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  )االولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

دور مواقع التواصل االجتماعي  في تحفیز الشباب الجامعي على المشاركة في 

  "دراسة میدانیة" القضایا المجتمعیة

  

  

  

  :مقدمة

برزت في اآلونة األخیرة مواقع التواصل االجتماعي على شبكة اإلنترنت وحظیت 

  في العالم،بانتشار كبیر على الصعید العالمي، بل وقد بات بعضها من أكثر المواقع زیارة

والتي تحول معها باإلضافة كذلك إلي دورها االتصالى الفعال بین مختلف الجنسیات والثقافات 

العالم إلي قریة كونیة صغیرة،ولقد أحدثت  مواقع التواصل االجتماعي وفرة  وتدفق هائل في 

ورها الفعال المعلومات في كافة المجاالت السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة، باإلضافة الي د

ًفي سرعه نقل األحداث التي تحدث حول العالم أوال بأول والذي معه شجع متصفحي االنترنت 

من مختلف الفئات والسیما الشباب الجامعي من اإلقبال علیها والتفاعل معها لكونها وسیلة 

لتقریب وجهات النظر والرؤي مع اآلخرین، ووسیلة لنقل أفكارهم وآرائهم حول القضایا 

  .لمجتمعیة والتي تعد بعدا أساسیا من أبعاد التنمیة المستدامة ا

ومن الجدیر بالذكر أن مواقع التواصل االجتماعي الیوم أصبحت جزءا أساسیا في حیاة 

الشباب الجامعي، حیث تعتبر تلك المواقع مصدرا للكشف عن مواهب وامكانیات تلك الشباب 

 الثقافیة والمجتمعیة ، فالتنمیة المستدامة ومیولهم ومشاركتهم في شتي مجاالت االنشطة

المتعلقة بالقضایا المجتمعیة ال یمكن أن تتم بدون الشباب الذي یعتبر أداة التنمیة وله دور 

فعال في التغییر والتطویر،فبقدر ما یتوفر لهؤالء الشباب من قدرة وابتكار وابداع ومهارات 

تغییر یأخذ بعین االعتبار بقدر ما یتوفر للمجتمع ٕتقنیة واحساس بالمسؤولیة وأن لهم دورا في ال

  .القدرة الذاتیة علي التطور والنمو

وعلي صعید الشباب الجامعي السعودي أصبحنا نري تعامل قطاع كبیر من فئة الشباب 

مع مواقع التواصل االجتماعي مستخدما الموضوعات المتاحة عبر هذة المواقع في شتي 

محاوله منهم في تنمیة إحساسهم بقضایا مجتمعهم ومن ثم المجاالت ومتفاعال معها  ك

مشاركتهم في هذه القضایا المجتمعیة وكذلك مشاركة اآلخرین الحدیث عن تلك القضایا 

  .والموضوعات ومحاوله إیجاد الحلول لها  من أجل تنمیة مستدامة للمجتمع

)*(عزة جالل عبداهللا حسین.د
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لعبت ) توتیر-بوكفیس (وال یخفي علي الجمیع أن مواقع التواصل االجتماعي وبالتحدید

والزالت تلعب دورا ال یستهان به في زیادة مساحة حریة التعبیر عن اآلراء والمشاركة في 

مختلف القضایا المجتمعیة والموضوعات المتعلقة بمختلف المجاالت، باإلضافة إلي دورها في 

غط علي تعبئة الرأي العام تجاه العدید من القضایا بل أصبحت تلك المواقع تمثل جماعات ض

الجهات المسئولة باختالف تخصصاتها من أجل اتخاذ التدابیر واإلجراءات الالزمة لحل 

بعض القضایا في المجتمع من اجل تنمیة مستدامه حیث تمثل القضایا المجتمعیة عقبة في 

  .سبیل تحقیق التنمیة المستدامة في المجتمعات المختلفة

  :مشكلة الدراسة

تزاید اإلقبال على استخدام مواقع التواصل االجتماعي في أظهرت اإلحصاءات العالمیة 

جمیع أرجاء العالم مع تنوع غیر مسبوق في مضامینها العامة والخاصة ، وأصبح استخدامها 

واضحا بین فئات الجمهور بشكل عام وجمهور الشباب بشكل خاص ال سیما مع االنخفاض 

صبحت تلك المواقع تلعب دورا محوریا إزاء المستمر في كلفة االشتراك بشبكة االنترنت، ولقد أ

ٕالقضایا المجتمعیة وغیرها لدورها في بلورة القضیة والمواقف واالتجاهات نحوها وایجاد حلوال 

واقعیه لها، وأصبحت تلعب  مواقع التواصل االجتماعي دورا هاما في تحفیز الشباب علي 

وا بإنشاء الصفحات الخاصة بهم المشاركة في القضایا المجتمعیة، حیث أصبح الشباب یقوم

على تلك المواقع ویتبنون من خاللها بعض قضایا المجتمع التي تدخل في نطاق اهتماماتهم 

ویقوموا بنشرها والدفاع عنها باستخدام وسائل التواصل مع اآلخرین، لذا من الضروري 

  .االهتمام بفئة الشباب لدورهم الفعال في تقدم المجتمع او تأخره

ما دور مواقع التواصل االجتماعي  في تحفیز :لور مشكلة الدراسة في معرفةلذا تتب

  الشباب الجامعي على المشاركة في القضایا المجتمعیة؟

  :أهمیة الدراسة

  :تنقسم أهمیة الدراسة الحالیة إلى

  :أهمیة عملیة تطبیقیة  - أ

ي التــي تظهــر أهمیــة هــذه الدراســة فــي إنهــا تــسعي لمعرفــة دور مواقــع التواصــل االجتمــاع -١

یــــستخدمها الــــشباب الجــــامعي والتــــي تــــساعد علــــي تحفیــــزهم علــــي المــــشاركة فــــي القــــضایا 

  .المجتمعیة لیصبحوا عنصر أكثر فعالیة في بناء مجتمعهم
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ــــي اتخــــاذ القــــرارات والجهــــات المــــسئولة حــــول أهمیــــه مواقــــع التواصــــل  -٢ توجیــــه القــــائمین عل

  .شباب فیهااالجتماعي في دعم واستمرار مسیرة التنمیة ومشاركه ال

تحدیـــد الـــدور الـــذي  تقـــوم بـــه مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي  فـــي ظـــل التطـــور التكنولـــوجي  -٣

  .الهائل، ومدى قدرتها علي خدمة المجتمع قضایاه

  :أهمیة علمیة نظریة  - ب

تناولت هذه الدراسة وسیلة هامة من وسائل االتصال الحدیث والمتمثلة في مواقع التواصل  -١

  .ت انتشار واسع ومكمال لوسائل اإلعالم التقلیدیةاالجتماعي، والتي أصبحت ذا

ودوره الفعال في تنمیة وخدمة المجتمع تستمد الدراسة اهمیتها من أهمیة مرحلة الشباب  -٢

  .والذي یعتبر محورا هاما من محاور التنمیة المستدامة

ارتفاع مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي حیثوصل عدد مستخدمیها في نهایة عام  -٣

  )١(. ملیار شخص حول العالم٢.٥إلى  ٢٠١٤

تظهر اهمیة الدراسة من خالل محاوله الربط بین اإلعالم الجدید ممثال في مواقع  -٤

التواصل االجتماعي وكیفیة توظیفه لخدمه القضایا المجتمعیة من أجل تنمیة مستدامة 

  .للمجتمعات

  :أهداف الدراسة

  :تتمثل أهداف الدراسة الحالیة فیما یلي

  ).توتیر- فیس بوك(عدل استخدام المبحوثین لمواقع التواصل االجتماعيمعرفة م -١

 .ًیومیا) توتیر- فیس بوك(معرفة عدد ساعات استخدام المبحوثین لمواقع التواصل االجتماعي - ٢

  التعرف علي مدى متابعة المبحوثین للقضایا المجتمعیة علي مواقع التواصل االجتماعي -٣

  ).توتیر-فیس بوك (

     ي تتناول القضایا المجتمعیة علي مواقع التواصل االجتماعيمعرفة الصفحات الت -٤

  .ویشارك بها المبحوثون) توتیر-فیس بوك(

التعرف علي الفئات التي یتناقش معها المبحوثون حول القضایا المجتمعیة علي مواقع  -٥

  ).توتیر-فیس بوك(التواصل االجتماعي 

-فیس بوك(تواصل االجتماعي ًمعرفة  أكثر القضایا المجتمعیة  انتشارا علي مواقع ال -٦

  .من وجهة نظر المبحوثین) توتیر
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في عالج أي من )  توتیر-فیس بوك (معرفة مدى نجاح مواقع التواصل االجتماعي -٧

  .القضایا المجتمعیة من وجهة نظر المبحوثین

) توتیر-فیس بوك(التعرف علي طبیعة المعلومات المقدمة عبر مواقع التواصل االجتماعي -٨

  .لمجتمعیة من وجهة نظر المبحوثینحول القضایا ا

معرفة دور المبحوثین تجاه المنشورات المتعلقة بالقضایا المجتمعیة علي مواقع التواصل  -٩

  ).توتیر-فیس بوك(االجتماعي

في ) توتیر-فیس بوك(معرفة درجة اعتماد المبحوثین علي مواقع التواصل االجتماعي -١٠

  .الحصول علي المعلومات حول القضایا المجتمعیة

التعرف علي درجة ثقة المبحوثین في المعلومات التي یحصلوا علیها حول القضایا  -١١

  ).توتیر-فیس بوك(المجتمعیة علي مواقع التواصل االجتماعي

التعرف علي اإلجراء الذي یقوم به المبحوثون عند تسلمهم منشور یدعو للمشاركة في  -١٢

  ).توتیر-س بوكفی(بعض القضایا المجتمعیة علي مواقع التواصل االجتماعي

) توتیر-فیس بوك(التعرف علي االستراتیجیة التي تقوم بها شبكات التواصل االجتماعي -١٣

    من أجل تحفیز الشباب الجامعي نحو المشاركة في القضایا المجتمعیة من وجهة 

  .نظر المبحوثین

معرفة أهم القضایا المجتمعیة التي یهتم بمتابعتها المبحوثون ویبدون الرأي فیها من  -١٤

  ).توتیر-فیس بوك(الل شبكات التواصل االجتماعيخ

معرفة استجاباتالمبحوثین علي مقیاس التأثیرات الناتجة عن التعرض للقضایا المجتمعیة  -١٥

  ).توتیر-فیس بوك(علي مواقع التواصل االجتماعي 

معرفة استجاباتالمبحوثین علي مقیاس المشاركة في القضایا المجتمعیة علي مواقع  -١٦

  ).توتیر-فیس بوك (ماعي التواصل االجت

 : علي وسائل اإلعالممدخل االعتماد: اإلطار النظري

ًیعــــد هـــــذا المـــــدخل جـــــزءا مــــن نظریـــــة االعتمـــــاد المتبـــــادل بــــین وســـــائل اإلعـــــالم والـــــنظم 

 روكیــتش وملفــین دیفلــور أول إطــار –م، قــدم كــل مــن ســاندرابول ١٩٧٦ففــي عــام ، االجتماعیــة

ویفتـــرض المـــدخل أن األفـــراد یعتمـــدون علـــى ، اإلعـــالملنمـــوذج تـــأثیرات االعتمـــاد علـــى وســـائل 

وأن هنــاك حــاالت یتزایــد فیهــا ، ًوســائل اإلعــالم باعتبارهــا مــصدرا مــن مــصادر تحقیــق أهــدافهم

اعتمـــاد الجمهـــور علـــى وســـائل اإلعـــالم لتلبیـــة أهـــدافهم المعرفیـــة وهـــى الحالـــة التـــي ترتفـــع فیهـــا 

  .خارجه  درجات الصراع داخل المجتمع أو
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  )٢(ذا المدخل التأثیرات الناتجة عن االعتماد على وسائل اإلعالم فیما یليویحدد ه

  :  والتي تتمثل فیما یليCognitive Effects:التأثیرات المعرفیة -١

ویحـــدث الغمـــوض عنـــدما یكـــون هنـــاك نقـــص أو : Ambiguityتجـــاوز مـــشكلة الغمـــوض  -٢

اث غیـر المتوقعـة، تضارب في المعلومات المقدمة من وسائل اإلعـالم وبخاصـة فـي األحـد

مثل الكوارث؛ حیث تقدم وسائل اإلعالم المعلومـات غیـر مكتملـة، ویعـرف الجمهـور بوقـوع 

الحــدث، لكــنهم ال یعرفــون مــاذا یعنــي؟ وال كیــف یفــسرونه؟ ویــتم إزالــة الغمــوض بمــا تقدمــه 

  . وسائل اإلعالم من معلومات

فــي تكــوین اتجاهــات تــسهم وســائل اإلعــالم : Attitude Formationتــشكیل االتجاهــات  -٣

أزمــــات الطاقــــة، والمــــشكالت البیئیــــة والفــــساد : الجمهــــور نحــــو القــــضایا واألحــــداث، مثــــل

ًالسیاسي، وتلعب العملیات االنتقائیة دورا مهما في تشكیل االتجاهات ً .  

ًتلعب وسائل اإلعالم دورا في ترتیـب أجنـدة الجمهـور : Agenda-Setting األولویاتترتیب  -٤

  . لقضایا المطروحةنحو الموضوعات وا

حینمـــــا یعتمـــــد األفـــــراد علـــــى وســـــائل اإلعـــــالم تزیـــــد : Enlargementاتـــــساع المعتقـــــدات  -٥

معتقــداتهم ومعــارفهم عــن النــاس واألمــاكن وغیــرهم، ویــتم تنظــیم هــذه المعتقــدات فــي فئــات، 

  . األسرة، الدین، السیاسة، وهكذا: مثل

 األمانــــة، الحریــــة، : ، مثــــلتقــــوم وســــائل اإلعــــالم بــــدور كبیــــر فــــي توضــــیح القــــیم: القــــیم

  .وغیرها... المساواة

 تـــشیر التـــأثیرات الوجدانیـــة إلـــى المـــشاعر :Affective effectsالتـــأثیرات الوجدانیـــة -٢ -٦

  : والعواطف، التي ترتبط بالحب والكراهیة، وتتمثل التأثیرات الوجدانیة فیما یلي

 كثـــرة التعـــرض هنـــاك فـــرض یـــرى أن: Desensitizationالفتـــور العـــاطفي أوالحـــساسیة  -٧

  . لموضوعات العنف في وسائل اإلعالم یقلل من الرغبة في مساعدة اآلخرین

علـى سـبیل المثـال، ربمـا یـؤدي التعـرض الكثیـف : Fear And Anxietyالخـوف والقلـق  -٨

   .ٕللدراما التي تصور العنف في مدینة ما، والى خوف الناس وقلقهم من اإلقامة في هذه المدینة 

في المجتمعات التي تقوم وسـائل : Morale And Alienation واالغتراب التأثیر األخالقي -٩

   .اإلعالم فیها بأدوار اتصال رئیسة، فإنها تؤثر في المستوى األخالقي واالغتراب لدي أفراد المجتمع

ـــأثیرات -٣ وهـــي النـــاتج النهـــائي للتـــأثیرات المعرفیـــة  :  Behavioral Effectsال���سلوكیةالت

علــى التنــشیط " دیفلیــر" التــأثیرات الــسلوكیة العدیــدة لوســائل اإلعــالم ركــز والوجدانیــة، ومــن بــین
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Activation وعـــدم التنـــشیط ،Deactivationقیـــام الفـــرد بعمـــل مـــا نتیجـــة : ، والتنـــشیط یعنـــي

  . التعرض للوسیلة اإلعالمیة

  :ویقوم مدخالالعتماد على عدة افتراضات رئیسیة هي 

 اعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم للحصول  على درجةدرجة استقرار المجتمعتؤثر  -

على معلومات في المجاالت المختلفة، حیث أنه كلما زادت درجة عدم استقرار المجتمع 

  .كلما زاد اعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم لعدم وجود قنوات بدیلة للحصول على المعلومات

      درجة االعتماد على على االختالففيطبیعة االختالف بین شرائح الجمهورتؤثر  -

 )٣(.وسائل اإلعالم

 منها إنه یقوم على عدة تأثیرات محتملة لوسائل اإلعالم بعدة مزایاویتمیز مدخل االعتماد

على المجتمع أو الجمهور ، باإلضافة لوجود مجموعة متغیرات تسبب حدوث الظاهرة ، لكن 

المصدر األقوى : الم هي وسائل اإلعتوجد في هذا المدخل عدة نقاط أهمها إنه یوحى بأن 

الذى یوفر االحتیاجات للجمهور حیث إنها وسائل مهیمنة على المجتمع وهو وضع غیر 

  ٤)٤(.واقعى في كل الظروف

َوقد صنف المدخل ضمن المداخل المتمیزة  ِ
تضمنها لعناصر من : لألسباب التالیة ُ

، تفسیرها للعالقات السببیة دوافع االعتماد على وسائل اإلعالم: علمیاالجتماع والنفس ومنها 

بین األنظمة االجتماعیة المختلفة، جمعها لمزایا مدخل االستخداماتواإلشباعات من ناحیة 

ونظریات التأثیر التقلیدیة من ناحیة أخرى، حیث یحاول المدخل فهم العالقات المتبادلة بین 

ابع ألجلها الجمهور الجمهور واإلعالم  ویحاول اإلجابة على سؤال ماهي األهداف التي یت

ومن هذه األهداف الحصول على معلومات حول موضوع معین، الترفیه، ٥)٥(وسائل اإلعالم

التعلم، تنمیة األفكار، االقتناع وتبنى مفهوم أو سلوك معین، وتقویم سلوك معین بهدف الوقایة 

  .من الوقوع في خطأ وذلك من خالل مشاهدة قصص عن ارتكابأخطاء عدیدة 

ًل االعتماد علي وسائل اإلعالممدخال مالئما لهذه الدراسة لألسباب اآلتیةویعد مدخ ً :  

ـــشباب  ـــة مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعیفي تحفیـــز ال یحـــاول هـــذا المـــدخل اختبـــار مـــدى فعالی

ًالجــامعي علــي المــشاركة المجتمعیــة ولهــذا یعــد هــذا المــدخل مناســبا ألنــه یتــضمن توصــیفا دقیقــا  ً

  .ه المختلفةلدوافع االعتماد وتأثیرات

أصـــــبحت دراســـــة تـــــأثیرات وســـــائل اإلعـــــالم وخاصـــــة اإلعـــــالم الجدیـــــد علـــــى المعـــــارف 

ًواالتجاهـــات والـــسلوكیات ألفـــراد الجمهـــور األســـاس األكثـــر اســـتخداما واألكثـــر تركیـــزا علیـــه فـــي  ً

أبحـاث االتـصال الجمـاهیري، والكثیـر مـن هـذه األبحـاث تعتـرف بتـأثیرات االعتمـاد علـى وسـائل 

  ٦)٦(. هذا الشأناإلعالم في
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  :الدراسات السابقة

قامت الباحثة باستعراض الدراسات السابقة المتعلقة بموضـوع الدراسـة مـن خـالل التعـرض 

للدراســــات التیتناولــــت مواقــــع التواصــــل االجتمــــاعي والدراســــات التــــي تناولــــت دور اإلعــــالم فــــي 

  :المشاركة المجتمعیةوذلكعلي النحو التالي

  :ولت مواقع التواصل االجتماعي ومنهاالدراسات التي تنا: أوال

والتـــي أشـــارت نتائجهـــا إلـــي أن مواقـــع الـــشبكات )٧()٢٠١٤أحمـــد محمـــد أبـــو زیـــد (دراســـة  -

االجتماعیة وغیرها من الوسائل التي تقوم علـي التفاعـل وتحویـل المـستخدم إلـي منـتج قـادر 

ادرات تعمــل علــي اإلضــافة والمناقــشة، تمتلــك قــدرات عدیــدة یمكــن اســتثمارها فــي طــرح مبــ

علــي تجدیــد دمــاء االســتراتیجیات األمنیــة عبــر وســائل جدیــدة تحمــل ثقافــه مختلفــة وأســالیب 

  .مبتكرة وقیما تدعم دور الفرد ومسئولیاته

شخــــصیة  )١٠٠(والتـــي طبقـــت علـــي  )٨( )٢٠١٤حـــسن الـــسوداني (بینمـــا أظهـــرت دراســـة -

نتهـاك الحیـاه الخاصـة ثقافیة واجتماعیـه أن وسـائل اإلعـالم الجدیـد تـسهم بـشكل فاعـل فـي ا

و المهـــن أو أللمـــواطن مـــن خـــالل برامجهـــا او مطارحاتهـــا الفكریـــة التـــي تـــسيء للمعتقـــدات 

  .أصول األفراد

أن أبـرز اآلثـار االجتماعیـة  )٩()٢٠١٤محمد سـلیم الزبـون، ضـیف اهللا عـوده(وأكدت دراسة  -

هقــة مــن وجهــة والثقافیــة اإلیجابیةلــشبكات التواصــل االجتمــاعي فــي االطفــال فــي ســن المرا

إهـدار الوقـت مــن خـالل متابعـة موضــوعات وألعـاب غیـر مفیــدة لـساعات طویلـة، واإلدمــان 

  .علي شبكات التواصل االجتماعي والشعور بالرغبة الملحة لمتابعتها

 طالبـة ١٥٠والتي طبقـت علـي )١٠()٢٠١٣حنان بنت شعشوع الشهري(وأكدت نتائج دراسة  -

ام الفیس بوك وتوتیر لـه آثـار إیجابیـة أهمهـا االنفتـاح تم اختیارهم بطریقة قصدیة ان استخد

  .الفكري والتبادل الثقافي، بینما جاء قلة التفاعل األسري أحد اهم اآلثار السلبیة

أن توصـلت إلـي  التي )١١()٢٠١٣ اسماعیل، وممدوح مكاوي محمود(وأسفرت نتائج دراسة  -

ي طــالب الجامعــات، ظهــر مواقــع التواصــل االجتمــاعي لهــا تــأثیرات سیاســیة ملحوظــة علــ

مــن خــالل توجیــه دعــوة صــریحة . ٕ ینــایر واثناءهــا وبعــدها٢٥ذلــك جلیــا فــي اإلعــداد لثــورة 

ــــدعوات مــــابین  ــــسیاسیة، تنوعــــت هــــذه ال ومباشــــرة لالنخــــراط فــــي أحــــد أشــــكال المــــشاركة ال

  .التظاهر، التصویت، االحتجاجات، االنضمام لمشروع أو حملة،حضور ندوة أو مؤتمر
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 Meredith Conroy)،  Jessica T. Feezell، Mario Guerrero وأكـــدت دراســـة -

أن الفــیس بـــوك وغیـــره مـــن مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي خلـــق وســـائل جدیـــدة ١٢)١٢()٢٠١٢

لتقلیــــل الهــــوة بــــین المــــستخدمین مــــن خــــالل التفاعلیــــة وتأثیرهــــا علــــي الــــسیاسة،وأن نــــشر 

معرفـة الـسیاسیة عـن هـذه معلومات عن هذه الجماعات عبـر المواقـع یـساعد فـي اكتـساب ال

 .الجماعات من خالل هذه الوسیلة

 مفـردة مـن ١٨٢والتي طبقت علـى  )١٣()م٢٠١١،Christy, Chiu, Matthew(وأفادت دراسة -

االتـصاالت مستخدمي الفیس بوك إن معظم الطالب یستخدمون الفیس بـوك للحـصول علـي 

  .م هو دافع الترفیهومن أكثر الدوافع أهمیة عنده الفوریة واالتصال مع أصدقائهم،

  .الدراسات التي تناولت دور اإلعالم في المشاركة المجتمعیة: ثانیا

مبحوثـا بـأن المبحـوثین )٤١٠(والتـي طبقـت علـي١٤)١٤()٢٠١٣أحمد حمـودة (توصلت دراسة -

یعتقــدون بعــدم كفایــة مــا تتناولــه شــبكات التواصــل االجتمــاعي لتغطیــة القــضایا المجتمعیــة، 

 المبحوثین یثقون بدرجة متوسطة بالمعلومات التـي تقـدمها شـبكات كما أظهرت الدراسة بأن

  .التواصل االجتماعي

إلیوجــود عالقــة ارتباطیــه دالــة إحــصائیا بــین التعــرض ١٥)١٥()Boroughs٢٠١٠(فــادت دراســة -

للمحتویات السیاسیة في مواقع الـشبكات االجتماعیـة واحتمالیـة التـصویت فیاالنتخابات،كمـا 

ـــع الـــشبكات ا ـــسهم مواق ـــه أیـــة ت ـــذى لیـــست لدی ـــرا فـــي دفـــع الجمهورال ـــة إســـهاما كبی ًالجتماعی ً

  .اهتمامات سیاسیة، إلى التصویت في االنتخابات

إلــي وجــود عالقــة ارتباطیــة بــین اســتخدام   )١٦( )٢٠٠٩محمــود عبــد القــوي(لت دراســةتوصــ -

الشباب للفیس بوك ألغراض سیاسیة واتجـاه الـشباب نحـو المـشاركة الـسیاسیة ویتـضح ذلـك 

فــي تــشكیل اتجــاه )الفــیس بــوك(اهمیــة الــدور الــذي تقــوم بــه مواقــع التواصــل االجتمــاعيمــن 

  .الشباب نحو المشاركة السیاسیة

ـــي أجنـــدة القـــضایا التـــي تطرحهـــا  )١٧( )٢٠٠٩هـــشام عطیـــة(واســـتهدفت دراســـة - التعـــرف عل

للتعــرف علــي اولویــات اهتماماتهــا فــي مجــال معالجــة " الــوعي المــصري،نورا یــونس"مــدونات

م الــــشئون العامــــة ودالالت ذلك،وتوصــــلت الدراســــة إلــــي أن المــــدونات قــــدمت مجــــاال وتقــــدی

منافــسا وأحیانــا بــدیال یطــرح مــا ال تقدمــه وســائل اإلعــالم الــسائدة مــن موضــوعات وقــضایا 

وســعت نحــو تعبئــة الــرأي العــام فــي اتجاهــات محــدده كمــا حــدث ي بعــض  الــشئون العامــة،

واهتمــت المـدونتان بالتفاعــل مـع مختلــف  بـالمرأة،قـضایا التعـذیب ومــسألة التحـرش الجنــسي 

وســـائل اإلعـــالم عبـــر تـــضمین روابطهمـــا وعملـــت فـــي أحیـــان كثیـــرة كناقـــد لـــبعض مواقفهـــا 

  . وأنماط تغطیتها لألحداث والقضایا العامة
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ـــي )١٨(  )٢٠٠٩.Rebecca A.Hayes(توصـــلت دراســـة - ـــا  )٦٢٥(والتـــي طبقـــت عل مبحوث

فــي الوالیــات المتحــدة االمریكیــة أن اســتخدام مواقــع عامــا )٢٥-١٨(تتــراوح أعمــارهم مــا بــین

الــشبكات االجتماعیــة ألهــداف سیاســیة یمكــن أن یكــون لــه تــأثیر ایجــابي علــي كفــاءة الــتعلم 

السیاسي وعلي المعرفة والمشاركة السیاسیة،وأن المصادر االلكترونیة لألخبـار والمعلومـات 

ي الفئـــة العمریـــة التـــي تهـــتم بهـــا الـــسیاسیة لیـــست هـــي المـــصادر المعلوماتیـــة المفـــضلة لـــد

  .الدراسة بل كانت وسائل اإلعالم التقلیدیة كالصحف واالخبار التلیفزیونیة أكثر تفضیال

والتـي أجریـت  )١٩( )Matthew j.kushin &Masahiro Yamamoto٢٠٠٨ (وأفـادت دراسـة -

أن هنــاك عالقــة  ) نــورث ویــست (علــي عینــة مــن الــشباب الجــامعي األمریكــي فــي مقاطعــه

-التعبیـــر علـــي االنترنــــت-وســــائل اإلعـــالم االجتماعیـــة (ابیـــة بـــین كـــل مـــن اســـتخدام إیج

والكفاءة الـسیاسیة، وان المبحـوثین الـذین یولـون انتباهـا  )استخدام مصادر االنترنت التقلیدیة

أكبــر للمعلومــات المقدمــة فــي الحملــة عبــر مــصادر االنترنــت التقلیدیــة كــانوا أكثــر فاعلیــة 

صادر االنترنت التقلیدیة كمواقع االخبـار ومواقـع المرشـحین والمواقـع وكفاءة سیاسیة، وان م

الحكومیــة ســاهمت بــدور كبیــر فــي تــسهیل المــشاركة الــسیاسیة بــین الــشباب فــي االنتخابــات 

  .الرئاسیة االمریكیة

أن قـــراءة الـــصحف  )٢٠( )Weiwu Zhang&Stella C.China٢٠٠٦(وصـــلت دراســـة -

یــون تــؤثر علــي المــشاركة الــسیاسیة فــي حــین لــم تــؤثر ومــشاهدة الــشئون العامــة عبــر التلیفز

علــي المـــشاركة المدنیــة،فیما كانـــت قـــراءة الــصحف ومـــشاهدة لـــشئون العامــة مـــن مؤشـــرات 

التنبــــؤ بالمــــشاركة الــــسیاسیة فــــي حــــین لــــم تمثــــل المتغیــــرات الدیموغرافیــــة مؤشــــرات للتنبــــؤ 

  .بالمشاركة السیاسیة

مفـــردة مــن الطـــالب  )٢١٠( طبقــت علــيوالتـــي )٢١( )٢٠٠٣حنـــان جنیــد (وتوصــلت دراســة -

ــــأثیر علــــي أســــالیب المــــشاركة  المقیــــدین بــــثالث جامعــــات مــــصریة خاصــــة ان لألنترنــــت ت

الـــسیاسیة لطـــالب الجامعات،وكـــذلك أكـــدت الدراســـة علـــي تزایـــد أهمیـــة اإلنترنـــت كمـــصدر 

  .رئیسي من مصادر معلومات طالب الجامعات

أن اإلنترنــت كوســیلة إخباریــة مــا زال فــي  )٢٢( )٢٠٠٣ولیــد فــتح اهللا بركــات(وأفــادت دراســة -

موقع متأخر نسبیا بین اختیارات المبحوثین، وأنه توجد عالقة ارتباطیه موجبـه بـین الوسـیلة 

التــي یعتمــد علیهــا المبحــوث للحــصول علــي االخبــار بــصفة عامــة وبــین كثافــة اســتخدامه 

  .لوسائل اإلعالم

ن هنـاك إمكانیـة لتعـاون وسـائل أ )٢٣()Hou,Cheng.N.&wang,Ming.H2003(أكدت دراسـة -

  .اإلعالم البدیل ووسائل اإلعالم المطبوعة في معالجة نفس القضایا االجتماعیة

  



  

 ١٣٢ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  :التعلیق على الدراسات السابقة وحدود االستفادة منها

أكـــــــدت غالبیـــــــة الدراســـــــات الـــــــسابقة االســـــــتخدام المتزایـــــــد لمواقـــــــع التواصـــــــل االجتمـــــــاعي  -

ئل اإلعـالم الجدیـد ودورة فـي المـشاركة الـسیاسیة بـشكل كإحـدى وسـا) الفیس بـوك(وبالتحدید

  .اكبر عن القضایا المجتمعیة األخرى 

أشارت الدراسات السابقة الي الدور الفعـال لمواقـع التواصـل االجتمـاعي فـي إحـداث الحـراك  -

 .السیاسي وكانت البدایة النطالق الثورات في البلدان المختلفة

سات السابقة أن هناك ندرة في  الدراسات التـي تناولـت تبین من خالل العرض السابق للدرا -

 .في تناول القضایا المجتمعیة )توتیر-الفیس بوك(دور مواقع التواصل االجتماعي

أثبتــت أغلــب الدراســات الــسابقة أن جمهــور الــشباب هــم األكثــر اســتخداما لإلنترنــت ولمواقــع  -

  ).الفیس بوك(التواصل االجتماعي وبالتحدید

ت الــسابقة الباحثــة علــى صــیاغة المــشكلة البحثیــة، وتحدیــد األداة البحثیــة ســاعدت الدراســا -

َالمناســبة وكیفیــة بنائهــا، بمــا یحقــق أهــداف الدراســة ویجیــب عــن تــساؤالتها، وكــذلك الوقــوف 
ِ َِ

  .على النقاط التي لم تتناولها الدراسات السابقة

 :تساؤالت الدراسة

م االجابة عنها من خالل نتائج الدراسة تتلخص تساؤالت الدراسة في عدد من األسئلة یت

  : وهى كالتالي

  ؟)توتیر-فیس بوك(ما معدل استخدام المبحوثین لمواقع التواصل االجتماعي -١

 ًیومیا؟) توتیر-فیس بوك(ما عدد ساعات استخدام المبحوثین لمواقع التواصل االجتماعي -٢

  ؟)توتیر- فیس بوك( االجتماعيما مدى متابعة المبحوثین للقضایا المجتمعیة علي مواقع التواصل - ٣

- فیس بوك(ما الصفحات التي تتناول القضایا المجتمعیة علي مواقع التواصل االجتماعي -٤

  ویشارك بها المبحوثون؟) توتیر

ما الفئات التي یتناقش معها المبحوثون حول القضایا المجتمعیة علي مواقع التواصل  -٥

  ؟)توتیر-فیس بوك(االجتماعي 

) توتیر-فیس بوك(ًجتمعیة  انتشارا علي مواقع التواصل االجتماعي ما أكثر القضایا الم -٦

  من وجهة نظر المبحوثین؟

في عالج أي من القضایا )  توتیر-فیس بوك(ما مدى نجاح مواقع التواصل االجتماعي -٧

  المجتمعیة من وجهة نظر المبحوثین؟

حول ) تیرتو-فیس بوك(ما طبیعة المعلومات المقدمة عبر مواقع التواصل االجتماعي -٨

  القضایا المجتمعیة من وجهة نظر المبحوثین؟



  

 ١٣٣ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

ما دور المبحوثین تجاه المنشورات المتعلقة بالقضایا المجتمعیة علي مواقع التواصل  -٩

  ؟)توتیر-فیس بوك(االجتماعي

في ) توتیر-فیس بوك(ما درجة اعتماد المبحوثین علي مواقع التواصل االجتماعي -١٠

  ا المجتمعیة؟الحصول علي المعلومات حول القضای

ما درجة ثقة المبحوثین في المعلومات التي یحصلوا علیها حول القضایا المجتمعیة  -١١

  ؟)توتیر-فیس بوك(علي مواقع التواصل االجتماعي

ما اإلجراء الذي یقوم به المبحوثون عند تسلمهم منشور یدعو للمشاركة في بعض  -١٢

  ؟)توتیر-كفیس بو(القضایا المجتمعیة علي مواقع التواصل االجتماعي

من أجل ) توتیر-فیس بوك(ما االستراتیجیة التي تقوم بها شبكات التواصل االجتماعي -١٣

  تحفیز الشباب الجامعي نحو المشاركة في القضایا المجتمعیة من وجهة نظر المبحوثین؟

ما أهم القضایا المجتمعیة التي یهتم بمتابعتها المبحوثون ویبدون الرأي فیها من خالل  -١٤

  ؟)توتیر-فیس بوك(صل االجتماعيشبكات التوا

المبحوثین علي مقیاس التأثیرات الناتجة عن التعرض للقضایا المجتمعیة  ما استجابات -١٥

  ؟)توتیر-فیس بوك(علي مواقع التواصل االجتماعي 

المبحوثین علي مقیاس المشاركة في القضایا المجتمعیة علي مواقع  ما استجابات -١٦

  ؟)توتیر-فیس بوك(التواصل االجتماعي 

  :المفاهیم المستخدمة في الدراسة

 )تعریف إجرائي(مواقع التواصل االجتماعي  -

یقصد بها إحدى التقنیات الموجودة علي شبكة االنترنت والتي یستخدمها الجمهور في 

التفاعل والتواصل مع بعضهم البعض في مجتمع افتراضي یجمعهم فیه االهتمام أو االنتماء 

  Twitter"  توتیر" وFace book"فیس بوك"في هذه الدراسة  ،وتعني بها الباحثة لبلد أو ثقافة أو فئة معینة

  )تعریف إجرائي(تعریف الشباب الجامعي -

ویقصد بها المرحلة التي یلتحق فیها الشباب بالجامعات المختلفة تبعا الهتماماتهم 

ر قدرة على وتتمیز تلك المرحلة بالنضوج الجسمي والعقلي للشاب ویصبح في هذه المرحلة أكث

المشاركة الفعالة في العملیات االجتماعیة واالقتصادیة في المجتمع الذي یعیش فیه وكذلك 

  .القدرة علي اتخاذ القرارات المختلفة

  )تعریف إجرائي(تعریف القضایا المجتمعیة -

تلك القضایا  التي بها انحراف عن المعاییر المتفق علیها :ویقصد بها في هذه الدراسة 

 من الثقافات أو مجتمع من المجتمعات مما تشكل عقبة في سبیل التنمیة المستدامة في ثقافة

لمثل هذه المجتمعات  وتحتاج إلي تضافر جهود جمیع األطراف والجهات في المجتمع لحل 

  .هذه القضایا



  

 ١٣٤ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  :فروض الدراسة

واقــع توجــد عالقــة ارتباطیــه دالــة إحــصائیا بــین معــدل اســتخدام المبحــوثین لم": الفــرض األول -

، ومــستوي االعتمــاد علیهــا فــي الحــصول )تــوتیر-فــیس بــوك(التواصــل االجتمــاعي

  ".علي المعلومات حول القضایا المجتمعیة

توجد عالقة ارتباطیه دالة إحصائیا بـین كـل مـن معـدل اسـتخدام المبحـوثین : "الفرض الثاني -

، ومـــستوي االعتمـــاد علیهـــا فـــي )تـــوتیر-فـــیس بـــوك(لمواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي

الحـــصول علــــي المعلومــــات حــــول القــــضایا المجتمعیــــة ، والمــــشاركة فــــي القــــضایا 

  " .المجتمعیة

توجــد فــروق دالــة إحــصائیا بــین متوســطات درجــات المبحــوثین علــي مقیــاس :"الفــرض الثالــث -

ــــــي مواقــــــع التواصــــــل  التــــــأثیرات الناتجــــــة عــــــن التعــــــرض للقــــــضایا المجتمعیــــــة عل

  ."ًتبعا للنوع) توتیر-فیس بوك(االجتماعي 

ــــع - ــــرض الراب ــــة إحــــصائیا بــــین متوســــطات درجــــات المبحــــوثین ممــــن : "الف توجــــد فــــروق دال

علـي مقیـاس المـشاركة ) تـوتیر-فـیس بـوك(یستخدمون مواقـع التواصـل االجتمـاعي 

  ".ًفي القضایا المجتمعیة تبعا للنوع

توجـــد فـــروق دالـــة إحـــصائیا بـــین متوســـطات درجـــات المبحـــوثین ممـــن :" الفـــرض الخـــامس -

علـي مقیـاس المـشاركة ) تـوتیر-فـیس بـوك(اقـع التواصـل االجتمـاعي یستخدمون مو

ًفي القضایا المجتمعیة تبعا لمستوي االعتماد علي تلك المواقـع فـي الحـصول علـي 

  ". المعلومات حول القضایا المجتمعیة

ـــسادس - توجـــد فـــروق دالـــة إحـــصائیا بـــین متوســـطات درجـــات المبحـــوثین ممـــن :" الفـــرض ال

علـي مقیـاس المـشاركة ) تـوتیر-فـیس بـوك(ل االجتمـاعي یستخدمون مواقـع التواصـ

ًفـــي القـــضایا المجتمعیـــة تبعـــا لمـــستوي الثقـــة فـــي تلـــك المواقـــع فـــي الحـــصول علـــي 

  ".المعلومات حول القضایا المجتمعیة

  :اإلجراءات المنهجیة

  :نوع ومنهج الدراسة

عینة للشباب تنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفیة والتي تعتمد على منهج المسح بال

وذلك بهدف الحصول ) جدة-مكة المكرمة(الجامعي في المملكة العربیة السعودیة وبالتحدید 

على معلومات دقیقة وكافیة عن دور مواقع التواصل االجتماعي في تحفیز الشباب الجامعي 

  .علي المشاركة في القضایا المجتمعیة



  

 ١٣٥ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  :مجتمع الدراسة

لشباب الجامعي في بعض مناطق المملكة العربیة  یتحدد مجتمع الدراسة في عینة من ا

  .ةسن )٢١:١٨(السعودیة ممن یتعرضون لمواقع التواصل االجتماعي، والذین تتراوح أعمارهم من 

  :عینة الدراسة

في اختیار أفراد العینة  Purposive sample عینة العمدیةاعتمدت الدراسة على ال

                 ةبیة السعودیة تحدیدا منطقمن المراهقین في بعض المناطق في المملكة العر

وذلك لقرب الباحثة من تلك المناطق وبها تمثیل للعینه التي یقوم  ، )- جدة-مكة المكرمة (

مفردة من الذكور ) ٢٠٠(بین %) ٥٠(مفردة مقسمة بنسبة ) ٤٠٠(علیها البحث  وذلك بواقع 

بجامعة الملك مفردة من الذكور واإلناث ) ٢٠٠(واإلناث بجامعه أم القري بمكة المكرمة، و

  .عبد العزیز بجدة

  -:وقد روعي في اختیار العینة الشروط التالیة

  ).فیس بوك، توتیر(أن یكونوا من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي -١

  )إناث-ذكور(أن یكون أفردا العینة من حیث النوع  -٢

  سنة) ٢١:١٨(أن یتراوح العمر الزمنى ألفراد عینة الدراسة ما بین  -٣

  :اناتأداة جمع البی

  صحیفة االستقصاء -

اعتمدت الباحثة على صحیفة االستقصاء بالمقابلة لمعرفة دور مواقع التواصل 

االجتماعي في تحفیز الشباب الجامعي علي المشاركة في القضایا المجتمعیةالتي تسعى 

ًالدراسة للتعرف علیها وفقا ألهداف وفروض الدراسة، وللتأكد من صدق وثبات االستمارة قامت 

وفي ضوء توجیهاتهم تم التعدیل في ٢٤*ًباحثة أوال بعرضها على مجموعة من المحكمینال

ٕصیاغة بعض األسئلة واضافة البعض اآلخر وبالتالي تحقق الصدق الظاهري للبیانات، 

%) ١٠( على عینة قوامها pre -testباإلضافة إلى ذلك قامت الباحثة بإجراء اختبار قبلي

من أجل التأكد من سالمة صحیفة االستبیان وما تتضمنه من من المبحوثین عینة الدراسة 

  test -Reأسئلة، وأیضا للتأكد من ثبات البیانات استخدمت الباحثة أسلوب إعادة االختبار

من العینة بعد فترة تمثلت في أسبوع من تطبیق االستبیان %) ١٠(على عینة قوامها 

ین وهو ما یشیر إلى معدل مرتفع للثبات وأوضحت نتائج التطبیق تطابق االستقصاء في الحالت

  .مما یشیر إلى صالحیة االستمارة ودقتها% ٩٠



  

 ١٣٦ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  .مقیاس المسئولیة االجتماعیة -

قامت الباحثة باالطالع علي بعض المقاییس التي تقیس المسئولیة االجتماعیة وقد 

استقرت علي مقیاس المسئولیة االجتماعیة من إعداد سید عثمان  حیث انه من انسب 

لمقاییس وأشهرها التي تقیس المسئولیة االجتماعیة حیث ان للمقیاس صورتین احدهما توجه ا

للصغار واالخر یوجه للكبار ، وتم استخدام صورة المقیاس الموجهة للكبار ، وتمثلت عبارات 

هذا المقیاس حول العبارات المتعلقة بمسئولیة الفرد تجاه ذاته، والعبارات المتعلقة بمسئولیة 

رد امام الجماعة التي ینتمي إلیها، والعبارات المتعلقة بمسئولیة الفرد تجاه المجتمع الذي الف

یعیش فیه،وقد تناولت الباحثة في هذه الدراسة فقط العبارات المتعلقة بمسئولیة الفرد تجاه 

  .هالمجتمع الذي یعیش فیه مع التعدیل علي بعض العبارات لتتوافق مع الدراسة الحالیة وما تقیس

  .أسباب تبني الباحثة لهذا المقیاس-

تبنت الباحثة في الدراسة الحالیة أحد مفاهیم مقیاس سید عثمان حول المسئولیة  -١

  .لذا كان من المناسب تبني هذا المقیاس) المشاركة(االجتماعیة وهو مفهوم

حیث قامت بتطبیقه علي البیئة السعودیة  )٢٠٠٣سمیرة كردي، (حداثة تقنین المقیاس -٢

  ).طالبات كلیة التربیة بالطائف(ینة مشابهه لعینة الدراسة الحالیة وهيعلي ع

  :المعالجة اإلحصائیة للبیانات

ٕ  بعــد االنتهــاء مــن جمــع بیانــات الدراســة المیدانیــة، تــم ترمیــز البیانــات وادخالهــا إلــي الحاســب 

ــــائج اإلحــــصائیة باســــتخدام برنــــامج   ــــي،  ثــــم معالجتهــــا وتحلیلهــــا واســــتخراج النت  الحزمــــة "اآلل

تــم اللجــوء الــي المعــامالت واالختبــارات اإلحــصائیة التالیــة فــي : اإلحــصائیة للعلــوم االجتماعیــة

  :تحلیل بیانات الدراسة

 التكرارات البسیطة والنسب المئویة.  

 المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة.  

 ٢اختبــار كــا) Chi Square Test (ن متغیــرین مــن لدراســة الداللــة اإلحــصائیة للعالقــة بــی

  )Nominal(المتغیرات االسمیة 

  اختبار)T- Test ( لدراسة الداللة اإلحصائیة للفروق بین المتوسـطات الحـسابیة لمجمـوعتین

  )Interval Or Ratio(من المبحوثین في أحد متغیرات الفئة أو النسبة 



  

 ١٣٧ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

 اختبـار)z ( لدراسـة معنویـة الفـرق بـین نــسبتین مئـویتین ، وقـد اعتبـرت قیمـةz غیـر دالــة إذا 

 وأقـل مــن ١.٩٦فـأكثر إذا بلغــت % ٩٥ ، واعتبــرت دالـة عنـد مــستوي ثقـة ١.٩٦لـم تـصل 

 . فأكثر٢.٥٨فأكثر إذا بلغت % ٩٩ ، واعتبرت دالة عند مستوي ثقة ٢.٥٨

  معامــل ارتبــاط بیرســون)PearsonCorrelation Coefficient ( لدراســة شــدة واتجــاه العالقــة

 . مستوى المسافة أو النسبةاالرتباطیة بین متغیرین من

  تحلیــل التبــاین ذو البعــد الواحــد)Oneway Analysis of Variance ( ًالمعــروف اختــصارا

 لدراســة الداللــة اإلحــصائیة للفــروق بــین المتوســطات الحــسابیة ألكثــر مــن ANOVAباســم 

   .)Interval Or Ratio(مجموعتین من المبحوثین في أحد المتغیرات من نوع المسافة أو النسبة 

  االختبارات البعدیة )Post Hoc Tests ( بطریقـة اقـل فـرق معنـوي )LeastSignificance Difference (

ـــــصارا باســـــم و ـــــة مـــــصدر التبـــــاین واجـــــراء ) LSD( المعـــــروف اخت ـــــة بـــــین ٕلمعرف ـــــات الثنائی  المقارن

 . وجود فروق دالة إحصائیا بینهاANOVAالمجموعات التي یثبت 

فأكثر ، أي عند مستوى %) ٩٥(ختبارات اإلحصائیة عند درجة ثقة وقد تم قبول نتائج اال-

  .فأقل ) ٠.٠٥( معنویة

 نتائج الدراسة وتحلیلها وتفسیرها

  النتائج المتعلقة باستمارة االستبیان) أوال(

  ):توتیر-فیس بوك(معدل استخدام المبحوثین لمواقع التواصل االجتماعي -١

 ) ١(جدول 

  ًوفقا للنوع) توتیر-فیس بوك(ع التواصل االجتماعيمعدل استخدام المبحوثین لمواق

   اإلجمالي اإلناث الذكور

               العینة

 معدل االستخدام
 % ك % ك % ك

 %٨٣.٠ ٣٣٢ %٨٩.٠ ١٧٨ %٧٧.٠ ١٥٤ ًدائما

 %١٢.٠ ٤٨ %٧.٠ ١٤ %١٧.٠ ٣٤ ًأحیانا

 %٥.٠ ٢٠ %٤.٠ ٨ %٦.٠ ١٢ ًنادرا

 ١٠٠ ٤٠٠ ١٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ٢٠٠ اإلجمالي

  ٠.٠١ =    الداللة٠.٠٠٤=    مستوي المعنویة٢=     درجة الحریة ١٠.٨٦٨ = ٢قیمة كا



  

 ١٣٨ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

تشیر النتائج التفصیلیة للجدول السابق أن نسبة من یستخدمون مواقع التواصل 

، موزعة %٨٣.٠ًدائما من إجمالي مفردات عینة الدراسة بلغت) توتیر–فیس بوك (االجتماعي 

من إجمالي مفردات عینة %٨٩.٠ردات عینة الذكور في مقابل من إجمالي مف% ٧٧.٠بین 

ًأحیانا ) توتیر–فیس بوك (اإلناث ، وبلغت نسبة من یستخدمون مواقع التواصل االجتماعي 

من إجمالي مفردات عینة % ١٧.٠ ، موزعة بین %١٢.٠من إجمالي مفردات عینة الدراسة 

ناث من إجمالي مفردات عینة اإلناث، من إجمالي مفردات عینة اإل% ٧.٠الذكور في مقابل 

ًنادرا من ) توتیر–فیس بوك (بینما بلغت نسبة من یستخدمون مواقع التواصل االجتماعي 

من إجمالي مفردات عینة الذكور % ٦.٠، موزعة بین % ٥.٠إجمالي مفردات عینة الدراسة 

  .من إجمالي مفردات عینة اإلناث% ٤.٠في مقابل 

 ١٠.٨٦٨=  ، وجد أنها ٢=جدول السابق عند درجة حریة  من ال٢وبحساب قیمة كا

، أي أن مستوى المعنویة أصغر من ٠.٠١= ًوهى قیمة دالة إحصائیا عند مستوى داللة 

ومدى استخدام )  إناث-ذكور(ً، مما یؤكد وجود عالقة دالة إحصائیا بین النوع ٠.٠٥

  ).توتیر–فیس بوك (المبحوثین لمواقع التواصل االجتماعي 

شیر النتیجة السابقة إلي أن نسبة كبیرة من الشباب الجامعي یستخدمون مواقع وت

التواصل االجتماعي وكذلك تشیر تلك النتیجة إلي أهمیة مواقع التواصل االجتماعي والتي 

  .یمكن استخدامها وتوظیفها لخدمة القضایا المجتمعیة

  :ًیومیا) توتیر-فیس بوك(عدد ساعات استخدام المبحوثین لمواقع التواصل االجتماعي-٢

 ) ٢(جدول 

ًیومیا وفقا ) توتیر- فیس بوك(عدد ساعات استخدام المبحوثین لمواقع التواصل االجتماعي ً

  للنوع

               العینة اإلجمالي اإلناث الذكور

 % ك % ك % ك عدد االستخدام

 %٤٥.٠ ١٨٠ %٤٢.٠ ٨٤ %٤٨.٠ ٩٦ أقل من ساعه

من ساعه إلي 

 ساعات٣

٢٧.٥ ١١٠ ٢٧.٠ ٥٤ ٢٨.٠ ٥٦ 

 ٥٥.٠ ٢٢٠ ٥٨.٠ ١١٦ ٥٢.٠ ١٠٤ ساعات فأكثر٣من 

 ١٠٠ ٤٠٠ ١٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ٢٠٠ اإلجمالي

 غیر دالة=    الداللة ٠.٢٢٨=    مستوي المعنویة١=     درجة الحریة ١.٤٥٥ = ٢قیمة كا



  

 ١٣٩ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

تشیر النتائج التفصیلیة للجدول السابق أن عدد ساعات استخدام مواقع التواصل 

ًأقل من ساعة یومیا من إجمالي مفردات عینة الدراسة بلغت ) توتیر–فیس بوك (جتماعي اال

من % ٤٢.٠من إجمالي مفردات عینة الذكور في مقابل % ٤٨.٠، موزعة بین % ٤٥.٠

فیس (إجمالي مفردات عینة اإلناث، وبلغت نسبة من یستخدمون مواقع التواصل االجتماعي 

، % ٢٧.٥ً ساعات یومیا من إجمالي مفردات عینة الدراسة من ساعة إلى ثالث) توتیر–بوك 

من إجمالي % ٢٧.٠من إجمالي مفردات عینة الذكور في مقابل % ٢٨.٠موزعة بین 

  .مفردات عینة اإلناث

ساعات ٣من ) توتیر–فیس بوك (وبلغت نسبة منیستخدمون مواقع التواصل االجتماعي 

من % ٥٨.٠ات عینة الذكور في مقابل من إجمالي مفرد% ٥٢.٠موزعة بین % ٥٥,٠فأكثر

  .إجمالي مفردات عینة اإلناث

 وهى ١.٤٥٥=  ، وجد أنها ١= من الجدول السابق عند درجة حریة ٢وبحساب قیمة كا

، أي أن مستوى المعنویة أكبر من ٠.٠٥= ًقیمة غیر دالة إحصائیا عند مستوى داللة 

وعدد ساعات )  إناث-ذكور( النوع ً، مما یؤكد عدم وجود عالقة دالة إحصائیا بین٠.٠٥

  .ًیومیا) توتیر–فیس بوك (استخدام المبحوثین لمواقع التواصل االجتماعي 

وتشیر النتیجة السابقة إلي االستخدام المتزاید من قبل المبحوثین لمواقع التواصل -

ت مما یؤكد علي فعالیتها واهمیتها في تناول مختلف الموضوعا) توتیر-فیس بوك(االجتماعي

  .بالنسبة للمبحوثین

  ):توتیر-فیس بوك(مدى متابعة المبحوثین للقضایا المجتمعیة علي مواقع التواصل االجتماعي-٣

 ) ٣(جدول 

) توتیر-فیس بوك(مدى متابعة المبحوثین للقضایا المجتمعیة علي مواقع التواصل االجتماعي

  ًوفقا للنوع

               العینة اإلجمالي اإلناث الذكور

 % ك % ك % ك مدى المتابعة

 %٤١.٠ ١٦٤ %٤٣.٥ ٨٧ %٣٨.٥ ٧٧ ًدائما

 %٣١.٠ ١٢٤ %٣٠.٥ ٦١ %٣١.٥ ٦٣ ًأحیانا

 %٢٨.٠ ١١٢ %٢٦.٠ ٥٢ %٣٠.٠ ٦٠ ًنادرا

 ١٠٠ ٤٠٠ ١٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ٢٠٠ اإلجمالي

 غیر دالة=    الداللة ٠.٥٤٥=    مستوي المعنویة٢=     درجة الحریة ١.٢١٣ = ٢قیمة كا

نتائج التفصیلیة للجدول السابق أن نسبة من یتابعون القضایا المجتمعیة على تشیر ال

ًدائما من إجمالي مفردات عینة الدراسة بلغت ) توتیر–فیس بوك (مواقع التواصل االجتماعي 
من % ٤٣.٥من إجمالي مفردات عینة الذكور في مقابل % ٣٨.٥، موزعة بین % ٤١.٠



  

 ١٤٠ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

ت نسبة من یتابعون القضایا المجتمعیة على مواقع إجمالي مفردات عینة اإلناث، وبلغ

، % ٣١.٠ًأحیانا من إجمالي مفردات عینة الدراسة ) توتیر–فیس بوك (التواصل االجتماعي 

من إجمالي % ٣٠.٥من إجمالي مفردات عینة الذكور في مقابل % ٣١.٥موزعة بین 

تمعیة على مواقع التواصل مفردات عینة اإلناث، بینما بلغت نسبة من یتابعون القضایا المج

، موزعة بین % ٢٨.٠ًنادرا من إجمالي مفردات عینة الدراسة ) توتیر–فیس بوك (االجتماعي 

  .من إجمالي مفردات عینة اإلناث% ٢٦.٠من إجمالي مفردات عینة الذكور في مقابل % ٣٠.٠

هى  و١.٢١٣=  ، وجد أنها ٢= من الجدول السابق عند درجة حریة ٢وبحساب قیمة كا

، أي أن مستوى المعنویة أكبر من ٠.٠٥= ًقیمة غیر دالة إحصائیا عند مستوى داللة 

مدى متابعة )  إناث- ذكور(ً، مما یؤكد عدم وجود عالقة دالة إحصائیا بین النوع ٠.٠٥

  ).توتیر-فیس بوك(المبحوثین للقضایا المجتمعیة علي مواقع التواصل االجتماعي

مدي اهتمام المبحوثین بقضایا المجتمع السعودي ووعیهم وتشیر النتیجة السابقة إلي -

  .ورغبتهم في المعرفة بها )توتیر-فیس بوك(بتلك القضایا من خالل مواقع التواصل االجتماعي

-فـیس بـوك(الصفحات التي تتنـاول القـضایا المجتمعیـة علـي مواقـع التواصـل االجتمـاعي-٤

 :ویشارك بها المبحوثون) توتیر

 ) ٤(جدول 

) توتیر-فیس بوك (ت التي تتناول القضایا المجتمعیة علي مواقع التواصل االجتماعيالصفحا

  ًویشارك بها المبحوثون وفقا للنوع

اإلنا الذكور

 ث
                   العینة اإلجمالي

 الصفحات
 % ك % ك % ك

 الداللة zقیمة 

١ صفحه قضایا سعودیة

٢

٦

٣

١

١

٥

٦

٢

٣

٥٩

.٨

٠.٤٢

٨ 

 ةغیر دال

صفحه قضایا اجتماعیه وتربویة 

 سعودیة

١

٠

٥

٤

١

٢

٦

٠

٢

٢

٥٧

.٣

٠.٦٦

١ 

 غیر دالة

  صفحة قضایا المجتمع السعودي

 

١

٠

٥

٣

٧

٧ 

٣

٨

١

٨

٤٦

.٠

٣.٠٠

٦ 
٠.٠٥ 

٧ صفحة قضایا فتیات سعودیات

٤ 

٣

٧

٨

٧ 

٤

٣

١

٦

٤٠

.٣

١.٣٢

٤ 

 غیر دالة

٣ ٦ أخري

.

١

٦ 

٨

.

٢

٢ 

٥.

٥% 

١.١١

٠ 

 غیر دالة

 ٤٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ جملة من سئلوا

تشیر بیانات الجدول السابق إلى الصفحات التي تتناول القضایا المجتمعیة علي مواقع 

ًویشارك بها المبحوثون وفقا للنوع ، حیث جاء في ) توتیر-فیس بوك(التواصل االجتماعي
دات عینة الدراسة، من إجمالي مفر% ٥٩.٨ بنسبة بلغت صفحه قضایا سعودیةالترتیب األول 

من إجمالي % ٥٦.٥من إجمالي مفردات عینة الذكور في مقابل % ٦٣.٠موزعة بین 

ًمفردات عینة اإلناث، وتتقارب النسبتان، حیث إن الفارق بین النسبتین غیر دال إحصائیا، فقد 



  

 ١٤١ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

ن  وهى أقل من القیمة الجدولیة المنبئة بوجود عالقة فارقة بی٠.٤٢٨ المحسوبة Zبلغت قیمة

  %.٩٥النسبتین بمستوى ثقة 

% ٥٧.٣ بنسبة بلغت صفحه قضایا اجتماعیه وتربویة سعودیةوجاء في الترتیب الثانی

من إجمالي مفردات عینة الذكور في % ٥٤.٥من إجمالي مفردات عینة الدراسة، موزعة بین 

ن من إجمالي مفردات عینة اإلناث، وتتقارب النسبتان، حیث إن الفارق بی% ٦٠.٠مقابل 

 وهى أقل من القیمة الجدولیة ٠.٦٦١ المحسوبة Zًالنسبتین غیر دال إحصائیا، فقد بلغت قیمة

  %.٩٥المنبئة بوجود عالقة فارقة بین النسبتین بمستوى ثقة 

من % ٤٦.٠ بنسبة بلغت صفحة قضایا المجتمع السعوديوجاء في الترتیب الثالث 

ن إجمالي مفردات عینة الذكور في م% ٥٣.٥إجمالي مفردات عینة الدراسة، موزعة بین 

من إجمالي مفردات عینة اإلناث، حیث یوجد فارق بین النسبتین دال % ٣٨.٥مقابل 

 وهى قیمة منبئة بوجود ٣.٠٠٦ المحسوبة Z، فقد بلغت قیمة٠.٠٥ًإحصائیا عند مستوى 

  %.٩٥عالقة فارقة بین النسبتین بمستوى ثقة 

من % ٤٠.٣ بنسبة بلغت تیات سعودیاتصفحة قضایا فوجاء في الترتیب الرابع 

من إجمالي مفردات عینة الذكور في % ٣٧.٠إجمالي مفردات عینة الدراسة، موزعة بین 

من إجمالي مفردات عینة اإلناث، وتتقارب النسبتان، حیث إن الفارق بین % ٤٣.٥مقابل 

لقیمة الجدولیة  وهى أقل من ا١.٣٢٤ المحسوبة Zًالنسبتین غیر دال إحصائیا، فقد بلغت قیمة

  %.٩٥المنبئة بوجود عالقة فارقة بین النسبتین بمستوى ثقة 

ــاقش معهــا المبحوثــون حــول القــضایا المجتمعیــة علــي مواقــع التواصــل -٥ الفئــات التــي یتن

 ):توتیر-فیس بوك(االجتماعي 

 ) ٥(جدول 

 االجتماعي الفئات التي یتناقش معها المبحوثون حول القضایا المجتمعیة علي مواقع التواصل

  ًوفقا للنوع) توتیر-فیس بوك(

  العینة اإلجمالي اإلناث الذكور

 % ك % ك % ك الفئات
 الداللة zقیمة 

 غیر دالة ٠.٩٦٤ %٨١.٨ ٣٢٧ %٨٣.٠ ١٦٦ %٨٠.٥ ١٦١األصدقاء 

 غیر دالة ٠.٥٤٤ %٤٩.٣ ١٩٧ %٤٩.٥ ٩٩ %٤٩.٠ ٩٨ األسرة

 غیر دالة ٠.٦٤٦ %٣٠.٣ ١٢١ %٣١.٥ ٦٣ %٢٩.٠ ٥٨ الزمالء

 ٠.٠٥ ٢.٢١٢ %٢٨.٣ ١١٣ %٢٣.٠ ٤٦ %٣٣.٥ ٦٧ أشخاص جدد

جملة من 

 سئلوا
٤٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠  

تشیر بیانات الجدول السابق إلى الفئات التي یتناقش معها المبحوثون حول القضایا 

ًوفقا للنوع ، حیث جاء في ) توتیر-فیس بوك(المجتمعیة علي مواقع التواصل االجتماعي 



  

 ١٤٢ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

من إجمالي مفردات عینة الدراسة، % ٨١.٨ بنسبة بلغت األصدقاء المقربینیب األول الترت

من إجمالي % ٨٣.٠من إجمالي مفردات عینة الذكور في مقابل % ٨٠.٥موزعة بین 

ًمفردات عینة اإلناث، وتتقارب النسبتان، حیث إن الفارق بین النسبتین غیر دال إحصائیا، فقد 

 وهى أقل من القیمة الجدولیة المنبئة بوجود عالقة فارقة بین ٠.٩٦٤ المحسوبة Zبلغت قیمة

  %.٩٥النسبتین بمستوى ثقة 

من إجمالي مفردات عینة الدراسة، % ٤٩.٣ بنسبة بلغت األسرةوجاء في الترتیب الثانی

من إجمالي % ٤٩.٥من إجمالي مفردات عینة الذكور في مقابل % ٤٩.٠موزعة بین 

ًرب النسبتان، حیث إن الفارق بین النسبتین غیر دال إحصائیا، فقد مفردات عینة اإلناث، وتتقا

 وهى أقل من القیمة الجدولیة المنبئة بوجود عالقة فارقة بین ٠.٥٤٤ المحسوبة Zبلغت قیمة

  %.٩٥النسبتین بمستوى ثقة 

من إجمالي مفردات عینة % ٣٠.٣ بنسبة بلغت الزمالءوجاء في الترتیب الثالث 

من % ٣١.٥من إجمالي مفردات عینة الذكور في مقابل % ٢٩.٠ین الدراسة، موزعة ب

إجمالي مفردات عینة اإلناث، وتتقارب النسبتان، حیث إن الفارق بین النسبتین غیر دال 

 وهى أقل من القیمة الجدولیة المنبئة بوجود ٠.٦٤٦ المحسوبة Zًإحصائیا، فقد بلغت قیمة

  .%٩٥عالقة فارقة بین النسبتین بمستوى ثقة 

من إجمالي مفردات عینة % ٢٨.٣ بنسبة بلغت أشخاص جددوجاء في الترتیب الرابع 

من % ٢٣.٠من إجمالي مفردات عینة الذكور في مقابل % ٣٣.٥الدراسة، موزعة بین 

ًإجمالي مفردات عینة اإلناث، حیث یوجد فارق بین النسبتین دال إحصائیا عند مستوى 

 وهى قیمة منبئة بوجود عالقة فارقة بین النسبتین ٢.٢١٢ المحسوبة Z، فقد بلغت قیمة٠.٠٥

  %.٩٥بمستوى ثقة 

وقد ترجع النتیجة السابقة ووجود االصدقاء المقربین في مقدمة الفئات التي یتناقش -

معها المبحوثون حول القضایا المجتمعیة علي مواقع التواصل االجتماعي إلي أن األصدقاء 

اآلراء ووجهات النظر حول العدید من القضایا واألمور المقربین عادة ما یكون متفقین في 

علي عكس األشخاص الجدد والتي جاءت في المرتبة األخیرةحیث قد ال یكون للمبحوثین 

عالقة قویه بهم أو یتوافقوا معهم في الرأي مما یشكل صعوبة في التواصل بینهم بشكل سریع 

  .خذ فترة طویلة وقد ال یتم االتفاقوفي وقت قصیر فالوصول إلي نقطة اتفاق بینهم قد تأ

  



  

 ١٤٣ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

مـن ) تـوتیر-فیس بـوك(ًأكثر القضایا المجتمعیة  انتشارا علي مواقع التواصل االجتماعي -٦

  :وجهة نظر المبحوثین

 ) ٦(جدول 

من وجهة ) توتیر-فیس بوك(ًأكثر القضایا المجتمعیة  انتشارا علي مواقع التواصل االجتماعي 

  عًنظر المبحوثین وفقا للنو

  العینة                   اإلجمالي اإلناث الذكور

 % ك % ك % ك أكثر القضایا   
 الداللة zقیمة 

 ٠.٠٥ ٢.٣٢٩ %٨١.٨ ٣٢٧ %٨٨.٠ ١٧٦ %٧٥.٥ ١٥١ قضایا ارتفاع تكالیف المعیشة

 غیر دالة ٠.٥٤٤ %٦٩.٨ ٢٧٩ %٦٨.٥ ١٣٧ %٧١.٠ ١٤٢ قضایا العنف األسري

 ٠.٠٥ ٢.٦٩٧ %٦٧.٢ ٢٦٨ %٧٣.٥ ١٤٧ %٦٠.٨ ١٢١ قضایا الرشوة

 غیر دالة ١.٣٥٠ %٦٤.٨ ٢٥٩ %٦١.٥ ١٢٣ %٦٨.٠ ١٣٦ قضایا الغش

 غیر دالة ٠.٦١٠ %٢٧.٠ ١٠٨ %٣٠.٠ ٦٠ %٢٤.٠ ٤٨ قضایا المحسوبیة

 غیر دالة ٠.٤٦٤ %٢٤.٥ ٩٨ %٢٣.٥ ٤٧ %٢٥.٥ ٥١ قضایا الطالق

قضایا التفحیط والتهور في 

 قیادة الدرجات الناریة

 غیر دالة ١.٣٥٩ %٢١.٣ ٨٥ %٢٢.٥ ٤٥ %٢٠.٠ ٤٠

 ٤٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ جملة من سئلوا

ًتشیر بیانات الجدول السابق إلى أكثر القضایا المجتمعیة  انتشارا علي مواقع التواصل 
ًمن وجهة نظر المبحوثین وفقا للنوع ، حیث جاء في الترتیب ) توتیر-فیس بوك(االجتماعي 

من إجمالي مفردات عینة الدراسة، % ٨١.٨ بنسبة بلغت معیشةقضایا ارتفاع تكالیف الاألول 

من إجمالي % ٨٨.٠من إجمالي مفردات عینة الذكور في مقابل % ٧٥.٥موزعة بین 

، فقد ٠.٠٥ًمفردات عینة اإلناث، حیث یوجد فارق بین النسبتین دال إحصائیا عند مستوى 

  %.٩٥ فارقة بین النسبتین بمستوى ثقة  وهى قیمة منبئة بوجود عالقة٢.٣٢٩ المحسوبة Zبلغت قیمة

من إجمالي مفردات % ٦٩.٨ بنسبة بلغت قضایا العنف األسريوجاء في الترتیب الثانی

من % ٦٨.٥من إجمالي مفردات عینة الذكور في مقابل % ٧١.٠عینة الدراسة، موزعة بین 

تین غیر دال إجمالي مفردات عینة اإلناث، وتتقارب النسبتان، حیث إن الفارق بین النسب

 وهى أقل من القیمة الجدولیة المنبئة بوجود ٠.٥٤٤ المحسوبة Zًإحصائیا، فقد بلغت قیمة

  %.٩٥عالقة فارقة بین النسبتین بمستوى ثقة 

من إجمالي مفردات عینة % ٦٧.٢ بنسبة بلغت قضایا الرشوةوجاء في الترتیب الثالث 

من % ٧٣.٥الذكور في مقابل من إجمالي مفردات عینة % ٦٠.٨الدراسة، موزعة بین 

ًإجمالي مفردات عینة اإلناث، حیث یوجد فارق بین النسبتین دال إحصائیا عند مستوى 
 وهى قیمة منبئة بوجود عالقة فارقة بین النسبتین ٢.٦٩٧ المحسوبة Z، فقد بلغت قیمة٠.٠٥

  %.٩٥بمستوى ثقة 

مالي مفردات عینة من إج% ٦٤.٨ بنسبة بلغت قضایا الغشوجاء في الترتیب الرابع 

من % ٦١.٥من إجمالي مفردات عینة الذكور في مقابل % ٦٨.٠الدراسة، موزعة بین 



  

 ١٤٤ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

إجمالي مفردات عینة اإلناث، وتتقارب النسبتان، حیث إن الفارق بین النسبتین غیر دال 

 وهى أقل من القیمة الجدولیة المنبئة بوجود ١.٣٥٠ المحسوبة Zًإحصائیا، فقد بلغت قیمة

  %.٩٥فارقة بین النسبتین بمستوى ثقة عالقة 

من إجمالي مفردات % ٢٧.٠ بنسبة بلغت قضایا المحسوبیةوجاء في الترتیب الخامس 

من % ٣٠.٠من إجمالي مفردات عینة الذكور في مقابل % ٢٤.٠عینة الدراسة، موزعة بین 

 غیر دال إجمالي مفردات عینة اإلناث، وتتقارب النسبتان، حیث إن الفارق بین النسبتین

 وهى أقل من القیمة الجدولیة المنبئة بوجود ٠.٦١٠ المحسوبة Zًإحصائیا، فقد بلغت قیمة

  %.٩٥عالقة فارقة بین النسبتین بمستوى ثقة 

من إجمالي مفردات % ٢٤.٥ بنسبة بلغت قضایا الطالقوجاء في الترتیب السادس 

من % ٢٣.٥كور في مقابل من إجمالي مفردات عینة الذ% ٢٥.٥عینة الدراسة، موزعة بین 

إجمالي مفردات عینة اإلناث، وتتقارب النسبتان، حیث إن الفارق بین النسبتین غیر دال 

 وهى أقل من القیمة الجدولیة المنبئة بوجود ٠.٤٦٤ المحسوبة Zًإحصائیا، فقد بلغت قیمة

  %.٩٥عالقة فارقة بین النسبتین بمستوى ثقة 

 بنسبة بلغت فحیط والتهور في قیادة الدرجات الناریةقضایا التوجاء في الترتیب السابع 

من إجمالي مفردات عینة % ٢٠.٠من إجمالي مفردات عینة الدراسة، موزعة بین % ٢١.٣

من إجمالي مفردات عینة اإلناث، وتتقارب النسبتان، حیث إن % ٢٢.٥الذكور في مقابل 

 وهى أقل من ١.٣٥٩محسوبة  الZًالفارق بین النسبتین غیر دال إحصائیا، فقد بلغت قیمة

  %.٩٥القیمة الجدولیة المنبئة بوجود عالقة فارقة بین النسبتین بمستوى ثقة 

وتشیر النتیجة السابقة إلي ضرورة إیجاد حلول لمثل تلك القضایا والتي تعد عائقا في -

  .سبیل تحقیق التنمیة المستدامة في المجتمع السعودي

فــي عــالج أي مــن القــضایا )  تــوتیر-فــیس بــوك(عيمــدى نجــاح مواقــع التواصــل االجتمــا-٧

  :المجتمعیة من وجهة نظر المبحوثین

 ) ٧(جدول 

في عالج أي من القضایا )  توتیر-فیس بوك(مدى نجاح مواقع التواصل االجتماعي

  ًالمجتمعیة من وجهة نظر المبحوثین وفقا للنوع

               العینة اإلجمالي اإلناث الذكور

 % ك % ك % ك مدى النجاح

 %٩.٥ ٣٨ %٩.٥ ١٩ %٩.٥ ١٩ ًدائما

 %٩٠.٥ ٣٦٢ %٩٠.٥ ١٨١ %٩٠.٥ ١٨١ ًأحیانا

 %٢٨.٠ ١١٢ %٢٦.٠ ٥٢ %٣٠.٠ ٦٠ ًنادرا

 ١٠٠ ٤٠٠ ١٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ٢٠٠ اإلجمالي

 غیر دالة=    الداللة ٠.١١١=    مستوي المعنویة١=     درجة الحریة ٠.٥٠٠٠ = ٢قیمة كا



  

 ١٤٥ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

ة للجدول السابق أن نسبة من یرون أن مواقع التواصل تشیر النتائج التفصیلی

ًتنجح دائما في عالج أي من القضایا المجتمعیة من إجمالي )  توتیر-فیس بوك(االجتماعي

من إجمالي مفردات عینة الذكور % ٩.٥، موزعة بین % ٩.٥مفردات عینة الدراسة بلغت 

سبة من یرون أن مواقع التواصل من إجمالي مفردات عینة اإلناث، وبلغت ن% ٩.٥في مقابل 

ًتنجح أحیانا في عالج أي من القضایا المجتمعیة من إجمالي )  توتیر-فیس بوك(االجتماعي

من إجمالي مفردات عینة الذكور في % ٩٠.٥، موزعة بین % ٩٠.٥مفردات عینة الدراسة 

لتواصل من إجمالي مفردات عینة اإلناث،وبلغت نسبة من یرون أن مواقع ا% ٩٠.٥مقابل 

تنجح نادرا في عالج أي من القضایا المجتمعیة من إجمالي )  توتیر-فیس بوك(االجتماعي

من إجمالي مفردات عینة الذكور في % ٣٠.٠موزعة بین %  ٢٨.٠مفردات عینة الدراسة

  .من إجمالي مفردات عینة اإلناث% ٢٦.٠مقابل 

 وهى ٠.٥٠٠= د أنها  ، وج١= من الجدول السابق عند درجة حریة ٢وبحساب قیمة كا

، أي أن مستوى المعنویة أكبر من ٠.٠٥= ًقیمة غیر دالة إحصائیا عند مستوى داللة 

ومدى نجاح مواقع )  إناث-ذكور(ً، مما یؤكد عدم وجود عالقة دالة إحصائیا بین النوع ٠.٠٥

  .المبحوثینفي عالج أي من القضایا المجتمعیة من وجهة نظر )  توتیر- فیس بوك(التواصل االجتماعي

- فیس بوك(وتشیر النتیجة السابقة إلي نجاح وفعالیة مواقع التواصل االجتماعي-

في عالج أي من القضایا المجتمعیة احیانا بنسبة مرتفعة مما یجعل لها دورا ال یغفل )توتیر

  .في تحقیق التنمیة المستدامة في المجتمع بعالجها لبعض القضایا المجتمعیة

حـــول ) تـــوتیر-فـــیس بـــوك(لمقدمـــة عبرمواقـــع التواصـــل االجتمـــاعيطبیعـــة المعلومـــات ا-٨

  :القضایا المجتمعیة من وجهة نظر المبحوثین

 ) ٨(جدول 

حول القضایا ) توتیر-فیس بوك(طبیعة المعلومات المقدمة عبرمواقع التواصل االجتماعي

  ًالمجتمعیة من وجهة نظر المبحوثین وفقا للنوع

               العینة اإلجمالي اإلناث الذكور

 % ك % ك % ك لوماتطبیعة المع

 %٢٠.٨ ٨٣ %١٩.٥ ٣٩ %٢٢.٠ ٤٤ هادفة

 %٥٨.٥ ٢٣٤ %٥٩.٥ ١١٩ %٥٧.٥ ١١٥ حدیثة

 %٢٠.٨ ٨٣ %٢١.٠ ٤٢ %٢٠.٥ ٤١ سطحیة

 ١٠٠ ٤٠٠ ١٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ٢٠٠ اإلجمالي

 یر دالةغ=    الداللة ٠.٨٢٦=    مستوي المعنویة٢=     درجة الحریة ٠.٣٨٢ = ٢قیمة كا

تشیر النتائج التفصیلیة للجدول السابق أن نسبة من یرون أن المعلومات المقدمة 

حول القضایا المجتمعیة هادفة من إجمالي ) توتیر-فیس بوك(عبرمواقع التواصل االجتماعي 

من إجمالي مفردات عینة الذكور % ٢٢.٠، موزعة بین % ٢٠.٨مفردات عینة الدراسة بلغت 

من إجمالي مفردات عینة اإلناث، وبلغت نسبة من یرون أن المعلومات % ١٩.٥في مقابل 
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  )االولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

حول القضایا المجتمعیة حدیثة من ) توتیر-فیس بوك(المقدمة عبرمواقع التواصل االجتماعي 

من إجمالي مفردات عینة % ٥٧.٥، موزعة بین % ٥٨.٥إجمالي مفردات عینة الدراسة 

عینة اإلناث، بینما بلغت نسبة من یرون أن من إجمالي مفردات % ٥٩.٥الذكور في مقابل 

حول القضایا المجتمعیة ) توتیر-فیس بوك(المعلومات المقدمة عبرمواقع التواصل االجتماعي 

من إجمالي % ٢٠.٥، موزعة بین % ٢٠.٨سطحیة من إجمالي مفردات عینة الدراسة 

  .من إجمالي مفردات عینة اإلناث% ٢١.٠مفردات عینة الذكور في مقابل 

 وهى ٠.٣٨٢=  ، وجد أنها ٢= من الجدول السابق عند درجة حریة ٢وبحساب قیمة كا

، أي أن مستوى المعنویة أكبر من ٠.٠٥= ًقیمة غیر دالة إحصائیا عند مستوى داللة 

وطبیعة المعلومات )  إناث-ذكور(ً، مما یؤكد عدم وجود عالقة دالة إحصائیا بین النوع ٠.٠٥

حول القضایا المجتمعیة من وجهة ) توتیر-فیس بوك(صل االجتماعيالمقدمة عبرمواقع التوا

  .نظر المبحوثین

وتشیر النتیجة السابقة إلي تقدیم مواقع التواصل االجتماعي للمعلومات الحدیثة حول -

القضایا المجتمعیة التي تهم الشباب الجامعي وتولیها اهمیة خاصة مما یشیر للدور الفعال 

اعي في تقدیم المعلومات الحدیثة  دائما فیما یتعلق بالقضایا المجتمعیة لمواقع التواصل االجتم

  .مما یساعد علي إحاطة مستخدمي تلك المواقع من الشباب بكل ما هو حدیث في القضایا المجتمعیة

دور المبحـــوثین تجـــاه المنـــشورات المتعلقـــة بالقـــضایا المجتمعیـــة علـــي مواقـــع التواصـــل -٩

  :)توتیر-فیس بوك(االجتماعي

 )٩(جدول 

دور المبحوثین تجاه المنشورات المتعلقة بالقضایا المجتمعیة علي مواقع التواصل 

  ًوفقا للنوع) توتیر-فیس بوك(االجتماعي

                   العینة اإلجمالي اإلناث الذكور

 % ك % ك % ك أكثر القضایا
 الداللة zقیمة 

٨١.٠ ٣٢٤ %٨٠.٠ ١٦٠ %٨٢.٠ ١٦٤ like"أسجل إعجابي بها 

% 

 غیر دالة ١.٨٨٤

٧٠.٠ ٢٨٠ %٦٩.٥ ١٣٩ %٧٠.٥ ١٤١ comment"أعلق علیها 

% 
 غیر دالة ٠.٦٠٠

٣٥.٣ ١٤١ %٣٨.٥ ٧٧ %٣٢.٠ ٦٤ أستفید منها وال أشارك

% 
٠.٠٥ ٢.٣٣٨ 

استفید منها وأحاول أجد 

حلول لها مع المحیطین بي 

ٕوایصالها للجهات المختصة 

١٣١ %٢٦.٥ ٥٣ %٣٩.٢ ٧٨ 
٣٢.٨

% 
 غیر دالة ٠.٥٤٥

أخبر بها أصدقائي ومعارفي 

 خارج نطاق األنترنت
١١٢ %٢٧.٠ ٥٤ %٢٩.٠ ٥٨ 

٢٨.٠

% 
 غیر دالة ٠.٥٧٤

١٢.٠ ٤٨ %١٢.٠ ٢٤ %١٢.٠ ٢٤ share"امررها لآلخرین 

% 
 غیر دالة ٠.٣٠٠

 غیر دالة ٠.٢٥٢ %٥. ٢ %٥. ١ %٥. ١ أخري

 ٤٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ جملة من سئلوا
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  )االولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

تشیر بیانات الجدول السابق إلى دور المبحوثین تجاه المنشورات المتعلقة بالقضایا 

ًوفقا للنوع، حیث جاء في ) توتیر-فیس بوك(المجتمعیة علي مواقع التواصل االجتماعي

من إجمالي مفردات عینة % ٨١.٠ بنسبة بلغت like"أسجل إعجابي بها الترتیب األول 

من % ٨٠.٠من إجمالي مفردات عینة الذكور في مقابل % ٨٢.٠الدراسة، موزعة بین 

إجمالي مفردات عینة اإلناث، وتتقارب النسبتان، حیث إن الفارق بین النسبتین غیر دال 

 وهى أقل من القیمة الجدولیة المنبئة بوجود ١.٨٨٤المحسوبة Zًإحصائیا، فقد بلغت قیمة

  %.٩٥عالقة فارقة بین النسبتین بمستوى ثقة 

من إجمالي % ٧٠.٠ بنسبة بلغت comment"أعلق علیها في الترتیب الثانیوجاء 

من إجمالي مفردات عینة الذكور في مقابل % ٧٠.٥مفردات عینة الدراسة، موزعة بین 

من إجمالي مفردات عینة اإلناث، وتتقارب النسبتان، حیث إن الفارق بین النسبتین % ٦٩.٥

 وهى أقل من القیمة الجدولیة المنبئة ٠.٦٠٠سوبة المحZًغیر دال إحصائیا، فقد بلغت قیمة

  %.٩٥بوجود عالقة فارقة بین النسبتین بمستوى ثقة 

من إجمالي % ٣٥.٣ بنسبة بلغت أستفید منها وال أشاركوجاء في الترتیب الثالث 

من إجمالي مفردات عینة الذكور في مقابل % ٣٢.٠مفردات عینة الدراسة، موزعة بین 

ًمفردات عینة اإلناث، حیث یوجد فارق بین النسبتین دال إحصائیا عند من إجمالي % ٣٨.٥

 وهى قیمة منبئة بوجود عالقة فارقة بین ٢.٣٣٨المحسوبة Z، فقد بلغت قیمة٠.٠٥مستوى 

  %.٩٥النسبتین بمستوى ثقة 

ٕاستفید منها وأحاول أجد حلول لها مع المحیطین بي وایصالها وجاء في الترتیب الرابع 
من إجمالي مفردات عینة % ٣٢.٨بنسبة بلغت ختصة بالقضایا المجتمعیة للجهات الم

من % ٢٦.٥من إجمالي مفردات عینة الذكور في مقابل % ٣٩.٢الدراسة، موزعة بین 

إجمالي مفردات عینة اإلناث، وتتقارب النسبتان، حیث إن الفارق بین النسبتین غیر دال 

ى أقل من القیمة الجدولیة المنبئة بوجود  وه٠.٥٤٥المحسوبة Zًإحصائیا، فقد بلغت قیمة

  %.٩٥عالقة فارقة بین النسبتین بمستوى ثقة 

 بنسبة أخبر بها أصدقائي ومعارفي خارج نطاق األنترنتوجاء في الترتیب الخامس 

من إجمالي مفردات % ٢٩.٠من إجمالي مفردات عینة الدراسة، موزعة بین % ٢٨.٠بلغت 

ن إجمالي مفردات عینة اإلناث، وتتقارب النسبتان، حیث م% ٢٧.٠عینة الذكور في مقابل 

 وهى أقل من ٠.٥٧٤المحسوبة Zًإن الفارق بین النسبتین غیر دال إحصائیا، فقد بلغت قیمة

  %.٩٥القیمة الجدولیة المنبئة بوجود عالقة فارقة بین النسبتین بمستوى ثقة 

من إجمالي % ١٢.٠غت  بنسبة بلshare"امررها لآلخرین وجاء في الترتیب السادس 

من إجمالي مفردات عینة الذكور في مقابل % ١٢.٠مفردات عینة الدراسة، موزعة بین 

من إجمالي مفردات عینة اإلناث، وتتقارب النسبتان، حیث إن الفارق بین النسبتین % ١٢.٠
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  )االولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  وهى أقل من القیمة الجدولیة المنبئة٠.٣٠٠المحسوبة Zًغیر دال إحصائیا، فقد بلغت قیمة

  %.٩٥بوجود عالقة فارقة بین النسبتین بمستوى ثقة 

من إجمالي مفردات عینة الدراسة، % ٥.٠ بنسبة بلغت أخريوجاء في الترتیب السابع 

من إجمالي مفردات % ٥.٠من إجمالي مفردات عینة الذكور في مقابل % ٥.٠موزعة بین 

ًغیر دال إحصائیا، فقد بلغت عینة اإلناث، وتتقارب النسبتان، حیث إن الفارق بین النسبتین 

 وهى أقل من القیمة الجدولیة المنبئة بوجود عالقة فارقة بین النسبتین ٠.٢٥٢المحسوبة Zقیمة

  %.٩٥بمستوى ثقة 

تشیر النتیجة السابقة إلي مدي تفاعاللمبحوثین مع القضایا المجتمعیة المتاحة عبر -

ن ما یتعلق بتلك القضایا أو صفحات مواقع التواصل االجتماعي سواء باإلعجاب بمضمو

  .التعلیق علیها حیث جاءتا في الترتیب االول والثاني

فــي ) تــوتیر-فــیس بــوك(درجــات اعتمــاد المبحــوثین علــي مواقــع التواصــل االجتمــاعي-١٠

  :الحصول علي المعلومات حول القضایا المجتمعیة

 ) ١٠(جدول 

في الحصول ) توتیر-یس بوكف(درجات اعتماد المبحوثین علي مواقع التواصل االجتماعي

  ًعلي المعلومات حول القضایا المجتمعیة وفقا للنوع

               العینة اإلجمالي اإلناث الذكور

 % ك % ك % ك درجات االعتماد

 %١٣.٥ ٥٤ %١٣.٠ ٢٦ %١٤.٠ ٢٨ بدرجة كبیرة

 %٥٠.٨ ٢٠٣ %٥١.٥ ١٠٣ %٥٠.٠ ١٠٠ بدرجة متوسطة

 %٣٥.٨ ١٤٣ %٣٥.٥ ٧١ %٣٦.٠ ٧٢ بدرجة منخفضة

 ١٠٠ ٤٠٠ ١٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ٢٠٠ اإلجمالي

 غیر دالة=    الداللة ٠.١٢٥=    مستوي المعنویة٢=     درجة الحریة ٠.٩٣٩ = ٢قیمة كا

تشیر النتائج التفصیلیة للجدول السابق أن نسبة من یعتمدون علي مواقع التواصل 

 القضایا المجتمعیة بدرجة في الحصول علي المعلومات حول) توتیر-فیس بوك(االجتماعي

من إجمالي % ١٤.٠، موزعة بین % ١٣.٥كبیرة من إجمالي مفردات عینة الدراسة بلغت 

من إجمالي مفردات عینة اإلناث، وبلغت نسبة من % ١٣.٠مفردات عینة الذكور في مقابل 

في الحصول علي المعلومات ) توتیر-فیس بوك(یعتمدون علي مواقع التواصل االجتماعي

، موزعة % ٥٠.٨ القضایا المجتمعیة بدرجة متوسطة من إجمالي مفردات عینة الدراسة حول

من إجمالي مفردات عینة % ٥١.٥من إجمالي مفردات عینة الذكور في مقابل % ٥٠.٠بین 

في ) توتیر-فیس بوك(اإلناث، بینما بلغت نسبة من یعتمدون علي مواقع التواصل االجتماعي
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  )االولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

ل القضایا المجتمعیة بدرجة منخفضة من إجمالي مفردات عینة الحصول علي المعلومات حو

% ٣٥.٥من إجمالي مفردات عینة الذكور في مقابل % ٣٦.٠، موزعة بین % ٣٥.٨الدراسة 

  .من إجمالي مفردات عینة اإلناث

 وهى ٠.٩٣٩=  ، وجد أنها ٢= من الجدول السابق عند درجة حریة ٢وبحساب قیمة كا

، أي أن مستوى المعنویة أكبر من ٠.٠٥=  عند مستوى داللة ًقیمة غیر دالة إحصائیا

ودرجات اعتماد )  إناث-ذكور(ً، مما یؤكد عدم وجود عالقة دالة إحصائیا بین النوع ٠.٠٥

في الحصول علي المعلومات ) توتیر-فیس بوك(المبحوثین علي مواقع التواصل االجتماعي

  .حول القضایا المجتمعیة

ابقة واعتماد المبحوثین بدرجة متوسطة علي مواقع التواصل وقد ترجع النتیجة الس-

في الحصول علي المعلومات حول القضایا المجتمعیة بانهم قد ) توتیر-فیس بوك(االجتماعي

یحصلون بدرجه أكبر علي المعلومات حول تلك القضایا من خالل معایشتهم لتلك القضایا او 

مما یجعل درجه االعتماد في ١*ین او أسرهممن خالل المناقشة حولها مع أصدقائهم المقرب

  .الحصول علي المعلومات حول تلك القضایا من مواقع التواصل االجتماعي متوسطة

درجــات ثقــة المبحــوثین فــي المعلومــات التــي یحــصلوا علیهــا حــول القــضایا المجتمعیــة -١١

 ):توتیر-فیس بوك(علي مواقع التواصل االجتماعي

 ) ١١(جدول 

حوثین في المعلومات التي یحصلوا علیها حول القضایا المجتمعیة علي مواقع درجات ثقة المب

  ًوفقا للنوع) توتیر-فیس بوك(التواصل االجتماعي

               العینة اإلجمالي اإلناث الذكور

 % ك % ك % ك درجات الثقة

 %٥.٠ ٢٠ %٤.٥ ٩ %٥.٥ ١١ بدرجة كبیرة

 %٤٩.٠ ١٩٦ %٥١.٥ ١٠٣ %٤٦.٥ ٩٣ بدرجة متوسطة

 ٤٦ ١٨٤ ٤٤ ٨٨ ٤٨ ٦٩ بدرجة منخفضة

 ١٠٠ ٤٠٠ ١٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ٢٠٠ اإلجمالي

 غیر دالة=    الداللة ٠.٥٨٩=    مستوي المعنویة٢=     درجة الحریة ١.٠٥٨ = ٢قیمة كا

یثقون في المعلومات التي یحصلون تشیر النتائج التفصیلیة للجدول السابق أن نسبة من 

بدرجة كبیرة ) توتیر-فیس بوك(علیها حول القضایا المجتمعیة علي مواقع التواصل االجتماعي

من إجمالي مفردات % ٥.٥، موزعة بین % ٥.٠من إجمالي مفردات عینة الدراسة بلغت 
ن یثقون في من إجمالي مفردات عینة اإلناث، وبلغت نسبة م% ٤.٥عینة الذكور في مقابل 

فیس (المعلومات التي یحصلوا علیها حول القضایا المجتمعیة علي مواقع التواصل االجتماعي
، موزعة بین % ٤٩.٠بدرجة متوسطة من إجمالي مفردات عینة الدراسة ) توتیر-بوك

                                                           

الفئات التي یتناقش معها المبحوثون حول القضایا المجتمعیة علي مواقع التواصل   ) ٥( جدول رقم*

 .١٨،ص)توتیر- فیس بوك(جتماعي اال



  

 ١٥٠ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

من إجمالي مفردات عینة % ٥١.٥من إجمالي مفردات عینة الذكور في مقابل % ٤٦.٥

نسبة من یثقون في المعلومات التي یحصلوا علیها حول القضایا اإلناث، بینما بلغت 
بدرجة منخفضة من إجمالي ) توتیر-فیس بوك(المجتمعیة علي مواقع التواصل االجتماعي

من إجمالي مفردات عینة الذكور في % ٤٨.٠، موزعة بین % ٤٦.٠مفردات عینة الدراسة 
  .من إجمالي مفردات عینة اإلناث% ٤٤.٠مقابل 

 وهى ١.٠٥٨=  ، وجد أنها ٢= من الجدول السابق عند درجة حریة ٢ب قیمة كاوبحسا

، أي أن مستوى المعنویة أكبر من ٠.٠٥= ًقیمة غیر دالة إحصائیا عند مستوى داللة 

ودرجات ثقة )  إناث-ذكور(ً، مما یؤكد عدم وجود عالقة دالة إحصائیا بین النوع ٠.٠٥
 علیها حول القضایا المجتمعیة علي مواقع التواصل المبحوثین في المعلومات التي یحصلوا

  ).توتیر-فیس بوك ( االجتماعي
وتشیر النتیجة السابقة بأن المبحوثون یثقون بدرجه عالیة في المعلومات المتاحة حول -

القضایا المجتمعیة الموجودة علي صفحات مواقع التواصل االجتماعي وهذا یرجع إلي  مدي 

 من معلومات عبر صفحات مواقع التواصل االجتماعي قد تفدهم في ثقة المبحوثین فیما ینشر
  .تكون اتجاه أو رأي تجاه قضیة مجتمعیه معینة

ــد تــسلمهم منــشور یــدعو للمــشاركة فــي بعــض -١٢ ــه المبحوثــون عن ــذي یقــوم ب اإلجــراء ال

  ):توتیر-فیس بوك(القضایا المجتمعیة علي مواقع التواصل االجتماعي
 )١٢(جدول 

ي یقوم به المبحوثون عند تسلمهم منشور یدعو للمشاركة في بعض القضایا اإلجراء الذ

  ًوفقا للنوع) توتیر-فیس بوك(المجتمعیة علي مواقع التواصل االجتماعي

               العینة اإلجمالي اإلناث الذكور

 % ك % ك % ك اإلجراء

 %٦٠.٣ ٢٤١ %٦١.٥ ١٢٣ %٥٩.٠ ١١٨ االطالع فقط

 %٢٢.٨ ٩١ %٢٣.٥ ٤٧ %٢٢.٠ ٤٤ المشاركة بفعالیة

 %١٥.٥ ٦٢ %١٤.٠ ٢٨ %١٧.٠ ٣٤ عدم االهتمام

 %١.٥ ٦ %١.٠ ٢ %٢.٠ ٤ حذف المنشور وحظره

 ١٠٠ ٤٠٠ ١٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ٢٠٠ اإلجمالي

  غیر دالة=    الداللة ٠.٦٩٤=    مستوي المعنویة٣=     درجة الحریة ١.٤٥٠ = ٢قیمة كا

لسابق أن نسبة من یطلعون فقط عند تسلمهم منشور تشیر النتائج التفصیلیة للجدول ا

-فیس بوك(یدعو للمشاركة في بعض القضایا المجتمعیة علي مواقع التواصل االجتماعي

من إجمالي % ٥٩.٠، موزعة بین % ٦٠.٣من إجمالي مفردات عینة الدراسة بلغت ) توتیر
اث، وبلغت نسبة من من إجمالي مفردات عینة اإلن% ٦١.٥مفردات عینة الذكور في مقابل 

یشاركون بفعالیة عند تسلمهم منشور یدعو للمشاركة في بعض القضایا المجتمعیة علي مواقع 

، موزعة % ٢٢.٨من إجمالي مفردات عینة الدراسة ) توتیر-فیس بوك(التواصل االجتماعي
من إجمالي مفردات عینة % ٢٣.٥من إجمالي مفردات عینة الذكور في مقابل % ٢٢.٠بین 

ناث، بینما بلغت نسبة من یبدون عدم االهتمام عند تسلمهم منشور یدعو للمشاركة في اإل



  

 ١٥١ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

من إجمالي ) توتیر-فیس بوك(بعض القضایا المجتمعیة علي مواقع التواصل االجتماعي

من إجمالي مفردات عینة الذكور في % ١٧.٠، موزعة بین % ١٥.٥مفردات عینة الدراسة 
 عینة اإلناث، وبلغت نسبة من یقومون بحذف المنشور أو من إجمالي مفردات% ١٤.٠مقابل 

حظره عند تسلمهم منشور یدعو للمشاركة في بعض القضایا المجتمعیة علي مواقع التواصل 
% ٢.٠، موزعة بین % ١.٥من إجمالي مفردات عینة الدراسة ) توتیر-فیس بوك(االجتماعي

  .الي مفردات عینة اإلناثمن إجم% ١.٠من إجمالي مفردات عینة الذكور في مقابل 

 وهى ١.٤٥٠=  ، وجد أنها ٣= من الجدول السابق عند درجة حریة ٢وبحساب قیمة كا

، أي أن مستوى المعنویة أكبر من ٠.٠٥= ًقیمة غیر دالة إحصائیا عند مستوى داللة 
وم واإلجراء الذي یق)  إناث-ذكور(ً، مما یؤكد عدم وجود عالقة دالة إحصائیا بین النوع ٠.٠٥

به المبحوثون عند تسلمهم منشور یدعو للمشاركة في بعض القضایا المجتمعیة علي مواقع 
  ).توتیر-فیس بوك(التواصل االجتماعي

وقد ترجع هذه النتیجة إلي مصداقیة المبحوثین في التعامل مع القضایا المجتمعیة -

 من خالل االطالع المتداولة علي مواقع التواصل االجتماعي ویولون لها اهمیه خاصة سواء
  . علیها ألهمیتها او المشاركة فیها بفعالیة حیث جاءتا في الترتیب االول والثاني

مــن أجــل ) تــوتیر-فــیس بــوك(االســتراتیجیة التــي تقــوم بهــا شــبكات التواصــل االجتمــاعي-١٣

  :تحفیز الشباب الجامعي نحو المشاركة في القضایا المجتمعیة من وجهة نظر المبحوثین
 )١٣(جدول 

من أجل تحفیز ) توتیر-فیس بوك(االستراتیجیة التي تقوم بها شبكات التواصل االجتماعي

  ًالشباب الجامعي نحو المشاركة في القضایا المجتمعیة من وجهة نظر المبحوثین وفقا للنوع

                  العینة اإلجمالي اإلناث الذكور

 % ك % ك % ك االستراتیجیة
 الداللة zقیمة 

%٥٤.٥ ١٠٩ تعمل علي زیادة الوعي الثقافي  ٥١.٥ ١٠٣%  ٥٣.٠ ٢١٢%  غیر دالة ١.٤٥٤ 

تتیح فرصة المشاركة في مناقشة 

 القضایا المجتمعیة
٥٠.٥ ١٠١%  ٥٢.٠ ١٠٤%  ٥١.٣ ٢٠٥%  غیر دالة ٠.٢١٢ 

تعتبر نافذه لحریة التعبیر بطالقه عن 

القضایا المجتمعیة السائدة في 

 المجتمع

٤٩.٥ ٩٩%  ٤٨.٠ ٩٦%  ٤٨.٨ ١٩٥%  غیر دالة ١.٨٣٨ 

تعمل علي تقریب وجهات النظر 

 حول القضایا المجتمعیة
٤٥.٥ ٩١%  ٤٨.٥ ٩٧%  ٤٧.٠ ١٨٨%  غیر دالة ٠.٣٥٠ 

تعمل علي فتح قنوات تواصل مباشرة 

 مع المسئولین وصناع القرار
١٩.٠ ٣٨%  ٢٠.٠ ٤٠%  ١٩.٥ ٧٨%  غیر دالة ١.١٢٨ 

تشكل مجموعات ضاغطة لحل 

ا المجتمعیةبعض القضای  
٢٠.٠ ٤٠%  ١٤.٥ ٢٩%  ١٧.٣ ٦٩%  غیر دالة ٠.٤٣٤ 

تعتبر قناة اتصالیة لتشكیل رأیي 

 الخاص بي

١٧.٥ ٣٥%  ٩.٥ ١٩%  ١٣.٥ ٥٤%  ٠.٠٥ ٢.٨٤٥ 

 ٤٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ جملة من سئلوا



  

 ١٥٢ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

تشیر بیانات الجدول السابق إلى االستراتیجیة التي تقوم بها شبكات التواصل 

من أجل تحفیز الشباب الجامعي نحو المشاركة في القضایا ) توتیر-فیس بوك (االجتماعي

تعمل علي ًالمجتمعیة من وجهة نظر المبحوثین وفقا للنوع ، حیث جاء في الترتیب األول 

من إجمالي مفردات عینة الدراسة، موزعة بین % ٥٣.٠ بنسبة بلغت زیادة الوعي الثقافي

من إجمالي مفردات عینة % ٥١.٥من إجمالي مفردات عینة الذكور في مقابل % ٥٤.٥

 Zًاإلناث، وتتقارب النسبتان، حیث إن الفارق بین النسبتین غیر دال إحصائیا، فقد بلغت قیمة

 وهى أقل من القیمة الجدولیة المنبئة بوجود عالقة فارقة بین النسبتین ١.٤٥٤المحسوبة 

  %.٩٥بمستوى ثقة 

 بنسبة بلغت قشة القضایا المجتمعیةتتیح فرصة المشاركة في مناوجاء في الترتیب الثانی

من إجمالي مفردات عینة % ٥٠.٥من إجمالي مفردات عینة الدراسة، موزعة بین % ٥١.٣

من إجمالي مفردات عینة اإلناث، وتتقارب النسبتان، حیث إن % ٥٢.٠الذكور في مقابل 

 أقل من  وهى٠.٢١٢ المحسوبة Zًالفارق بین النسبتین غیر دال إحصائیا، فقد بلغت قیمة

  %.٩٥القیمة الجدولیة المنبئة بوجود عالقة فارقة بین النسبتین بمستوى ثقة 

تعتبر نافذه لحریة التعبیر بطالقه عن القضایا المجتمعیة وجاء في الترتیب الثالث 

من إجمالي مفردات عینة الدراسة، موزعة بین % ٤٨.٨ بنسبة بلغت السائدة في المجتمع

من إجمالي مفردات عینة % ٤٨.٠عینة الذكور في مقابل من إجمالي مفردات % ٤٩.٥

 Zًاإلناث، وتتقارب النسبتان، حیث إن الفارق بین النسبتین غیر دال إحصائیا، فقد بلغت قیمة

 وهى أقل من القیمة الجدولیة المنبئة بوجود عالقة فارقة بین النسبتین ١.٨٣٨المحسوبة 

  %.٩٥بمستوى ثقة 

 بنسبة عمل علي تقریب وجهات النظر حول القضایا المجتمعیةتوجاء في الترتیب الرابع 

من إجمالي مفردات % ٤٥.٥من إجمالي مفردات عینة الدراسة، موزعة بین % ٤٧.٠بلغت 

من إجمالي مفردات عینة اإلناث، وتتقارب النسبتان، حیث % ٤٨.٥عینة الذكور في مقابل 

 وهى أقل من ٠.٣٥٠ المحسوبة Zت قیمةًإن الفارق بین النسبتین غیر دال إحصائیا، فقد بلغ

  %.٩٥القیمة الجدولیة المنبئة بوجود عالقة فارقة بین النسبتین بمستوى ثقة 

تعمل علي فتح قنوات تواصل مباشرة مع المسئولین وصناع وجاء في الترتیب الخامس 

من % ١٩.٠من إجمالي مفردات عینة الدراسة، موزعة بین % ١٩.٥ بنسبة بلغت القرار

من إجمالي مفردات عینة اإلناث، وتتقارب % ٢٠.٠الي مفردات عینة الذكور في مقابل إجم



  

 ١٥٣ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

 المحسوبة Zًالنسبتان، حیث إن الفارق بین النسبتین غیر دال إحصائیا، فقد بلغت قیمة

  %.٩٥ وهى أقل من القیمة الجدولیة المنبئة بوجود عالقة فارقة بین النسبتین بمستوى ثقة ١.١٢٨

 تشكل مجموعات ضاغطة لحل بعض القضایا المجتمعیةیب السادس وجاء في الترت

من إجمالي % ٢٠.٠من إجمالي مفردات عینة الدراسة، موزعة بین % ١٧.٣بنسبة بلغت 

من إجمالي مفردات عینة اإلناث، وتتقارب النسبتان، % ١٤.٥مفردات عینة الذكور في مقابل 

 وهى ٠.٤٣٤ المحسوبة Zفقد بلغت قیمةًحیث إن الفارق بین النسبتین غیر دال إحصائیا، 

  %.٩٥أقل من القیمة الجدولیة المنبئة بوجود عالقة فارقة بین النسبتین بمستوى ثقة 

% ١٣.٥بنسبة بلغت تعتبر قناة اتصالیة لتشكیل رأیي الخاص وجاء في الترتیب السابع 

ة الذكور في من إجمالي مفردات عین% ١٧.٥من إجمالي مفردات عینة الدراسة، موزعة بین 

ًمن إجمالي مفردات عینة اإلناث، حیث یوجد فارق بین النسبتین دال إحصائیا % ٩.٥مقابل 

 وهى قیمة منبئة بوجود عالقة فارقة ٢.٨٤٥ المحسوبة Z، فقد بلغت قیمة٠.٠٥عند مستوى 

  %.٩٥بین النسبتین بمستوى ثقة 

الفعال في فتح نوافذ متعددة وتشیر النتیجة السابقة إلي دور مواقع التواصل االجتماعي -

  .لجذب الشباب الجامعي للمشاركة في القضایا المجتمعیة

أهم القضایا المجتمعیة التـي یهـتم بمتابعتهـا المبحوثـون ویبـدون الـرأي فیهـا مـن خـالل -١٤

  ):توتیر-فیس بوك (شبكات التواصل االجتماعي

 )١٤(جدول 

وثون ویبدون الرأي فیها من خالل شبكات أهم القضایا المجتمعیة التي یهتم بمتابعتها المبح

  ًوفقا للنوع) توتیر-فیس بوك(التواصل االجتماعي

   العینة اإلجمالي اإلناث الذكور

 % ك % ك % ك القضایا
 الداللة zقیمة 

 غیر دالة ١.٧٢٤ %٨٢.٠ ٣٢٨ %٧٨.٥ ١٥٧ %٨٥.٥ ١٧١ القضایا االجتماعیة

 غیر دالة ٠.٤١٠ %٦١.٣ ٢٤٥ %٦٤.٠ ١٢٨ %٥٨.٥ ١١٧ القضایا السیاسیة

 غیر دالة ٠.٥٠٩ %٤٨.٣ ١٩٣ %٤٧.٥ ٩٥ %٤٩.٠ ٩٨ القضایا االقتصادیة

 غیر دالة ٠.٢١٨ %٣٠.٥ ١٢٢ %٢٩.٥ ٥٩ %٣١.٥ ٦٣ القضایا الثقافیة

 غیر دالة ٠.٤٤٥ %٢٨.٨ ١١٥ %٢٤.٥ ٤٩ %٣٣.٠ ٦٦ القضایا الدینیة

 ٠.٠٥ ٢.٠٠٥ %١٢.٨ ٥١ %٨.٠ ١٦ %١٧.٥ ٣٥ القضایا الریاضیة

 ٤٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ جملة من سئلوا



  

 ١٥٤ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

تشیر بیانات الجدول السابق إلى أهم القضایا المجتمعیة التي یهتم بمتابعتها المبحوثون 

ًوفقا للنوع ، حیث ) توتیر-فیس بوك(ویبدون الرأي فیها من خالل شبكات التواصل االجتماعي

من إجمالي مفردات عینة % ٨٢.٠ بنسبة بلغت القضایا االجتماعیةجاء في الترتیب األول 

من % ٧٨.٥من إجمالي مفردات عینة الذكور في مقابل % ٨٥.٥الدراسة، موزعة بین 

إجمالي مفردات عینة اإلناث، وتتقارب النسبتان، حیث إن الفارق بین النسبتین غیر دال 

د  وهى أقل من القیمة الجدولیة المنبئة بوجو١.٧٢٤ المحسوبة Zًإحصائیا، فقد بلغت قیمة

  %.٩٥عالقة فارقة بین النسبتین بمستوى ثقة 

من إجمالي مفردات % ٦١.٣ بنسبة بلغت القضایا السیاسیة وجاء في الترتیب الثاني

من % ٦٤.٠من إجمالي مفردات عینة الذكور في مقابل % ٥٨.٥عینة الدراسة، موزعة بین 

النسبتین غیر دال إجمالي مفردات عینة اإلناث، وتتقارب النسبتان، حیث إن الفارق بین 

 وهى أقل من القیمة الجدولیة المنبئة بوجود ٠.٤١٠ المحسوبة Zًإحصائیا، فقد بلغت قیمة

  %.٩٥عالقة فارقة بین النسبتین بمستوى ثقة 

من إجمالي مفردات % ٤٨.٣ بنسبة بلغت القضایا االقتصادیةوجاء في الترتیب الثالث 

من % ٤٧.٥فردات عینة الذكور في مقابل من إجمالي م% ٤٩.٠عینة الدراسة، موزعة بین 

إجمالي مفردات عینة اإلناث، وتتقارب النسبتان، حیث إن الفارق بین النسبتین غیر دال 

 وهى أقل من القیمة الجدولیة المنبئة بوجود ٠.٥٠٩ المحسوبة Zًإحصائیا، فقد بلغت قیمة

  %.٩٥عالقة فارقة بین النسبتین بمستوى ثقة 

من إجمالي مفردات عینة % ٣٠.٥ بنسبة بلغت القضایا الثقافیةرابع وجاء في الترتیب ال

من % ٢٩.٥من إجمالي مفردات عینة الذكور في مقابل % ٣١.٥الدراسة، موزعة بین 

إجمالي مفردات عینة اإلناث، وتتقارب النسبتان، حیث إن الفارق بین النسبتین غیر دال 

 أقل من القیمة الجدولیة المنبئة بوجود  وهى٠.٢١٨ المحسوبة Zًإحصائیا، فقد بلغت قیمة

  %.٩٥عالقة فارقة بین النسبتین بمستوى ثقة 

من إجمالي مفردات % ٢٨.٨ بنسبة بلغت القضایا الدینیةوجاء في الترتیب الخامس 

من % ٢٤.٥من إجمالي مفردات عینة الذكور في مقابل % ٣٣.٠عینة الدراسة، موزعة بین 

وتتقارب النسبتان، حیث إن الفارق بین النسبتین غیر دال إجمالي مفردات عینة اإلناث، 

 وهى أقل من القیمة الجدولیة المنبئة بوجود ٠.٤٤٥ المحسوبة Zًإحصائیا، فقد بلغت قیمة

  %.٩٥عالقة فارقة بین النسبتین بمستوى ثقة 



  

 ١٥٥ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

من إجمالي مفردات % ١٢.٨ بنسبة بلغت القضایا الریاضیةوجاء في الترتیب السادس 

من % ٨.٠من إجمالي مفردات عینة الذكور في مقابل % ١٧.٥دراسة، موزعة بین عینة ال

ًإجمالي مفردات عینة اإلناث، حیث یوجد فارق بین النسبتین دال إحصائیا عند مستوى 

 وهى قیمة منبئة بوجود عالقة فارقة بین النسبتین ٢.٠٠٥ المحسوبة Z، فقد بلغت قیمة٠.٠٥

  %.٩٥بمستوى ثقة 

جة السابقة إلي أن المبحوثین یتابعون الموضوعات السابقة بنفس الترتیب وتشیر النتی-

من األكثر تفضیال إلي األقل تفضیال مما یتطلب ضرورة االهتمام علي صفحات مواقع 

التواصل االجتماعي بالموضوعات التي جاءت في مراتب متأخرة لدورها كذلك في تحقیق 

  .التنمیة المستدامة للمجتمع

المبحـوثین علـي مقیـاس التــأثیرات الناتجـة عـن التعـرض للقـضایا المجتمعیــة  اسـتجابات-١٥

  ):توتیر-فیس بوك(علي مواقع التواصل االجتماعي 

  )١٥(جدول 

استجاباتالمبحوثین علي مقیاس التأثیرات الناتجة عن التعرض للقضایا المجتمعیة علي مواقع 

  ) توتیر-فیس بوك(التواصل االجتماعي 

                   االستجابة               

 االستجابات
 المتوسط موافق محاید معارض

تساعد في ترتیب اولویاتي تجاه القضایا التي أفضل  ٢١٥ ١٥٨ ٢٧ ك

 %٥٣.٨ %٣٩.٥ %٦.٨ % متابعتها
٢.٤٧ 

تشكیل اتجاهي تجاه بعض الموضوعات والقضایا  ١٨١ ١٨٩ ٣٠ ك

 %٤٥.٣ %٤٧.٣ %٧.٥ % المثارة في مجتمعي
٢.٣٨ 

یة ١٥٤ ٢٢٣ ٢٣ ك
رف
مع

 ال
ت

یرا
تأث

ال
 إزاله الغموض حول العدید من القضایا المجتمعیة 

% ٣٨.٥ %٥٥.٨ %٥.٨% 
٢.٣٣ 

تسبب لي شعور بالفتور والالمباالة تجاه قضایا  ٢٧٢ ١١٩ ٩ ك

 %٦٨.٠ %٢٩.٨ %٢.٣ % المجتمع
٢.٦٦ 

 ٢٦٩ ١٢٢ ٩ ك

یة
دان

وج
 ال

ت
یرا

تأث
ال

 

ن استمرار تلك تسبب لي بعض القلق والخوف م

 %٦٧.٣ %٣٠.٥ %٢.٣ % القضایا المجتمعیة
٢.٦٥ 

تخلق لدي رغبه بالحماس والمشاركة بفعالیة في إیجاد  ٢٣٩ ١٥٠ ١١ ك

 %٥٩.٨ %٣٧.٥ %٢.٨ % حلول لهذه القضایا
٢.٥٧ 

 ٢٤٣ ٨١ ٧٦ ك

یة
وك

سل
 ال

ت
یرا

تأث
ال

 

تخلق لدي رغبه في الخمول وتجنب القیام بأي تفاعل 

 %٦٠.٨ %٢٠.٣ %١٩.٠ % ایا المجتمعیةمن القض
٢.٤٢ 

 ٤٠٠ جملة من سئلوا



  

 ١٥٦ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

المبحوثین علي مقیاس التأثیرات الناتجة عن  تشیر بیانات الجدول السابق إلى استجابات

 ). توتیر-فیس بوك(التعرض للقضایا المجتمعیة علي مواقع التواصل االجتماعي 

تساعد في ترتیب اولویاتي تجاه القضایا لمعرفیة حیث جاءت فیما یتعلق بالتأثیرات ا: ًأوال

تشكیل اتجاهي تجاه ، وجاءت ٢.٤٧في الترتیب األول بمتوسط حسابي  التي أفضل متابعتها

، ٢.٣٨في الترتیب الثاني بمتوسط حسابي  بعض الموضوعات والقضایا المثارة في مجتمعي

   ،٢.٣٣تمعیةفي الترتیب الثالث بمتوسط حسابي وجاءت إزاله الغموض حول العدید من القضایا المج

تسبب لي شعور بالفتور والالمباالة تجاه فیما یتعلق بالتأثیرات الوجدانیة جاءت : ًثانیا

تسبب لي بعض القلق ، وجاءت ٢.٦٦في الترتیب األول بمتوسط حسابي قضایا المجتمع

  .٢.٦٥ بمتوسط حسابي في الترتیب الثاني والخوف من استمرار تلك القضایا المجتمعیة

تخلق لدي رغبه بالحماس والمشاركة بفعالیة فیما یتعلق بالتأثیرات السلوكیة جاءت : ًثالثا

تخلق لدي ، وجاءت ٢.٥٧في الترتیب األول بمتوسط حسابي  في إیجاد حلول لهذه القضایا

بع بمتوسط في الترتیب السا رغبه في الخمول وتجنب القیام بأي تفاعل من القضایا المجتمعیة

  .٢.٤٢حسابي 

المبحـــوثین علـــي مقیـــاس المـــشاركة فـــي القـــضایا المجتمعیـــة علـــي مواقـــع  اســـتجابات-١٦

 ):توتیر-فیس بوك(التواصل االجتماعي 

 )١٦(جدول 

المبحوثین علي مقیاس المشاركة في القضایا المجتمعیة علي مواقع التواصل  استجابات

  )توتیر-فیس بوك(االجتماعي 

                    االستجابة              

 االستجابات
 المتوسط موافق محاید معارض

 ٢٨٣ ١٠١ ١٦ ك
 أشعر باالرتیاح عندما أشارك زمالئي في عمل ناجح

% ٧٠.٨ %٢٥.٣ %٤.٠% 
٢.٦٧ 

 ٢٧٢ ١١٩ ٩ ك
 من الضروري معاقبه العامل المقصر في عمله

% ٦٨.٠ %٢٩.٨ %٢.٣% 
٢.٦٦ 

 ٢٨٢ ١٠١ ١٧ ك
 ل مواطن فیهتنمیة المجتمع مسئولیة ك

% ٧٠.٥ %٢٥.٣ %٤.٣% 
٢.٦٦ 

نجاح أي جماعه في أي عمل تقوم به یتطلب التعاون بین  ٢٦٩ ١٢٢ ٩ ك

 %٦٧.٣ %٣٠.٥ %٢.٣ % جمیع أعضائها
٢.٦٥ 

 ٢٣٨ ١٥٢ ١٠ ك
 عندما أكلف بعمل أبذل فیه قصار جهدي

% ٥٩.٥ %٣٨.٠ %٢.٥% 
٢.٥٧ 

 ٢٣٩ ١٥٠ ١١ ك
 هم خطط التنمیة المجتمعیة في بلدهمن واجبات كل مواطن أن یف

% ٢.٥٧ %٥٩.٨ %٣٧.٥ %٢.٨ 

 ٢٢٢ ١٦٤ ١٤ ك
 احب ان اعمل ما تتفق علیه جماعه انا عضو بها

% ٥٥.٥ %٤١.٠ %٣.٥% 
٢.٥٢ 

إذا لم توجد رقابة شدیدة ومستمرة علي كل فرد فإنه سوف  ٢١٨ ١٦٠ ٢٢ ك

 %٥٤.٥ %٤٠.٠ %٥.٥ % یهمل في عمله
٢.٤٩ 

من واجب كل مواطن أن یقدم مقترحاته لحل قضایا 

 مجتمعه

 ٢.٤٧ ٢١٥ ١٥٨ ٢٧ ك



  

 ١٥٧ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

% ٥٣.٨ %٣٩.٥ %٦.٨% 

 ١٨١ ١٨٩ ٣٠ ك
 كل فرد یستطیع ان یشارك في حل قضایا مجتمعه

% ٤٥.٣ %٤٧.٣ %٧.٥% 
٢.٣٨ 

أحب أن أوضح لزمالئي بعض القضایا المجتمعیة في  ١٥٤ ٢٢٣ ٢٣ ك

 %٣٨.٥ %٥٥.٨ %٥.٨ % بلدنا
٢.٣٣ 

من الضروري ان یقضي الشباب الجامعي جزءا من  ١٥٣ ١٩٤ ٥٣ ك

 %٣٨.٣ %٤٨.٥ %١٣.٣ % عطلتهم الصیفیة في معسكر لخدمة مجتمعهم
٢.٢٥ 

 ١٣٢ ٢٢٨ ٤٠ ك
 أشارك زمالئي في الحدیث عن التنمیة المجتمعیة

% ٣٣.٠ %٥٧.٠ %١٠.٠% 
٢.٢٣ 

ص عن بعض حقوقه لیس من الضروري أن یتنازل الشخ ١١٨ ٢٢٤ ٥٨ ك

 %٢٩.٥ %٥٦.٠ %١٤.٥ % في سبیل مساعده من یهمه امرهم
٢.١٥ 

 ١٢٧ ٢٠٢ ٧١ ك
عندما أشترك في عمل مع زمالئي أحب أن یتحدث 

 % الجمیع عما أعمل
٢.١٤ %٣١.٨ %٥٠.٥ %١٧.٨ 

 ١٢٦ ١٨٥ ٨٩ ك
 أفضل العمل منفرد عن العمل في جماعه

% ٣١.٥ %٤٦.٣ %٢٢.٣% 
٢.٠٩ 

تغضبني معارضة زمالئي ألرائي عندما نكون مشتركین  ٩١ ٢١٨ ٩١ ك

 ٢.٠٠ %٢٢.٨ %٥٤.٥ %٢٢.٨ % في عمل

 ٩٨ ١٩٩ ١٠٣ ك
 ال أحب ان أتحدث عن القضایا المجتمعیة في بلدي

% ٢٤.٥ %٤٩.٨ %٢٥.٨% 
١.٩٩ 

متابعه الصفحات المتعلقة بالقضایا المجتمعیة علي مواقع  ٨١ ٢٢٥ ٩٤ ك

 ١.٩٧ %٢٠.٣ %٥٦.٣ %٢٣.٥ % اعي یبعث الملل إلي نفسيالتواصل االجتم

القضاء علي بعض المشكالت المجتمعیة  ١٠٧ ١٤٣ ١٥٠ ك

كالمحسوبیة والرشوة والغش والطالق وارتفاع تكالیف 

 المعیشة مسئولیة الحكومة وحدها
% 

١.٨٩ %٢٦.٨ %٣٥.٨ %٣٧.٥ 

 ٩٩ ١٤٩ ١٥٢ ك
 یضایقنياالشتراك في عمل مجتمعي مع جماعه امر 

% ٢٤.٨ %٣٧.٣ %٣٨.٠% 
١.٨٧ 

المساهمة في حل المشاكل التي تنشأ في المجتمع من  ٩٣ ١٤١ ١٦٦ ك

 %٢٣.٣ %٣٥.٣ %٤١.٥ % حولي ضیاع وقت
١.٨٢ 

بعض القضایا المجتمعیة ال یمكن حلها ألن المحاوالت  ٧٤ ١٦٤ ١٦٢ ك

 %١٨.٥ %٤١.٠ %٤٠.٥ % السابقة لحلها فشلت
١.٧٨ 

 ٧٠ ١٦٧ ١٦٣ ك
 مناقشه القضایا المجتمعیة وتبادل الرأي فیها یعطل حلها

% ١٧.٥ %٤١.٨ %٤٠.٨% 
١.٧٧ 

لیس من الضروري متابعه القضایا والتغییرات التي تجري  ٧٤ ١٤٢ ١٨٤ ك

 %١٨.٥ %٣٥.٥ %٤٦.٠ % في بلدنا
١.٧٣ 

 ٧٣ ١٢٨ ١٩٩ ك
 الشخص المخلص في عمله یفید نفسه فقط ولیس المجتمع

% ١٨.٣ %٣٢.٠ %٤٩.٨% 
١.٦٩ 

 ٤٠٠ جملة من سئلوا

المبحوثین علي مقیاس المشاركة في القضایا  تشیر بیانات الجدول السابق إلى استجابات

أشعر باالرتیاح ، حیث جاءت )توتیر-فیس بوك(المجتمعیة علي مواقع التواصل االجتماعي 

من ، وجاءت ٢.٦٧األول بمتوسط حسابي في الترتیب عندما أشارك زمالئي في عمل ناجح



  

 ١٥٨ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

، وجاءت ٢.٦٦في الترتیب الثاني بمتوسط حسابي الضروري معاقبه العامل المقصر في عمله

، ٢.٦٦في الترتیب الثاني مكرر بمتوسط حسابي تنمیة المجتمع مسئولیة كل مواطن فیه

في الترتیب انجاح أي جماعه في أي عمل تقوم به یتطلب التعاون بین جمیع أعضائهوجاءت 

في الترتیب عندما أكلف بعمل أبذل فیه قصار جهدی، وجاءت ٢.٦٥الثالث بمتوسط حسابي 

من واجبات كل مواطن أن یفهم خطط التنمیة ، وجاءت ٢.٥٧الرابع بمتوسط حسابي 

احب ان اعمل ، وجاءت ٢.٥٧في الترتیب الرابع مكرر بمتوسط حسابي المجتمعیة في بلده

إذا ،  وجاءت ٢.٥٢في الترتیب الخامس بمتوسط حسابي انا عضو بهاما تتفق علیه جماعه 

في الترتیب السادس لم توجد رقابة شدیدة ومستمرة علي كل فرد فإنه سوف یهمل في عمله

من واجب كل مواطن أن یقدم مقترحاته لحل قضایا ، وجاءت ٢.٤٩بمتوسط حسابي 

ل فرد یستطیع ان یشارك في ك، وجاءت ٢.٤٧في الترتیب السابع بمتوسط حسابي مجتمعه

أحب أن أوضح ، وجاءت ٢.٣٨في الترتیب الثامن بمتوسط حسابي حل قضایا مجتمعه

، وجاءت ٢.٣٣في الترتیب التاسع بمتوسط حسابي لزمالئي بعض القضایا المجتمعیة في بلدنا

من الضروري ان یقضي الشباب الجامعي جزءا من عطلتهم الصیفیة في معسكر لخدمة 

أشارك زمالئي في الحدیث عن ، وجاءت ٢.٢٥ي الترتیب العاشر بمتوسط حسابي فمجتمعهم

لیس من ، وجاءت ٢.٢٣في الترتیب الحادي عشر بمتوسط حسابي التنمیة المجتمعیة

في الترتیب  الضروري أن یتنازل الشخص عن بعض حقوقه في سبیل مساعده من یهمه امرهم

ا أشترك في عمل مع زمالئي أحب أن عندم، وجاءت ٢.١٥الثاني عشر بمتوسط حسابي 

أفضل ، وجاءت ٢.١٤في الترتیب الثالث عشر بمتوسط حسابي یتحدث الجمیع عما أعمل

، وجاءت ٢.٠٩في الترتیب الرابع عشر بمتوسط حسابي العمل منفرد عن العمل في جماعه

في الترتیب الخامس عشر تغضبني معارضة زمالئي ألرائي عندما نكون مشتركین في عمل

 .٢.٠٠بمتوسط حسابي 

 في الترتیب السادس عشر ال أحب ان أتحدث عن القضایا المجتمعیة في بلديوجاءت 

وجاءت متابعه الصفحات المتعلقة بالقضایا المجتمعیة علي مواقع ،١.٩٩بمتوسط حسابي

 ،١.٩٧ في الترتیب السابع عشر بمتوسط حسابيالتواصل االجتماعي یبعث الملل إلي نفسي

 علي بعض المشكالت المجتمعیة كالمحسوبیة والرشوة والغش والطالق وارتفاع وجاء القضاء

 ،١.٨٩في الترتیب الثامن عشر بمتوسط حسابي  تكالیف المعیشة مسئولیة الحكومة وحدها

 بمتوسط  االشتراك في عمل مجتمعي مع جماعه امر یضایقنيوجاء في الترتیب التاسع عشر

مشاكل التي تنشأ في المجتمع من حولي ضیاع المساهمة في حل الوجاءت  ،١.٨٧حسابي

 بعض القضایا المجتمعیة ال یمكن وجاءت ،١.٨٢وقت في الترتیب العشرون بمتوسط حسابي

حلها ألن المحاوالت السابقة لحلها فشلت في المرتبة الحادیه والعشرون بمتوسط حسابي 

یة وتبادل الرأي فیها مناقشه القضایا المجتمع  في المرتبة الثانیة والعشرونوجاءت،١.٧٨

 لیس من الضروري متابعه القضایا والتغییرات وجاءت ،١.٧٧یعطل حلها بمتوسط حسابي

وجاءت في المرتبة  ،١.٧٣بمتوسط حسابي   في المرتبة الثالثة والعشرونالتي تجري في بلدنا

ط  بمتوس الشخص المخلص في عمله یفید نفسه فقط ولیس المجتمعالرابعة والعشرون واالخیرة

  .١.٦٩حسابي



  

 ١٥٩ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

 :نتائج فروض الدراسة) أ( 
معدل استخدام المبحوثین لمواقع توجد عالقة ارتباطیه دالة إحصائیا بین : " الفرض األول

، ومستوي االعتماد علیها في الحصول علي )توتیر-فیس بوك(التواصل االجتماعي

  "المعلومات حول القضایا المجتمعیة

  )١٧(جدول 

اس العالقة بین معدل استخدام المبحوثین لمواقع التواصل معامل ارتباط بیرسون لقی

، ومستوي االعتماد علیها في الحصول علي المعلومات حول )توتیر-فیس بوك(االجتماعي

  القضایا المجتمعیة

مستوي االعتماد علیها في الحصول علي المعلومات حول القضایا 

 المتغیرات المجتمعیة

 الداللة معامل االرتباط

ستخدام المبحوثین لمواقع التواصل معدل ا

 )توتیر- فیس بوك(االجتماعي
٠.٠١ ٠.٢٣٩ 

ـــین معـــدل اســـتخدام : یتبـــین مـــن الجـــدول الـــسابق ـــة احـــصائیا ب ًوجـــود عالقـــة ارتباطیـــة دال
، ومــــستوي االعتمــــاد علیهــــا فــــي )تــــوتیر-فــــیس بــــوك(المبحــــوثین لمواقــــع التواصــــل االجتمــــاعي

جتمعیــة، حیــث بلــغ معامــل ارتبــاط بیرســون قیمــة الحــصول علــي المعلومــات حــول القــضایا الم

  ).٠.٠١( عند مستوي داللة ًدالة إحصائیا، وهي قیمة )٠.٢٣٩(

  .مما سبق یتضحتحقق صحه الفرض األول -

وتــــشیر النتیجــــة الــــسابقة إلــــي الــــدور الفعــــال لمواقــــع التواصــــل االجتمــــاعي والــــى دورهــــا -

  .القضایا المجتمعیةكمصدر للشباب الجامعي في الحصول على المعلومات حول 

معدل استخدام المبحوثین توجد عالقة ارتباطیه دالة إحصائیا بین كل من : " الفرض الثاني

، ومستوي االعتماد علیها في الحصول علي )توتیر-فیس بوك(لمواقع التواصل االجتماعي

   "المعلومات حول القضایا المجتمعیة ، والمشاركة في القضایا المجتمعیة
  )١٨(جدول 

عامل ارتباط بیرسون لقیاس العالقة بین كل من معدل استخدام المبحوثین لمواقع التواصل م

، ومستوي االعتماد علیها في الحصول علي المعلومات حول القضایا )توتیر- فیس بوك(االجتماعي

  المجتمعیة ، والمشاركة في القضایا المجتمعیة

 المشاركة في القضایا المجتمعیة
 المتغیرات

 الداللة االرتباطمعامل 

فیس (معدل استخدام المبحوثین لمواقع التواصل االجتماعي

 )توتیر- بوك
٠.٠١ ٠.٤٥١ 

- فیس بوك(مواقع التواصل االجتماعيمستوي االعتماد علي 

 في الحصول علي المعلومات حول القضایا المجتمعیة)توتیر
٠.٠٥ ٠.١٧٤ 

  



  

 ١٦٠ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  : یتبین من الجدول السابق

 احــــصائیا بـــــین معــــدل اســــتخدام المبحـــــوثین لمواقــــع التواصـــــل وجــــود عالقــــة ارتبـــــاط دالــــة ً

والمـشاركة فـي القـضایا المجتمعیـة، حیـث بلـغ معامـل ارتبـاط ) توتیر-فیس بوك(االجتماعي

  ).٠.٠١(ً، وهي قیمة دالة إحصائیا عند مستوي داللة )٠.٤٥١(بیرسون قیمة 

 ــــــي موا ــــــین مــــــستوي االعتمــــــاد عل ــــــة احــــــصائیا ب ــــــاط دال قــــــع التواصــــــل ًوجــــــود عالقــــــة ارتب

فــي الحــصول علــي المعلومــات حــول القــضایا المجتمعیــة، ) تــوتیر-فــیس بــوك(االجتمــاعي

، وهـي )٠.١٧٤(والمشاركة في القضایا المجتمعیة، حیث بلغ معامل ارتبـاط بیرسـون قیمـة 

 ).٠.٠٥(ًقیمة غیر دالة إحصائیا عند مستوي داللة 

 .مما سبق یتضحتحقق صحه الفرض الثاني -

 الـــسابقة إلـــي أن مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي تلعـــب دورا هامـــا فـــي تحفیـــز وتـــشیر النتیجـــة -

  .الشباب علي المشاركة في القضایا المجتمعیة

توجد فروق دالة إحصائیا بین متوسطات درجات المبحـوثین علـي مقیـاس : " الفرض الثالث

فــیس (التعــرض للقــضایا المجتمعیــة علیمواقــع التواصــل االجتمــاعي التــأثیرات الناتجــة عــن 

  ".ًتبعا للنوع) توتیر-بوك

  )١٩(جدول 

لداللة الفروق بین متوسطات درجات المبحوثین علي مقیاس التأثیرات الناتجة عن ) ت(نتائج اختبار 

  ًتبعا للنوع) توتیر- فیس بوك(التعرض للقضایا المجتمعیة علي مواقع التواصل االجتماعي 

 لةالدال )ت(قیمة  ع م العدد العینة أبعاد المقیاس

 ١.٣٦٣٨٥ ٧.١٨٥٠ ٢٠٠ الذكور
 التأثیرات المعرفیة

 ١.٢٩٤٦٦ ٧.١٦٥٠ ٢٠٠ اإلناث
 غیر دالة ٠.١٥٠

 ٩١٩٦٩. ٥.٢٢٠٠ ٢٠٠ الذكور
 التأثیرات الوجدانیة 

 ٨٥٥٩٤. ٥.٣٩٥٠ ٢٠٠ اإلناث
٠.٠٥ ١.٩٧٠ 

 ١.١٤٦١٠ ٤.٨٠٥٠ ٢٠٠ الذكور
 التأثیرات السلوكیة

 ٠.٩٦٧٣٦ ٥.١٧٠٠ ٢٠٠ اإلناث
٠.٠٠١ ٣.٤٤٢ 

  :إلي" ت"تشیر نتائج تطبیق اختبار 

  عدم وجود فروق بین متوسطات درجات المبحوثین علي مقیـاس التـأثیرات المعرفیـة الناتجـة

ًتبعـا )  تـوتیر-فیس بوك(عن التعرض للقضایا المجتمعیة علي مواقع التواصل االجتماعي 

  ).٠.٠٥(ً إحصائیا عند مستوي داللة وهي قیمة غیر دالة) ٠.١٥٠" (ت"للنوع ، حیث بلغت قیمة 



  

 ١٦١ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  وجود فروق بین متوسطات درجات المبحوثین علي مقیاس التأثیرات الوجدانیـة الناتجـة عـن

ًتبعــا )   تــوتیر-فــیس بــوك(التعــرض للقــضایا المجتمعیــة علــي مواقــع التواصــل االجتمــاعي 

 ).٠.٠٥( داللة ًوهي قیمة دالة إحصائیا عند مستوي) ١.٩٧٠" (ت"للنوع ، حیث بلغت قیمة 

  وجود فروق بین متوسطات درجات المبحوثین علي مقیاس التـأثیرات الـسلوكیة الناتجـة عـن

ًتبعــا )  تــوتیر-فــیس بــوك(التعــرض للقــضایا المجتمعیــة علــي مواقــع التواصــل االجتمــاعي 

  ).٠.٠٠١(ًوهي قیمة دالة إحصائیا عند مستوي داللة ) ٣.٤٤٢" (ت"للنوع ، حیث بلغت قیمة 

 .بق یتضح تحقق صحة الفرض الثالث جزئیامما س -

 التــأثیرات المعرفیــةحیــث ال توجــد  فــروق بــین متوســطات درجــات المبحــوثین علــي مقیــاس  -

-فــیس بــوك(الناتجــة عــن التعــرض للقــضایا المجتمعیــة علــي مواقــع التواصــل االجتمــاعي 

  .ًتبعا للنوع)  توتیر

 تـأثیرات الوجدانیـة والـسلوكیةالتوجد فروق بین متوسطات درجات المبحوثین علـي مقیـاس  -

-فــیس بــوك(الناتجــة عــن التعــرض للقــضایا المجتمعیــة علــي مواقــع التواصــل االجتمــاعي 

  .ًتبعا للنوع)  توتیر

ـــع ـــرض الراب ـــین متوســـطات درجـــات المبحـــوثین ممـــن : " الف ـــة إحـــصائیا ب توجـــد فـــروق دال

اركة فـــي علـــي مقیـــاس المـــش) تـــوتیر-فـــیس بـــوك(یـــستخدمون مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي 

  . ًالقضایا المجتمعیة تبعا للنوع

  )٢٠(جدول 

لداللة الفروق بین متوسطات درجات المبحوثین ممن یستخدمون مواقع التواصل ) ت(نتائج اختبار 

  ًعلي مقیاس المشاركة في القضایا المجتمعیة تبعا للنوع) توتیر- فیس بوك(االجتماعي 

 الداللة )ت(قیمة  ع م العدد العینة

 ٨.٤٠٤٠٢ ٥٨.١٧٥٠ ٢٠٠ الذكور

 ٦.٧٣٢٣٥ ٥٦.٤٥٥٠ ٢٠٠ اإلناث
٠.٠٥ ٢.٢٥٩ 

ًإلــي وجــود فــروق دالــة إحــصائیا بــین متوســطات درجــات ": ت"تــشیر نتــائج تطبیــق اختبــار 

علــــي مقیــــاس ) تــــوتیر-فــــیس بــــوك(المبحــــوثین ممــــن یــــستخدمون مواقــــع التواصــــل االجتمــــاعي 

) ٢.٢٥٩" (ت"ح الــذكور، حیــث بلغــت قیمــة ًالمــشاركة فــي القــضایا المجتمعیــة تبعــا للنــوع لــصال

  ).٠.٠٥( عند مستوي داللة ًدالة إحصائیا قیمة وهي



  

 ١٦٢ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  .مما سبق یتضح تحقق صحه الفرض الرابع -

توجـــد فـــروق دالـــة إحـــصائیا بـــین متوســـطات درجـــات المبحـــوثین ممـــن : " الفـــرض الخـــامس

ة فـــي علـــي مقیـــاس المـــشارك) تـــوتیر-فـــیس بـــوك(یـــستخدمون مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي 

ًالقـضایا المجتمعیـة تبعــا لمـستوي االعتمـاد علــي تلـك المواقـع فــي الحـصول علـي المعلومــات 

  . حول القضایا المجتمعیة

  )٢١(جدول 

نتائج اختبار تحلیل التباین األحادیلداللة الفروق بین متوسطات درجات المبحوثین ممن یستخدمون 

ًس المشاركة في القضایا المجتمعیة تبعا علي مقیا) توتیر-فیس بوك(مواقع التواصل االجتماعي 

  .لمستوي االعتماد علي تلك المواقع في الحصول علي المعلومات حول القضایا المجتمعیة

 مصدر التباین
مجموعات 

 المربعات

درجة 

 الحریة

متوسط 

 المربعات
 الداللة قیمة ف

 ١٧٨.١٧١ ٢ ٣٥٦.٣٤٢ بین المجموعات

 ٤٥.٣٩٥ ٣٩٧ ٨٥٧٩.٦٣٧ داخل المجموعات

   ٣٩٩ ٨٩٣٥.٩٧٩ المجموع

٠.٠١ ٣.٩٢٥ 

إلــي وجــود فــروق بــین متوســطات ": تحلیــل التبــاین األحــادي" تــشیر نتــائج تطبیــق اختبــار 

علـي مقیـاس ) تـوتیر-فیس بوك(درجات المبحوثین ممن یستخدمون مواقع التواصل االجتماعي 

 المواقــع فــي الحــصول علــي ًالمــشاركة فــي القــضایا المجتمعیــة تبعــا لمــستوي االعتمــاد علــي تلــك

وهـــــي قیمـــــة دالـــــة ) ٣.٩٢٥" (ف"المعلومــــات حـــــول القـــــضایا المجتمعیــــة، حیـــــث بلغـــــت قیمــــة 

  ).٠.٠١(ًإحصائیا عند مستوي داللة 

ًولمعرفـــة مـــصدر وداللـــة الفـــروق بـــین المتوســـطات الحـــسابیة لمجموعـــات المبحـــوثین وفقـــا 

مات حول القضایا المجتمعیـة ، تـم لمستوي االعتماد علي تلك المواقع في الحصول علي المعلو

  .استخدام االختبار البعدي بطریقة أقل فرق معنوي 

  ) ٢٢(جدول 

 لمعرفة مصدر الفروق بین متوسطات درجات المبحوثین ممن یستخدمون مواقع L.S.Dنتائج تحلیل 

توي ًعلي مقیاس المشاركة في القضایا المجتمعیة تبعا لمس) توتیر- فیس بوك(التواصل االجتماعي 

  االعتماد علي تلك المواقع في الحصول علي المعلومات حول القضایا المجتمعیة

 منخفض متوسط مرتفع المجموعات

 - - - مرتفع

 - - ٠.٥٢ متوسط

 - ٠.٢٩ ٠.٥٩ منخفض



  

 ١٦٣ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

یتــــضح مــــن الجــــدول الــــسابق اخــــتالف المتوســــطات الحــــسابیة للمجموعــــات التــــي تمثــــل 

لتواصــل االجتمــاعي فــي الحــصول علــي المعلومــات مــستویات اعتمــاد المبحــوثین علــي مواقــع ا

   :L.S.Dحول القضایا المجتمعیة ، حیث أكدت نتائج اختبار 

  أن هنــاك اختالفــا بــین المبحــوثین ذوي مــستوي االعتمــاد علــي مواقــع التواصــل االجتمــاعي

) المتوســط(والمبحــوثین ذوي مــستوي االعتمــاد علــي مواقــع التواصــل االجتمــاعي ) المرتفــع(

، لصالح المبحوثین ذوي مستوي االعتمـاد علـي ٠.٥٢ین المتوسطین الحسابیین بلغ بفرق ب

   .٠.٠٥وهو فرق دال عند مستوى ) المرتفع(مواقع التواصل االجتماعي 

  أن هنــاك اختالفــا بــین المبحــوثین ذوي مــستوي االعتمــاد علــي مواقــع التواصــل االجتمــاعي

) المــنخفض(مواقـع التواصـل االجتمـاعي والمبحـوثین ذوي مـستوي االعتمـاد علـي ) المرتفـع(

، لصالح المبحوثین ذوي مستوي االعتمـاد علـي ٠.٥٩بفرق بین المتوسطین الحسابیین بلغ 

  .٠.٠٥وهو فرق دال عند مستوى ) المرتفع(مواقع التواصل االجتماعي 

 .مما سبق یتضح تحقق صحه الفرض الخامس -

وسطات درجات المبحوثین ممن توجد فروق دالة إحصائیا بین مت: " الفرض السادس

علي مقیاس المشاركة في ) توتیر-فیس بوك(یستخدمون مواقع التواصل االجتماعي 

ًالقضایا المجتمعیة تبعا لمستوي الثقة في تلك المواقع في الحصول علي المعلومات حول 

  ".القضایا المجتمعیة

  )٢٣(جدول 

بین متوسطات درجات المبحوثین ممن یستخدمون  نتائج اختبار تحلیل التباین األحادیلداللة الفروق 

ًعلي مقیاس المشاركة في القضایا المجتمعیة تبعا ) توتیر-فیس بوك(مواقع التواصل االجتماعي 

  لمستوي الثقة في تلك المواقع في الحصول علي المعلومات حول القضایا المجتمعیة

 مصدر التباین
مجموعات 

 المربعات

درجة 

 الحریة

متوسط 

 تالمربعا
 الداللة قیمة ف

 ٢٦.٢٣٠ ٢ ٧٨.٦٨٩ بین المجموعات

 ٨.١٣٣ ٣٩٧ ٣٩٠٣.٦٩١ داخل المجموعات

   ٣٩٩ ٣٩٨٢.٣٨٠ المجموع

٠.٠٥ ٣.٢٢٥ 

ــــار  ــــق اختب ــــائج تطبی ــــشیر نت ــــاین األحــــادي" ت ــــل التب ــــین ": تحلی ــــروق ب ــــي عــــدم وجــــود ف إل

) تـوتیر-فـیس بـوك(متوسـطات درجـات المبحـوثین ممـن یـستخدمون مواقـع التواصـل االجتمـاعي 

ًعلي مقیاس المشاركة في القضایا المجتمعیة تبعـا لمـستوي الثقـة فـي تلـك المواقـع فـي الحـصول 



  

 ١٦٤ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

وهــي قیمــة دالــة ) ٣.٢٢٥" (ف"، حیــث بلغــت قیمــة علــي المعلومــات حــول القــضایا المجتمعیــة

  ).٠.٠٥(ًإحصائیا عند مستوي داللة 

  بیة لمجموعـــــــــاتولمعرفـــــــــة مـــــــــصدر وداللـــــــــة الفـــــــــروق بـــــــــین المتوســـــــــطات الحـــــــــسا

ًالمبحوثین وفقا لمستوي الثقة في مواقـع التواصـل االجتمـاعي فـي الحـصول علـي المعلومـات 

  .حول القضایا المجتمعیة، تم استخدام االختبار البعدي بطریقة أقل فرق معنوي 

  )٢٤(جدول 

اقع  لمعرفة مصدر الفروق بین متوسطات درجات المبحوثین ممن یستخدمون موL.S.Dنتائج تحلیل 

ًعلي مقیاس المشاركة في القضایا المجتمعیة تبعا لمستوي ) توتیر- فیس بوك(التواصل االجتماعي 

  الثقة في تلك المواقع في الحصول علي المعلومات حول القضایا المجتمعیة

أثق فیها بدرجة  أثق فیها بدرجة كبیرة المجموعات

 متوسطة

أثق فیها بدرجة 

 منخفضة
 - - - أثق فیها بدرجة كبیرة

 - - ٠.٦٣ أثق فیها بدرجة متوسطة

 - ٠.٥٢ ٠.٧١ أثق فیها بدرجة منخفضة

یتــــضح مــــن الجــــدول الــــسابق اخــــتالف المتوســــطات الحــــسابیة للمجموعــــات التــــي تمثــــل 

مـستویات ثقــة  المبحــوثین فــي مواقــع التواصــل االجتمـاعي فــي الحــصول علــي المعلومــات حــول 

  :L.S.Dتبار القضایا المجتمعیة ، حیث أكدت نتائج اخ

  أن هناك اختالفا بین المبحوثین الذین یثقـون فـي مواقـع التواصـل االجتمـاعي فـي الحـصول

والمبحـوثین الـذین یثقـون فـي مواقـع )بدرجـة كبیـرة(علي المعلومات حول القضایا المجتمعیـة 

       التواصـــــــل االجتمـــــــاعي فـــــــي الحـــــــصول علـــــــي المعلومـــــــات حـــــــول القـــــــضایا المجتمعیـــــــة 

، لــصالح المبحــوثین الــذین ٠.٦٣بــین المتوســطین الحــسابیین بلــغ بفــرق ) بدرجــة متوســطة(

یثقــــون فــــي مواقــــع التواصــــل االجتمــــاعي فــــي الحــــصول علــــي المعلومــــات حــــول القــــضایا 

  .٠.٠٥وهو فرق دال عند مستوى ) بدرجة كبیرة (   المجتمعیة

  أن هناك اختالفا بین المبحوثین الذین یثقـون فـي مواقـع التواصـل االجتمـاعي فـي الحـصول

والمبحـوثین الـذین یثقـون فـي مواقـع )بدرجـة كبیـرة(علي المعلومات حول القضایا المجتمعیـة 

بدرجــــة (التواصـــل االجتمـــاعي فــــي الحـــصول علــــي المعلومـــات حـــول القــــضایا المجتمعیـــة 

، لصالح المبحـوثین الـذین یثقـون فـي ٠.٧١بفرق بین المتوسطین الحسابیین بلغ ) منخفضة

ــــي ــــة مواقــــع التواصــــل االجتمــــاعي ف ــــضایا المجتمعی ــــي المعلومــــات حــــول الق     الحــــصول عل

 .٠.٠٥وهو فرق دال عند مستوى ) بدرجة كبیرة(

 وبذلك یتضح أن هناك اختالفا بین المبحوثین الذین یثقون في مواقع التواصل 

 )بدرجة متوسطة(المعلومات حول القضایا المجتمعیةاالجتماعي في الحصول علي 

قع التواصل االجتماعي في الحصول علي المعلومات حول والمبحوثین الذین یثقون في موا



  

 ١٦٥ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

، لصالح ٠.٥٢بفرق بین المتوسطین الحسابیین بلغ ) بدرجة منخفضة(القضایا المجتمعیة 

المبحوثین الذین یثقون في مواقع التواصل االجتماعي في الحصول علي المعلومات حول 

 ٠.٠٥وى وهو فرق دال عند مست) بدرجة متوسطة(القضایا المجتمعیة 

  :ومن ثم یتضح عدم تحقق الفرض السادس مما یجعلنا نقبل بالفرض البدیل وهو -

ال  توجد فروق بین متوسطات درجات المبحوثین ممن یـستخدمون مواقـع التواصـل االجتمـاعي "

ًعلــي مقیــاس المــشاركة فــي القــضایا المجتمعیــة تبعــا لمــستوي الثقــة فــي تلــك ) تــوتیر-فــیس بــوك(

  " علي المعلومات حول القضایا المجتمعیةالمواقع في الحصول

  :خاتمة الدراسة

  .تتضمن الخاتمة أهم النتائج التي انتهت إلیها الدراسة، إضافة إلى توصیات الدراسة

  :أهم نتائج الدراسة: ًأوال

ًدائمــا فــي )  تــوتیر–فــیس بــوك (جــاءت نــسبة مــن یــستخدمون مواقــع التواصــل االجتمــاعي  -

مــن إجمــالي مفــردات عینــة % ٧٧,٠، موزعــة بــین %  ٨٣,٠تالمرتبــة االولــي بنــسبة  بلغــ

  .من إجمالي مفردات عینة اإلناث، یلیها أحیانا ثم نادرا% ٨٩,٠الذكور في مقابل 

ــــوك (جــــاءت عــــدد ســــاعات اســــتخدام مواقــــع التواصــــل االجتمــــاعي - مــــن )  تــــوتیر–فــــیس ب

ـــي بنـــسبة ٣ ـــة االول ـــأكثر فـــي المرتب لي مـــن إجمـــا% ٥٢,٠موزعـــة بـــین % ٥٥,٠ســـاعات ف

مـــن إجمـــالي مفـــردات عینــة اإلنـــاث، یلیهـــا فـــي % ٥٨,٠مفــردات عینـــة الـــذكور فـــي مقابــل 

  .ًالمرتبة الثانیة أقل من ساعه یومیا ،وأخیر من ساعة إلى ثالث ساعات یومیا في المرتبة الثالثة

فـیس بـوك (جاءت نـسبة مـن یتـابعون القـضایا المجتمعیـة علـى مواقـع التواصـل االجتمـاعي  -

مـــن % ٣٨,٥، موزعـــة بـــین % ٤١,٠ًا فـــي المرتبـــة االولـــي بنـــسبة  بلغـــت دائمـــ)  تـــوتیر–

مـن إجمـالي مفـردات عینـة اإلنـاث، یلیهـا % ٤٣,٥إجمالي مفردات عینة الذكور في مقابـل 

  .في المرتبة الثانیة أحیانا، ثم نادرا في المرتبة الثالثة

التواصــــل جــــاءت فــــي مقدمــــة  الــــصفحات التــــي تتنــــاول القــــضایا المجتمعیــــة علــــي مواقــــع  -

ًویـشارك بهـا المبحوثـون وفقـا للنـوع ، صـفحه قـضایا سـعودیة ) تـوتیر-فیس بوك(االجتماعي

مـن إجمـالي % ٦٣,٠من إجمالي مفردات عینة الدراسة، موزعة بین % ٥٩,٨بنسبة بلغت 

مــن إجمــالي مفــردات عینــة اإلنــاث، وجــاء فــي % ٥٦,٥مفــردات عینــة الــذكور فــي مقابــل 

صـفحة ا اجتماعیـه وتربویـة سـعودیة ،وجـاء فـي الترتیـب الثالـث الترتیب الثاني صـفحه قـضای

   .قضایا المجتمع السعودي ،وجاء في الترتیب الرابع صفحة قضایا فتیات سعودیات



  

 ١٦٦ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

جاء في مقدمة الفئات التـي یتنـاقش معهـا المبحوثـون حـول القـضایا المجتمعیـة علـي مواقـع  -

ألصـــدقاء المقـــربین بنـــسبة بلغـــت ًوفقـــا للنـــوع ، ا) تـــوتیر-فـــیس بـــوك(التواصـــل االجتمـــاعي 

مــن إجمــالي مفــردات % ٨٠,٥مــن إجمــالي مفــردات عینــة الدراســة، موزعــة بــین % ٨١,٨

مــن إجمــالي مفــردات عینــة اإلنــاث، وجــاء فــي الترتیــب % ٨٣,٠عینــة الــذكور فــي مقابــل 

  .الثاني األسرة ،وجاء في الترتیب الثالث الزمالء، وجاء في المرتبة الرابعة أشخاص جدد 

-فــیس بــوك(ًءت أكثــر القــضایا المجتمعیــة  انتــشارا علــي مواقــع التواصــل االجتمــاعي جــا -

ًمــن وجهــة نظــر المبحــوثین وفقــا للنــوع ، فــي الترتیــب األول قــضایا ارتفــاع تكــالیف ) تــوتیر

% ٧٥.٥مــن إجمــالي مفــردات عینــة الدراســة، موزعــة بــین % ٨١,٨المعیــشة بنــسبة بلغــت 

مـن إجمــالي مفـردات عینــة اإلنــاث، % ٨٨,٠ مقابــل مـن إجمــالي مفـردات عینــة الـذكور فــي

وجـاء فــي الترتیــب الثــاني قــضایا العنــف األسـري، وجــاء فــي الترتیــب الثالــث قــضایا الرشــوة، 

  وجاء في الترتیب الرابع قضایا الغش 

وجــاء فــي الترتیــب الخــامس قــضایا المحــسوبیة وجــاء فــي الترتیــب الــسادس قــضایا الطــالق  -

  . قضایا التفحیط والتهور في قیادة الدرجات الناریة،جاء في الترتیب السابع 

تـنجح أحیانـا )  تـوتیر-فـیس بـوك( جاءت نـسبة مـن یـرون أن مواقـع التواصـل االجتمـاعي- -

، موزعـة % ٩٠.٥في  عالج أي مـن القـضایا المجتمعیـة فـي المرتبـة االولـي بنـسبة بلغـت 

 إجمـالي مفــردات مـن% ٩٠.٥مـن إجمـالي مفـردات عینـة الـذكور فـي مقابـل % ٩٠.٥بـین 

  . عینة اإلناث، یلیها نادرا ثم دائما في المرتبة االخیرة

فـــیس (جـــاءت نـــسبة مـــن یـــرون أن المعلومـــات المقدمـــة عبـــر مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي  -

، % ٥٨.٥حــول القــضایا المجتمعیــة حدیثــة فــي المرتبــة االولــي بنــسبة بلغــت ) تــوتیر-بــوك

مــن إجمــالي % ٥٩.٥الــذكور فــي مقابــل مــن إجمــالي مفــردات عینــة % ٥٧,٥موزعــة بــین 

مفردات عینة اإلناث، وجاء في المرتبة الثانیة بالتساوي أن المعلومات المقدمـة عبـر مواقـع 

حــول القــضایا المجتمعیــة هادفــة وســطحیة بنــسبة ) تــوتیر-فــیس بــوك(التواصــل االجتمــاعي 

  .لكال منهما% ٢٠.٨

ایا المجتمعیـــة علــي مواقــع التواصـــل جــاء دور المبحــوثین تجــاه المنـــشورات المتعلقــة بالقــض -

 like"ًوفقــا للنــوع ، فــي الترتیــب األول أســجل إعجــابي بهــا ) تــوتیر-فــیس بــوك(االجتمــاعي

مــــن % ٨٢.٠مــــن إجمــــالي مفــــردات عینــــة الدراســــة، موزعــــة بــــین % ٨١,٠بنــــسبة بلغــــت 

من إجمـالي مفـردات عینـة اإلنـاث، وجـاء % ٨٠,٠إجمالي مفردات عینة الذكور في مقابل 



  

 ١٦٧ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

،ثـــم أســــتفید منهــــا وال %٧٠,٠ بنـــسبة بلغــــت comment"الترتیــــب الثـــاني أعلــــق علیهــــا فـــي 

مـن إجمـالي مفـردات عینـة الدراسـة، وجـاء % ٣٥,٣أشارك فـي المرتبـة الثالثـة بنـسبة بلغـت 

ٕفي الترتیب الرابع استفید منها وأحاول أجد حلـول لهـا مـع المحیطـین بـي وایـصالها للجهـات 

،وجاء فـي الترتیـب الخـامس أخبـر بهـا % ٣٢,٨ بنسبة بلغت المختصة بالقضایا المجتمعیة

مـن إجمـالي مفـردات عینـة % ٢٨,٠أصدقائي ومعارفي خارج نطاق األنترنت بنـسبة بلغـت 

  % .١٢,٠ بنسبة بلغت share"الدراسة، وجاء في الترتیب السادس امررها لآلخرین 

فـي الحـصول ) وتیرت-فیس بوك(جاءت نسبة من یعتمدون علي مواقع التواصل االجتماعي -

علي المعلومات حـول القـضایا المجتمعیـة بدرجـة متوسـطة فـي المرتبـة االولـي بنـسبة بلغـت 

% ٥١.٥مــن إجمــالي مفــردات عینــة الــذكور فــي مقابــل % ٥٠.٠، موزعــة بــین % ٥٠.٨

  .من إجمالي مفردات عینة اإلناث، یلیها بدرجة منخفضة، ثم بدرجة كبیرة في المرتبة الثالثة

 من یثقون في المعلومات التي یحصلون علیهـا حـول القـضایا المجتمعیـة علـي جاءت نسبة -

بدرجــة متوســطة فــي المرتبــة االولــي بنــسبة ) تــوتیر-فــیس بــوك(مواقــع التواصــل االجتمــاعي

ــــي مقابــــل % ٤٦,٥، موزعــــة بــــین % ٤٩,٠بلغــــت ــــة الــــذكور ف ــــردات عین مــــن إجمــــالي مف

 منخفـــضة فـــي المرتبـــة الثانیـــة مـــن إجمـــالي مفـــردات عینـــة اإلنـــاث، یلیهـــا بدرجـــة% ٥١,٥

  .في المرتبة الثالثة% ٥,٠،ثم یلیها بدرجة كبیرة بنسبة  بلغت %٤٦,٠بنسبة

جــاءت نــسبة مــن یطلعــون فقــط عنــد تــسلمهم منــشور یــدعو للمــشاركة فــي بعــض القــضایا  -

فــي المرتبــة األولــي بنــسبة ) تــوتیر-فــیس بــوك (المجتمعیــة علــي مواقــع التواصــل االجتمــاعي

مــــن إجمــــالي مفــــردات عینــــة الــــذكور فــــي مقابــــل % ٥٩.٠موزعــــة بــــین ، % ٦٠.٣بلغــــت 

من إجمالي مفردات عینة اإلنـاث، یلیهـا فـي المرتبـة الثانیـة مـن یـشاركون بفعالیـة % ٦١.٥

عنــد تــسلمهم منــشور یــدعو للمــشاركة فــي بعــض القــضایا المجتمعیــة علــي مواقــع التواصــل 

ا جـاء مـن یبـدون عـدم االهتمـام ، بینمـ% ٢٢,٨بنـسبة بلغـت ) توتیر-فیس بوك(االجتماعي

عنــد تــسلمهم منــشور یــدعو للمــشاركة فــي بعــض القــضایا المجتمعیــة علــي مواقــع التواصــل 

، وجـاء فـي المرتبـة % ١٥,٥في المرتبة الثالثـة بنـسبة بلغـت ) توتیر-فیس بوك(االجتماعي

الرابعـــة مـــن یقومـــون بحـــذف المنـــشور أو حظـــره عنـــد تـــسلمهم منـــشور یـــدعو للمـــشاركة فـــي 

  %.١,٥بنسبة بلغت ) توتیر -فیس بوك (ض القضایا المجتمعیة علي مواقع التواصل االجتماعيبع

مــن ) تــوتیر-فــیس بــوك (جــاءت االســتراتیجیة التــي تقــوم بهــا شــبكات التواصــل االجتمــاعي -

أجـــل تحفیـــز الـــشباب الجـــامعي نحـــو المـــشاركة فـــي القـــضایا المجتمعیـــة مـــن وجهـــة نظـــر 



  

 ١٦٨ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

تیــب األول تعمــل علــي زیــادة الــوعي الثقــافي بنــسبة بلغــت ًالمبحــوثین وفقــا للنــوع ، فــي التر

مــن إجمــالي مفــردات % ٥٤,٥مــن إجمــالي مفــردات عینــة الدراســة، موزعــة بــین % ٥٣,٠

مـــن إجمـــالي مفـــردات عینـــة اإلنـــاث، یلیهـــا فـــي الترتیـــب % ٥١,٥عینـــة الـــذكور فـــي مقابـــل 

، وجـاء % ٥١,٣غـت الثاني تتیح فرصة المشاركة فـي مناقـشة القـضایا المجتمعیـة بنـسبة بل

فـي الترتیـب الثالــث تعتبـر نافــذه لحریـة التعبیــر بطالقـه عــن القـضایا المجتمعیــة الـسائدة فــي 

،وجاء في الترتیب الرابـع تعمـل علـي تقریـب وجهـات النظـر % ٤٨.٨المجتمع بنسبة بلغت 

،وجاء في الترتیب الخامس تعمل علـي فـتح % ٤٧,٠حول القضایا المجتمعیة بنسبة بلغت 

مـــن إجمـــالي % ١٩.٥ تواصـــل مباشـــرة مـــع المـــسئولین وصـــناع القـــرار بنـــسبة بلغـــت قنـــوات

ـــسادس تـــشكل مجموعـــات ضـــاغطة لحـــل بعـــض  ـــة الدراســـة، وفـــي الترتیـــب ال مفـــردات عین

،وجــاء فــي الترتیــب الــسابع تعتبــر قنــاة اتــصالیة % ١٧,٣القــضایا المجتمعیــة بنــسبة بلغــت 

  % .١٣,٥لتشكیل رأیي الخاص بنسبة بلغت 

م القضایا المجتمعیة التي یهتم بمتابعتها المبحوثون ویبدون الرأي فیها مـن خـالل جاءت أه -

ًوفقـــا للنـــوع فـــي الترتیـــب األول القـــضایا ) تـــوتیر-فـــیس بـــوك(شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي

% ٨٥.٥من إجمالي مفردات عینة الدراسة، موزعـة بـین % ٨٢,٠االجتماعیة بنسبة بلغت 

مــن إجمــالي مفــردات عینــة اإلنــاث % ٧٨,٥فــي مقابــل مــن إجمــالي مفــردات عینــة الــذكور 

،وجاء فـي الترتیـب الثالـث % ٦١,٣وجاء في الترتیب الثاني القضایا السیاسیة بنسبة بلغت 

،وجاء في الترتیـب الرابـع القـضایا الثقافیـة بنـسبة % ٤٨.٣القضایا االقتصادیة بنسبة بلغت 

ي الترتیــب الخــامس القــضایا مــن إجمــالي مفــردات عینــة الدراســة، وجــاء فــ% ٣٠,٥بلغــت 

،وجــاء فــي الترتیــب الــسادس القــضایا الریاضــیة بنــسبة بلغــت % ٢٨,٨الدینیــة بنــسبة بلغــت 

  .من إجمالي مفردات عینة الدراسة% ١٢.٨

جــــاءت  اســـــتجابات المبحــــوثین علـــــي مقیـــــاس التــــأثیرات الناتجـــــة عــــن التعـــــرض للقـــــضایا  -

  ). توتیر-فیس بوك(المجتمعیة علي مواقع التواصل االجتماعي 

فیما یتعلـق بالتـأثیرات المعرفیـة جـاءت تـساعد فـي ترتیـب اولویـاتي تجـاه القـضایا التـي : ًأوال -

، وجــاءت تــشكیل اتجــاهي تجــاه ٢,٤٧أفــضل متابعتهــا فــي الترتیــب األول بمتوســط حــسابي 

بعـــض الموضـــوعات والقـــضایا المثـــارة فـــي مجتمعـــي فـــي الترتیـــب الثـــاني بمتوســـط حـــسابي 

لـــه الغمـــوض حــول العدیـــد مـــن القـــضایا المجتمعیــة فـــي الترتیـــب الثالـــث ، وجــاءت إزا٢,٣٨

   .٢,٣٣بمتوسط حسابي 



  

 ١٦٩ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

ــا - فیمــا یتعلــق بالتــأثیرات الوجدانیــة جــاءت تــسبب لــي شــعور بــالفتور والالمبــاالة تجــاه : ًثانی

، وجاءت تسبب لي بعـض القلـق ٢.٦٦قضایا المجتمع في الترتیب األول بمتوسط حسابي 

  .٢.٦٥لك القضایا المجتمعیة في الترتیب الثاني بمتوسط حسابي والخوف من استمرار ت

فیما یتعلـق بالتـأثیرات الـسلوكیة جـاءت تخلـق لـدي رغبـه بالحمـاس والمـشاركة بفعالیـة : ًثالثا -

، وجــاءت تخلــق ٢.٥٧فــي إیجــاد حلــول لهــذه القــضایا فــي الترتیــب األول بمتوســط حــسابي 

ل من القضایا المجتمعیـة فـي الترتیـب الـسابع لدي رغبه في الخمول وتجنب القیام بأي تفاع

  .٢.٤٢بمتوسط حسابي 

جــاءت اســتجابات المبحــوثین علــي مقیــاس المـــشاركة فــي القــضایا المجتمعیــة علــي مواقـــع  -

، حیـــث جـــاءت أشـــعر باالرتیـــاح عنـــدما أشـــارك )تـــوتیر-فـــیس بـــوك(التواصـــل االجتمـــاعي 

وري معاقبه العامـل المقـصر زمالئي في عمل ناجح في الترتیب األول ، وجاءت من الضر

في عمله في الترتیب الثاني ، وجاءت تنمیة المجتمع مسئولیة كل مـواطن فیـه فـي الترتیـب 

الثاني مكرر ، وجاءت نجاح أي جماعه فـي أي عمـل تقـوم بـه یتطلـب التعـاون بـین جمیـع 

أعــضائها فــي الترتیــب الثالــث ، وجــاءت عنــدما أكلــف بعمــل أبــذل فیــه قــصار جهــدي فــي 

تیب الرابع ، وجاءت من واجبات كل مواطن أن یفهم خطط التنمیـة المجتمعیـة فـي بلـده التر

في الترتیب الرابع مكرر ، وجاءت احب ان اعمل ما تتفق علیه جماعه انا عـضو بهـا فـي 

الترتیــب الخــامس ، وجــاءت إذا لــم توجــد رقابــة شــدیدة ومــستمرة علــي كــل فــرد فإنــه ســوف 

دس وجاءت من واجب كل مـواطن أن یقـدم مقترحاتـه لحـل یهمل في عمله في الترتیب السا

قـضایا مجتمعــه فـي الترتیــب الـسابع ، وجــاءت كـل فــرد یـستطیع ان یــشارك فـي حــل قــضایا 

، وجــاءت أحــب أن أوضــح لزمالئـــي ٢.٣٨مجتمعــه فــي الترتیــب الثــامن بمتوســط حــسابي 

ري ان یقـضي بعض القضایا المجتمعیة في بلدنا في الترتیب التاسـع ، وجـاءت مـن الـضرو

الــشباب الجــامعي جــزءا مــن عطلــتهم الــصیفیة فــي معــسكر لخدمــة مجــتمعهم فــي الترتیــب 

العاشـر ، وجـاءت أشـارك زمالئـي فـي الحـدیث عـن التنمیـة المجتمعیـة فـي الترتیـب الحـادي 

ـــیس مـــن الـــضروري أن یتنـــازل الـــشخص عـــن بعـــض حقوقـــه فـــي ســـبیل  عـــشر ،وجـــاءت ل

لثــاني عــشر، وجــاءت عنــدما أشــترك فــي عمــل مــع مــساعده مــن یهمــه امــرهم فــي الترتیــب ا

زمالئــي أحــب أن یتحــدث الجمیــع عمــا أعمــل فــي الترتیــب الثالــث عــشر ، وجــاءت أفــضل 

العمل منفرد عن العمل في جماعـه فـي الترتیـب الرابـع عـشر ، وجـاءت تغـضبني معارضـة 

زمالئــي ألرائــي عنــدما نكــون مــشتركین فــي عمــل فــي الترتیــب الخــامس عــشر، وجــاءت ال 
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وجــاءت  أحــب ان أتحــدث عــن القــضایا المجتمعیــة فــي بلــدي فــي الترتیــب الــسادس عــشر ،

متابعـــه الـــصفحات المتعلقـــة بالقـــضایا المجتمعیـــة علـــي مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي یبعـــث 

وجــــاء القــــضاء علــــي بعــــض المــــشكالت  الملــــل إلــــي نفــــسي فــــي الترتیــــب الــــسابع عــــشر ،

 وارتفاع تكالیف المعیـشة مـسئولیة الحكومـة المجتمعیة كالمحسوبیة والرشوة والغش والطالق

وجـــاء فـــي الترتیـــب التاســـع عـــشر االشـــتراك فـــي عمـــل  وحـــدها فـــي الترتیـــب الثـــامن عـــشر ،

مجتمعــي مــع جماعــه امــر یــضایقني ،وجــاءت المــساهمة فــي حــل المــشاكل التــي تنــشأ فــي 

المجتمع من حولي ضـیاع وقـت فـي الترتیـب العـشرون ،وجـاءت بعـض القـضایا المجتمعیـة 

 ال یمكــــن حلهــــا ألن المحــــاوالت الــــسابقة لحلهــــا فــــشلت فــــي المرتبــــة الحادیــــه والعــــشرون ،

وجاءت في المرتبـة الثانیـة والعـشرون مناقـشه القـضایا المجتمعیـة وتبـادل الـرأي فیهـا یعطـل 

حلهــا ،وجــاءت لــیس مــن الــضروري متابعــه القــضایا والتغییــرات التــي تجــري فــي بلــدنا فــي 

 ،وجــــاءت فـــــي المرتبــــة الرابعــــة والعـــــشرون واالخیــــرة الـــــشخص المرتبــــة الثالثــــة والعـــــشرون

  .المخلص في عمله یفید نفسه فقط ولیس المجتمع 

توجد عالقة ارتباطیـه دالـة إحـصائیا بـین معـدل اسـتخدام "تحقق صحه الفرض األول القائل  -

، ومــستوي االعتمــاد علیهــا فــي )تــوتیر-فــیس بــوك(المبحــوثین لمواقــع التواصــل االجتمــاعي

  ". علي المعلومات حول القضایا المجتمعیةالحصول

توجد عالقـة ارتباطیـه دالـة إحـصائیا بـین كـل مـن معـدل "تحقق صحه الفرض الثاني القائل  -

، ومـــستوي االعتمـــاد )تـــوتیر-فـــیس بـــوك(اســـتخدام المبحـــوثین لمواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي

       فــــــيعلیهــــــا فــــــي الحــــــصول علــــــي المعلومــــــات حــــــول القــــــضایا المجتمعیــــــة ، والمــــــشاركة 

  .القضایا المجتمعیة

 تحقق صحة الفرض الثالـث جزئیـا حیـث اتـضح عـدم وجـود فـروق بـین متوسـطات درجـات  -

المبحــوثین علــي مقیــاس التــأثیرات المعرفیــة الناتجــة عــن التعــرض للقــضایا المجتمعیــة علــي 

" ت"ًتبعــــا للنــــوع ، حیــــث بلغــــت قیمــــة )  تــــوتیر-فــــیس بــــوك(مواقــــع التواصــــل االجتمــــاعي 

  ).٠.٠٥(ًقیمة غیر دالة إحصائیا عند مستوي داللة وهي ) ٠.١٥٠(

  جــود فــروق بــین متوســطات درجــات المبحــوثین علــي مقیــاس التــأثیرات الوجدانیــة الناتجــة  -

ًتبعـا )  تـوتیر-فـیس بـوك(عن التعرض للقضایا المجتمعیة علي مواقع التواصل االجتمـاعي 

 ).٠.٠٥(ًیا عند مستوي داللة وهي قیمة دالة إحصائ) ١.٩٧٠" (ت"للنوع ، حیث بلغت قیمة 
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وجود فروق بین متوسطات درجات المبحوثین علي مقیاس التـأثیرات الـسلوكیة الناتجـة عـن  -

ًتبعـا للنـوع ) توتیر-فیس بوك(التعرض للقضایا المجتمعیة علي مواقع التواصل االجتماعي 

  ).٠.٠٠١(ًوهي قیمة دالة إحصائیا عند مستوي داللة ) ٣.٤٤٢" (ت"، حیث بلغت قیمة 

توجـــد فـــروق دالـــة إحـــصائیا بـــین متوســـطات درجـــات " تحقـــق صـــحه الفـــرض الرابـــع القائـــل  -

علــي مقیــاس ) تــوتیر-فــیس بــوك(المبحــوثین ممــن یــستخدمون مواقــع التواصــل االجتمــاعي 

  . ًالمشاركة في القضایا المجتمعیة تبعا للنوع

وســطات درجــات توجــد فــروق دالــة إحــصائیا بــین مت" تحقــق صــحه الفــرض الخــامس القائــل  -

علــي مقیــاس ) تــوتیر-فــیس بــوك(المبحــوثین ممــن یــستخدمون مواقــع التواصــل االجتمــاعي 

ًالمــشاركة فــي القــضایا المجتمعیــة تبعــا لمــستوي االعتمــاد علــي تلــك المواقــع فــي الحــصول 

  . علي المعلومات حول القضایا المجتمعیة

بــین متوســطات درجــات توجــد فــروق دالــة إحــصائیا " لــم ثبــت صــحة الفــرض الــسادس القائــل -

علــي مقیــاس ) تــوتیر-فــیس بــوك(المبحــوثین ممــن یــستخدمون مواقــع التواصــل االجتمــاعي 

ًالمــشاركة فــي القــضایا المجتمعیــة تبعــا لمــستوي الثقــة فــي تلــك المواقــع فــي الحــصول علــي 

 ".المعلومات حول القضایا المجتمعیة

  :توصیات الدراسة: ًثانیا

  :ج التي توصلت إلیها الدراسة تقترح الباحثة ما یلىبناء على مناقشة أهم النتائ

زیادة االهتمام بالقضایا المجتمعیة علي مواقع التواصل االجتماعي وذلك باستخدام طرق  -١

وأسالیب متنوعه في عرض تلك القضایا بالشكل الذي یعمل علي جذب مستخدمي تلك 

  .المواقع ویحفزهم علي المشاركة بفعالیة في تلك القضایا

نشاء الصفحات المتعددة والمجموعات علي مواقع التواصل االجتماعي والتي من إ-٢ -٢

خاللها یتم تقدیم العدید من المعلومات المتنوعة والهادفة عن القضایا المجتمعیة علي 

اختالفها داخل المجتمع باعتبار ان مواقع التواصل االجتماعي من أكثر المواقع إقباال 

  .واستخداما من قبل الشباب

توظیف مواقع التواصل االجتماعي بشكل اكثر فعالیة بما لدیها من إمكانیات وتأثیر -٣ -٣

  .من أجل العمل علي معالجة القضایا المجتمعیة
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حث الشباب من خالل المنشورات والملصقات واإلعالنات علي مواقع التواصل -٤ -٤

اهمة في االجتماعي من أجل دعوتهم للمشاركة بفعالیة في القضایا المجتمعیة والمس

اقتراح الحلول لهذه القضایا باعتبارهم جزء ال یتجزأ من هذا المجتمع وان تلك القضایا 

  .تمثل عقبة في سبیل تحقیق التنمیة المستدامة لمجتمعاتهم

تخصیص صفحات علي مواقع التواصل االجتماعي یلتقي فیها الشباب من مستخدمي -٥ -٥

تمع ومتخذي القرار ولهم عالقة بالقضایا مواقع التواصل االجتماعي والمسئولین في المج

المجتمعیة المختلفة ویتم من  خاللها حوارات مفتوحه ومناقشات مع الشباب حول القضایا 

المجتمعیة واالستماع آلرائهم ووجهات نظرهم لحل تلك القضایا من أجل تحقیق تنمیة 

    .مستدامه لمجتمعاتهم معا

ات والجهات المسئولة حول أهمیه مواقع التواصل توجیه نظر القائمین علي اتخاذ القرار-٦ -٦

االجتماعي وضرورة االستعانة بها كمكمل لجهودهم من أجل دعم واستمرار مسیرة التنمیة 

  .المستدامة للمجتمع
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