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ملخص:
هدفت �لدر��ضة �إىل �لتعرف على دو�فع وطبيعة و�أ�ضباب تف�ضيل 
�لتفاعلية،  �لتو��ضل  ل�ضبكات  �لأردنية  �جلامعات  طلبة  ��ضتخد�م 
�لن�ضبية  ومميز�تها  و��ضتخد�ماتها،  �ل�ضبكات،  هذه  ثر�ء  ومدى 
�ملف�ضلة، ومر�حل تبّني هذه �ل�ضبكات لدى عينة �لدر��ضة، �إىل جانب 
�إطاره  �لبحث يف  و�عتمد  �ملحققة.  �لإ�ضباعات  نوعية  �لوقوف على 
�لنظري على ثالث نظريات هي: �ل�ضتخد�مات و�لإ�ضباعات، و�نت�ضار 
منهج  على  �لدر��ضة  و�عتمدت  �لإعالم،  و�ضائل  وثر�ء  �مل�ضتحدثات، 
�لدر��ضة بطلبة �جلامعات �لأردنية �حلكومية  �مل�ضح، ومتثل جمتمع 
و�خلا�ضة، كما �عتمد �لبحث على �ل�ضتمارة كاأ�ضلوب جلمع �لبيانات 
بطريقة �ملقابلة �ملبا�رشة لـ )450( مفردة. و�أظهرت نتائج �لدر��ضة 
ن�ضبته  ما  على  �ملختلفة  �لإنرتنت  �ضبكة  مو�قع  ��ضتخد�م  ��ضتحو�ذ 
)92.7 %( ب�ضورة د�ئمة، وجاءت �ضبكات �لتو��ضل �لتفاعلية على 
�لتلفاز  ��ضتحوذ  فيما  �أي�ضًا،  د�ئمة  وب�ضورة   )%  90.3( ن�ضبته  ما 
وبن�ضبة  �لإذ�عة  ثم  د�ئمة،  ب�ضورة  فقط   )%  48( ن�ضبته  ما  على 
ب�ضورة   )%  11.6( بن�ضبة  �ل�ضحف  ثم  د�ئم،  ب�ضكل   )%  23.3(
و�مل�ضتوى  لالأب،  �لتعليمي  �مل�ضتوى  تاأثري  �لنتائج  وبينت  د�ئمة، 
�ل�ضبكات،  هذه  ��ضتخد�م  معدلت  على  و�لقت�ضادي  �لجتماعي 
تبعه  �لتف�ضيل،  ن�ضبة  يف  �لأوىل  �ملرتبة  على  �لفي�ضبوك  و��ضتحوذ 
�أنَّ بد�ية تبني ��ضتخد�م  �آب، ثم �ليوتيوب، و�أظهرت �لنتائج  �لو�ت�س 
هذه �ل�ضبكات كان يف عام 2007م، و�زد�دت كثافة �ل�ضتخد�م يف 
عام 2011م �إىل عام 2014م، وقد �ختلفت ��ضتخد�مات �لطلبة لهذه 
�لو�ضائل من ترفيهي، �إىل �جتماعي، �إىل م�ضدر ل�ضماع �لأخبار، �إىل 

�ل�ضتخد�م لغايات بناء عالقات جديدة.
�ل�ضتخد�مات  �لإعالم،  و�ضائل  ثر�ء  املفتاحية:  الكلمات 
�لتفاعلية،  �لتو��ضل  �ضبكات  �مل�ضتحدثات،  �نت�ضار  و�لإ�ضباعات، 

عو�مل �لتف�ضيل. 

The use of Jordanian University Students for Rich-
ness of Innovation of Interactive Communication 

Networks and

Abstract:

The aim of this study is to identify the motivation , 
the nature of preferences of use of students in Jordanian 
universities to the interactive communication networks, 
the degree of richness, media used, preferred features, 
steps of adoption, in addition to study the gratification 
achieved. The theoretical background of this study is 
based on three theorem are uses and gratification, 
innovation diffusion, and media richness. In this 
study is used the survey approach , our sample are 
the students of Jordanian universities governmental 
and private. We have used the questionnaire method 
to collect data by away of direct interview with 450 
sample. Our results show that, students use Internet 
web sites frequently about 92.7% in general and 

Interactive communication networks in particular in 
rate of 90.3%, they used television in rate only 48%, 
and the radio in rate 23.3%. The news paper is used 
between the sample studied in rate 11.6%. In addition, 
our results indicate the effect of educational level of 
the parent, the social and economical level in the rate 
of use of these networks. The first preferred between 
these networks were facebook, then whats’App , 
then you tube. The sample studied has adopted these 
applications in 2007, and the use of these networks is 
increased from 20112014-. The use of these network 
were different between the studied sample from 
entertainment to social to collecting news to creating 
new relationships.

املقدمة:
تقنيات  لثورة  ملمح  �أبرز  �لتفاعلية  �لتو��ضل  ُّ�ضبكات  ُتعد 
على  بتاأثري�تها  �أرخت  �لتي  �ملعا�رشة  و�ملعلومات  �لت�ضال 
وخدماتها،  ونوعيتها،  �ل�ضبكات،  عدد  حيث  من  خمتلفة،  م�ضتويات 
ثر�ئها،  ودرجة  ملو�دها،  �ملكونة  و�ضائطها  وعنا�رش  وفو�ئدها، 
ومر�حل تبّنيها، و�ضمات �ل�ضتخد�م، وجمالته ودو�فعه، ومعدلته، 
�ل�ضبكات  هذه  و�أكرث  �ل�ضتخد�م،  نتيجة  �ملحققة  و�ل�ضباعات 

��ضتخد�مًا، وترتيبها مقارنة بو�ضائل �لإعالم �لتقليدية. 
�إنَّ �نت�ضار �لإنرتنت، و�ضهولة و�رشعة �لو�ضول �إىل �ملعلومات، 
بالن�ضاط  تت�ضم  عمرية  فئة  �ضمن  �ل�ضباب  تفكري  طريقة  غريَّت 
و�حليوية طبقًا ملختلف �لدر��ضات، ومن هنا جاءت فكرة هذ� �لبحث 
�أو  �إذ� كان �ل�ضباب يف �جلامعات �لأردنية متاأثرين  وهو در��ضة ما 
هي  �لفئة  هذه  باعتبار  معًا،  �لإثنينْ  �أو  �لو�ضائل،  هذه  يف  موؤثرين 
يف  �لتو��ضل  ل�ضبكات  ��ضتخد�مًا  و�لأكرث  و�ملوؤثرة،  �لفاعلة  �لفئة 

�ملجتمع.

مشكلة الدراسة:
�لبحوث  من  �لعديد  على  وبناًء  �لنظري،  �لرت�ث  مر�جعة  بعد 
�لتو��ضل  �ضبكات  ��ضتخد�مات  على  رّكزت  �لتي  �لعلمية  و�لدر��ضات 
طبيعة  على  »بالوقوف  تتلخ�س  �لدر��ضة  م�ضكلة  فاإّن  �ملختلفة؛ 
��ضتخد�مات طلبة �جلامعات �لأردنية �حلكومية مقارنة باجلامعات 
ور�ء  و�لدو�فع  �لتفاعلية،  �لتو��ضل  �ضبكات  ملبتكر�ت  �لأهلية 
�ل�ضتخد�م، ومقارنة �أ�ضباب �لتف�ضيل بي �ل�ضبكات، ومدى �رتباطه 
ونوعية  �ملف�ضلة،  لل�ضبكة  �ملميزة  و�خل�ضائ�س  �لرث�ء،  بدرجة 

�لإ�ضباعات �ملحققة«.

أهمية الدراسة: 
�لتفاعلية  �لتو��ضل  و�ضائل  كون  من  �لدر��ضة  �أهمية  تاأتي 
حياتنا  من  يتجز�أ  ل  جزء�ً  �أ�ضبحت  قد  �لذكية  �لنقالة  و�لهو�تف 
�ليومية، وغريت يف طريقة �لعمل، وطريقة �لتفكري، وحتى يف طريقة 
ق�ضاء �لوقت، و�إ�ضغال �لفر�غ، فهل هذه �لو�ضائل �أدخلت �إىل حياتنا 
�ضلبية،  عو�مل  فقط  �أدخلت  �أنَّها  �أم  منها،  ��ضتفدنا  �إيجابية  عنا�رش 
جمتمع،  كل  يف  حمددة  معايري  ح�ضب  تقا�س  و�لإيجابية  و�ل�ضلبية 

ويف كل فرتة زمنية.
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�لدر��ضة  هذه  �أهمية  تربز  �لكثرية  �لتباينات  هذه  ظل  ويف 
طلبة  وخا�ضة  �لأردين،  �ل�ضباب  يو�جهه  ما  على  �ل�ضوء  بت�ضليط 
�لذي  �ل�ضبب  كافة،  �مل�ضتويات  على  كثرية  حتديات  من  �جلامعات 

يوؤدي �إىل ت�ضتت �أفكاره، و�إبعاده عن �لإجناز و�لبتكار.
وتنبع اأهمية البحث من اعتبارات عدَّة اأبرزها:

ندرة �لبحوث و�لدر��ضات �لعربية �لتي تناولت ��ضتخد�مات  ♦
طلبة �جلامعات �لأردنية لرث�ء مبتكر�ت �ضبكات �لتو��ضل �لتفاعلية 

و�لإ�ضباعات �ملحققة.
تاأثري�ت  ♦ تدر�س  �إنَّها  �إذ  �جلديد؛  تبيان  �إىل  �لدر��ضة  �ضعي 

و�حدة  و�ضيلة  ولي�س  �لتفاعلية،  �لو�ضائل  من  جمموعة  ��ضتخد�م 
كمعيار، وحتاول در��ضة �أثر هذ� �ملعيار يف مو�ضوع معي، �أو �جتاه 

�ضيا�ضي، �أو �جتماعي معي.
حماولة �لدر��ضة �لتاأ�ضي�س لدر��ضات م�ضتقبلية مقارنة بي  ♦

�لركيزة  باعتباره  �لتفاعلية  ملفهوم  و�لتاأ�ضيل  �لتو��ضل،  �ضبكات 
�لفنية �جلامعة لل�ضبكات يف ظل تنوع حمتوى �ل�ضبكات.

�عتماد �لدر��ضة على ثالث نظريات كمدخل نظري لدر��ضة  ♦
�أبعاد �لظاهرة، و�نعكا�ضاتها على طلبة �جلامعات �لأردنية �لأهلية 

و�حلكومية على �ل�ضو�ء.
تربز �أهميتها من �ملقرتحات �لتي ميكن �أن تتو�ضل �إليها  ♦

�لدر��ضة. 

اإلطار النظري للدراسة:
وتعتمد �لدر��ضة يف �إطارها �لنظري على نظريات �ل�ضتخد�مات 
Diffu� و�نت�ضار �مل�ضتحدثات Uses and Gratification  ��لإ�ضباعات

. Media Richness وثر�ء و�ضائل �لإعالم sion of Innovations

● uses and grati�( والإ�شباعا  ال�شتخدامات  تظظرية 
ي�ضتخدمها  �لتي  �لو�ضيلة  �مل�ضتخدم  يختار   :)fication theory
�لهدف  �لأخرى)1(، ومن هنا جاء  �لو�ضائل  ز عليها، ويتجاهل  ويركِّ
�لأردنيي  �لطلبة  �ختار  ملاذ�  مبعرفة  نهتم  �إّننا  حيث  در��ضتنا  يف 
متماثلة  �لو�ضائل  هذه  جميع  باعتبار  �أخرى  دون  و�ضيلة  ��ضتخد�م 
و�لإ�ضباعات  �ل�ضتخد�مات  لنظرية  ظهور  و�أول  �لرث�ء؟.  درجة  يف 
 Katz, Alihu( كان يف كتاب ��ضتخد�م و�ضائل �لت�ضال �جلماهريي
درا�شات  فكرية يف جمال  نقلة  النظرية مبثابة  وتعدُّ هذه   ،)1974

تاأثري و�شائل الت�شال. تتلخ�ص فر�شيات هذه النظرية مبا ياأتي)2(:
�جلماهريي،  ♦ �لت�ضال  عملية  يف  فاعل  م�ضارك  �جلمهور 

وي�ضتخدم �لو�ضيلة �لتي حتقق حاجاته.
��ضتخد�م �لو�ضائل يعرب عن �حلاجات �لتي يرغب �جلمهور  ♦

�لبيئة  �لفردية،  �لفروق  منها:  �أمور  بعدَّة  وتتعلق  حتقيقها،  يف 
�لجتماعية.

ي�ضتطيع �جلمهور حتديد حاجاته ودو�فعه، لذلك يلجاأ �إىل  ♦
هذه  يختار  �لذي  وهو  �حلاجات،  هذه  ت�ضبع  �أو  تلبِّي  �لتي  �لو�ضائل 

�لو�ضائل.
�ل�ضائدة من خالل  ♦ ميكن �ل�ضتدلل على معايري �ملجتمع 

�لر�ضائل  خالل  من  ولي�س  �لإعالم،  لو�ضائل  �جلمهور  ��ضتخد�م 
�لإعالمية فقط.

يوجد هناك تناف�س بي و�ضائل �لت�ضال لإ�ضباع حاجات  ♦
�جلماهري.
• 	 Diffusion of المستحدثات  انتشار  نظرية 

:Innovations Theory
�إىل )غابريل تارد(، من  �لنظرية  �لكتابة يف هذه  بد�ية  تعود 
خالل مالحظته حول �نت�ضار ظاهرة �لإبد�ع )�لبتكار(، وقّدم ر�ضالته 
قدَّم  ثم  1946م،  عام  �آيو�  ولية  جامعة  من  �لنت�ضار  جمال  يف 
�لكثري من �لطروحات �لقيمة حول �نت�ضار �ملبتكر�ت )�مل�ضتحدثات( 
يف �لنم�ضا، وبريطانيا، و�أملانيا، و�أنَّ �لتغري �لجتماعي يف جمتمع 

ما يكون نتيجة ملقدمة �لإبد�ع �لذي مّت يف جمتمع �آخر)3(.
�لإنتاج  وغز�رة  �لتو�ضع  بد�يات  كانت  �ل�ضتينيات  ومع مطلع 

يف تطبيقات �لنت�ضار يف كل من �أمريكا، و�إفريقيا، و�آ�ضيا.
�ضبط  باآليات  �لباحثي  تزويد  يف  �لنظرية  غر�س  ويتلخ�س 
باملعلومات  مدِّهم  خالل  من  �مل�ضتحدثات،  �أو  �لإبد�ع  �نت�ضار 
�لهيكلية �لت�ضورية لفهم ظو�هر �لنت�ضار و�لتغري �لجتماعي؛ ولكي 
يكون املنتج مبدعاً ل بدَّ من اأن تتوافر فيه اخل�شائ�ص الآتية طبقاً 

لنظرية انت�شار امل�شتحدثات)4(:
�ملميز�ت، �لفو�ئد للتبّني، �لقدرة على �لتجريب، درجة �لتعقيد، 

مدى �لتو�فق. 
طبقًا  �لأفر�د  قبل  من  تبّنيه  يتم  حتى  �مل�ضتحدث  وميرُّ 
لـ)روجرز( )5(بـــ: �لوعي، �لهتمام، �لتجربة، �لقر�ر، �لتبني، وق�ضمت 
�لقر�ر،  �لإقناع،  )�ملعرفة،  بـــ:  متثلت  �أخرى  ب�ضيغ  �ملر�حل  هذه 

�لتطبيق، �لتاأكيد(.
ومن �أ�ضناف متبّني �مل�ضتحدث: “�ملبتكرون، �ملتبّنون �لأو�ئل، 
رة، �لأغلبية �ملتاأخرة، �ملتخاذلون )�لتقليديون(، ومن  �لأغلبية �ملبكِّ
كالعمر،  �لفريدة  �ل�ضمات  من  مبجموعة  يتحلى  �مل�ضتحدث  يدير 

و�ملركز �لجتماعي، و�لتعاطف �لكبري...�إىل �آخره.
ما  م�ضتحدث  تف�ضيل  فاإنَّ  �ملتعددة  �لنظرية  لنماذج  وطبقًا 
للتجريب،  وقابليتها  �لو��ضحة،  و�لفو�ئد  باملز�يا  يرتبط  كال�ضبكات 

و�ملالحظة، و�ضهولة �ل�ضتخد�م، و�لقدرة على �لتقييم.
خا�ضة  مقايي�ضها،  بع�س  تطبيق  يف  �لنظرية  من  وُي�ضتفاد 
مر�حل تبّني �مل�ضتحدثات كال�ضبكات، و�ختبار �ضحتها يف جمتمعنا، 

ولدى عينة من طلبة �جلامعات. 
●  Media Richness Theory( نظرية ثراء و�شائل الإعالم

)MRT

 ،)Daft & lengeel( أول من طرح نظرية ثر�ء و�ضائل �لإعالم�
تختلف  �لإعالمية  �لو�ضائل  �أنَّ  �لنظرية  هذه  عليه  تقوم  �لذي  �ملبد�أ 
�لو�ضائل  �أكرث  يعترب  �لذي  لوجه،  وجهًا  �لتو��ضل  من  �إثر�ئها  يف 
قادرة  �لأخرى  �لو�ضائل  �إنَّ  �لأخرى، حيث  �لو�ضائل  �إىل جانب  ثر�ًء 
على �إي�ضال �لر�ضالة بطريقة �أقل تفاعلية. وحتاول نظرية �لرث�ء �أن 
على  �لوقوف  من  �أكرث  �لر�ضالة  لإي�ضال  �ملختارة  �لو�ضيلة  تفح�س 
ثر�ء  نظرية  وتعتمد  و�مل�ضتقبل،  �ملر�ضل  بي  �لو�ضيلة  هذه  جودة 
وقائمة  �لو�ضائل،  هذه  ��ضتخد�م  يف  هرمية  على  �ملتعددة  �لو�ضائط 

على مدى ثر�ء �ملعلومات، ومتيز �أربعة عو�مل)6(:
قدرة �لو�ضيلة �مل�ضتخدمة على �لتغذية �لر�جعة �لفورية.  ♦
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هي  ♦ وهل  �ملعلومة،  لإي�ضال  �مل�ضتخدمة  �لو�ضائل  عدد 
م�ضتخدمة جمتمعة �أم متفرقة.

غري  ♦ �أم  �ضخ�ضية  عنا�رش  على  �لو�ضائل  هذه  تركز  هل 
�ضخ�ضية. 
�ختالف �للغة �ضو�ء �أكانت لفظية )verbal(، �أو غري لفظية  ♦

)non verbal(

الدراسات السابقة:
للرتابط  نظراً  واحد  ال�شابقة يف حمور  الدرا�شات  ن�شتعر�ص 
فيما بينها على م�شتوى املتغريات املدرو�شة، مع اختالف الفرتات 

الزمنية واملناطق اجلغرافية اخلا�شعة للبحث وال�شتق�شاء:
دلت �إح�ضائيات ل�ضحيفة خربين �لإلكرتونية يف )2014م(، 
بخ�ضو�س »عدد �مل�ضرتكي يف �لو�ت�س �آب يف �لأردن«، على �أنَّ عدد 
م�ضتخدم،  مليون   )864( هو  يوميًا  �لفاعلي  �لفي�ضبوك  م�ضتخدمي 
ما يقارب )80 %( منهم يدخلون �إىل �لفي�ضبوك عن طريق �لهاتف 
�لنقال، وك�ضفت �لإح�ضائيات �أي�ضًا �أنَّ عدد م�ضتخدمي �لفي�ضبوك يف 
ومن  عامًا،   )24  -  18( من  عمريتينْ  فئتينْ  يف  توزع  قد  �لأردن 
 )1.056( �لثانية  �لفئة  م�ضتخدمي  بلغ عدد  �إذ  34( عامًا؛   -  25(
�لإخبارية  �رش�يا  �أنباء  لوكالة  در��ضة  وك�ضفت  م�ضتخدم)7(،  مليون 
بعنو�ن »�لإناث ي�ضكلن ن�ضبة 41 % من م�ضتخدمي في�ضبوك وتويرت« 
عام)2014م(، �أنَّ ن�ضبة �لإناث من �إجمايل م�ضتخدمي �لفي�ضبوك يف 
�ململكة )41 %(، و�أنَّ �لأردن �حتلَّ �ملرتبة �لر�بعة عربيًا يف موؤ�رش 
وجاء  �لفي�ضبوك،  �ضبكة  م�ضتخدمي  عدد  �إجمايل  من  �لإناث  ن�ضبة 
�لإناث،  من  تويرت  م�ضتخدمي  ن�ضبة  من  �لثامنة  �ملرتبة  �لأردن يف 
�لالتي  �لإناث  ن�ضبة  �نخف�ضت  فقد  �إن«  »لينكد  ل�ضبكة  بالن�ضبة  �أمَّا 
يف  �لأردن  يكون  وبذلك    ،)% ن�ضبة)30  �إىل  لت�ضل  ي�ضتخدمنها 
�ملرتبة �خلام�ضة عربيًا يف ن�ضبة �لإناث �مل�ضتخدمات لهذه �ل�ضبكة، 
و�أ�ضارت �لدر��ضة نف�ضها �أن ن�ضبة م�ضتخدمي �لفي�ضبوك يف �لأردن من 
�لإناث قد �رتفع بن�ضبة)10 %( ملا هي عليه �لن�ضبة �لعربية، حيث 
�إنَّ م�ضتخدمي �لفي�ضبوك من �لإناث يف �لعامل �لعربي ي�ضكلون ن�ضبة 
)31 %(، �أي ما يقارب )81( مليون م�ضتخدم يتوزعون على )22( 
دولة عربية، هذ� و�إّن ن�ضبة �لإناث �مل�ضتخدمات للفي�ضبوك يف �لأردن 
ولقد   ،)%  57( و�لبالغة   ،)% �لعاملية مبقد�ر)16  �لن�ضبة  عن  تقل 
�مل�ضتخدمات  �لإناث  ن�ضبة  يف  عربيًا  �لأوىل  �ملرتبة  لبنان  �حتلت 
للفي�ضبوك، و�لتي بلغت )44 %()8(، و�أ�ضارت در��ضة لوكالة �لبو�ضلة 
لالأنباء بعنو�ن: »عدد م�ضتخدمي �لفي�ضبوك يرتفع بن�ضبة %49«، يف 
)22( دولة  �لإنرتنت يف  �أنَّ عدد م�ضتخدمي �ضبكة  �إىل  )2014م(،  
عربية قد �زد�د مبقد�ر )49 %(، لي�ضل عدد م�ضتخدمي �لإنرتنت �إىل 
من  �خلام�س  �ل�ضهر  نهاية  يف  م�ضتخدم،  مليون   )81.3( يقارب  ما 
�ل�ضاد�ضة من نوعها  �لدر��ضة باعتبارها  2014م، وتظهر هذه  عام 
�لعامل  يف  �لفي�ضبوك  م�ضتخدمي  عدد  بلغ  فقد  �لعربي،  �لعامل  يف 
�لعربي و�ضل �إىل )75.26( مليون م�ضتخدم، �أي زيادة مقد�رها )49 
%( مقارنة مب�ضتخدمي �لفي�ضبوك يف عام )2013م(، و�لتي بلغت 
قر�بة )54.5( مليون م�ضتخدم، بينما يبلغ عدد م�ضتخدمي �لفي�ضبوك 
�لأردن  يف  �ملتخ�ض�ضون  ويقدر  م�ضتخدم،  مليار   )1.2( �لعامل  يف 
�أكرث من )3.2( مليون م�ضتخدم، وقد  �لفي�ضبوك  �أّن عدد م�ضتخدمي 
�زد�د هذ� �ل�ضتخد�م بن�ضبة )50 %( نظر�ً لنت�ضار ��ضتخد�م �لهو�تف 

�لذكية)9(.
يف  �لإنرتنت  »م�ضتخدمو  بعنو�ن  املبي�شني،  اإبراهيم  در��ضة 
م�ضتخدمي  عدد  �أن  بّينت   ،)2014( مر�ت«   6 يت�ضاعفون  �لأردن 
نهاية  يف  م�ضتخدم،  مليون   )5.3( يقارب  ما  �لأردن  يف  �لإنرتنت 
مقارنة  �ململكة  �ضكان  عدد  من   )%  73( ن�ضبته  ما  �أي  2013م، 
 )770( بلغ  و�لذي  2006م،  �لعام  يف  �لإنرتنت  م�ضتخدمي  بعدد 
%( من عدد �ل�ضكان)10(،  �ألف م�ضتخدم، حيث كانت ن�ضبته )13.6 
وك�ضفت در��ضة ح�ضن عبد �ل�ضادق، حول » تعر�س �ل�ضباب �جلامعي 
ملو�قع �لتو��ضل �لجتماعي عرب �لإنرتنت وعالقته بو�ضائل �لت�ضال 
�لتقليدية« )2013م(، عن وجود عالقة بي معدلت تعر�س �ل�ضباب 
وجود  وعن  لها،  �لتعر�س  ودو�فع  �لجتماعي  �لتو��ضل  ملو�قع 
�لدميوغر�فية،  للمتغري�ت  طبقًا  �جلامعي،  �ل�ضباب  بي  �ختالفات 

ودو�فع تعر�ضهم لهذه �ملو�قع)11(.
“��ضتخد�مات  )2013م(، حول  عام   Ezumah در��ضة  و�أظهرت 
�ل�ضباب �جلامعي ملو�قع �لتو��ضل �لجتماعي و�لإ�ضباعات �ملحققة” 
ل�ضتخد�م  �ملبا�رش  �ل�ضبب  هو  �لأ�ضدقاء  مع  �ت�ضال  على  �لبقاء  �أنَّ 
طلبة �جلامعات لو�ضائل �لتو��ضل، ثم لتبادل �ل�ضور، وبّينت �لدر��ضة 
�أي�ضًا ��ضتحو�ذ �لفي�ضبوك على �ملرتبة �لأوىل لدى طلبة �جلامعات ثم 

تاله �لتويرت)12(.
وطبقًا لدر��ضة فولت بعنو�ن )مو�قع �لتو��ضل �لأكرث ��ضتخد�مًا 
�لتو��ضل  مو�قع  تربعت  )2012م(،   عام  �لأردنيي(  قبل  من 
�لأكرث  �لإنرتنت  خدمات  قائمة  و”�لتويرت”  “�لفي�ضبوك”  �لتفاعلية 
�إذ  2012م،  �إقباًل من قبل �لأردنيي، يف �لعام  ��ضتخد�مًا، و�لأكرث 
��ضتحوذت مو�قع �لتو��ضل �لفي�ضبوك و�لتويرت على ن�ضبة )72.4 %( 
�ل�ضتماع  لالإنرتنت، ومن ثم خدمات  �مل�ضتخدمي  �لأفر�د  من عدد 
�أقبل  حيث  �لثانية،  �ملرتبة  يف  جاءت  �لأفالم  وم�ضاهدة  للمو�ضيقا 
عليها ما ن�ضبته )71 %( من م�ضتخدمي �لإنرتنت يف �ململكة، ومن 
بن�ضبة  �لثالثة  �ملرتبة  يف  و�لأخبار  و�ملجالت  �ل�ضحف  خدمة  ثم 
�لألعاب  خدمة  و�أخري�ً  �لإنرتنت،  م�ضتخدمي  �إجمايل  من   )%  66(

�لإلكرتونية بن�ضبة )65.3 %()13(.
Debashish Mandel & Robert J. Mc� در��ضة  ببيَّنت 
نظرية  يف  �لإعالم  و�ضائل  “تو�ضع  بعنو�ن  )2012م(،  عام   Qeen
�لرث�ء بغية �لحتو�ء �لجتماعي لل�رشكات �ل�ضغرية”، وذلك ملعرفة 
طبيعة عالقة و�ضائل �لتو��ضل �لتفاعلية و�لتجارة �لإلكرتونية عرب 
مو�قع �لفي�ضبوك، �إذ �إّنه يتم �لرتكيز على ��ضتخد�م و�ضائل �لتو��ضل 
�لجتماعية )�لفي�ضبوك( كو�ضيلة للبيع و�لت�ضويق، باعتبار �أنَّ �ضفحة 
على  ت�ضاعد  تفاعلية  و�ضيلة  عن  عبارة  هي  �لإعالنية  �لفي�ضبوك 
مل�ضتخدم،   )م�ضتخدم  �لإلكرتونية  �لتجارة  �أنو�ع  من  عدد  ��ضتخد�م 
�رشكة مل�ضتخدم،  م�ضتخدم ل�رشكة(، وبيَّنت �لدر��ضة تاأثري �لفي�ضبوك 
�أكرث من  �ل�رشكة  �أفر�د  �ل�ضغرية حيث ل يتجاوز عدد  �لأعمال  على 

ع�رشة �أ�ضخا�س)14(. 
بحث  �إىل  هدفت  عام)2012م(، در��ضة  �شعيليك  اأبو  و�أجرى 
طلبة  �جتاهات  يف  �لإلكرتونية  �لجتماعي  �لتو��ضل  �ضبكات  “�أثر 
وطالبة،  طالب   )1135( �لعينة  و�ضملت  �لأردنية”،  �جلامعات 
و�أظهرت نتائج �لدر��ضة �أّن من �أهم دو�فع ��ضتخد�م �ضبكات �لتو��ضل 
�لجتماعي هي �أّنها تتيح للم�ضتخدمي تقدمي �أنف�ضهم بالطريقة �لتي 
وتبادل  مثالية،  �أّنها  يعتقدون  �ضورة  �لآخرين  و�إعطاء  يحبونها، 
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مع  قوية  عالقات  على  و�حلفاظ  و�لعامة،  �ل�ضخ�ضية  �ملعلومات 
�لأ�ضدقاء، وتعزيز �ل�ضد�قات �جلديدة، و�لت�ضلية و�لرتفيه من خالل 
�لألعاب �لتفاعلية، �أو من خالل �لتفاعل �لجتماعي، و�حل�ضول على 

�لأخبار و�ملعلومات)15(.
ويف در��ضة هيلتون )Helton, 2011(، و�لتي هدفت �إىل �لبحث 
يف �أثر عاد�ت ��ضتخد�م �لفي�ضبوك يف �لتح�ضيل �لأكادميي، وتكونت 
 )110( و  طالبًا   )89( وطالبة،  طالب   )199( من  �لدر��ضة  عينة 
باأنَّ  �لعتقاد  �إىل  مييلون  �لطالب  �أنَّ  �إىل  �لنتائج  وخل�ضت  طالبة، 
تدعم  �لدر��ضة  وهذه  �لجتماعية،  حياتهم  من  جزء  هو  �لفي�ضبوك 
�لفر�ضية �لقائلة باأنَّ عاد�ت ��ضتخد�م �لفي�ضبوك ميكن �أن تكون ذ�ت 
كو�ضيلة  �لفي�ضبوك  ��ضتخدم  و�إذ�  �لرت�كمي،  �ملعدل  على  �ضلبي  �أثر 
�ت�ضال )درد�ضة( فاإنَّ ذلك ي�ضتهلك وقتًا �أكرث، مما يوؤثر ب�ضكل كبري 
�لفي�ضبوك  �عترب  �إذ�  �أنَّه  لوحظ  �ملقابل  ويف  �لرت�كمي،  �ملعدل  على 

و�ضيلة ملو�كبة �لأ�ضدقاء فقط فال يكون له نف�س �لأثر)16(. 
�أنَّ عدد م�ضتخدمي  �لإلكرتونية  �لإخبارية  �أحد �ملو�قع  ون�رش 
�لأردن  يف  �آب«  »و�ت�س  �ل�رشيع  �لجتماعي  �لتو��ضل  برنامج 

حو�يل)2( مليون و)550( �ألف م�ضرتك)17(.
Alan. R. Dennis, Suzan T. Kin� در��ضة  )��أو�ضحت 

�لفروق بي  �ملرتتبة على  �لإعالم  و�ضائل  ثر�ء  “�آثار  بعنو�ن   )ney
�ملتعددة  �لإعالمية  �لو�ضائل  �ختيار  تاأثري  )1999م(،   �جلن�ضي” 
�أو  �جلن�س  نف�س  من  يكونان  قد  �ضخ�ضي  بي  �لتو��ضل  قر�ر  على 
خمتلفي، و��ضتعر�ضت �لدر��ضة بع�س �لدر��ضات �لتي ميَّزت تف�ضيل 
��ضتخد�م �لن�ضاء لبع�س �لو�ضائل وغريها، لكونها قادرة على �إي�ضال 
�لنتقاد�ت  فرغم  �لرجال؛  من  �أكرث  لفظية  غري  بطريقة  �ملعلومة 
�ل�ضديدة �لتي توجه �إىل �ضبكات �لتو��ضل �لتفاعلية وتاأثريها �ل�ضلبي 
�لكيان  وتفكك  �لفرد  �نعز�ل  يف  و�مل�ضاهمة  �لأ�رشي،  �ملجتمع  على 
�ضاعدت  �لتي  �لو�ضائل  �أهم  باأنَّ من  فيه  �أنَّه مما ل�ضك  �إلَّ  �لأ�رشي، 
�ملفاهيم  وتقريبًا  �لبع�س،  بع�ضها  على  �ملجتمعات  �نفتاح  على 
�إىل  �أدَّى  بدوره  وذلك  جغر�فيًا،  �ملتباعدة  �لأ�ضخا�س  بي  و�لروؤى 
فيها،  و�لتاأثري  منها  و�لكت�ضاب  �ملختلفة  �لثقافات  على  �لطالع 

بالإ�ضافة �إىل كونها و�ضيلة �ت�ضال فّعالة وجمانية)18(. 

التعليق على الدراسات السابقة:
ال�شابقة اختالفات  الدرا�شات  بناًء على ما تقدَّم يالحظ من 
وا�شحة فيما بينها، تبعاً للتخ�ش�ص والأهداف؛ وميكننا عر�ص نقاط 
اللتقاء والتفاق بينها، وجوانب ال�شتفادة منها على النحو الآتي:

طلبة . 1 ��ضتخد�مات  تناولت  عربية  در��ضات  وجود  عدم 
�لتو��ضل  �ضبكات  ملختلف  و�حلكومية  �لأهلية  �لأردنية  �جلامعات 

�لتفاعلية.
�لتو��ضل . 2 �ضبكات  حمتوى  تناولت  �لتي  �لدر��ضات  ندرة 

�لتفاعلية، ولفرتة ممتدة، ولأكرث من ح�ضاب، وعلى �أكرث من �ضبكة.
�مل�ضح، . 3 منهج  على  �عتمدت  �ل�ضابقة  �لدر��ضات  جميع 

و�أ�ضلوب ��ضتمارة م�ضح �جلمهور.
�إليها . 4 �أية در��ضة من �لدر��ضات �لتي مت �لو�ضول  مل تعتمد 

على �ملنهج �لتجريبي.
�ملعاجلة، . 5 بنمطية  �ل�ضابقة  �لدر��ضات  معظم  �ت�ضمت 

و�لتناول، و��ضتخال�س �لنتائج.
معدلت . 6 �رتفاع  �إىل  �ل�ضابقة  �لدر��ضات  خمتلف  �أ�ضارت 

�ل�ضبكات  وبي  بينه  مقارنات  جُتَر  ومل    ،facebook �لـ  ��ضتخد�م 
 Viberو Telegram و Whats app و You tube و twitter :لأخرى مثل�
�ل�ضابقة على  We chat، و�عتمدت معظم �لدر��ضات  Instagram و  و 
در��ضة هذه  �إىل  �لتطرق  يتم  و�لإ�ضباعات، ومل  �ل�ضتخد�مات  نظرية 

�لظاهرة بناًء على �أطر نظرية ذ�ت �أبعاد متعددة.
منها . 7 �ل�ضتفادة  مت  �ل�ضابقة  �لدر��ضات  من  در��ضة  كل  �إنَّ 

يف بناء بع�س �ملقايي�س، �أو كخلفية معرفية، �أو �ل�ضتفادة منها يف 
�لإطار �لنظري، �أو �لتعرف على �أبعاد وتفا�ضيل خطو�تها و�إجر�ء�تها 

�ملنهجية، وكذلك �لتعرف على �لنتائج �لتي تو�ضلت �إليها. 

أهداف الدراسة:
ت�شعى الدرا�شة اإىل حتقيق العديد من الأهداف اأبرزها: 

��ضتخد�مًا  � �لتفاعلية  �لتو��ضل  �ضبكات  �أكرث  على  �لتعرف 
بي طلبة �جلامعات �لأردنية و�أ�ضباب �لتف�ضيل.

تتيحه  � �لذي  للمحتوى  �لطلبة  ��ضتخد�م  ��ضتك�ضاف طبيعة 
يف  ��ضتخد�مًا  �ملتعددة  �لو�ضائط  مادة  عنا�رش  و�أكرث  �ل�ضبكات، 

�ضبكات �لتو��ضل �لتفاعلية.
معدلت  � على  تاأثري�ً  �لدميوغر�فية  �ملتغري�ت  �أكرث  تبيان 

��ضتخد�م  دو�فع  ونوعية  �لتفاعلية،  �لتو��ضل  �ضبكات  ��ضتخد�م 
�ل�ضبكات بي طلبة �جلامعات عينة �لدر��ضة.

�ل�ضبكات  � ��ضتخد�م  من  �ملحققة  �لإ�ضباعات  ��ضتك�ضاف 
�لن�ضبية،  و�ملميز�ت  و�لأ�ضباب  �لدر��ضة،  عينة  �جلامعات  طلبة  بي 

ومر�حل تبنِّي هذه �ل�ضبكات و�أكرثها تف�ضياًل لدى عينة �لدر��ضة.
�جلامعات  � طلبة  نظر  يف  �ل�ضبكات  ثر�ء  درجة  ��ضتك�ضاف 

�لأردنية �حلكومية و�لأهلية عينة �لدر��ضة. 

 تساؤالت الدراسة:
ت�شعى الدرا�شة لالإجابة عن ت�شاوؤلت عدة، اأبرزها:

طلبة  ◄ بي  ��ضتخد�مًا  �لتفاعلية  �لتو��ضل  �ضبكات  �أكرث  ما 
�جلامعات �حلكومية و�لأهلية عينة �لدر��ضة. 

و�لأهلية  ◄ �حلكومية  �جلامعات  طلبة  ��ضتخد�م  دو�فع  ما 
عينة �لدر��ضة ل�ضبكات �لتو��ضل �لتفاعلية.

�لإ�ضباعات �ملحققة لدى طلبة �جلامعات  ◄ �أنو�ع  �أكرث   ما 
�لتو��ضل  ��ضتخد�م �ضبكات  �لدر��ضة نتيجة  �حلكومية و�لأهلية عينة 

�لتفاعلية.
�ل�ضن،  ◄ )�لنوع،  �لدميوغر�فية  �ملتغري�ت  تاأثري  مدى  ما 

على  �لدر��ضة  لعينة  �لجتماعي(  �لقت�ضادي  �مل�ضتوى  �لتخ�ض�س، 
معدلت ��ضتخد�م �ضبكات �لتو��ضل �لتفاعلية.

�لجتماعي  ◄ �لقت�ضادي  و�مل�ضتوى  �لنوع  بي  �لفروق  ما 
طلبة  لدى  كم�ضتحدثات  �ل�ضبكات  تبني  مر�حل  على  كمتغريين 

�جلامعات عينة �لدر��ضة.
��ضتخد�مًا  ◄ �لأكرث  �ل�ضبكات  نوعية  بي  �لعالقة  طبيعة  ما 
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أ. وليد محمد عمشه
أ. أروى ظبيان

لدى عينة �لدر��ضة ودرجة ثر�ء �ل�ضبكة. 

التعريفات اإلجرائية:
�لتو��ضل  ♦ �ضبكات  تعاريف  تعددت  التوا�شل:  �شبكات 

�لتفاعلية لأ�ضباب تتعلق مبرجعية �لباحثي وتخ�ض�ضهم، وجمالت 
ينتمون  �لتي  و�لثقافية  �لجتماعية  �لبيئة  وطبيعة  بحوثهم، 
و�لجتماعية،  �لتقنية،  �لأبعاد  من  للعديد  طبقًا  عرفت  وقد  �إليها؛ 
�ل�ضبكات  هذه  وتتميز  �لبديلة،  و�لو�ضائل  و�لثقافية،  و�لت�ضالية، 
ب�ضهولة و�رشعة و�ن�ضيابية وتنوع حمتوياتها، ونعتقد �أنَّها خمتلف 
�لو�ضائط �لقائمة على كل عنا�رش مادة �لو�ضائط �ملتعددة و�لتفاعلية، 
�ملتمثلة بال�ضورتينْ �ل�ضوتينْة و�ملرئينْة، وُينتج م�ضامينها جمموع 
تعدُّ  ومل  �لتفاعلية،  �جلامعة  �لفنية  �ضماتها  وقو�م  �مل�ضتخدمي، 
م�ضامينها تقت�رش على �لبعد �لجتماعي، وباتت متعددة ومتكاملة، 
وتختلف بي بع�ضها �لبع�س وفقًا للخدمات �لتي تقدِّمها ومز�ياها 

�لفنية. 
تفاعلية  ♦ �جتماعية  �ضبكات  �أنَّها  على  وعرفت  التفاعلية: 

�أيِّ مكان يف  �أي وقت ي�ضاوؤون يف  �لتو��ضل مل�ضتخدميها يف  تتيح 
�لعامل، ظهرت مع �نت�ضار �ضبكات �لإنرتنت فغريت مفهوم �لتو��ضل 
�لعالقات  تعزز  لأنَّها  باجتماعية  و�ضميت  �ل�ضعوب،  بي  و�لتقارب 
�لأفر�د  بي  �لتفاعل  من  متكن  لأنَّها  تفاعلية  و�ضميت  �لب�رش،  بي 
�ملتو��ضلي عن طريق تبادل �لو�ضائط �ملتعددة، ونعتقد �أنَّها �لتفاعل 
بي  �لتفاعلية  �لو�ضائط  مادة  بعنا�رش  �ملفتوح  و�ملكاين  �لزماين 
�مل�ضتخدمي، مبا تتيحه �ضبكات �لتو��ضل، و�لتفاعل �ل�ضمة �لوحيدة 

�لثابتة وما عد�ها متغري با�ضتمر�ر. 
طلبة اجلامعات: وهم �رشيحة من �ل�ضباب �لذين يرتادون  ♦

مرحلة  يف  يدر�ضون  وغالبيتهم   ،)26  -  18( �ضن  من  �جلامعات 
�جلامعات  يف  و�لأدبية  �لعلمية  �لفروع  مبختلف  �لبكالوريو�س 

�لأهلية و�حلكومية. 
ثراء ال�شبكة: وهو مقد�ر �خلدمات و�ملز�يا و�ل�ضمات �لفنية  ♦

�لتي متيز �ضبكة عن �أخرى. 

اإلجراءات املنهجية للدراسة:

نوع الدراسة ومنهجها: 

منظمة  حماولة  باأنَّه  �لو�ضفي  �ملنهج   »Whiteny« ُيعرف 
لتحليل وتف�ضري وت�ضجيل �لو�ضع �لر�هن لنظام �جتماعي �أو �جلماعة، 
�أو لبيئة �جتماعية، ويهتم �ملنهج �لو�ضفي بدر��ضة قطاع كبري من 
ت�ضنيفها،  ميكن  بيانات  على  �حل�ضول  بهدف  �لجتماعي  �لو�قع 
�لتخطيط  يف  منها  �ل�ضتفادة  �أجل  من  وتعميمها،  وتف�ضريها، 

�مل�ضتقبلي)19(.
و�ضمات  تركز على و�ضف طبيعة  �لتي  �لبحوث  وهو جمموع 
وخ�ضائ�س جمتمع معي، �أو موقف معي، �أو جماعة، �أو فرد معي، 
على  �لدقيق  �لتعرف  �إىل  وتهدف  �ملختلفة،  �لظو�هر  حدوث  وتكر�ر 
مبدئية حمدودة  بفرو�س  �لباحث  ��ضتعان  �ضو�ء  �ملختلفة،  �لظو�هر 

�أو مل ي�ضتعن)20(.
 Descriptive �لو�ضفية  �لبحوث  �ضمن  �لدر��ضة  هذه  وتندرج 
Research؛ و�لتي ت�ضتهدف و�ضف وحتليل ظاهرة تغلب عليها �ضمة 

وجمع  عليه،  هي  ما  على  وجودها  �أ�ضباب  على  و�لتعرف  �لتغيري، 
�حلقائق و�ملعلومات �خلا�ضة بها، ول تتوقف عند حدود ت�ضخي�س 
�لو�قع بل ُتعنى مبا ينبغي �أن تكون عليه �لظاهرة مو�ضوع �لبحث 

و�لدر��ضة)21(. 

منهج الدراسة:

نظر�ً لمتد�د جمتمع �لبحث، وكرب حجمه، مت �للجوء �إىل منهج 
يف  و��ضتخد�مًا  �ضيوعًا  �لبحثية  �ملناهج  �أكرث  من  باعتباره  �مل�ضح 

�لبحوث و�لدر��ضات �لإن�ضانية عامًة، و�لإعالمية خا�ضًة.

جمتمع الدراسة وعينتها : 

�حلكومية  �لأردنية  �جلامعات  بطلبة  �لدر��ضة  جمتمع  يتمثل 
)جامعة  و�لأهلية  و�لتكنولوجيا(  �لعلوم  جامعة  �لريموك،  )جامعة 
جد�ر�، جامعة �إربد �لأهلية(، من �لفئة �لعمرية من )18 - 28( �ضنة، 
و�عتمدت �لدر��ضة على �لعينات غري �لحتمالية )�لطلبة �مل�ضتخدمون 
�لتوزيع  باأ�ضلوب  عمدية  عينة  �ضحب  �لتو��ضل(، من خالل  ل�ضبكات 
ملتغري�ت  وفقًا  و�لأهلية،  �حلكومية  �جلامعات  طلبة  من  �ملت�ضاوي 
نوع �جلامعة، و�جلن�س، و�لتخ�ض�س، وبو�قع )450( مفردة، و�ضحبت 
عينة �لدر��ضة من جامعات �لريموك، وجد�ر�، و�لعلوم و�لتكنولوجيا، 

و�إربد �لأهلية. 

أسلوب وطريقة مجع البيانات:

 )25( على  �لبيانات  جلمع  كاأ�ضلوب  �ل�ضتمارة  ت�ضمنت 
متغري�ً، و��ضتملت خمتلف �أنو�ع �لأ�ضئلة )�لعامة، وم�ضمون �لدر��ضة، 
ما  لقيا�س  �ل�ضتمارة  متغري�ت  �ضدق  من  وللتاأكد  و�لدميوغر�فية(، 
وعلى  �ملخت�ضي،  �ملحكمي  من  عدد  على  ُعر�ضت  قيا�ضه،  ُير�د 
�ضوء مالحظاتهم مت �إجر�ء �لعديد من �لتعديالت، و�لتقدمي و�لتاأخري 
جاهزة  �ل�ضتمارة  لتغدو  �ل�ضتمارة،  متغري�ت  لبع�س  و�حلذف 

للتطبيق �لأويل على طلبة �جلامعات.
وبعد خطوة �إعد�د �ل�ضتمارة وحتكيمها مت �للجوء �إىل �ختبار 
طلبة  من  فرعية  عينة  على  لها  �لنهائي  �لتطبيق  قبل  �أ�ضئلتها 
�لختبار  ي�ضمى  ما  وهو  و�خلا�ضة،  �حلكومية  �لأردنية  �جلامعات 
�لقبلي Pre�testing، للتاأكد من فهم و��ضتيعاب �ملبحوثي لت�ضاوؤلت 
و�ضالحية  دقة  من  وللتاأكد  بالأ�ضئلة،  �لنظر  لإعادة  �ل�ضتمارة 
مقايي�ضها، ولتحديد �لوقت �لذي ي�ضتغرقه �ملبحوث يف ملئها، وطبقًا 
�لعينة  ن�ضبة  تكون  بحيث  �ملجال،  هذ�  يف  �خلرب�ء  به  �أو�ضى  ملا 
 )45( �لرئي�ضة، فقد مت توزيع  �لعينة  �إجمايل  %( من   10( �لفرعية 
��ضتمارة على �لعينة �لفرعية، ما ن�ضبته)10 %(، وعلى �ضوء نتائج 
هذ� �لختبار و�لذي مت بطريقة �ملقابلة �ملبا�رشة مت تعديل وحذف 

و�إ�ضافة بع�س �أ�ضئلة �ل�ضتمارة.
ومت �لعتماد على �ملقابلة �ملبا�رشة كطريقة جلمع �لبيانات 
Data Collection، ملا حتققه �لطريقة من درجة عالية يف �لتاأكد من 

جمع �لبيانات، و�لإجابة �لكاملة عن �أ�ضئلة �ل�ضتمارة، ولإتاحة هذه 
�لظاهرة،  حيثيات  كل  على  كثب  عن  �ل�ضطالع  للباحثي  �لطريقة 

ولإتاحتها جتاوبًا عاليًا من �ملبحوثي.
مر�جعة  متت  �ملبحوثي  من  �لبيانات  جمع  مرحلة  وبعد 
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على  �ملبحوثي  �إجابة  من  و�لتاأكد  وتكويدها،  �لبيانات،  وتدقيق 
�إدخالها  ليتم  جاهزة  ذلك  بعد  لتغدو  �ل�ضتمارة،  �أ�ضئلة  كامل 
كبيانات يف �حلا�ضب عرب برنامج Spss17، وملعرفة مدى �لت�ضاق 
Al�  للد�خلي يف �إجابات �ملبحوثي مت تطبيق معامل �ألفا كرونبا خ

pha Cronbach’s �لذي بلغ )0.726(.

و�ملعامالت  �لأ�ضاليب  من  �لعديد  على  �لدر��ضة  �عتمدت  كما 
�ل�ضتمارة،  تكويد  بعد  �لو�ضفية  �لإح�ضاء�ت  مثل:  �لإح�ضائية 
��ضتخال�س  بغية   Spss �لإح�ضائي  �لربنامج  يف  بياناتها  و�إدخال 
من  �لعديد  وتقدمي  �لدر��ضة،  ت�ضاوؤلت  عن  و�لإجابة  �لنتائج، 
�ملقرتحات ذ�ت �ل�ضلة �ملبا�رشة مبو�ضوع �لبحث، بهدف �ل�ضتثمار 
�لأمثل ل�ضبكات �لتو��ضل �لتفاعلية، وتر�ضيد ��ضتخد�مها بطرق علمية 

ذ�ت جدوى وفائدة وم�ضلحة عامة. 

احلكومية  األردنية  اجلامعات  طلبة  من  عينة  على  املسحية  الدراسة 
واألهلية:

تو�شيف عينة الدرا�شة: ●
و«تويرت«،  »�لفي�ضبوك«،  هي  �لتفاعلية  �ل�ضبكات  �أهم  من 
عام)2004م(،  »�لفي�ضبوك«  �ضبكة  فرغم حد�ثة ظهور  و«يوتيوب«، 
�إلَّ �أنَّ عدد �مل�ضرتكي فيها جتاوز �لـــ800 مليون �ضخ�س يف جميع 

�أنحاء �لعامل.
طلبة  ��ضتخد�م  لدو�فع  ميد�نيًا  م�ضحًا  يقدم  �لبحث  هذ� 
�جلامعات �لأردنية )�خلا�ضة و�حلكومية( لو�ضائل �لتو��ضل �لتفاعلية 
�ملختلفة، حيث مت در��ضة ��ضتخد�مات بع�س هذه �لو�ضائل �لتفاعلية 
�مل�ضتخدمة عرب �لهاتف �جلو�ل �أو عرب �لكمبيوتر، ملعرفة �أكرث هذه 
�أ�ضباب ودو�فع  �إىل عالقة تربط بي  ��ضتخد�مًا، وللو�ضول  �لو�ضائل 
�لختالف  �أو  �لعلمي،  �لتح�ضيل  �أو  �لجتماعية،  و�لبيئة  �ل�ضتخد�م 
�ل�ضبكات  هذه  ثر�ء  ودرجة  �ملحققة،  و�لإ�ضباعات  �جلن�س،  يف 

ومر�حل تبنيها.
اإىل  الدرا�شة  بعينة  اخلا�شة  الو�شفية  الإح�شائيات  ت�شري 

العديد من املعطيات الواردة وهي:
توزيع متغري �لنوع وطبيعة �جلامعة و�لتخ�ض�س باأ�ضلوب . 1

�لتوزيع �ملت�ضاوي )225( مفردة ذكور، ومثلها من �لإناث؛ ونف�س 
�لأمر ينطبق على طلبة �جلامعات �حلكومية و�خلا�ضة عينة �لدر��ضة، 
وبن�ضبة )50 %( لكل منها، وبو�قع )44.4 %( للتخ�ض�ضات �لعلمية، 

ومثلها للتخ�ض�ضات �لنظرية، و)%11.2( للكليات �مل�ضرتكة.
��ضتحو�ذ �لفئة �لعمرية من )20 - 22( �ضنة على �ملرتبة . 2

�ضنة،   )24  -  22( من  �لفئة  تلتها  ثم    ،)%  42.4( بن�ضبة  �لأوىل 
�لعمرية من  �لفئة  ثم جاءت  �لثانية،  باملرتبة   )%  26.2( وبن�ضبة 
)18 - 20( �ضنة باملرتبة �لثالثة، وبن�ضبة )22.4 %(، وهذه �لنتائج 
�جلامعات  يف  تدر�س  �لتي  للطلبة  �لعمرية  للمر�حل  نظر�ً  طبيعية 
�أنَّ  �حلكومية، و�خلا�ضة على �ل�ضو�ء يف مرحلة �لبكالوريو�س، علمًا 

�ملتو�ضط �حل�ضابي )2.24(، وبانحر�ف معياري مقد�ره )0.942(.
ممن . 3 هم  تعليمي  كم�ضتوى  �لدر��ضة  عينة  �آباء  غالبية 

�ملتو�ضط  وبلغ   ،)%  52.9( وبن�ضبة  �جلامعية،  �ل�ضهادة  يحملون 
�حل�ضابي )4.01(، وبانحر�ف معياري مقد�ره )0.764(.

كما جاء �مل�ضتوى �لتعليمي لأمهات مفرد�ت عينة �لدر��ضة . 4
ممن ح�ضلن على �لتعليم �جلامعي، وبن�ضبة )52.2 %(، وهذ� ي�ضري 
�إىل �لتقارب بي �لأب و�لأم كذوي مفرد�ت �لعينة من �لدر��ضة، وبلغ 

�ملتو�ضط �حل�ضابي )3.73(، وبانحر�ف معياري )0.848(.
�ملتو�ضط . 5 �لجتماعي  �لقت�ضادي  �مل�ضتوى  ��ضتحو�ذ 

وتوزعت   ،)%  53.6( ن�ضبته  ما  على  �لدر��ضة  عينة  ملفرد�ت 
�ملتو�ضط  وبلغ  و�ملرتفع؛  �ملنخف�س  �مل�ضتوى  على  �لن�ضبة  بقية 

�حل�ضابي)2.05(، بانحر�ف معياري مقد�ره)0.679(.
وبن�ضبة . 6 �أفر�د(،  )�ضبعة  �لدر��ضة  عينة  �أ�رش  �أفر�د  عدد  بلغ 

 34.9( وبن�ضبة  �أفر�د(،  )�ضتة  من  �ملكونة  �لأ�رش  ثم   ،)%  41.8(
%(، ثم �لأ�رش �ملكونة من )خم�ضة �أفر�د(، وبن�ضبة )16.9 %(، وبلغ 

�ملتو�ضط �حل�ضابي )4.08(، وبانحر�ف معياري مقد�ره )1.08(. 

مدى ا�شتخدام و�شائل الت�شال والإعالم: ●
الجدول رقم )1(

توزيع عينة الدراسة تبعًا لمدى االستخدام لوسائل االتصال 

 مدى ال�شتخدام

 الو�شائل

ًاأحياناًدائماً املجموعل اأ�شتخدمهانادرا

%ك%ك%ك%ك%ك

15211.612527.817238.210122.4450100. �ل�ضحف

210523.321247.110423.2296.4450100. �لإذ�عة

32164814131.48719.361.3450100. �لتلفاز

450100--441792.7286.251.1. مو�قع �ضبكة �لإنرتنت �ملختلفة

61.3450100--540690.3388.4. �ضبكات �لتو��ضل �لتفاعلية

ت�شري نتائج اجلدول رقم )1( اإىل املعطيات الإح�شائية الآتية:
��ضتحو�ذ ��ضتخد�م مو�قع �ضبكة �لإنرتنت �ملختلفة على ما ن�ضبته )92.7 %( ب�ضورة د�ئمة، وجاءت �ضبكات �لتو��ضل �لتفاعلية على 
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مسحية" "دراسة 

أ. وليد محمد عمشه
أ. أروى ظبيان

�لتلفاز  ��ضتحوذ  �أي�ضًا، فيما  %(، وب�ضورة د�ئمة  ما ن�ضبته )90.3 
بن�ضبة  �لإذ�عة  ثم  د�ئمة،  ب�ضورة  فقط   )%  48( ن�ضبته  ما  على 
ب�ضورة   )%  11.6( بن�ضبة  �ل�ضحف  ثم  د�ئم،  ب�ضكل   )%  23.3(
د�ئمة، وتوزعت بقية مفردات عينة الدرا�شة بني ال�شتخدام )اأحياناً( 
و)نادراً(، وعدم ال�شتخدام لو�شائل الت�شال والإعالم املذكورة، وُترد 

النتائج ال�شابقة اإىل اعتبارات عدة اأبرزها:
�لإنرتنت، و�ضبكات . 1 �ضبكة  ��ضتخد�م مو�قع  زيادة معدلت 

هذه  تتيحه  ملا  �لدر��ضة،  عينة  �لطلبة  قبل  من  �لتفاعلية  �لتو��ضل 
�لت�ضال  بو�ضائل  مقارنة  �ضخ�ضية،  حرية  من  و�ل�ضبكات  �ملو�قع 
�أفر�د  خمتلف  مع  �جلمعية  �ملتابعة  تتطلب  �لتي  �لأخرى  و�لإعالم 

�لأ�رشة.

حمتويات . 2 من  تبادله  ويتم  تقدمه  وما  �ل�ضتخد�م  دو�فع 
و�أ�ضكال، ودرجة ثر�ء هذه �ل�ضبكات.

ما تتيحه هذه �ل�ضبكات من �لتفاعلية )مقارنة بالو�ضائل . 3
�لأخرى(، ترتبط بخ�ضائ�س هذه �ملرحلة �لعمرية. 

ويرتبط تر�جع �لتلفاز �إىل �ملرتبة �لثانية، ومن ثم �لإذ�عة، . 4
ومن ثم �ل�ضحف، بخ�ضائ�س هذه �لو�ضائل، وبتلبية �لو�ضائل �لأحدث 
تاريخيًا لالحتياجات �ملتنامية لل�رشيحة �لجتماعية �لأكرث تغري�ً، 

و�لتي تتو�فق وخ�ضائ�س �لتقنية �ملعا�رشة.
مدى ا�شتخدام �شبكات التوا�شل التفاعلية اأ�شبوعياً: ●

الجدول رقم )2(
توزيع عينة الدراسة تبعًا لعدد األيام األسبوعية الستخدام شبكات التواصل التفاعلية

 عدد الأيام 

ال�شبكات

املجموعل ا�شتخدمهاثالثة اأياماأربعة اأيام �شتة اأياميومياً

%ك%ك%ك%ك%ك%ك

Facebook3698820.461.3102.2184450100

Twitter6113.6112.41849231369.6450100

YouTube23251.6378.2256.2327.1337.3450100

Whatsapp35478.761.3143.1163.6388.4450100

Viber12126.992296.4194.220244.9450100

Telegram347.620.4143.10037683.6450100

Instagram14632.436881.80022449.8450100

We Chat245.340.961.361.338786450100

املعطيات  من  العديد  اإىل   )2( رقم  اجلدول  نتائج  تدل 
الإح�شائية اأبرزها:

بي . 1 متابعة  معدلت  �أعلى  على  �لفي�ضبوك  ��ضتحو�ذ 
 )88%( وبن�ضبة  يومي،  وب�ضكل  �لأخرى  �لتو��ضل  �ضبكات  خمتلف 
لدى مفرد�ت عينة �لدر��ضة، فيما جاء �لو�ت�س �آب باملرتبة �لثانية، 
وبن�ضبة )78.7 %(، ثم �ليوتيوب وبن�ضبة )51.6 %(، ثم �لإن�ضتجر�م 
وبن�ضبة )32.4 %(، ثم �لفايرب وبن�ضبة متابعة يومية )26.9 %(، 

ثم �لتويرت بن�ضبة)13.6 %(.
�لتفاعلية . 2 �لتو��ضل  ل�ضبكات  �ل�ضتخد�م  معدلت  توزعت 

لدى عينة �لدر��ضة على بقية �أيام �لأ�ضبوع.
بيَّنت �لنتائج �أنَّ Wechat ل يتم ��ضتخد�مه، وبن�ضبة )86 . 3

�لدر��ضة  عينة  من   )%  83.6( ن�ضبة  و�أّن  �لدر��ضة،  عينة  لدى   )%
�لدر��ضة  عينة  من   )%  69( و�أّن  �لتلجر�م،   Telegram ت�ضتخدم  ل 
ل  �لدر��ضة  عينة  من   )%  49.8( ن�ضبة  و�أّن  )�لتويرت(،  ت�ضتخدم  ل 
�لفايرب،  ت�ضتخدم  ل  �لعينة  من   )% و)44.9  �لن�ضتجر�م،  ت�ضتخدم 

وترد النتائج الفائتة اإىل اعتبارات عدَّة اأبرزها:

بر�عة ت�ضويق وترويج �ضبكة �لفي�ضبوك ب�ضهولة ��ضتخد�مها  �
مادة  عنا�رش  خمتلف  تت�ضمن  و�لتي  �ملتعددة،  خدماتها  وطبيعة 

�لو�ضائط �ملتعددة و�لتفاعلية مقارنة بال�ضبكات �لأخرى.
�لت�ضالية  � للمتطلبات  �لفي�ضبوك  �ضبكة  خدمات  تلبية 

و�لإعالمية مل�ضتخدميها، خا�ضة �رشيحة �ل�ضباب. 
تقدمه  � �لذي  �لأ�ضكال  متعدد  و�لرتفيهي  �ملعريف  للرث�ء 

�لحتياجات  يلّبي  و�لذي  �لأخرى،  بال�ضبكات  مقارنة  �لفي�ضبوك 
�لإعالمية �ملتنامية للطلبة عينة �لدر��ضة.

و�لتفاعلية،  � �ملتعددة  �لو�ضائط  مادة  عنا�رش  حمدودية 
�ل�ضبكات  تقدمها  �لتي  �لإ�ضباعات  ثم  ومن  �خلدمات،  وبالتايل 

�لأخرى مقارنة بالفي�ضبوك.
�ضهولة  � جانب  �إىل  �ل�ضيوع،  �إىل  �أدَّى  �لذي  �لعتياد 

�ل�ضتخد�م، و�رشعة �لنفاذ للفي�ضبوك مقارنًة بال�ضبكات �لأخرى.

�لتو��ضل  ● ل�ضبكات  الدرا�شة  عينة  وا�شتخدام  تبني  عام 
�لتفاعلية:
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الجدول رقم )3(
توزيع عينة الدراسة تبعًا لعام تبني االستخدام لشبكات التواصل التفاعلية 

عام التبني

ال�شبكة

200520072009201120132014غري متنب

%ك%ك%ك%ك%ك%ك%ك

Facebook184214.77717.17516.76915.381.8286.2

Twitter23051.171.6306.7214.7245.3194.2357.8 

You tube5111.35712.76013.34610.25612.4143.1112.4

Whats app357.861.3224.9337.38518.96514.4153.3

Viber14832.900102.271.65311.87416.4398.7

Telegram35478.700153.320.4173.851.1286.2

Instagram22650.251.171.610.2286.24610.27216

We chat
369820051.130.792153.3194.2

تبنينِّ معطيات اجلدول رقم )3( النتائج الآتية:
�لدر��ضة . 1 عينة  لدى  �لفي�ضبوك  �ضبكة  تبني  عملية  بد�أت 

ثم  كثيفة،  ب�ضورة  2011م  عام  وحتى  2007م  عام  من  �بتد�ًء 
�رتفعت ب�ضكل ملحوظ عام 2014م.

كثافة تبني �لتويرت جاءت عام 2010م بن�ضبة )8.4 %( . 2
خالل  �ليوتيوب  تبنِّي  كثافة  بلغت  فيما  �لدر��ضة،  عينة  لدى  فقط 
 13.3( وبن�ضبة  �لدر��ضة،  عينة  لدى  2010م(   - )2007م  عامي 
و)13.6 %(، �أما �لو�ت�س �آب جاءت كثافة تبنيه عام 2012م   )%
تبنيه  عمليات  وكانت   ،)%  22.4( وبن�ضبة  �لدر��ضة،  عينة  لدى 

بكثافة بد�أت عام 2010م.
وبن�ضبة . 3 2013م،  عام  كانت  �لفايرب  تبّنت  �لتي  �لن�ضبة 

2014م،  عام  كانت  �لتلجر�م  تبنى  من  ن�ضبة  �أمَّا   ،)%  16.4(
2012م،  �أعو�م  خالل  فكانت  �لإن�ضتجر�م  �أّما   ،)%  6.2( وبن�ضبة  
و2013م، و2014م، وهي على �لتو�يل )10.9 %(، و)10.2 %(، 

و)16 %(.
�لدر��ضة . 4 عينة  لدى   Wechat تبنى  من  ن�ضب  �نخفا�س 
عمومًا.

وتعزى نتائج اجلدول ال�شابق اإىل اعتبارات عدة اأبرزها:
عموم  � يف  و��ضع  نطاق  على  �لت�ضال  �ضبكات  �نت�ضار 
�ململكة.
�نخفا�س تكلفة �لو�ت�س �أب و�لفي�ضبوك مقارنة باليوتيوب. �
�أب مقارنة بال�ضبكات  � طبيعة خدمات �لفي�ضبوك و�لو�ت�س 

�لأخرى.
�أجهزة  � وتو�فر  �لعمرية،  باملرحلة  �لتبنِّي  �أعو�م  �رتباط 

�لقت�ضادي  �لكمبيوتر�ت �ملحمولة، وبامل�ضتوى  �أو  �لذكية  �لهو�تف 
�لجتماعي لأ�رش عينة �لدر��ضة.

�رتباط �لتبني بتبني �ملحيط �لأ�رشي و�لعائلي و�ملجتمعي  �
على نطاق و��ضع.

تتو�فق هذه �لنتائج مع نتائج �جلدول رقم)3(. �

املوا�شيع الأكرث ا�شتخداماً يف �شبكات التوا�شل التفاعلية:  ●
الجدول رقم )4(

توزيع عينة الدراسة تبعًا لنوعية المواضيع األكثر استخدامًا في شبكات التواصل التفاعلية

الن�شبة املئويةالتكرارنوع املو�شوع

3.8 %17�ضيا�ضية

10 %45�جتماعيه / عائلية

0.4 %2�قت�ضادية

6.7 %30ثقافية

2.4 %11فنية

1.8 %8ريا�ضية

3.3 %715دينية

3.6 %16علمية

68 %306مو��ضيع متعددة)متنوعة(

100 %450املجموع

�ملو��ضيع  ��ضتحو�ذ  على   )4( رقم  �جلدول  معطيات  تدل 
�ل�ضيا�ضة،  �ملو��ضيع:  هذه  وتت�ضمن   ،)%  68( وبن�ضبة  �ملتنوعة، 
ثم  و�لعلمية،  و�لدينية،  و�لريا�ضة،  و�لفنية،  و�لثقافة،  و�لقت�ضاد، 
وترد   ،)%  10( بن�ضبة  و�لعائلية  �لجتماعية،  �ملو��ضيع  جاءت 
و�هتمامات  ميول  تعدد  �أهمها:  عدَّة  �عتبار�ت  �إىل  �جلدول  نتائج 
من  �لتفاعلية  �لتو��ضل  �ضبكات  تتيحه  ما  �لدر��ضة،  عينة  مفرد�ت 
�ملو��ضيع  خمتلف  توظيف  �إمكانية  على  ت�ضاعد  متنوعة  خدمات 

وب�رشية، خا�ضة �لفي�ضبوك
تتيحها  �لتي  �لرث�ء  درجة  �لدر��ضة،  عينة  نظر  لوجهة  طبقًا 
عنا�رش مادة �لو�ضائط �ملتعددة �ملت�ضمنة يف هذه �ل�ضبكات، و�لتي 
عينة  و�طالع  و�لتجارب،  و�خلرب�ت  �ملعارف  تبادل  على  ت�ضاعد 
�لدر��ضة على عو�مل �فرت��ضية غري متاحة حمليًا. وقد بلغ �ملتو�ضط 

�حل�ضابي )7.38(، وبانحر�ف معياري مقد�ره )2.696(.
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أ. وليد محمد عمشه
أ. أروى ظبيان

ال�شبكة التي تف�شل عينة الدرا�شة ا�شتخدامها با�شتمرار: ●
الجدول رقم )5(

توزيع عينة الدراسة تبعًا للشبكة التي يفضل استخدامها باستمرار

الن�شبة املئويةالتكرارال�شبكة

Facebook270% 60.1

Twitter18% 4

YouTube39% 8.7

WhatsApp104% 23.1

Viber2% 0.4

Telegram5% 1.1

Instagram6% 1.3

We Chat6% 1.3

100 %450املجموع

�لفي�ضبوك على  ��ضتحو�ذ  �إىل   )5( رقم  ت�ضري معطيات �جلدول 
لدى  با�ضتمر�ر  ��ضتخد�مه  تف�ضيل  درجة  حيث  من  �لأوىل،  �ملرتبة 
عينة �لدر��ضة، وبن�ضبة )60.1 %(، ثم �لو�ت�س �آب يف �ملرتبة �لثانية، 
 8.7( وبن�ضبة  �لثالثة،  باملرتبة  �ليوتيوب  ثم   ،)%  23.1( وبن�ضبة 

.)%
وترد نتائج اجلدول اإىل اأ�شباب عدة اأبرزها:

بجميع . 1 مقارنة  خدمات  من  �لفي�ضبوك  �ضبكة  تتيحه  ما 
�ملحلية،  �لأخبار  على  �لطالع  حيث  من  �لأخرى،  �ل�ضبكات 

و�لإقليمية، و�لدولية، ويف �ضتى �ملجالت.
�ضيوع ��ضتخد�م هذه �ل�ضبكة يف �لو�ضط �لجتماعي يفر�س . 2

على عينة �لدر��ضة �ل�ضتخد�م.
�أ�ضماء . 3 و��ضتخد�م  �ل�ضبكة،  هذه  على  �حل�ضابات  �رشية 

م�ضتعارة، و�نخفا�س �لتكلفة على �ضبكات �لت�ضال �ملحلية مقارنة 
بال�ضبكات �لتي تركز على عنا�رش مقاطع �لفيديو �أو �ل�ضور وح�ضب.

ونظر�ً للنتائج �لإيجابية �ملحققة من ��ضتخد�م �لفي�ضبوك . 4
�أو �لو�ت�س �أب، من حيث �إمكانية �لت�ضال �ملجاين، وتبادل �لر�ضائل، 
وخارجيًا،  د�خليًا  و�لأقارب  �لأهل  بي  �لفيديو  ومقاطع  و�ل�ضور، 

و�حتفاظ �جلهاز �لآخر باملحتوى �ملر�ضل وعلى مد�ر �ل�ضاعة.
بلغ  وقد   ،)3( رقم  �جلدول  مع  �جلدول  هذ�  نتائج  وتتو�فق 

�ملتو�ضط �حل�ضابي )2.15(، وبانحر�ف معياري مقد�ره )1.620(. 
متو�شط عدد �شاعات ا�شتخدام ال�شبكة املف�شلة يومياً: ●

الجدول رقم )6(
توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتوسط عدد ساعات استخدام الشبكة المفضلة يوميًا

الن�شبة املئويةالتكرارمتو�شط �شاعات ال�شتخدام اليومي

8.2 %37�أقل من �ضاعة

13.3 %60من �ضاعة �إىل �أقل من �ضاعتي

الن�شبة املئويةالتكرارمتو�شط �شاعات ال�شتخدام اليومي

14.4 %65من �ضاعتي لأقل من ثالث �ضاعات

15.2 %68من ثالث �ضاعات �إىل �أقل من �أربع 

16.2 %73من �أربع �ضاعات �إىل �أقل من خم�س

4 %18من خم�س �ضاعات �إىل �أقل من �ضت

28.7 %129�ضت �ضاعات فاأكرث

100 %450املجموع

�لدر��ضة  عينة  ��ضتخد�م  �إىل   )6( رقم  �جلدول  معطيات  ت�ضري 
ل�ضبكة �لفي�ضبوك ل�ضت �ضاعات فاأكرث يوميًا، وبن�ضبة )28.7 %(، ثم 
من )�أربع �ضاعات �إىل �أقل من خم�س( يوميًا، وبن�ضبة )16.2 %(، ثم 
 15.2( بن�ضبة  يوميًا،  �ضاعات  �أربع  من  �أقل  �إىل  �ضاعات  ثالث  من 
وبانحر�ف معياري مقد�ره   ،)4.44( �حل�ضابي  �ملتو�ضط  وبلغ   ،)%
)2.032(. وتعزى نتائج �جلدول �إىل �أ�ضباب عدة �أبرزها: مللء وقت 
لإمكانية  �لجتماعي،  �لو�قع  يف  �أخرى  �أن�ضطة  وجود  لعدم  �لفر�غ، 
�ل�ضاعة، ل�ضهولة �ل�ضتخد�م من خالل  �لنفاذ و�ل�ضتخد�م على مد�ر 
��ضتخد�م �لهو�تف �لذكية و�لكمبيوتر�ت �ملحمولة، للت�ضلية، و�لرتفيه، 
على  و�لطالع  �لتقليدية،  �لجتماعية  �حلو�جز  ولك�رش  و�لتعارف، 

معارف وجتارب �لآخرين.
مراحل تبني ال�شبكة: ●

�لتقني  �أو  �لفكري  �مل�ضتحدث  تبني  �لرتتيب �ملنطقي ملر�حل 
طبقًا للعامل )�أفريت روجز( تتمثل بـ: مرحلة �لوعي و�ملعرفة، مرحلة 
مرحلة  �لرف�س(،  �أو  )�لقبول  �لقر�ر  مرحلة  و�لقتناع،  �لهتمام 

�لتجريب �أو �ملحاولة على نطاق �ضيق، مرحلة �لتبني و�لتاأكيد.
ما  على  �ملعرفة  �أو  �لوعي  مرحلة  ��ضتحو�ذ  �لنتائج  وبينت 
ن�ضبته )29.6 %( يف �لرتتيب �لأول، بينما جاءت مرحلة �لتجربة �أو 
�لتطبيق يف �لرتتيب �لثاين، و��ضتحوذت على ما ن�ضبته )31.3 %(، 
ثم جاءت مرحلة �لهتمام و�لقتناع يف �لرتتيب �لثالث، و��ضتحوذت 
على ما ن�ضبته )25.8 %( لدى عينة �لدر��ضة، ثم ��ضتحوذت مرحلة 
�لقر�ر على �لرتتيب �لر�بع كاأعلى ن�ضبة )25.3 %(، ثم جاءت مرحلة 
�لتبني و�لتاأكيد يف �لرتتيب �خلام�س، وهو ما ن�ضبته )29.8 %( لدى 

عينة �لدر��ضة، وتعزى النتائج اإىل اعتبارات عدة اأبرزها:
ب�ضورة عامة مرت مر�حل تبني مفرد�ت عينة �لدر��ضة ب�ضورة 
منطقية، خا�ضة �ملرحلة �لأوىل و�ملرحلة �لأخرية، وهو يتو�فق مع 
�ملر�حل �لتي ��ضتعر�ضها )روجز(. لوحظ وجود �ختالف يف �ملر�حل 
�لثانية و�لثالثة و�لر�بعة، و�لأمر يرتبط بعدم �ملعرفة و�لتمييز بي 
به  مرت  �لذي  �لربغماتي  �لرتتيب  بال�رشورة  يعني  ول  �ملر�حل، 

مفرد�ت عينة �لدر��ضة.
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الدوافع الطقو�شية وراء ا�شتخدام ال�شبكة املف�شلة: ●
الجدول رقم )7(

توزيع عينة الدراسة تبعًا للدوافع الطقوسية وراء استخدام الشبكة المفضلة

الن�شبة املئويةالتكرارالدوافع الطقو�شية وراء ا�شتخدام ال�شبكة

15.1 %68��ضتخد�م �ل�ضبكة لتو�فرها

11.3 %51��ضتخدمها بحكم �لعادة ولرتباطها باملحمول

4.9 %22��ضتخدمها لأّن �لآخرين ي�ضتخدمونها

19.6 %88مللء وقت �لفر�غ و�لتخل�س من �مللل

8.7 %39للهروب من م�ضكالت �حلياة �ليومية

26.7 %120للرتفيه و�لت�ضلية

6.2 %28للموؤ�ن�ضة و�لتخل�س من �لوحدة

6 %27بد�فع �لف�ضول

1.5 %7للتميز عن �لآخرين

100 %450املجموع

ت�ضري معطيات �جلدول رقم )7( �إىل �لعديد من �لنتائج �أبرزها:
ور�ء . 1 مبا�رش  طقو�ضي  كد�فع  و�لت�ضلية  �لرتفيه  ��ضتحو�ذ 

.)% ��ضتخد�م �لفي�ضبوك، ثم �لو�ت�س �آب، وبن�ضبة )26.7 
جاء ملء وقت �لفر�غ و�لتخل�س من �مللل كد�فع طقو�ضي . 2

�ملف�ضلة،  لل�ضبكة  �لدر��ضة  عينة  ��ضتخد�م  ور�ء  �لثانية  �ملرتبة  يف 
وبن�ضبة )19.6 %(.

�لثالثة، . 3 �ملرتبة  يف  لتو�فرها  �ل�ضبكة  ��ضتخد�م  جاء  ثم 
وبن�ضبة )15.1 %(، ثم ��ضتخد�م �ل�ضبكة بحكم �لعادة، ولرتباطها 
وبلغ  %(؛   11.3( بن�ضبة  �لدر��ضة،  عينة  لدى  �ملحمول  بالهاتف 

�ملتو�ضط �حل�ضابي )4.39(، وبانحر�ف معياري مقد�ره )2.186(.
�ملجتمع  �أبرزها: طبيعة  عدة  �جلدول لعتبار�ت  نتائج  وترد 
�ملحافظة، حمدودية و�ضائل و�أمكنة �لرتفيه و�لت�ضلية �لأخرى لأ�ضباب 
�قت�ضادية �جتماعية، بحث �لطلبة عينة �لدر��ضة عن عامل �فرت��ضي 
�لتي  �ل�ضطر�بات  بع�س  من  ويقلل  �لوجد�نية،  �حتياجاتهم  يلبي 
متر فيها هذه �ملرحلة �لعمرية. كل ما تقدم يربر بروز هذه �لنوعية 
�ل�ضبكة �ملف�ضلة، وتتو�فق مع  من �لدو�فع �لطقو�ضية ور�ء ��ضتخد�م 
وتختلف  �لدر��ضات،  من  �لعديد  نتائج  ومع  �ل�ضابقة  �جلد�ول  نتائج 

مع �لبع�س �لآخر.

الدوافع النفعية وراء ا�شتخدام ال�شبكة املف�شلة: ●
الجدول رقم )8(

توزيع عينة الدراسة تبعًا للدوافع النفعية وراء استخدام الشبكة المفضلة

الن�شبة التكرارالدوافع النفعية وراء ا�شتخدام ال�شبكة املف�شلة
املئوية

28.4 %128ملعرفة �آخر �لأخبار، و�لأحد�ث، و�لتطور�ت �ملختلفة

لتبادل �لر�ضائل �لن�ضية، و�ملو�ضيقى، و�ل�ضور، ومقاطع 
10.7 %48�لفيديو

8.2 %37لتطوير معاريف يف �خت�ضا�ضي �لعلمي

6.9 %31ملو�كبة �لتقنيات �ملعا�رشة �لتي جتتاح �لعامل

16.7 %75للتو��ضل مع �لأ�ضدقاء و�ملخت�ضي وتبادل �خلرب�ت معهم

9.6 %43لتنمية مهار�ت �لت�ضال و�لتو��ضل

8.7 %39لالطالع على �ملعلومات �حلديثة يف خمتلف �ملجالت

7.1 %32للتفاعل و�لندماج مع �لبيئة �ملحيطة و�لعامل �خلارجي

للتعاي�س مع م�ضكالت �ملجتمع �لتي ل تعر�ضها �لو�ضائل 
3.8 %17�لتقليدية

100 %450املجموع

ُتبني معطيات اجلدول رقم )8( العديد من النتائج اأهمها:
و�لتطور�ت . 1 و�لأحد�ث  �لأخبار  �آخر  معرفة  ��ضتحو�ذ 

�ملختلفة كاأبرز د�فع نفعي ور�ء ��ضتخد�م �ضبكة �لفي�ضبوك، وبن�ضبة 
)28.4 %( لدى عينة �لدر��ضة.

جاء �لتو��ضل مع �لأ�ضدقاء و�ملخت�ضي وتبادل �خلرب�ت . 2
معهم كد�فع نفعي �آخر ور�ء ��ضتخد�م �ل�ضبكة �ملف�ضلة، بن�ضبة )16.7 

%( لدى عينة �لدر��ضة .
و�ملو�ضيقى، . 3 �لن�ضية،  �لر�ضائل  تبادل  د�فع  جاء  فيما 

 ،)% �لثالثة، وبن�ضبة )10.7  �لفيديو يف �ملرتبة  و�ل�ضور، ومقاطع 
ويرتبط هذ� �لد�فع بالو�ت�س �آب بالدرجة �لأوىل �إىل جانب �لفي�ضبوك، 
مقد�ره  معياري  وبانحر�ف   ،)3.94( �حل�ضابي  �ملتو�ضط  وبلغ 

.)2.547(
�ل�ضبكة  ��ضتخد�م  ور�ء  �لنفعية  �لدو�فع  �أنَّ  يعني  �لذي  �لأمر 
�لتقنيات  ومو�كبة  �لعلمية،  �ملعارف  تطور  حول  تتمحور  �ملف�ضلة 
�خلرب�ت  وتبادل  و�ملخت�ضي  �لأ�ضدقاء  مع  و�لتو��ضل  �ملعا�رشة، 
مفرد�ت  من  و�لتو��ضل  �لت�ضال  مهار�ت  تنمية  جانب  �إىل  معهم، 
�لطلبة  عمل  طبيعة  مع  بال�رشورة  يرتبط  ما  وهو  �لدر��ضة؛  عينة 

�لدر��ضي. 
درجة حتقق الإ�شباعات من ا�شتخدام ال�شبكة املف�شلة: ●

الجدول رقم )9(
توزيع عينة الدراسة تبعًا لدرجة تحقق اإلشباعات من استخدام الشبكة المفضلة

 درجة حتقق الإ�شباع

نوعية الإ�شباع

املجموعمرتفعةمتو�شطةمنخف�شة
%ك%ك%ك%ك

8719.321547.814832.9450100للتخل�س من �مللل و�لتوتر 

23351.812427.59320.7450100 لن�ضيان هموم �حلياة �ليومية
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أ. وليد محمد عمشه
أ. أروى ظبيان

 درجة حتقق الإ�شباع

نوعية الإ�شباع

املجموعمرتفعةمتو�شطةمنخف�شة
%ك%ك%ك%ك

16937.518440.99721.6450100�إ�ضعاري باملتابعة و�ل�ضعادة و�لتخل�س من �ل�ضعور بالوحدة

11325.215534.418240.4450100�لق�ضاء على وقت �لفر�غ 

18240.416436.510423.1450100ت�ضبع حب �لف�ضول

6414.214031.124654.7450100�لتو��ضل مع �أ�ضدقائي وزمالئي ملعرفة �جلديد

11926.417338.415835.2450100�لندماج مع �لعامل �ملحيط و�لثقة بنف�ضي 

15033.316336.313730.4450100�كت�ضب معلومات جديدة عن نف�ضي و�لآخرين

15534.415835.213730.4450100�أ�ضعر بالرتباط مع �آخر �مل�ضتحدثات �لتقنية

13930.917338.413830.7450100�أح�ضل على مو��ضيع �أناق�س بها �لآخرين

10623.6450100%16436.418040�ملعرفة بكيفية ق�ضاء �حتياجاتي �ل�ضخ�ضية

تدل بيانات �جلدول رقم )9( �إىل �أنَّ ��ضتخد�م �ل�ضبكة �ملف�ضلة 
ملعرفة  و�لزمالء  �لأ�ضدقاء  مع  �لتو��ضل  يحقق  �لدر��ضة  عينة  من 
يتحقق  ثم  ومن   ،)%  54.7( وبن�ضبة  مرتفعة،  وب�ضورة  �جلديد، 
�إ�ضباع �لق�ضاء على وقت �لفر�غ بدرجة مرتفعة، وبن�ضبة )40.4 %(، 
ويحقق �إ�ضباع �لندماج مع �لعامل �ملحيط، و�لثقة بالنف�س وبدرجة 
حتقق  بينما  �لدر��ضة،  عينة  لدى   )%  35.2( وبن�ضبة  مرتفعة، 
�ملتابعة �ل�ضعادة و�لتخل�س من �ل�ضعور بالوحدة وبدرجة متو�ضطة، 
�حلاجات  ق�ضاء  بكيفية  �ملعرفة  ثم  ومن   ،)% وبن�ضبة)40.9 

�لدر��ضة.  %( لدى عينة   40( �ل�ضخ�ضية وبدرجة متو�ضطة، وبن�ضبة 
وحتقق �لتخل�س من �مللل و�لتوتر وبدرجة متو�ضطة، وبن�ضبة )47.8 
على  و�حل�ضول  و�لثقة،  �ملحيط  �لعامل  مع  �لندماج  ثم  ومن   ،)%
مو��ضيع للمناق�ضة بها من �ل�ضبكة �ملف�ضلة وب�ضورة عامة، وطبقًا 
عينة  لدى  �ملحققة  �لإ�ضباعات  معظم  فاإّن  �حل�ضابية  للمتو�ضطات 
�لدر��ضة متيل �إىل �لدرجة �ملتو�ضطة جرَّ�ء ��ضتخد�م �ل�ضبكة �ملف�ضلة. 

ال�شبكة  ● تقدمها  التي  والفوائد  اخلدمات  ثراء  درجة 
املف�شلة: 

الجدول رقم)10(
توزيع عينة الدراسة تبعًا لدرجة ثراء الخدمات والفوائد التي تقدمها الشبكة المفضلة

 درجة الرثاء
اخلدمات والفوائد

املجموعمنخف�شةمتو�شطةعالية

%ك%ك%ك%ك

6815.110222.728062.2450100�ضهولة �لنفاذ)�لو�ضول(

451019142.421447.6450100تعدد �خلدمات

14331.817238.213530450100حمافظته على �خل�ضو�ضية ودرجة �لأمان

811817238.219743.8450100�إمكانية ��ضتح�ضار معلومات عن �أ�ضدقاء جدد وقد�مى

6915.313229.424955.3450100�إتاحة تبادل �لن�ضو�س، و�ل�ضور، ومقاطع �لفيديو

5311.811826.227962450100�إمكانية �لن�رش و�لتفاعلية من خالله

9621.319142.516336.2450100باعتباره بيئة �ت�ضالية متكاملة

5512.22074618841.8450100�إمكانية �حلفظ و�ل�ضرتجاع.
�ضهولة �لتعديل و�لتبديل و�لتغيري على �لبيانات 

541214231.625456.4450100و�ملعلومات و�ل�ضور �ل�ضخ�ضية.

تبي معطيات �جلدول رقم )10( تعدد �خلدمات و�لفو�ئد �لتي 
تقدمها �ل�ضبكة �ملف�ضلة )�لفي�ضبوك( لعينة �لدر��ضة، وبدرجات ثر�ء 
 ،)2.47( �لتو�يل:  على  �حل�ضابية، وهي  للمتو�ضطات  متو�ضطة طبقًا 
و)2.14(،  و)2.50(،  و)2.40(،  و)2.25(،  و)1.98(،  و)2.37(، 
تتمثل  عّدة  لعتبار�ت  �جلدول  نتائج  وتعزى  و)2.44(.  و)2.29(، 

يف:
حيث  من  متكاملة  �ت�ضالية  بيئة  �ملف�ضلة  �ل�ضبكة  كون 

�مل�ضتخدمي،  خمتلف  بي  و�ل�ضوري  �للفظي  �لتو��ضل  على  �لقدرة 
و�ل�ضرتجاع  كاحلفظ،  �ملف�ضلة  �ل�ضبكة  تتيحها  �لتي  و�لإمكانيات 
�إ�ضافة  و�لأ�ضكال،  و�لرموز  �لفيديو،  ومقاطع  و�ل�ضور،  للن�ضو�س 
وحفاظها  �ملف�ضلة،  �ل�ضبكة  تقدمها  �لتي  �ملتعددة  �خلدمات  �إىل 
وتتو�فق  �لدر��ضة،  عينة  ملفرد�ت  �لأمان  ودرجة  �خل�ضو�ضية  على 
نتائج بع�س  �ل�ضابقة ومع  نتائج �جلد�ول  )10( مع  نتائج �جلدول 

�لدر��ضات �ل�ضابقة.
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اخل�شائ�ص املميزة لل�شبكة املف�شلة: ●
الجدول رقم )11(

توزيع عينة الدراسة تبعًا للخصائص المميزة للشبكة المفضلة مما أدى لتبنيها

الن�شبة املئويةالتكراراخل�شائ�ص املميزة لل�شبكة املف�شلة.

19.1 %86مميز�تها وقابلية نتائجها للمالحظة.

18.9 %85حتقق �لكثري من �لفو�ئد من ور�ء ��ضتخد�مها.

16.4 %74�إتاحتها �لقدرة على �لتجريب.

29.6 %133�ضهولة ��ضتخد�مها وعدم تعقيدها.

16 %72مدى تو�فقها مع ميولك �خلا�ضة.

100 %450املجموع

�أبرز خا�ضية مميزة  �أنَّ  ت�ضري معطيات �جلدول رقم )11( �إىل 
��ضتخد�مها  ب�ضهولة  تتمثل  �لدر��ضة  عينة  لدى  �ملف�ضلة  لل�ضبكة 
وعدم تعقيدها، وبن�ضبة )29.6 %(، ثم مميز�تها وقابلية نتائجها 
�لتو�فق  ميزة  �نخف�ضت  فيما   ،)%  19.1( وبن�ضبة  للمالحظة، 
�ل�ضخ�ضية لعينة �لدر��ضة، وبن�ضبة )16 %(، وبلغ �ملتو�ضط �حل�ضابي 
)3.04(، وبانحر�ف معياري مقد�ره )1.375(. وتعزى هذه �لنتائج 
�إىل �لأ�ضباب �لآتية: طبيعة عينة �لدر��ضة وخ�ضائ�ضها �ملميزة �لتي 
�ضبكة  بها  تتميز  �لتي  �لفنية  و�ل�ضمات  و�ل�رشعة،  باحليوية  تتميز 
�لفي�ضبوك. وتتو�فق نتائج �جلدول )11( مع نتائج �جلد�ول �ل�ضابقة.

طبيعة ا�شتخدام ال�شبكة املف�شلة. ●

�لفردي  �لدر��ضة لال�ضتخد�م  �لنتائج على تف�ضيل عينة  ودلت 
�إىل  �لنتائج  هذه  وتعزى   ،)%  65.1( وبن�ضبة  �ملف�ضلة،  لل�ضبكة 

�لأ�ضباب �لآتية:
يف  و�لرغبة  �لدر��ضة،  عينة  �أفر�د  يرغبها  �لتي  �خل�ضو�ضية 
و�لبيئة  �لجتماعي  �لو�قع  من  و�لهروب  �لجتماعية،  �لقيود  ك�رش 
�لأ�رشية و�لعائلية وم�ضاكلها �إىل عو�مل �فرت��ضية تخيلية، و�ملحاولة 

�كت�ضاف �لذ�ت بعيون �لآخرين �لبعيدين جغر�فيًا.
اجتاهات طلبة اجلامعات نحو امل�شتحدثات التقنية: ●

�مل�ضتحدثات  نحو  �لدر��ضة  عينة  �جتاه  �أنَّ  �إىل  �لنتائج  دلت 
�حلياد  و��ضتحوذت   ،)%  53.3( وبن�ضبة  بالإيجابية،  تت�ضم  �لتقنية 
على ن�ضبة )26.9 %( لدى مفرد�ت عينة �لدر��ضة حيال �مل�ضتحدثات 
معياري  وبانحر�ف   ،)3.55( �حل�ضابي  �ملتو�ضط  وبلغ  �لتقنية، 

مقد�ره )0.870(.
وترد النتائج الفائتة اإىل اعتبارات عدَّة اأبرزها:

جديد،  هو  ما  على  �لطالع  يف  �لعمرية  �ملرحلة  هذه  رغبة 
�مل�ضتحدثات  مع  �لتعاطي  على  بالقدرة  �جلامعات  طلبة  وحتلي 
�لتقنية، وتو�فق �مل�ضتحدثات مع ميول ورغبات وطموحات وتطلعات 
و�لقت�ضادية  و�لثقافية  �لجتماعية  �لبيئة  �ختالف  �ل�ضباب، 
�لكال�ضيكية  بالبيئات  مقارنة  �لعينة  �أفر�د  يعي�ضها  �لتي  �ملعا�رشة 

�لقدمية. 

أبرز نتائج الدراسة:
�ت�ضم توزيع متغري�ت �لنوع وطبيعة �جلامعة و�لتخ�ض�س . 1

باأ�ضلوب �لتوزيع �ملت�ضاوي )225( مفردة ذكور، ومثلها من �لإناث، 
و�خلا�ضة  �حلكومية  �جلامعات  طلبة  على  ينطبق  �لأمر  ونف�س 
 )%  44.4( وبو�قع  منهما،  لكل   )%  50( وبن�ضبة  �لدر��ضة،  عينة 
 )% و)11.2  �لنظرية،  للتخ�ض�ضات  ومثلها  �لعلمية،  للتخ�ض�ضات 

للكليات �مل�ضرتكة.
2 . )22  -  20( من  �لعمرية  �لفئة  ��ضتحو�ذ  �لنتائج  بينت 

�ضنة على )42.4 %( على �ملرتبة �لأوىل، ثم تلتها �لفئة من )22 - 
%( يف �ملرتبة �لثانية، ثم جاءت �لفئة  24( �ضنة، وبن�ضبة )26.2 
 22.4( وبن�ضبة  �لثالثة،  �ملرتبة  �ضنة يف   )20  -  18( �لعمرية من 
�لتي  للطلبة  �لعمرية  للمر�حل  نظر�ً  طبيعية  �لنتائج  وهذه   ،)%
مرحلة  يف  �ل�ضو�ء  على  و�خلا�ضة  �حلكومية  �جلامعات  يف  تدر�س 
�أّن �ملتو�ضط �حل�ضابي بلغ )2.24(، وبانحر�ف  �لبكالوريو�س، علمًا 

معياري مقد�ره )0.942(.
كم�ضتوى . 3 �لدر��ضة  عينة  �آباء  غالبية  �أنَّ  �لنتائج  بينت 

 ،)%  52.9( وبن�ضبة  �جلامعية،  �ل�ضهادة  يحملون  تعليمي هم ممن 
مقد�ره  معياري  وبانحر�ف   ،)4.01( �حل�ضابي  �ملتو�ضط  وبلغ 

.)0.764(
�لقت�ضادي . 4 �مل�ضتوى  ��ضتحو�ذ  على  �لنتائج  دلت 

�لدر��ضة على ما ن�ضبته )53.6  �لجتماعي �ملتو�ضط ملفرد�ت عينة 
%(، وتوزعت بقية �لن�ضب على �مل�ضتوى �ملنخف�س و�ملرتفع، وبلغ 

�ملتو�ضط �حل�ضابي)2.05(، بانحر�ف معياري مقد�ره )0.679(.
وبن�ضبة . 5 �أفر�د(،  )�ضبعة  �لدر��ضة  عينة  �أ�رش  �أفر�د  عدد  بلغ 

 34.9( وبن�ضبة  �أفر�د(،  )�ضتة  من  �ملكونة  �لأ�رش  ثم   ،)%  41.8(
%(، ثم �لأ�رش �ملكونة من )خم�ضة �أفر�د(، وبن�ضبة )16.9 %(، وبلغ 

�ملتو�ضط �حل�ضابي )4.08(، وبانحر�ف معياري مقد�ره )1.08(. 
�ضبكة . 6 مو�قع  ��ضتخد�م  ��ضتحو�ذ  �لدر��ضة  نتائج  و�ضحت 

د�ئمة  ب�ضورة   ،)%  92.7( ن�ضبته  ما  على  �ملختلفة  �لإنرتنت 
 )%  90.3( ن�ضبته  ما  على  �لتفاعلية  �لتو��ضل  �ضبكات  وجاءت 
وب�ضورة د�ئمة �أي�ضًا، فيما ��ضتحوذ �لتلفاز على ما ن�ضبته )48 %( 
%( ب�ضكل د�ئم، ثم  �لإذ�عة وبن�ضبة )23.3  فقط ب�ضورة د�ئمة، ثم 
مفرد�ت  بقية  وتوزعت  د�ئمة؛  ب�ضورة   )%  11.6( بن�ضبة  �ل�ضحف 
�ل�ضتخد�م  وعدم  و)نادر�ً(  )�أحيانًا(  �ل�ضتخد�م  بي  �لدر��ضة  عينة 

لو�ضائل �لت�ضال و�لإعالم �ملذكورة.
��ضتحوذ �لفي�ضبوك على �أعلى معدلت متابعة بي خمتلف . 7

لدى   )%  88( وبن�ضبة  يومي،  وب�ضكل  �لأخرى  �لتو��ضل  �ضبكات 
�لثانية،  �ملرتبة  يف  �أب  �لو�ت�س  جاء  فيما  �لدر��ضة،  عينة  مفرد�ت 
وبن�ضبة )78.7 %(، ثم �ليوتيوب وبن�ضبة )51.6 %(، ثم �لن�ضتجر�م 
وبن�ضبة )32.4 %(، ثم �لفايرب وبن�ضبة متابعة يومية )26.9 %(، 
ثم �لتويرت بن�ضبة )13.6 %(، وتوزعت معدلت �ل�ضتخد�م ل�ضبكات 

�لتو��ضل �لتفاعلية لدى عينة �لدر��ضة على بقية �أيام �لأ�ضبوع.
وبينت �لنتائج �أن Wechat ل يتم ��ضتخد�مه، وبن�ضبة )86 . 8

%( من عينة �لدر��ضة ل  %( لدى عينة �لدر��ضة، و�أّن ن�ضبة )83.6 
ت�ضتخدم  ل  �لدر��ضة  عينة  من   )%  69( و�أن    ،Telegram ت�ضتخدم 
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ت�ضتخدم  ل  �لدر��ضة  عينة  من   )%  49.8( ن�ضبة  و�أن  )�لتويرت(، 
�لن�ضتجر�م، و)44.9 %( من �لعينة ل ت�ضتخدم �لفايرب.

�أظهرت �لنتائج �أّن بد�ية عملية تبني �ضبكة �لفي�ضبوك لدى . 9
2011م  عام  وحتى  عام2007م،  من  �بتد�ًء  كانت  �لدر��ضة  عينة 
ما  وهذ�  2014م،  عام  ملحوظ  ب�ضكل  �رتفعت  ثم  كثيفة،  ب�ضورة 

يتطابق مع ما تركز عليه نظرية �نت�ضار �مل�ضتحدثات.
2010م،  �لتويرت جاءت عام  �أنَّ كثافة تبني  �لنتائج  وبينت 
�لدر��ضة، فيما بلغت كثافة تبني  %( فقط لدى عينة  وبن�ضبة )8.4 
�لدر��ضة،  عينة  لدى  م(   2010 )2007م-  عامي   �ليوتيوب خالل 
كثافة  جاءت  �آب  �لو�ت�س  �أما  %(؛  و)13.6   )%  13.3( وبن�ضبة 
%(، وكانت   22.4( بن�ضبة  �لدر��ضة  لدى عينة  2012م  تبنيه عام 
عمليات تبنيه بكثافة بد�أت عام 2010م. �أظهرت �لنتائج �أّن �لن�ضبة 
�أما   ،)%  16.4( وبن�ضبة  2013م،  عام  كانت  �لفايرب  تبنت  �لتي 
 ،)%  6.2( وبن�ضبة  2014م،  عام  كانت  �لتلجر�م  تبنى  من  ن�ضبة 
�أما �لن�ضتجر�م فكانت خالل �أعو�م 2012م، و2013م، و2014م، 
وهي على �لتو�يل: )10.9 %(، و)10.2 %(، و)16 %(، و�نخف�ضت 

ن�ضبة من تبنى Wechat لدى عينة �لدر��ضة عمومًا.
وتت�ضمن . 1  ،)%  68( بن�ضبة  �ملتنوعة  �ملو��ضيع  ��ضتحو�ذ 

هذه �ملو��ضيع: �ل�ضيا�ضة، و�لقت�ضاد، و�لثقافة، و�لفنية، و�لريا�ضة، 
و�لعائلية  �لجتماعية  �ملو��ضيع  جاءت  ثم  و�لعلمية،  و�لدينية، 

بن�ضبة )10 %(.
درجة . 2 حيث  من  �لأوىل  �ملرتبة  على  �لفي�ضبوك  ��ضتحو�ذ 

تف�ضيل ��ضتخد�مه با�ضتمر�ر لدى عينة �لدر��ضة، وبن�ضبة )60.1 %(، 
ثم �لو�ت�س �آب يف �ملرتبة �لثانية، وبن�ضبة )23.1 %(، ثم �ليوتيوب 
�لدر��ضة  %(، و�أّن ��ضتخد�م عينة  �لثالثة، وبن�ضبة )8.7  يف �ملرتبة 
 ،)%  28.7( وبن�ضبة  يوميًا،  فاأكرث  �ضاعات  ل�ضت  �لفي�ضبوك  ل�ضبكة 
 16.2( وبن�ضبة  يوميًا،  خم�س(  من  �أقل  �إىل  �ضاعات  )�أربع  من  ثم 
بن�ضبة  يوميًا،  �ضاعات  �أربع  من  �أقل  �إىل  �ضاعات  ثم من ثالث   ،)%
معياري  وبانحر�ف   )4.44( �حل�ضابي  �ملتو�ضط  وبلغ   ،)%  15.2(
مقد�ره )2.032(، ولقد �رتبطت هذه �لنتيجة �رتباطًا وثيقًا بنظرية 

�ل�ضتخد�مات و�لإ�ضباعات.
بن�ضبة . 3 �ل�ضهرة  خالل  �ملف�ضلة  �ل�ضبكة  ��ضتخد�م  تركز 

)38.2 %(، ثم يف فرتة �مل�ضاء بن�ضبة )30.4 %(، ومن ثم يف فرتة 
%(؛ وقد بلغ �ملتو�ضط �حل�ضابي )3.68(،  �لليل بن�ضبة )22.2  �آخر 

وبانحر�ف معياري مقد�ره )1.029(.
�أو �ملعرفة على ما . 4 �لوعي  ��ضتحو�ذ مرحلة  �لنتائج  بينت 

ن�ضبته )29.6 %( يف �لرتتيب �لأول، بينما جاءت مرحلة �لتجربة �أو 
�لتطبيق يف �لرتتيب �لثاين، و��ضتحوذت على ما ن�ضبته )31.3 %(، 
ثم جاءت مرحلة �لهتمام و�لقتناع يف �لرتتيب �لثالث، و��ضتحوذت 
على ما ن�ضبته )25.8 %( لدى عينة �لدر��ضة، ثم ��ضتحوذت مرحلة 
�لقر�ر على �لرتتيب �لر�بع كاأعلى ن�ضبة )25.3 %(، ثم جاءت مرحلة 
 )%  29.8( ن�ضبته  ما  وهو  �خلام�س،  �لرتتيب  يف  و�لتاأكيد  �لتبني 

لدى عينة �لدر��ضة.
�أعلى . 5 على  �ل�ضتخد�م  �ضهولة  ��ضتحو�ذ  على  �لنتائج  دلت 

�لفي�ضبوك  ��ضتخد�م �ضبكة  %(، ك�ضبب ور�ء  ن�ضبة ومقد�رها )30.7 
تو�فر  ثم  ومن   ،)%  20( بن�ضبة  �لجتياز  ثم  �لدر��ضة،  عينة  لدى 

 )%  10.9( منهما  ولكل  �ملح�ضو�ضة،  و�لفائدة  �لت�ضال  متطلبات 
وبانحر�ف   ،)3.28( �حل�ضابي  �ملتو�ضط  وبلغ  �لدر��ضة؛  عينة  لدى 

معياري مقد�ره )1.985(.
طقو�ضي . 6 كد�فع  و�لت�ضلية  �لرتفيه  ��ضتحو�ذ  �لنتائج  بينت 

مبا�رش ور�ء ��ضتخد�م �لفي�ضبوك ثم �لو�ت�س �آب، وبن�ضبة )26.7 %(؛ 
يف  طقو�ضي  كد�فع  �مللل  من  و�لتخل�س  �لفر�غ  وقت  ملء  جاء  ثم 
�ملرتبة �لثانية ور�ء ��ضتخد�م عينة �لدر��ضة لل�ضبكة �ملف�ضلة، وبن�ضبة 
�لثالثة  �ملرتبة  لتو�فرها يف  �ل�ضبكة  ��ضتخد�م  ثم جاء   ،)%  19.6(
ولرتباطها  �لعادة  بحكم  �ل�ضبكة  ��ضتخد�م  ثم   ،)%  15.1( بن�ضبة 
وبلغ   ،)%  11.3( بن�ضبة  �لدر��ضة  عينة  لدى  �ملحمول  بالهاتف 

�ملتو�ضط �حل�ضابي )4.39(، وبانحر�ف معياري مقد�ره )2.186(.
دلت �لنتائج على ��ضتحو�ذ معرفة �آخر �لأخبار و�لأحد�ث . 7

�ضبكة  ��ضتخد�م  ور�ء  نفعي  د�فع  كاأبرز  �ملختلفة  و�لتطور�ت 
�لفي�ضبوك، وبن�ضبة )28.4 %( لدى عينة �لدر��ضة، ثم جاء �لتو��ضل 
�آخر  مع �لأ�ضدقاء و�ملخت�ضي وتبادل �خلرب�ت معهم كد�فع نفعي 
عينة  لدى   )%  16.7( وبن�ضبة  �ملف�ضلة،  �ل�ضبكة  ��ضتخد�م  ور�ء 
�لدر��ضة، فيما جاء د�فع تبادل �لر�ضائل �لن�ضية، و�ملو�ضيقا، و�ل�ضور، 
ويرتبط   ،)%  10.7( وبن�ضبة  �لثالثة،  �ملرتبة  يف  �لفيديو  ومقاطع 
�إىل جانب �لفي�ضبوك، وبلغ  �آب بالدرجة �لأوىل  �لد�فع بالو�ت�س  هذ� 
�ملتو�ضط �حل�ضابي )3.94(، وبانحر�ف معياري مقد�ره )2.547(، 
�لأمر �لذي يعني �أنَّ �لدو�فع �لنفعية ور�ء ��ضتخد�م �ل�ضبكة �ملف�ضلة 
تتمحور حول تطور �ملعارف �لعلمية، ومو�كبة �لتقنيات �ملعا�رشة، 
�إىل  معهم،  �خلرب�ت  وتبادل  و�ملخت�ضي  �لأ�ضدقاء  مع  و�لتو��ضل 
جانب تنمية مهار�ت �لت�ضال و�لتو��ضل من مفرد�ت عينة �لدر��ضة.

بينت �لنتائج تعدد �خلدمات و�لفو�ئد �لتي تقدمها �ل�ضبكة . 8
ثر�ء متو�ضطة طبقًا  �لدر��ضة، وبدرجات  لعينة  )�لفي�ضبوك(  �ملف�ضلة 
و)2.37(،   ،)2.47( �لتو�يل:  على  وهي  �حل�ضابية،  للمتو�ضطات 
و)2.29(،  و)2.14(،  و)2.50(،  و)2.40(،  و)2.25(،  و)1.98(، 
مع  يتطابق  ما  �أي  و�لفو�ئد،  �خلدمات  �أبعاد  ملختلف  و)2.44(، 

نظرية ثر�ء و�ضائل �لإعالم.
عينة �لدر��ضة لال�ضتخد�م �لفردي على �ل�ضتخد�م �جلماعي . 9

لل�ضبكة �ملف�ضلة، وبن�ضبة )65.1 %(، هذ� و�أو�ضحت �لنتائج تف�ضيل 
عينة �لدر��ضة ��ضتخد�م �ل�ضبكة �ملف�ضلة يف �ملنزل مقارنة بالأمكنة 

�لأخرى، وبن�ضبة )72.7 %(
معياري . 10 وبانحر�ف   ،)1.46( �حل�ضابي  �ملتو�ضط  وبلغ 

�لدر��ضة  عينة  �جتاه  �أنَّ  �لنتائج  وبينت  هذ�   .)0.870( مقد�ره 
 ،)%  53.3( وبن�ضبة  بالإيجابية،  تت�ضم  �لتقنية  �مل�ضتحدثات  نحو 
و��ضتحوذ �حلياد على ن�ضبة )26.9 %( لدى مفرد�ت عينة �لدر��ضة 
 ،)3.55( �حل�ضابي  �ملتو�ضط  وبلغ  �لتقنية،  �مل�ضتحدثات  حيال 

وبانحر�ف معياري مقد�ره )0.870(

مقرتحات الدراسة:
من . 1 �لفي�ضبوك  تتيحه  ما  �ل�ضبكات  بقية  توفري  �رشورة 

خدمات ومز�يا فنية.
�لأبناء . 2 ��ضتخد�م  �ضاعات  لعدد  �لأهل  تنظيم  �رشورة 

ل�ضبكات ومو�قع �لإنرتنت، و�رشورة توجيه وتر�ضيد �لأهل لأبنائهم 
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لطبيعة �ملحتويات �لو�جب �لرتكيز عليها لتحقيق دو�فع �ل�ضتخد�م 
�ملثلى. 
�أهمية �ملناق�ضات �لأ�رشية حول خمتلف �لظو�هر، خا�ضة . 3

�لكثيف  �ل�ضتخد�م  نتيجة  �ضارة  �آثار  �أية  لحتو�ء  �ل�ضباب،  ق�ضايا 
للطلبة ل�ضبكات �لتو��ضل �لتفاعلية

�أهمية توفري �أن�ضطة ترفيهية �أخرى يف �لو�قع �لجتماعي . 4
�لعامل  يف  طويلة  �ضاعات  ق�ضاء  �نعكا�ضات  من  للحد  �ملعا�س 

�لفرت��ضي.
�أهمية تخ�ضي�س م�ضاقات يف �ملر�حل �لثانوية و�جلامعية . 5

ُتعنى بالتعريف بهذه �ل�ضبكات، وطرق �ل�ضتخد�م، و�لدو�فع �لنفعية، 
و�لإ�ضباعات �ملفيدة �لتي ميكن �أن تتحقق منها، خا�ضة على م�ضتوى 

�إمناء مهار�ت �لتو��ضل �للفظية و�ل�ضورية.
�رشورة �إن�ضاء �ضبكة تو��ضل تفاعلية عربية ُتعنى بق�ضايا . 6

�ل�ضباب وم�ضكالتهم. 
�أهمية �إجناز بحوث خا�ضة مب�ضامي ما حتتويه ح�ضابات . 7

م�ضتخدمي �ضبكات �لتو��ضل �لتفاعلية.

املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 

�لتقرير . 1 �ضحيفة  �ل�ضحرية”،  و�لر�ضا�ضات  “�لإعالم  �ضربي،  �أحمد 
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