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 جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط 

 Journal of Public Relations Research Middle East 
 

 :  التعريف بالمجلة

ا متخصصة في  مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط دورية علمية تنشر أبحاث                

تقومالعالقات   أن  بعد  واالتصال،  اإلعالم  وعلوم  ق    ها بتحكيم العامة  األساتذة  ب  من  من  عدد  ل 

أول جمعية    ،لجمعية المصرية للعالقات العامةا   بإشراف علمي منالمتخصصين في نفس المجال،  

متخصصة   مصرية  العامة  فيعلمية  البحث    العالقات  بأكاديمية  العلمية  الجمعيات  شبكة  )عضو 

 العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(.

ال   مطبوعاتوالمجلة ضمن      التعليم واالستشارات  الوكالة  المتخصصة في  العامة  للعالقات  عربية 

 العلمية والتدريب. 

 

o معتمدة في مصر،  المجلة  اإلعالم  لتنظيم  األعلى  المجلس  من  دول  بتصريح  ترقيم  إيداعولها    ي ورقم 

كذلك   ،والتكنولوجيا بالقاهرة العلمي ا لنسختها المطبوعة واإللكترونية من أكاديمية البحث  ومصنفة دولي  

 مصر.  ي لجنة الترقيات العلمية تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات ف صنفة منم

o   أول دورية علمية محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط، وأول دورية

في  العربي   علمية عربية  التأثير  معامل  تحصل على  )اإلعالم(     Arab Impact Factor تخصص 

نشر العلوم الطبيعية "  " NSP للمؤسسة األمريكية  م2022في تقرير عام    2.12بمعامل تأثير بنسبة  

 .برعاية اتحاد الجامعات العربية

o  .المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام 

o والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمية العربية والدولية. تقبل المجلة نشر عروض الكتب 

o   ا لشروط خاصة  تقبل المجلة نشر إعالنات عن محركات بحث علمية أو دور نشر عربية أو أجنبية وفق

 يلتزم بها المعلن.

o   العلمية بالترقيات  الخاصة  البحوث  نشر  الماجستير   -يُقبل  رسائل  لمناقشة  المتقدمين  وللباحثين 

 . هوالدكتورا

o ي نوقشت، ويُقبل نشر عروض الكتب العلمية المتخصصة ف  ي يُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمية الت 

كذلك المقاالت العلمية المتخصصة من أساتذة التخصص من أعضاء هيئة    ،العالقات العامة واإلعالم

 التدريس. 
 

 :النشر قواعد 

  ولم يسبق نشره. أن يكون البحث أصيال   -

)العربية   - باللغات:  البحوث  يُ   ــاإلنجليزية    ــتقبل  أن  على  اإلنجليزية  الفرنسية(  باللغة  ملخص  كتب 

 باللغة العربية. احدود صفحة واحدة إذا كان مكتوب   ي للبحث ف

يك - البحـأن  فـون  الموضوعـإط  ي ث  التـار  المجل  ي ات  بها  فـتهتم  العامـالعالق  ي ة   واإلعالم ةـات 

 واالتصاالت التسويقية المتكاملة.  

ق   - من  تقييمها  تم  قد  البحوث  تكن  لم  ما  للتحكيم  للمجلة  المقدمة  العلمية  البحوث  اللجان ب  تخضع  ل 

أو كانت جزء   بها  المعترف  بالجهات األكاديمية  العلمية  نوقشت وتم    اوالمجالس  أكاديمية  من رسالة 

 جة العلمية. منح صاحبها الدر

(  14راعى الكتابة ببنط )ويُ   ،ومراجعه  ي كتابة البحث العلم  ي راعى اتباع األسس العلمية الصحيحة فيُ  -

Simplified Arabic    والفرعية الرئيسية  الخط    Boldوالعناوين  ونوع  العربية،  البحوث  في 

Times New Roman   ( الجهات  الصفحة من جميع  البحوث اإلنجليزية، وهوامش  (،  2.54في 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1


 . Arial( بنوع خط  11( بين السطور، أما عناوين الجداول )1ومسافة )

ا لإلشارة إلى المرجع ا للمنهجية العلمية بأسلوب متسلسل وفق  نهاية البحث وفق    ي يتم رصد المراجع ف -

 األمريكية. APAوفق ا لطريقة   متن البحث ي ف

مصحوبة بسيرة ذاتية    Wordبصيغة   اإللكتروني من البحث بالبريد  نسخة إلكترونية    الباحث  يرسل -

 مختصرة عنه. 

 يبقبول البحث للنشر. أما ف  ي حالة قبول البحث للنشر بالمجلة يتم إخطار الباحث بخطاب رسم  ي ف -

وإرسال جزء من رسوم نشر البحث    ي حالة عدم قبول البحث للنشر فيتم إخطار الباحث بخطاب رسم

 أسرع وقت. ي له ف

إ - البحث  البحث معدال    جراء تعديل بسيطإذا تطلب  بإعادة إرسال  الباحث  ا  15 خالل  فيلتزم  من    يوم 

التعديل التال  ،استالم مالحظات  للعدد  البحث  تأجيل نشر  منه فسيتم  تأخير  كان    ي،وإذا حدث  إذا  أما 

 من إرسال المالحظات له.   ايوم   30ا فيرسله الباحث بعد التعديل جذري  

الباحث مع البحث - $ 550مبلغ  جنيه مصري للمصريين من داخل مصر، و  3800ما قيمته   يرسل 

تخفيض  مع  واألجانب،  بالخارج  المقيمين  عضوية    (%20)  للمصريين  يحمل  العلمية  الزمالة  لمن 

من الرسوم   (%25)من المصريين والجنسيات األخرى. وتخفيض    المصرية للعالقات العامة  لجمعيةل

يتم بعدها إخضاع البحث للتحكيم     عدد من المرات خالل العام.  وأليستير والدكتوراه.  لطلبة الماج

    ة.ل اللجنة العلميب  من ق  

حالة رفض هيئة التحكيم البحث وإقرارهم    ي ف للباحثين من داخل وخارج مصر يتم رد نصف المبلغ -

  .بعدم صالحيته للنشر بالمجلة

 .الباحث وسحبه للبحث من المجلة لتحكيمه ونشره في مجلة أخرىال ترد الرسوم في حالة تراجع  -

  ا جنيه    70حالة الزيادة تحتسب الصفحة بـ    ي ف  –A4( صفحة  40ال يزيد عدد صفحات البحث عن ) -

 $. 10للمصريين داخل مصر وللمقيمين بالخارج واألجانب ي امصر 

 ( مستلة من البحث الخاص به. 5( نسخة من المجلة بعد نشر بحثه، وعدد )2يُرسل للباحث عدد ) -

ا  500ملخص رسالة علمية )ماجستير(  -  $. 150للمصريين ولغير المصريين جنيه 

)الدكتوراه(   - علمية  رسالة  المصريين    اجنيه    600ملخص  ولغير  على  180للمصريين  يزيد   أال $. 

 صفحات.  8ملخص الرسالة عن 

تقديم خصم             ف  (%10)ويتم  يشترك  الج  ي لمن  العامة. ويتم  عضوية  للعالقات  المصرية  معية 

 إرسال عدد

       .ي من المجلة بعد النشر للباحث على عنوانه بالبريد الدول ة( نسخ1)           

( نسخ من 1يتم إرسال عدد )$، و300جنيه ولغير المصريين    700نشر عرض كتاب للمصريين   -

لمن  (  %10)السريع. ويتم تقديم خصم    ي بالبريد الدولالمجلة بعد النشر لصاحب الكتاب على عنوانه  

 الجمعية المصرية للعالقات العامة.زمالة عضوية  ي يشترك ف

ومن خارج مصر   ،جنيه  600بالنسبة لنشر عروض تنظيم ورش العمل والندوات من داخل مصر   -

 $. بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 350

الدولية من داخل - المؤتمرات  لنشر عروض  $  450ومن خارج مصر    اجنيه    1200مصر    بالنسبة 

 بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 

المقدمة وليس للجمعية المصرية للعالقات   - البحوث  البحثية تعبر عن أصحاب  جميع اآلراء والنتائج 

 دخل بها.  يأأو الوكالة العربية للعالقات العامة العامة 

عنواتُ  - على  المجلة  إدارة  مجلس  رئيس  باسم  المشاركات  العامة  ن  رسل  للعالقات  العربية    -الوكالة 

 ، تقاطع شارع صبري أبو علم مع شارع األمين  -  شبين الكوم  -  المنوفية  -جمهورية مصر العربية  

،  jprr@epra.org.eg  المجلةميل المعتمد من  يواإل   ،66صندوق بريدي:    –  32111رمز بريدي:  

وإرسال صورة    البحثبعد تسديد قيمة     ceo@apr.agency رئيس مجلس إدارة المجلة    إيميل  أو

 تفيد ذلك.  ي اإليصال الت
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 االفتتاحية
 

ـــ     أكتوبر  بداية إصدارها في  يتواصل صدور  2013ديسمبر من عام   منذ  بانتظام،  م،  المجلة  أعداد 
عدًدا بانتظام، تضم بحوًثا ورؤى علمية متعددة ألساتذة ومتخصصين وباحثين من    أربعون   ليصدر منها

 مختلف دول العالم. 
وبما أن المجلة أول دورية علمية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط ـــ     

العلمية   الجمعيات  شبكة  )عضو  العامة  للعالقات  المصرية  الجمعية  من  علمي  بإشراف  تصدر  وهي 
للع العربية  الوكالة  بالقاهرة( ضمن مطبوعات  والتكنولوجيا  العلمي  البحث  وجد  بأكاديمية  ـــ  العامة  القات 

للنشر على   المنشودة  بكافة مستوياته ضالتهم  العلمي  للمجتمع  إنتاجهم  تقديم  الراغبون في  األساتذة  فيها 
النطاق العربي، وبعض الدول األجنبية التي تصل إليها المجلة من خالل مندوبيها في هذه الدول، وكذلك  

لت المجلة للدوريات العلمية  (AIF)على أول معامل تأثير عربي  من خالل موقعها اإللكتروني. فقد تحصَّ
العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( على مستوى الجامعات والمؤسسات العلمية التي تصدر محتوًى  

، والمعامل تابع لمؤسسة  م2022في عام   2.12م، ومعدل 2016في عام  1.34باللغة العربية بمعدل =  
 واتحاد   Natural Publishing Sciences  دار نشر العلوم الطبيعية(  (NSPالنشر األمريكية العالمية  

"أرسيف  العربية الجامعات  معامل  اعتماد  معايير  على  الحصول  في  المجلة  نجحت  وكذلك   .Arcif  "
م ضمن الفئة  2022معياًرا، وصنفت المجلة في عام  31المتوافقة مع المعايير العالمية والتي يبلغ عددها 

للعام الثاني    على المستوى العربي  ، والمجلة األعلىلفئة األعلى في تخصص اإلعالموهي ا"  Q1"األولى  
تأثير=    على التوالي، لعام    ICR، كما تحصلت المجلة على معامل االقتباس الدولي  0.5833بمعامل 

 . 1.569م بقيمة=  2021/2022
كذلك تصدرت المجلة الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في التصنيف األخير للمجلس األعلى        

للجامعات في مصر، والذي اعتمدها في الدورة الحالية للجنة الترقيات العلمية تخصص "اإلعالم" وتقييمها  
( )7بـ  درجات من  ال7(  العربية  البيانات  قاعدة  متاحة على  المجلة  وأصبحت  وكذلك  (.  "معرفة"،  رقمية 

لمعايير   المستوفية  العربية  باللغة  تصدر  التي  المحكمة  العلمية  المجالت  قائمة  المجلة ضمن  أصبحت 
االنضمام لقواعد البيانات العالمية، والتي تم مراجعتها من وحدة النشر بعمادة البحث العلمي بجامعة أم  

 القرى. 
  -دار المنظومة    - EBSCO HOSTنات الرقمية الدولية: )والمجلة مفهرسة حالًيا ضمن قواعد البيا    

 معرفة(.  -العبيكان 
و   -الخاص    العدد هذا  وفي       اإلعالمية    -األربعين  الحادي  الدراسات  في  للباحثين  نقدم  المجلة  من 

المشاركين والمساعدين وكذلك واألساتذة  والمهتمين بهذا المجال عدًدا يضم بحوًثا ورؤى علمية لألساتذة  
العامة واإلعالن"؛  الباحثين  العالقات  العلمي بهدف تكوين رصيد    حول موضوع: "حمالت  للنشر  مقدمة 

 تدريس للتقدم للترقية، أو الباحثين لمناقشة الدكتوراه والماجستير. للباحثين من أعضاء هيئة ال 
  مصر من    نجد   ،" من المجلةالحادي واألربعينالعدد "بففي البداية نجد وعلى صعيد البحوث الواردة       
عنوان:  بحًثا  الدولية" تحت  اإلعالنية  الحمالت  فاعلية  بحوث  في  الحديثة  من: االتجاهات  مقدم  وهو   ،"        
 الجاللة.جامعة  ،مصر  ، مندينا أحمد عرابيأ.د. 



  بعنوان:   دراسة ميدانية  ، فقدَّمسوهاجمن جامعة    ، مصر، من  مرزوق عبد الحكم العادلي  د.أ.م.  أما    
نحو  " سلوكه  في  وأثرها  الفضائية  بالقنوات  اإلعالنية  التوعية  نحو حمالت  المصري  الجمهور  اتجاهات 

 ". فيروس كورونا
بفلسطينجامعة  ومن       الوطنية  قّدمالنجاح  مجاهد شكري عبد   ،معين مصطفى الكوعد.    :كل من   ، 

مدى توظيف شركات االتصاالت الخلوية الفلسطينية "، بحًثا مشترًكا بعنوان:  فلسطين ، من  المجيد أخرس
اإلقناعية واستراتيجيات المسئولية االجتماعية في حمالتها الترويجية على الفيسبوك: شركة   لالستماالت 

 "."جوال" نموذًجا
عناصر بعنوان:    تجريبيةدراسة  ، قّدم  مصرمن  ،  القاهرةمن جامعة    أحمد عبد السالم ديابد.  أما      

 ".المخاطر الصحية لدى المواطن المصري بناء الرسالة اإلعالنية في الحمالت الصحية وعالقتها بإدراك 
ــتجابة" بعنوان: بحًثا ،مصرمن ، المنيامن جامعة  غادة سيف ثابت سيف د.  وقدَّمت  حمــــــــــالت  اســــــــ

 ".العالقات العامة للتحول الرقمي من منظور االتصال االستراتيجي
 من مصر،  ،العظيم مزروعرشا عبد الرحيم عبد    .أ.م.دلـ  نجد بحًثا مشترًكا    جامعة أم القرى ومن  

السعيد راشد  بن  مساعد  عنوان:السعودية  من،  منيرة  تحت  في  " ،  االجتماعي  التسويق  حمالت  دور 
 ". وسائل اإلعالم اإللكترونية في بناء مفهوم المسئولية المجتمعية تجاه الجمهور السعودي

األزهرومن       زيداند.    قدَّمت ،  جامعة  محمد  إسماعيل  بعنوان:مصر،    من،  آمال  الخطاب  "  بحًثا 

 . " اإلعالني لحمالت مكافحة العنف ضد المراهق وعالقته بالتربية اإليجابية: مقاربة سيميولوجية

بعنوان: بحًثا  ،  السعودية  من،  جامعة الملك سعود من  ،  فاطمة عبد الرحمن علي السويح  بينما قدَّمت         
 ."الدولة: حملة "تخّيل" لموسم الرياض السياحي نموذًجاتأثير الحمالت السياحية على صورة "

بحًثا    ،السعودية، من  حسان صالح علي الغامديم  قدَّ ،  الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورةوأخيًرا من       
 . "درجة تفاعل جمهور الشباب مع حمالت التوعوية البيئية على شبكات التواصل االجتماعي :بعنوان

الدول      جميع  من  العلمية  األجيال  لمختلف  فيها  بالنشر  ترحب  المجلة  فإن  المعلوم  وهكذا  ومن   .
المجالت   المتبعة في  العلمي  النشر  لقواعد  للتحكيم طبًقا  بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثهم ال تخضع 

 العلمية. 
المنشورة        البحوث  الراغبين  أما  التدريس  هيئة  والطالب   للترقي  التقدم  فيألعضاء  األعلى  للدرجة 

 األساتذة المتخصصين. ِقَبل فتخضع جميعها للتحكيم من  ه والماجستيرالدكتورا  تيالمسجلين لدرج
الت       المجلة  تحرير  هيئة  من  تدخل  دون  تعبر عن أصحابها  العلمية  واألوراق  البحوث  هذه    ي وجميع 

خاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلمية قبل تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب البحوث ال
 النشر.
العلمي         النشر  إلثراء  يوفقنا  أن  ندعو هللا  آخًرا  وليس  بشكل   يفوأخيًرا  العامة  العالقات  تخصص 

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام. 

                                                                                                   وهللا الموفق،                                                                                                             

 
 

 رئيس تحرير المجلة
عجوة يعل .أ.د  
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 التوعوية البيئية درجة تفاعل جمهور الشباب مع حمالت 
 على شبكات التواصل االجتماعي  

 
 الغامدي  صالح حسان علي                                                                         

        

hassanuqu@gmail.com                      

     الجامعة اإلسالمية                                                                                                                   
 

  
   :خصلم

السعودية        العربية  المملكة  في  الشباب  جمهور  تعرض  درجة  معرفة  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 
البيئة التوع  ،لموضوعات  وذلك في ضوء    ،ية الخاصة بها في المنصات الرقميةو بما في ذلك الحمالت 

لوصول لنظرية االستخدامات واإلشباعات. و   إلىباإلضافة    ،والغرس الثقافي  ، نظرية التسويق االجتماعي
من  والمنهج الكمي    ،إلى هذا الهدف تم توظيف المنهج الكيفي في اإلجابة عن التساؤالت النظرية للدراسة 

وتطلب  أ الميدانية.  تساؤالتها  عن  اإلجابة  المالحظةإجل  ألداة  اللجوء  الدراسة  هذه  طبيعة    ،جراء  لرصد 
التواصل االجتماعي البيئي الذي تقوم به الجهات المعنية به على شبكات  وفي ضوء   .النشاط التوعوي 

من أفراد   ،استمارة استبانة جمع المعلومات م تصميم  ت  ،وبناًء على ما تضمنته التساؤالت الميدانية  ،ذلك
عددهم   البالغ  عبدالعزيز  ٤٢٩العينة  الملك  جامعة  وطالبات  طالب  من  وفًقا    ،مبحوثا،  اختيارهم  تم 

  ة.ألسلوب العينة الطبقية العشوائي
النتائج      العلمية كانوا    ، كانوقد توصلت الدراسة إلى عدد من  أبرزها: أن الطلبة ذوي التخصصات 

) أ بنسبة  البيئية  للمواضيع  عرضة  الدراسة  .  %(  ٥٦.٢كثر  عينة  أفراد  الستخدام  األساسي  الدافع  وأن 
التواصل االجتماعي ه إلى  وشبكات  بالدرجة األولى. وفي حين خلصت االختبارات اإلحصائية  "الترفيه" 

ات التواصل  غير الجنس فيما يتعلق بحجم التعرض لشبكتعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لم
إال أنها توصلت     ،فراد العينة لشبكات التواصل االجتماعي"أوكذلك بالنسبة لـ "دوافع استخدام    ،االجتماعي

البيئية كان أكبر من متوسط   "التعرض السلبي" ممن ال يحرصون على المواد  إلى أن متوسط أصحاب 
الموضوعات. أما عند قياس أبعاد تأثير    بمتابعة هذه  اا ذاتيً " الذين يولون اهتمامً أصحاب "التعرض النشط

ن المعرفي والوجداني يحمالن درجة أكبر من البعد  يفقد تبّين أن البعد   ،المواضيع البيئية على أفراد العينة
 .السلوكي

 شبكات التواصل  ،حمالت التوعية البيئية ،الحمالت البيئية ،الحمالت التوعوية الكلمات المفتاحية:
 نظرية   ،نظرية الغرس الثقافي ،نظرية التسويق االجتماعي ،االجتماعي                    
 االستخدامات واإلشباعات.                    
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 :مقدمة 
األ          إحدى  اإلعالمية  الحمالت  تغيـيرات    ،المهمة  االتصاليةنشطة  تعتبر  بإحداث  تقوم  أنها  حيث 

الجمهــور  و ٔ  ا   االتجاهو ٔ  كبيرة على مستوى اإلدراك ا  ا(م  ٢٠٢٠لبده،    )الســلوك لدى   إلى ى  دّ ٔ  . وهــذا مــا 
بأنها    Denis Mcquil   "دينس ماكويل"عليهــا لتحقيق أهدافها. ويعرفها    المنظمات العديــد مــن    اعتماد 

نح الجماهير  وتحفيز  توجيه  إلى  تهـدف  اتصالية   الوسائلكافـة   علـى  باالعتماد   ،الحملة  أهدافو جهـود 
المباشـر   إليصال  االتصالية التواصـل  خالل  من  او   ،الفكـرة  الندوات  النشرات  و   ،المؤتمرات و ٔ  عقد  توزيع 

 (. م ٢٠٢٠بقمي، ال )        بجانب وسائل اإلعالم التقليدية والحديثـة ،والملصقـات 
بل   ،الخدمية فحسب و أ التجارية  المنظمات  في أهدافها لخدمةوال ينحصر توظيف الحمالت اإلعالمية      

التنموية  هاإنّ  لتحقيق األغراض  الجمهور وتعزيــز   التي  ،ضــرورة  العــام لدى  الوعــي  تتطلب رفــع مســتوى 
  فيما بات ُيعرف بـ   ،في إطار الجهود التي تستهدف نشر الوعي وتعزيزه   ،المشــاركة في التنميــة المجتمعية

الّتوعوية " االتجاهات   على  والعمل  ، اإلقناع  أسلوب   على   رئيسي   بشكل  تعتمد   التي   "  الحمالت    تغيير 
 الدوافع لدى األفراد. و المعتقدات و والقيم 

  بوصفها   التقليدية  اإلعالم  وسائل  على السابق  في  رسائلها   إيصال   في   يةو التوع  الحمالت   اعتمدت   ولئن    
  ابتكار   بعد عرف بأدوات جديدة    ،إاّل أن العصر الرقمي  ، العام  والرأي  للمجتمعات   وصوالً   األكثر  األدوات 

  ت شكل  ،التي أحدثتها  والثورة  التواصل االجتماعي،  شبكات التي من أبرز أشكالها       2.0تطبيقات الويب  
 .نقلة نوعية في وسائل نشرها والوصول إلى جماهيرها المستهدفة

االجتماعي    عدد   فاق  ،السعودية  العربية  المملكة  فيو     التواصل  مواقع  في  النشطين   ٢٧المستخدمين 
وذلك بمتوسٍط فردي في مدة االستخدام لهذه المواقع تصل إلى    ترند مليون مستخدم حسب إحصائية مركز  

بعدٍد   ،ساعات. ويأتي موقع تويتر في المركز األول من مواقع التدوين متابعة في السعودية  ٣أكثر من  
جمالي مستخدمي شبكة  إ٪ من  ٧١بنسبة    أي  ،(م  ٢٠٢١  ،TRENDمستخدم )  مليون   ١٢إجمالي مقداره  

التواصل االجتماعي المستخدمة في إشهار الحمالت   مواقعمن أهم    لتصبح  المنصة  لأه    ماو وه  ،اإلنترنت 
 اإلعالمية. 

رسائلها   الحمالت أنواع    وتتعدد      إيصال  لغرض  التواصل  شبكات  تستخدم  التي  اإلعالمية  التوعوية 
حظيت معظم هذه المجاالت باهتمامات   فقد   ،الثقافية وغيرهاو الدينية  و الصحية  و شمل المجاالت األمنية  لت

ربما لكون االهتمام    ،بعض المجاالت التي بقيت غائبًة عن الساحة العلمية  عدا  ما  ، الدارسين والباحثين
 .  وفي مقدمتها الحمالت البيئية ، بها جاء متأخرًا مقارنة بتلك

بشكل صريٍح    انعكسو نح  على  ،البيئة  مجاالت   بكافة  ابالغً   ااهتمامً   السعودية  العربية  المملكة  أولت   وقد     
خلق بيئة خضراء م لاوتقديم كل الرعاية واالهتم   م٢٠٣٠في وضع سياساتها وتحديد أهداف رؤية المملكة  

الدو   وانطالقاً مستدامة.   أهم  أحد  كونها  للنفط    لمن  زمنية    بقيادة  بادرت المصدرة  لحقبة  األوسط  الشرق 
"الشرق األوسط األخضر"    مبادرة  عن  أعلنت مبادرة "السعودية الخضراء"  ل  إطالقها  على  وعالوة  ،خضراء
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ما سيساهم في تحقيق األهداف العالمية  و وهمليار شجرة خالل العقود القادمة.    ٥٠التي تستهدف زراعة  
 . وإحداث تأثير سلوكي لدى الجماهيرالبيئة،  الرامية لحماية

  ، المبادرات   هذه  مع   إيجاباً   التفاعل  على والمقيم  المواطن  وتهيئة  ،دعـم خطـط التنميـة البيئية  أجل  ومن     
 معلومات العمل على نشر    مع لتوعية،  ل  المتنوعة  االتصالية  الجهود   من  مجموعة  تصاحبها أن  بيعياً ط   كان

على    بهم  والنهوض   سلوكهم  لترشيد   مكثفة والعمل  البيئة  على  للمحافظة  المسؤولية  مستوى    تنميتها إلى 
 والمساهمة فيها.  

  للجمهور   وصولها  ومدى   ،طبيعتها  معرفة  ملحاً   بات   ،بها  والعناية  ،الجهود   هذه  انتشار  ومع    
الحالية  جاءت   ولذا  ،المستهدف فاعلية    ،الدراسة  مدى  فحص  عبر  جوانبها  بعض  من   حمالت للتحقق 

 الشباب تأثيرها على البعد المعرفي والوجداني والسلوكي لدى    مدىو   ،الرقمية  المنصات   في  البيئية  التوعية
 . السعودي

 
 :أهمية الدراسة

      

لرؤية  ا  قاد       العام  سم   من  تبعها  وما  ،بالبيئة  االهتمام و نح  م ٢٠٣٠لتوجه  مبادرة  العهد و انطالق  ولي 
عبر    ،نشاط اتصالي متنوع  وتفاعل   نشأة   ،"الشرق األوسط األخضر"  لمبادرة   المتبوعة"السعودية الخضراء"  

  ، بما في ذلك شبكات التواصل االجتماعي  ،ظهرت مضامينها في العديد من وسائل االتصال  ،عدة رسائل
في فاعلية الحمالت    هذه الدراسة   تبحث   الجهود  هذه   دراسة  إلى  للحاجةا  خاصة في منّصة تويتر. ونظرً 

  : هما  محورين  على  أهميتها   فيترتكز    التيفكرة الدراسة الحالية    انبثقت   . كماالبيئية في السياق المحلي
 األهمية العلمية، واألهمية التطبيقية: 

العلمية:   عن   تسعىاألهمية  البيئة  وزارة  به  تقوم  الذي  االّتصالي  الدور  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه 
حمالت على  طريق  التوعوية  األثر  موقع  ها  تقيس  مقّننة  علمية  أدوات  استخدام  خالل  من  وذلك  تويتر. 

الحمال هذه  من  معها  ت،المتحقق  المبحوثين  تفاعل  التسويق    ،ودرجة  نظرية  تطبيق    االجتماعي عبر 
االستخدامات    الثقافي  الغرس  نظريةو  نظرية  إلى    من   النوع  هذا  فاعلية  لقياس  ،واإلشباعات باإلضافة 
 سلوكيات الجماهير. و اتجاهات و على معرفة   اومدى تأثيره ،حمالت لا

التطبيقية:   الدراسة  األهمية  هذه  التطبيقي  اعلميً   اسهامً إتقدم  المستوى  الدراسة   إجراءحيث سيتم    ،على 
( المحلي  المستوى  السعودية  على  العربية  اختيار    من(    المملكة    الشباب   منلتكون    عينتها خالل 

 ذات الموضوع.  حول المعرفي التراكم في القصور بعض  سيعالج ماو وه ،السعودي
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 :الدراسات السابقة 

البحث   لقلة  نظًرا     بموضوع  المباشرة  الصلة  ذات  السابقة  تم    ،الدراسات  دراسات    االعتماد فقد  على 
تناولت مواضيع فاعلية الحمالت    أخرى ودراسات    ،تناولت دور وسائل اإلعالم في تشكيل الوعي البيئي

 بشكل عام.   االجتماعيوحمالت التسويق   ،التوعوية
 أواًل: الدراسات ذات العالقة بالوعي البيئي:  

( والتي هدفت م٢٠١٦  ،خليل حسين)دراسة    ،أبرز الدراسات الرائدة في موضوع اإلعالم البيئي  من    
االستراتيجيات اإلعالمية    عن  الكشف  كذاو   ،النوع من اإلعالم ووظائفه  هذاإلى تسليط الضوء على مفهوم  

في الدراسات المتعمقة والكافية ّن هناك ندرة  المتبعة في التغطية الصحفية للشؤون البيئية. توّصلت إلى أ
ن وسائل اإلعالم العربية تتجاهل في  أفي حقل الصحافة واإلعالم تناولت مواضيع اإلعالم البيئي. كما  

كثير من األحيان تغطية قضايا البيئة من أجل الحصول على السبق الصحفي في الموضوعات السياسية 
ا  ،واالقتصادية غياب  إلى  تجاه  باإلضافة  بالبيئة  المعنية  المؤسسات  من  واألدبي  المادي  لتشجيع 

 الصحافيين المهتمين بقضايا البيئة في وسائل اإلعالم المختلفة. 
دراسة    من     الجمهور،  على  البيئي  اإلعالم  أثر  اختبار  إلى  اتجهت  التي  األخرى  عمر )الدراسات 

لتعرف على مستوى الوعي البيئي لدى طالب  اللذين هدفا إلى ا  م(٢٠١٨  ،وعبد السالم العديلي الغريري 
العراق في  المتوسطة  مستوى    ،المرحلة  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  إلى  النتائج  خلصت  وقد 

اإلناث  ولصالح  الجنس  لمتغير  البيئي  طالب   ،الوعي  لدى  البيئي  الوعي  مستوى  تدني  عن  كشفت  كما 
الكرخ.   بغداد  تربية  المتوسطة في مديرية  دراسة    مغايرة  الدراسة  هذه  نتائج  جاءت  وقدالمرحلة  لنتيجة 

  حيث   ؛العالي  التعليم  سسات ٔ  التي تناولت تقييم الوعي البيئي لدى طلبة مو   م(٢٠١٠،  هيفاء الضمور)
من حيث وفرة المعلومات   ،نتائجها إلى ارتفاع درجة الوعي البيئي لدى طلبة الجامعة األردنية فيتوصلت 

البيئية لديهم  طبيعة و  النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا    ،االتجاهات  الطلبة في مستوى    بينكما أظهرت 
 المعلومات البيئية تعزى لمتغير مستوى تعليم االب. 

كمتغير   وذلكبعض الدراسات إلى أن هناك متغيرات أخرى يمكن أن تؤثر في هذا الجانب؛    وتكشف     
سبيل    علىفي مستوى الوعي البيئي لدى الطلبة. ف إحصائياً   فرقاً   يحدث  أن  يمكن  الذيالتخصص الدراسي  

  ن التخصص الدراسي له دور في درجة تقييم الوعي أ   م(٢٠١٦  ،يابسو شريهان أب)المثال كشفت دراسة  
  ، حيث أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير التخصص   ،البيئي لدى الطلبة

هنا   ومن  التاريخ.  تخصص  طلبة  مقابل  الجغرافيا  طلبة  وجود لصالح  لدى   يتضح  الوعي  درجة  تفاوت 
 الطلبة باختالف عدة متغيرات تؤثر على درجة وعيهم، وانتهاء بالتأثير السلوكي. 

كذلك  ومن      البيئية  التوعية  موضوع  على  ركزت  التي  األخرى  الباحثة    ،الدراسات  مزنة  )دراسة 
المساهمة التربوية لوسائل اإلعالم في نشر الوعي البيئي من منظور طلبة  ب  المعنونة   م(٢٠١٥،  العازمي
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 لفتت  نهاأ  إال  ، الهدف  هذا   تحقيق  في  للوسائل  فاعالً   دوراً   أظهرت   النتائج  أن  من   بالرغمجامعة الكويت. و 
  ويظهر المنطقة.  و التخصص  و إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات تعزى لمتغير الجنس  

المشابهة   الدراسات  فقد    ،بأن المتغيرات الديموغرافية تلعب دورًا مهمًا في التفاعل مع التوعية البيئيةمن 
"أوزدين"  ٔ  ا ا  م(٢٠٠٨)أوزدين،    OZDENجـرى  هدفت    البيئي   الوعـي  عن  الكشـف  لىٔ  دارسـة 

بالجنس    البيئةو نحـ  واالتجاهات  وعالقته  تركيا  في  المعلمين  الطلبة  الوضع و التحـصيل  و التخـصص  و لدى 
  ن ٔ  عدد أفراد األسرة. خلصت الدراسة إلى او مهـنهم  و الوالديـن    مؤهالت و المـنطقة الجغرافية  و االقـتـصادي  

ثالث  أ  ولديهن   الدارسة  من  األخيرة  السنة  في  الالتي  اإلناث  من  وا إقل  لمستوى  و   خوات ٔ  خوة  ينتمين 
مكان اإلقامة( لديهن وعي   ،مهنهمو   الوالدين  هالت ٔ  مو   ،عال )مستوى دخل األسرة  اقتصاديو   اجتماعي

بل يشمل  ،ينحصر األمر في ذلك  وال. اآلخرين الدارسة فراد ٔ  ا من علىالبيئة أ و بيئي واتجاهات إيجابية نح
التي ركزت على التعرف   م(٢٠١٢  ،جمال عبد العظيم أحمد )أظهرت دراسة    فقد  ،النطاق الجغرافي كذلك

أّن    ن تكوين وعي الجماهير حول قضايا البيئة،أعلى الدور الذي تقوم بـه الوسائل التقليدية والحديثة بش 
ا بالقضايا المحلية في المقام األول، ثم القضايا  اهتمامات الجمهور بـشان القـضايا البيئية قد أولت اهتمامً 

 . البيئيـة العالمية في المقام الثاني
  ، من حيث التركيز على وسائل اإلعالم الجديد بشكل خاص   الحالية  بالدراسة  وثيقة  صلة  له  ومما    

وفاء)دراسة   االجتماعي على وجه    الذين  م(٢٠١٧،  قودير صبرينة ومبدوع  التواصل  دور مواقع  تناولوا 
إسهام موقع    لىٔ  قد توصلت الدارسة او   ،نيي المستدام لدى الطلبة الجامع  البيئيالتحديد في نشر الوعي  

تتطابق    المستدام لدى الطلبة الجامعيين.  البيئيبنسبة مرتفعة في نشر الوعي    سبوكيف نتيجة  مع    وهي 
أهمية مواقع التواصل االجتماعي واعتبارها من    لىٔ  التي خلصت ا  م(٢٠١٩،  ندى بوجاجة)نتائج دراسة  

أنها اتفقت مع سابقتها في اإلشارة إلى أن   ويالحظالبيئي الوعي  نشر في المؤثرةوسائل الو  األساليب  همٔ  ا
في التوعية البيئية وتحقيق التنمية المستدامة وذلك عن طريق تقديم معلومات    فعالية  األكثرو هالفيسبوك  

ويفسر الباحث ذلك إلى شعبية هذه المنصة    .حول الحفاظ على البيئة ونشر مواضيع عن التربية البيئية 
الدراسة الرقمية  ،في دول  المنصات  ذلك على سائر  تتفوق في  ذلك    ،حيث  ما  و وه   .تويترموقع  بما في 

كذلك   شفيقة)دراسة    معتكرر  طرف   م(٢٠١٦  ،مهدي  من  ملحوظ  اهتمام  وجود  إلى  توصلت  التي 
عبر موقع الفيسبوك بموضوع التنمية المستدامة واإلعالم البيئي    الجزائربلد الدراسة    فيالناشطين البيئيين  

ين متصفحي هذه الصفحات  في نسبة االهتمامات ب  اواختالفً   ا لكن كشفت أنّ هناك تفاوتً   ،والتربية البيئية
  المناسبات   طارٔ  ما عدا في ا  ،بأنشطة التربية البيئية  االهتمامبهذه المواضيع. كذلك تم مالحظة ضعف  

   .بالبيئة الخاصة
يؤكد    ولعل     الوسائل  مما  مع  الجمهور  تعامل  سلوكيات  في  البيئة  متغير    التي  الدراسة  نتائجتأثير 

وتايلور)  راهاجأ البيئية  التيالمقارنة  م(  ٢٠٠٧،  فالردينجربروك  الثقافة  عن  الكشف  إلى    ، هدفت 
لبنانو نح  واالتجاهات  في  المعلمين  الطلبة  لدى  في    ، البيئة  المعلمين  الطلبة  مع  فقد    ،سترالياأمقارنه 
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األسترالييناً إدراكقل  أ  اللبنانيين  الطلبة   ن ٔ  ا   الدارسة  نتائج  ظهرت ٔ  ا  الطلبة  من  البيئية  للقضايا   ، 
  المرتفعة  نتائجهم  من  الرغم   على  محدود   بيئي   وعي  لديهم  اللبنانيين  الطلبة   نٔ  ك اكذل  النتائج   ظهرت ٔ  وا

  في   البيئية  بالتربية  المعنية  البرامج  قدرة  في  تشكيكهم  لىٔ  باإلضافة ا  ،البيئةو نح  االتجاهات   مقياس  على
 لدى األفراد.  البيئيوتنمية الوعي  االتجاهات  غرس
 : دراسات الحمالت التوعوية والتسويق االجتماعي: اثانيً 

وجاء معظمها ليؤكد أهميتها في    ،اوتوعويً   ا،الدراسات التي اهتمت بأثر وسائل اإلعالم معرفيً   تعددت     
سعى إلى التعرف   الذي  م(٢٠١٨  ،شارع البقمي)وكان من أبرز تلك الدراسات دراسة    ،القيام بهذا الدور

تشكيل معارف   الجديد في  دور وسائل اإلعالم  نحو على  السعودي  الجمهور  التطوعي.  و اتجاهات  العمل 
كثاف وقد  بين  دالة  ارتباطية  عالقة  وجود  إلى  الجديد  توصلت  اإلعالم  وسائل  استخدام  مستوى  و ة  بين 

نح االتجاه  وطبيعة  الجمهور  و المعرفة  يستخدمها  التي  اإلعالم  وسائل  تعددت  كما  التطوعي.  العمل 
 ٪. ٨٩.٨وجاءت شبكات التواصل االجتماعي في المركز األول بنسبة   ،كمصدر للمعلومات 

  حرصت على قياس هذا الجانب من خالل   االجتماعي  والتسويق  التوعوية  الحمالت  دراساتأن    ويالحظ
المعرفي المستوى  مستويات:  الوجدانيو   ثالثة  السلوكيو   المستوى  التأثير  المستوى  لتحديد  وذلك   .

الدقة به  و وذلك على نح  ،الحاصل على وجه  قام  الطراونه) ما  عمل على قياس    الذي  م(٢٠٢٠  ،محمد 
األردنية الزيتونة  جامعة  في  اآلداب  كلية  طلبة  لدى  البيئي  الوعي  ا  ،مستوى  إلى  المكون  نّ ٔ  وانتهى   

بغيره  مقارنة  كبير  بمستوى  البيئي جاء  للوعي  البيئي  ،المعرفي  الوعي  قائمة مكونات  تصدر  في   ،حيث 
الثانية المرتبة  الوجداني في  المكون  المرتو   ،حين جاء  الثالثة.  المهاري في   ال  المستوى   هذا  أن  غير بة 

تناولت دراسة   فقد   ،متعددة  متغيرات  تفرضها  أخرى   ألسباب  المشابهة  الدراسات  أنواع  جميع  على  ينسحب
البوريشة) الحكيم  الجغرافيام٢٠١٩،  عبد  البيئي لدى معلمي  الوعي  إلى أن    ،( مستوى  النتائج  وتوصلت 

لدى   البيئي  الوعي  متوسطة  الفئة  هذهمستوى  بدرجة  درجة  و   ،جاء  على  فقط  المعرفي  المستوى  حصل 
أجراها    أخرى دراسة   معها  تتسق  ال  نتيجة  وهيجاء المستوى المهاري في المرتبة األخيرة. و  ،تقدير مرتفعة

 ،نسبة تطور مشهود كانت على مستوى المعرفة( التي توصلت إلى تسجيل أعلى  م٢٠١٧،  عصام سليم)
الممارسة مستوى  االتجاهات.    ،يليه  مستوى  قبلها  ومجيءثم  التي  النتائج  عن  مختلفة  النتيجة   ، هذه 

عليها المعرفيأ على    ،والمتعارف  المستوى  على  يحدث  عادة  التأثير  الوجداني  ،ن  المستوى  ثم    ،يليه 
السلوكي ليسأ  علىذلك    يؤكد و   .المستوى  متخصصأبالضرورة    نه  يكون  متأثرين  و ن  البيئة  علوم 

سلوكياتهم على  ينعكس  بما  كبير  حد  إلى  التأثير    إذ   ، بتخصصهم  هذا  يقف  مستوى ربما   المعرفة  على 
 الوجدان. مستوى و أ

  ، المسموعة فحسب و حمالت التسويق االجتماعي ال تعتمد على مضامين رسائلها النصية أ  ألن  نظًراو     
وتأثيرها   عمد  الرسائل  وصول  بمستوى  األشكال  عالقة  دراسة  إلى  الدارسين  الباحث   فقد   ،بعض  حاول 

  وفي اإلعالن.    حمالت ( تحديد العناصر التصميمية األكثر فاعلية في  م٢٠١٩  ،رزق سعد عبد المعطى)
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تأثير الحمالت اإلعالنية    العوامل  أبرز   منن  أ  عن  دراسته  نتائج  فيه  كشفت   الذي  ت الوق التي تزيد من 
المستهدفة:   للفئة  االجتماعية  الوسيلةللتوعية  المفضلة  اختيار  الشخصيات واستخدام    ،اإلعالنية 

كما تم    ،وصياغة الرسائل اإلعالنية بصورة مبتكرة  ،وعرض الموضوع التوعوي بوضوح وجدة  ،المشهورة
إلى   الحقيقية  أهميةالتوصل  الصور  على  المعتمدة  للغة    وخاصة  ،اإلعالنات  وتوظيفًا  استخدامًا  األكثر 

  ،السياق  ذات  وفيمن تلك التي اعتمدت على الرسوم المتحركة.    فاعلية  أكثر  وأنها  ،الجسد في تصميمها
الفعالة المستخدمة في حمالت   اإلقناعيةالمداخل    أهمية( إلى  م٢٠١٨  ،وفاء عبد الرحمن)دراسة  نبهت  

المدني.   المجتمع  وقطاع  الحكومي  للقطاع  التابعة  االجتماعي  جديرة  النتائجها    من  وكانالتسويق 
ؤدي إلى ضعف  ت  التي  ،وجود التزاحم اإلعالني على مستوى التبرع في شهر رمضان  إشكالية  ،باالهتمام

يؤثر على درجة    ،خالل الفاصل اإلعالني  ،نبهت إلى أن عرض الكثير من اإلعالنات   كماالمصداقية.  
ن كثرة تكرار الحمالت ال يساعد على التذكر فقط، بل  أ وهي    ،التذكر. باإلضافة إلى نتيجة أخرى مهمة

   يساعد على التغيير.
  جوانب   في  معها  ورالجمه   وتفاعل  التوعوية  الحمالت  فعالية  بين  العالقة  دراسات  تنحصر  ولم     

هناء )  درست   فقد   ،النشر  أساليب  تتبع   على  العمل  إلى  ذلك  تجاوزت  بل  وأشكاله؛  المضمون   صياغة
التأثير  و   أساليب   المثال  سبيل  على (  م٢٠١٩  ،إبراهيم اإلصالح    التيتكتيكات  حملة  بناء  عليه  اشتملت 

  في   النفسية   األبعاد   فت ظ و ن الحملة  أالجريء وحملة ترشيد استهالك الكهرباء. وقد توصلت الدراسة إلى  
 ،ة األولىبالدرجاللغة العامية في    استخدام  إلى  لجأت   الحملة  أن  الدراسة  الحظت . و رسائلها  إيصال  عملية
 . للعامة أكثر للتقرب  ذلك كان وربما

 

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

وفي نشر    ،عالم ووسائله في تعزيز التوعية بشكل عاممعظم الدراسات السابقة على أهمية اإل  اتفقت     
بما في ذلك الدراسات التي ركزت على المساهمة التربوية في تنمية    ،الوعي البيئي على وجه الخصوص 

الدرا من  كثير  تأكيد  الالفت  من  وكان  الجمهور.  لدى  البيئي  قصورً االهتمام  هناك  أن  على  في    اسات 
ما دعا الباحث إلى اختيار موضوع يقيس فاعلية الحمالت  و وسائل اإلعالم في نشر التوعية البيئية. وه
 التوعوية على شبكات التواصل االجتماعي.  

 التغييرات   حداث إ  في  االجتماعي  التسويق  نظرية  تأثير  وقوة  أهمية  كذلك  السابقة  الدراسات   أظهرت     
  تشكيل  في  السابقة  راسات الد   من  استفادت   فقد   الحالية،  الدراسة  بموضوع  التغير  هذا  والرتباط.  االجتماعية

 من   الحالية  الدراسة  به  خرجت   ما  أهم  إيجاز  ويمكن.  وأهدافها  تساؤالتها  صياغة  وفي  النظري   طارهاإ
 : يلي ما  السابقة الدراسات  في البحث 

  الشبكات / تم التأكد من وجود فجوة معرفية متمثلة في غياب قياس فاعلية الحمالت التوعوية البيئية في  ١
 . االجتماعية
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مؤثرً ٢  االجتماعي كونه  التسويق  أهمية  على  السابقة  الدراسات  مع  الحالية  الدراسة  اتفقت    في   ا رئيسيً   ا/ 
  إلى و يدع  مما  ،السيما في القضايا التنمويةتغيير اتجاهات وسلوكيات األفراد والمجتمعات بشكل عام،  

 . الحالية الدراسة في النظرية تطبيق
يجد دراسة    لم  الباحث   أن  إال  ،الدراسات السابقة على عدة نظريات اتصالية مختلفة  اعتماد   من  بالرغم/  ٣

البيئية التوعية  مجال  في  االجتماعي  التسويق  نظرية  بتوظيف  مدخاًل    ،قامت  تشكل    ا فريدً بوصفها 
 .المهم الموضوع  هذا لقياس اومناسبً 

بتحليل    الباحث   يجد   لم/ بعد االطالع على الدراسات السابقة  ٤ بيئية في    أي  رسائلدراسة قامت  حملة 
 . الحالية الدراسة عليه ستقوم ما وهذا ،السياق المحلي

 

 :مشكلة الدراسة

  تعديل   تستهدف  والتي  ،االجتماعية  الشبكات   على  البيئية  الحمالت   منالعديد    انتشار  ظل  في     
ومدى التفاعل الذي  ،تقييم واقعها ابات ضروريً  ،السلوكيات البيئية لدى الجمهور حول هذا المجال الحيوي 

  على   للتعرف  الدراسة  هذه  جاءت ضوء ما سبق فقد    وفيم ال.  أكانت تحقق أهدافها    إذاتحققه لمعرفة ما  
  والتركيز   االهتمام  مدى  ذلك  في  بما  ،البيئة  حول  التوعوية  الرسائل  مع  الجامعي  الشباب   تعرض   درجة
ويمكن إيجاز مشكلة الدراسة في سؤال بحثي مضمونه: ما  ،المتلقين في تحدثه الذي التغيير ودرجة ،معها

 .؟مدى فاعلية حمالت التوعوية البيئية في المنصات الرقمية
 

  :ةالدراس تساؤالت

  النظرية   باألسئلة  خاص   إحداهما  ،األسئلة  من  مجموعتين  الباحث   صمم  ،الدراسة  أهداف  إلى  للوصول    
  من   الثانية  المجموعة  وصياغة  الستنباط  محاورها  وتأطير  ،الحالية  للدراسة  العلمية  األسس  تحديد   بغرض 
  أنها   كما  ،عليه  تحتوي   أن  يجب   لما   وشموليتها  ،العلمي  عمقها   يضمن  الذي  األمر )الميدانية(؛    األسئلة

 . نتائجها  وتفسر ،الميداني اإلطار تساؤالت  شرح في تسهم
 

 : النظري  اإلطار أسئلة: أوالً 
 عناصرها؟   ما أنواعها، ما اإلعالمية، الحمالت  مفهوم ما -١
  مارسائلها وتأثيراتها،  ما، الجغرافية تقسيماتها وما  تعريفها  ما البيئية، التوعية بحمالت  المقصود  ما -٢

 نجاحها؟  عواملو  مكوناتها
 بالحمالت   عالقتها  وماوسماتها،  ،  أشكالها  ومفهومها،  نشأتها  االجتماعي،   التواصل  شبكات   ما  -٣

 التوعوية؟ 
 ما المداخل النظرية لتحقيق التوعية اإلعالمية؟    -٤
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 األسئلة الميدانية:   /اثانيً 
 االجتماعي؟  التواصل لشبكات  أفراد العينة تعرض   حجم ما -١
 االجتماعي؟  التواصل لشبكات  العينة أفراد  استخدامات  ما -٢
 ة؟ ي البيئالحمالت  لموضوعات الجماهيري  التعرض  درجات ما  -٣
 البيئية؟   التوعية موضوعات  مع الجماهيري  التفاعل مستوى  ما -٤
 ؟ التوعية البيئية  حمالت العوامل المؤثرة في مستوى التفاعل الجماهيري مع ما هي  -٥
 

 المصطلحات والتعريفات:

يجلي أساليب و لمفاهيمها على نح  االتي تتطلب إيضاحً   ،البحثية  المتغيرات   من  اعددً   الدراسة  تضمنت     
 التالية: المصطلحات وتشمل   ،ورصدها وتحليلها ،قياسها

 .  والمدة المدىدرجة استخدام الجمهور للوسيلة من حيث  الجماهيري: التعرض
 ويتابعها.  ،يفضلها الجمهور: الموضوعات والقضايا التي  االستخدام مجاالت

  في   التركيز  ودرجة  ،بالبيئة  المتعلقة   التواصل  شبكات   لموضوعات   المبحوث   اطالع  مقدار:  التعرض  حجم
 . مضامينها

 سلوك.التجاه و االمعرفة و الانعكاسات التعرض على حالة المستخدم من حيث تأثيره على  التفاعل: طبيعة
 

 :اسةرنهج الدم

  المنصات   في  البيئية  التوعية حمالت    فاعلية  على  التعرف  إلى  تهدف  الحالية  الدراسة  مشكلة  أن  بما    
  بعضها   ،البحثية  التساؤالت   من  مجموعة  طرح  خالل  من  ،المحلي  المجتمع   في  الشباب   أفراد   لدى  ،الرقمية

  يؤسسو   يبني  بما  ،إجاباتها  واستنباط  العلمية  والتراكمات   البحثية   لألدبيات   العودة  يوجب   نظري   طابعو ذ 
  من   المعلومات   على  للحصول  مصمم  اآلخر  البعض   وأن  ،الدراسة  لسير  تؤطر  صلبة  علمية  ألرضية
  على   توجب  فقد   (م٢٠١٠ الحيزان،)"  التفصيلية  أهدافها هي وفرضياتها،  الدراسة  تساؤالت "  إن   وحيث   ،الميدان
  استخدام   سيتم  حيث   المطلوبة؛   اإلجابات   إلى  للوصول  والكمي  الكيفي  المنهجين  كال  يوظف  أن  الباحث 
  عن   لإلجابة  الكمي  المنهج  توظيف  سيتم  حين  في  النظري،  الشق  تساؤالت   عن   لإلجابة  الكيفي  المنهج

 . الميدانية التساؤالت 

 :تهمجتمع الدراسة وعين

 .  العزيز عبد  الملك جامعة طلبةالعينة العشوائية الطبقية على مجتمع  باستخدام الباحث  قام   
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 الخصائص  ذات األنسب في المجتمعات و النوع من العينات ه هذاأن  ،للعينة الطبقية هوءلجالباحث  ويعلل 
البحث   المتفاوتة مجتمع  وفًقا    ،في  مفرداتها  تختلف  العلمية  عوامل   لعدةوالتي  الدرجة   ،النوع  ،مثل: 

 . العوامل من  وغيرها ،الدراسي التخصص 
 اإلحصاءات ، حسب هـ ١٤٤٣عدد أفراده لعام  بلغ الذي ،العزيز عبد  الملك جامعة  طلبة وقد تم تحديد     

التخطيط   إلدارة  )  بالجامعةالتابعة  من    المستهدفة   العينة  عدد   تحديد ثم    .وطالبة  طالب (  ألف ٨٧أكثر 
مفردة من الكليات    ٢٠٠  على الكليات العلمية والنظرية. ليختار عدد   الباحث مها  وقد قسّ   .مفردة  ٤٠٠ووه

ولكن بعد توزيع االستبانة بشكل إلكتروني، بلغ عدد مجموع عينة  .  من الكليات النظرية  ومثلها  ،العلمية
تم استبعاد  مفردة،    ٤٥٠الدراسة     مجموع الحيث أصبح    ، بسبب عدم صالحية إجاباتهم  امبحوثً   ٢١وقد 
 .امبحوثً  ٤٢٩وه  لعينة الصالحةل النهائي

 

 :الدراسةأداة 
الميدانية    في  الباحث   اعتمد     االستبيان  علىالدراسة  بها    التي  المالحظة  أداة وظف    كما  ،أداة  استعان 

  والمياه وزارة البيئة    حساب   رأسها  وعلى  ،االجتماعي  التواصل  مواقععلى    البيئية  النشاطات   طبيعة  لمعرفة
على تويتر، كون الوزارة ال تمتلك حسابات أخرى على مواقع التواصل األخرى عدا موقع تويتر،    والزراعة

 فقد تم التركيز عليه. 
التالي: المحور األول يتناول  و من أربعة محاور رئيسية، وهي مقسمة على النح  االستبانة  أسئلة  وتألفت    

 أفراد   استخدامات الثاني يتناول طبيعة    . أما المحوراالجتماعي  التواصل  لشبكات حجم تعرض الجمهور  
في  االجتماعي  التواصل  لشبكات   العينة الثالث  المحور  يبحث  بينما  الجماهيري    درجات .  التعرض 

البيئة التوعية  . وأخيرًا يركز المحور الرابع على  لموضوعات  التفاعل الجماهيري مع موضوعات  مستوى 
 على شبكات التواصل االجتماعي.   البيئية

 
 :اإلطار النظري 

 : الحمالت اإلعالمية
 أواًل/ مفهوم الحمالت اإلعالمية: 

إعالمية       وسائل  عبر  منظمة  إعالمية  وجهود  أنشطة  "مجموعة  بأنها:  اإلعالمية  الحمالت  تعرف 
محدد   ،مختلفة هدف  معين  ،لتحقيق  وقت  محددة"    ،في  جماهير  ويعرفها  (.  م٢٠١٨)العوفي،  ومستهدفة 

ماكويل" الجماهير     "Denis Mcquil"   "دينس  وتحفيز  توجيه  إلى  تهـدف  اتصالية  جهـود  بأنها 
كافـة الوسائل االتصالية إليصال الفكـرة من خالل التواصـل المباشـر،  أهداف الحملة، باالعتماد علـىو نح

ا الندوات  والحديثـةبجا   والملصقـات،  النشرات   وتوزيع  تمرات،ٔ  الموو ٔ  وعقد  التقليدية  اإلعالم  وسائل   نب 

 (. م٢٠٢٠)البقمي، 
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التعريف       أن  الباحث  العناصر  الذيو الدقيق هويرى  لقائم  ا(المصدر   متمثلة في  يشمل مجموعة من 
وسائل  (  الوسائل المستخدمة في الحملة .  الحملة  من  الهدف  الحملة،  في  المستهدف  الجمهور    )باالتصال

 عنصر الزمن(.(ة للحملة يالمدة الزمن تحديد االتصال(  
 

 : ا/ أنواع حمالت التوعية اإلعالميةثانيً 
فهناك من صنفها في أربعة أنواع    ،تقسيماتها وفًقا للهدف من استخداماتهاتختلف الحمالت في      

عددً   ،رئيسية نوع  كل  المختلفةيضم  الحمالت  أشكال  من  اإلخبارية  ،ا  الحمالت  الصورة   ،هي  حمالت 
)العوفي    ،الذهنية اإلقناعية  والحمالت  التعليمية  هذه  م2018الحمالت  شمولية  من  الرغم  وعلى   .)

إال   عن  التقسيمات  تفصلها  حدود  توجد  ال  إذ  حصري؛  طابع  ذات  وليست  بينها،  فيما  تتقاطع  أنها 
الباحث   البعض بصورة ال يمكن فصلها، ولذا فإن  بعضها بالشكل الدقيق ويمكن التداخل بين بعضها 

معرفية أهداف  على  بناًء  الحمالت  أنواع  تقسيم  أفضلية  وبالتالي  ،وسلوكية  ،يرى  فإنه    ،وإدراكية. 
 وتذكيرية.    ،وإقناعية ،لتصبح حمالت تعريفية ،اًء على مفاهيم مرحليةيقسمها بن

   :/ الحمالت التعريفية1
قرارات و خدمات أو كانت منتجات أ  سواءً   ،هي الحمالت التي تهدف إلى تعريف المجتمع بأشياء جديدة    

من الناس. وقد أطلق عليها البعض اسم الحمالت اإلخبارية.  وتهدف في   اكبيرً  احكومية جديدة تهم قطاعً 
بالمعلومات  تزويد األفراد  إلى  العادة قصيرة.  التي غالًبا ما تكون في  الحمالت  النوعية من  الغالب هذه 

ن  وهـذا النـوع مـ ،أي العمل على إحداث التغيير المعرفي ،تصـحيح معـارفهم المغلوطةو حول قضـية معينة أ
أ العامـة  التغذيـة  و المعلومـات  بأهمية  األفراد  وعي  بزيادة  تتعلق  التي  الحمالت  کذلك  يشمل  العام  التعلـيم 

أ التجنب  و الصـحية  النوع من  . لتعرض لإلصابة بمرض مااالعمـل علـى تزويد األفراد کيفية  ويعتبر هذا 
كون  االجتمـاعي  التغييـر  حمـالت  أسـهل  من  التـي   هالحمالت  المعلومـات  األفـراد  بإعطـاء  هدفها  يرتبط 

  ة. تتعلـق بالقضـية االجتماعي
 : / الحمالت اإلقناعية2

سلوك لدى المتلقي. يمتاز هذا النوع من  و ويقصد بالحمالت اإلقناعية تلك التي تستهدف تغيير اتجاه أ    
لذا يحاول القائم على الحملة أن يقوم بتغيير   ،الحمالت بصعوبته وحاجته للتخطيط في التصميم والتنفيذ 

أ حمالت  و االتجاهات،  أمام  تضعف  ال  حتى  وتعزيزها  االتجاهات  تدعيم  في  يرغب  وقد  السلوكيات، 
أ والتعزيز أسهل من عملية تغيير  و مضادة،  التدعيم  للمتلقي، وبدون شك فإن عملية  مستجدات ستحدث 

النهائي  و ر السلوك، والذي غالًبا ما يكون الهدف األساسي، أبدوره أسهل من عملية تغييو االتجاه، الذي ه
للحمالت اإلقناعية، وقد يجد القائم على الحملة في كثير من األحيان أنه ال فائدة من تغيير االتجاه، إذا 

 لم يتبعه تغيير في السلوك، وهذا النوع من الحمالت يشمل كل أوجه الحياة.
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 / الحمالت التذكيرية:    ٣ 
التذكيري"    "اإلعالن  إلى  األصل  في  التذكيرية"  "الحملة  مصطلح    . م( Monash  ،2022)   يرجع 
أن  و فه باعتبار  اإلعالمية،  الحمالت  مجال  إلى  انتقل  ثم  أواًل،  اإلعالنات  مجال  في  ظهر  مصطلح 

"الحمالت  الحمالت التذكيرية بأنها  الباحث    ويعرفشكال اإلعالنات بطبيعة الحال.  أالحمالت شكل من  
عرض و أ  ،وقد أعيد عرضها  ،بغض النظر عن نوعها  ،التي سبق وأن تم عرضها على الجمهور من قبل

كذا   ،والتأكيد على ما جاءت به  ،بغرض تذكير الجمهور بما ورد فيها من أفكار ومضامين  ،جزء منها
التأثير السلوكي اإليجابي لدى الجمهور". وذلك من أجل الحفاظ ع  ،محاربة األفكار المضللة حولها  لى 

الحملة بناء  إلى جهود كبيرة في  فهي بطبيعتها مختصرة وقصيرة    ،وعادة ال تحتاج اإلعالنات التذكيرية 
 كونها تعتمد على مادة إعالمية مسبقة التجهيز.  

 

   :ثالًثا/ عناصر الحمالت اإلعالمية
تتكون الحملة اإلعالمية من عدة عناصر وخطوات يتعين على القائم على الحملة اإلعالمية اتباعها     

 وذلك لضمان نجاحها وتحقق أثرها. 
المشكلة المراد معالجتها وإجراء  و ويقصد به جمع المعلومات والبيانات حول الظاهرة أ  / تحليل الموقف:  1

 الحملة عنها.  
الح2 أهداف  وصياغة  تحديد  اإلعالمية:  /  أي تحديد األهداف واألمور المراد تغييرها بعد التعرض ملة 

 وأهداف قصيرة المدى.  ،للحملة. وتنقسم إلى أهداف طويلة المدى
المستهدف:  ٣ الجمهور  تحديد  ويقصد بتحديد الجمهـور المسـتهدف، تحديـد الفئـات الجماهيريـة التـي    / 

   (. م٢٠٠٩)عادل،   تحليل الجمهور المستهدفوالقيام ب  ،تسـتهدفها الحملـة التوعوية
اإلعالمية:  ٤ الرسالة  إعداد  الحملـة   /  ترغـب  التـي  اإلعالمية  المضامين  اإلعالمية  بالرسائل  ويقصد 

 . أن تكون الرسالة قصيرة وواضحة ومؤثرةك ،التوعويـة في إيصالها
 . التي تعبر عـن مضـمون الحملـة الكلمات  يقصد بشعار الحملة/ شعار الحملة التوعوية:  ٥
الحملة:  ٦ لعرض  اإلعالمية  الوسائل  تحديد  على نوع الجمهور    يكون اختيار الوسيلة المناسبة بناءً   / 

 اإلعالمية. وموضوع الحملة  ،المستهدف
والتنظيمي٧ اإلداري  المخطط  تحديد  التنظيمي  /  : وتكون باالعتماد على قسم إداري خاص في الهيكل 

 تص في مجال إدارة الحمالت اإلعالمية والتخطيط لها ومتابعتها وتقييمها. للمنظمة مخ
 وتشمل الموارد المالية والموارد البشرية.  / تحديد الموارد المتاحة:  8
 . العرض ، المتابعة والتقييم، اإلنتاج، تكـلفة التصميمات ، تكلفة التخطيط/ تحديد الميزانية: ٩

للحملة  10 أي بداية الحملة ونهايتها، ويؤخذ باالعتبار اختيار التوقيت    اإلعالمية:/ وضع جدول زمني 
 (. م٢٠٠٩)عادل، المالئم لبدء عرض الحملة في وسائل اإلعالم 
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اإلعالمية:   11 الحملة  تقييم  الحملة /  تنفيذ  بدء  قبل  يكون  والذي  القبلي:  المرحلي:   ،  التقييم  والتقييم 
 .والتقييم البعدي: ويكون بعد االنتهاء من عرض الحملة، والذي يكون أثناء تنفيذ الحملة

 

   :حمالت التوعية البيئية
  أواًل/ تعريفها وأدواتها: 
اإلدراك لدى أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة ومكوناتها ومنع  "يعرف الوعي البيئي بأنه:      

تلوثها وترشيد استخدام مواردها والتصدي للمخاطر التي قد تتعرض لها، من أجل سالمة وصحة الفرد  
والقادمة الحالية  لألجيال  الطيبة  والحياة  التنمية  استدامة  لضمان  لألرصاد،    ."  والمجتمع  الوطني  )المركز 

تعميم وتعميق  ". وهذا التعريف يتحقق من خالل تفعيل معنى التوعية البيئية، والتي تعرف بأنها:  (م٢٠٢١
البيئة   حماية  في  والجماعية  الفردية  والمشاركة  للمساهمة  وتحفيزهم  المجتمع  أوساط  في  البيئية  المعارف 

السلي غير  السلوكيات  من  المحتملة  البيئية  المخاطر  من  والتقليل  مواردها  بيئياً وصون  )المصدر    "  مة 
 .السابق(

 وتنقسم هذه الحمالت من حيث البعد الجغرافي، إلى: 
الدولية:1 البيئية  التوعية  حمالت  تنم  /  التي بدأت  القضايا  البيئية من بين  القضايا  في مجاالت  و تعد 

يئية عند  التوعية عبر مواقع التواصل االجتماعي على مستوى العالم. ويعود أول اهتمام جاد بالقضايا الب 
الذي ظهرت فيه بدايات مالمح اإلعالم البيئيّ  بدءًا من شعاره    م ١٩٧٢عقد مؤتمر ستوكهولم في عام  

المبطن بالرسائل والدالالت المهمة للعالم أجمع: »نحن ال نملك إال كرة أرضية واحدة«، وفيه تم إطالق 
للبيئة المادية واالجتماع"بأنها:    ،أول تعريف رسمي  الموارد  المتاحة في وقت ما وفي مكان ما  جملة  ية 

 . "إلشباع حاجات اإلنسان وتطلعاته
ملحوظة     بصورة  بالبيئة  االهتمام  نما  السنة  تلك  بيوم    ،ومنذ  عام  كل  في  العالم  يحتفل  أن  إلى  أدت 

يونيو، وذلك من أجل تقديم االلتزامات والدعوة إلى العمل الستعادة ماليين    ٥البيئة العالمي الذي يوافق  
 الهكتارات من النظم البيئية في جميع انحاء المعمورة. 

عام   منذ  سنوًيا  اليوم  هذا  لتعزيز  م،١٩٧٤ُيقام  حيوية  منصة  أيًضا  البيئية    وأصبح  األبعاد  في  التقدم 
دولة كل عام في    ١٥٠تشارك أكثر من    ،ألهداف التنمية المستدامة. وبقيادة برنامج األمم المتحدة للبيئة

 االحتفاالت بيوم البيئة العالمي. 
المدني       والمجتمع  المتحدة  األمم  ووكاالت  الحكومات  ودعم  إلهام  إلى  المتحدة  األمم  عقد  يهدف 

حماية  اع الخاص وغيرهم من الجهات على مستوى العالم للتعاون وتطوير وتحفيز مبادرات  وشركات القط
في جميع أنحاء العالم. ويهدف العقد إلى حشد مئات الماليين من الناس للمحافظة على الطبيعة    البيئة

أ جميع  في  واالستعادة  المحافظة  مبادرات  نطاق  توسيع  فيها  يتم  التي  المحافظة  ثقافة  نحاء  وتعزيز 
 الكوكب. 
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ويقصد بها الحمالت التي تنفذها الدولة ومؤسساتها المتنوعة داخل   / حمالت التوعية البيئية المحلية:2 
ومن ضمن المبادرات البيئية النوعية للمملكة فقد تم    .حدودها، وتستهدف سكانها من المواطنين والمقيمين
باإلضافة إلى    ولى من نوعها على مستوى العالم،األ  اإلعالن عن مدينة "ذا الين" المدينة الصديقة للبيئة 

برنامج   وانطالق  المستدامة"  والتنمية  البيئية  للتوعية  الوطني  "البرنامج  مثل  المبادرات  من  عدد  إطالق 
"الرياض الخضراء" هذه المبادرات تسعى لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في حماية المناخ مما سينعكس  

التلوث الهوائي يتسبب في حاالت الوفاة المبكرة  على جودة حياة المواطن ور  فاهية المجتمع. السيما أن 
النامية   الُبلدان  في  وخاصة  للبيئة،  لسبعة ماليين شخص كل عام،  المتحدة  األمم  وإن من  (م٢٠٢١)تقرير   .

ه البيئي،  الشأن  تجاه  السعودية  العربية  المملكة  عنه  أعلنت  ما  وأهم  السعودية  مبادرة  "إطالق  و أواخر 
األخضر"و  "الخضراء األوسط  الشرق  عددً   "مبادرة  تتضمن  الطموحةوالتي  المبادرات  من  أبرزها    ،ا  من 

القادمة  ١٠زراعة   العقود  السعودية خالل  العربية  المملكة  داخل  مليار شجرة    ٤٠وزراعة  ،مليارات شجرة 
  ٪ ٤اثات الكربونية بأكثر من  ستعمل كذلك على تقليل االنبع. هذه المبادرات  إضافية في الشرق األوسط

من إنتاج الكهرباء    ٪٥٠وذلك من خالل مشاريع الطاقة المتجددة التي ستوفر    ،من اإلسهامات العالمية
أكثر  و م، ومشاريع في مجال التقنيات الهيدروكربونية النظيفة التي ستمح٢٠٣٠داخل المملكة بحلول عام  

الكربونية  ١٣٠من   االنبعاثات  من  طن  إلى  إضا  ،مليون  المرادم  عن  النفايات  تحويل  نسبة  رفع  إلى  فة 
٩٤%. 
 :ا/ الرسائل والتأثيرات التي تحدثها حمالت التوعية البيئيةثانيً 

وعي واتجاهات وسلوكيات    على  اا وحمالت التوعية البيئية خصوًص تؤثر الحمالت اإلعالمية عمومً     
)الشمري،   لبمجموعة من المراح  اولكن مرورً   ،الجماهير؛ حيث ال تتم عملية تغيير السلوك بشكل مباشر

 : (م٢٠٢٠
 الوعي: و / مرحلة اإلدراك أ1

وقد   ،الحملة لرفع مستوى الوعي بهذه القضية موضوعو وفيها يتم إمداد األفراد بالمعلومات عن القضية أ   
   .يكون هذا المكون بمفرده أحيانًا هدف الحملة

 :/ مرحلة التأثير في االتجاه2

ويعتبر مكون االتجاه غاية في األهمية عند قياس تأثير أي   ا،معارضتهو أالحملة  يقصد بها مدى تأييد     
 تشكيله. وتعزيزه، أ و ، أاتجاه المتلقي تغييرالعملية اإلقناعية قد تستهدف ، و حملة إعالمية

 
 
 :/ مرحلة التأثير في السلوك٣
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المكون يتم قياسه  السلوك من أهم النتائج التي يتم قياسها عند تقييم الحمالت اإلعالمية؛ وهذا  يعد  و     
السلوكية بالنية  المتعلقة  المتغيرات  من  ذاته  ،بمجموعة  بالفعل  بمعنى    ،والقيام  السلوك؛  استمرار  وكذلك 

 القيام بالفعل نفسه أكثر من مرة.
 :شبكات التواصل االجتماعي 

 / النشأة: 1
    Randy Conradz ث صّمم ي؛ ح م١٩٩٥ عام   االجتماعي التواصل لشبكات  ظهور ولٔ  كان ا    

، كان الهدف منه مساعدة األصدقاء والزمالء الذين جمعتهم الدارسة في classmates.com   وقعم
اي اة العمليوفرقتهم ظروف الح   ،نةي ة مع يات يمراحل ح  لّبي رغبة  يوكان هذا الموقع    متباعدة،  ماكنٔ  ة في 

سنة  six degrees.com   ثم تاله موقع . إلكترونًيا  نهميب  مايف  التواصل  في  والزمالء  األصدقاء  الءٔ  هو 
شخص  م١٩٩٧ على صفحات  المواقع  هذه  للمستخدمياعتمدت  من    إرسالوعلى    ،نية  لمجموعة  رسائل 

  وائل ٔ  من ا  ووه  myspace.com ظهر موقع  م٢٠٠٣مع بداية عام    ،نهمياألصدقاء والربط المباشر ب
موقع    العالم،  مستوى   على  شهرة  واألكثر  المفتوحة  االجتماعي  التواصل  مواقع ظهر  ثم 

  مواقع   قائمة  تصدري  صبحٔ  ا   نٔ  ا  لى ٔ  ا  م ٢٠٠٤في    ا يً الذي انطلق رسم   Facebook.comسبوك يالف
ال(م٢٠١٧  عباس،)  العالم  في  االجتماعي  التواصل موقع  ظهر  وكذلك  في   youtube.com وب يوتي. 
 Twitter رة بظهور موقع ي االجتماعي للمدونات الصغ، وبعد ذلك انتشرت فكرة مواقع التواصل  م٢٠٠٥

   ة.يدة للتواصل االجتماعي على الساحة العالميجد  كخدمة باالنتشار ٔ  وقد بدا م،٢٠٠٦عام  
 

 شبكات التواصل االجتماعي:  / مفهوم 2
بشكل كبير في    ،والتي من أبرز أشكالها شبكات التواصل االجتماعي  ،2.0ساهمت تطبيقات الويب     

االقتصادي المستوى  على  الكبيرة  التغييرات  من  جملة  وهو   ،الثقافيو   ،السياسيو   ،إحداث  ما  و البيئي.  
أهداف  أجل  من  وجماهيرها  المنظمات  بين  التواصل  طريقة  تشكيل  إعادة  على  جلي  بشكل  انعكس 

أفضل. وتشير الدراسات إلى أن شبكات التواصل االجتماعي باتت إحدى أهم وسائل  المنظمات بصورة  
  ، الترويج للحمالت التوعوية انطالقًا من حقيقة كونها الوسيلة االتصالية األكثر انتشار عند عامة الناس

الشباب  خصوًص  فئة  من  ا(م٢٠١٨)العوفي،  ا  تزايد  ومع  فع  ارت  أخرى،  بعد   سنة  فيها  المشتركين   عداد ٔ  . 
وأصبحت قناة    ،مستوى منافستها لوسائل اإلعالم التقليدية في تشكيل الرأي العام حول العديد من القضايا

 تغيير السلوكيات.و  ،اإلقناعو  ،مهمة في إحداث التأثير
اإلعالمية      الحمالت  إشهار  في  المستخدمة  االجتماعي  التواصل  مواقع  أهم  من  تويتر  موقع  ويعد 

فيقدر   فيه  ونشرها.  النشطين  المستخدمين  شهريً   ٣٩٧عدد  العالم  حول  مستخدم  عدد   ،امليون  ويبلغ 
 datareportal, 2022m) ) .مليون تغريدة في اليوم الواحد  ٥٠٠التغريدات المنشورة فيه  
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فيبلغ عدد المستخدمين النشطين في مواقع التواصل االجتماعي    ،أما في المملكة العربية السعودية      
٪ من السكان. ويقدر متوسط ساعات الفرد المتابع لهذه المنصات ٧٩.٣بنسبة    ،ون مستخدمملي  ٢٧.٨٠

  ، ساعات، في حين يتبوأ موقع تويتر المركز األول بين سائر مواقع التدوينات في السعودية  ٣أكثر من  
  ١٢.٤٥مستخدمين للموقع فيضل إلى  الأما عدد    ،جمالي مستخدمي اإلنترنت بهاإ٪ من  ٧١.٤أي بنسبة  

 . (م٢٠٢١،  TREND)مليون مستخدم 
فات شبكات التواصل االجتماعي وتختلف من باحث آلخر؛ إال أنها تجمع بأنها  ي وبقدر ما تتعدد تعر     

تفاعلي بشكل  التواصل  والمجموعات  لألفراد  الفرصة  تتيح  جديدة  اتصالية  في  و وه  ،بيئة  يظهر  هذا ما 
"منظومة ال للمش  تعريف  تسمح  التي  اإللكترونية  الشبكات  بهتمن  خاص  موقع  بإنشاء  فيها  ثم    ،رك  ومن 

 األفراد   الءٔ  يشترك هو و ٔ  ا  الموقع  بهذا  خرينٔ  ا  عضاء ٔ  ربطه من خالل نظام اجتماعي إلكتروني مع ا 
 .  (م٢٠١٦)بلعيد، " والهوايات  االهتمامات  في

 أشكال شبكات التواصل االجتماعي: 
والتي تتنافس    ،ال حصر له من المواقع المتنوعة والفعالة  ااإلنترنت مساحات شاسعة وعددً تضم شبكة      

وهناك من هذه المواقع ما  .  في تقديم خدماتها للجمهور وتلبية احتياجاتهم المختلفة بفاعلية وكفاءة عالية
 التالية: غيرها. والتي سيتم سردها بشيء من التفصيل عبر النقاط و ثقافي و  ،ترفيهي ،تجاري و ه

 :ختص باالتصاالت وإيجاد وتبادل المعلومات مثل يالنوع األول/ 

شخص Blogs: المدونات-ٔ  ا مدونات  عن  عبارة  المعلومات  يهي  بتناقل  تختص    نواعها ٔ  ا   بكافةة 
 .المدونة لمالك ةيشخص ومدونات  ات يوم ي نشر  لىٔ  ا باإلضافة

الجزئ -ب  لبث   Micro Blogs: ة يالمدونات  سر موقع  بشكل  المدونات يالمعلومات  عن  وتتميز  ع 
المتداولة علية بصغر حجم وكم يالعاد  المعلومات  ة  يمرئ  ،ةيصوت   ،ةيفوتوغرف  ،ةيكانت نص  سواءً   ،هيات 

  .(م٢٠١٣)سمر، 
تحد-ج الجغرافيخدمات  المواقع  إضافية     Location Based Services:ة  يد  خدمات  وهي 

  نةيمد   ي ٔ  او ٔ  ا  نته يمد   في   دةيالجد   باألماكن  صدقائهٔ  ف ا يوتعر   ،جديدة تمكن المستخدم من تحديد موقعه
 .(م٢٠١٠  ياسر،) زورهاي خرى ٔ  ا
  Social Networking Sites مواقع الترابط الشبكي-د

المواقع   هذه  فهينكدانيول  الفيسبوكأشهر  المستخدم  ،  تمكن  ببعضهم  ي مواقع  المباشر  التواصل  من  ن 
 (. م٢٠١٧)عباس،  ات ي ومشاركة االهتمامات والفعال

 
 
 

 النوع الثاني/ مواقع التعاون وبناء فرق عمل مثل: 
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المستخدم WIKI: كييالو -أ تمكن  مواقع  تكويني وهي  في  االشتراك  من  بشكل   ن  المتربطة  المعلومات 
 . ايد يب يكيمن األمثلة على ذلك موقع و  ،وتفاعلية قابلة للتحديث اآلني ،ق روابط إلكترونيةيمنطقي عن طر 

ن لنشر  ي : مواقع تعتمد على شبكة واسعة من المستخدم Social News  خبار االجتماعيةألمواقع ا-ب
 .  New Public من األمثلة ،في مجال اهتمام العالم بالحداثةاألخبارالمهمة وتتميز  

االجتماع-ج برمج  Social Navigation: ة يالمالحة  بتثب ي ات  يهي عبارة عن  المستخدم  تها  يقوم 
ببرنامج واالستعانة  الخلوي  الهاتف  جهاز  تحد  على  )ينظام  المواقع  خر GPSد  لرسم  حركته  ي(،  طة 

 نة.يبالمد 
ا-د ا :النصوص  ريوتحر   ملفات  دارةٔ  مواقع  في  للتعاون  مواقع  او ٔ  ا  مذكرة  تمامٔ  هي  حتى  و ٔ  نص 

تحض  على  عرض يالتعاون  المواقع    ،ر  هذه  ب ي وباستخدام  التعاون  المستخدم ي تم  من  عدد  لتحقيق  ين  ن 
 . (م٢٠٠٩)سمر، نتاج عمل تفاعلي مشترك إتفاعل سلس و 

  :الصوت والصورة، ومن أمثلتهاالنوع الثالث/ مواقع الوسائط المتعددة، وهي مواقع تعتمد على 
ا  ث تمنح مكانً يد من الفوائد، حيتقدم هذه المواقع العد    Photo sharing: والفن  ري التصو   مواقع-ٔ  ا

ة التبادل التجاري وإيجاد يوتوفر خاص  ،ةيرسومات فنو ٔ  ا  اكانت صورً   سواءً   ،ة ي عمال الفنلحفظ وعرض األ
 . (م٢٠٠٩)محمد، دخل مالي منها 

كما    ، مها يي ة وتقيالمرئو ي د يلف اتوفر هذه المواقع العديد من مقاطع والبث المباشر:  و يديمواقع مشاركة الف-ب
االجتماعية األخرى  المواقع  على  نشرها على    ،تقدم معظمها خدمة مشاركتها  الخاصةالوإعادة   ،شبكات 

 .(م٢٠١٧)قويدر ومبدوع،  YOU TUBE ومن األمثلة 
 : سمات شبكات التواصل االجتماعي

المزايا     من  بعدد  األخرى  اإلعالم  وسائل  عن  االجتماعي  التواصل  شبكات  الجمهور   ،تتميز  جعلت 
 وهنا مجموعة من سمات مواقع التواصل االجتماعي: ة، الوسائل التقليدي   أكثر منيميل لها ويفضلها 

افتراضي:  يتكو  مجتمع  ن يبادلونهم  ي تسمح مواقع التواصل االجتماعي لألفراد بخلق صداقات مع اآلخر ن 
دة يقات اإلنترنت الجد ي ة تطب يمتواجد منذ بداد مجتمع افترضي  يفهي تساهم في تجس  ،االهتمام والمحتوى 

 .  (م٢٠٠٩خرون، وآ سيولجاجردٔ  )ا
المشاركة:  يالتفاعل فيها  يؤثر  التي  الدرجة  عمل و وهي  في  اين  في  االتصال   البعض   بعضهم  دوارٔ  ة 

ة، بحيث تشكل سلسلة من  يالتفاعل  ؤ  ا  المستبدلة  الممارسة   ممارستهم  على  طلقيو   تبادلها،  وباستطاعتهم
ا )أ(  الفرد  يستطيع  التي  لالتصال  و   الطرف  موقع  هايف  أخذ ي  نٔ  األفعال  )ب(،  بأفعاله  ياآلخر  قوم 

 . رسل في الوقت نفسه وكذلك المستقبليستقبل و ية، فالمرسل ياالتصال 
  من   تتطلب   وال  نيوالمستخدم  للفرد  مناسب   وقت   في  واستقبالها  الرسالة  إرسال  ة يمكانٔ  وتعني اة:  يالالتزامن
 (. م٢٠٠٨ بسيوني،)  نفسه الوقت  في النظام يستخدموا  نٔ  ا  كلهم نيالمشارك
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أيالتفت  الجماهير:    وت  التي  تعدد  الرسائل  تعدد  بها  االختيوُيقصد  األيمكن  لتالئم  منها  فراد ار 
 . ضةيالعر ر يد الرسائل لتالئم الجماهيمن توح رة المتجانسة بدالً ي الجماعات الصغو ٔ  ا

والمرونة:   تحر توفر  الحركة  الجد يخاصية  الرسائل  وسهولةي ك  بيسر    مثل   مكان  ئ  ا  لىٔ  ا  ونقلها  دة 
 .المحمولةو يد يرا الفيسب الشخصي والهاتف المحمول وكامالحا
  مطبوعة  رسائل لىٔ  ا  المسموعة اإلشارات  ليتحو  ة ي مكانٔ  ا أيًضا الرقمي االتصال تاحٔ  اة التحويل:  يقابل

 (. م٢٠٠٦)حسن وليلى،  العكس و ٔ  مصورة ا  ؤ  ا
اإلعالن:  يخاص دون وجود   باشرة م  عنه  اإلعالن  طريق  عن  منتج  ئ  ن من تسويق اي تمكن المستخدمة 

 وسيط.
والزمانة:  يالعالم المكانية  الحواجز  لكافة  الجديد  الفضاء  إلغاء  التواصل  يأدى  شبكات  تمكين  إلى  ة 

 ة جديدة.ي ة تقني سر في بيئة افترضيالمجموعات بسهولة و و االجتماعي من تفاعل األفراد 
ويسرت تواصل األفراد    ،ساعدت شبكات التواصل االجتماعي على االنفتاح على ثقافات جديدة  :االنفتاح 

 اء.ام بتبادل المعلومات واآلر ي والق ،مع الشعوب األخرى 
 :النظرية في االعتماد على وسائل االتصال المداخل

تقوم معظمها على تقديم عوامل تساعد على    ،يعتمد موضوع التوعية البيئية على أسس نظرية متعددة   
التسويق   نظرية  الدراسة  لموضوع  وأقربها صلة  النظريات  تلك  أبرز  تأثيرها. ومن  الحمالت وزيادة  نجاح 

الثقافيو   ،االجتماعي الغرس  واإلشباعات و   ،نظرية  االستخدامات  في  ث.  نظرية  النظريات  هذه  توظيف  م 
 عامل الجماهير مع مواضيع الحمالت البيئية.  الدراسة الحالية، لمحاولة فهم طريقة ت

 :أواًل/ نظرية التسويق االجتماعي

 الدول  من  الكثير  باتت   الذي  االجتماعي  التغيير  دوات ٔ  ا  همٔ  ا من ايعتبر التسويق االجتماعي واحدً    
توعيتهم  و ٔ  ا   لحمايتهم  جمهورها  مع   تواصلها  على  الحفاظ   جلٔ  ا  من   استخدامه  لىٔ  ا   ٔ  تلجا   والمنظمات 

  علىٔ  نها أن تحقق اشأ  من سلوكياتهم في مستهدف تغيير حداثٔ  بغرض ا معينة، فكارٔ  او ٔ  بممارسات ا
 فيليب"  من  كل  يد   على  مبادئه  ظهرت  الذي  االجتماعي  التسويق  ويعتمد .   الطرفين  بين  ممكنة  منفعة
والتي    ،التسويق التجاري على عناصر  م  ١٩٧١عام     "Kotler" & "Zaltman"   "زالتمان" و  "كوتلر

 ،والقيام بدراسات السوق   ،تتضمن اعتبارات خاصة بتصميم المنتج وتوزيعه وتقديمه للجمهور والترويج له
  التسويق   هميةٔ  ومن هنا ظهرت ا  .المستهدفة  والسلوكيات   والقيم  األفكار   لتسويق  نشطة ٔ  وتنفيذ حمالت وا

  لى ٔ  ا   معينة،  وعادات   سلوكيات   تغيير  بهدف  ختلفةالم  االجتماعية  والقضايا  الموضوعات   في  االجتماعي
ولذ الجم  يحتاجها  وبسيطة  صحيحة  معلومات   تقديم  جانب  المستهدف.  االجتماعي  هور  التسويق  يعد  لك 
ا  اخاًص   امفهومً  بالتسويق على نشر فكرة  القائم  ا و ٔ  بالمسؤولية االجتماعية يقوم من خالله  نمط  و ٔ  قيمة 

مستهدفً  التقنيات  و ٔ  ا  المعرفي  اإلطار  في  معين  ثيرٔ  تا  حداث ٔ  ا  اسلوكي  باستخدام  األفراد  سلوك  في 
التسويقية و واألساليب  بر .  خالل  من  والمهتمين  والمتخصصين  القرار  صناع  مع  بالتعاون  هذا  امج  يعزز 
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  المشاركة  على  المجتمع   يحث   داعم   عام   ئ  را   خلق لىٔ  بذلك يسعى او وه ،تهدف إلحداث تغيير مجتمعي
كما يحث المجتمع على البعد عن السلبية والالمباالة ويشجع كل فرد   ،مشكلةو ٔ  ا   ما  قضية  لحل  اإليجابية

  ن له دور في التغيير والتطوير. يكو  نٔ  على ا
 الثقافي:نظرية الغرس  /اثانيً 

الجديد      اإلعالم  وسائل  وبين  الثقافي  الغرس  نظرية  بين  الربط  التواصل    ،يعد  شبكات  في  والمتمثل 
السنوات األخيرة. حيث كانت النظرية    فيو ا من مجاالت اإلعالم التي بدأت تنمجديدً   مجاالً   ،االجتماعي

التلفاز وهي  واحدة  وسيلة  على  امتدادً   ،مقصورة  بطبيعتها  تعتبر  جديدة  مرئية  وسائل  ظهور  مع  ا ولكن 
الباحث  ،للتلفاز واقع و توجه  أنه  على  الجمهور  يعتقده  ما  وبين  االجتماعي  الواقع  بين  العالقة  لدراسة  ن 

 واصل االجتماعي.اجتماعي من خالل متابعتهم لشبكات الت
    ( جربنر"  "جورج  األمريكي  العالم  الروحي  George Gerbnerيعتبر  واألب  الفعلي  المؤسس   )

أن التعرض المكثف لنماذج   . وتدور فكرتها حولات من القرن الماضييلنظرية الغرس الثقافي في الستين
نتيجة التعرض   ،اعي المحيط بالفرد ا إدراك الفرد للواقع االجتموصور ثقافية ثابتة ومتكررة يشكل تدريجيً 

(. أي أن (Banaag & alt, 2014m والتلفزيون بصفة خاصة ،التراكمي لوسائل اإلعالم بصفة عامة
يدركون العالم الواقعي المعاش   Heavy Viewersا ويشار لهم بكثيفي المشاهدة  األفراد األكثر تعرًض 

ع   بناءً  مختلف  بشكل  الخيالي  التلفزيوني  الواقع  بقليلي  على  لهم  ويشار  أقل  يشاهدون  الذين  أولئك  ن 
 الواقع "و " أ  المحرف  ما يؤدي في النهاية إلدراك الجمهور لهذا الواقع "و وه  ،Light Viewersالمشاهدة  

  ، ا من الشرعية االجتماعيةوهذا الواقع الرمزي يكتسب نوعً   ،" على أنه الواقع االجتماعي الحقيقي  الرمزي 
 مما يؤدي للتأثير على اتجاهات وآراء وسلوك الجمهور.  

وكما أشار الباحثون إلى أن التعرض المكثف للوقائع التي أعيد بناؤها في التلفزيون ينتج عنه تسطيح     
، فهذا أيضا يتشابه مع ما يحدث للمستخدمين عبر  (Reyes, 2008m)أي تحريف للواقع  ،نمطية وتكرارو 

 ماعي.منصات التواصل االجت
 :ثالًثا/ نظرية االستخدامات واإلشباعات

اإلعالمية،       الوسائل  استخدام  في  الجمهور  أنماط  فكرة  حول  واإلشباعات  االستخدامات  نظرية  تدور 
م في كتابهما  ١٩٧٤عام  "بلومر"و  "كاتز"واإلشباعات المتحققة منها. ويعد أول من كتب عن النظرية هما 

المادة   انتقاء  في  فاعل  دور  لهم  الجماهير  أن  النظرية  وترى  الجماهيري.  االتصال  وسائل  استخدام 
دورً  للجمهور  أن  وتفترض  رغباتهم.  وتشبع  احتياجاتهم  تلبي  والتي  لهم  المناسبة  في    اً نشطً   ااإلعالمية 

ية القديمة التي ترى أن دور الجمهور سلبي في  بخالف النظريات التقليد   ،التعاطي مع الوسائل اإلعالمية
  على الكشف    فيطريقة تعاطيهم مع المواد اإلعالمية. فتوظيف هذه النظرية في الدراسة الحالية يساعد  

 .(م ٢٠٠٣)إسماعيل، أنماط الجماهير في التعرض للحمالت البيئية وطريقة تفاعلهم معها 
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وأهمها التعرف إلى    ،تحقيق عدد من األهداف المحددة كما تسعى نظرية االستخدامات واإلشباعات إلى   
 ، كيفية استخدام الجمهور لوسائل اإلعالم وذلك بعد دراسة الجمهور الفاعل في متابعة الوسيلة اإلعالمية

 (: م١٩٩٨ ، )مكاوي والسيدويمكن ذكر األهداف وفًقا لآلتي 
 التعرف إلى سبب وكيفية استخدام الفرد لوسائل اإلعالم.  -

وراء تعرضه محتوى محدد و التعرف إلى دوافع استخدام الفرد لوسيلة إعالمية محددة دون غيرها أ -
 دون غيره. 

 فذلك يقود إلي فهم عملية االتصال الجماهيري.  ،التعرف إلي نتائج استخدام الفرد لوسائل اإلعالم -
 

 توظيف المداخل النظرية في الدراسة الحالية:
اال     التسويق  نظرية  بالتأثير  تطرقت  المنتهية  االقناع  مراحل  إلى  طرحها  تم  التي  والنماذج  جتماعي 

المعرفي  ،السلوكي المستوى  على  التغيير  أساسية:  مراحل  ثالثة  على  المستوى    ،وهي  على  التغيير  ثم 
سيتم اختبار األنواع الثالثة مـن آثـار    ،ثم التغيير على المستوى السلوكي. في الدراسة الحالية  ،الوجداني

تويتر لكشف ا على حمالت التوعية البيئية الموجودة على موقع  سـائل اإلعالم علي عينة الدراسة تطبيقً و 
كما سيتم توظيف نظرية الغرس الثقافي داخل إطار    .الدور الذي تؤديه فـي توعية الجماهير بهذه القضايا 

الجماهير نفوس  المتضمنة في  الرسائل  أحدثته  الذي  األثر  لمعرفة مدى  البيئية  التوعية  ومدى    ،حمالت 
فهي توفر    ،وأما نظرية االستخدامات واإلشباعات ترجمة هذه الرسائل على شكل أفعال على أرض الواقع.  

الت عن  لإلجابة  مهمة  عاممتغيرات  بشكل  التواصل  لشبكات  الجمهور  باستخدامات  الخاص    ، ساؤل 
 ولموضوعاتها المتعلقة بالبيئة.

 
 : اإلطار الميداني

تعتمد الدراسة الحالية بشكل رئيسي في جانبها الميداني على أداة االستبيان، حيث قام الباحث بتوزيع      
العز  الملك عبد  لدراستهاستمارة االستبيان على طالب وطالبات جامعة  أفراد    ،يز كعينة  بلغ مجموع  وقد 

أصبح مجموع عدد   ، جاباتهمإبسبب عدم صالحية    امبحوثً   ٢١وبعد استبعاد عدد    ،مبحوثا  ٤٥٠العينة  
%( طالبة من طلبة  ٤٨.٣)   ٢٠٧%(  و٥١.٧)  ا طالبً   ٢٢٢بواقع    ، مبحوثاً   ٤٢٩و أفراد العينة الصالحة ه

وتراوحت أعمار العينة بين    ،(١جامعة الملك عبد العزيز الذين يشكلون مجتمع الدراسة الحالية )جدول  
( الذين شكلوا النسبة  ٣٨.٩وبين من هم في الثالثة والعشرين فأعلى )  ،%(٣.٧سنة )  ١٨من هم أقل من  

سب األكثرية  هم ح  ،حل العلمية للمبحوثين فانقسمت إلى ثالث مراحلاألعلى في الفئات العمرية. أما المرا
كما بينت    ٪(.٤،٢ثم طلبة الدراسات العليا )  ،%(٢٢.٦%(، ثم طلبة الدبلوم )٧٣.٢البكالوريوس ) طلبة  

%( في التخصصات العلمية، بينما بلغت نسبة أفراد العينة في  ٥٦.٢بنسبة )  ٢٤١نسبة التخصص عدد  
   تساؤالت الميدانية:ال تجيب الدراسة على  ،وفيما يلي %(.٤٣.٨بنسبة )   ١٨٨عدد  التخصصات النظرية
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 حجم التعرض لشبكات التواصل االجتماعي:   /أوالً 
هنا       االجتماعي والمقصود  التواصل  اليومية الستخدام شبكات  الساعات  األسبوع    ،معدل  أيام  ومعدل 

االجتماعي التواصل  لشبكات  العينة  أفراد  التواصل   ،لتعرض  لمنصات  العينة  أفراد  متابعة  حجم  وكذلك 
 . االجتماعي

 : البعد األول: معدل الساعات اليومية
تبين أن فئات أفراد العينة وفًقا لنسبة عدد ساعات ي بتحليل إحصاءات اإلجابة عن سؤال البعد األول      

إلى أربع فئات  تنقسم  التواصل االجتماعي  اليومي لوسائل  الفئة  ٤األقل )الشريحة    ،تعرضهم  %(، وهي 
واحدة تقل عن ساعة  لفترة  تستخدمها  وقتًا طوياًل    ،التي  تمنح  التي  الفئات  بقية  وهي  المتقاربة  والشرائح 

في   الواحد  اليوم  ساعات  عدد  من  كبيرة  ساعات  تمضي  أنها  تبين  حيث  الوسائل؛  من  النوع  لهذا  نسبيًا 
ا  ،االستخدام شريحة  منهم  األولى  المرتبة  في  إلى  وجاءت  تصل  لمدة  تستخدمها  التي  ساعات    ٦لفئة 

بنسبة    ،فأكثر من  ٣٦وذلك  تخصص  التي  الفئة  تليها  لهذه   ٥-٤%،  اليومي  برنامجها  من  ساعات 
 الشبكات.

 : البعد الثاني: معدل االستخدام 
اتضح أن السواد    ،عند البحث في معدل استخدام المبحوثين األسبوعي لشبكات التواصل االجتماعي    
ظم منهم يداومون على استخدامها طيلة أيام األسبوع؛ حيث تبوأ أصحاب هذه الشريحة المرتبة األولى  األع

 ( االجتماعي  ،%(٩٠بنسبة  التواصل  وسائل  الستخدام  األعلى  النسبة  وهي  العينة  أفراد  إجابة    ،من 
%(  ٣سة أيام ) وخم  ،%(٥% بين أولئك الذين يستخدمونها لمدة ستة أيام ) ١٠وتراوحت النسبة المتبقية  

 %(.٢وأقل من ذلك )
 : البعد الثالث: حجم متابعة المنصات

االجتماعي     التواصل  شبكات  ألبرز  استخدامهم  مدى  عن  العينة  أفراد  معظمهم    ،بسؤال  أن  تبين 
من   أقلو وبين ما ه  ،بين من يستخدم واحدة على األقل منها بصورة دائمة  ،يستخدمونها بمعدالت متفاوتة

بلغ قدره    "الواتساب "منصة    تحتلو ذلك.   الذي  المتوسط  .  ٣،٦٦الدرجة األولى في االستخدام من حيث 
. ويالحظ أن الفارق في المتوسط بين  ٣،٤٠يليها في ذلك السناب شات الذي حصل على متوسط قدره  

المجتمع أفراد  بين  االستخدام  في  كبير  حجم  ذا  ليس  است  ،المنصتين  هناك  أن  يعني  مكثفًا  مما  خدامًا 
أن  حيث  التطبيقين  خصائص  إلى  ذلك  يعود  وقد  الشباب.  أوساط  في  كبيرة  بشعبية  وتحظيان  لكلتيهما 

بينهما  مشتركة  صفة  الخصوصية  ،هناك  المغلقة  ،وهي  الدردشات  في  هذه   ،والمتمثلة  يميز  ما  وهذا 
 ، فكانت من نصيب الفيس بوك  التطبيقات عن غيرهما. أما أقل الشبكات استخدامًا بين أفراد عينة الدراسة

إذ كانت الوحيدة بين كافة المنصات التي انخفض متوسط استخدامها عن نصف درجة في الميزان البالغ  
 درجات. ٤
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  ،ساعات للفرد   ٦أكثر من  و أن متوسط التعرض اليومي لشبكات التواصل االجتماعي ه  يتضحكما       
هيو  التواصل  لشبكات  األسبوعي  االستخدام  متوسط  أن  أيامو تبين  األسبوع  ،سبعة  أيام  جميع  وأما   .أي 

تعرًض  األكثر  المنصات  حول  العينة  أفراد  استجابة  لدرجة  الواتساب    ابالنسبة  تطبيق  كان  الدرجة  بلها 
والدردشة  ،األولى الفورية  بالمراسالت  المرتبطة  التطبيقات  أحد  ه  ،باعتباره  بالطبع سوف  بينما  النسبة  ذه 

  ، ألفراد العينة   اذلك السناب شات الذي يعتبر من أكثر المنصات تعرًض و تشكل نسبة المتوسط األكبر. يتل
والتي من    ،إال أن تفاوت النسب يعود لخصائص المنصات ذاتها  .بخصائصه القائمة يشكل نسبة أكبرو فه

والمتمثل في المحادثات    "سناب شات "و  "اتساب و "أبرزها "الخصوصية" وهي الميزة التي يتسم بها كل من  
من    ،الخاصة قريبة  خاصة  أجواء  في  الوسائط  المحادثات وتبادل  تحدث    طبيعة  األفراد التي  بين 

 في الحياة الواقعية. واألصدقاء
 دوافع استخدامات أفراد العينة لشبكات التواصل االجتماعي:  /اثانيً 

عي، تبين أن الجامعة عن دوافع استخدامهم لشبكات التواصل االجتمابسؤال أفراد العينة من طلبة       
تفاوتً  ملحوظً هناك  فكما    اا  معها؛  للتفاعل  تحفزهم  التي  األسباب  في  المتوسط  ي بينهم  خالل  من  تضح 

؛  أن "الترفيه" يشكل الدافع األقوى لدى طلبة الجامعة في استخدامهم لشبكات التواصل  ،الحسابي لإلجابات 
"الرغبة في    ،يليه على التوالي في ذلك  ،(٣،٧مقداره )   ا توسطً حيث نال م وبدرجة عالية أيضًا كل من: 

( األخبار"  وكذا  ٣.٤٣متابعة  والثقافية"(،  المعلوماتية  الحصيلة  )  "زيادة  العينة  أفراد  ومثل  ٣،٣٨لدى   ،)
القضاء على  "(، ثم  ٣،٢٧اآلخرين" )(، ومن ثم "التفاعل مع  ٣،٠٧)  "تنمية الوعي بالقضايا العامة"ذلك  

دافع  ٢،٩)  "الوحدة فكان  شأنًا  وأقلها  الدوافع  آخر  أما  المختلفة"(،  القضايا  تجاه  المواقف  عن    " التعبير 
 فقط.   ٢،٤٨بمتوسط مقداره  

 : ةيالبيئ الحمالت ثالًثا/ درجات التعرض الجماهيري لموضوعات
الخاص بمعرفة درجات تعرض أفراد العينة لموضوعات   ةيلدراسة الميدانلالثالث    تساؤلاللإلجابة عن      

ذلك ه  ،البيئة للتحقق من  الطرق  الباحث أن أفضل  العناوين  عرض و رأى  التوعية  أل   بعض  برز حمالت 
التي   عليهاالبيئية  العينة  قامت  أفراد  والزراعة على  والمياه  البيئة  الوزارة  وبعد  .  وزارة  حساب  في  التدقيق 

. تم اختيار أبرز خمس حمالت بيئية  ،موقع تويتر علىحسابها   علىالحمالت التي تم الترويج لها   ورصد 
بذلك الباحث  يكتف  مباشرً ولم  سؤااًل  وجه  بل  البيئة    ا؛  لموضوعات  العينة  أفراد  تعرض  درجة  عن  آخر 

االجتماعي التواصل  شبكات  في  عام  ميز   ،بشكل  ذات  خيارات  عبر  إجابات  باختيار  قياس  وطالبهم  ان 
 رباعي )كبيرة، متوسطة، ضعيفة، لم أتعرض(؛ لتحديد الخيار الذي يتالءم مع درجة تعرضهم.  

(؛ تبين أن معدل تعرضهم لموضوعات ١ومن خالل تحليل إجابات المبحوثين كما يبينها الجدول رقم )
ي لها جميعها  البيئة يتم بدرجة متوسطة في كل الموضوعات التي قدمت لهم؛ حيث جاء المتوسط الحساب

خاصة لصالح فئة "موضوعات البيئة بشكل عام"، الذي    ،مع تفاوت ملحوظ بينها  ،(٢في تقدير درجة )
قدره   معداًل  وه  ٢.٥٥نال  اإلجمالي  "لنجعلها  ٤و من  حملة  ثم  مسؤوليتنا"،  "بيئتنا  حملة  ذلك  في  يليها   .
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من نصيب حملة "البيئة لنا وألجيالنا"  خضراء"، وحملة "السعودية الخضراء" على التوالي، أما أقلها فكان  
 فقط.  ٢.٠٦التي حصلت على متوسٍط قدره 

 (  ١جدول ) 
 درجة تعرض أفراد العينة لموضوعات البيئة على شبكات التواصل االجتماعي 

الوسط  اتعرض لم ضعيفة متوسطة  كبيرة  الحمالت البيئية

 الحسابي 

 الرتبة

 متوسطة  ٢.٥٥ ٥٥ ١٤٥ ١٦٥ ٦٤ موضوعات البيئة بشكل عام 

١٢،٨ ٪ ٣٣،٨ ٪ ٣٨،٥ ٪ ١٤،٩ ٪ 

 متوسطة  ٢.٢٩ ١١٥ ١٢٩ ١٢٩ ٥٦ حملة السعودية الخضراء 

٢٦،٨ ٪ ٣٠،١ ٪ ٣٠،١ ٪ ١٣،١ ٪ 

 متوسطة  ٢.٣١ ١١٦ ١٢٥ ١٢٥ ٦٣ حملة لنجعلها خضراء

٢٧،٠ ٪ ٢٩،١ ٪ ٢٩،١ ٪ ١٤،٧ ٪ 

 متوسطة  ٢.٣٤ ١١٤ ١٢٣ ١٢٠ ٧٢ حملة بيئتنا مسؤوليتنا 

٢٦،٦ ٪ ٢٨،٧ ٪ ٢٨،٠ ٪ ١٦،٨ ٪ 

 متوسطة  ٢.١٩ ١٤٠ ١٣٢ ٩٢ ٦٥ حملة التحطيب أكثر من مخالفة

٣٢،٦ ٪ ٣٠،٨ ٪ ٢١،٤ ٪ ١٥،٢ ٪ 

 متوسطة  ٢.٠٦ ١٧١ ١١٠ ٩٥ ٥٣ حملة البيئة لنا وألجيالنا
٣٢،٦ ٪ ٣٠،٨ ٪ ٢١،٤ ٪ ١٥،٢ ٪ 

 فأقل = ضعيف  ١= متوسط            ٢= عالية               ٣-٤التقديرات:       

 : تفاعل أفراد العينة مع موضوعات البيئة على شبكات التواصل االجتماعي /ارابعً 

استهدف السؤال الرابع في الدراسة الميدانية قياس درجة التفاعل مع موضوعات البيئة على شبكات      
تم اختبار    ،على ما اشتملت عليه الكثير من الدراسات العلمية المتخصصة  اواستنادً   ،التواصل االجتماعي

النشط   التعرض  لمعياري  وفًقا  التعرض  السلبي  –مستوى  خمس    .والتعرض  على  محور  كل  واحتوى 
 :وجاءت نتائج استجابة أفراد العينة وفًقا للدرجات التي يوضحها الجدول التالي ،عبارات لإلجابة عنها
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   (٢) جدول  
 تفاعل أفراد العينة مع موضوعات البيئة على شبكات التواصل االجتماعي

 فأقل = ضعيف   ١= متوسط             ٢= عالية               ٣-٤التقديرات:          

الوسط   ال أفعل  ا نادرً  ا أحيانً  ا دائمً  العبارة   م
 الحسابي 

 الرتبة 

1  

 

تعرض 
 نشط

عند التعرض لمادة عن البيئة فإني 
أعمد إلى التدقيق في المحتوى بدقة 

 عدة مرات 

 متوسطة ٢.٥٦ ٧٥ ١٠٨ ١٧٣ ٧٣

١٧،٥ ٪ ٢٥،٢ ٪ ٤٠،٣ ٪ ١٧،٠ ٪ 

اهتمامي بالبيئة يدفعني إلى انشاء   2
مادة عنها أوإضافة تعليق حول  

 موضوعاتها 

 متوسطة ٢.٢٧ ١٣٠ ٩١ ١٦٩ ٣٩

٣٠،٣ ٪ ٢١،٢ ٪ ٣٩،٤ ٪ ٩،١ ٪ 

أقوم بإعادة إرسال موضوعات البيئة  ٣
 لألصدقاء 

 متوسطة ٢.٢٢ ١٤٧ ١٠٩ ١٠٤ ٦٩

٣٤،٣ ٪ ٢٥،٤ ٪ ٢٤،٢ ٪ ١٦،١ ٪ 

التي أتعرض لها أناقش مواد البيئة  ٤
 في شبكات التواصل مع اآلخرين 

 عالية ٣.٠٦ ٣٢ ٦٧ ١٦٩ ١٦١

٧،٥ ٪ ١٥،٦ ٪ ٣٩،٤ ٪ ٣٧،٥ ٪ 

٥  

تعرض 
 سلبي 

 

أكتفي بالمشاهدة أوالقراءة السطحية 
لموضوعات البيئة في شبكات  

 التواصل 

 متوسطة ٢.٢٧ ١٢٨ ١٢١ ١١٥ ٦٥

٢٩،٨ ٪ ٢٨،٢ ٪ ٢٦.٨ ٪ ١٥،٢ ٪ 

لموضوعات البيئة ال يتجاوز تعرضي  ٦
 مجرد االطالع السريع العابر 

 متوسطة ٢.٩٦ ٤٣ ٧٨ ١٥٩ ١٤٩

١٠،٠ ٪ ١٨،٢ ٪ ٣٧،١ ٪ ٣٤،٧ ٪ 

الموضوعات البيئة التي أتعرض لها  ٧
في شبكات التواصل تكون بالمصادفة 

 فقط

 متوسطة ٢.١٧ ١٤٧ ١١٤ ١١٦ ٥٢

٣٤،٣ ٪ ٢٦،٦ ٪ ٢٧،٠ ٪ ١٢،١ ٪ 

بأن المادة التي أتعرض عندما أدرك  8
لها هي عن البيئة فإني أتوقف عن 

 االستمرار فيها 

 عالية ٣.١٥ ٣٤ ٥٣ ١٥٦ ١٨٦

٧،٩ ٪ ١٢،٤ ٪ ٣٦،٤ ٪ ٤٣،٤ ٪ 
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الفئتين     بين  الفرق  في  فروقً   ،بالبحث  هناك  أن  النتائج  متوسط    اأظهرت  بين  إحصائية  داللة  ذات 
قيمة   بلغت  حيث  السلبي،  التعرض  لصالح  السلبي  التعرض  وأصحاب  النشط  التعرض    (F)أصحاب 

 (.٠.٠٥( وبمستوى داللة أقل من )١٧.٢٣٩)
فقد أوضحت األرقام بأن مستوى تفاعل أصحاب التعرض النشط مع موضوعات   ،وبشكل أكثر تفصيالً    

التواصل شبكات  في  الترتيب   ، البيئة  وحسب  الجانب،  هذا  في  جهدهم  يتراوح  ممن  استثمار   ،هم  بين 
( اآلخرين  مع  لمناقشتها  األولى  بالدرجة  لها  البيئة    ،(٣.٠٦تعرضهم  موضوعات  إرسال  بإعادة  وقيامهم 

( التد ٢.٥٦لألصدقاء  على  وحرصهم   ،)( موضوعاتها  في  وأخيرً ٢.٢٧قيق  إرسال   ا(،  بإعادة  القيام  بين 
 (. ٢.٢٢موضوعات البيئة لألصدقاء  )

السلبي     التفاعل  أصحاب  التواصل  ،أما  شبكات  في  البيئة  موضوعات  مع  سلوكهم  بين    ،فإن  يتراوح 
( عليها  االطالع  في  االستمرار  عن  يتوقفون  الذين  ا٣.١٥أولئك  وأولئك  اطالعً (،  عليها  يطلعون  ا  لذين 

من يكون تعرضهم    ا(، وأخيرً ٢.٢٧القراءة السطحية )و وبين من يكتفي بالمشاهدة أ  ،(٢.٩٦)  اعابرً و أ  اسريعً 
 . (٢.١٧لموضوعاتها في شبكات التواصل يحدث بمحض الصدفة فقط )

 

 : العوامل المؤثرة في مستوى التفاعل الجماهيري مع موضوعات التوعية البيئية /اخامسً 
والتسويق    اانطالقً      التوعوية  الحمالت  فاعلية  اختبار  بأهمية  السابقة  الدراسات  عليه  أكدت  مما 

المعرفي   البعد  تشمل  مستويات  عبر  ذلك  على  التعرف  خالل  من  الوجداني  و االجتماعي  البعد  و البعد 
والسلوكي    ،السلوكي والوجداني  المعرفي  التأثير  مدى  عن  يكشف  ما  الميدانية  تساؤالته  الباحث  ضمن 

من    للرسائل البيئية وحمالتها على الشباب السعودي؛ إذ قام بصياغة خمس عبارات تجسد محور كل بعد 
 موضح في الجدول التالي:و األبعاد الثالث، كما ه
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 ( ٣جدول ) 
 رفي في مستوى التفاعل الجماهيري مع موضوعات التوعية البيئيةدرجة تأثير البعد المع

 فأقل = ضعيف   ١= متوسط             ٢= عالية               ٣-٤التقديرات:        

( اتضح وجود تفاوت ملحوظ بين العبارات التي تصف مجموعة مختلفة من  ٣الجدول رقم )  من خالل    
المرتبة ي  فبينما جاءت عبارة )شعار الحمالت البيئية مختصر ويعكس مضامين الحمالت( ف  ،المتغيرات 

( متوسط  بنسبة  بالشكل٣.٨٠األولى  ترتبط  التي  الجملة  حلت  البيئية    اوتحديدً   ،(  الحمالت  رسائل  )قوة 
 (.٣.٥٣بمتوسط مقداره )  ،يجعلها راسخة في ذهني( في المرتبة الخامسة   وعلى نح

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م

 العبارات 
مؤثرة 
 جدا

 مؤثرة

 
غير  ال أعلم

 مؤثرة

غير 
مؤثرة 
على  
 االطالق

 الوسيط 
 

 
 الرتبة

طريقة عرض رسائل الحمالت  ١

 ابةالبيئية مقنعة وجذ

٣.٦١ ١٨ ٥٢ ١١٣ ١٤٠ ١٠٦ 
 

 عالية 

٦،٣ ٪ ١٧،٠ ٪ ٢٣،٣ ٪ ٣٢،٩ ٪ ٢٠،٥ ٪ 

المعلومات الواردة في الحمالت  ٢
 البيئية نافعة ومفيدة 

 عالية  ٣.٧٥ ٩ ٣٧ ١٠٦ ١٧٤ ١٠٣

٢٤،٠ ٪ 
٢،١ ٪ ٨،٦ ٪ ٢٤،٧ ٪ ٤٠،٦ ٪ 

شعار الحمالت البيئية مختصر    ٣
 ويعكس مضامين الحمالت 

٣.٨٠ ٨ ٣٢ ١١٢ ١٦٣ ١١٤ 
 

 عالية 

١،٩ ٪ ٧.٥ ٪ ٢٦،١ ٪ ٣٨،٠ ٪ ٢٦،٦ ٪ 

قوة رسائل الحمالت البيئية على   ٤
 يجعلها راسخة في ذهنيونح

 عالية  ٣.٥٣ ١٨ ٧٣ ٩٧ ١٤٤ ٩٧

٤،٢ ٪ ١٧،٠ ٪ ٢٢،٦ ٪ ٣٣،٦ ٪ ٢٢،٦ ٪ 

تساهم تكرار رسائل حمالت  ٥
التوعية البيئية في اقناعي بمفهوم 

 التوعية البيئية

 عالية  ٣.٧٦ ١٦ ٤٣ ٨٩ ١٦١ ١٢٠

٣،٧ ٪ ١٠،٠ ٪ ٢٠،٧ ٪ ٣٧،٥ ٪ ٢٨،٠ ٪ 
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 ( ٤جدول )

 درجة تأثير البعد الوجداني في مستوى التفاعل الجماهيري مع موضوعات التوعية البيئية

 فأقل = ضعيف   ١= متوسط             ٢      = عالية         ٣-٤التقديرات:        

وعند تحليل المخرجات اإلحصائية إلجابات المبحوثين في فقرات البعد الوجداني مجتمعة، أظهرت       
عد الوجداني، هي النتائج أن عبارة )أرغب بشدة في استمرار الحمالت البيئية( التي تعد إحدى مكونات الب

لتتبوأ بذلك المرتبة األولى بين سائر فقرات استجابة أفراد العينة؛   ،على اتفاق المبحوثين  ااألعلى استحواذً 
( لها  الحسابي  المتوسط  بلغ  البيئة(، هي    ااهتم كثيرً بينما جاءت عبارة )  ،(٤.١٢حيث  التوعية  بحمالت 

 (. ٣.٤٤وذلك عند متوسط قدره ) ،األقل بين عبارات البعد الوجداني
 
 
 
 
 
 

 م
 العبارات 

أوافق 
 بشدة 

 أوافق
 محايد 

 ال أوافق
ال  

أوافق 
 الوسيط  بشدة 

 الرتبة

 ٣.٤٤ ٢٧ ٧٣ ١٠٠ ١٤١ ٨٨ بحمالت التوعية البيئية اأهتم كثير   ١

 

 عالية 

٦،٣ ٪ ١٧،٠ ٪ ٢٣،٣ ٪ ٣٢،٩ ٪ ٢٠،٥ ٪ 

أرغب في المشاركة في األعمال  ٢
 البيئية التطوعية 

 عالية  ٣.٦٩ ٢٧ ٤٣ ٩٠ ١٤٤ ١٢٥

٦،٣ ٪ ١٧،٠ ٪ ٢٣،٣ ٪ ٣٢،٩ ٪ ٢٠،٥ ٪ 

أشعر بضرورة تضمين البعد البيئي  ٣
 في كافة التخصصات الجامعية

 عالية  ٣٨١ ١٢ ٣٢ ٩٢ ١٤٤ ١٤٩

٦،٣ ٪ ١٠،٠ ٪ ٢١،٠ ٪ ٣٣،٦ ٪ ٢٩،١ ٪ 

البيئة تغيرت ومواقفي وميولي نح ٤
 بعد تعرضي للحمالت البيئية

 عالية  ٣.٥٨ ٢٥ ٥٠ ١٠٨ ١٤٥ ١٠١

٥،٨ ٪ ١١،٧ ٪ ٢٥،٢ ٪ ٣٣،٨ ٪ ٢٣،٥ ٪ 

أرغب بشدة استمرار الحمالت   ٥
 البيئية

 عالية  ٤.١٢ ٩ ٢٣ ٦٢ ١٥٠ ١٨٥

٥،٨ ٪ ١١،٧ ٪ ٢٥،٢ ٪ ٣٣،٨ ٪ ٢٣،٥ ٪ 
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 ( ٥جدول ) 
 درجة تأثير البعد السلوكي في مستوى التفاعل الجماهيري مع موضوعات التوعية البيئية

 فأقل = ضعيف   ١= متوسط            ٢= عالية               ٣-٤التقديرات:           

( يّتضح أن أعلى درجة استجابة ألفراد العينة فيه، كانت من  ٥وباستعراض جدول البعد السلوكي )     
بنشرها    التوعية البيئية سواءً نصيب عبارة )تفاعلت على شبكات التواصل االجتماعي مع رسائل حمالت  

)و أ قدره  عبارة    ،(٣.٢١بالتعليق عليها( وذلك عند متوسط حسابي  كانت  فقد  العبارات متوسطًا  أقل  أما 
 (. ٢.٩٢)قمت بالتبليغ عن مخالفة بيئية( بنسبة متوسط ) 

 

 مناقشة النتائج: 
 

الجداول        وبيانات  فقرات  لجميع  السابقة  النتائج  خالل  التعرض   اإلحصائية،من  متوسط  أن  يتبين 
ه االجتماعي  التواصل  لشبكات  من  و اليومي  متوسط    ٦أكثر  أن  يتضح  كما  الواحد،  للفرد  ساعات 
ستجابة  أي جميع أيام األسبوع. وأما بالنسبة لدرجة ا  ،سبعة أيامو االستخدام األسبوعي لشبكات التواصل ه

استخدامً  األكثر  المنصات  حول  العينة  تطبيق    اأفراد  األولى  "الواتساب "كان  الدرجة  أحد    ،في  باعتباره 
بينما هذه النسبة بالطبع تشكل نسبة المتوسط األكبر.   ،التطبيقات المرتبطة بالمراسالت الفورية والدردشة

بخصائصه القائمة يشكل  و فه  ،فراد العينةأل  االذي يعتبر من أكثر المنصات تعرًض "  شات   السناب "ذلك  و يتل
أكبر ذاتها  ،نسبة  المنصة  يعود لخصائص  النسب  تفاوت  أن  فهناك  إال  المنصة،   عدة مزايا.  هذه    تميز 

 م
 العبارات 

أوافق 
 بشدة 

 أوافق
 محايد 

 ال أوافق
ال أوافق  
 بشدة 

الوسط 
 الحسابي 

 الرتبة

الحمالت البيئية أسهمت في تطوعي   ١
 في مجالها حماية البيئة

٣.١٢ ٦٦ ٨١ ٩٥ ١٠٩ ٧٨ 

 

 عالية 

١٥،٤ ٪ ١٨،٩ ٪ ٢٢،١ ٪ ٢٥،٤ ٪ ١٨،٢ ٪ 

تفاعلت على شبكات التواصل   ٢
االجتماعي مع رسائل حمالت  
التوعية البيئية سواء بنشرها 

 بالتعليق عليها. وأ

٣.٣٠ ٥٩ ٦٦ ٨٢ ١٣٣ ٨٩ 

 

 عالية 

 ١٣،٨ ٪ ١٥،٤ ٪ ١٩،١ ٪ ٣١،٠ ٪ ٢٠،٧ ٪ 

ناقشت رسائل الحمالت البيئية مع  ٣
 أقاربي وأصدقائي

٣.٤١ ٤٠ ٧٣ ٧٨ ١٤٥ ٩٣ 

 

 عالية 

٩،٣ ٪ ١٧،٠ ٪ ١٨،٢ ٪ ٣٣،٨ ٪ ٢١،٧ ٪ 

التعرض للرسائل اإلعالمية حول   ٤
البيئة أدت إلى قيامي  بزراعة شجرة 

 أكثروأ

 عالية  ٣.٢١ ٧٠ ٧٢ ٧٢ ١٢٩ ٨٦

١٦،٣ ٪ ١٦،٨ ٪ ١٦،٨ ٪ ٣٠،١ ٪ ٢٠،٠ ٪ 

 متوسطة  ٢.٩٢ ١٠٨ ٧٠ ٧٦ ٩٨ ٧٧ قمت بالتبليغ عن مخالفة بيئية  ٥

٢٥،٢ ٪ ١٦،٣ ٪ ١٧،٧ ٪ ٢٢،٨ ٪ ١٧،٩ ٪ 
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في أجواء خاصة    ،المغلقةو وعلى رأسها "الخصوصية" المتمثلة على شكل المحادثات والوسائط الخاصة أ
أف بين  الواقعية  المحادثات  طبيعة  من  المجتمع قريبة  من    ،راد  كل  بها  يتسم  التي  الميزة   "واتساب "وهي 

 . "سناب شات "و
وجود   اوتأسيسً       احتمالية  درجة  من  بالتحقق  الباحث  قام  العينة  ألفراد  الديموغرافية  المتغيرات  على 

 وذلك باختبار:  ،ذات داللة إحصائية بينها وبين سلوكيات التعرض االتصالي لديهم  عالقات و فروق أ
وكذلك   ،درجة الفروق بين الذكور واإلناث في حجم تعرض أفراد العينة لشبكات التواصل االجتماعي  /1

أفراد العينة لشبكات التواصل االجتماعي باإلضافة إلى درجات التعرض الجماهيري   ،دوافع استخدامات 
لموضوعات البيئة. وقد تضمنت النتائج أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متغير حجم تعرض 

( وبما  ٠.٩٧٣الداللة )  حيث كانت مستوى   ،الجنس  لنوعأفراد العينة لشبكات التواصل االجتماعي يعزى  
  جاءت هذه النتيجة مخالفة و  (، فهذا يعني انتفاء وجود فروق دالة في هذا الجانب.٠.٠٥أنها أكثر من ) 

داللة إحصائية بين  وجود فروق ذات   إلى خلصت (، التي  م٢٠١٥ ،مزنة العازمي)ما توصلت إليه دراسة ل
 . المتوسطات تعزى لمتغير الجنس والتخصص 

أنه    ا "فقد أظهرت النتائج أيًض أما بالنسبة لمتغير "دوافع استخدام أفراد العينة لشبكات التواصل االجتماعي 
( كان أكثر  ٠.١٧٠ألن نتيجة مستوى الداللة )  ،ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس

 (.  ٠.٠٥)ومن مستوى الداللة الذي اعتمدته الدراسة، وه
الفر   /2 التواصل درجة  لشبكات  العينة  أفراد  تعرض  حجم  في  والعلمية  النظرية  األقسام  طلبة  بين  وق 

االجتماعي  ،االجتماعي التواصل  لشبكات  العينة  أفراد  استخدامات  دوافع  درجات   ،وكذلك  إلى  باإلضافة 
البيئة لموضوعات  الجماهيري  إحصائية    ،التعرض  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  إلى  النتائج  أشارت  فقد 

ا دوافع استخدامات أفراد العينة  بالنسبة لمتغير "تعرض أفراد العينية لشبكات التواصل االجتماعي" وأيًض 
االجتماعي التواصل  التواصل    ؛لشبكات  لشبكات  "التعرض  األول  للمتغير  الداللة  مستوى  كانت  حيث 

وهذه النتائج أكثر  (  ٠.٧١٧) وما المتغير الثاني "درجات التعرض الجماهيري" هأ(  ٠.٧٨٢االجتماعي" ) 
"الدوافع في استخدام شبكات التواصل االجتماعي" فقد ٠.٠٥من مستوى الداللة ) بالنسبة لمتغير  (، أما 

( مما يعني أن هناك فروقًا ذات داللة ٠.٠٥(، وبالتالي فإنها اقل من )٠.٠١جاءت مستوى الداللة عند ) 
لصالح أصحاب التخصصات العلمية  "  تماعي إحصائية بين متغير "دوافع استخدام شبكات التواصل االج

تفسير٥٦.٢) ويمكن  العلمية   ذلك  %(،  التخصصات  طبيعة  أساس  على  قائم  أنهاأنه  تكون    ،  ما  عادة 
تكثيف   يمكن  وهنا  النظرية.  التخصصات  ذوي  من  بنظرائهم  مقارنة  البيئة  بموضوعات  اهتمامًا  أقرب 

 ي البيئي لديهم. الحمالت البيئية لطالب التخصصات النظرية لنشر الوع 
 موكذلك دوافع استخدا  ،لشبكات التواصل االجتماعي  همالعينة ودرجة تعرض  أفراد   العالقة بين أعمار  /٣

  ، باإلضافة إلى درجات التعرض الجماهيري لموضوعات البيئة  ،أفراد العينة لشبكات التواصل االجتماعي
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النتائج أكبر من مستوى الداللة )   النتيجة هي عدم وجود عالقة  ٠.٠٥حيث كانت جميع  ( وبالتالي فإن 
 دالة إحصائيًا بين المتغيرات الثالثة وبين المتغير الديموغرافي ألعمار أفراد عينة الدراسة.

التواصل االجتماعي/  ٤ العينة لمنصات  أفراد  بدوافع استخدام  يتعلق  فيما  قائمة على أساس    فإنها  ،أما 
ثم متابعة األخبار. وهذا يؤكد أن متابعة تلك المنصات قائم على أساس الموقف   ،الترفيه بالدرجة األولى

اليومي وفي ذات الوقت الترفيه في الدخول واستخدام تلك المنصات، فيمكن االعتماد على أسلوب الترفيه  
البيئية القضايا  أفراد  تبوأ    "الترفيه"  كون   ،في طرح وتناول  المركز األول من حيث دوافع االستخدام لدى 

البيئة شكلت نسبة  عينة الدراسة.   وبالرغم من تلك الدوافع إال أن درجة تعرض أفراد العينة لموضوعات 
ويمكن تفسير ذلك أن المواضيع المرتبطة    ،مأمول  وكما ه   ،ولم ترق إلى المستوى األعلى  ،متوسطة فقط

ومجاالتها أنواعها  في  متعددة  التواصل  الجمهور  ،بشبكات  اهتمام  على  البيئية  الحمالت  تحظ  وقد    ،فلم 
  .يعود ذلك إلى طريقة تصميم الحمالت وعرضها

جديدة  ويستوجب التنبه له والعمل على معالجته عند تصميم حمالت    ،وكان مما أسفرت عنه النتائج  /٥
وبالتالي    ،إدراك أن متوسط أصحاب التعرض السلبي كان أكبر من أصحاب التعرض النشط  ،عن البيئة

وقد يعزى ذلك إلى أسلوب طرح القضايا    ،فإن ذلك يؤكد بأن المواضيع البيئية لم تحظ باهتمام أفراد العينة
حث ذلك في طريقة الترويج للحمالت كما الحظ البا  ،في الطرح  "التفاعلية"الذي يفتقر إلى    ،البيئية ذاتها

البيئية على حساب الوزارة في تويتر. وربما ذلك يعود إلى افتقار المواضيع البيئية إلى عناصر التشويق  
أو   ، واالقناع في طرق عرضها األثر  تلك  و بيان  تفاعله مع  ذلك من  ليعزز  بالمتلقي  ترتبط  التي  المشكلة 

  المواضيع.
قياس    /٦ العينةوعند  أفراد  على  البيئة  المواضيع  تأثير  ألبعاد  البعد   ،الدراسة  أن  المعرفي يتبين  ن 

السلوكي البعد  من  أكبر  درجة  يحمالن  دراسة  والوجداني  لنتيجة  مشابهة  النتيجة  هذه  وجاءت  محمد  )، 
جامعة    الذي  ،(م٢٠٢٠،  الطراونه في  اآلداب  كلية  طلبة  لدى  البيئي  الوعي  مستوى  قياس  على  عمل 

الوجداني في    البعد المعرفي جاء بمستوى كبير، في حين جاء    البعد   نٔ  وانتهى إلى ا  ،يتونة األردنيةالز 
الثانية الثالثة.  والسلوكي  ،المرتبة  ويمكن هنا في هذه الحالة تكثيف الحمالت التي تستهدف    في المرتبة 

 التغيير السلوكي وتعزيزه لدى الجمهور.

األكثر  ومواضيع البيئية ه أن تكرار الرسائل المرتبطة بال  ،أظهرت النتائج في شق قياس األبعاد   وقد   /٧

ضرورة تكرار تلك الرسائل كواحدة من استراتيجيات تحقيق التأثير على    إلىوهذا ما يشير    ،لهم  اقناع  إ

 (. م٢٠١٨،  البقمي)وهذا ما تؤكد عليه دراسة   ،سلوك المتلقي

 التوصيات:
خرجت الدراسة بعدد من التوصيات والمقترحات التي من شأنها تساعد في تحقيق    ،من خالل ما سبق

 وتتلخص في ضرورة قيام الجهات المعنية والمهتمة بالبيئة بضرورة:  ، الفاعلية للحمالت التوعوية البيئية
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والعمل بصورة تكاملية    ،تكثيف الحمالت التوعوية البيئية عبر كافة شبكات التواصل االجتماعي .١

المحتوى  وفق ا ظيفها  لتو في صناعة  وخصائصها  الشبكات    ،لسماتها  تلك  مستخدمي  تشجيع  مع 

 . ا  ومؤسسات على المشاركة في حمالت التوعية البيئية أفراد 

االجتماعي .٢ التواصل  شبكات  كافة  استخدام  فقط على    ،ضرورة  االعتماد  كما    منصةال  واحدة، 

تويتر. وذلك    منصةباعتمادهم فقط على    ،في النشاط التوعوي الخاص بوزارة البيئة   مالحظ وه

 المنصات. لتحقيق الدور التكاملي والعمل على محاصرة الجمهور من جميع 

توظيف  .٣ شات " تطبيق    ضرورة  البيئية،سناب  للحمالت  الترويج  في  مواقع    "  أكثر  ثاني  كونه 

. وقد تم استبعاد  "واتساب " عينة الدراسة بعد تطبيق    راد أفا من قبل  التواصل االجتماعي استخدام  

   .بالدردشة  ا خاص    اواتساب كونه تطبيق  

، حيث جاءت الدراسة بأن  يمكن االعتماد على أسلوب الترفيه في طرح وتناول القضايا البيئية .٤

 ".  الترفيه " شبكات التواصل االجتماعي من أجل   نيستخدمو  عينة ال أفراد أغلب 

 

 :ومصادر الدراسةهوامش 
 

مستوى الوعي البيئي لدى طلبة كلية اآلداب في جامعة الزيتونة األردنية، مجلة جامعة الخليل    م(،٢٠٢٠الطراونه، محمد ) .١

 .٢ع ١٣للبحوث، األردن، مج

) واب .٢ محمد  نمر  شريهان  االجتماعية   م(،٢٠١٦يابس،  العموم  تخصص  القدس  جامعة  طلبة  لدى  البيئي  الوعي  مستوى 

  بتنورهم بجغرافية فلسطين، رسالة ماجستير، جامعة القدس المفتوحة، كلية العلوم التربوية، فلسطين.  وعالقته

حمالت التوعية اإلعالمية، األسس النظرية واإلجراءات التطبيقية، دار جامعة    م(،٢٠١8العوفي، عبد اللطيف بن دبيان ) .٣

 . ٢الملك سعود للنشر، ط

دور مواقع التواصل االجتماعي في نشر الوعي البيئي المستدام لدى الطلبة   م(٢٠١٧مبدوع وفاء ) وصبرينة، قويدر جلول   .4

دارسة ميدانية لعينة من طلبة جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة، رسالة ماجستير،   -موقع الفيسبوك نموذجا-الجامعيين  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم العلوم اإلنسانية، الجزائر. 

) ال .5 خالد  مزنة سعد  البيئي من منظور طلبة جامعة    ،)م٢٠١٥عازمي،  الوعي  نشر  لوسائل اإلعالم في  التربوية  المساهمة 

 . ١٢٣ – ٩٨ص    ٣ع  ١٣الكويت، جامعة دمشق، كلية التربية، مج

سة تطبيقية، تأثير لغة الجسد في الحمالت اإلعالنية الخاصة بالتوعية االجتماعية: درام(،  ٢٠١٩عبدالمعطي، رزق سعد ) .6

 . ٣٠6 - ٢5٧ص   ٣ع  ٨جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، مج

المعرفي لحمالت التوعية اإللكترونية على الجمهور السعودي، دراسـة تطبيقيـة   التا ثيرم(،  ٢٠٢٠البقمي، شارع بن مزيد ) .٧

ع الكندية،  األهرام  جامعة  واالتصال،  اإلعالم  لبحوث  العربية  المجلة  حضـاري،  وسـلوك  عبـادة  الحـج  حملـة     ٢٩علـى 

 . ٢٣١ – ١٩٠ص

٨. ( فيصل  فيحان  سليمان  اإلعالم  م(،٢٠٢٠لبده،  وسائل  في  الصحية  التوعية  حمالت  إعالنات  تعزيز   دور   في  الجديدة 

 . ١٩5 – ١55، ص١٩مشاركة المجتمع السعودي، المجلة العلمية لبحوث العالقات العامة واالعالن، ع

ثرة على فاعلية حمالت التسويق االجتماعي: دراسة م(،٢٠١8عبدالرحمن، وفاء صالح )   .٩ تطبيقية  المداخل اإلقناعية المو 

على الحمالت الحكومية وحمالت المجتمع المدني، المجلة المصرية لبحوث اإلعالم، جامعة القاهرة، كلية اإلعالم، عدد 

 ٢ -١خاص، ص

سسات التعليم العالي دراسة حالة الجامعة   م(،٢٠١٠الضمور، هيفاء يوسف ا براهيم ) .١٠ تقييم الوعي البيي ي لدى طلبة مو 

 ير، كلية الدراسات العليا، قسم علوم البيئة واداراتها، األردن.األردنية، رسالة ماجست 
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دور وسائل اإلعالم في التوعية بقضايا البيئة، مجلة العلوم اإلسالمية واللغة   م(،٢٠١٦حسين، خليل عبد هللا علي ) .١١

 . ٩٢ – ٧٩ص ٢العربية، جامعة غرب كردفان، كلية العلوم اإلسالمية واللغة العربية، ع

دور وسائل اإلعالم في توعية الجماهير بالقضايا البيئية المحلية والعالمية، مجلة كلية   م(،٢٠١٢عبدا لعظيم )  أحمد، جمال .١٢

 . ٩٣٨ – ٨٨٧ص ٢ج ٣٣اآلداب، جامعة سوهاج، كلية اآلداب، ع

قياس أثر التوعية اإلعالمية على معارف واتجاهات وسلوكيات الجمهور فى المجال   م(،٢٠١٧سليم، عصام نصر  )  .١٣

 . 5٠ – ١ص 5٨بيئي، المجلة المصرية لبحوث اإلعالم، جامعة القاهرة، كلية اإلعالم، عال

لدى طالب المرحلة المتوسطة   الوعي البيي ي ىمستو م(،٢٠١8عبد السالم موسى العديلي )و الغريري، عمر عطية عبدهللا  .١4

 .٢ع ١٩في العراق: دراسة تطبيقية على مديرية تربية بغداد الكرخ الثانية، مجلة العلوم التربوية، مج

مستوى الوعي البيئي لدى معلمي الجغرافيا للمرحلتين األساسية العليا م(، ٢٠١8البوريشة، عبد الحكيم زيدان خلف ) .١5

 ستير، جامعة آل البيت، كلية العلوم التربوية، قسم المناهج والتدريس، األردن.والثانوية في األردن، رسالة ماج 

موقع   –وسائل التواصل االجتماعي ودورها في التوعية البيئية وتحقيق التنمية المستدامة م(، ٢٠١٩بوجاجه، ندى )  .١6

 .46ع ٢٣الفيسبوك نموذجا، المجلة العربية لألرشيف والتوثيق والمعلومات، س

حمالت التوعية للعالقات العامة في الوزارات الخدمية وانعكاساتها على الوعي   م(،٢٠٢٠حمد مرضي مناور ) الشمري، م .١٧

أزمة جائحة كورونا المستجد نموذجا، حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية،  –بالقضايا الصحية لدى الجمهور الكويتي 

 .١١٠ – ٩، ص4١جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، الحولية 

١٨.  ( عادل  العرب،     م(،٢٠٠٩عبدالغفار،  الصحافيبن  اتحاد  العربية،  الدول  في  للشباب  المجتمعية  المشارکة  وتفعيل  االعالم 

 .٢٠ص

البحوث اإلعالمية أسسها أساليبها مجاالتها، مطبعة سفير، الرياض، المملكة   م(،٢٠١٠الحيزان، محمد عبد العزيز )  .١٩

 .٣العربية السعودية، ط

، ١مبادئ علم االتصال ونظريات التأثير، الدار العالمية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  ط  م(، ٢٠٠٣)إسماعيل، محمود   .٢٠

 .٢54ص
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Abstract 

         This study aimed to identify the degree of the Saudi youths exposure to 

environmental issues, including the awareness campaigns on digital platforms. 

Such goal was sought in light of the theory of social marketing, cultivation 

theory, in addition to the theory of uses and gratifications. Both qualitative and 

quantitative approaches were used in answering the theoretical and the field 

respectively. Initially and based on what was included in the field questions, the 

author observed and monitored the nature of the environmental awareness 

activity carried out by the concerned authorities on social networks in order to 

build the questionnaire to collect information, from 429 respondents, male and 

female students of King Abdulaziz University. They were selected according to 

the stratified random sampling method . 

      The study reached a number of results, most notably: that students with 

scientific majors were more exposed to environmental issues by (56.2%). And 

that the main motive for the study samples to use social networks is 

“entertainment” in the first place. While the statistical tests concluded that there 

were no statistically significant differences attributable to the sex variable with 

regard to the amount of environmental exposure to social networks, as well as to 

the “motives of the sample members’ use of such networks”, the study found 

that the average of “negative exposure” (who are not keen on the environmental 

subjects) was greater than the average of 'active exposure' (subjects who were 

self-interested in following up on these subjects). As for measuring the 

dimensions of the impact of environmental topics on the sample members, it 

was found that the cognitive and emotional dimensions carry a greater degree 

than the behavioral dimension. 
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