماتستهدف الدراسات الوصفية وصف للمواقف والظواهر وبالتالي جمع 
الحقائق الدقيقة عنها بهدف تحديد الظاهرة أو الموقف تحديداً دقيقاً ورسم صورة 

  .لة للمشهد يتسم بالواقعية والدقة متكام
  )  م 1991سمير ، ( 
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  : منهج الدراسة 
تستند هذه الدراسة على منهج المسح الوصفي الذي يعرف بأنه أحد األشكال 
الخاصة بجمع المعلومات عن حالة األفراد وسلوكهم وإدراكهم ومشاعرهم 

جمهور وسائل اإلعالم واتجاهاتهم ، وهو بهذا المفهوم يعد المنهج الرئيسي لدراسة 
 .(Bonneville,2007)  

وفي إطار منهج المسح يتم استخدام األسلوب التحليلي الذي يتم استخدامه 
الكتشاف المشكالت في إطارها الواقعي ، ويسمح بجمع العديد من البيانات عن 
الظاهرة موضوع الدراسة ، كما يتيح فحص العديد من المتغيرات واستخدام التحليل 

صائي الذي يساعد على جمع البيانات والمعلومات وتلخيصها وتصنيفها اإلح
 (Mayer,Robert,2000). وتحليلها واستخالص النتائج منها 

وذلك لغرض إسقاط نتائج الدراسة : كما سيتم استخدام منهج دراسة الحالة 
  . الميدانية على التساؤالت المثارة في البحث 

  : وسائل جمع البيانات 
تمارة االستبيان هي األداة األساسية في جمع بيانات هذه الدراسة ، تتمثل اس

حيث تستخدم لجمع بيانات متنوعة من العينة المختارة من مجتمع البحث عن طريق 
توجيه مجموعة من األسئلة بهدف التعرف على حقائق معينة أو وجهات نظر 

  . المبحوثين واتجاهاتهم ودوافعهم نحو موضوع معين 
(Bonneville,2007)   

  : كما سيعتمد الباحث في جمعه للبيانات واالحصائيات الثانوية من المصادر التالية
االطالع على مختلف الكتب واألبحاث والدراسات التي تحدثت عن اإلذاعات * 

  . المحلية والهوية الوطنية 
البحث في شبكة االنترنت عن المواضيع والحوارات والمناقشات التي تناولت * 

  .  الموضوع هذا
  : مجتمع الدراسة 

المكان الذي يستطيع الباحث أن يختار منه عينة الدراسة، " يعرف مجتمع الدراسة بانه 
  (Mayer,Robert,2000). وهو المجتمع الذي يرغب الباحث في تعميم النتائج عليه

  . ويتمثل مجتمع هذه الدراسة في جامعة عجمان 
  

  : حجم العينة
 مفردة من طالب 100لى عينة من طالب الجامعة قوامها طبقت هذه الدراسة ع

  . للطالبات% 50للطالب و% 50 بنسبة وقد وزعت. وطالبات شبكة جامعة عجمان
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  : اختبار الصدق والثبات 
تم عرض استمارة االستبيان في صورتها األولية على :  اختبار الصدق

أي في مدى مجموعة من الخبراء والمحكمين في مجال التخصص إلبداء الر
صالحيتها للتطبيق ومدى مناسبتها ألهداف وتساؤالت الدراسة ، وقد وصلت نسبة 

واعتمد اختبار الصدق أيضاً على درجة االتساق في %  89االتفاق بين المحكمين 
إجابات األسئلة المرتبطة التي تمثلها استمارة االستبيان ووصل متوسط االرتباط  

   % . 80ات التي قلت درجة الصدق عن وقد تم استبعاد االستمار % 92
اعتمد الباحث على أسلوب تطبيق االستمارة ثم إعادة تطبيقها : اختبار الثبات 

مرة أخرى بعد أسبوع وتم حساب نسبة االتفاق بين اإلجابات وبين التطبيق وبلغ 
   % .90معامل الثبات 

  : الدراسات السابقة 
حيث ركزت هذه  )  م 2009عبد اهللا ، ( ين الحيدري  دراسة عبد اهللا الز– 1

الدراسة على الخطاب اإلعالمي في مجال اإلعالم واالتصال وفي شتى فروع 
العلوم االنسانية واالجتماعية والتحوالت الكبرى التي أطلقتها العولمة ، 
والمنعطف الجديد لمجتمع القرن الحادي والعشرين والعالم الجديد ، كما 

دراسة إلى القواعد والضوابط والقوانين التي تحكم مجال اإلعالم أشارت ال
الجديد ، وما ينطوي عليه من نقض للتقاليد المعرفية والمهنية المكونة للبيئة 

  . اإلعالمية التقليدية 
، حيث تناولت هذه األطروحة  ) 2009ميمون ، (  دراسة ميمون الطاهري – 2

وسائل اإلعالم بمختلف أنواعها ، وذلك مصطلح الفجوة الرقمية التي تعيشها 
للداللة على الفوارق الموجودة بين شمال الكرة األرضية وجنوبها ، 
والمجهودات التي تبذلها دول العالم الثالث لكسر هذه الفجوة وفرض نظام 

  . دولي إعالمي جديد 
، تناولت الدراسة المواثيق )  م 2011الصادق ، (  دراسة الصادق الحمامي – 3

واألخالقيات التي تحكم العملية الصحفية على مستوى العالم وكذلك المعايير 
والضوابط التي يجب أن يلتزم بها الصحفي أثناء ممارسته لمهنته الصحفية ، 
ومحاولة تكييف كل هذه الضوابط واألخالقيات بما يتفق مع وضع اإلعالم 

  . الجديد بأشكاله المختلفة 
، تناولت الدراسة العالقة بين )  م 2011الصادق ، (  دراسة الصادق الحمامي – 4

االتصال بين اإلعالم الكالسيكي / اإلعالم الكالسيكي والجديد وحالة االنفصال 
واإلعالم الجديد ، وأشكال هذا االتصال أو االنفصال وتعدد المنصات 
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اإلعالمية ، وقد هدفت الدراسة إلى معرفة هذه العالقة ومعرفة ما إذا كان 
عالم الحديث يمثل إعالماً بديالً ، كما تهدف الدراسة إلى مكانة التلفزيون اإل

  . العمومي باعتباره نموذجاً لإلعالم الكالسيكي في وظائفه الثقافية والمجتمعية 
، تدور هذه الدراسة حول التطورات )  م 2007’ أمينة (  دراسة أمينة نبيح – 5

بدوره على ميدان اإلعالم وعالم السريعة في عالم االتصال والذي انعكس 
الصحافة المكتوبة ، حيث تمثل ذلك بظهور اإلعالم البديل الذي فتح أبوابه 
للجميع في ديمقراطية إعالمية غير عادية وهذا ما شهدناه من خالل المدونات 

  . االلكترونية ، ومستقبل الصحافة التقليدية 
  : مناقشة الدراسات السابقة 
لدراسات واألبحاث السابقة ، تكشف للباحث أن أياً من من خالل استعراض ا

هذه الدراسات لم تتناول بشكل مباشر اإلطار النظري الذي سيتناوله الباحث في 
دراسته هذه ، وعلى حد علم الباحث وإطالعه لم يجد دراسة تناولت نفس 

ه لذلك فإن هذ. الموضوع باالستراتيجية التي ينوي الباحث اتباعها في دراسته 
الندرة في األبحاث التي تعرضت إلى استخدامات الشباب الجامعي لشبكة التواصل 

وبالمجمل فإن الدراسات السابقة . االجتماعي تكسب أهمية علمية لهذه الدراسة 
  : أفادت الباحث في الجوانب التالية 

  . مساعدة الباحث في تحديد التساؤالت العلمية * 
  . تحديد اإلطار العام للدراسة * 
  . أفادة الباحث في تصميم استمارة االستبيان والخطوات التي سار عليه * 

  : المصطلحات المستخدمة في الدراسة 
تهتم نظرية االستخدامات واالشباعات بدراسة  :االستخدامات واالشباعات 

جمهور وسائل االتصال الذين يتعرضون بدافع معين إلشباعات حاجات فردية 
 يتفق مع نظرية االستخدامات واالشباعات حيث تهتم معينة ، وهناك تعريف

بوصف أفراد الجمهور باعتبارهم مدفوعين بمؤثرات اجتماعية ونفسية الستخدام 
" اإلشباعات " وسائل اإلعالم بغية الحصول على نتائج خاصة يطلق عليها 

    )2005كرداش ، (
 درجة علمية هم األشخاص المسجلين داخل الجامعة ، لنيل :الشباب الجامعي 

  . وفق األنظمة المعمول بها في الجامعة 
  )  م 2008األمانة العامة التحاد الجامعات العربية ، ( 

هو تسخير التكنولوجيا في سبيل إذاعة الخبر كا :  شبكة التواصل االجتماعي
بمعنى دمج أدوات اإلعالم )  فيلكر – تويتر –الفيسبوك ( التدوين والمواقع االجتماعية 
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ديمة مع الرقمية وشبكة المعلومات العالمية مما يسهل عملية نشر المعلومات واألخبار الق
بسرعة فائقة ويوفر عملية تفاعلية بين المرسل والمستقبل ، حيث يستطيع المرسل 
التواصل مع المستقبل ومعرفة وجهات النظر حول أي موضوع يتم نشره ، وذلك عبر 

ليوتيوب والمدونات وتويتر وفيلكر ، او باألصح مواقع تكنولوجيا االنترنت والفيس بوك وا
  . الشبكات االجتماعية التي تستخدم تقنية الويب 

(http:ejabat.google.com)  
  :نتائج الدراسة 

  النسبة  التكرار  النوع 
  %50  50  ذكور 
  %50  50  أناث

  %100  100  المجموع 
قد استخدم الباحث في  لإلناث و% 50للذكور و % 50تم تقسيم العينة بالتساوي 
  . ذلك اسلوب  العينة العمدية 

  :الفئة العمرية 
  النسبة  التكرار  الفئة 

17 – 23  27  27%  
24 – 30   45  45%  
31 – 35   25  25%  
  %3  3   فأكثر 35

  %100  100  المجموع 
  

يالحظ من الجدول السابق اختالف الفئات العمرية بين طالب الجامعة ، حيث 

وأن  من تتراوح % 27 كانت نسبتهم 23- 17راوح أعمارهم بين أن نسبة من تت

وهي أعلى نسبة ومن تتراوح أعمارهم % 45 كانت نسبهم 30 -24أعمارهم بين 

% 3 سنة كانت نسبتهم 35ومن هم فوق  % 25 كانت نسبتهم 35 – 31بين 
هذا شئ ويظهر من الجدول السابق أن النسبة العالية كانت في الفئة العمرية الثانية و

طبيعي حيث أن أغلب من يلتحقون بالجامعة تتركز أعمارهم في هذه الفئة خاصة 
وأن عدداًكبيراً منهم توقفوا عن الدراسة بعد الثانوية العامة واتجهوا إلى مجال 

  . العمل ثم عادوا إلى مواصلة دراساتهم الجامعية 
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  ما مدى استخدامك لمواقع اإلعالم االجتماعي ؟ :1 س 
  النسبة  التكرار  الفئة 
  %65  65  دائماً  
  %22                             22  أحياناً  
  %13                             13  نادراً

    %100  100  المجموع 
يظهر من الجدول السابق أن جميع فئات العينة يستخدمون مواقع اإلعالم االجتماعي 

 وفي ذلك مؤشر على أن قطاع الشباب أصبح ولديهم اشتراكات فعلية في هذه المواقع
ويشير الجدول إلى أن نسبة استخدام . يتعاطى مع هذه الشبكات ويتفاعل معها بكل بساطة 

الشباب لهذه المواقع تختلف من حيث طبيعة االستخدام فمن يستخدمها بشكل دائم كانت 
ومن يستخدمها  % 22وهي أعلى نسبة أما من يستخدمها أحياناً كانت النسبة %65نسبتهم 

   % . 13نادراً كانت نسبتهم 

  ما هي أكثر المواقع االجتماعية استخداماً  ؟ :2س 
  النسبة   التكرار  الفئة 

  %18                              18  التويتر 
  %59                             59  الفيس بوك
  %14                             14  اليوتيوب

  %9                               9  مدونات ال
    اخرى تذكر
  % 100        100  المجموع 

نتائج االستبيان تؤكد من خالل الجدول السابق أن أكثر الخدمات شعبية 

% 59حيث أن نسبتهم تصل إلى " الفيسبوك " واستخداماً بين طالب الجامعة هي 

من المجيبين على االستبيان ، وهذه % 18بنسبة " التويتر " تليه مباشرة خدمات 
وقد . النسبة تؤشر إلى أن الشباب بدأو يتفاعلون مع هذه الخدمة بشكل إيجابي 

في المرتبة الثالثة من حيث نسبة االستخدام حيث كانت " اليوتيوب "جاءت خدمات 

وهي نسبة عالية خاصة وأن هذه المواقع تقدم  % 14نسبة الشباب المستخدمين 

وهذه %  9بالمرتبة األخيرة بنسبة "  المدونات "ثم ظهرت . مقاطع فيديو صوراً و
النسبة تدل على أن المواقع السابقة لم تستطيع إلغاء المدونات ، وهذه النسبة تدعونا 

  . لإلهتمام أكثر بالمدونات ذات المحتوى الجيد 
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  كم ساعة في اليوم تتصفح فيها مواقع اإلعالم االجتماعي ؟ :3س 
  النسبة   التكرار    الفئة

1 – 3   69  69%  
4 – 6   23                                   23%  
  %8                                      8   فأكثر 6

   %100   100  المجموع 
تكشف نتائج الجدول السابق أن مستخدمو اإلعالم االجتماعي من فئات طالب 

 3 – 1ي تصفح هذه المواقع حيث تتراوح بين الجامعة يقضون أوقاتاً طويلة ف
 ساعات 6- 4من الطالب مابين % 23بينما يقضي % 69ساعات وكانت نسبتهم 

، وبمالحظة النسب % 8 ساعات كانت نسبتهم  6يومياً ، وأن من يقضون أكثر من 
السابقة نجد أن طالب الجامعة يقضون وقتاً طويالً في تصفح هذه المواقع خاصة وأن 

 هؤالء الطالب موظفين وربات بيوت إلى جانب دراساتهم في الجامعة ، لكن معظم
  . هوس اإلعالم الجديد وثورة االتصاالت تلعب دوراً كبيراً في هذا المجال 

  

  اإلعالم االجتماعي؟ ما هي األوقات المفضلة التي تتصفح من خاللها شبكات :4س
  النسبة   التكرار  الفئة 

  %22                                    22  الفترة الصباحية 
  %23                                    23  الفترة المسائية 

  %55                                    55  فترة السهرة 
  %100              100  المجموع 

يتبين من الجدول السابق أن أوقات السهرة هي من األوقات المفضلة لدى 
من % 55الجامعة في تصفحهم للمواقع االجتماعية ، حيث كانت النسبة طالب 

مجموع المبحوثين وهي نسبة طبيعية حيث أن تصفح هذه المواقع وبهذه الساعات 
الطويلة يتطلب وقتاً وفراغاً أكثر ، وفترة المساء والسهرة هي من أنسب  األوقات 

  % . 22صباحية بنسبة ثم الفترة ال% 23تليها فترة المساء بنسبة .. لذلك 
  ما هي األماكن التي تتصفح من خاللها المواقع االجتماعية ؟ : 5 س 
  النسبة   التكرار  الفئة 

  %27                                   27  الجامعة 
  %17                                    17  العمل 

  %43                                      43  المنزل 
  %13                                     13  مقاهي االنترنت

  %100                        100  المجموع
عند سؤال المبحوثين عن األماكن التي يتم فيها تصفح المواقع االجتماعية كانت 
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 % 43المنازل هي األماكن المفضلة عند المبحوثين ، حيث وصلت نسبتهم إلى 
طبيعي حيث أن تصفح المواقع االجتماعية تتطلب وقتاً أطول والمنازل وهذا مؤشر 

هي المكان المناسب لذلك خاصة  ونحن نتعامل مع شريحة من الطالب يعملون في 
وبالتالي فالمنزل هو المكان . الفترة الصباحية ويدرسون في الفترة المسائية 

خاصة مع  % 27بنسبة المناسب لقضاء أوقات طويلة في التصفح ، يليه الجامعة 
داخل الجامعة يتمكن الطالب من  خاللها الدخول إلى " الواير ليست " توفر خدمات 

 17وجاءت أماكن العمل بنسبة . الشبكة عبر أجهزتهم المحمولة أو هواتفهم الذكية 
وهذه مؤشرات تحاكي طبيعة  % 13ثم مقاهي االنترنت الذي كانت نسبتهم % 

  . الجمهور المبحوث
  ما هي الوسيلة التي تتصفح من خاللها شبكة التواصل االجتماعي ؟: 6س 

  النسبة  التكرار  الفئة
  %28                           28  عن طريق الهواتف الذكية
  %72                            72  عن طريقة جهاز الكمبيوتر

  %100              100  المجموع
 الوسائل التي يتصفح المبحوثين من خاللها المواقع يشير الجدول السابق إلى أن

تليها الهواتف  % 72االجتماعية هي أجهزة الكمبيوتر بأنواعها المحمولة  والثابته بنسبة 
 %  28الذكية المزودة بالتقنيات والخدمات التي تمكنهم من الوصول إلى الشبكات بنسبة 

  . ين طالب الجامعة خاصة وأن هذه الهواتف أصبحت منتشرة بشكل كبير ب
  ماهي أسباب استخدامك لشبكات اإلعالم االجتماعي ؟ :7س 

  النسبة   التكرار  الفئة 
  %19                                  19  لقضاء وقت الفراغ 

  %17                                  17  للتسلية 
  %20                                 20  للبحث عن المعلومات 

  %21                                 21  الكتساب معارف وخبرات 
  %23                                 23  للبحث عن األصدقاء 

  .............  ..............  أخرى تذكر 
  %100  100  المجموع 

يوضح الجدول السابق األسباب التي دفعت طالب الجامعة الستخدام شبكات 

% 23إلعالم االجتماعي  حيث جاء من يستخدمها للبحث عن األصدقاء بنسبة ا

ثم  % 21وهي أعلى نسبة تليها من يستخدمها الكتساب معارف وخبرات  بنسبة 
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ومن يستخدمها لقضاء وقت  % 20من يستخدمها للبحث عن المعلومات بنسبة 

نسب جميعاً من ويالحظ تقارب ال % . 17ثم للتسلية بنسبة  % 19الفراغ بنسبة 
بعضها في كل الخدمات المقدمة من هذه الشبكات وفي ذلك إشارة إلى االستخدام 

  . الجيد لهذه المواقع من قبل المبحوثين 

  هل تدخل في مجموعات مع زمالئك في هذه الشيكات ؟ :8س 
  النسبة   التكرار  الفئة 
  %57                               57  نعم 
  %43                                 43  ال

  %100          100  المجموع 

يوضح الجدول السابق أن العينة المبحوثة من طالب الجامعة يدخلون في 

وهذا مؤشر إيجابي يحسب لهذه الشبكات في  % 57مجموعات مع زمالئهم بنسبة 
 أن من في حين. تقديمها لمثل هذه الخدمات ولإلستخدام اإليجابي من قبل الطالب 

   %  . 43قال ال كانت نسبتهم 

  إذا كانت إجابتك بنعم ما هي المواضيع الذي تناقشونها ؟ :9س 
  النسبة   التكرار  الفئة 

  %17          17  التناقش في المحاضرات اليومية 
  %26   26  التناقش في المواضيع االجتماعية

  %23   23  في القضايا السياسية 
  %31  31  في األحداث اليومية 

  %3    3  أخرى تذكر 
% 100           100  المجموع  

يشير الجدول السابق إلى نوعية المواضيع التي يناقشونها مع زمالئهم في هذه 

ومن  % 31المجموعات حيث جاء الذين يتحدثون حول األحداث اليومية بنسبة 

جاءت و % 23ثم القضايا السياسية  % 26يتحدثون في المواضيع االجتماعية 

ومما يستنتج من هذا الجدول أن ارتفاع نسبة . للمحاضرات اليومية  % 17نسبة 
األحداث اليومية والمواضيع االجتماعية والقضايا السياسية فرضتها األحداث 

  . والقضايا اليومية التي يعيشها العالم العربي 
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  هل اثر استخدام الشبكات االجتماعية على نظام حياتك عموماً  ؟ :10س 
  النسبة   التكرار  الفئة 
  %73  73  نعم 
  %2  27  ال

  % 100           100  المجموع 
من المبحوثين أقروا بتأثير الشبكات االجتماعية  % 73يشير الجدول السابق أن 

ال يتأثرون وهذا انعكاس طبيعي للنسب  % 27على نظام حياتهم عموماً وأن 
ه الشبكات ، فكلما كثر االستخدام زاد العالية التي ذكرت  سابقاً في استخدام هذ

  . وأن األقل استخداماً يكونون أقل عرضة للتأثير . التأثير ال محالة 
  ما نوع هذا التأثير ؟ :11س 

  النسبة   التكرار  الفئة 
  %67  67  تأثير إيجابي 
  %3  33  تأثير سلبي 
  %100           100  المجموع 

بحوثين نجد أن األغلبية أجابت بأن فيما يخص نوع التأثير الذي يصيب الم
من  % 33بينما اعترف  % 67تأثرهم باإلعالم االجتماعي كان إيجابي بنسبة 

  . المبحوثين بأن استخدام أدوات اإلعالم االجتماعي كان له تأثير سلبي 
  ما هي األثار اإليجابية لمواقع اإلعالم االجتماعي ؟ :12س 

  النسبة   التكرار  الفئة 
  %17  17  على معارف جديدة الحصول 

  %2  25  تكوين صداقات 
  %22                                      22  تبادل األفكار واآلراء 

  %20                                      20  النقاش حول مواضيع مختلفة 
  %16                                      16  التواصل السريع 

  ...........                          ..........  أخرى تذكر 
  %100           100   المجموع 

ذكر المبحوثين من خالل الجدول السابق أن األثر اإليجابي الستخدام أدوات 
وتبادل األفكار واألراء  % 25اإلعالم االجتماعي ظهرت في تكوين صداقات بنسبة 

والحصول على معارف جديدة  % 20ة والنقاشات والحوارات بنسب % 22بنسبة 
وكل هذه االستخدامات  % 16ثم التواصل السريع مع األخرين بنسبة  % 17بنسبة 
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  . اإليجابية تدل على استخدام  واع  ومسؤول من قبل الشباب الجامعي لهذه الشبكات 
  ما هي األثار السلبية لمواقع اإلعالم االجتماعي ؟ :13س 

النسب   التكرار  الفئة 
  %27                                       27  مضيعة للوقت 

  %17  17  التأثير على الصحة 
  %22  22  اإلدمان على بعض هذه المواقع 

خلق فراغ بين عالم االنترنت 
  والعالم الحقيقي 

24  2%  

  %45                                     45  شيوع الرذيلة 
  %6                                         6  جميع ما سبق 

  %100          100  المجموع 
 

يشير الجدول السابق إلى أن أهم السلبيات التي ذكرها المبحوثين تمثلت في شبه 
ثم خلق فراغ بين عالم  % 27إجماع على مضيعة الوقت حيث جاءت نسبة 

ثم  % 22واقع بنسبة واإلدمان على هذه الم % 24االنترنت والعالم الحقيقي بنسبة 
وهذه دالالت ومؤشرات  % 4وشيوع الرذيلة  % 17التأثير على الصحة بنسبة 

أيضاً تنبئ عن دراية ومعرفة دقيقة للمبحوثين باألضرار السلبية التي قد تحدثها 
  .هذه األدوات الجديدة 

  : نتائج الدراسة 
  : تتمثل نتائج هذه الدراسة بالتالي 

 سنة كانت أعلى فئة عمرية بين طالب 30 – 24رهم بين  أن من تتراوح أعما– 1
  . الجامعة استخداماً للمواقع االجتماعية 

 ظهر من الدراسة أن جميع فئات المبحوثين يستخدمون مواقع اإلعالم – 2
االجتماعي بنسب مختلفة وفي ذلك إشارة إلى أن الشباب يتعاطون  بشكل 

  . إيجابي مع هذه المواقع 
من أكثر المواقع االجتماعية استخداماً بين " الفيسبوك " راسة  أن  أظهرت الد– 3

  % . 59الشباب حيث كانت نسبة من يستخدمونه 
 أظهرت الدراسة أن طالب الجامعة يقضون أوقاتاً طويلة في تصفح هذه – 4

   % . 69 ساعات  3 – 1المواقع حيث بلغ من يتصفح هذه المواقع من 
بحوثين يفضلون المنازل  اثناء تصفحهم للمواقع  أظهرت الدراسة أن الم– 5

   % . 43االجتماعية حيث كانت نسبتهم 
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 أظهرت الدراسة أن من أكثر األسباب التي تدفع طالب الجامعة الستخدام – 6
   % . 23المواقع االجتماعية هي البحث عن األصدقاء حيث كانت نسبتهم 

يدخلون في مجموعات مع من المبحوثين  % 77 أوضحت الدراسة أن نسبة – 7
  . زمالئهم من خالل هذه المواقع 

 أظهرت الدراسة أن من أكثر المواضيع مناقشة بين طالب الجامعة في المواقع – 8
   % . 31االجتماعية كانت األحداث اليومية حيث كانت النسبة 

  . منهم يتأثرون بمحتويات هذه المواقع  % 73 أشار المبحوثون أن – 9
من المبحوثين يرون أن هذه المواقع تعمل  % 27نتائج الدراسة أن  أظهرت – 10

  .على إضاعة الوقت 
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واإلعالم الكالسيكي بين االتصال واالنفصال ،  الصادق الحمامي ، اإلعالم الجديد – 14

 .  م 2011 ، جامعة القاهرة ، 33التلفزيون العمومي نموذجاً ، مجلة بحوث اإلعالم ، العدد 
 أمينة نبيح ، المدونات االلكترونية العربية المكتوبة بين التعبير الحر والصحافة البديلة ، – 15

  .  م 2007نة ، الجزائر ،  ، جامعة المدي85مجلة الخليج ، العدد 
 كرداش ، فاطمة نصر ، اإلعالم الفضائي العربي واستخداماته بين الجاليات العربية ، دار – 16

   . 25 م ، ص 2005الفكر العربي ، القاهرة ، 
 اتحاد الجامعات العربية ، دليل التقويم الذاتي والخارجي واالعتماد العام للجامعات العربية – 17

  م 2008حاد ، الطبعة الثانية ، األمانة العامة إلتحاد الجامعات العربية ، أعضاء االت
  
  
  
  


