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استخدامات الشباب خلدمات البث التلفزيوني عبر اإلنترنت ومدى رضاهم عن هذه اخلدمات

مجلة البحوث اإلعالمية، كلية اإلعالم، جامعة األزهر 1536

ملخص الدراسة
ظهــرت  حديًثــا خدمــات البــث التلفزيونــي عبــر اإلنترنــت TV streaming apps and websites أو املنصــات 
الرقميــة، وهــي مواقــع أو تطبيقــات ميكــن مشــاهدتها مــن خــال اإلنترنــت دون احلاجــة إلــى حتميل ما يتم مشــاهدته.

 ،Generation Z وقــد تزامــن ظهــور هــذه اخلدمــات مــع ظهــور جيــل مختلــف مــن الشــباب واملراهقــن يطلــق عليــه
ــد مــن  ــل بالعدي ــى عــام2015، ويتســم هــذا اجلي ــد  1995 حت ــل هــو مــن موالي ــون أن هــذا اجلي وقــد حــدد  الباحث
الســمات وهــي: القــدرة الفائقــة علــى التعامــل مــع التكنولوجيــا ووســائل التواصــل االجتماعــي، االرتبــاط باألجهــزة 

التكنولوجيــة والهواتــف املحمولــة ، الرغبــة يف احلصــول علــى إشــباع حالــي.

تهــدف هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى اســتخدامات جيــل الشــباب واملراهقــن لهــذه اخلدمــات التلفزيونيــة عبــر 
اإلنترنــت، ومــدى رضاهــم عنهــا واإلشــباعات املتحققــة مــن اســتخدامها، يف  ضــوء التطــورات اجلديــدة لنظريــة 

االســتخدامات واإلشــباعات.

وقــد مت إجــراء دراســة ميدانيــة خــال شــهر فبرايــر2020 علــى عينــة عمديــة قوامهــا 212 مفــردة مــن الشــباب 
واملراهقــن مــن مواليــد عــام 1995حتــى عــام 2008، ومــن مشــاهدي خدمــات البــث التلفزيونــي عبــر اإلنترنــت. 

وتبــن مــن الدراســة أن هــذه اخلدمــات تشــبع احتياجــات األجيــال اجلديــدة مــن الشــباب واملراهقــن فيمــا يخــص 
دوافــع التســلية والدوافــع الطقوســية ودوافــع التفاعــل االجتماعــي، كمــا تبــن مــدى رضــا هــؤالء الشــباب واملراهقــن 
ــى التحكــم يف  ــم عل ــة وقدرته ــط رضاهــم عــن هــذه اخلدمــات باإلشــباعات املتحقق ــا ارتب عــن هــذه اخلدمــات، كم

املضمــون املقــدم.

الكلمات الدالة: البث التلفزيوني عبر اإلنترنت- االستخدامات واإلشباعات- املنصات الرقمية.

Abstract
       TV streaming apps or website became a very important phenomenon. Through 
these services, audience could watch the content easily with no need to upload it. In 
addition, generation Z , people who are born  from 1995 to 2008, is attracted to these 
platforms as their technicalities are appropriate for this generation’s characteristics. 
The aim of this study is to investigate how generation Z use these platforms in terms 
of the new application of uses and gratification theory. A survey had been distributed 
among 212 participants from Generation Z during February 2020.               
It was found that that TV streaming services satisfy the needs of the youth specially; 
entertainment, habitual and social interactions needs. Moreover, results revealed that 
youth are satisfied with these services. Also, youth satisfaction toward these services 
correlates positively with the gained gratifications and their technical control that they 
had over these platforms. 
Key words: Technical activity- Media satisfaction- Generation Z  - TV streaming –
uses and gratification..
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 TV streaming appsالتلفزيوني عبر اإلنترنت وهى:حديًثا خدمات البث  ظهرت 
/ websites    أو املنصات الرقمية، وهي مواقع أو تطبيقات ميكن مشاهدتها من خالل

اإلنترنت دون احلاجة إلى حتميل ما يتم مشاهدته، وميكن تقسيم هذه اخلدمات إلى عدة 
لتبث    YouTubeموقع الأقسام: فهناك القنوات التلفزيونية التي أنشأت لها قنوات عبر  

ا أنشأت لها   عليها كل ما تقدمه يف قنواتها التقليدية، وهناك القنوات التلفزيونية التي إمَّ
قناة   مثل  برامجها  عليه  لتبث  منفردة  وتطبيقات  وشاهد    MBCمواقع  شاهد  وموقعها 

VIP  وموقعه املصري  التلفزيون  وكذلك   ،Watch it   اإلنترنت من خالل تبث عبر  أو   ،
، وأخيًرا هناك اخلدمات التي تبث من خالل اإلنترنت فقط  Bein sportsقعها مثل  موا

تقليدية مثل:   تلفزيونية  لها قنوات  أن يكون    Wavo  ،Viuو   Netflix  ،Egybestدون 
أو   مجانية  ا  إمَّ اخلدمات  هذه  معظم  أن  املالحظ  ومن  العاملية،  اخلدمات  من  وغيرها 

  جلذب أكبر عدد ممكن من املشاهدين. باشتراكات بسيطة مخفضة  يف محاولة  

وقد تزامن ظهور هذه اخلدمات مع ظهور جيل مختلف من الشباب واملراهقني يطلق 
مواليد عام   Generation Zعليه الباحثون  يف  وقد حدده  ،  ٢٠١٥وحتى عام    ١٩٩٥، 

 ويتسم هذا اجليل بالعديد من السمات وهي: القدرة الفائقة على التعامل مع التكنولوجيا
املحمولة،   والهواتف  التكنولوجية  باألجهزة  واالرتباط  االجتماعي،  التواصل  ووسائل 
والرغبة يف احلصول على إشباع حالي، كما أن قدراته املرئية  تفوق مهارات القراءة لديه،  
لديهم   تزداد  الذي  الوقت  واحد، ويف  آن  املهام يف  بالعديد من  القيام  على  القدرة  ولديه 

وتز التنقل  االتصال  حرية  لديهم  يقل  أنه  إال  العاملية  القيم  تبني  يف  الفرصة  لديهم  داد 
 ).  (Turner, 2015, p104الشخصي  

املهام   متعدد  أنه  من  بالرغم  اجليل  ذلك  أن  أخرى  دراسات  -Multiوأوضحت 
tasking    ،أي قادر على القيام بأكثر من مهمة يف وقت واحد ، إال إنه أقل انتباًها وتركيًز

لدي أن  التي  كما  للمنتجات  إخالص  ولديه  املختلفة،  اخلدمات  من  عالية  توقعات  ه 
يستخدمها، كما أن بطء خدمة اإلنترنت يسبب له اإلحباط؛ باإلضافة إلى أن التخصيص  
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 Preparing for the Class  (وإضفاء الطابع الشخصي شيء هام جًدا بالنسبة له    
of 2021,2017,p.18.(  

مستوى عال من املهارات الرقمية لديه، والتي تتمثل يف كما يتسم هذا اجليل بوجود  
النقد واإلبداع واستخدام التكنولوجيا يف العمل أو التعليم  للوصول إلى أهداف محددة،  
كما أنهم لهم القدرة على املشاركة املجتمعية واالندماج يف املجتمع والتكيف مع التطورات  

  ). (Preparing for the Class of 2021,2017,p.18املختلفة

الشباب جيل  استخدامات  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  تهدف  هنا  من    -ومن 
اجليل لذلك  عنها    -املنتمني  رضاهم  ومدى  اإلنترنت  عبر  التلفزيونية  اخلدمات  لهذه 

واإلشباعات املتحققة من استخدامها يف  ضوء التطورات اجلديدة لنظرية االستخدامات  
  واإلشباعات. 

  للدراسة: اجتاهات حديثة يف نظرية االستخدامات واإلشباعات:اإلطار النظري 

    خلفية نظرية:   .أ
عام    إلى  النظرية  هذه  بدايات  قدمها  ١٩٥٩ترجع  للدراسات     Katzعندما 

على   بناًء  اإلعالمي  املضمون  يختار  اجلمهور  أن  على  النظرية  وتنص  اإلعالمية، 
بهذه االحتياجات، ويسعى   االحتياجات الشخصية، وبالتالي فهو جمهور نشط على وعي

 ,Hui-Fei, and Chi-Hua, 2017)  إلى إشباعها من خالل وسائل اإلعالم.
p4.(  

السلوك    - ١النظرية يف خمسة محاور أساسية؛ وهي:    Rubinخلَّص    ١٩٩٤ويف عام  
إن األفراد لديهم    -٢االتصالي: وهو القدرة على اختيار الوسيلة بناًء على دوافع محددة،  

هناك عدد من   -٣القدرة على اختيار وسائل االتصال إلشباع رغبات واحتياجات محددة،  
االتصالي، السلوك  تتوسط  والنفسية  االجتماعية  وسائل   - ٤  العوامل  بني  تنافس  هناك 

األفراد أكثر تأثيًرا من وسائل اإلعالم؛ ولكن    -٥اإلعالم جلذب انتباه اجلمهور،         
  ) .Haridakis and Whitmore,2006, p767)هذه العالقة ليست دائمة 

م الباحثون استخدامات اإلعالم إلى: استخدامات طقوسية   وهي   Ritualizedوقسَّ
   Instrumentalصة بتمضية الوقت والعادة، واستخدامات الوسيلة  االستخدامات اخلا

 & Haridakis  ويقصد بها استخدام وسائل اإلعالم للحصول على معلومات
Whitmore,2006,p768)   .(  
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ا عن اإلشباعات، فقد قسمها الباحثون إلى: إشباعات املحتوى وإشباعات العملية،   أمَّ
الناجتة وهي  املحتوى  إشباعات  توجيهية    فهناك  إشباعات  إلى:  وتنقسم  التعرض،  عن 

بها   ويقصد  اجتماعية  وإشباعات  البيئة،  ومراقبة  املعلومات  على  احلصول  بها  ويقصد 
ا إشباعات  أمَّ التي يحصل عليها وشبكة عالقاته االجتماعية،  املعلومات  الربط بني هذه 

إشباعات شبه توجيهية   العملية  فهي التي تنتج عن االرتباط بالوسيلة، والتي تنقسم إلى:
(الدفاع عن الذات، والقضاء على التوتر)، وإشباعات شبه اجتماعية (التخلص من امللل،  

 ). ٢٠١٤وتقليل الشعور بالوحدة)( منصور، 

كما فرَّق الباحثون بني اإلشباعات املدركة واإلشباعات املتحققة، وذكروا أنه كلما     
 Kink and). كلما زادت الفرصة يف اختيار الوسيلة  زادت اإلشباعات املدركة أو املتوقعة،  

Hess,2008, p20)        

وهي:  اإلعالم  وسائل  استخدامات  على  تؤثر  التي  الهامة  املتغيرات  بعض  وهناك 
إلى   باإلضافة  واالجتماعية،  والنفسية  الشخصية  السمات  الوحدة،  الفردية،  االختالفات 

االستخدام. آخرون  (Haridakis & Whitmore,2006,p768 كثافة  وذكر   .(
للوسيلة   الشخص  وصول  إمكانية  مدى  الوسيلة،  إتاحة  مدى  مثل:  أخرى  محددات 

   (Cooper and Tang,2009, P401).والتكلفة، العمر

بدقة،  للمفاهيم  لعدم  حتديدها  وذلك  الشديد؛  للنقد  النظرية  هذه  تعرضت  ولكن 
وم االستخدام  دوافع  مفهوم  بني  حقيقي  فصل  يوجد  ال  املدركة  حيث  اإلشباعات  فهوم 

أن  اعتبار  على  النقد  لها  ُيوجه  وكذلك  االستخدام.  من  املتحققة  اإلشباعات  ومفهوم 
واختياراتهم  باحتياجاتهم  وعي  على  ليسوا   GARCÍA, CRUZ andاملستخدمني 

GAONA, 2012, P3).( 

  اجتاهات حديثة:  -ب

وبعد التطورات التكنولوجية املتعددة وظهور مواقع التواصل االجتماعي   –ولكن حالًيا
املختلفة وأولوياته،    - والتطبيقات  باحتياجاته  إلى أن اجلمهور على وعي  الباحثون  خلص 

بل ظهر ما  يسمى بالهجرة   ويسعى إلشباع هذه االحتياجات من خالل  وسائل اإلعالم،
وهي االنتقال من وسيلة إلى أخرى إلشباع احتياجات    Media Migrationاإلعالمية  

أن   يثبت  ما  وهو  التعرض ملحتوى مشابه،  أو  أو لالستيضاح  والتسلية  املتعة  مثل  محددة 
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هذه  إلشباع  يشاهده  أن  يريد  مبا  وعي  وعلى  باحتياجاته  وعي  على  اجلمهور 
  ).  (Shade and Oliver,2015االحتياجات

الذي هو أساس نظرية   - أن مفهوم  نشاط اجلمهور)  ٢٠٠٠(    Ruggieroكما وضح  
واإلشباعات  ثالثة    -اإلستخدامات  خالل  من  احلديثة  بالتكنولوجيا  األصل  يف  يرتبط 

أن االستخدام ال   -٣تعدد املحتوى وسهولة الوصول إليه،    -٢التفاعلية،    -١مفاهيم وهي:  
بوقت محدد. إلى  (Tefertiller and Sheehan,2019,p 597) يرتبط  ، باإلضافة 

التقني   النشاط   مصطلح  أخرى  دراسات  أضافت  فقد     Technical activityذلك؛ 
للمحتوى   تعرضه  أثناء  الفرد  به  يقوم  الذي  والتقني  التكنولوجي  النشاط  به  ويقصد 

  ). (Tefertiller, 2018 اإلعالمي عبر اإلنترنت

ل االجتماعي هي كما أن هناك دراسات أكدت أن من دوافع استخدام مواقع التواص
املعلومات   مشاركة  الذات،  عن  التعبير  الوقت،  قضاء  املتعة،  املحتوى،  خلق  على  القدرة 

إيجابية   انطباعات  على  للحصول  الذات  وتقدمي  يطلبها،  ملن  االقتراحات  -Hui)وإبداء 
Fei, & Chi-Hua, 2017, p5) والوجدانية املعرفية  الدوافع  إلى  باإلضافة  هذا   .(

التي تعتبر من أهم دوافع استخدام مواقع والشخصية واال الواقع  جتماعية والهروب من 
قشتمر،    ) االجتماعي  العالقات،  ٢٠١٨التواصل  وتكوين  احلالية،  آخرون  وأضاف   .(

والوصول إلى شخصيات مشهورة، إلى جانب طبيعة املوقع نفسه كأهم العوامل التي تدفع 
االجتماعي التواصل  مواقع  الستخدام   Kim, Kim, Wang,  and)  املستخدمني 

Lee,2016)  اللحظات ومشاركة  والفضول،  االجتماعية،  الشهرة  آخرون  وأضاف   .
مجموعات   يف  -Pertegal, Oliva,  and Rodríguezوالدخول 

Meirinhos,2019). مواقع استخدام  دوافع  من  أن  وجدت  أخرى  دراسة  وهناك   .(
  .)Aref, 2013التواصل االجتماعي هو حتقيق املراقبة (

استخدام  من  املتحققة  اإلشباعات  على  للتعرف  الدراسات  من  العديد  أجريت  وقد 
اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي واملدونات أيًضا، فمثًال كانت أهم هذه اإلشباعات 
املتحققة من استخدام اإلنترنت: الترفيه والتواصل االجتماعي واملراقبة، وذكر آخرون أن 

ت املتحققة  الهوية  اإلشباعات  وتدعيم  واالجتماعية  الشخصية  العالقات  تقوية  يف:  تمثل 
 ) بالنفس  الثقة  زيادة  املزاج،  تعديل  اخليال،  املراقبة،   GARCÍA, et.alالشخصية، 

,2012, P 4,5 .(  
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االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام  من  املتحققة  اإلشباعات  ألهم  بالنسبة  ا  أمَّ
احلياة املدنية، كما وجد باحثون أن هناك نوعني  فكانت: الرضا عن الذات واملشاركة يف  

وهما:   االجتماعي،  التواصل  مواقع  استخدام  من  املتحققة  اإلشباعات  اإلشباع  من 
واحلفاظ    االجتماعي، اجتماعية،  عالقات  وتأسيس  األصدقاء  مع  التواصل  به:  ويقصد 

اإلشباع  و  على الصداقات القدمية، والبحث عن شريك حياة وغيرها، واإلشباع اآلخر ه
 .GARCÍA.et.al)ويقصد به: ممارسة التواصل االنتقائي الفعال مع اآلخرين    االتصالي،

2012, P 4,5).   

الذكية   التليفونات  استخدام  دوافع  على  للتعرف  الدراسات  من  العديد  وأجريت  بل 
(التواصل مع اآلخرين واالندماج يف   الجتماعية:وكانت أهم الدوافع تتمثل يف: الدوافع ا

متضية    –: (اللعبالتسليةدوافع    -(الثقة بالنفس والسعادة)  النفسية: الدوافع    -املجتمع)
 AL-Fadhli, and) العمل وغيره  –: (املعلومات النفعيةالدوافع    - التخلص من امللل)  -الوقت

Dashti, 2014) (التليفو استخدام  من  املتحققة  اإلشباعات  أن  تتمثل يف:  كما  الذكية  نات 
والتخصيص الدائم  اجلديدة   Customization التواجد  األجيال  تناسب  والتي 

الذكية   للتليفونات   Leiva Soto, Benavides Almarza and)واستخداماتها 

Wilkinson,2017.  .  

منوذج   أن  الدراسات  إحدى  أنشأه  MAINواقترحت   ٢٠٠٨عام     Sundarالذي 
تخدامات وإشباعات جديدة لإلعالم الرقمي، ويقترح النموذج  لإلعالم الرقمي يضيف اس

وهي:   الرقمي،  لإلعالم  خصائص  أربع  هناك  اإلنترنت  Modalityأن  أن  به  ويقصد   :
متعددة   بطرق  العرض  من  املشاهدة،    Different modesمتكن  أو  االستماع  مثل 

Agency  وحراس للمعلومة  يكونون مصدرًا  اإلنترنت  األفراد من خالل  أن  به  ويقصد   :
:  وهي التفاعلية والقدرة على تغيير املحتوى،   Interactivityبوابة للمعلومات املختلفة،  

املختلفة Navigabilityوأخيًرا الوسائل  عبر  التحرك  على  القدرة  به  ويقصد   : 
(Rathnayake and Winter,2018)  .  

د عرض مدى تطور نظرية االستخدامات واإلشباعات ومدى تناسبها مع اإلنترنت  وبع
البد   كان  للمستخدم،  التقني  بالنشاط  يتعلق  فيما  وخاصة  االجتماعي،  التواصل  ومواقع 
واإلشباعات  الدوافع  أهم  إلى  للوصول  النظرية  هذه  بتطورات  االستعانة  محاولة  من 

التلفزي  البث  خدمات  الستخدام  اجلمهور  املتحققة  مفهوم  ضوء  يف  اإلنترنت،  عبر  وني 
  النشط أو النشاط التقني أو التكنولوجي. 
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 الدراسات السابقة:

التلفزيوني عبر اإلنترنت،  البث  الدراسات احلديثة حول خدمات    فقد   أجريت بعض 

) قوامها  عينة  على  دراسة  إجراء  البث  ٧٩٠مت  خدمات  استخدام  دوافع  على  للتعرف   (
الدراسة  التلفزيوني عبر اإل التسلية واالسترخاء، وأكدت  الدوافع هي  نترنت، وكانت أهم 

زيادة الرضا واالجنذاب لهذه اخلدمات، كما أكدت الدراسة أنه كلما زاد اإلشباع املتحقق  
  ).Tefertiller, & Sheehan,2019من الوسيلة، زاد الرضا عن هذه الوسيلة ( 

سة ميدانية أخرى أجريت يف أمريكا وجاءت نتائج هذه الدراسة مؤكدة على نتائج درا
مستخدًما، ووجدت أنه كلما أدرك املستخدم أن خدمات البث التلفزيوني تشبع   ٣٣٣على  

احتياجاته بشكل أكبر من التلفزيون التقليدي كلما زاد من الرضا عن هذه اخلدمات، كما  
ل التعرض  من  تقلل  اإلنترنت  عبر  التلفزيوني  البث  خدمات  مميزات  إدراك  لتلفزيون  أن 

  . (Cha,2013 ) التقليدي

كما أجريت دراسة ميدانية يف الصني للتعرف على املمارسات االجتماعية الستخدام 
يجدون  املستخدمني  هؤالء  أن  الدراسة  وأوضحت  اإلنترنت،  عبر  التلفزيوني  البث 
يف   للدخول  وكذلك  والهدايا،  للتعليقات  للتفاعلية  املنصات  هذه  عبر  أكبر  مساحات 

 ,lu,Xia,Heo andWigdor)وى املقدم.حول املحت  Fan   Groupمجموعات املعجبني
2018).  

مت  ،  ويف محاولة للتعرف على مدى تفضيل هذه اخلدمات مقارنة بالتلفزيون التقليدي
البث   إلى خدمات  واالنتقال  التقليدي  التلفزيون  ترك  أسباب  على  للتعرف  دراسة  إجراء 

أثب  ٢٠٠التلفزيوني عبر اإلنترنت، ومن خالل دراسة مسحية على   النتائج متيز  فرد،  تت 
وإدراك   إدراك مميزات هذه اخلدمات  التقليدي، وكان  بالتلفزيون  هذه اخلدمات مقارنة 
اخلدمات  ومشاهدة  التقليدي  التلفزيون  مشاهدة  ترك  بني  العالقة  تتوسط  القيمة 

  ).(Tefertiller, 2018 التلفزيونية عبر اإلنترنت.

، حيث جاء من  Pew research centerوجاءت هذه الدراسة مؤكدة ملا توصل له  
أن   أُجريت يف أمريكا  العمرية من    %٦١خالل دراسة مسحية  الفئة    ١٨من اجلمهور من 

التلفزيون  ٢٩إلى   مشاهدة  نسب  تتصدر  التلفزيوني  البث  خدمات  كانت   )سنة 
Raine,2017)  
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دراسة أخرى أُجريت للتعرف على مدى استعداد املستخدمني لالشتراك يف خدمات  
قوامها    ثالب عينة  على  ميدانية  دراسة  خالل  فمن  من    ٤٩٠التلفزيوني،  شخًصا 

أن   الدراسة  أكدت  املحمولة،  الهواتف  خالل  من   التلفزيوني  البث  خدمات  مستخدمي 
هذه اخلدمات   ستخدامهناك العديد من العوامل التي حتدد مدى استعداد املستخدمني ال

تعة املتوقعة من هذه اخلدمات، إدراك مدى  منها: التأثير االجتماعي لآلخرين، إدراك امل
هذه   يف  االشتراك  مدى  التي حتدد   العوامل  من  واملتعة  القيمة  إدراك  أن  كما  املنفعة، 

 .(Wang, Chang, Chou, Chen and Fun, 2013 ) اخلدمات

إضافة إلى ذلك، فقد وجدت إحدى الدراسات أن الشباب يستخدم األجهزة اللوحية  
النتائج أنهم يستخدمون للتعرض للمحتوى   اإلعالمي؛ فمن خالل دراسة كيفية أوضحت 

استخدامه  املتحققة من  اإلشباعات  أهم  وأن  اإلعالمي،  للمحتوى  للتعرض  األجهزة  هذه 
األجهزة، ومن هنا خلصت   زادت بسبب وجود هذه  أن عادات قراءتهم  كما  الترفيه،  هي 

يف التابلت  عن  رضاهم  مدى  يقيمون  الشباب  أن  يف  الدراسة  عليه  اعتمادهم  ضوء   
 (Chan-Olmsted and Shay,2014) التعرض للمحتوى اإلعالمي.

اهتمت   التي  األكادميية  الدراسات  قلة  تبني  السابقة  الدراسات  استعراض  بعد 
بخدمات البث التلفزيوني عبر اإلنترنت نظًرا حلداثة املوضوع نسبًيا، ومن املالحظ أيًضا  

رية التي تناولت هذا املوضوع، كما تبني اإلقبال الشديد من ندرة الدراسات العربية واملص
قبل املستخدمني على هذه اخلدمات ووجود اجتاهات إيجابية نحوها، ومن هنا كان البد 
من إجراء دراسة للكشف عن مدى استخدام املجتمع املصري وخاصة الشباب من اجليل 

ومدى   اإلنترنت   عبر  التلفزيوني  البث  خلدمات  هذه اجلديد   استخدام  يف  نشاطهم 
  اخلدمات ورضاهم عنها. 

 فروض الدراسة وتساؤالتها:

  تهدف هذه الدراسة إلى اإلجابة على التساؤالت التالية: 

 ما أكثر خدمات البث التلفزيوني التي يستخدمها الشباب عبر اإلنترنت ؟   -١
ما دوافع استخدام الشباب خلدمات البث التلفزيوني عبر اإلنترنت واإلشباعات   -٢

 املتحققة؟ 
  كما تهدف هذه الدراسة إلى اختبار الفروض التالية: 
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اإلشباعات -١ بني  إحصائية  داللة  ذو  إيجابي  ارتباط  من    يوجد  املتحققة 
هذه  عن  الرضا  ومدى  اإلنترنت  عبر  التلفزيوني  البث  خدمات  استخدامات 

 اخلدمات. 
وبني   -٢ للمستخدم  التقني  النشاط  بني  إحصائية  داللة  ذو  إيجابي  ارتباط  يوجد 

 مدى الرضا عن خدمات البث التلفزيوني عبر اإلنترنت. 
دامات خدمات البث توجد فروق ذات داللة إحصائية بني النوع وبني دوافع استخ -٣

  التلفزيوني واإلشباعات املتحققة ومدى الرضا عنها.  
  أداة وعينة الدراسة:  

عينة على  ميدانية  دراسة  إجراء  عام  مت  مواليد  من  واملراهقني  الشباب  من  عمدية 
البث    ٢٥إلى    ١٢(من سن    ٢٠٠٨وحتى عام    ١٩٩٥ سنة) وكذلك من مشاهدي خدمات 

سواء اإلنترنت  عبر  مثل    التلفزيوني  غير    YouTube  EgyBest, Shaidاملجانية  أو 
مثل:   االستمارة    Netflix , Watch it, Shahid VIPاملجانية  مبلء  وقام   ،٢٦٦ 

لهذه    ٥٤مفردة، ولكن مت استبعاد   املطلوبة  املبحوثني  لعدم مطابقتها ملواصفات  استمارة 
الدراسة   عينة  قوام  كان  وبذلك  بني  ٢١٢الدراسة،  ما  مقسمة  الذكور،    %٥٠  مفردة  من 

  .٢٠٢٠من اإلناث، وذلك خالل شهر فبراير  %٥٠

من خالل   امليدانية  االستمارة  توزيع  مت  أكثر  Google formsوقد  من  أنه  حيث   ،
 وسائل جمع البيانات املناسبة للشباب واملراهقني.

  مقاييس الدراسة: 

يس لقياس  لإلجابة على تساؤالت الدراسة والختبار فروضها، مت استخدام عدة مقاي
لتحديد االستخدامات واإلشباعات   Rubinمتغيرات الدراسة، فقد مت استخدام مقياس  

اإلعالم   (موافق  (Tefertiller & Sheehan, 2019لوسائل  ثالثي  مقياس  وهو   ،( - 
غير موافق)  يتكون من خمس جمل لقياس الدوافع، يتبعها عشرون جملة لقياس   –محايد

  لدوافع التي مت قياسها  واإلشباعات كالتالي:  اإلشباعات املتحققة، وكانت ا

الضغوط   -١ البث    Stress Managementإدارة  (أشاهد  جملة  خالل  من  وذلك 
اإلشباعات  قياس  ومت  بالوحدة)،  لدي  الشعور  يقلل  ألنه  اإلنترنت  عبر  التلفزيوني 

للهروب  التالية: أشاهده حتى ال أبقى وحيًدا،   اخلمس  املتحققة من خالل اجلمل  
يخص  ما  نسيان  اآلخرين،  أو  العائلة  من  الهروب  على  يساعدني  به،  أقوم  ما  من 
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املدرسة أو العمل، أشاهده عندما ال يكون هناك أحد للحديث معه أو للبقاء معه،  
 Cronbachوقد مت قياس مدى صالحية املقياس من خالل املعامل اإلحصائي  

Alpha  ٠٫٦٩وكانت قيمته. 
والتسل -٢ جملة  Relaxing entertainmentية  االسترخاء  خالل  من  وذلك   :

(أشاهد البث التلفزيوني عبر اإلنترنت ألنه ممتع)، ومت قياس اإلشباعات املتحققة  
بالنسبة   سعادة  املشاهدة مصدر  تسليني،  املشاهدة  إن  التالية:  اجلمل   من خالل 

التلفزيوني، البث  خدمات  مشاهدة  أحب  االسترخاء،  على  تساعدني    إن  لي، 
املشاهدة مثيرة . وقد مت قياس مدى صالحية املقياس من خالل املعامل اإلحصائي  

Cronbach Alpha  ٠٫٨  وكانت قيمته. 
الطقوسية   -٣ البث Habitual viewingاملشاهدة  : وذلك من خالل جملة (أشاهد 

التلفزيوني عبر اإلنترنت ألنه موجود )، ومت قياس اإلشباعات املتحققة من خالل  
تالية: أشاهد هذه اخلدمات عندما ال أجد شيئًا آخر أقوم به، ألنه عادة،  اجلمل  ال

شغل  على  يساعدني  امللل،  وقت  يف  خاصة  الوقت  متضية  على  تساعد  املشاهدة 
اإلحصائي   املعامل  خالل  من  املقياس  صالحية  مدى  قياس  مت  وقد   . وقتي 

Cronbach Alpha  ٠٫٥وكانت قيمته. 
املعلومات -٤ عن  (أشاهد :   Information seekingالبحث  جملة  من خالل  وذلك 

قياس   ومت  لي)،  يحدث  أن  ميكن  ما  أتعلم  حتى  اإلنترنت  عبر  التلفزيوني  البث 
التاليتني: أتعلم أشياء لم أكن أعرفها من    اجلملتنياإلشباعات املتحققة من خالل  

قبل من خالل املشاهدة، أتعلم أشياء عن نفسي وعن اآلخرين من خالل املشاهدة.  
 Cronbachقد مت قياس مدى صالحية املقياس من خالل املعامل اإلحصائي  و

Alpha ٠٫٦٨وكانت قيمته. 
االجتماعي   -٥ (ملشاركة    : Social interactionالتفاعل  جملة  خالل  من  وذلك 

العائلة واألصدقاء الذين يقومون باملشاهدة )، ومت قياس اإلشباعات املتحققة من  
املشاهدة أستطيع احلديث مع اآلخرين عن ما يدور  خالل اجلمل التالية: من خالل  

املشاهدة  جًدا،  مثير  املشاهدة شيء  األصدقاء،  مجيء  عند  به  أقوم  حولي، شيء 
من   املقياس   قياس مدى صالحية  وقد مت  واحليوية.  بالطاقة  الشعور  لدي  تبعث 

 .  ٠٫٥٦وكانت قيمته Cronbach Alphaخالل املعامل اإلحصائي 
ا عن   ، فقد مت اإلفادة من  رضا عن خدمات البث التلفزيوني عبر اإلنترنتمقياس الأمَّ

للرضا عن وسائل اإلعالم؛ Patwardhan, Yang,  Patwardhan(2011 )     مقياس
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من   يتكون  ثالثي  مقياس  اإلنترنت    عشر وهو  عبر  التلفزيوني  البث  وهي: مشاهدة  جمل 
املشاهدة، بعد  بالسعادة  أشعر  السعادة،  التلفزيوني عبر  مشاهدة خ مينحني  البث  دمات 

من   جزء  هي  املشاهدة  املشاهدة،  بعد  أفضل  أنني  أشعر  ممتعة،  خبرة  هي  اإلنترنت 
حياتي، املشاهدة شيء مهم بالنسبة لي، املشاهدة شيء ذو قيمة، املشاهدة شيء نافع، ال  

ت  أشعر أبًدا بخيبة األمل بعد املشاهدة، مشاهدتي خلدمات البث التلفزيوني عبر اإلنترن
املقياس من خالل معامل   يزداد باستمرار.  Cronbachوقد مت قياس مدى صالحية 

Alpha   ٠٫٨٥وكانت قيمته . 

على   احلصول  مت  للمستخدمني  وأخيًرا  التقني  النشاط   Technicalمقياس 
Activity    دراسة ثالث  ٢٠١٨(  Tefertillerمن  إلى  املقياس  تقسيم  مت  حيث   ،(

  بواقع خمس عشرة جملة:  مجموعات أساسية

من   ويضم هذا املتغير اجلمل التالية::  Interactive controlالتحكم التفاعلي -١
وقف  يف  التحكم  لدّى  أقوم مبشاهدته،    –استرجاع  -املهم  الذي  املحتوى  تقدمي 

أستطع لم  إذا  محبط  التلفزيوني  البث  إعادة   مشاهدة  أو  مؤقًتا  املحتوى  إيقاف 
املشاهدة إن أردت، أستمتع بإعطاء أوامر التشغيل إلى التلفزيون وقت املشاهدة،  
أن   لدّى  املهم  أريد، من  أقوم مبشاهدتها وقتما  للمشاهدة  أستمتع بوجود قائمة 
قيمة   وكانت  أريد.  وقتما  بسهولة  قائمتي  يف  املوجود  املحتوى  إلى  أصل 

Cronbach Alpha ٠٫٦٢. 
التقنية   -٢ املتغير ست جمل وهي:  :  Technical Enjoymentاملتعة  ويضم هذه 

للبحث عن ما   البحث  بالتحكم يف املشاهدة، أستمتع باستخدام خاصية  أستمتع 
أريد مشاهدته، أستمتع   أبحث عن ما  أن  لدّي  املهم  بالفعل مشاهدته، من  أريد 

ختيار من بينها ما أريده بالفعل،  بوجود العديد من املواد التلفزيونية التي أقوم با
أشاهد   أن  أريد  متى  أقرر  أن  أحب  بالفعل،  املتاحة  املواد  مبشاهدة  أستمتع 

 .٠٫٨٢   Cronbach Alphaاملحتوى التلفزيوني. وكانت قيمة 
املقدمة:   -٣ املضامني  يف  التحكم  عدم  عن  الناجت  أربع  اإلحباط  املتغير  هذا  ويضم 

ون لدّى قائمة قصيرة من املواد التلفزيونية جمل وهي: أشعر باإلحباط حينما يك
التي ال أرغب يف مشاهدتها، أشعر باإلحباط حينما يقدم لي التلفزيون التقليدي 
البرامج التي ال أريد مشاهدتها، ال أحب االنتظار ملشاهدة محتوى ما يعرض يف  
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  يوني. وقت ال يناسبني، من املهم لدّي التحكم يف متى وأين أشاهد املحتوى التلفز

  . ٠٫٧١  Cronbach Alphaوكانت قيمة  
 نتائج الدراسة:

 مشاهدة خدمات البث التلفزيوني عبر اإلنترنت: - ١
مشاهدتهم   مدى  عن  املبحوثني  سؤال  مت  للدراسة،  األول  التساؤل  على  لإلجابة 
خلدمات البث التلفزيوني عبر اإلنترنت، وما أكثر اخلدمات التي يشاهدونها، وما األجهزة  

  التي يستخدمونها يف املشاهدة،  وكانت النتائج كالتالي: 

  إلنترنتمدى مشاهدة خدمات البث التلفزيوني عبر ا):  ١جدول رقم (

  النسب املئوية   التكرارات  مدى املشاهدة 

  % ٦٤٫٦  ١٣٧  عادة 

  % ٢٦٫٩  ٥٧  أحياًنا 

  % ٨٫٥  ١٨  نادرًا 

  % ١٠٠  ٢١٢  املجموع

اجلديد    اجليل  من  واملراهقني  الشباب  إقبال  مدى  السابق  اجلدول  من   اتضح 
Generation Z    على مشاهدة خدمات البث التلفزيوني عبر اإلنترنت؛ حيث كانت نسبة

، بينما تقل نسبة املبحوثني  %٦٤٫٦املبحوثني الذين يشاهدون هذه اخلدمات "عادة" هي  
؛ مما يؤكد على أن هذه اخلدمات تلقى إقباًال %٨٫٥الذين يشاهدونها "نادرًا" لتصل إلى  
 إلى اجليل اجلديد، ملا تتسم به هذه اخلدمات من كبيًرا من الشباب واملراهقني املنتمني

خصائص تناسب صفات اجليل اجلديد؛ حيث كانت أهم صفات هذا اجليل هي: املهارات  
على   للفرد  ه  يوجَّ الذي  املحتوى  متابعة  إلى  وامليل  باإلنترنت،  واالرتباط  العالية  الرقمية 

، وكانت أهم   Personalizationحدة، بناًء على احتياجاته فيما يعرف بالشخصنة أو  
  اخلدمات التي يشاهدها املبحوثون كالتالي:
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  ): خدمات البث التلفزيوني التي يشاهدها املبحوثون٢جدول رقم (

  النسب املئوية  التكرارات   خدمات البث التلفزيوني
١ - YouTube  ٧٩٫٧  ١٦٩ %  

٢ - Netflix  ٦٩٫٨  ١٤٨   %  
٣ - Egybest  ٥٥٫٧  ١١٨ %  
  % ٢٥٫٥  ٥٤  شاهد. نت  - ٤
  %  ٩٫٩  ٢١  VIPشاهد  - ٥

٦ - Hulu  ٢٫٤  ٥ %  
٧ - Amazon  ١٫٩  ٤ %  
٨ - Watch it  ١٫٤  ٣ %  

٩ - Osn  ١٫٤  ٣ %  
١٠-VIU ٠٫٤٧  ١ %  

 ٢١٢  حجم العينة 

التلفزيوني عبر اإلنترنت مشاهدًة  البث  يتضح من اجلدول السابق أن أكثر خدمات 
) بنسبة  وذلك  "اليوتيوب"  مع %٧٩٫٧هي  النسبة  هذه  وتتفق  العينة،  إجمالي حجم  من   (

إلى   يحتاج  وال  االستخدام،  يف  سهولة  والتطبيقات  املواقع  أكثر  من  اليوتيوب  موقع  كون 
إلى باإلضافة  رسمية   اشتراكات،  بصفحات  التلفزيونية  املصرية  القنوات  معظم  تواجد 

 على هذا املوقع يف محاولة للوصول إلى أكبر عدد من اجلمهور.  

وبالرغم من أن هذه اخلدمة تقدم   -كموقع وتطبيق  -Netflixيلي اليوتيوب خدمة  
؛ ويفسر  %٦٩٫٨مقابل اشتراك شهري؛ إال أن نسبة املبحوثني الذين يشاهدونها تصل إلى  

ذلك عدة أسباب منها: أن العينة التي مت اختيارها هي عينة عمدية من مشاهدي خدمات 
ل الشهري  االشتراك  أن  منها  اإلنترنت،  عبر  التلفزيوني  وهو البث  بسيط  اخلدمة  هذه 

جنيًها مصرًيا تقريًبا، كما أن هذه اخلدمة   ١٥٠دوالرات شهرًيا، أي ما يعادل    ١٠حوالي  
ميكن استقبالها ملدة شهر مجاًنا على سبيل التجربة وهى استراتيجية ناجحة جلذب أكبر  
عدد من اجلمهور، إلى جانب املضمون املخصص الذي يقدم لكل مشترك على حدة بناًء  

من  ع يسهل  املحمولة  التليفونات  على  كتطبيق  ووجوده  مشاهدته،  يود  وما  رغباته  لى 
استخدامه يف أي وقت وأي مكان، فضًال عن تنوع املحتوى أو املضمون املتواجد على هذه 
محددة.  قائمة  يف  مشاهدته  املستخدم  يريد  ما  ترتيب  إمكانية  إلى  باإلضافة      اخلدمة؛ 

%) وتتفق هذه النسبة مع كون ذلك املوقع مجانًيا   ٥٥نسبة (ثالًثا ب  Egybestويأتي موقع  
إلى   نسبًيا،  احلديثة  واملسلسالت  األفالم  من  الكثير  ويضم  بل  اشتراك،  إلى  يحتاج  ال 

  جانب القدرة على حتميل بعض املواد التلفزيونية إن أراد املستخدم.  
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وشاهد   شاهد،  موقع  ذلك  بعد  (  VIPيأتي  وبا%٩٫٩%،    ٢٥٫٥بنسبة  من )،  لرغم 
محدودية املضمون التلفزيوني املقدم عبر هذه اخلدمة (موقًعا وتطبيًقا) إال أنه استطاع  
اجلديدة  املضامني  من  بالعديد  النفراده  نظًرا  القائمة؛  هذه  ويتواجد يف  نفسه  يثبت  أن 

ويرجع ذلك   VIPوالتي ال تقدم إال فيه، وميكن مالحظة الفرق بني شاهد. نت وشاهد  
، إال إنه  VIPك الشهري، وبالرغم من بساطة االشتراك الشهري خلدمة شاهدإلى االشترا

تأخذه خدمة   الذي  القبول  نفس  يلق  املضمون  Netflixلم  محدودية  إلى  ذلك  ويرجع  ؛ 
  بإنتاجه أو تقدميه.   MBCالتلفزيوني، فهو يقتصر على ما تقوم شبكة 

من بسيطة  نسب  على  التي حصلت  األخرى  اخلدمات  بعض  ذلك  ،   Huluها  ويلي 
Amazon     وكذلك موقع Watch it  اخلاص بالتلفزيون املصري، والذي يقل االشتراك

ا توافر هذه املضامني على   أو للمنافسة الشديدة التي تواجهها    YouTubeفيه بسبب إمَّ
اخلدمة،  لتطوير  مضاعفة  جهود  يستلزم  مما  األخرى،  اخلدمات  أمام  اخلدمة  هذه 

  وترويجية مكثفة.   باإلضافة إلى حمالت دعائية

ا خدمة   إن ؛ حيث  %٠٫٤بنسبة    VIU، تليها  %١٫٤عبر اإلنترنت لم تلق إال    OSNأمَّ
  VIUعبر اإلنترنت البد لها من اشتراك يف باقات محددة، وكذلك خدمة    OSNخدمة  

فالبد من اشتراك للحصول على املزيد من املحتوى، وبالتالي يستلزم من هذه اخلدمات 
  على مستوى ترويجي أو إنتاجي جلذب أكبر عدد من اجلماهير.  مجهودات مضاعفة 

البث  خدمات  ملشاهدة  واملراهقون  الشباب  يستخدمها  التي  لألجهزة  بالنسبة  ا  أمَّ
  التلفزيوني عبر اإلنترنت فقد كانت كالتالي:

  ): األجهزة التي يتم استخدامها ملشاهدة  خدمات البث التلفزيوني عبر اإلنترنت٣جدول رقم (

  النسب املئوية   التكرارات  األجهزة 

  % ٨١٫١  ١٧٢  التليفونات املحمولة  - ١

  % ٧٢٫١  ١٥٣  الكمبيوتر الشخصي  - ٢

  % ٣٨٫٢  ٨١  الشاشات الذكية - ٣

  % ١٢٫٣  ٢٦  األجهزة اللوحية  - ٤

  % ١٫٥  ٢  أخرى  - ٥

 ٢١٢  حجم العينة 



 

 
١٥٥٠ ١٥٥٠ 

من خاللها خدمات البث التلفزيوني عبر    كانت أهم األجهزة التي يشاهد املبحوثون 
) املحمولة  التليفونات  (%٨١٫١اإلنترنت هي:  الشخصي  الكمبيوتر  يليها  )؛ مما % ٧٢٫١)، 

يؤكد على أن  اخلدمات التلفزيونية عبر اإلنترنت هي خدمات شخصية موجهة لكل فرد  
ت فلم  اختلفت؛  قد  اإلعالم  وسائل  سمات  إن  القول  ميكن  هنا  ومن  حدة،  تلك  على  عد 

أصبحت   ولكنها  الوقت،  نفس  يف  اجلمهور  من  عدًدا  تخاطب  التي  اجلماهيرية  الوسائل 
خدمات شخصية موجهة لألفراد لتصلهم عبر أجهزتهم الشخصية، ويتفق ذلك أيًضا مع  
الرقمية   املهارات  وزيادة  املحمولة  بالتليفونات  االرتباط  وهي:  اجلديد  اجليل  خصائص 

  لديهم. 

ا أجهزة  بعد  بنسبة  وتأتي  الذكية  الشاشات  الشخصية،  تليها  %٣٨لكمبيوتر  ثم    ،
، وقد يرجع ذلك إلى أن التليفونات املحمولة تغني عن  %١٢٫٣األجهزة اللوحية لتصل إلى  

ذكر   وآخر  العادي  الكمبيوتر  جهاز  واحد  مبحوث  ذكر  فيما  األجهزة.  هذه  استخدام 
Xbox حيث تتيح بعض اخلدمات املشاهدة من خالل ،X box .وأجهزة البالي ستيشن  

 دوافع استخدام خدمات البث التلفزيوني عبر اإلنترنت واإلشباعات املتحققة:  - ٢
وأهم   الدوافع  أهم  عن  املبحوثني  سؤال  مت  للدراسة،  الثاني  التساؤل  وإلجابة 
أهم   وكانت  اإلنترنت.  عبر  التلفزيوني  البث  خدمات  مشاهدة  من  املتحققة  اإلشباعات 

  لتلفزيوني عبر اإلنترنت كالتالي: دوافع استخدام البث ا

  ): دوافع استخدام خدمات البث التلفزيوني عبر اإلنترنت ٤جدول رقم (

دوافع استخدام خدمات البث 

  التلفزيوني عبر اإلنترنت 

املتوسط   غير موافق   محايد   موافق

  احلسابي
  %  ك  %  ك  %  ك

  ١٫٩  ٣٤  ٧٢  ٣٨٫٢  ٨١  ٢٧٫٨  ٥٩  إدارة الضغوط  - ١

  ٢٫٨  ١٫٤  ٣  ١٢٫٧  ٢٧  ٨٥٫٨  ١٨٢  االسترخاء والتسلية - ٢

  ١٫٨  ٤١  ٨٧  ٣٧٫٣  ٧٩  ٢١٫٧  ٤٦  الطقوسية الدوافع - ٣

  ١٫٧  ٤١  ٨٧  ٣٩٫٦  ٨٤  ١٩٫٣  ٤١  النفعية واملعلومات  الدوافع - ٤

  ٢٫١  ٢٤٫٥  ٥٢  ٣٩٫٦  ٨٤  ٣٥٫٨  ٧٦  التفاعل االجتماعي  - ٥



 

          ١٥٥١ 

من عبر   يتضح  التلفزيوني  البث  خدمات  استخدام  دوافع  أهم  أن  السابق  اجلدول 
حسابي   مبتوسط  والتسلية  االسترخاء  هي:  االجتماعي ٢٫٨اإلنترنت  التفاعل  يليه   ،

، ثم يأتي بعد هذين الدافعني الدوافع التالية مرتبة طبًقا للمتوسط  ٢٫١مبتوسط حسابي  
  سية، وأخيًرا البحث عن معلومات. احلسابي وهي: إدارة الضغوط، املشاهدة الطقو

ومما سبق يتضح وعي املبحوثني بدوافعهم الستخدام خدمات البث التلفزيوني عبر   
كون  مع  ذلك  ويتسق  واالسترخاء،  التسلية  عن  األول  املقام  يف  يبحثون  وأنهم  اإلنترنت، 

يان املضمون املقدم من خالل هذه اخلدمات هي مضامني درامية هدفها يف كثير من األح
  أهداف ترويحية. ومن هنا تقل الدوافع النفعية وتزيد دوافع التسلية واالسترخاء.

ذلك  ويفسر  االجتماعي؛  التفاعل  لدافع  املتوسط احلسابي  ارتفاع  أيًضا  يتضح  كما 
بل   املقدمة،  املضامني  هذه  حول  أحاديث  يف  أقرانهم  مع  الدخول  يف  املبحوثني  رغبة 
واملشاهدة سوًيا يف بعض األوقات؛ مما يؤكد على أهمية هذه اخلدمات يف دعم التفاعل 

  . Gen Z املنتمني إلى اجليل  االجتماعي لدى الشباب واملراهقني

ا اإلشباعات املتحققة من خدمات البث التلفزيوني عبر اإلنترنت فكانت كالتالي:    أمَّ

  ): اإلشباعات املتحققة من خدمات البث التلفزيوني عبر اإلنترنت٥جدول رقم (

املتحققة من استخدام خدمات البث  اإلشباعات
  التلفزيوني عبر اإلنترنت 

املتوسط   غير موافق   محايد   موافق
  احلسابي

  %  ك  %  ك  %  ك

  ١٫٩  ٣٦٫٨  ٧٨  ٣٤  ٧٢  ٢٩٫٢  ٦٢  ال أشعر بالوحدة عند املشاهدة - 
  ٢٫٣  ١٦  ٣٤  ٣٣  ٧٠  ٥٠٫٩  ١٠٨  أهرب مما أقوم به من خالل املشاهدة  - 
  ٢٫٠٧  ٣٠٫٢  ٦٤  ٣٢٫٥  ٦٩  ٣٧٫٣  ٧٩  لعائلة واآلخرين من خالل املشاهدةأهرب من ا - 
أنسى أي شيء عن العمل أو الدراسة من خالل   - 

  املشاهدة
٢٫٢  ٢٤٫٥  ٥٢  ٢٨٫٨  ٦١  ٤٦٫٧  ٩٩  

اخلدمات عندما ال يوجد من  أشاهد هذه - 
  أحتدث معه 

٢٫٤  ١١٫٨  ٢٥  ٢٨٫٣  ٦٠  ٥٩٫٩  ١٢٧  

  
  ٢٫٧  ٢٫٤  ٥  ١٧٫٥  ٣٧  ٨٠٫٢  ١٧٠  املشاهدة تسليني - 
  ٢٫٦  ٣٫٣  ٧  ٢٨٫٣  ٦٠  ٦٨٫٤  ١٤٥  املشاهدة مصدر من مصادر السعادة بالنسبة لي  - 
  ٢٫٥  ٥٫٢  ١١  ٣٢٫٩  ٧٠  ٦١٫٥  ١٣١  املشاهدة تساعدني على االسترخاء - 
  ٢٫٧  ٢٫٨  ٦  ١٦٫٥  ٣٥  ٨٠٫٧  ١٧١  هدةأحب املشا - 
  ٢٫٦  ٣٫٨  ٨  ٢٧٫٤  ٥٨  ٦٨٫٩  ١٤٦  مثيرة املشاهدة  - 
  
  ٢٫٣  ١٢٫٣  ٢٦  ٣٦٫٨  ٧٨  ٥٠٫٩  ١٠٨  املشاهدة هي عادة بالنسبة لي  - 
  ٢٫٤  ١١٫٨  ٢٥  ٢٩٫٧  ٦٣  ٥٨٫٥  ١٢٤  أشاهدها عندما ال أجد ما هو أفضل للقيام به - 
  ٢٫٧  ٦٫١  ١٣  ١٧  ٣٦  ٧٦٫٩  ١٦٣تساعدني املشاهدة على متضية الوقت خاصة   - 



 

 
١٥٥٢ ١٥٥٢ 

إ من  وبالنظر  املتحققة  اإلشباعات  أهم  أن  مالحظة  ميكن  السابق  اجلدول  لى 
بالتسلية  املتعلقة  اإلشباعات  هي  اإلنترنت  عبر  التلفزيوني  البث  خدمات  مشاهدة 

، وبالتالي ٢٫٧إل    ٢٫٥واالسترخاء؛ فقد كانت املتوسطات احلسابية للعبارات تتراوح من  
ات بدافع التسلية واالسترخاء، فتؤكد فإذا كان الشباب واملراهقون يستخدمون هذه اخلدم 

وبرامجي   درامي  ومحتوى  مضامني  من  تقدمه  مبا  اخلدمات  هذه  أن  النتيجة  هذه 
  استطاعت أن تشبع هذا الدافع لديهم. 

اإلشباعات احلسابية    وتليها  املتوسطات  كانت  حيث  الطقوسية؛  باملشاهدة  املتعلقة 
من   تتراوح  يف  ٢٬٧إلى    ٢٬٣للعبارات  اخلدمات جنحت  هذه  أن  القول  هنا ميكن  ومن   ،

الطقوسية االعتياد  إشباع الدوافع الطقوسية لدى الشباب واملراهقني، ويقصد بالدوافع 
أن هذه اخل الفراغ، خاصة  وقت  املشاهدة وشغل  األول على  على  املقام  تعتمد يف  دمات 

قرار املستخدم، فهو الذي يحدد متى وماذا يشاهد من بني املضامني الدرامية والبرامجية 
  املقدمة.

ثم تأتي بعد ذلك اإلشباعات املتعلقة بالتفاعل االجتماعي والدوافع النفعية والدوافع 
املت كانت  الواقع، فقد  والهروب من  الضغوط  بإدارة  للعبارات  املرتبطة  وسطات احلسابية 

، وتشير املتوسطات احلسابية لهذه اإلشباعات إلى قدرة هذه اخلدمات على  ٢٬٤إلى    ١٬٩
إشباع عدة دوافع لهؤالء الشباب واملراهقني، فهي يف نفس الوقت التي تشبع فيه دوافع 

مادة      - مبا تقدمه من مضامني  -التسلية واالسترخاء والدوافع الطقوسية؛ إال أنها تعتبر 
يحدث   ما  عن  الشخص  معلومات  من  تزيد  أنها  كما  واألصحاب،  األقران  مع  للحديث 
وأجنبية، مما يجعلهم على   التعرض ملضامني حديثة  الشباب من  إنها متكن  حوله، حيث 

  عند شعوري بامللل
  ٢٫٥  ٨٫٥  ١٨  ٢٥٫٩  ٥٥  ٦٥٫٥  ١٣٩  تساعدني املشاهدة على شغل وقتي  - 
  
تساعدني املشاهدة على تعلم أشياء لم أكن  - 

  أعرفها من قبل 
٢٫٢  ١٩٫٣  ٤١  ٣٧٫٧  ٨٠  ٤٢٫٩  ٩١  

أتعلم من املشاهدة أشياء عن نفسي وعن  - 
  اآلخرين 

٢٫٢  ١٧٫٩  ٣٨  ٣٨٫٢  ٨١  ٤٣٫٩  ٩٣  

  
من خالل املشاهدة أحتدث مع اآلخرين عن ما   - 

  يدور حولي. 
٢٫٣  ١٧  ٣٦  ٣٠٫٧  ٦٥  ٥٢٫٤  ١١١  

نقوم به عند مجيء  املشاهدة هي نشاط  - 
  األصدقاء 

٢٫٤  ١٢٫٣  ٢٦  ٣٤٫٩  ٧٤  ٥٢٫٨  ١١٢  

  ٢٫٣  ١١٫٨  ٢٥  ٤١٫٥  ٨٨  ٤٦٫٧  ٩٩  املشاهدة مثيرة جدا بالنسبة لي  - 
  ٢٫١  ٢٠٫٣  ٤٣  ٤٥٫٨  ٩٧  ٣٤  ٧٢  املشاهدة تبعث لدي الشعور بالطاقة واحليوية  - 



 

          ١٥٥٣ 

وعي مبا يدور حولهم يف العالم بأكمله، وال شك أن هذه اخلدمات تساعد الشباب على  
اليومي ومن امل شاكل االعتيادية، خاصة أن معظم املضامني املقدمة الهروب من الضغط 

هي مضامني درامية تساعد على االندماج يف القصة ومع شخصيات املسلسل أو الفيلم،  
التشويق واإلثارة أو يحظى بنسبة  خاصة إذا كان املحتوى الدرامي على درجة عالية من 

  جناح عالية. 

املشاهدة  - ٣ من  املتحققة  اإلشباعات  بني  البث    االرتباط  خدمات  عن  الرضا  ومدى 
 التلفزيوني عبر اإلنترنت:

داللة   ذو  إيجابي  ارتباط  "يوجد  على  ينص  والذي  للدراسة  األول  الفرض  الختبار 
اإلنترنت   عبر  التلفزيوني  البث  خدمات  مشاهدة  من  املتحققة  اإلشباعات  بني  إحصائية 

ئي والذي يستخدم  ومدى الرضا عن هذه اخلدمات"، مت استخدام معامل بيرسون اإلحصا
  الختبار االرتباط بني مقياسني، وكانت النتيجة كالتالي: 

): االرتباط بني اإلشباعات املتحققة ومدى الرضا عن خدمات البث التلفزيوني عبر ٦جدول رقم (

 اإلنترنت 

املتحققة من استخدام خدمات  اإلشباعات

  البث التلفزيوني عبر اإلنترنت 

  

الرضا عن خدمات  

البث التلفزيوني  

  عبر اإلنترنت

  

قيمة معامل  

  بيرسون 

  مستوى املعنوية 

  ٠٫٠٠  ٠٫٣٦٩  إدارة الضغوط  -١

  ٠٫٠٠  ٠٫٥٨٥  التسلية واالسترخاء  -٢

  ٠٫٠٠  ٠٫٤٢٤  الدوافع الطقوسية  -٣

  ٠٫٠٠  ٠٫٥٢٣  الدوافع النفعية  -٤

 ٠٫٠٠  ٠٫٦٠٩  التفاعل االجتماعي  -٥

جميع  بني  إحصائًيا  دال  إيجابي  ارتباط  وجود  يتضح  السابق  اجلدول  إلى  بالنظر 
مدى   اإلشباعات وبني  اإلنترنت  عبر  التلفزيوني  البث  خدمات  استخدام  من  املتحققة 

مما يؤكد صحة    ٠٫٠٠٠الرضا عن هذه اخلدمات؛ حيث جاءت جميع قيم مستوى املعنوية  
  الفرض األول للدراسة. 

الرضا عن هذه اخلدمات؛    زاد  كلما  املتحققة  زادت اإلشباعات  كلما  أنه  يؤكد  مما 
حه هذه اخلدمات من إمكانات تناسب خصائص وسمات اجليل ويفسر ذلك أيًضا ما تتي

اجلديد، فمن أهم هذه اإلمكانيات: احلالية والسرعة والشخصنة واإلتاحية يف كل وقت  



 

 
١٥٥٤ ١٥٥٤ 

والقدرة على اختيار املضامني وتنوعها وحداثتها يف كثير من خدمات البث الرقمي، وتتفق  
واملراه الشباب  من  جمهورها  خصائص  مع  اإلمكانات  االرتباط  هذه  وهي:  قني 

العالم   على  واالنفتاح  االختيار،  يف  واحلرية   العالية،  الرقمية  واملهارات  بالتكنولوجيا 
اخلارجي، وتبني القيم العاملية وغيرها، ونظًرا لهذا االتساق بني إمكانات هذه اخلدمات 
وخصائص اجليل اجلديد يزداد الرضا عن هذه اخلدمات من قبل جمهورها من الشباب 

  املراهقني. و

البث   -٤ خدمات  عن  الرضا  ومدى  للمستخدم  التقني  النشاط  بني  االرتباط 
 التلفزيوني عبر اإلنترنت:

الختبار الفرض الثاني للدراسة والذي ينص على أنه "يوجد ارتباط إيجابي ذو داللة  
إحصائية بني النشاط التقني للمستخدم ومدى الرضا عن هذه اخلدمات"، مت استخدام 

سون اإلحصائي والذي يستخدم الختبار االرتباط بني مقياسني، وكانت النتيجة  معامل بير
  كالتالي:

  ): االرتباط بني النشاط التقني للمستخدم ومدى الرضا عن هذه اخلدمات٧جدول رقم (

    النشاط التقني للمستخدم 

الرضا عن  

خدمات البث  

التلفزيوني عبر  

  اإلنترنت

  

  املعنوية مستوى   قيمة معامل بيرسون

  ٠٫٠٠  ٠٫٣٤٢  التحكم التفاعلي  -١

  ٠٫٠٠  ٠٫٤٢٢  املتعة التقنية  -٢

اإلحباط الناجت عن عدم التحكم يف  -٣

  مضامني التلفزيون التقليدي

٠٫٠٠  ٠٫٣٦٥  

بالنظر إلى نتائج اجلدول السابق يتضح وجود ارتباط إيجابي ذي داللة إحصائية بني  
النشاط التقني للمستخدم وبني الرضا عن خدمات البث التلفزيوني عبر اإلنترنت؛ حيث  

  مما يؤكد صحة الفرض الثاني للدراسة.    ٠٫٠٠٠جاءت جميع قيم مستوى املعنوية 

االستخدامات   لنظرية  اجلديدة  التطورات  ضوء  يف  النتيجة  هذه  تفسير  وميكن 
عبر   التلفزيوني  البث  وخدمات  عام  بشكل  الرقمي  اإلعالم  ظهور  فبعد  واإلشباعات، 
وبدوافعه،   باحتياجاته  يعي  الذي  النشط  املستخدم  وجود  تأكد  خاص  بشكل  اإلنترنت 

ويف اإلعالمي،  املحتوى  خالل  من  إلشباعها  التقني  ويسعى  النشاط  مصطلح  ضوء   
Technical activity   Tefertiller, 2018)  (-    الذي يضم القدرة على التحكم يف
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ميكن القول أن هذا   -املضمون املقدم واالستمتاع بذلك واإلحباط لعدم وجود هذه القدرة
املصطلح  يتناسب مع خصائص اجلمهور من الشباب واملراهقني، والتي تكمن يف االرتباط 
بالتكنولوجيا ورفض بطء اإلنترنت، والسرعة وامليل إلى الشخصنة والتخصيص، ومبا أن 
فيها  التحكم  متعة  وكذلك  املضامني  يف  التحكم  على  القدرة  لهم  حتقق  اخلدمات  هذه 
املستخدمني عن هذه  يزداد رضا  فبالتالي  التحكم؛  من عدم  الناجت  اإلحباط  والبعد عن 

 اخلدمات. 

اإلنترنت  - ٤ عبر  التلفزيوني  البث  خدمات  استخدامات  ودوافع  النوع  بني  الفرق 
 واإلشباعات املتحققة ومدى الرضا عن هذه اخلدمات:  

اختبار   استخدام  مت  للدراسة  الثالث  الفرض  وجود     T Testالختبار  مدى  لقياس 
التلفزي  البث  النوع وبني دوافع استخدام خدمات  وني عبر  فروق ذات داللة إحصائية بني 
  اإلنترنت، واإلشباعات املتحققة، ومدى الرضا عن هذه اخلدمات، وتبني ما يلي: 

للفرق بني النوع وكل من دوافع استخدام خدمات البث التلفزيوني عبر  T Test): اختبار ٨جدول رقم (

  املتحققة، ومدى الرضا عن هذه اخلدمات اإلنترنت، واإلشباعات

  املتغيرات

 متغير النوع 

  مستوى املعنوية  قيمة االختبار

ا
فع 

دوا
 ل

  ٠٫٦٦٣  ٠٫٤٣٦  إدارة الضغوط 

  ٠٫٨٦٤  ٠٫١٧١-  االسترخاء والتسلية

  ٠٫٠٦١  ١٫٨٨٥-  الدوافع الطقوسية

  ٠٫٣٦٠  ٠٫٩١٨  الدوافع النفعية واملعلومات 

  ٠٫٤٧٧    ٠٫٧١٢-  االجتماعي التفاعل 

ات 
اع

شب
اإل

  

  ٠٫٩١١    ٠٫١١٢-  إدارة الضغوط 

  ٠٫٠٠٢  ٣٫٠٩١-  االسترخاء والتسلية

  ٠٫٠٦٠  ١٫٨٨٨-  الدوافع الطقوسية

  ٠٫١١٠  ١٫٦٠٣-  الدوافع النفعية واملعلومات 

  ٠٫٥١٧    ٠٫٦٤٩-  التفاعل االجتماعي 

  ٠٫٠٦٧  ١٫٨٤١-  الرضا عن هذه اخلدم
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من اجلدول السابق يتضح عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بني الذكور واإلناث فيما 
قيم   جميع  كانت  حيث  اإلنترنت؛  عبر  التلفزيوني  البث  خدمات  مشاهدة  دوافع  يخص 

من   أكبر  املعنوية  بني  ٠٫٠٠٥مستوى  إحصائًيا  دالة  فروق  وجود  أيًضا عدم  اتضح  كما   ،
باإلش يتعلق  فيما  واإلناث  التلفزيوني  الذكور  البث  خدمات  مشاهدة  من  املتحققة  باعات 

املعنوية   مستوى  قيمة  كانت  حيث  والتسلية)  (االسترخاء  عدا  ما  اإلنترنت   ٠٫٠٠٢عبر 
ا الذكور فقد   ١٣٫٨٣٠٢وذلك لصالح اإلناث حيث كان قيمة املتوسط احلسابي لإلناث   أمَّ

احلسابي   املتوسط  قيمة  هناك  ١٣٫٠١٨٩كان  يكن  لم  وأخيًرا  الذكور  ،  بني  فرق  أيًضا 
من   أكبر  املعنوية  مستوى  قيمة  كانت  حيث  اخلدمات،  هذه  عن  الرضا  مدى  واإلناث يف 

، ومن هنا ميكن قبول الفرض الثالث جزئًيا فيما يتعلق بإشباع احتياجات التسلية ٠٫٠٠٥
وذلك لصالح   واإلناث  الذكور  كان هناك فرق ذي داللة إحصائية بني  واالسترخاء، حيث 

  ث.اإلنا
  مناقشة

الشباب   يقبل  حيث  السابقة،  الدراسات  نتائج  مع  الدراسة  هذه  نتائج  اتفقت 
كان   Zواملراهقني من جيل   اإلنترنت، فقد  التلفزيوني عبر  البث  استخدام خدمات  على 

الدراسة "عادة" كانت   ، وبهذا تتفق هذه %٦٤٫٦نسبة من يستخدمها من املبحوثني عينة 
من اجلمهور األمريكي    %٦٠) عندما أكدت أن أكثر من  ٢٠١٧(  Raine النتيجة مع دراسة  

يشاهد خدمات البث التلفزيوني عبر اإلنترنت؛ مما يؤكد إقبال الشباب بشكل خاص على  
تفوق وسائل  به من خصائص  تتميز  وما  متنوعة،  تقدمه من مضامني  ملا  هذه اخلدمات 

ارتب املرتبط  وتناسب طبيعة هذا اجليل  التقليدية،  كبديل اإلعالم  بالتكنولوجيا  وثيًقا  اًطا 
  لإلعالم التقليدي.

الشباب   جاء يستخدمها  التي  التلفزيوني  البث  خدمات  مقدمة  يف  "اليوتيوب"  موقع 
، ويرجع ذلك إلى سهولته وإتاحة عدد من املضامني اإلعالمية اخلاصة ببعض %٧٩بنسبة  

ذلك خدمة القنوات املصرية عليه من خالل قنوات مخصصة على موقع اليوتيوب، ويلي  
Netflix  ق تلقى  التي  اخلدمات  أهم  من  كإحدى  به  تتميز  ملا  املبحوثني؛  من  كبيًرا  بوًال 

سمات، خاصة تنوع مضامينها وقلة تكلفتها ومناسبتها الختيارات الشخص ورغباته، حيث  
مشاهدتها نسبة  أجنح  % ٦٩ كانت  من  أصبحت  قد  اخلدمة  هذه  كون  مع  ذلك  ويتفق   ،

حالًيا مليون مشترك    ١٦٧اخلدمات على مستوى العالم، حيث وصل عدد مشتركيها إلى  
)، وبالرغم من كونها  Clark, 2020املتحدة (   الواليات مليون مشترك يف    ٦٠يف العالم و
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ويرجع   العالم؛  حول  املشاهدين  من  كبير  عدد  جذب  استطاعت  أنها  إال  أمريكية  خدمة 
صفات   مع  مواءمتها  ومحاولة  اخلدمة،  تنتهجها  التي  الترويجية  اخلطة  جناح  إلى  ذلك 

  الشباب.  وخصائص اجليل اجلديد من

كانت أهم األجهزة التي يستخدمها الشباب يف املشاهدة هي الهواتف املحمولة، يليها 
الشخصي؛ مما يجعلنا ننظر إلى وسائل اإلعالم اجلديدة نظرة مختلفة، حيث    الكمبيوتر

حتول اإلعالم إلى الشخصنة، فبعد أن كانت وسائل جماهيرية أصبحت وسائل شخصية  
  تتناسب مع طبيعة العصر الرقمي الذي نعيشه. 

 وبالنظر إلى أهم دوافع استخدام خدمات البث التلفزيوني عبر اإلنترنت، تصدر دافع 
 & ,Tefertillerاخلدمات متفًقا مع دراسة    هذهالتسلية واالسترخاء دوافع استخدام  

Sheehan)التسلية يف  ٢٠١٩ بدافع  تكون  اخلدمات  أن مشاهدة هذه  على  يؤكد  )، مما 
املقام األول، ثم تأتي  دوافع أخرى مثل: التفاعل االجتماعي وإدارة الضغوط، ويأتي هنا  

ا  واالندماج  األقران  إلى  تأثير  إضافة  للشباب؛  بالنسبة  الهامة  العوامل  كأحد  جتماعًيا 
الشباب  كبيًرا من  يناسب عدًدا  املختلفة، وهو ما  الهروب من املشكالت وضغوط احلياة 
هذا  كان  إذا  خاصة  به،  املحيط  واالجتماعي  السياسي  الواقع  من  الهروب  يفضل  الذي 

  الواقع مؤملًا أو به العديد من املشكالت. 

عن   ا  أهم أمَّ كانت  فقد  الدراسة،  عينة  نظر  وجهة  من  بالفعل  املتحققة  اإلشباعات 
التسلية   هي:  اإلنترنت  عبر  التلفزيوني  البث  خدمات  استخدام  من  املتحققة  اإلشباعات 
واالسترخاء، ثم  اإلشباعات املرتبطة بالدوافع الطقوسية؛ مما يشير إلى أن الشباب قد 

ع وأصبحت  اخلدمات،  هذه  مشاهدة  حياتهم  اعتاد  روتني  من  وجزء  لهم  بالنسبة  ادة 
  اليومية، مبا توفره من خصائص ومميزات تتناسب مع طباعهم وصفاتهم كجيل جديد.

اإلشباعات  بني  إحصائية  داللة  ذي  إيجابي  ارتباط  بوجود  القائل  الفرض  ثبت  كما 
ه املتحققة من استخدام خدمات البث التلفزيوني عبر اإلنترنت وبني مدى الرضا عن هذ

اخلدمات، فكلما زادت اإلشباعات املتحققة كلما زاد رضا املستخدم وتتفق هذه النتيجة  
)، مما يؤكد  ٢٠١٣(   Cha)،  ٢٠١٩(  Tefertiller & Sheehanمع الدراسات السابقة  

على جناح هذه اخلدمات يف إشباع احتياجات اجليل اجلديد من جهة، ومن حتقيق الرضا  
لفرض القائل بوجود ارتباط إيجابي ذي داللة إحصائية  عنها من جهة أخرى، كما ثبت ا

بني مدى حتكم املستخدم يف هذه اخلدمات فيما يعرف بــــ(النشاط التقني) وبني الرضا  
عن هذه اخلدمات، وتتفق هذه النتيجة أيًضا مع الدراسات السابقة مبا يؤكد على جناح  
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ا وهي  للجيل اجلديد  توفير خاصية هامة  املقدم،  هذه اخلدمات يف  املضمون  لتحكم يف 
االستخدامات   نظرية  عنه  تتحدث  الذي  النشط  اجلمهور  مفهوم  مع  يتفق  مما 
أنه   على  ويؤكد  التقليدي،  اإلعالم  من  أكثر  الرقمي  اإلعالم  يناسب  والذي  واإلشباعات، 
هذه  عن  الرضا  زاد  كلما  املستخدمني،  ِقبل  من  اخلدمات  هذه  يف  التحكم  زاد  كلما 

  اخلدمات. 

بإشباع وأخيرً  يتعلق  فيما  واإلناث  الذكور  بني  إحصائية  داللة  ذو  فرق  هناك  كان  ا، 
على   اعتماًدا  أكثر  اإلناث  كانت  حيث  اإلناث؛  لصالح  وذلك  واالسترخاء  التسلية  احتياج 
تبحث   التي  اإلناث  مع طبيعة  يتفق  ما  وهو  واالسترخاء،  التسلية  لتحقيق  هذه اخلدمات 

  اهده.عن التسلية واالسترخاء فيما تش

  حدود هذه الدراسة وما تثيره من دراسات مستقبلية: 

من   تشمله  وما  اإلنترنت  عبر  التلفزيوني  البث  ببحث خدمات  الدراسة  هذه  اهتمت 
منصات رقمية للقنوات التلفزيونية بشكل عام يف ضوء نظرية االستخدامات واإلشباعات، 
الشباب  من  اجلديدة  األجيال  احتياجات  تشبع  اخلدمات  هذه  أن   الدراسة  من  وتبني 

التسلية   دوافع  يخص  فيما  االجتماعي، واملراهقني  التفاعل  ودوافع  الطقوسية  والدوافع 
كما تبني مدى رضا هؤالء الشباب واملراهقني عن هذه اخلدمات، وقد ارتبط رضاهم عن  

  هذه اخلدمات باإلشباعات املتحققة وقدرتهم على التحكم يف املضمون املقدم. 

ال ميكن تعميم إال أن العينة املستخدمة يف هذه الدراسة كانت عينة عمدية؛ وبالتالي  
تهتم   التي  الدراسات  العديد من  كما أن هناك حاجة إلجراء  املجتمع ككل،  نتائجها على 
خالل   من  سواًء  حدة،  على  تلفزيونية  لقناة  رقمية  منصة  أو  تلفزيونية  بث  خدمة  بكل 
خدمة  كل  استخدام  دوافع  على   للتعرف  ميدانية؛  دراسات  أو  مضمون  حتليل  دراسات 

قة منها، وما تتميز به عن غيرها وما هي أسباب التفضيل، كما توجد  واإلشباعات املتحق
حاجة إلجراء دراسات تهتم بالعوامل الدميوغرافية األخرى ومدى تأثيرها على استخدام 
العوامل  جانب  وإلى  واالجتماعي.  االقتصادي  املستوى  متغير  خاصة  اخلدمات  هذه 

درا ميكن  أخرى  متغيرات  أيًضا  هناك  الشخصنة  الدميوغرافية  مثل:  ستها 
Personalization    وهل يؤثر هذا املتغير على استخدام هذه اخلدمات والرضا عنها أم

  ال؟ 
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١٥٦٢ ١٥٦٢ 

)، استخدام املتزوجات العامالت يف اجلامعات الفلسطينية للفيس بوك  ٢٠١٨لطفي علي قشمر، (علي 

 .  ٥٠٥- ٤٩٤، ٩واإلشباعات املتحققة منه، مجلة العلوم اإلنسانية جامعة أم البغاشي،

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=awr&AN=134705583&sit

live-e=ehost 

)، دور شبكات التواصل االجتماعي يف حتقيق احتياجات الشباب اجلامعي األردني، املجلة  ٢٠١٤نصور، ت، (م

  https://doi.org/10.12816/0019769  ٣٠٦-٢٨٧  -) ٢(٧األردنية للعلوم االجتماعية، 
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