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ة وأخالقية للناشئة لسبب وجود مصادر أصبحت األرسة واملدرسة غري قادرتني عىل االستمرار كمرجعية قيمي

 يف حركة االتصاالت وشيوع تطبيقات شبكة ًاليوم مذهال جديدة إلنشاء القيم وتوزيعها، حيث أصبح التسارع
االنرتنت كوسيلة اتصال مجاهريي وكذلك انتشار استخدامها يف أوساط الشباب وماهلا من سامت اتصالية كونت 

كام أصبح  .ة ربام انعكست آثارها بشكل سلبي أو إجيايب عىل بعض قيمهم االجتامعية بصورًا افرتاضيًالدهيم جمتمع
 يساهم يف توجيه األفراد وتنشئتهم، وقوة املجتمعات وضعفها ال ًااملجتمع االفرتايض بمواقعه املختلفة واقع

 حتاول ، لذلك. قيمية وخلقيةتتحدد باملعايري املادية وحدها بل إن بقاءها واستمرارها مرهون بام متتلكه من معايري
 حتديد تأثريات التواصل داخل املواقع املختلفة للمجتمع االفرتايض عىل قيم املواطنة لدى  احلاليةالدراسة

 لطبيعة ً وخاصة أن هذا التواصل يعترب أحد الروافد األساسية للتواصل نظرا،الشابات يف اجلامعات السعودية
 حيث ما  االجتامعية؛تعامل مع املرأة، وكذلك أثر ذلك عىل تفعيل املشاركة يف ال املتحفظةاملجتمع وخصوصيته

 ويعترب الشباب من . وكذلك عىل اجلوانب االجتامعية لصالح بعض الفئات،زالت املشاركة تقترص عىل النخب
ر عينة عشوائية تم اختياقد  و. نصف الطاقة البرشية الشابة؛ السيام وأن الفتيات يمثلنالفئات الفاعلة يف أي جمتمع

 عدد قد وصل؛ حيث موزعة عىل مناطق باململكة خالل شهر ونصف عرضية من الشباب السعودي يف اململكة،
 نوكا. البياناتلكرتوين كأداة جلمع إاستخدام أدوات الدراسة متمثلة يف استبيان وقد تم   .ً فردا٤٣٣إىل العينة 

ساب قيم إك يف االفرتايضالشباب السعودي ملواقع املجتمع  استخدام العام ألثر أن املتوسطهم النتائج أمن 
عينة  القيم من منظور عىلأكساب القيم التي تدعم اهلوية الوطنية كانت إ، إال أن %٧٩,٨املواطنة كانت بنسبة 

 التواصل االجتامعي يف إكساب أثر مواقعوجاء % ٨٤,٢٦ ىلإعيل من املتوسط العام التي وصلت أ بنسبة البحث
الدراسة ن نتائج أكام . ًتقريبا% ٧٠ وقفت عند حد االنتامءن قيم أ إال ؛جبات يف املرتبة الثانيةا باحلقوق والوالوعي

 السعودي ملواقع تعدد األجهزة التي يستخدمها الشباب طردية بنينه توجد عالقة  القائل إالفرضأكدت 
 قوية ذاتجيابية إوهي عالقة  ، لدهيمواطنةثر مواقع التواصل يف دعم قيم املأالتواصل االجتامعي وتقديرهم و

 .٠,٠١ معنوية مستوىداللة إحصائية عند 

 .ُدعم هذا املرشوع البحثي من قبل مركز بحوث الدراسات االنسانية عامدة البحث العلمي، جامعة امللك سعود  )١(
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Abstract 
Family and school became unable to continue as a reference of values and morality for youth 
due to the existence of new sources that contribute to the creation of values. One reason for this 
is that acceleration in the development of communication media and the pervasiveness of 
internet applications as a common means of mass communication and their common use among 
young people, given their wealth of connectivity features formed a virtual community that 
probably affected negatively or positively some of their social values. This virtual community 
represented in different websites became a reality that contributes to the education and 
socialization of individuals. Strength and weakness of communities is not determined by 
materialistic standards only, but that the survival and continuity of a given community depends 
on its value system and morals. This study attempts to identify the effects of communication 
over social media in the virtual community on young women’s values of citizenship in Saudi 
universities, especially because this communication is considered as one of the basic tributaries 
of communications due to the  conservative nature of society as to dealing with women. The 
study also sought to recognize the impact of social media communication on activating female 
participation in social work in a country where participation is still limited to elites and some 
particular social aspects for the benefit of certain groups. Given that youth are one of the most 
active groups in a society, young females represent half of the young manpower. A random 
sample of Saudi young people were selected from different areas in the Kingdom of Saudi 
Arabia during (N= 433). An electronically delivered questionnaire was used as the tool to 
collect data. Feature results show that an overall average effect size of social media 
communication on Saudi youth in virtual community sites where the acquisition of citizenship 
values was assessed by 79.8% of participants’ responses. However, the acquisition of values 
that support national identity was higher as opined by the participants of the study, which is a 
higher rate than the overall average, which reached 84.26%. Results also showed that the 
impact of social communication sites on awareness-raising with regard to civil rights and 
liabilities came in the second rank, but values of belonging were assessed at almost 70%. 
Results of the study confirmed the hypothesis that that there is a direct, progressive correlation 
between the use of multiple devices for social communication and the young people’s 
appreciation for and influence of communication sites for supporting the values of citizenship, 
which is a strong positive relationship statistically significant at a level of 0.01. 
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يواجه العامل تـأثري تقنيـات االتـصال العامليـة
خالل العقد األخري عىل القيم والثقافة والعـادات 
وعالقة ذلك بـالتغريات الـسياسية واالقتـصادية 
واألخالقية ومل يعد العامل قرية فحسب، بل أصبح 
أرسة واحدة ومن ضـمن ذلـك االنرتنـت ودوره 

التنـوع الثقـايف يف محاية حقوق اإلنسان ومستقبل 
وأنامط االتصال اجلديدة يف العامل ومـا حتدثـه مـن 

 .إشكاليات تواجه اهلوية الوطنية يف ظل العوملة
 يف ً مذهالًا شهدت اآلونة األخرية تسارعوقد

ــبكة  ــات ش ــيوع تطبيق ــصاالت وش ــة االت حرك
االنرتنت كوسيلة اتصال مجاهريي وضـعت أمـام 

ًمستخدميها عددا ضخام يتنامى يوميا  من مـصادرًً
األخبار واملعلومات املتحـررة مـن قيـود الزمـان 
واملكان وأضافت أبعاد إضافية لالتـصال مقارنـة 
بالوسائل التقليدية األخرى منها الطبيعة التفاعلية 
وصعوبة الـسيطرة والرقابـة عـىل حمتـوى املواقـع 

؛ )٢٠٠٩عيسى عبد الباقي موسى، (االلكرتونية 
ــ ــصال وخ ــات االت ــت تقني ــث خلق ًصوصا حي

 ملجتمع مدين عابر للحدود ًا جديدًااالنرتنت حيز
وأصبحت االنرتنت ساحة عامة افرتاضية تتـألف 
من العديد من الغرف واألماكن االفرتاضـية مـن 
ــة  ــع الكرتوني ــديات ومواق غــرف للحــوار ومنت
وجمموعات إخبارية ومقاه الكرتونية متثـل امتـداد 

وتوسعه للساحات العامة املحـسوسة عـىل أرض 
الواقع بفرص إدماج أكرب عدد يف احلوار السيايس 

 ).٢٠٠٩سعيد الصديقي، (واالجتامعي احلي 
ــد  ــني مؤي ــائج الدراســات مــا ب ــت نت وتفاوت
ومعارض حيث أشارت دراسة حممـد الـصبيحي 
إىل أن خصائص املجتمع االفـرتايض أسـهمت يف 
نرش استخدام االنرتنـت يف أوسـاط الـشباب ممـا 

 ربـام انعكـست آثـاره ًااضي افرتًاكون لدهيم جمتمع
 ومـن أهـم تلـك .السلبية عىل قيمهم االجتامعيـة

ــؤدي إىل  ــذي ي ــار االغــرتاب االجتامعــي ال اآلث
االنفصال عـن املجتمـع وعـدم االنـتامء، كـذلك

حممـد (االبتعاد عن املشاركة االجتامعية والثقافية 
 ).٢٠٠٩سليامن عبد الكريم الصبيحي، 

املجتمع االفـرتايض ًكام أن هناك أيضا مزايا يف 
وهي السامح لألشخاص بإبداء آرائهم مبارشة إىل 
مجهور عاملي وبسهولة تـسمح بتوصـيل األفكـار 
 ؛واملعلومات مقارنـة بـأجهزة اإلعـالم األخـرى

اتصال حيوي بني االنرتنت وحقوق عالقة فهناك 
واالنرتنت وسيلة ديمقراطية تـساعد يف . اإلنسان

د أنصار حقـوق  حيث يؤك؛ترقية حقوق اإلنسان
اإلنسان أن مجـع املعلومـات ومعاجلتهـا ونـرشها 
ــوق  ــد حق ــائف األساســية لتأكي ــن الوظ تعــد م
ــبكة  ــل ش ــذلك أن التواصــل داخ ــسان وك اإلن
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االنرتنت يتـسم بخـصائص جتعلـه أكثـر موائمـة
ألنشطة حقوق اإلنسان مقارنة بوسـائل اإلعـالم 
التقليدية حيث تتـسم بالـرسية واآلنيـة ورخـص 

وتظهـر يف . )٢٠٠٩طه نجم، (االنتشار التكلفة و
العالقة مع االنرتنت بدور املتلقـني واملـستهلكني 
ًخصوصا يف وجه السلب الثقايف واهليمنة الثقافيـة 
فاقدين حلريتنا االتصالية بسبب الفجـوة الرقميـة 

 ).٢٠٠٩العريب فرحات، (الرهيبة 
كام أشارت دراسة أخـرى إىل أدوار االتـصال 

ي اجلديـد مـن خـالل شـبكة اجلمعي واجلامهـري
االنرتنت يف دعم التحديث للمجتمـع الـسعودي 

 ٢٠٠٥بالتطبيق عىل االنتخابـات البلديـة فربايـر 
واملتمثلة يف تعريف السعوديني بأمهية االنتخابات 
ـــصويت  ـــشاركة والت ـــاع بامل ومراحلهـــا واإلقن
ـــسليمة واملوضـــوعية  ـــة ال واملامرســـة االنتخابي

ة الـسعوديني يف وخلصت الدراسة إىل أن مـشارك
االنتخابات أكرب بكثري من إملـامهم ودرايـتهم هبـا 
وبجوانبها وثقافتها وأن فهم املجتمـع الـسعودي 
ًيف إطار الصور املتشددة دينيا واجتامعيا هـو فهـم  ً
اختزايل مصدره اإلعـالم بـشكل عـام وأظهـرت
الدراسة متركز دور اإلعالم السعودي يف التغطيـة 

ة االنتخابيـة ومتطلباهتـا الرسمية خلطوات العملي
دون دور فاعل يف مناقشة احلدث بجوانبه املتعددة 
واجتاهاته اخلالفية باسـتثناء االنرتنـت واملجـالس 

 )٢٠٠٩صابر حارس حممدين، (اخلاصة 
وأشــار تقريــر التنميــة اإلنــسانية العربيــة 

إىل أن إجابات عينـة املجموعـة الـشابة ) ٢٠٠٢(
ر القضايا أمهيـة للبحث أشارت أهنم يرون أن أكث

وذلك الستطالع لرأي حول اهتاممـات الـشباب 
 - ليبيـا- لبنـان- األردن-مرص(يف البالد العربية 

إن ترتيــب االهتاممــات ).  الــسعودية-اإلمـارات
مـن اإلجابـات % ٤٥فرص العمل بنسبة : كالتايل

ثم توزيع الـدخل % ١٢فالبيئة % ٢٣يليها التعليم 
% ٥لـسياسية بنـسبة فاملشاركة ا% ٨والثروة بنسبة 

ًوأخريا الفقر وامللفت % ٤فالرعاية الصحية بنسبة 
من الشباب قد عربوا عـن رغبـتهم % ٥١أن نسبة 

يف اهلجرة إىل بلدان أخرى مبينـني بوضـوح عـدم 
رضــاهم عــن واقــع احلــال وفــرص املــستقبل يف 

 .بلداهنم
حـول ) ٢٠٠٤جاكيوالين، (وأشارت دراسة 

  إىلوعيـة يف املكـسيكبناء املواطنة واملشاركة التط
 إىل أنالتـــداعيات االقتـــصادية واالجتامعيـــة 

ــساواة  ــارت إىل أن الالم ــة أش ــتجابات العين اس
املوجودة يف املكسيك يف جمـال التعلـيم والـصحة 
تــؤثر يف درجــة املــشاركة وأن نــسبة العــضوية يف 

كــام توصــلت . املــنظامت الدينيــة كانــت مرتفعــة
املـشاركة حول ) ٢٠٠٥جارفز وآخرون، (دراسة 

السياسية عند الـشباب العامـل وطلبـة الكليـات 
ــصويتا وتطــوع  ــر ت ــة أكث ــة إىل أن الطلب ًاحلكومي
لشعورهم بأهنم األكثر قدرة عىل إحراز التغيري يف 
جمتمعــاهتم وأن الــشبكات االجتامعيــة تزيــد مــن 
ــشاركة  ــام وأن امل ــدهيم ك ــسياسية ل ــشطة ال األن

ية بالــسياسة ومــدى االهــتامم بالــسياسة وعــضو
اجلامعيـة والتعبئــة الشخــصية والنــشأة الــسياسية 

 .كلها عوامل تؤثر عىل املشاركة السياسية
ــت دراســة  ــريوز، (وتناول ) ٢٠٠٢فاطمــة ف
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عزوف املـرأة عـن املـشاركة يف العمـل التطـوعي
واملؤسيس واالنخـراط يف املجتمـع املـدين حيـث 

من عينـة الدراسـة إىل تأكيـد % ٥٠وصلت إىل أن 
ــ ــن امل ــزوف ع ــل الع شاركة يف مؤســسات العم

 .التطوعي
وكـام سـبق وأوضـحنا مـدى سـيطرة الواقــع 
ــشكل عــام فقــد  االفــرتايض عــىل املجتمعــات ب

من % ٩٧توصلت إحدى الدراسات عن أن نسبة 
ــسعودية  ــة ال ــاة اجلامعي ــة الدراســة عــىل الفت عين
يمتلكن جهاز كمبيـوتر ومتثـل منتـديات احلـوار 

سعودية بنـسبة املوقع األول املفضل لدى الفتاة الـ
يليه مواقـع الـصحة واجلـامل والرشـاقة % ١٨ ,٨

، املواقـع العلميـة %١٣، املحادثات املبارشة %١١
عــزة عبــد % (٩,١٠ ، الربيــد االلكــرتوين%٥,١٢

 .)٢٠٠٩اإلله عثامن، 
 

ــصادية ــسياسية واالقت ــريات ال يف ضــوء التغ
ويف ضــوء إتاحــة اســتخدام املعلومــات ، العامليــة

ستغراق يف املجتمـع االفـرتايض مـن خـالل واال
مواقعه املختلفة لدى الـشباب الـسعودي كبـديل 
مكاين وزماين يتيح االنفتـاح عـىل العـامل وحتقيـق 
أغراض ودافع ترتبط باستخدام مواقع االنرتنـت 

ــوف عــىل ،املختلفــة  حتــاول هــذه الدراســة الوق
إسهامات التواصـل داخـل املجتمـع االفـرتايض 

 يف جمتمع سعودي حمـافظ عـىل وخصوصية واقع 
اكتساب قيم املواطنة والوعي به ورؤيـة مكوناهتـا 
ــع  ــا يف املواق ــة طرحه ــدى وضــوحها وكيفي وم
املختلفة ومدى تناول الـشباب الـسعودي لتلـك 

ــات قيمهــا مــن  املوضــوعات وموقعهــا يف أولوي
حيث الوطنية واالنـتامء ومـدى الـوعي بـاحلقوق 

 . والواجبات الوطنية
 

ًغالبا مـا  – يعني جمموعة :املجتمع االفرتايض -١
مـــن األشـــخاص  - تكـــون غـــري رســـمية

يتحاورون ويتخاطبون باسـتخدام مـا وفرتـه
ــات  ــا املعلوم ــد (تكنولوجي ــت، الربي االنرتن

ألغراض )  اإللكرتونيةااللكرتوين، املنتديات
يف هـذا . مهنية أو ثقافية أو اجتامعية أو تربوية

ت ال تكون بالرضورة متزامنة املجتمع العالقا
ــان  ــس املك ــدون يف نف ــضاء ال يتواج واألع

هـذا . والزمان والتواصل يـتم دون احلـضور
الشكل لـيس لـه مـرادف يف املجتمـع املـادي 
لذلك يستخدم مصطلح افرتايض للتعبري عنه 
ــشمل  ــات االفرتاضــية ي ــوم املجتمع أن مفه
ــوجي  ــب التكنول ــب االجتامعــي واجلان اجلان

ــواعهم االجتامعــي هيــ ــراد وأن ــدد األف تم بع
وســلوكياهتم وطــرق تعــاملهم مــع بعــضهم 
البعض أما التكنولـوجي فهـو هيـتم بدراسـة 
التقنيات والربجميات والتطبيقات التي تساعد 

 .عىل توفري البيئة االفرتاضية لألفراد
 القيم هي عبـارة عـن األحكـام :مفهوم القيم -٢

التــي يــصدرها الفــرد بــدرجات معينــة مــن 
 أو عــدم التفــضيل للموضــوعات التفــضيل

واألشــياء وذلــك يف ضــوء تقويمــه هلــذه 
وتتم هذه العملية مـن . املوضوعات واألشياء

خالل التفاعل بني الفرد ومعارفـه وخرباتـه، 
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وبني ممثيل اإلطار احلضاري الذي يعـيش فيـه
ويكتسب من خالله هذه اخلـربات واملعـارف 

) ٣٠٣: ٢٠٠٣عبـــد اللطيـــف خليفـــة، (
لفرد واجلامعات تتـأثر بـاملتغريات واجتاهات ا

الثقافية مما جيعل االجتاهات ال تعرب بالرضورة 
.)٣٥: ٢٠٠٦عطا عقل، (عن قيم األفراد 

 املواطنــة هــي العالقــة بــني :مفهــوم املواطنــة -٣
املــواطن والدولــة وحيــدد أبعادهــا الدســتور 
والقــوانني التــي تــنظم العالقــات واحلقــوق 

ـــصادية واالج ـــسؤوليات االقت ـــة وامل تامعي
والسياسية والثقافيـة بـني الدولـة واملـواطنني 

وتتسع أبعـاد . وبني املواطنني بعضهم البعض
ًاملواطنة طبقا هلذا التعريـف لتـشمل احلقـوق 
القانونية واالقتصادية والسياسية واالجتامعية 
ــشباب  ــق ال ــدعم ح ــا ي ــل م ــة وك والثقافي
السعودي سواء املواطنة يف املـشاركة الكاملـة 

ـــل ال ـــة يف ك ـــات املجتمعي ـــة (عملي اللجن
إسـكوا، -االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا

ويقــصد بقــيم املواطنــة يف هــذه ). ٦: ٢٠٠٦
االنـتامء الـوعي بـاحلقوق  - الدراسة الوطنية

.-والواجبات
ــاحثون حــول :مفهــوم الــشباب -٤ ــف الب  اختل

مفهوم الشباب ومرحلـة الـشباب متـى تبـدأ 
ديــد ومتــى تنتهــي وهنــاك عــدة معــايري لتح

ــي الدراســة املعيــار  ــوم الــشباب وتبن مفه
االجتامعي وهي مرحلة الشباب هي املرحلـة 
التي يستوعب فيها الفرد جمموعة التوجهـات 
القيميــة الكامنــة يف الــسياق االجتامعــي مــن 

خالل التنشئة االجتامعية والتـي يمكـن فيهـا 
للفرد حتقيق التفاعل السوي واحتالل مكانـه 

ً البناء املجتمعـي وفقـا اجتامعية وأداء دوره يف
ملعايري التفاعل االجتامعي القائمـة واملحـددة 

ماهر أبـو املعـاطي، (لعالقات داخل املجتمع 
وتقصد يف هـذه الدراسـة بالـشباب ) ٢٠٠٩

اجلنسني من  الشباب والشابات التي يـرتاوح 
. عام٤٠ إىل ١٨ من أعامرهم


 أصبح التواصل داخل املجتمـع االفـرتايض -١

ومواقعه املختلفة منترش بـشكل واسـع بـني 
أوساط الشباب حيث بلغ استخدام الشباب 

ــة  ــث ) ٣١(الــسعودي املرتب ــا مــن حي ًعاملي
ًاستخدام الفيسبوك طبقا إلحصائيات املركز 

.الوطني ألبحاث الشباب
يمتلك املجتمع االفرتايض خصائص اآلنيـة  -٢

واإلتاحة الزمنية واملكانيـة جتعـل التواصـل 
.جتمع االفرتايض أمر ميرسداخل امل

ــار  -٣ ــات واألخب ــن املعلوم ــل م ــدد اهلائ الع
والعالقات التـي بـدورها تـؤثر عـىل القـيم 
عامة وقيم املواطنـة خاصـة بعـد التغـريات 
ــسيايس  ــستوى ال ــىل امل ــة ع ــة احلادث العاملي

.واالقتصادي
ــان  -٤ ــصامم أم ــع ك ــيم يف أي جمتم ــة الق أمهي

 للحفاظ عىل استقرار املجتمع كعامل رئييس
.مرادف للتنمية املادية والتقدم املادي
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 : الدراسة الراهنة إىل حتقيق األهداف التاليةتسعى
حتديــد إســهامات التواصــل داخــل املجتمــع 
االفرتايض يف اكتساب قيم املواطنة لدى الـشباب 

الــوعي  - االنــتامء - اهلويــة الوطنيــة(الــسعودي 
.)ن نحو وطنهبحقوق وواجبات اإلنسا

 
 تعتمد الدراسة عىل مـنهج :املنهج املستخدم -١

.املسح االجتامعي بطريقة العينة
 تنتمـي الدراسـة الراهنـة إىل :نوع الدراسـة -٢

.الدراسات الوصفية التحليلية
 :أدوات الدراسة -٣
أداة استبيان تشتمل عىل األجزاء التالية •

.خصائص عينة الدراسة -أ
ل داخل املجتمع االفـرتايض واقع التواص -ب

.ومواقعه للشباب
تناول مواقع وشبكات املجتمع االفرتايض  -ج

.لقيم املواطنة
: ستبيانصدق وثبات اال -د

  فقد تـم عرضـها عـىل:يانستبأما صدق اال *
 هيئـة التـدريس وقـد قامـت الباحثـة أعضاءمن 

 وقـد قامــت إليهـا أدتبعمـل التعـديالت التــي 
ملحكمـني بنـسبة ال تقـل عـن  بني ااالتفاقبقبول 
.  كل عبارةعىل% ٨٠

 ١٠ستامرة عيلقامت الباحثة بعمل ثبات اال* 
 االختبـار إعادةمن الشباب السعودي عن طريقة 

ــدة  ــات ١٥يف م ــدل الثب ــان مع ــد ك ــا، وق    يوم
 وهذا يعترب معدل عايل جدا وكان منه ٨٩٥,٠= ر

ــل  ــذايت وهــو اجلــذر الرتبيعــي ملعام ــصدق ال ال
    ٩٤٦,٠  =االرتباط 

 
تم إجراء الدراسة عىل عينـة عـشوائية بـسيطة
 من عينة عرضية من الشباب السعودي يف اململكة

 خالل الفرتة الزمنيـة مقـدارها  مفردة٤٣٣بلغت 
 ى شـوال حتـ٥شهر ونصف كانت يف الفرتة مـن 

 .ه١٤٣٦ذي العقدة ٢٠
رتوين خـالل  الكاالستبيان من دهما يتم مردو

تلك الفرتة وهي عينة موزعة عـىل أغلـب منـاطق 
باململكــة مــستخدمي مواقــع شــبكات التواصــل 

 .االجتامعي عىل الشبكة العنكبوتية
 

 للدراسـة يف الـسؤال التساؤل الرئيسيتحدد 
 :البحثي اآليت




 
 : اآلتيةويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية 

 تأثري مواقع التواصل داخل املجتمـع مدىما  -١
االفرتايض يف اكتساب قيم اهلوية الوطنية لدى 

 .الشباب السعودي
 تأثري مواقع التواصل داخل املجتمـع مدىما  -٢

ــد ــتامء ل ــيم االن ــساب ق ــرتايض يف اكت ى االف
 .الشباب السعودي

 تأثري مواقع التواصل داخل املجتمـع مدىما  -٣
ــات  ــوق وواجب ــوعي بحق ــرتايض يف ال االف

 .اإلنسان نحو وطنه لدى الشباب السعودي
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تتحدد فروض الدراسـة يف الفـرض الرئيـيس

 التايل وينبثق منه الفروض الفرعية،
 
لة إحصائية بـني بعـض  توجد عالقة ذات دال

 متغريات جمتمع البحث اخلاص بالشباب الـسعودي
 املــستوى احلالــة التعليميــة، الــسن، النــوع،(

 الزمني االستخدامنوع السكن، طبيعة  التعليمي،
) تعدد األجهزة املستخدمة لتلك املواقع للمواقع،

. وبني إكساب قيم املواطنة
 

ــائج  الدراســة املرتبطــة يمكــن اســتعراض نت
 :بمجتمع الدراسة احلالية عىل النحو التايل


 

 ـ من حيث النوع اخلاص باملبحوثني يف شبكات١
 :التواصل االجتامعي

 

 
  



 %٢١٠٤٨,٥ذكر  ١
%٢٢٣٥١,٥أنثى  ٢

%١٠٠,٠ ٤٣٣ ايل إمج

نه قد زادت عينة  أ)١(يتضح من اجلدول رقم 
الدراسة من اإلناث عن الرجـال بنـسبة ضـئيلة مل 

ــشري ٢,٠تتجــاوز  ــساء إىل أ ممــا ي ن الفتيــات والن
يـــستخدمن التكنولوجيـــا للممثلـــة يف مواقـــع 

 الشباب مما التواصل االجتامعي بشكل ال يقل عن

 ه تعليميـة وتكنولوجيـة شـبة وجود هنضإىليشري 
متــساوية يف دفــع اجلنــسني للمــشاركة التعليميــة 

ــع إتو ــل م ــة يف التعام ــرص الكافي ــم الف احــة هل
 ة هنــضة كبــريإىلالتكنولوجيــا احلديثــة ممــا يــشري 

تعليمية وثقافية وتكنولوجية يف املجتمع دون حتيز 
 أكثـر اجيابيـة كـنبام هنن رإىل أن الباحثة تشري أكام 

ــشاركة االســتامراتيف رد  ــا وامل ــة عليه  واإلجاب
  . قباملعيار الفارالبحثية ولكن ليس 

وتدعم الدراسة احلالية دراسة عزة عبد االلـه 
مـن الفتيـات % ٩٧ أن أشارت التي ٢٠٠٩عثامن 

 العديـد اجلامعات يمتلك كمبيوتر ويدخلن عـىل
ن مما يـشري من منتديات احلوار واملواقع اخلاصة هب

. شاعة الثقافة وتأثرهم بكل ما يعرضإىل إ
:من حيث السن اخلاص باملبحوثني  -٢

 

 
  



 %٣٣٧,٦  سنة  ٢٠أقل من  ١
 سـنة ـ أقـل ٢٠مـن  ٢

  سنة ٢٥من 
١٣٥٣١,٢%

 سـنة ـ أقـل ٢٥مـن  ٣
  سنة ٣٥من 

١٧٧٤٠,٩%
 سـنة ـ أقـل ٣٥مـن  ٤

 %٨٨٢٠,٣  سنة٤٠من 
%١٠٠,٠ ٤٣٣ ايل إمجــ

ارتفـاع املـشاركة ) ٢(يتضح من اجلدول رقم 
ــي يف  ــع التواصــل االجتامع ــيل مواق ــشبابية ع ال
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كـام )  سـنة٤٠ اقل مـن إىلسنة ـ ٢٥(األعامر من 
 إمجايلمن %)٦١,٢( إىلكان متوقعا بنسبة وصلت 

مهية وضع موجهـات إىل أ يشري مماالبحث، جمتمع 
اجتامعية ودينية وثقافية حقيقية لدعم قيم املواطنة 

 املــواطنني َتتعــد مــشاركة ومل املواقــع،عــيل هــذه 
، بيــنام زادت % ٧,٦نــسبة ) ســنة٢٠األقــل مــن (

 بـني عامرهمترتاوح أنسبة مشاركة املواطنني التي 
 .%٣١,٢ إىل  سنة٢٥ إىل ٢٠
 :تامعية ـ من حيث احلالة االج٣

 




 %١٩٠٤٣,٩ أعزب١
%٢١٣٤٩,٢ متزوج٢
%٢٥٥,٨ مطلق ٣
%٥١,٢ أرمل ٤

%١٠٠,٠ ٤٣٣ايل إمجـ

ارتفــاع نــسبة ) ٢(يتـضح مــن اجلــدول رقـم 
زب يف املتزوجني من الشباب عـن الـشباب األعـ

جمتمع البحث الذي اجـري عـن الـشباب بنـسبة 
العملية ليست مرتبطـة باحلالـة  أن مما يشري% ٥,٣

االجتامعية للشباب من اجلنسني، ومل تتعدي نسبة 
ــن  ــات ع ــني واملطلق ــنام جــاءت % ٥,٨املطلق بي

، مما يـشري %١,٢األرامل يف املركز األخري وبنسبة 
 داللـة ن املوضـوع لـيس لـهأيف النسبتني األوائل 

 وربــام ،تـرتبط باحلالـة االجتامعيــة ارتبـاط فـارق
.  كانت هناك مؤرشات أخري أكثر ارتباطا به

 : ـ من حيث احلالة التعليمية للمبحوثني٤
 


  



 %٣,٠ ١٣ قل من متوسطأ ٣
 %٦,٠ ٢٦ متوسطمؤهل  ٤
 %٢٠,٦ ٨٩ فوق متوسط ٥
 %٧٠,٤ ٣٠٥ مؤهل عايل ٦

%١٠٠,٠ ٤٣٣ايلإمجـ

ن غالبيـة جمتمـع أ) ٤(يتضح من جدول رقم 
 مؤهـل عــايل الدراسـة كـان مـن احلاصــلني عـىل

  ذلـكوزاد عىل% ٧٠,٤إىل وبنسبة عالية وصلت 
 مؤهــل فــوق املتوســطنــسبة احلاصــلني عــىلأن 

من % ٩١,٠ إىللنسبة لتصل ا% ٢٠,٦ إىلوصلت 
مـا بـني مؤهـل عـايل وفـوق (مجلة جمتمع البحث 

جابـات  قناعـة الباحثـة باإلإىلمما يـشري  )متوسط
ليـه إ ووعي هذه الفئات بام تـشري مومدي صدقه

 لتـأيت ؛من دالالت مما يـساهم يف واقعيـة النتـائج
 من احلاالت التعليمية التي مل تزد ىالنسب األخر

قـل مـن املتوسـط أعلم ملستويني مـن الـت% ٩عن 
 .واملتوسط
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 : ـ من حيث نوع السكن٥
 

 


 %٢,٨ ١٢ قرص ١
 %٥٢,٧ ٢٢٨ فيال ٢
 %١٥,٥ ٦٧ دور فيال ٣
 %٢٤,٤ ١١٠ شقة ٤
 %٢,٣ ١٠ بيت شعبي ٥
 %١,٤ ٦إسكان  ٦

%٢٠١٠٠ايلإمجـ

ن غالبيـة جمتمـع أ) ٥( من جدول رقم يتضح
الدراسة يسكنون يف فيال بنسبة زادت عن النصف 

بينام جـاءت يف املركـز الثـاين % ٥٢,٧قليال بنسبة 
وكذلك الذين % ٢٤,٤من يسكنون يف شقة بنسبة 

وجـاءت % ١٥,٥يسكنون يف دور يف فـيال بنـسبة 
األنـواع ن أ إىل ضعيفة ممـا يـشري ىالنسب األخر

 الـرئيس يف املحـورمتثل  من السكن وىلة األالثالث
.  البحثعينة سكن

 : ـ من حيث مواقع التواصل التي يستخدمها٦


 






 %٧٦,٨ ٣٢٨ الربيد اإللكرتوين ١
 %٩٣,٨ ٤٠٦ واتس أبال ٢
 %٦٤,٩ ٢٨١ تويرت ٣
 %٣٣,٣ ١٤٤ فيس بوك٤
%٦٥,٦ ٢٨٤ انستجرام٥
 %٦٩,٣ ٢٠٠ يوتيوب ٦
 %٥٣,١ ٢٣٠ سناب شات ٧
 %١٥,٥ ٦٧ كيك ٨

كثـر مواقـع أ أن )٦(يتضح من جـدول رقـم 
ــشباب ًاســتخداماالتواصــل االجتامعــي  ــني ال  ب

  الربيـديليه% ٩٣,٨الواتس آب بنسبة : السعودي
وجاء يوتيوب بنسبة عالية %٧٦,٨الكرتوين بنسبة 

ييل ذلك انـستجرام بنـسبة % ٦٩,٣ مقدارها أيضا
وسـان شــات % ٦٤,٩ بنـسبة التـوترثـم % ٦٥,٦
 اسـتخدام جمتمـع البحـث َومل يتعد% ٥٣,١بنسبة 

، %٣٣,٣احلايل يف استخدامه للفـيس بـوك نـسبة 
وجاء يف املركز الـسابع ليكـون اسـتخدام جمتمـع 

 ؛فقط ال غري% ١٥,٥كيك بنسبة ربنامج البحث ل
ن جمتمـع البحـث متميـز باسـتخدام إىل أمما يشري 

مواقــع التواصــل املتعــددة وربــام كــان هلــذا 
 وإكـساهبا فائدة يف دعم قـيم املواطنـة االستخدام

. حسنت املوجهاتإذا 
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 : من حيث األجهزة ـ٧


 

 


%٦٠,٥ ٢٦٢ حاسب آيل ١
 %٣٤,٤ ١٤٩ آى باد ٢
%١٧,٣ ٧٥ آى بود ٣
%٨٥,٥ ٣٧٠ يهاتف ذك ٤

األجهـزة  ثـرأن أ) ٧(يتضح من جدول رقـم 
التي يستخدمها جمتمع البحث هي اهلاتف الـذكي 

ــسبة  ــع التواصــل االجتامعــي بن % ٨٥,٥يف مواق
تواجـد اجلهـاز مـع  سـهولة إىلوربام يعود ذلـك 

 والتنقل به كام محله وإمكانية يف كل مكان اإلنسان
 متواجـدة يف كـل االتصال باإلنرتنـتن خطوط أ

األجهزة اآلن مما يسهل استخدام مواقع التواصل 
ويأيت بعـد . االجتامعي فيها بسهولة ويف كل وقت

ليكـون %. ٦٠,٥ذلك احلاسب اآليل بنسبة عاليـة 
ــ ــزة امل ــود آخــر األجه ــسبة ال آي ب ستخدمة وبن

%. ١٧,٣تتجاوز عن 

ــث   -٨ ــدىمــن حي ــع م ــدار اســتخدم مواق  وم
التواصل االجتامعي 




 









 ٩٢,١ا شهري ١
 ٥,٥ ٢٤ أسبوعيا ٢
 ٩٢,٤ ٤٠٠يوميا  ٣

%١٠٠ ٤٣٣ايلإمجـ

ــم  ــضح مــن جــدول رق أن اســتخدام ) ٨(يت
مفـــردات جمتمـــع البحـــث ملواقـــع التواصـــل 

مفـردة مـن بـني ٤٠٠االجتامعي يكـون يوميـا يف 
وبنـسبة .  مفردة من مفردات جمتمع البحـث٤٣٣
 َنـسبة مل يتعـد أن وبينام وجـدت الباحثـة% ٩٢,٤

 وبنـسبة ضـئيلة مل ًسبوعياأخدمه تتس % ٥,٥كثر أ
مهيـة أ إىلتستخدمه شـهريا ممـا يـشري % ٢,١ َتتعد

 ملواقع التواصل االجتامعي يف العديـد بـل االنتباه
ذه  هلـ املستمرلالستخدامالكثري من القضايا نظرا 

. املواقع
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امعي من حيث ساعات استخدام الشباب السعودي ملواقع التواصل االجت -٩
 



    



      

 %٠,٠ ٠٠ %١,٣٩ ٦ %٠,٦٩ ٣شهريا ١
 %٠,٩٢ ٤ %٤,١٦ ١٨ %٠,٤٦ ٢ أسبوعيا ٢
 %٤٣,١٩ ١٨٧ %٣٠,٧٢ ١٣٣ %١٨,٤٨ ٨٠يوميا  ٣

%١٩١٤٤,١١%١٥٧٤٠,٤٢%٨٥١٩,٦٣ايلإمجـ

ــم  ــضح مــن جــدول رق أن اســتخدام ) ٩(يت
مفـــردات جمتمـــع البحـــث ملواقـــع التواصـــل 

 يكون بمعدل ساعتان أسبوعيا كان إذااالجتامعي 
 مفردة من بني مفـردات بمجتمـع البحـث ٨٥يف 

 سـاعات يف أربـعوبمعدل % ١٩,٦٣بمعدل عام 
ــردة بمعــدل ١٥٧ وبمعــدل ســت % ٤٠,٤٢ مف

ــع ١٨٧ســاعات يف  ــردات جمتم ــن مف ــردة م  مف
ـــسبة  ـــث بن ـــا يـــشري %.٤٤,١١البح  أن إىلمم

املـستخدمني لعــدد الـساعات الكبــرية منتــرشين 
. وأسبوعيايوميا 


     


 

الــصورة العامــة يف أثــر تواصــل الــشباب -أ
 وإكساهبم االفرتايضالسعودي يف مواقع املجتمع 

 التـساؤل وهـي التـي جتيـب عـىل"قيم املواطنـة  
 يوجد أثر لتواصـل مدى أي إىل: "لرئييس مؤداه ا

 املجتمـع االفـرتايض مواقعالشباب السعودي يف 
. واكتساب قيم املواطنة لدى الشباب السعودي
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١ 


 
٦ %٨٢,٧ ٢,٤٨ ١٠٧٤ ٢٧ ١٧١ ٢٣٥ 

٢ 


 
٧ %٧٩,٦ ٢,٣٩ ١٠٣٤ ٥١ ٢١٩١٦٣ 

٣ 
 ٩ %٦٤,٣ ١,٩٣ ٨٣٥ ١٤٠ ١٠٩١٨٤ 

٤ 


 
٤ %٨٨,٨ ٢,٦٦ ١١٥٣ ١٩ ١٠٨ ٣٠٦ 

٥ 


 
٢ %٩٠,٨ ٢,٧٢ ١١٧٩ ١٤ ٩٢ ٣٢٧ 

٦ 
 ١ %٩٢,٢ ٢,٧٦ ١١٩٧ ١٦ ٧٠ ٣٤٧ 

٧ 
 ٨ %٧٠,٢١ ٢,١١ ٩١٢ ٩٥ ١٩٧ ١٤١ 

٨ 


 
٣ %٩٠,٠ ٢,٧٠ ١١٦٩ ١٨ ٩٤ ٣٢١ 

٩ 
 ١٠ %٥٦,٠ ١,٦٨ ٧٢٧ ٢١٥ ١٤٢ ٧٦ 

١٠ 


 
٥ %٨٣,٨ ٢,٥١ ١٠٨٨ ٢٧ ١٥٧ ٢٤٩ 




 
١٣٧٨٦٢٢١٠٣٦٨٢,٣٩٧٩,٨ ٢٣٣٠%

املتوسـط  أن )١٠(يتـضح مـن اجلـدول رقـم 
العام ألثر تواصل الـشباب الـسعودي يف مواقـع 

 قـيم املواطنـة التـي وإكساب االفرتايضاملجتمع 
، %٧٩,٨حدد من منظور املبحوثني كانـت بنـسبة 
ــرغم مــن وجــود متوســطات عــ مــستوىىل وال

 أن إالاملؤرشات الفرعية للمتوسط العام اعيل منه 
هناك متوسطات اقل منه بكثـري ، حيـث وجـدت 

اعـيل مـؤرش  أن  من خالل نتائج اجلـدولثةالباح

يليـه % ٩٢,٢، وبنسبة ٢,٧٦فرعي كان بمتوسط 
واخلـاص بــ يـسعدين ) ٥(املـؤرش الفرعـي رقـم 

أخبار تقدم جمتمعي عىل شبكة االنرتنت بمتوسط  
ــأيت املــؤرش رقــم %  ٩٠,٨  وبنــسبة ٢,٧٢ ) ٨(لي

واخلاص بـ أفتخـر بأخبـار املـرشوعات الوطنيـة 
ـــة . احلكومـــةالتـــي تقـــوم هبـــا  باملرتبـــة الثالث

ــــسبة ، ٢,٧٠بمتوســــط ــــذه %٩٠,٠وبن ، وه
 تدعيم مواقع التواصـل إىلاملؤرشات العالية تشري 
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تساهم هذه  أن ، مما يمكنةاالجتامعي لقيم املواطن
الفـردي ومـن ثـم زيـادة االنـتامء الواقع يف زيادة 

هذا حيتاج  أن  داخل املجتمع وتري الباحثةاالنتامء
 . نه مدعمة للمواطنني موجهات آمإىل

قـل مـن املتوسـط أن هناك متوسطات أ ىرون
واخلـاص ) ٩(ؤرش رقـم املـن ى أرنـالعـام فبيـنام 

 ١,٦٨ يف املنتـديات الوطنيـة بمتوسـط باملشاركة
ــسبة  ــد، %٥٦,٠وبن ــم فق ــؤرش رق ــاء امل ) ٣( ج

 مـن خـالل الـوطنعن تاريخ القراءة واخلاص بـ
كـام ، %٦٤,٣ وبنـسبة ١,٩٣ويكيبيديا بمتوسـط  

واخلــاص ) ٧(ن املــؤرش رقــم أوجــدت الباحثــة 
  املبحـوثنيمواقع التواصل مـن اجتاهـاتتزايد بـ

%. ٧٠,٢١ وبنـسبة ٢,١١نحو التطوع بمتوسـط 
مها من خالل حـديث يوكلها اجتاهات لو تم تدع

البعض عن رفع الروح املعنوية وكذلك عـن روح 
 وكذلك حـاالت التطـوع الكثـرية ودعـم االنتامء

وربام كانـت  .ًارتفعت ارتفاعا كبري الذلك بالدين
 مـستوى بانخفاض حد ما إىلهذه الدراسة متفقة 

ــم التطــوع عــىل ــؤرش رق ــذي مل يتعــد) ٧( امل  َوال
 التـي ٢٠٠٢مع دراسة فاطمـة فـريوز % ٧٠,٢١

 انخفـاض املـرأة يف العمـل التطـوعي إىلشارت أ
 %. ٥٠لدرجة 
لية لنتـائج أثـر تواصـل يالصورة التفـص -ب

 االفـرتايضسعودي يف مواقع املجتمـع الشباب ال
-اهلويـة الوطنيـة(م قيم املواطنة الثالث إكساهبو

الوعي بحقوق وواجبات اإلنسان نحـو  -االنتامء
 األسئلة ، وهي تلك النتائج التي جتيب عىل)وطنه

 .الفرعية الثالثة
 

 
 

 
 




 
  

 

 


  

  

 ١ %٨٤,٢٦ ٢,٥٣ ٦٥٦٧ ٢٥٨ ٧١١ ١٦٢٩ اهلوية الوطنية ١
 ٣ %٦٩,٩٨ ٢,١٠ ٢٧٢٧ ٣٣٧ ٤٩٦ ٤٦٦ االنتامءقيم  ٢
 ٢ %٨٢,٧ ٢,٤٨ ١٠٧٤ ٢٧ ١٧١ ٢٣٥الوعي باحلقوق والواجبات  ٣

املتوسط العام تواصـل الـشباب 
ــع املجتمــع  ــسعودي يف مواق ال

 قيم املواطنة وإكساب االفرتايض
 الثالث

٧٩,٨ ٢,٣٩ ١٠٣٦٨ ٦٢٢ ١٣٧٨ ٢٣٣٠%
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املتوسـط  أن )١١(يتـضح مـن اجلـدول رقـم 
لـشباب الـسعودي ملواقـع  ااسـتخدامالعام ألثـر 

 قيم املواطنـة التـي إكساب يف االفرتايضاملجتمع 
حدد من منظور املبحوثني من الشباب الـسعودي 

، والرغم من ذلك اتـضح أن %٧٩,٨كانت بنسبة 
كساب القيم التي تـدعم اهلويـة الوطنيـة كانـت إ

اعيل القيم من منظـور البـاحثني بنـسبة اعـيل مـن 
وجـاء % ٨٤,٢٦ إىلاملتوسط العام التـي وصـلت 

اسهامات مواقع التواصل االجتامعي يف إكـساب 
 أن الوعي باحلقوق والوجبات يف املرتبة الثانية إال

تقريبا ، مما يشري % ٧٠ وقفت عند حد االنتامءقيم 
ـــي يف إىل ـــل االجتامع ـــع التواص ـــز مواق  تركي

موضوعاهتا عيل إكساب اهلوية الوطنيـة والـوعي 
 ومـن ثـم االنـتامءن باحلقوق والواجبات أكثـر مـ

النتـائج قـد حققـت اهلـدف الرئيـيس  أن إىلنشري 
  دراسـة نتـائجوهذه النتائج تتاميش مـع. للدراسة

). ٢٠٠٩ ،حممدين (صابر حممدين
 

 النتائج التي تتعلق بفروض الفرعية للدراسة التي
. من خالهلا يتم التأكد من صحة الفروض


هناك فروق ذات داللة إحـصائية بـني بعـض 

ثــر املتغــريات اخلاصــة بــاملبحوثني وتقــديرهم أل
ــع التواصــل االجتامعــي يف  ــيم امواق ــساب ق كت

. املواطنة لدهيم
 

 إلسهامـ الفروق بني املبحوثني وتقديرهم ١
 قيم اكتسابمواقع التواصل االجتامعي يف 

:   النوع بينهماختالفالراجعة إىل  املواطنة لدهيم،


 

    
 T 

 


 

  قيم املواطنـة لـدهيم،اكتسابسهام مواقع التواصل االجتامعي يف ـ الفروق بني املبحوثني وتقديرهم إل١
 النوع بينهماختالفالراجعة إىل 

٣,٤٩ ٢٤,٠٧١٤  الذكور ١
٣,٢٨ ٢٣,٨٢٥١  اإلناث ٢

- 
٠,٧٢٦ 

٠,٤٥٠ ٤٣١
دال  غري

عند 
٠,٠٥

خـتالف النـوع ا راجعـة إىل ٠,٠٥ت ذات داللة إحصائية عند مـستوى معنويـة توجد فروق ولكنها ليس
ثر مواقع التواصـل االجتامعـي يف ألوتقديرهم ) ذكور وإناث(اخلاص باملبحوثني من الشباب السعودي 

 االرتفاع قيم املواطنة لدهيم، وتشري النتائج إىل ارتفاع تقدير اإلناث أكثر من الذكور، ولكن هذا اكتساب
.  عليه يف تفسري النتائجاالعتامديمكن  وال%. ٠,٠٥ معنوية ى عند مستوإحصائية له داللة ليس
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املبحـوثني مـن  )عمـر(ـ العالقـة بـني سـن ٢

 مواقع التواصل ألثرالشباب السعودي وتقديرهم 
: كتساب قيم املواطنةااالجتامعي يف 

 ة إىل راجعـيةإحـصائتوجد عالقة ذات داللة 
كلـام زاد ،ي أنـه كلـام زاد الـسن أسن املبحوثني، 
اقع التواصـل االجتامعـي و مألثرتقدير املبحوثني 

 .كتساب قيم املواطنة لدهيمايف 
 

 
 



كتساب امواقع التواصل االجتامعي يف  أثر ١
غري دال عند٠,٠٧٦٠,١١٣قيم املواطنة لدهيم  

٠,٠٥
وهـي  توجد عالقة طردية بني سن املبحوثني وتقديرهم ألثر مواقع التواصـل يف إكـساب قـيم املواطنـة،

 وليس هلا داللة إحصائية وهذا يعني أنه كلام كانت زاد سن املبحوثني كلام زاد تقديره عالقة اجيابية ضعيفة
 عليهـا يف االعـتامدم قيم املواطنة، إال أن هذه العالقة ال يمكن إكساهبألثر مواقع التواصل االجتامعي يف 

تفسري النتائج 

 
كـساهبم قـيم املواطنـة والراجعـة هام مواقع التواصل االجتامعـي إل تقدير املبحوثني إلساختالف -٣
:ختالف احلالة االجتامعية بينهمال

 
 

 












F






٣٢,٩٠٣٠,٩٦٨


٤٢٩٤٩٤٥,٧٦٦ ١

٠,٩٦٩ ٤٣٢٤٩٤٨,٦٧٠١١,٥٢٩٠,٠٨٤


٠,٠٥
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 دال توجـانـه ) ١٤(ح من اجلـدول رقـم ضيت
 بـني احلالـة إحـصائيةفروق جوهرية ذات داللـة 

 مواقـع لألثـراالجتامعية للمبحـوثني وتقـديرهم 
التواصل االجتامعي يف إكساب قيم املواطنـة، ممـا 

 تقدير املبحوثني لألثر مواقع التواصل أن إىليشري 
 إىل يرجـع    قيم املواطنة الإكساهبماالجتامعي يف 

 إىل احلالة االجتامعية بينهم بل ربـام يعـود اختالف
 رفـض الفــرض إىلممـا يــشري . ىمـؤرشات أخــر

. الدرايس الفرعي الثالث

 
 التعليمي للمبحـوثني ىالعالقة بني املستو -٤

ثــر مواقــع التواصــل االجتامعــي يف وتقــديرهم أل
 : كتساب قيم املواطنةا

 املستوى بني إحصائيةجد عالقة ذات داللة تو
ــر ــع  التعليمــي للمبحــوثني وتقــديرهم ألث مواق

 أيكتساب قيم املواطنـة، االتواصل االجتامعي يف 
 التعليمــي كلــام زاد تقــدير املــستوىأنــه كلــام زاد 
 مواقع التواصل االجتامعي يف إسهاماملبحوثني يف 

 .كتساب قيم املواطنةا

 
 

    

كتـساب ا مواقع التواصل االجتامعي يف إلسهام ١
قيم املواطنة 

  دالهغري ٠,٤٣٠ ٠,٠٣٨
٠,٠٥عند 

 التعليمي للمبحوثني وتقديرهم ألثر مواقع التواصـل يف إكـساهبم لقـيم املستوىتوجد عالقة طردية بني 
 املـستوى وليس هلا داللة إحـصائية وهـذا يعنـي أنـه كلـام زاد ضعيفةابية إجيوهي عالقة  املواطنة لدهيم،

ل االجتامعي يف ذلك، إال أن هذه العالقة ليس  مواقع التواصألثرالتعليمي للمبحوثني كلام زاد تقديرهم 
.  عليها يف تفسري النتائجاالعتامد وال يمكن إحصائيةهلا داللة 

 
ختالف تقدير املبحـوثني ألثـر مواقـع التواصـل االجتامعـي إلكـساب قـيم املواطنـة والراجعـةا -٥

 : النوع السكن الذي يقيمون فيهالختالف
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 F 

 

 


٢٤,٥٧١ ١٢٢,٨٥٧ ٥


 ١ ٤٨٢٥,٨١٣ ٤٢٧ 
 

 ٤٩٤٨,٦٧٠ ٤٣٢ 
١١,٣٠٢ 

٠,٠٥٦ ٢,١٧٤ 


٠,٠٥

جـد  تونـه الأ) ١٦(ح من اجلـدول رقـم ضيت
 بـني احلالـة إحـصائيةفروق جوهرية ذات داللـة 

ألثــر مواقــع االجتامعيــة للمبحــوثني وتقــديرهم 
فــرتايض يف التواصــل االجتامعــي يف املجتمــع اال

، ٠,٠٥ معنويـة مستوىإكساب قيم املواطنة عند 
ــشري  ــا ب ــع  أن إىلمم ــر مواق ــدير املبحــوثني ألث تق

 قـيم املواطنـة ال إكـسابالتواصل االجتامعي يف 
ممـا يـؤدي . ختالف نوع السكن بيـنهما إىليرجع 

.  رفض الفرض الدرايس اخلامسإىل
 

 الزمنــي ملواقــع االســتخدامـــ العالقــة بــني ٦
ــشباب  التواصــل االجتامعــي للمبحــوثني مــن ال

وتقـديرهم ) ، يوميـاأسـبوعياشـهريا (السعودي 
كتـساب قـيم اثر مواقع التواصل االجتامعـي يف أل

 :املواطنة
 إىل راجعـه إحـصائيةتوجد عالقة ذات داللة 

واقـع التواصـل االجتامعـي  الزمنـي ملاالستخدام
وتقـديرهم ) ، يوميـاأسـبوعياشهريا ( للمبحوثني

ثر مواقع التواصل االجتامعي يف إكـساهبم قـيم أل
 اليومي االستخدام أنه كلام زاد أياملواطنة لدهيم، 

ــام زاد تقــدير  ــي كل ــل االجتامع ــع التواص ملواق
املبحــوثني مــن الــشباب الــسعودي ألثــر مواقــع 

. كتـساب قـيم املواطنـةايف التواصل االجتامعـي 


 

  
  

 

 ٠,٠١دال عند  ٠,٠٠١ *٠,١٥٨ . كتساب قيم املواطنةاألثر مواقع التواصل االجتامعي يف  ١
شـهريا (  الزمنـي للمبحـوثني ملواقـع التواصـل االجتامعـياالسـتخدامتوجد عالقة طردية بـني طبيعـة 

 اجيابيـة قويـة ذات وتقديرهم ألثر مواقع التواصل يف إكساب قيم املواطنة وهـي عالقـة) ، يومياأسبوعيا
 يـومي ملواقـع التواصـل االسـتخدام وهذا يعني أنه كلام كانت ٠,٠١ معنوية مستوىداللة إحصائية عند 

.  لدهيماملواطنة التواصل االجتامعي يف تنمية قيم عأثر مواقاالجتامعي كلام زاد تقديرهم 
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هـزة ملواقـع سـتخدام األجا العالقة بني تعدد 

ــوثني وتقــديرهم  ــي للمبح ــل االجتامع التواص
   :كتساب قيم املواطنةاألثرها يف 

 إىل راجعه إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة "
ستخدام األجهزة اخلاصة بمواقع التواصل اتعدد 

االجتامعـي للمبحــوثني وتقــديرهم ألثــر مواقــع 
 أي. كتساهبم قيم املواطنةاالتواصل االجتامعي يف 

 املستخدمة ملواقـع التواصـل األجهزةلام زاد أنه ك
 إسـهاماالجتامعي كلام زاد تقدير املبحـوثني ألثـر 

ــع التواصــل االجتامعــي يف  ــيم امواق ــساب ق كت
 . املواطنة

 
 

  
  

 

كتـساب قـيم ا مواقع التواصـل االجتامعـي يف ألثر ١
. املواطنة

دال عند  ٠,٠٠١ *٠,١٥٤
٠,٠١ 

 يستخدمها املبحوث ملواقع التواصـل االجتامعـي وتقـديرهم توجد عالقة طردية بني تعدد األجهزة التي
 معنويـة مـستوىوهي عالقة اجيابية قوية ذات داللة إحصائية عنـد  ألثر مواقع التواصل يف قيم املواطنة،

ملواقـع التواصـل االجتامعـي كلـام زاد ) تنوعهـا (املـستخدمةوهذا يعني أنه كلـام زادت األجهـزة ٠,٠١
.  لدهيمة قيم املواطنإكسابالتواصل االجتامعي يف تقديرهم إلسهام مواقع 


 

 ًاثـرأ أن هنـاك إىلنتـائج الدراسـة  أن شارتأ
ملواقع التواصل االجتامعـي يف إكـساب الـشباب 

  املـشاركني مـنالسعودي قيم املواطنة  من منظور
جابت الدراسـة أد ، وق) ثنياملبحو(عينة الدراسة 

 الرئيسة والفرعيـة وقـد حتققـت مـن تها أسئلنع
 أن إىل النتـائج أشـارتفروض الدراسـة ،حيـث 

 الـشباب الـسعودي استخداماملتوسط العام ألثر 
 قيم املواطنة إكساب يف االفرتايضملواقع املجتمع 

 القـيم التـي إكساب، إال أن %٧٩,٨كانت بنسبة 

 القيم مـن منظـور تدعم اهلوية الوطنية كانت اعيل
وجـاء % ٨٤,٢٦ إىلالباحثني بنسبة اعيل وصـلت 

إكــساب الــوعي بــاحلقوق والوجبــات يف املرتبــة 
% ٧٠ وقفـت عنـد حـد االنـتامءقيم  أن الثانية إال

ــا ــام. تقريب ــالفروض  أن ك ــائج اخلاصــة ب ــن نت م
 إحصائية أنه ال توجد عالقة ذات داللة أوضحت

واملـستوي النـوع والـسن ( بني املتغريات اخلمسة
ــسكن ــوع ال ــة ون ــة االجتامعي ــي واحلال  ،)تعليم

وإكـساب مواقـع التواصـل االجتامعـي الـشباب 
السعودي قيم املواطنة، كام وجدت عالقة طرديـة 

، ع الزمنـي للمواقـاالسـتخدامبني كل من طبيعة 
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وهي عالقـة  ،)وكذلك تعدد األجهزة املستخدمة
 مـستوىاجيابية قويـة ذات داللـة إحـصائية عنـد 

وجـود عالقـة % ٩٩وبحـدود ثقـة  ٠,٠١وية معن
ــسعودي لقــيم  ــشباب ال ــني إكــساب ال بينهــا وب

 . املواطنة
 

 
ــادر، وجم ــؤلفني الفرجــاين، ن ). ٢٠٠٢(موعــة م

ــسانية العرب ــة اإلن ــر التنمي ــتقري ــة . ةي الطبع
.العربية، عامن

دراسات يف ). ٢٠٠٣ (خليفة عبد اللطيف، حممد
وجية االغرتاب، القـاهرة، دار غريـب سيكول

.للطباعة والنرش والتوزيع
املجتمعـات ). ٢٠٠٩ (رضا عبـد الواحـد، أمني

االفرتاضية عىل شبكة االنرتنت، املؤمتر الدويل 
األول لتقنيات االتصال والتغـري االجتامعـي، 

.جامعة امللك سعود
ــصديقي ــري ). ٢٠٠٩ (ســعيد، ال ــت وتغ االنرتن

مة، املؤمتر الـدويل األول مفهوم الساحات العا
لتقنيات االتصال والتغري االجتامعي، جامعـة 

.امللك سعود
ـــدين ـــد، حمم ـــابر حـــارس حمم ). ٢٠٠٩ (ص

ــديث ــسعوديون والتح ــصال : ال ــة االت حال
والديمقراطية، املؤمتر الـدويل األول لتقنيـات 
االتصال والتغري االجتامعـي، جامعـة امللـك 

.سعود
دور االنرتنـت  ).٢٠٠٩ (طه عبد العـاطي، نجم

- رؤية حتليلية نقدية-يف محاية حقوق اإلنسان
ــصال  ــات االت ــدويل األول لتقني ــؤمتر ال ، امل

 .والتغري االجتامعي، جامعة امللك سعود
ــصال ).٢٠٠٩ (العــريب، فرحــات  قــراءة يف االت

املعلومايت آثاره عـىل اهلويـة والثقافـة، املـؤمتر
ــصال والتغــري  ــدويل األول لتقنيــات االت ال

.جتامعي، جامعة امللك سعوداال
). ٢٠٠٩ (عــزة عبــد العزيــز عبــد اإللــه، عــثامن

العوامـل املـؤثرة عـىل اسـتخدامات الفتـاة يف 
الـسعودية ومـرص لالنرتنـت، املـؤمتر الـدويل 
األول لتقنيات االتصال والتغـري االجتامعـي، 

.جامعة امللك سعود
 انعكاسـات ).٢٠٠٩ (عيسى عبد الباقي، موسى

اعيل عرب وسائل األعالم اجلديـد االتصال التف
عىل تنمية وعـي الـشباب اجلـامعي بالقـضايا 

 دراسة حالة التحول الـديمقراطي -السياسية
ــرص ــات -يف م ــدويل األول لتقني ــؤمتر ال ، امل

االتصال والتغري االجتامعـي، جامعـة امللـك 
.سعود

ــريوز ــة، ف ــن ).٢٠٠٢ (فاطم ــرأة ع ــزوف امل  ع
ــشاركة يف العمــل التطــوعي وامل ؤســسات امل

املعوقات والصعوبات، مـؤمتر عـزوف املـرأة
عن املشاركة يف العمـل التطـوعي واملؤسـيس 
ــام  ــوطني اإلســالمية، الع ــاق ال ــة الوف مجعي

.األول، مملكة البحرين
ــريب آســيا ــة لغ ــصادية واالجتامعي ــة االقت  اللجن

 النــــوع االجتامعــــي ).٢٠٠٦) (إســـكوا(
ــة يف  ــنظامت غــري احلكومي ــة ودور امل واملواطن
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ل عربية خمتارة دراسة حالة مجهورية مـرص دو
العربية، سلسلة دراسات عن املرأة العربيـة يف 

. األمم املتحدة-التنمية، نيويورك
اخلدمـة االجتامعيـة ). ٢٠٠٩ (ماهر، أبو املعاطي

.يف جمال رعاية الشباب، الرياض، دار الزهراء
 ).٢٠٠٩ (حممد سليامن عبـد الكـريم، الصبيحي

خدامات االنرتنــــت العالقـــة بــــني اســـت
دراسـة ميدانيـة عـىل -واالغرتاب االجتامعي 

، املـؤمتر -عينة من الشباب يف مدينة الريـاض
ــصال والتغــري  ــدويل األول لتقنيــات االت ال

.االجتامعي، جامعة امللك سعود، الرياض

 القــيم ).٢٠٠٦ (حممــود عطــا حــيس، عقــل
السلوكية، مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج، 
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