
يف حمافظة حفر حنو اإلعالم الرقمي اجتاهات الشباب اجلامعي 
 الباطن باململكة العربية السعودية 

 

 السبيعي بن مطلق د. سلمان
 السعودية -جامعة حفر الباطن   

 

 امللخص: 
في  ىجفت الجراسة إلى التعخف إلى اتجاىات الذباب الجامعي نحػ اإلعالم الخقسي      

اتبعت الجراسة مشيجية مدحية مغ خالل  محافطة حفخ الباشغ بالسسمكة العخبية الدعػدية،
أسفخت الشتائج عغ ( شالًبا وشالبة أجابػا عمى استبانة الجراسة. وقج 322عيشة عذػائية مغ )

والتخرز،  الشػعتعدى لستغيخي  ةعجم وجػد فخوق دالة إحرائًيا في اتجاىات أفخاد العيش
شالب الدشة الخابعة. وفي ضػء  في اتجاهكانت الفخوق في متغيخ الدشة الجراسية في حيغ 

 الشتائج قجم الباحث مجسػعة مغ التػصيات.
 الكمسات السفتاحية: االتجاىات. اإلعالم الخقسي. حفخ الباشغ. الدعػدية.
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اجتاهات الشباب اجلامعي حنو اإلعالم الرقمي يف حمافظة حفر 
 الباطن باململكة العربية السعودية 

 

 د. سلمان السبيعي
 السعودية -جامعة حفر الباطن 

 :مقدمة
يذيج العالع اليػم تصػًرا عمسًيا وتكشػلػجًيا متالحًقا، إذ ال تكاد تخمػ ساعة إال وفييا 

والتصػرات والسشجدات العمسية، التي تػفخ لإلندان خجمات عطيسة العجيج مغ االكتذافات 
 وتػفخ سبل الخاحة والدخعة في مجاالت الحياة السختمفة.

ومغ أىع ىحه السختخعات والسشجدات اإلعالم الخقسي الحي بات مغ أكثخ وسائل 
اإلعالم وأكثخ السختخعات أىسية لمسجتسع بذكل عام وفئة الذباب عمى وجو الخرػص، 
وبخاصة أنو بفزل التكشػلػجيا أصبح مغ أكثخ الػسائل جحًبا وإبياًرا لمذباب إذا ما قػرن 

 (.3128)السرخي وأبػ جبخ، باإلعالم التقميجي 
إن لإلعالم الخقسي مكانة متسيدة وأدواًرا متعجدة في  (3128إبخاىيع والحػراني) ويخى 

ية والثقافية وتغييخ سمػك األفخاد إلى تشذئة الذباب وتثقيفو وإرساء القيع والعادات االجتساع
األفزل عغ شخيق اىتسامو بشذخ الػعي وتبريخ الذباب بقزايا السجتسع وإبخاز قيع 

 التساسظ االجتساعي.
وتذتسل وسائل اإلعالم الخقسي عمى الحاسبات اإللكتخونية وعالع اإلنتخنت، والجخػل 

قل اإلعالم ونذخه بيغ قصاع ،كبيخ إلى شبكات التػاصل االجتساعي برفتيا أدوات فاعمة لش
 & Milerمغ الذباب، حيث بات يصمق عمى ىحا اإلعالم مدسى )اإلعالم الخقسي الحجيث( 

Lifer, 2010).) 
كسا إن اإلعالم الخقسي ىػ ذلظ اإلعالم الحي يقػم عمى الػسائل والتصبيقات 
التكشػلػجية الحجيثة التي تسثمت في شبكات التػاصل االجتساعي التي مكشت جسيػر الذباب 

يربح جدًءا فاعاًل مغ الخسالة االترالية، وضيػر مفاىيع مثل السػاشغ الرحفي، أو  أنمغ 
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كائًشا اترالًيا ججيًجا مغ نػعو )السرخي،  فييا عشرخ الذباب صحافة السػاشغ، التي غجا
3125.) 

ويتسيد اإلعالم الخقسي مثل مػاقع التػاصل االجتساعي، والفيدبػك، وتػيتخ، 
يمة اترال سخيعة ومؤثخة، سبأنو و  واالندتغخام، والدكايب، ولشيكجيغ، وسشاب شات وغيخىا

يػلة االنزسام إلييا واستخجاميا، وثخاء فقج يدخت احتياجات جسيػر الذباب، نطًخا لد
 (.(Makin, 2018محتػاىا اإلعالمي 

عالوة عمى إنيا غجت وسيمة إعالنية متاحة لتخويج ونذخ األفكار والدمع والخجمات 
والبزائع، باإلضافة إلى تدويج السدتخجميغ باألخبار والسعمػمات، فزاًل عغ تػفخ التدمية 

 (.3128م الخقسي )السرخي وأبػ جبخ، يو في كافة مػاقع اإلعالوالتخف
وقج ربط العجيج مغ الباحثيغ بيغ درجة قػة تأثيخ اإلعالم الخقسي وتكػيغ االتجاىات 

، كسا تبايشت نتائج الجراسات في تشاول (3126العجسي، لجى الذباب نحػ القزايا السختمفة )
غايات استخجامو ، وأىجاف و ( Jarrett, 2013اتجاىات الذباب نحػ اإلعالم الخقسي )

اتجاىات الذباب نحػ اإلعالم الخقسي تتأثخ بعجة  أنـ كسا بيشت الجراسات ( 3125الشسخ، )
عػامل اجتساعية واقترادية وثقافية ونفدية، عالوة عمى مشطػمة القيع الدائجة لجييع، 

 ,Stevens, Matthews, Woods & Brawnerوالسحتػى اإلعالمي السقجمة ليع 
ل ىحه الجراسات يالح  تػصيتيا بزخورة دراسة اتجاىات الذباب نحػ ومغ خال(، (2017

 اإلعالم الخقسي كطاىخة حجيثة ومؤثخة في قصاع ميع مغ قصاعات السجتسع العخبي.
ىجفت وفي ىحا الدياق تشاولت العجيج مغ الجراسات مػضػع اإلعالم الخقسي؛ حيث 

( لمتعخف عمى شبيعة وحجود التأثيخ الحي أحجثتو وسائل اإلعالم :311دراسة حدغ )
الحجيثة "الفزائيات ومػاقع التػاصل االجتساعية والسجونات" عمى شبيعة وشكل العالقات 
االجتساعية واالترالية داخل األسخة السرخية مقارنة باألسخة القصخية بحكع أن ىحه الػسائل 

جيجة لإلعالم البجيل. تكػنت الجراسة مغ عيشة كسية عذػائية متعجدة السخاحل وفخت فخصًا ع
" مفحػص، وعيشة كيفية أجخيت عمى ست مجسػعات نقاشية. تػصمت الجراسة 711حجسيا "

لمعجيج مغ الشتائج أىسيا: أن ىشاك إقباال كبيخا مغ جانب الذباب عمى السػاقع االجتساعية 
لفيذ بػك"، و"يػتيػب"، و"ماى سبايذ" مػاقع الرجارة بذبكة اإلنتخنت، حيث احتل "ا

كذبكات اجتساعية مفزمة ألفخاد العيشة الحيغ يعتبخون أن أصجقاءىع السخجع األول ليع في 
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حالة حجوث مذكمة ليع. كمسا شعخ األفخاد بالخرػصية في استخجام جياز الكسبيػتخ زاد 
عي، كحلظ يدداد التفاعل االجتساعي انعداليع عغ الػاقع وانخفس مدتػى تفاعميع االجتسا

بػجػد األب واألم ويشخفس بغيابيسا سػاء كان غيابا شبيعيا أو نفديا. كسا بيشت الشتائج أن 
ىشاك استخجاما لخسائل الجػال بذكل اجتساعي األمخ الحي أثخ إلى حج كبيخ عمى شبيعة 

 .ومدتػى التفاعل االجتساعي داخل كل مغ األسخة السرخية والقصخية
لذباب لػسائل تعخض امعخفة تأثيخ  إلى (3128) والحػراني دراسة إبخاىيع ىجفتو 
 اتبعت الجراسة مشيجيةعمى سمػكيات وأخالق الذباب السرخي.  الخقسي البجيلاإلعالم 
أضيخت الشتائج :ضسغ عيشة مغ الذباب السرخي أجابػا عمى استبانة الجراسة، حيث وصفية

لعيشة أثشاء استخجاميع مػاقع اإلنتخنت التفاعمية، حيث جاء درجة تأثخ سمػكيات أفخاد ا أن
األخبار أو التػاصل مع  في أثشاء متابعة يع)األعالم الججيج لو تأثيخ كبيخ عمى ردود أفعال

وجػد عالقة ارتباط ذات داللة إحرائية بيغ اعتساد الذباب و ، ىاألصجقاء( في السختبة األول
 .و تأثيخ ىحه الػسائل عمى سمػكياتوعمى وسائل اإلعالم الججيج وبيغ ل

( دراسة ىجفت إلى الكذف عغ اتجاىات (Vastly, 2017كسا أجخت  فاستمي 
واستخجامات الذباب الخوسي نحػ مػاقع التػاصل االجتساعي اإلخبارية. اتبعت الجراسة 

 ( شاًبا جامعًيا مغ جامعة سان25مشيجية مدحية مغ خالل عيشة عذػائية تع تصبيقيا عمى )
بصخسبيخج أجابػا عمى استبانة الجراسة، وقج أضيخت نتائج الجراسة أن مػاقع التػاصل 
االجتساعي وسيمة خبخية رقسية تػفخ مدايا السحتػى الستشػع واالترال الذخري، مسا يجعميا 

تديل إمكانية  ثخية بالسعمػمات واألخبار، كسا إن اتجاىات الذباب نحػىا إيجابية كػنيا
 ات معيشة، باإلضافة إلى الدخعة والخرػصية.الػصػل لسعمػم

( إلى لتعخف عمى العالقة بيغ مدتػيات 3128وىجفت دراسة السرخي وأبػ جبخ )
استخجام الجسيػر الفمدصيشي لإلعالم الخقسي ومدتػى السعخفة بقزايا الذباب، وتحميل 

ػر لقرايا مدتػيات السعخفة التي يحققيا اإلعالم الخقسي في زيادة وعي وإدراك الجسي
( مبحػثا مغ محافطات قصاع غدة، وبيشت 279الذباب، وشبقت الجراسة عمى عيشة قػاميا )

الشتائج أن الجسيػر الفمدصيشي يعتسج في التختيب األول عمى اإلنتخنت كسرجر في الحرػل 
وأن الجسيػر  % يدتخجمػن شبكة الفيذ البػك 85.8عمى السعمػمات، وأن ما ندبتو 

بستابعة قزايا الذباب الفمدصيشي، وأن اإلعالم الخقسي يذكل معارف  الفمدصيشي ييتع
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الجسيػر بقزايا الذباب بذكل متػسط، وىي ندبة تذيخ إلى مداىسة اإلعالم الخقسي في 
 زيادة معخفة الجسيػر بقزايا الذباب.

التعخف عمى تأثيخ شائعات  ( دراسة في مرخ ىجفت إلى3129قشاوي ) وأجخت
ة عمى الػعي االجتساعي لجى مدتخجمييا مغ خالل عجة أىجاف فخعية السػاقع اإلخباري

تسثمت في التعخف عمى إدراك السدتخجميغ لسفيػم الذائعات وكيفية التعامل معيا , معخفة 
تأثيخ الذائعات عمى الػعي االجتساعي  فيالجور الحى يقػم بو الشػع والعسخ والسؤىل العمسي 

شائعات السػاقع اإلخبارية عمى الػعى االجتساعي  لمسدتخجميغ , والتعخف عمى تأثيخ
لمسدتخجميغ وكيفية مػاجيتيا والترجي ليا, وذلظ مغ خالل تصبيق صحيفة استبيان 

مفخدة مغ مدتخجمي السػاقع اإلخبارية، وقج تػصمت الجراسة إلى: أن  511عمى  إلكتخونية
خ مؤكجة وغيخ معخوفة أنيا نذخ معمػمة غي ىيغالبية أفخاد العيشة يخون أن الذائعة 

كسا ,تدتيػى الجسيػر عشج نقز السعمػمات  التيالسرجر وتقػم عمى اإلثارة ونذخ األخبار 
يتعاممػن مع الذائعة عمى أنيا خبخ صحيح إلى أن   تػصمت إلى أن غالبية أفخاد العيشة

 ي متغيخ تعدى إلى  إحرائيةيثبت العكذ , وتػصمت الجراسة إلى أنو ال تػجج فخوق دالة 
 يعمى الػع اإللكتخونيةمجى تأثيخ شائعات السػاقع  في)الجشذ والعسخ( بيغ أفخاد العيشة 

تخجع  إحرائيةلجى مدتخجمييا , كسا أكجت الجراسة أنو تػجج فخوق ذات داللة  االجتساعي
 يعمى الػع اإللكتخونيةمجى تأثيخ شائعات السػاقع  يف يإلى متغيخ السدتػى التعميس

وفػق  الجامعيدتخجمييا لرالح السدتػيات التعميسية العميا )التعميع لجى م االجتساعي
(, وأن أىع أليات مػاجية الذائعات عبخ السػاقع اإلخبارية مغ وجية نطخ أفخاد يالجامع

 .العيشة وىى : تػفيخ السعمػمات الخسسية بذفافية كاممة لكافة السػاقع اإلخبارية
الحالية اتجاىات الذباب الجامعي في محافطة وتأسيًدا عمى ما سبق تتشاول الجراسة 

حفخ الباشغ بالسسمكة العخبية الدعػدية نحػ اإلعالم الخقسي؛ وبخاصة في ضل عجم تػفخ 
دراسات في بيئة الجراسة السحمية حػل ىحا السػضػع، وانتذار استخجام وسائل اإلعالم 

 الخقسي بيغ فئة الذباب.
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 :مشكلة الدراسة وأسئلتوا
تقػم الجراسة الحالية عمى إشكالية التعخف عمى اتجاىات الذباب الجامعي في 
محافطة حفخ الباشغ بالسسمكة العخبية الدعػدية نحػ اإلعالم الخقسي، وىحا بشاء عمى فخضية 
تػفخ السحتػى وتشػعو في وسائل اإلعالم الخقسي كتػيتخ مثاًل، وعجم وجػد الحػاجد السبخرة 

تفخضيا السجتسعات عمى الذباب ، ىحا شبعًا باإلضافة إلى جسمة مغ وغيخ السبخرة التي 
األسباب األخخى التي يفخضيا الػاقع السعير لمذباب الجامعي، وعجم تػفخ دراسات محمية 
 حػل السػضػع. لحلظ تتسثل مذكمة الجراسة الحالية في اإلجابة عغ األسئمة البحثية التالية:

حافطة حفخ الباشغ بالسسمكة العخبية الدعػدية ما اتجاىات الذباب الجامعي في م (2
 نحػ اإلعالم الخقسي؟

ىل ىشاك فخوق ذات داللة إحرائية في اتجاىات الذباب الجامعي في محافطة  (3
حفخ الباشغ بالسسمكة العخبية الدعػدية نحػ اإلعالم الخقسي تعدى لستغيخات 

 الجشذ، والتخرز، والدشة الجراسية؟
 أهمية الدراسة

ة الجراســـة فـــي الكذـــف عـــغ اتجاىـــات الذـــباب الجـــامعي فـــي محافطـــة حفـــخ تبـــخز أىسيـــ
البـــاشغ نحـــػ اإلعـــالم الخقســـي وذلـــظ مـــغ خـــالل مـــا تقجمـــو الجراســـة مـــغ نتـــائج ىامـــة لمجيـــات 
السعشية في مؤسدات التعميع العالي الدعػدي وىيئات اإلعالم القجيع والججيج. كسا تبخز أىسية 

ذباب الدعػدي نحػ اإلعالم الخقسي لسعخفـة نـػع اإلعـالم الجراسة في أىسية تحجيج اتجاىات ال
الـــحي يتعـــاشػن معـــو، وذلـــظ لتقـــجيع التػصـــيات السشاســـبة التـــي يسكـــغ أن تذـــخك الذـــباب فـــي 
مداعجة القائسيغ عمى اإلعالم الخقسي في تقجيع السحتـػى اإلخبـاري والتخفييـي والتعميسـي الـحي 

 يشاسب حاجات الذباب.
 إلجرائيةالتعريفات االصطالحية وا

( اإلعالم الخقسي بأنو "البيئة اإلعالمية القائسة 25: 3129ُتعّخف الخمحي ) اإلعالم الرقمي:
عمى تكشػلػجيا االتراالت والسدتخجمة في الحػاسيب الذخرية، والرحف اإللكتخونية، 

بأنيا وتمفاز الػاقع، ومػاقع التػاصل االجتساعي مثل تػيتخ وغيخىا". ويعخفيا الباحث إجخائًيا 
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وسائل نقل الخبخ الخقسية كسػاقع التػاصل االجتساعي مثل فيدبػك وتػيتخ والتي تتيح سيػلة 
 االنزسام واالستخجام والتفاعل لجى السدتخجم.

( االتجاىــات بأنيــا " حالــة مــغ االســتعجاد أو التأىــب 43: 3125)الدبيــجيُيعــّخف  االتجاهااات:
وتكــػن ذات تــأثيخ تــػجييي أو ديشــامي عمــى  العرــبي والشفدــي، تــشطع مــغ خالليــا خبــخة الفــخد

اســـتجابة الفـــخد لجسيـــع السػضـــػعات والسػاقـــف التـــي تدـــتثيخىا ىـــحه اإلجابـــة". وإجخائًيـــا يعخفيـــا 
الباحــث بأنيــا الترــػرات السعخفيــة والدــمػكية واالنفعاليــة التــي يتبشاىــا الذــباب الدــعػدي نحــػ 

 د التالية:كسا تعكديا أداة الجراسة ضسغ األبعا إلعالم الخقسيا
 باإلعالم الخقسي.ويذيخ إلى السعمػمات التي لجى الفخد والستعمقة  المعرفي:
ويتسثل في األفعال التي يقػم بيا الفخد أو يعسل عمى الـجفاع عشيـا أو تدـييميا فيسـا  الدلهكي:
 باإلعالم الخقسييترل 

 باإلعالم الخقسي.ويعبخ عغ تقػيسات الفخد لكل ما يترل  االنفعالي:
 حدود الدراسة ومحدداتها

 م:3129/312: تع إجخاء الجراسة في العام الحدود الزمانية
 تع تصبيق الجراسة في محافطة حفخ الباشغ بالسسمكة العخبية الدعػدية. الحدود المكانية:
 29اقترخت عيشة الجراسة عمى الذباب والذابات الجامعييغ مغ أعسار  الحدود البذرية:
 سشة فسا فػق.

اقترخت الجراسة عمى البحث في اتجاىات الذباب نحػ اإلعالم الخقسي  المهضهعية: الحدود
 وبخاصة مػقع تػيتخ.

 :الطريقة واإلجراءات
يتشاول ىحا الجدء مغ الجراسة وصفًا لسجتسع الجراسة وعيشتيا، وشخيقة اختيارىا، 

ضافة إلى أداة واإلجخاءات التي تع استخجاميا مغ قبل الباحث لتحقيق أىجاف الجراسة، باإل
الجراسة، واإلجخاءات التي تع اتباعيا لمتأكج مغ صجقيا، وثباتيا، وإجخاءات التصبيق، والصخق 

 جمة في معالجة البيانات وتحميميا.اإلحرائية السدتخ
تكــػن مجتســع الجراســة مــغ جسيــع الذــباب الجــامعي الجارســيغ فــي مجتمااا الدراسااة وعي:تهااا:  
التقشيــة، وجامعــة حفــخ البــاشغ( بالسشصقــة الذــخقية بالسسمكــة العخبيــة السخحمــة الجامعيــة ) الكميــة 
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اختيـار عيشـة عذـػائية شبقيـة مكػنـة  تـعو  وشـابة. ( شـاًبا 35347الدعػدية، والبالغ عجدىع )
( شالًبا وشالبة مغ مجتسع الجراسة األصـمي لغايـات تصبيـق الجراسـة الحاليـة، ويبـيغ 322مغ )

 السئػية لعيشة الجراسة ( التكخارات والشدب 2الججول )
 (2ججول )
 متغيخات الجراسةحدب  التكخارات والشدب السئػية

 الشدبة التكخار الفئات 
 45.0 95 ذكخ الجشذ

 55.0 116 أنثى 
 68.2 144 إنداني التخرز

 31.8 67 عمسي 
 29.9 63 سشة أولى السدتػى الجراسي

 33.6 71 سشة ثانية 
 14.7 31 سشة ثالثة 
 21.8 46 رابعةسشة  
 100.0 211 السجسػع 

لتحقيق أىجاف الجراسة قام الباحث بالعػدة إلى األدب الشطخي والجراسات أداة الدراسة: 
( 3129؛ الخمحي، 3128؛ إبخاىيع، 3128السرخي وأبػ جبخ، الدابق مثل دراسات )

الذباب الجامعي في ( فقخة تقيذ اتجاىات 42إلعجاد أداة الجراسة الحالية التي تكػنت مغ )
 محافطة حفخ الباشغ بالسسمكة العخبية الدعػدية نحػ اإلعالم الخقسي.

 :صدق األداة
 (9) عمى لألداة  األولية األداة وذلظ بعخض الرػرة صجق مغ التأكج تع صدق المحكمين:  . أ

الجامعات  في والقياس والتقػيع اإلرشاد الشفدي والتخبػي  في مغ الستخرريغ محكسيغ
 ومجى بشائيًا،داة األ فقخات مجى وضػح عغ رأييع إبجاء السحكسيغ مغ شمب الدعػدية، وقج

 فقخة كل انتساء لقياسو، ومجى ما وضعت قياس األداة في فقخات مغ فقخة كل صالحية
 أيًزا شمب كسا .الفقخات ووضػح الرياغة المغػية وسالمة دقة بيا، ودرجة الخاص لمسجال
 اإلضافة أو بعزيا ححف أو األداة  فقخات صياغة عمى تعجيالت أي إدخال السحكسيغ مغ
وقج حطيت األداة بسػافقة السحكسيغ مع إدخال بعس التعجيالت المغػية واإلمالئية، وقج ، إليو

 بعج تعجيل بعزيا وتعجيل األخصاء الشحػية واإلمالئية. ( فقخة38)استقخت األداة عمى 
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الستخخاج دالالت صجق االتداق الجاخمي لمسقياس،  صدق االتداق الداخلي:  . ب
استخخجت معامالت ارتباط فقخات السقياس مع الجرجة الكمية ومع السحػر التي تشتسي 

( شالبًا وشالبة، حيث 41إليو في عيشة استصالعية مغ خارج عيشة الجراسة تكػنت مغ )
ي صػرة معامل ارتباط بيغ أن معامل االرتباط ىشا يسثل داللة لمرجق بالشدبة لكل فقخة ف

كل فقخة وبيغ الجرجة الكمية مغ جية، وبيغ كل فقخة وبيغ ارتباشيا بالسحػر التي تشتسي 
 إليو، وبيغ كل محػر والجرجة الكمية مغ جية أخخى 
 ( 3ججول )

 صجق االتداق الجاخمي لألداة 

 معامل االرتباط رقع الفقخة
 مع البعج

 معامل االرتباط
خةرقع الفق مع األداة   معامل االرتباط 

 مع البعج
 معامل االرتباط
 مع األداة 

1 .502** .621** 2: .471** .370* 
2 .440* .441* 20 .432* .533** 
3 .388* .384* 32 .621** .456* 
4 .367* .593** 33 . 492** . 419* 
5 .692** .439* 34 . 723** .423* 
6 .395* .524** 35 . 831** . 432* 
7 .575** . 554** 36 .375* .453* 
8 .513** .730** 37 .439** .608** 
9 .550** .642** 38 .521** .498** 
10 .533** .530**  
11 .430** .395* 
12 .480** . 393* 
13 .401* . 705** 
14 .492** . 594** 
15 .566** .529** 
16 .542** .444* 
17 .382* . 828** 
(.1.12(.   **دالة إحرائيا عشج مدتػى الجاللة )1.16إحرائيا عشج مدتػى الجاللة )*دالة   
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(  أن معامالت ارتباط الفقخات بالبعج والجرجة الكمية كانت دالة 3يتزح مغ الججول )
مسا ، لحلظ لع يتع ححف أي مشيا(، 1.12( و)1.16= ) αإحرائيا عشج مدتػيات الجاللة 
 جق عال ومالئع ألغخاض الجراسة الحالية.يذيخ إلى تستع السقياس بر

 ثبات أداة الدراسة:
-testلمتأكج مغ ثبات أداة الجراسة، فقج تع التحقق بصخيقة االختبـار وإعـادة االختبـار )

retest بتصبيق السقياس، وإعادة تصبيقو بعج أسبػعيغ عمى مجسػعة مغ خارج عيشة الجراسة )
تـع حدـاب معامـل ارتبـاط بيخسـػن بـيغ تقـجيخاتيع فـي  ( شالًبـا وشالبـة، ومـغ ثـع41مكّػنة مغ )

الســختيغ. وتــع أيزــًا حدــاب معامــل الثبــات بصخيقــة االتدــاق الــجاخمي حدــب معادلــة كخونبــاخ 
( يبيغ معامل االتداق الجاخمي وفق معادلة كخونباخ ألفـا وثبـات اإلعـادة 4ألفا، والججول رقع )

 واعتبخت ىحه القيع مالئسة لغايات ىحه الجراسة.
 (4ججول )

 وثبات اإلعادة لمسجاالت والجرجة الكمية معامل االتداق الجاخمي كخونباخ ألفا
 االتداق الجاخمي ثبات اإلعادة 

 1.92 2:.1 االداة ككل
 المعيار اإلحرائي:

تع اعتساد سمع ليكخت الخساسي لترحيح أدوات الجراسة، بإعصاء كل فقخة مغ فقخاتو 
( معارض بذجة, معارض ,محايج, مػافق, مػافق بذجةالخسذ )درجة واحجة مغ بيغ درجاتو 

( عمى التختيب، وقج تع اعتساد السقياس التالي ألغخاض 2، 3، 4، 5، 6وىي تسثل رقسيًا )
 -4.79 مغ،  متػسصة  4.78 -3.45 مغقميمة،     3.44 -2.11مغ  تحميل الشتائج:

 كبيخة   6.11
 استخجام السعادلة التالية:وقج تع احتداب السقياس مغ خالل وىكحا: 

 (2الحج األدنى لمسقياس ) -( 6الحج األعمى لمسقياس )
 (4عجد الفئات السصمػبة )          

     6-2            =2.44  
       4                           

 إلى نياية كل فئة.  (2.44)ومغ ثع إضافة الجػاب 
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ما اتجاهات الذباب الجامعي في محافظة حفر ال:تائج المتعلقة بالدؤال األول وم:اقذتها: 
 الباطن نحه اإلعالم الرقمي؟

السعيارية لإلجابة عغ ىحا الدؤال تع استخخاج الستػسصات الحدابية واالنحخافات  
والججول أدناه  التجاىات الذباب الجامعي في محافطة حفخ الباشغ نحػ اإلعالم الخقسي،

 يػضح ذلظ.
 (5ججول )

مختبة التجاىات الذباب الجامعي في محافطة حفخ الباشغ نحػ اإلعالم الخقسي الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية 
 تشازليًا حدب الستػسصات الحدابية

المتهسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري 

 المدتهى 

 متػسط 1.084 3.69 اإلعالم الخقسي يدودني بسعمػمات عغ قزايا ميسةأشعخ أن  27 2
 متػسط 9051. 3.68 .أعتبخ أن وسائل اإلعالم الخقسي تذكل متشفًدا لمذباب لمتعبيخ عغ آرائيع بحخية 24 3
 متػسط 1.011 3.67 .أثق بأخبار ومعمػمات اإلعالم الخقسي 31 4
 متػسط 9481. 3.67 اإلعالم الخقسي كتػيتخأعتقج أني متعمق بتصبيقات  22 5
 متػسط 1.089 3.66 .أنرح الذباب بالجخػل إلى تصبيقات اإلعالم الخقسي 38 6
 متػسط 1.019 3.65 .أعتقج أن مػاقع اإلعالم الخقسي مدمية 35 7
 متػسط 1.037 3.65 .يحػز اإلعالم الخقسي عمى الكثيخ مغ اىتسامي 37 8
 متػسط 1.122 3.64 .اإلعالم الخقسي مفيج ليأعتقج أن  3 9
 متػسط 1.057 3.64 .أشعخ أن اإلعالم الخقسي يخاشب الذباب بمغة مفيػمة 5 :
 متػسط 9431. 3.64 .أعتقج أن اإلعالم الخقسي يػسع مجاركي الدياسية واالجتساعية 26 21
 متػسط 1.140 3.64 .الحياةأرى أنو البج مغ تػضيف اإلعالم الخقسي في كافة مشاحي  34 22
 متػسط 1.093 3.64 .أشجع زمالئي عمى االستفادة مغ تصبيقات اإلعالم الخقسي مثل تػيتخ 33 23
 متػسط 9471. 3.64 .أثق باألشخاص السػجػديغ عمى مػاقع اإلعالم  الخقسي 36 24
 متػسط 1.031 3.63 أشعخ أن اإلعالم الخقسي وسيمة فعالة لمتعخف إلى أخبار العالع 6 25
 متػسط 9391. 3.63 .أعتقج أن اإلعالم الخقسي شػر مفاىيسي الدياسية 9 26
 متػسط 1.147 3.61 .أعتقج أن اإلعالم الخقسي شػر مفاىيسي االجتساعية 2 27
 متػسط 1.058 3.59 .أثخ اإلعالم الخقسي في تججيج حياتي وكدخ الخوتيغ والسمل لجي : 28
 متػسط 9411. 3.56 .مياراتي في التػاصل الحقيقي مع اآلخخيغأشعخ بزعف  7 29
 متػسط 9571. 3.55 .أصبحت أشعخ باالغتخاب عغ محيصي الحقيقي بدبب اإلعالم الخقسي 8 :2
 متػسط 1.084 3.52 .أشعخ بالشجم لجخػلي مػاقع اإلعالم الخقسي 4 31
 متػسط 1.358 2.77 .أرى أن تصبيقات اإلعالم الخقسي مزيعة لمػقت 28 32
 متػسط 1.228 2.76 .أشعخ أن استخجام اإلعالم الخقسي السفخط سبب لمقمق :2 33
 متػسط 1.187 2.75 .أشعخ أن كثخة السعمػمات في وسائل اإلعالم الخقسي تذتت أفكاري  32 34
 متػسط 1.454 2.74 .أشعخ أن اإلعالم الخقسي يؤثخ سمًبا عمى تحريمي العمسي 21 35
 متػسط 1.173 2.73 .أشعخ أن استخجام اإلعالم الخقسي يكدب الفخد عادات غيخ أخالقية 25 36
 متػسط 1.435 2.72 .أؤيج إغالق وسائل اإلعالم الخقسي كسػاقع التػاصل االجتساعي 23 37
 متػسط 1.285 2.69 .أرى أن اإلعالم الخقسي عالع وىسي ال عالقة لو بػاقع الحياة 29 38
 متػسط 6181. 3.39 الكميةالجرجة   
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، (:4.7 -:3.7الستػســصات الحدــابية قــج تخاوحــت مــا بــيغ )أن ( 5يبــيغ الجــجول ) 
أشعخ أن اإلعالم الخقسي يدودني بسعمػمـات  " والتي تشز عمى( 27رقع ) ةحيث جاءت الفقخ 
بيشسـا ، وبجرجـة متػسـصة (:4.7في السختبة األولى وبستػسط حدابي بمغ )" عغ قزايا ميسة 

أرى أن اإلعـــالم الخقســـي عـــالع وىســـي ال عالقـــة لـــو بػاقـــع  "ونرـــيا ( 29)رقـــع  ةجـــاءت الفقـــخ 
وبمـــغ الستػســـط  .وبجرجـــة متػســـصة (:3.7بالسختبـــة األخيـــخة وبستػســـط حدـــابي بمـــغ )" الحيـــاة 

( وبجرجة متػسصة. وتبجو ىحه الشتيجة مبـخرة؛ فتػسـط اتجاىـات :4.4الحدابي لمسجال ككل )
اإلعـالم الخقســي يـجلل عمـى إقبــاليع عميـو وعمــى التصبيقـات ذات الرــمة  الذـباب الجـامعي نحــػ

مثل فيدبػك وتـػيتخ وغيخىـا، حيـث عـغ اإلعـالم الخقسـي يـػفخ لمذـاب محتـػى  إخبـاري متشـػع 
مغ كافة أنحاء العالع، وىـحا السحتـػى الثـخي يدـيل عمـى الذـباب الػصـػل إليـو وتشاقمـو، حيـث 

اب لمتعبيــخ عــغ آرائــو السجتسعيــة والدياســية بحخيــة، مــشقذ لمذــ –بحدــب رأي العيشــة  –غشــو 
 عالوة عمى كػنو وسيمة مفيجة لمتعمع واالشالع، ومرجر مػثػق لإلخبار.

كسا يسكغ القػل أن تػفخ وسائل الجخػل إلى مػاقع اإلعالم الخقسي كالحػاسيب واألجيدة 
ار مشو، وبالتالي مغ الحكية في أي مكان وزمان، تديج مغ استخجام الذباب لو واستقاء األخب

أكثخ مغ سمبياتو، وفي ذلظ يؤكج ماكيغ  السشصقي أن تكػن اتجاىاتيع حػل إيجابياتو
Makin, 2018) مثل مػاقع التػاصل االجتساعي، والفيدبػك، وتػيتخ، ( أن اإلعالم الخقسي

واالندتغخام، والدكايب، ولشيكجيغ، وسشاب شات وغيخىا تتسيد بأنيا وسيمة اترال سخيعة 
ومؤثخة، فقج يدخت احتياجات جسيػر الذباب، نطًخا لديػلة االنزسام إلييا واستخجاميا، 

 وثخاء محتػاىا اإلعالمي.
( التي بيشت وجػد اتجاىات جيجة حػل وسائل :311واتفقت الشتيجة مع نتيجة دراسة حدغ )

الشتيجة مع  اإلعالم الخقسي كػنيا قجمت بجياًل جيًجا لػسائل اإلعالم التقميجي. كسا اتفقت
( التي بيشت ووجػد عالقة ارتباط ذات داللة إحرائية 3128نتيجة دراسة إبخاىيع والحػراني )

  .بيغ اعتساد الذباب عمى وسائل اإلعالم الججيج وبيغ لو تأثيخ ىحه الػسائل عمى سمػكياتو
أن مػاقع التػاصل االجتساعي وسيمة  (Vastly, 2017)  كسا أشارت دراسة فاستمي

خبخية رقسية تػفخ مدايا السحتػى الستشػع واالترال الذخري، مسا يجعميا ثخية بالسعمػمات 
واألخبار، كسا إن اتجاىات الذباب نحػىا إيجابية كػنيا تديل إمكانية الػصػل لسعمػمات 

 .معيشة، باإلضافة إلى الدخعة والخرػصية
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ق ذات داللة إحرائية في هل تهجد فرو: ال:تائج المتعلقة بالدؤال الثاني وم:اقذتها
اتجاهات الذباب الجامعي نحه اإلعالم الرقمي تعزى لمتغيرات الج:س، والتخرص، 

 والمدتهى الدراسي.
تع استخخاج الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية  لإلجابة عغ ىحا الدؤال 

الجشذ، والتخرز، حدب متغيخات  تجاىات الذباب الجامعي نحػ اإلعالم الخقسيال
 والججول أدناه يبيغ ذلظ.والسدتػى الجراسي 

 (6ججول )
 تجاىات الذباب الجامعيالستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية ال

 الجشذ، والتخرز، والسدتػى الجراسيحدب متغيخات  نحػ اإلعالم الخقسي 
 

 
الستػسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 العجد

 95 6361. 3.48 ذكخ الجشذ
 116 5851. 3.25 أنثى 

 144 6211. 3.36 إنداني التخرز
 67 6161. 3.34 عمسي 

 63 623. 3.23 سشة أولى السدتػى الجراسي
 71 5571. 3.28 سشة ثانية 
 31 3681. 3.35 سشة ثالثة 
 46 7571. 3.62 سشة رابعة 

( تبايشًا ضاىخيًا في الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية 6) يبيغ الججول 
الجشذ، بدبب اختالف فئات متغيخات  تجاىات الذباب الجامعي نحػ اإلعالم الخقسيال

والتخرز، والسدتػى الجراسي ولبيان داللة الفخوق اإلحرائية بيغ الستػسصات الحدابية تع 
 (.7استخجام تحميل التبايغ الثالثي  ججول )

 (7ججول )
  اتجاىات الذباب الجامعي نحػ اإلعالم الخقسيعمى  الجشذ، والتخرز، والسدتػى الجراسيتحميل التبايغ الثالثي ألثخ 

 اإلحرائية الجاللة قيسة ف متػسط السخبعات درجات الحخية مجسػع السخبعات مرجر التبايغ
 016. 5.859 2.096 1 2.096 الجشذ

 6821. 1681. 060. 1 060. التخرز
 0121. 3.750 1.342 3 4.025 السدتػى الجراسي

   3581. 205 73.345 الخصأ
    210 80.224 الكمي
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 اآلتي: (7يتبيغ مغ الججول ) 
الجشذ، حيـث بمغـت قيسـة ( تعدى ألثخ 1.16=  جػد فخوق ذات داللة إحرائية )و  -

 لرالح الحكػر.، وجاءت الفخوق 1.127وبجاللة إحرائية بمغت  5.859 ف
التخرز، حيث ( تعدى ألثخ 1.16=  جػد فخوق ذات داللة إحرائية )عجم  -

 . 1.793وبجاللة إحرائية بمغت  1.2.79بمغت قيسة ف 
السدتػى الجراسي، حيث ( تعدى ألثخ 1.16=  جػد فخوق ذات داللة إحرائية )و  -

خوق الدوجية ، ولبيان الف1.123وبجاللة إحرائية بمغت  3.750بمغت قيسة ف 
الجالة إحرائيا بيغ الستػسصات الحدابية تع استخجام السقارنات البعجية بصخيقة شفيو 

 (.8كسا ىػ مبيغ في الججول )
يالح  مغ خالل الشتائج الدابقة أن اتجاىات الحكػر نحػ اإلعالم الخقسي أعمى مشيا 

خجام تصبيقات التػاصل لجى اإلناث، وربسا يعدى ذلظ إلى إقبال الحكػر بذكل أكبخ عمى است
االجتساعي؛ وبخاصة في الجػانب اإلعالمية واإلخبارية، كسا إن اإلناث أقل اىتساًما 
باألخبار التي قج ُتبث عمى ىحه السػاقع، في حيغ أن الحكػر أكثخ اىتساًما بو وبالتالي تتأثخ 

تجاىات كافة اتجاىاتيع نحػ اإلعالم الخقسي بدبب ىحا االىتسام. كسا بيشت الشتائج أن ا
الصالب وبغس الشطخ عغ تخرراتيع كانت متذابية نحػ اإلعالم الخقسي وربسا يعػد ذلظ 
إلى تشػع محتػى اإلعالم الخقسي، ومخاشبة مػاقعو مثل تػيتخ لكافة الذباب عمى اختالف 
ثقافاتيع وتخرراتيع، وبالتالي ال يػجج فخوق في اتجاىاتيع نحػ اإلعالم الخقسي والسحتػى 

يقػم بشذخه، وبخاصة أن السػاضيع الدياسية والثقافية واالجتساعية تدتيػي كافة شخائح  الحي
( التي 311وقج اتفقت ىحه الشتيجة مع نتيجة دراسة حدغ ) الذباب الجامعي دون استثشاء.

 بيشت وجػد إقبال كثيف مغ مختمف فئات الذباب عمى السػاقع اإلخبارية اإللكتخونية.
 (8ججول )

 ألثخ السدتػى الجراسي  شفيوالسقارنات البعجية بصخيقة 
  عمى اتجاىات الذباب الجامعي نحػ اإلعالم الخقسي

 سشة رابعة سشة ثالثة سشة ثانية سشة أولى الستػسط الحدابي 
     3.23 سشة أولى
    051. 3.28 سشة ثانية
   071. 121. 3.35 سشة ثالثة
  271. *10.34 *391. 3.62 سشة رابعة
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 (.1.16=  دالة عشج مدتػى الجاللة ) *
سشة  ( بيغα  =1.16)( وجػد فخوق ذات داللة إحرائية 8يتبيغ مغ الججول ) 

وبيغ كل مغ سشة أولى، وسشة ثانية مغ جية أخخى، وجاءت الفخوق لرالح  رابعة مغ جية
وربسا يعػد ذلظ إلى أن شالب الدشة الخابعة ىع مغ الخخيجيغ الحيغ سيخخجػن  سشة رابعة.

لمحياة العسمية خالل فتخة زمشية قريخة، وبالتالي ىع أكثخ اىتساًما باألخبار الدياسية والثقافية 
واالجتساعية السحيصة بيع مغ باقي الصالب الحيغ ال زالػا عمى مقاعج الجراسة، وتشحرخ 

غخاض يع إما بحاجاتيع التخبػية التي قج تتػفخ في السػاقع اإللكتخونية، أو ألمعطع اىتسامات
، وتختمف ىحه الشتيجة عغ نتيجة دراسة السرخي وأبػ جبخ التدمية والتخفيو عغ الشفذ

( التي بيشت وجػد فخوقات بيغ العيشات في االتجاىات 3129( وراسة قشاوي )3128)
قبال عميو؛ وربسا يعػد االختالف الختالف شبيعة عيشة وأسباب متابعة اإلعالم الججيج واإل
 الجراسة الحالية عغ ىحه الجراسات.

 التوصيات:
 في ضػء نتائج الجراسة يػصي الباحث بسا يمي:

أن تػفخ السؤسدات الجامعية الدعػدية مشرات إخبارية رقسية مػثػقة يسكغ أن  .2
اإلعالم الخقسي  يدتقي الصالب السعمػمات مشيا، بحيث تربح اتجاىاتو نحػ

 أفزل.
كثخ ت اإلعالم الخقسي مع تػفيخ قػائع ألتػعية الذباب الجامعي بإيجابيات وسمبيا .3

 السػاقع مػثػقية وشفافية في نقل الخبخ.
تقجيع مداقات حخة لمصمبة حػل اإلعالم الخقسي لتعخيفيع بو أكثخ، وكيفية االستفادة  .4

 مشو في الحياة العمسية والعسمية.
السديج مغ الجراسات حػل السػضػع مغ خالل الكذف عغ دور السؤسدات إجخاء  .5

الجامعية في نذخ ثقافة استخجام وسائل اإلعالم الخقسي، والكذف عغ مجى فاعمية 
 ىحه الػسائل.
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 .القاىخة، مرخ
 .367 -296(، 2)35. لخأي العامالسجمة السرخية لبحػث ااالجتساعية.  والعدلة الجدع

(. سمػكيات الذباب وعالقتيا بالسسارسات التفاعمية 3128إبخاىيع، دمحم والحػراني، نيمة. )
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Abstract 

 

The purpose of the study is to identify the attitudes of university youth 

towards digital media in Hafr al-Batin governorate in Saudi Arabia. 

The study adopted a survey approach through; a random sample of 

211 students who responded the questionnaire. The results showed 

that were no statistically significant differences in the attitudes of the 

sample due to gender and specialization variables. Meanwhile, the 

differences were in the study level variable for the attitudes of fourth 

year’s students. Based on the results, the researcher presented a set of 

recommendations. 
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