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مستخلص
 ويؤكــد ذلك،تقــوم شــبكات التواصــل االجتماعــي بــدور مهــم فــي تشــكيل الــرأي العــام لــدى مســتخدمي شــبكات التواصــل االجتماعــي
ـرف دور شــبكات التواصــل
ّ  ومــن هنــا جــاءت هــذه الدراســة لتعـ،اإلقبــال المتزايــد مــن قبــل شــرائح المجتمــع المختلفــة لتلــك الشــبكات
.االجتماعــي فــي تشــكيل الــرأي العــام لــدى طلبــة الجامعات الســعودية
 حيــث درس جمهور المســتخدمين، وقــد لجــأ الباحــث فيهــا إلــى المنهج المســحي،وتوصــف هــذه الدراســة ضمــن الدراســات الوصفيــة
ســؤاال) ُو ّزعــت علــى عينــة20(  مــن خــال اســتبانة مكونــة مــن،لشــبكات التواصــل االجتماعــي مــن الشــباب فــي جامعــة أم القــرى
.الدراســة مــن المبحوثين
 مــن مســتخدمي شــبكات التواصــل االجتماعــي لديهــم مســتوى مرتفــع فــي تشــكيل%41.86  أن نســبة-:وقــد توصلــت الدراســة إلــى
 مــن مســتخدمي شــبكات التواصــل االجتماعــي لديهــم مســتوى متوســط فــي تشــكيل الــرأي%55.23  وأن نســبة،الــرأي العــام
. مــن مســتخدمي شــبكات التواصــل االجتماعــي لديهــم مســتوى منخفــض فــي تشــكيل الــرأي العــام%2.91  وأن نســبة،العــام
وكشــفت الدراســة أيضــا عــن وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات المبحوثيــن علــى مقيــاس دور شــبكات
.التواصــل االجتماعــي فــى تشــكيل الــرأي العــام لــدى الطــاب تبعا ً الختالف مســتويات اســتخدام شــبكات التواصل االجتماعــي المختلفة
. شباب الجامعات، الرأي العام، شبكات التواصل االجتماعي:كلمات مفتاحية

The Role of Social Communication Networks in Constructing Public Opinion
among Students at Saudi Arabian Universities
(Umm AlQura University as a model)
Osamah Ghazi Almadani
Abstract
The study aimed to investigate the role of social communication networks in constructing public opinion among
students at Saudi Arabian Universities.
This study is descriptive in nature and used the survey method. The sample of the study consisted of N 200
students from Umm Alqura university from the practical and theoretical colleges (College of social sciencesColleges of medical sciences- Colleges of applied sciences). The tools of the study included a questionnaire
– public opinion construction scale for the students at Saudi Arabian universities. The results of the study
indicated that a high level percentage in constructing public opinion came from the students who used the
social communication websites which was 41.86%, where the intermediate level was 55.23%, while the low
level was 2.91%.The results showed also that there is a statistically significant difference between the mean
score of the study sample in the scale of the role of social communication networks in constructing public
opinion among the students according to the different levels in using different social communication networks.
There is a statistically significant difference between the mean score of the study sample in the scale of the
role of social communication networks in using social communication through the internet according to the
different level of experience in using the internet among the participants.
keywords: Social Networks, Public Opinion, University Students, Role.
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أسامة المدني

مقدمة
ســاعدت تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــال الرقميــة علـ�ى
ربــط التواصــل بيــن الشــعوب بمختلــف توجهاتهــا الحضاريـ�ة
متجــاوزة بذلــك الحــدود السياســية والجغرافيــة ،والعزلـ�ة
الحضاريــة التــي كانــت تعيشــها معظــم المجتمعــات البشـ�رية،
إذ يشــهد عالمنــا المعاصــر تحــوالت كبيــرة فــي تكنولوجيـ�ا
االتصــال ،تؤثــر فــي العالقــات السياســية واالقتصاديــة ،وفـ�ي
أنمــاط التفكيــر فــي المجتمعــات المختلفــة ،وقــد قامــت شـ�بكات
التواصــل االجتماعــي الرقميــة وال تــزال بــدور فاعــل فـ�ي
مــد اإلنســان بكثيــر مــن المعلومــات والمواقــف واالتجاهـ�ات،
مســاهمة بذلــك فــي تشــكيل وعيــه وبإعــداده ليكــون أكثــر قـ�درة
علــى التأثيــر فــي اآلخريــن واســتمالتهم ،فهــي تقــدم تعلــم اللغـ�ات
وتســهم فــي ترجمــة المعلومــات مــن اللغــة العربيــة وإليهــا؛ مــن
أجــل تســهيل عمليــة التواصــل بيــن الشــباب ٕوازالــة الفــوارق
الحضاريــة ،فضــا عــن تميــز هــذه الشــبكات بعــدة مميـ�زات
منهــا التشــاركية والتفاعليــة والحضــور الدائــم غيــر المــادي.
وقــد أدى تزايــد عــدد المشــتركين فــي تلــك الشــبكات الرقميـ�ة
ال ســيما الشــباب العربــي إلــى تصاعــد تأثيرهــا ودورهــا فـ�ي
المجتمــع والتحــوالت الجاريــة ،وزيــادة مســتوى منافسـ�تها
لوســائل اإلعــام التقليديــة فــي تشــكيل الــرأي العــام حـ�ول
العديــد مــن القضايــا السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيـ�ة،
فقــد اســتطاعت شــبكات التواصــل االجتماعــي الرقميــة ،إبـ�راز
األحــداث الجاريــة فــي العالــم بصــورة أكثــر فاعليــة مــن اإلذاعة
والتلفزيــون وغيرهمــا مــن الوســائل اإلعالميــة (مرســي،
مشــري.)157 2012: ،
وتميــز اإلعــام اإللكترونــي بــدور الفــرد كفاعــل فــي صياغتــه
وتشــكيله وانتشــاره ،وظهــرت الشــبكات االجتماعيــة كأحــد
روافــد ذلــك اإلعــام الجديــد مــع الحريــة التــي تتيحهــا فــي
اختيــار الموضــوع وتحريــر النــص والحجــم وســهولة البــث وقلة
التكلفــة ،مــع إمكانيــة تجاهــل المصــدر والقــدرة علــى التحــول
مــن االحتجــاج الشــخصي لتوجيــه الــرأي العــام والحشــد عبــر
مجموعــات أو صفحــات علــى «الفيــس بــوك» ،وبخاصــة مــع
تجــاوز الحــدود بيــن الخــاص والعــام ،وبيــن المســتوى الداخلــي
للدولــة ومــا بيــن المســتوى الدولــي (محمديــن.)647 :2012 ،
والمملكــة العربيــة الســعودية كأحــد مجتمعــات العالــم المعاصـ�ر
لــم تكــن بعيــدة عــن هــذه الثــورة فهــي تشــهد منــذ عــدة عقــود
إقبــاال كبيــرا فــي مجــال التحــول إلــى مجتمــع تقنــي يقــوم علـ�ى
االســتفادة مــن المزايــا التــي تقدمهــا تقنيــة االتصــال بشـ�كل
خــاص والتقنيــة الحديثــة بشــكل عــام فــي جميــع المياديـ�ن،

لمواكبــة عصــر المعلومــات الــذي فــرض علــى الجميــع ،وحتـ�ى
ال تجــد نفســها فــي عزلــة عــن بقيــة دول العالــم.
وقــد وفــرت ثــورة االتصــاالت والتكنولوجيــا الحديثــة مــا يعــرف
بالسياســة االفتراضيــة التــي تمثلــت فــي زيــادة انتشــار ظاهــرة
المدونــات الشــخصية ،وبعــض مواقــع التواصــل االجتماعــي
مثــل :الفيــس بــوك ويوتيــوب وتويتــر وغيــر ذلــك ،وهــي
الوســائل واآلليــات التــي تمكــن عــددا ً كبيــرا ً مــن المواطنيــن فــي
جميــع أنحــاء العالــم ،وغالبيتهــم مــن طلبــة الجامعــات والمــدارس
والشــباب ،مــن التعبيــر عــن آرائهــم ومطالبهــم ومحاولــة
الحصــول علــى حقوقهــم المنتهكــة أو المســلوبة مــن خاللهــا.
()Helmake And Steven Levitsky., 2004: 725- 740
وعلــى هــذا وانطالقــا مــن الــدور الفاعــل والمؤثــر لهذه الشــبكات
تأتــي هــذه الدراســة التــي تنتمــي إلــى البحــوث الوصفيــة لتــدرس
واقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي ،وتناولهــا لألحــداث
والظواهــر والمواقــف واآلراء ،وتحليلهــا وتفســيرها لمعرفــة
تأثيرهــا فــي تشــكيل الــرأي العــام لــدى طلبــة الجامعــات
الســعودية.

مشكلة الدراسة
مــن كل مــا ســبق يمكننــا بلــورة مشــكلة الدراســة فــي اإلجابــة
عــن مجموعــة مــن التســاؤالت واالفتراضــات العلميــة التــي
يمكــن طرحهــا فــي إطــار التســاؤل البحثــي التالــي :مــا طبيعــة
الــدور الــذي يمكــن أن تقــوم بــه شــبكات التواصــل االجتماعــي
فــي تشــكيل الــرأي العــام لــدى طلبــة الجامعــات الســعودية؟
ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
1-1مــا أهــم أســباب اســتخدام المبحوثيــن لشــبكات التواصــل
االجتماعــي؟
2-2مــا أهــم الموضوعــات التــي يحــرص المبحوثــون علــى
متابعتهــا فــي شــبكات التواصــل االجتماعــي؟
3-3مــا أكثــر القضايــا أهميــة بالنســبة للمبحوثيــن فــى المتابعــة
عبــر شــبكات التواصــل االجتماعــي؟
4-4م��ا موقــف المبحوثيــن حــول العبــارات التــي تقيــس دور
شــبكات التواصــل االجتماعــي فــي تشــكيل الــرأي العــام؟
5-5م��ا أهــم ســلبيات شــبكات التواصــل االجتماعــي مــن وجهــة
نظــر المبحوثيــن؟
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أهمية الدراسة

اإلطار النظري

تكمن أهمية الدراسة في اآلتي:

مدخل االستخدامات واإلشباعات:

1-1أنهاــ تعنــى بدراســة دور شــبكات التواصــل االجتماعـ�ي فـ�ي
تشــكيل الــرأي العــام لــدى طلبــة الجامعــات الســعودية.

تعتمــد الدراســة فــى إطارهــا النظــرى علــى مدخل االســتخدامات
واإلشــباعات ،وقــد نشــأ هــذا المدخــل فــى زمــن ســيادة االعتقــاد
بالتأثيــرات المتوســطة لوســائل اإلعــام ،ويعتبــر هــذا المدخــل
نقطــة تحــول مهمــة فــى دراســات اإلعالم ،حيــث تحول التســاؤل
الرئيــس مــن مــاذا تفعــل وســائل اإلعــام بالجمهــور؟ وإلــى مــاذا
يفعــل الجمهــور بوســائل اإلعــام؟ ويقــوم المدخــل علــى مقولــة
رئيســية وهــي :أن الجمهــور يختــار وســيلة إعالميــة معينــة أو
رســالة إعالميــة معينــة؛ إلشــباع حاجــة أو حاجــات معينــة لديــة.

4-4تكمــن أهميــة الدراســة فــي كونهــا مــن الدراســات التــي
تناولــت دور شــبكات التواصــل فــي تعبئــة الــرأي العــام
لــدى الشــباب ،إضافــة إلــى أهميــة هــذه الشــبكات فــي تشــكيل
الــرأي العــام وتكوينــه ،إذ تعــد إحــدى مســتجدات تكنولوجيــا
الــرأي العــام فــي الحصــول علــى المعلومــات اإللكترونيــة
المفيــدة ،التــي تخــدم القضايــا االجتماعيــة والسياســية بمــا
تتضمنــه مــن مــواد نصيــة ورســوم وصــور ثابتــة ومتحركــة
وغيــر ذلــك.

 -1اكتشاف كيفية استخدام األفراد لوسائل االتصال.

2-2تأتــي أهميــة الدراســة مــن خــال محاوالتهــا الوصــول إلــى
تأثيــرات شــبكات التواصــل االجتماعــي فــي الــرأي العــام،
والكشــف عــن مواطــن القــوة والضعــف التــي تعكســها هــذه
الشــبكات حتــى يمكــن تالفــي تأثراتهــا الســلبية.

3-3قــدرة شــبكات التواصــل االجتماعــي على حشــد الشــباب نحو
فكــرة أو موضــوع أو قضيــة أو حــدث معيــن ،مــن خــال
()Rizkallah, Elias G.; Razzouk, Nabil Y.2006.67
الصفحــات التــي تُنشــأ لهــذا الســبب ،ويُنشــر فيهــا العديــد مــن
ويسعى مدخل االستخدامات واإلشباعات إلى تحقيق األهداف
الحقائــق واآلراء والمعلومــات ،ويشــترك فيهــا المســتخدمون
		
التالية:
ويتفاعلــون معهــا ممــا يزيــد مدركاتهــم ووعيهــم وإبــداء
)عبد الحميد)200 :2000 ،
آرائهــم بــكل حريــة.

أهداف الدراسة
تكمن أهداف الدراسة في اآلتي:
1-1معرفــة دور شــبكات التواصــل االجتماعــي فــي تشــكيل
الــرأي العــام لــدى طلبــة الجامعــات الســعودية.
ـرف القضايــا التــي يتداولهــا طلبــة الجامعــات الســعودية
2-2تعـ ُّ
فــي شــبكات التواصــل االجتماعــي.

 -2تفســير دوافــع التعــرض لوســيلة معينــة مــن وســائل االتصــال
والتفاعــل الــذي يحــدث نتيجــة هــذا التعــرض.
 -3تأكيــد نتائــج اســتخدام وســائل االتصــال بهــدف الفهــم األعمــق
لعمليــة االتصــال الجماهيري.
ـرف دور المتغيــرات الوســيطة وتأثيرهــا فــي اســتخدامات
 -4تعـ ُّ
أفــراد الجمهــور لوســائل اإلعــام واإلشــباعات المتحققــة لهــم
مــن تلــك الوســائل.
ويركــز هــذا المدخــل علــى مجموعــة مــن االفتراضــات التــي
تشــكل مدخــل االســتخدامات واإلشــباعات ،وهــي:
()Cummings, Nicholas Michael.2008. 54

 –1جمهــور وســائل االتصــال إيجابــي ،فهــو يختــار وينتقــي
مــن وســائل االتصــال ورســائلها مــا يفضلــه ومــا يتفــق مــع
اهتماماتــه.

ـرف أســباب ارتيــاد طلبــة الجامعــات الســعودية شــبكات
3-3تعـ ُّ
التواصــل االجتماعــي.

 –2الفــروق الفرديــة لألفــراد ،وهــي التــي تتحكــم فــي حاجاتهــم
واختياراتهــم لوســائل اإلعــام ورســائلها.

تعــرف مــدى االســتفادة التــي يحققهــا طلبــة الجامعــات
ُّ 4-4
الســعودية مــن مواقــع التواصــل االجتماعــي.

 –3تأكيــد أن الجمهــور هــو الــذي يختــار الرســائل والمضمــون
الــذي يشــبع حاجاتــه ،فاألفــراد هــم الذيــن يســتخدمون وســائل
االتصــال ،وليســت وســائل االتصــال هــي التــي تســتخدم
األفــراد.

 6-6الكشــف عــن العوامــل المؤثــرة فــي تشــكيل اتجاهـ�ات الـ�رأي
العــام لــدى طلبــة الجامعات الســعودية.

 –4يســتطيع أفــراد الجمهــور دائمــا تحديــد حاجاتهــم ودوافعهــم،
ومــن ثــم يختــارون الوســائل التــي تشــبع تلــك الحاجــات.

5-5توضيــح ســلبيات وإيجابيــات شــبكات التواصــل ،وتأثيرهــا
فــي الــرأي العــام لــدى طلبــة الجامعــات الســعودية.
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 –5يمكــن االســتدالل علــى المعاييــر الثقافيــة الســائدة مــن خــال
اســتخدامات الجمهــور لوســائل االتصــال ،وليــس مــن خــال
محتــوى الرســائل فقــط.
 -6الفــروق الفرديــة لألفــراد هــي التــي تتحكــم فــي حاجاتهــم
واختياراتهــم لوســائل اإلعــام ورســائلها.

 -3ســاعدت بحــوث االســتخدامات واإلشــباعات الباحــث علــى
تحديــد العوامــل الديموغرافيــة للشــباب الجامعــي عينــة
الدراســة ،ومحاولــة ربطهــا بالدوافــع واإلشــباعات ونــوع
المضمــون ومعــدل التعــرض لشــبكات التواصــل االجتماعــي.

ب -شبكات التواصل االجتماعي

عناصر مدخل االستخدامات واإلشباعات:

تعريف شبكات التواصل االجتماعي:

ويشتمل مدخل االستخدامات واإلشباعات على عناصر أساسية
تمثل الهيكل النظري له ،وتتمثل فيما يلي:

تعــرف شــبكات التواصــل االجتماعــي أيضــا ً أنهــا مواقــع
إلكترونيــة تســمح لألفــراد بالتعريــف بأنفســهم والمشــاركة فــي
شــبكات اجتماعيــة ،يقومــون مــن خاللهــا بإنشــاء عالقــات
()LXue Bai a and Oliver Yao. 2010: 2
اجتماعيــة.

	()McQuail,Denis.2000:329-330

-الجمهور النشط.

األصول النفسية واالجتماعية الستخدام وسائل اإلعالم.-األصول النفسية الستخدام وسائل اإلعالم.

-األصول االجتماعية الستخدام وسائل اإلعالم.

حاجات ودوافع استخدام الجمهور لوسائل اإلعالم.-توقعات الجمهور من وسائل اإلعالم.

تطبيــق مدخــل االســتخدامات واإلشــباعات علــى موضــوع
الدراســة
أهمية المدخل لموضوع الدراسة:
 -1ينظــر مدخــل االســتخدامات واإلشــباعات إلــى جمهــور
وســائل اإلعــام علــى أنــه جمهــور نشــط فــي اســخدامه لتلــك
الوســائل ،وعليــه فــإن الدراســة تنظــر إلــى طــاب الجامعــات
الســعودية علــى أنهــم جمهــور نشــط فــي تعرضهــم لشــبكات
التواصــل االجتماعــي؛ إذ يســتخدم الشــباب الجامعــي
شــبكات التواصــل االجتماعــي بوعــي ونشــاط وينتقــون منهــا
المضاميــن التــى تشــبع حاجاتهــم وتحقــق توقعاتهــم وتلبــي
رغباتهــم ،وقــد ســاعدت بحــوث االســتخدامات واإلشــباعات
الباحــث علــى دراســة وتحديــد بعــض المحــددات التــى تتعلــق
بنشــاط عينــة الدراســة (طــاب الجامعــات الســعودية) فــي
التعــرض لشــبكات التواصــل االجتماعــي ،مثــل انتقــاء أنــواع
معينــة مــن المضاميــن ،والحــرص علــى متابعتهــا والتعرض
لهــا ،ومــدى اســتخدامهم لتلــك المضاميــن.
 -2اســتفاد الباحــث مــن بحــوث االســتخدامات واإلشــباعات
فــي تحديــد فئــة معينــة مــن فئــات الجمهــور النوعــي ،وهــم
“الشــباب الجامعــي” ،وهــي الفئــة العمريــة التــى تتميــز
ـرف كل مــا هــو جديــد؛ لذلــك اختارهــا الباحــث لتطبيــق
بتعـ ُّ
دراســته عليهــا.

وتتكــون هــذه الشــبكات مــن مجموعــة مــن الفاعليــن الذيــن
يتواصلــون مــع بعضهــم ،ضمــن عالقــات محــددة مثــل صداقــات
أو أعمــال مشــتركة أو تبــادل معلومــات وغيرهــا ،وتتــم
المحافظــة علــى وجــود هــذه الشــبكات مــن خــال اســتمرار
تفاعــل األعضــاء فيمــا بينهــم.
()Amy Y. Chou, David C. Chou. 2009: 336

خصائص شبكات التواصل االجتماعي		:
تشــترك الشــبكات االجتماعيــة فــي خصائــص أساســية ،بينمــا
تتمايــز بعضهــا عــن األخــرى بمميــزات تفرضهــا طبيعــة الشــبكة
ومســتخدميها ،وأبــرز الخصائــص المتوفــرة فــي هــذه المواقــع
مــا يلــي:
الملفــات الشــخصية أو الصفحــات الشــخصية Profile :pageومــن خــال الملفــات الشــخصية يمكــن التعــرف
إلــى اســم الشــخص ،ومعرفــة المعلومــات األساســية عنــه
كالجنــس ،وتاريــخ الميــاد ،والبلــد ،واالهتمامــات ،والصــور
الشــخصية ،باإلضافــة إلــى غيرهــا مــن المعلومــات.
األصدقــاء /العالقــات  :Friends/ Connectionsوهــمبمثابــة األشــخاص الذيــن يتعــرف إليهــم الشــخص لغــرض
معيــن ،حيــث تطلــق المواقــع االجتماعيــة مســمى “صديــق”
علــى الشــخص المضــاف لقائمــة األصدقــاء ،بينمــا تطلــق
بعــض المواقــع االجتماعيــة الخاصــة بالمحترفيــن مســمى
“اتصــال أو عالقــة”  Contactعلــى الشــخص المضــاف
للقائمــة.
إرســال الرســائل :تتيــح هــذه الخاصيــة إمكانيــة إرســالرســائل مباشــرة للشــخص ،ســواء كان فــي قائمــة األصدقــاء
أم لــم يكــن.
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ألبومــات الصــور  :Albumsتتيــح الشــبكات االجتماعيــةلمســتخدمها إنشــاء عــدد غيــر نهائــي مــن األلبومــات ،ورفــع
مئــات الصــور عليهــا ،وإتاحــة مشــاركة هــذه الصــور مــع
األصدقــاء لالطــاع والتعليــق عليهــا (جــرار.)41 :2012 ،
المجموعــات  :Groupsتتيــح كثيــر مــن المواقــع االجتماعيــةخاصيــة إنشــاء مجموعــة اهتمــام ،حيــث يمكــن إنشــاء
مجموعــة باســم معيــن وأهــداف محــددة ،ويوفــر الموقــع
االجتماعــي لمالــك المجموعــة والمنض ّميــن إليهــا مســاحة
أشــبه مــا تكــون بمنتــدى حــوار مصغــر وألبــوم صــور
مصغــر ،وتتيــح أيضــا خاصيــة تنســيق االجتماعــات عــن
طريــق مــا يعــرف بـــــ  Eventsأو األحــداث ودعــوة أعضــاء
تلــك المجموعــة لــه ،وتحديــد عــدد الحاضريــن والغائبيــن.
التفاعليــة :لقــد ســعت مواقــع الشــبكات االجتماعيــة منــذبدايــة ظهورهــا إلــى تجســيد التفاعليــة بيــن أفرادهــا لضمــان
االســتمرارية والتطــور.
االهتمــام :هــي شــبكات تبنــى مــن خــال مصلحــة مشــتركةمثــل األلعــاب ،والموســيقى ،وســوق المــال ،والسياســة،
والصحــة ،والشــؤون الخارجيــة وغيرهــا (Wasinee
.)Kittiwongvivat, Pimonpha Rakkanngan, 2010: 20

أهم شبكات التواصل االجتماعي:
 -1موقع :الفيس بوك facebook.com
يعتبــر موقــع «الفيــس بــوك» واحــدا مــن أهــم مواقــع التشــبيك
االجتماعــي ،وهــو ال يمثــل منتــدى اجتماعيــا فقــط ،وإنمــا أصبــح
قاعــدة تكنولوجيــة ســهلة بإمــكان أي شــخص أن يفعــل بواســطتها
مــا يشــاء (صــادق.) 21:2008 ،
ويتكــون الموقــع مــن مجموعــة مــن الشــبكات تتألــف مــن
أعضــاء ،وتصنــف المجموعــات علــى أســاس األقليــم ومــكان
العمــل والجامعــة والمدرســة ،وبإمــكان المشــترك الجديــد
أن يختــار أحــد تلــك التصنيفــات ،ثــم يبــدأ بالتصفــح واختيــار
مجموعــة لالشــتراك فيهــا (الدلیمــي.)2011:1،
 -2موقع :تويتر Twitter.com
موقــع «تويتــر» هــو شــبكة اجتماعيــة يســتخدمها مالييــن النــاس
فــي جميــع أنحــاء العالــم للبقــاء علــى اتصــال مــع أصدقائهــم
وأقاربهــم وزمــاء العمــل ،مــن خــال أجهــزة الحاســب اآللــي
الخاصــة بهــم والهواتــف النقالــة ،وتســمح واجهــة “تويتر» بنشــر
رســائل قصيــرة تصــل إلــى 140حرفــا ،ويمكــن القــراءة مــن
قبــل مســتخدمي الموقــع ،ويمكــن للمســتخدم أن يعلــن متابعتــه
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ألحــد الشــخصيات ،وفــي هــذه الحالــة يبلّــغ هــذا الشــخص فــي
حــال مــا إذا هــذه الشــخصيات قــد وضعــت مشــاركة جديــدة.
()8002 ,la dna namrebuH .A odranreB
 -3اليوتيوب :YouTube
يوتيــوب  : YouTubeهو موقــع ويب معــروف متخصــص
بمشــاركة الفيديو ،يســمح للمســتخدمين برفــع ومشــاهدة
ومشــاركة مقاطــع الفيديــو بشــكل مجانــي
()ikiw/gro.aidepikiw.ra//:ptth
 -4ماي سبيس :MySpace
هــو موقــع يقدم خدمــات الشــبكات االجتماعية على الويــب
تقــدم شــبكة تفاعليــة بيــن األصدقــاء المســجلين فــي الخدمــة
باإلضافــة إلــى خدمــات أخــرى كالمدونــات ونشــر الصور
والموســيقى ومقاطع الفيديو والمجموعات البريديــة وملفــات
المواصفــات الشــخصية لألعضــاء المســجلين
()ikiw/gro.aidepikiw.ra//:ptth
فوائد شبكات التواصل االجتماعي:
شــبكة التواصــل االجتماعــي ســهلت عمليــة نقــل المعلومــات
بالبريــد اإللكترونــي واســتقبالها مــن خــال برنامــج نقــل أو نســخ
		
الملفات ( عابد.)10 :2012 ،
وهــي أيضــا تعمــل علــى تهيئــة خدمــة وضــع المحاضــرات
الجامعيــة مــن خــال تحديــد أحــد المواقــع التعليميــة فــي الشــبكة،
والتــي تمنــح للطــاب الفرصــة لالســتفادة مــن تلــك الخدمــات
بمراجعــة المــادة الدراســية ،واإلجابــة عــن االستفســارات التــي
طرحهــا أســتاذ المقــرر ،وهــي توطــد العالقــة بيــن الطالــب
وأســتاذ المــادة عــن طريــق المراســلة بالبريــد اإللكترونــي
(الشــرها.)157 :2003 ،
تقــوم شــبكات التواصــل االجتماعــي أيضــا ً بــدور فاعــل فــي
جهــود اإلغاثــة الدوليــة لضحايــا الــزالزل ،وذلــك مــن خــال
نشــر رســائل االســتغاثة والدعــوة للتبــرع ،حيــث اســتخدم نجــوم
الســينما والفــن ،الذيــن يســجلون حضــورا ً فــي تلــك المواقــع
بصفحاتهــم التــي يتابعهــا المالييــن ،هــذه الوســيلة لنشــر رســائل
تحــث علــى التبــرع للصليــب األحمــر.
تســاعد الشــبكات االجتماعيــة متصفحهــا علــى إنشــاء صداقــات
جديــدة وتكويــن عالقــات فــي مجــاالت عديــدة ،بتبــادل
األخبــار والمعلومــات وتطــور األحــداث الطبيعيــة والسياســية
واالجتماعيــة ،وإن هــذه المواقــع هــي نتــاج للثــورة التكنولوجيــة،
وضعــت أساسـا ً لخدمــة مســتخدميها ،وال يمكــن أن تقــود جماعــة
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أو أفــرادا ً إلــى عوالــم أخــرى مــن دون رغبتهــم أو إرادتهــم،
فتؤثــر ســلبا ً فــي الواقــع االجتماعــي لهــؤالء النــاس ،فهــي كأي
أداة صالحــة لالســتخدام يقــرر مســتخدمها الفعــل الــذي ســتؤديه،
فإمــا أن يكــون فعــاً حســنا ً يســتفيد منــه الفاعــل ومــن حولــه،
أو فعــاً ســيئا ً يضــر بالفاعــل وبمــن حولــه ،وهــذا مــا ينطبــق
بالفعــل علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي ،وســر انتشــارها
يمكــن فــي حيويــة وفاعليــة مســتخدميها والهــدف مــن اســتخدامها
(المنصــور.)82 :2012،
خدمات الشبكات اإلجتماعية:
مــن الخدمــات التــي تقدمهــا هــذه الشــبكات هــي :إتاحــة المجــال
لألفــراد فــي الدخــول إلــى المواقــع االجتماعيــة والتعريــف
بأنفســهم ،ومــن ثــم التواصــل مــع اآلخريــن الذيــن تربطهــم بهــم
اهتمامــات مشــتركة ،وتنقســم المواقــع االجتماعيــة إلــى قســمين
رئيســين همــا :القســم األول :مواقــع تضــم أفــرادا أو مجاميــع مــن
النــاس تربطهــم إطــارات مهنيــة أو اجتماعيــة محــددة ،وتعتبــر
هــذه المواقــع مغلقــة وال يســمح بالدخــول إليهــا مــن عامــة النــاس،
عــدا مــن هــم أعضــاء فــي هــذه المواقــع التــي تتحكــم فيها شــركات
أو مؤسســات مهنيــة ،وهــي مــن تقــوم بدعــوات المنتســبين إليهــا،
القســم الثانــي :هــي مواقــع التواصــل االجتماعــي المفتوحــة
للجميــع ،ويحــق لمــن لديــه حســاب علــى شــبكة المعلومــات،
االنضمــام إليهــا واختيــار أصدقائــه والتشــبيك معهــم وتبــادل
الملفــات والصــور ومقاطــع الفيديــو وغيرهــا ،ومــن هــذه المواقــع
شــبكة الفيــس بــوك (.)Hawker, Mark. D, 2010

ج -الرأي العام ( طبيعته وتصنيفاته وعوامل تكوينه)
تعريف الرأي العام:
الــرأي العــام هــو الفكــرة الســائدة بيــن جمهــور مــن النــاس تربطهم
مصلحــة مشــتركة إزاء موقــف مــن المواقــف ،أو تصــرف مــن
التصرفــات ،أو مســألة مــن المســائل العامــة ،التــي تثيــر اهتمامهــم
أو تتعلــق بمصالحهــم المشــتركة (العبــد.)12 :2002 ،
تقسيم الرأي العام:
هنــاك تقســيمات متنوعــة للــرأي العــام ،نذكــر بعضـا ً منهــا فيمـ�ا
يلــي( :التهامــي ،العبــد.)19 :2005 ،
التقسيم حسب قوة التأثير:

 -2الــرأي العــام المتعلــم :ويتكــون مــن الفئــة التــي تقـ�رأ
وتســتوعب المعلومــات واآلراء ،وهــي فئــة وســط تتأثـ�ر
كثيــرا ً بــآراء الفئــة األولــى وتنقلهــا إلــى الفئــة التاليــة.
 -3الــرأي العــام المنقــاد :ويتكــون مــن الســواد األعظــم مـ�ن
الشــعب.
التقســيم حســب النظــم السياســية المســيطرة علــى الحكــم فـ�ى
المجتمــع الحديــث:
وهنا يقسم الرأي العام إلى نوعين:
رأي عــام ظاهــر :هــو الــذى يُعبــر عنــه صراحــة بأي أســلوبممكــن مــن خــال المؤتمــرات والنــدوات والمحاضــرات
ووســائل اإلعــام المختلفــة.
ورأي عــام باطــن أو كامــن :وهــو عبــارة عــن اتجاهــات لــمتتبلــور بعــد حيــال قضيــة معينــة ،أو أنــه لــم يحــدث مــا يثيــر
هــذه االتجاهــات (حجــاب.)39 :1998 ،
التقسيم حسب النطاق الجغرافي السياسي:
حيث يقسم الرأي العام إلى:
رأي عــام قومــي أو وطنــي ،ينبــع مــن مواطنــي دولــة واحــدة،أو وطــن واحــد ذي حــدود جغرافيــة محــددة.
ورأي عــام أقليمــي ،ويشــمل الــرأي الســائد بيــن مواطنــيدول متجــاورة جغرافيــا ً فــي القضايــا المشــتركة بينهــم.
ورأي عــام عالمــي ،ويشــمل الــرأي الســائد بين مواطنــي العالمأجمــع بالنســبة للقضايــا التــي تمــس مصالح شــعوب العالم.
خصائص يتميز بها الرأي العام:
الرأي العام يمثل مدى واسعا بين المعارضة والتأييد.الرأي العام يختلف في درجة العمق والقوة.يختلف الرأي العام في درجة الثبات (العبد.)81 :2002 ،أساليب صناعة الرأي العام:
هنالــك عــدة أســاليب وتكتيــكات تعتمدهــا وســائل اإلعــام فـ�ي
صناعــة الــرأي العــام وتوجيهــه والتالعــب بــه يمكــن إجمالهـ�ا
باآلتــي( :حمــادة)39 :2011 ،

حيث يقسم الرأي العام إلى ثالث فئات ،هي:

1-1استدراج الرأي العام.

 -1الــرأي العــام القائــد :ويقصــد بــه الفئــة المثقفــة الواعيــة التـ�ي
ينقــاد إليهــا الــرأي العــام فــى المجتمــع.

2-2طالق التسميات والنعوت.
 -3التوحد مع الجمهور المستهدف.
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 -4الترابط مع التجارب المحلية.
			
 -5نقل العدوى.

 -6التبرير.

		
 -7التجريد من السياق.

 -8إطالق.

-9باللون االختبار أو حبس نبض الرأي العام.
 -10التورط باألفعال.

 -11أسلوب.

 -12تحويل االنتباه.

-13التكرار.

 -14طرح الحقائق				.
 -15أسلوب البرامج اإليجابية المحددة.
 -16الضبط االنتقائي للمعلومات.
شبكات التواصل االجتماعي وتشكيل الرأي العام
أصبحــت وســائل االتصــال واإلعــام الرقميــة مــن ضــرورات
الحيــاة ،إذ تــؤدي وســائل اإلعــام دورا ً بالــغ األهميــة والخطـ�ورة
فــي تشــكيل الــرأي العــام ،وفــي تعبئة الجماعــات ،وحشــدها حول
أفــكار وآراء واتجاهــات معينــة ،مهمــا كانــت هــذه الجماهيـ�ر
متباعــدة جغرافيــا ،أو غيــر متجانســة ديموجرافيـ�اً ،وزادت
التطــورات التكنولوجيــة الهائلــة قــدرة وســائل االتصــال الرقميـ�ة
فــي تحقيــق المزيــد مــن التأثيــر فــي الجماهيــر ،وتوجيههــا نحـ�و
آراء وأفــكار معينــة.
وأســهم االنتشــار الحــر للمعلومــات مــن خــال شـ�بكات التواصـ�ل
االجتماعــي الرقميــة ،فــي خلــق إمكانيــة كبيــرة للتحـ�رك الشـ�عبي
علــى أســاس معرفــة واســعة ودقيقــة باألحــداث السياســية ،ومــن
ثــم التأثيــر فــي تصــور المواطــن للسياســة ،وتتخــذ هـ�ذه الشـ�بكات
موقف ـا ً فريــدا ً فــي هــذه العمليــة ،إذ تمــارس تأثيــرات قويـ�ة فـ�ي
صانعــي القــرار ،وفــي تشــكيل الــرأي العــام ،فوســائل االتصــال
تمثــل حلقــة وصــل بيــن الــرأي العــام وصانعــي القــرار.
ويختلــف تأثيــر وســائل اإلعــام فــي تشــكيل اتجاهــات الــرأي
العــام تبعــا ً للبيئــات االتصاليــة التــي تتــم مــن خاللهــا عمليــات
التلقــي ،إذ تختلــف باختــاف وســائل االتصــال المقــروءة
والمســموعة والمرئيــة ،فلــكل وســيلة إعالميــة عــدد مــن المزايـ�ا
التــي تجعلهــا تختلــف مــن حيــث التأثيــر عــن الوســيلة األخـ�رى،
وتكــرار التعــرض لوســائل االتصــال يزيــد مــن قــوة تأثيرهــا فـ�ي
تشــكيل اتجاهــات الــرأي العــام ،وقــد تميــزت شــبكات التواصـ�ل
االجتماعــي الرقميــة بقــوة التأثيــر ألنهــا جمعــت كل مزايـ�ا
وســائل االتصــال التقليديــة (المقــروءة والمســموعة والمرئيـ�ة) في
الرســالة التــي تقدمهــا .إن هنــاك اتجاهيــن مختلفيــن فــي دراسـ�ة
تأثيــر وســائل االتصــال :االتجــاه األول يربــط بيــن التغيــرات التي
تحــدث فــي الــرأي العــام علــى المســتوى الجمعــي Aggregate
 ،Level Changesوالتغيــرات التــي تحــدث فــي محتوى وسـ�ائل
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االتصــال ،وعليــه فــإن وســائل االتصــال حيــن تقــدم اتجاهـ�ات
مختلفــة ومتعارضــة بصــدد قضيــة معينــة ،قــد يكــون ممكنـ�ا
قيــاس تأثيــر كل مــن هــذه االتجاهــات فــي الــرأي العــام.
أمــا االتجــاه الثانــي علــى المســتوى الفــردي ،فيوضــح اختــاف
تأثيــر وســائل اإلعــام مــن فــرد آلخــر ،حيــث تعتمــد التأثيـ�رات
علــى عمليــة ذات مرحلتيــن ،وهمــا :التعــرض لرســائل االتصـ�ال
التــي تقدمهــا وســائل اإلعــام وفهمهــا (مرحلــة التلقــي) ،وقبـ�ول
محتــوى هــذه الرســائل (مرحلــة القبــول) ،وهاتــان العمليتـ�ان
بدورهمــا تتأثــران بمســتوى الوعــي السياســي لــدى األفــراد.
ومــن وجهــة نظــر جــون زيللــر وهــو أحــد الباحثيــن فــي العوامــل
المؤثــرة فــي تشــكيل اتجاهــات الــرأي العــام ،فــإن للميـ�ول
السياســية والوعــي السياســي وخطــاب الصفــوة دورا ً فــي تشـ�كيل
الــرأي العــام ،إضافــة إلــى طبيعــة البيئــة المعلوماتيــة التــي تقـ�دم
مــن خاللهــا الرســائل اإلعالميــة ،واعتبرهــا زيللــر عامـاً مهمـ�ا ً
فــي طبيعــة التأثيــر الــذي تحدثــه وســائل اإلعــام فــي تشـ�كيل
اتجاهــات الــرأي العــام (زغيــب.)93-89 :2004 ،
لهــذا تُســتخدم شــبكات التواصــل االجتماعــي مــن قبــل التجمعــات
والتنظيمــات وســيلة للتحفيــز والتأثيــر فــي اتجاهــات الــرأي العام.

الدراسات السابقة
(((1دراسةIordache, Dragoş; :
)2013(Lamanauskas, Vincentas
هدفــت الدراســة إلــى استكشــاف اســتخدام مواقــع شــبكات
التواصــل االجتماعــي فــي تشــكيل المفاهيــم السياســية والــرأي
العــام لشــباب الجامعــات فــي رومانيــا ،وتــم التوصــل إلــى
النتائــج التاليــة:
 أظهــرت التحليــات أن أكثــر شــبكات التواصــل االجتماعــيالتــي يحــرص طــاب الجامعــات الرومانيــة علــى اســتخدامها
هــي الفيــس بــوك ثــم اليوتيــوب.
 ظهــرت عالقــة ارتبــاط موجبــة بيــن اســتخدام مواقــع التواصــلاالجتماعــي والمشــاركة السياســية وتوجيــه الــرأي العــام
الطالبــي نحــو القضايــا فــي رومانيــا.
(((2دراسة :عبدالكريم على الدبيسي وزهير ياسين ()2013
هدفــت الدراســة إلــى معرفــة معــدالت اســتخدام طلبــة الجامعــات
األردنيــة لشــبكات التواصــل االجتماعــي الرقميــة ،والكشــف
عــن العوامــل المؤثــرة فــي تشــكيل اتجاهــات الــرأي العــام لــدى
الطلبــة ،ومســتوى منافســة شــبكات التواصــل االجتماعي لوســائل

أسامة المدني

اإلعــام التقليديــة باعتمادهــا مصــادر لألخبــار والمعلومــات،
وخلصــت الدراســة إلــى عــدة نتائــج أبرزهــا:
 انتشار استخدام شبكات التواصل االجتماعي بين الطلبة. أصبحــت الشــبكات تشــكل مصــدرا مــن مصــادر حصولهــمعلــى األخبــار والمعلومــات التــي مــن شــأنها التأثيــر فــي
تشــكيل الــرأي العــام.

 ظهــرت عالقــة موجبــة ودالــة (عنــد مســتوى  )0.05بيــنتكــرار اســتخدام شــبكة التواصــل االجتماعــي الفيــس بــوك
وتشــكيل الــرأي العــام للطــاب ،كمــا ظهــر مــن خــال تحليــل
اســتجابات الطــاب علــى اســتطالع الــرأي.
 ظهــرت عالقــة موجبــة ودالــة (عنــد مســتوى  )0.05بيــنالمشــاركة فــي أنشــطة شــبكة التواصــل االجتماعــي الفيــس
بــوك وتشــكيل الــرأي العــام لطــاب الجامعــة.

(((3دراسة)2013( Schwarz, Elizabeth :
هدفــت الدراســة إلــى تعــرف المتغيــرات المرتبطــة بدور شــبكات
التواصــل االجتماعــي فــي تعبئــة الــرأي العــام لطــاب جامعــة
أالبامــا ،ومعرفــة ســلبيات وإيجابيــات اســتخدام الطــاب لشــبكات
التواصــل االجتماعــي ،وتوصلــت الدراســة إلــى النتائــج التاليــة:
 لــم تظهــر أي فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 0.01فــي دور شــبكات التواصــل االجتماعــي فــي تعبئــة
الــرأي العــام لطــاب الجامعــة نحــو القضايــا السياســية.
 أظهــرت التحليــات وجــود دوافــع مختلفــة الســتخدام مواقــعالتواصــل االجتماعــي أهمهــا :التواصــل االجتماعــي وبنــاء
الصداقــة وتعــرف األخبــار والترفيــه وأخيــرا ً المشــاركة
السياســية.
(((4دراسة)2013(Abu Husein& other :
هدفــت إلــى تعــرف تأثيــر مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي
فــي التوجهــات السياســية والــرأي العــام لطــاب الجامعــات
األردنيــة الخاصــة ،وتعــرف دوافــع اســتخدام مواقــع شــبكات
التواصــل االجتماعــي عــن طريــق طــاب الجامعــات الخاصــة
بــاألردن ،وكشــفت الدراســة عــن النتائــج التاليــة:
 تأثيــر مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي فــي تحديــدالتوجهــات السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة لطــاب الجامعات
الخاصــة بــاألردن.
 تأثيــر مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي فــي تشــكيل الــرأيالعــام لطــاب الجامعــات الخاصــة ،حيــث ظهــرت فــروق
ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى ( )0.05بيــن اســتخدام
الطــاب لمواقــع التواصــل االجتماعــي وتشــكيل رأيهــم العــام.
(((5دراسةJunco, Reynol )2013( :
هدفــت الدراســة إلــى ســد الفجــوة فــي البحــوث واألدبيات الســابقة
مــن خــال فحــص العالقــة بيــن اســتخدام موقــع التواصــل
االجتماعــي الفيــس بــوك وتشــكيل الــرأي العــام لطــاب جامعــة
نــورث أيســترن األمريكيــة .وتــم التوصــل إلــى النتائــج التاليــة:

(((6دراسة)2013( Pempek, Tiffany& other :
هدفــت الدراســة إلــى تقديــم معلومــات وصفيــة حــول مــدى
اســتخدام طــاب جامعــة ميتشــجان لشــبكات التواصــل
االجتماعــي وتأثيرهــا فــي بنــاء الــرأي العــام لهــم ،وعــرض
تأثيــر اســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعــي فــي بنــاء الــرأي
العــام للطــاب ،وأســفر تحليــل البيانــات عــن النتائــج التاليــة:
 أظهــرت التحليــات أن اســتخدام الطــاب للفيــس بــوك تنــوعمــا بيــن مــرة واحــدة إلــى عــدة مــرات يوميـا ً (بمعــدل مــا بيــن
 2إلــى  165دقيقــة يوميـاً).
 ظهــرت عالقــة موجبــة بيــن اســتخدام الطــاب لموقــعالتواصــل االجتماعــي الفيــس بــوك وتوجهــات رأيهــم العــام
نحــو القضايــا السياســية واالجتماعيــة.
(((7دراسة :زهير عابد ()2012
هدفــت الدراســة إلــى تعــرف دور شــبكات التواصــل االجتماعــي
فــي تعبئــة الــرأي العــام الفلســطيني نحــو التغيــر االجتماعــي
والسياســي بالجامعــات الفلســطينية فــى قطــاع غــزة ،ومــن أهــم
النتائــج التــي خلصــت إليهــا الدراســة:
 أن مدى الثقة فيها متوسط. ال تأثيــر لــكل مــن متغيــري الجنــس والســكن فــي دور تلــكالشــبكات فــي تعبئــة الــرأي العــام سياســيا ً واجتماعيــاً.
 وجود تأثير لكل من متغيري الجامعة والتخصص العلمي.( ((8دراسةWojcieszak, Magdalena E& :
)2012(Other
وهدفــت الدراســة الحاليــة إلــى إلقــاء الضــوء علــى مصــادر
شــبكات التواصــل االجتماعــي التــي اســتخدمها طــاب جامعــة
أصفهــان فــي الحصــول علــى المعلومــات ،فحــص دور شــبكات
التواصــل االجتماعــي فــي تشــكيل الــرأي العــام لطــاب
الجامعــات ،وتوصلــت الدراســة إلــى النتائــج التاليــة:
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دور شبكات التواصل االجتماعي في تشكيل الرأي العام ...

 علــى الرغــم مــن الــدور المحــوري الــذي أداه موقــع تويتــرخــال الثــورات واالحتجاجــات فــي إيــران ،إال أنــه كان أقــل
منصــات اإلعــام الحديــث شــهرة بيــن أفــراد العينــة .وقــد
ظهــر مــن بيــن أفــراد العينــة نســبة  %34.5انضمــوا لموقــع
تويتــر خــال الشــهور الســتة األخيــرة ،بينمــا كانــت نســبة
 %21منهــم قــد بــدأوا باســتخدام تويتــر منــذ حوالــي عــام.
 ظهرت عالقة موجبة ودالة بين استخدام الطالب لموقع التواصلاالجتماعي تويتر وتشكيل توجهاتهم العامة نحو القضايا.
( )9دراسة :عبده حافظ ()2011
هدفــت هــذه الدراســة إلــى تعــرف الدوافــع الحقيقيــة للتواصــل
بيــن شــباب جامعــة عجمــان للعلــوم والتكنولوجيــا مــن خــال
الشــبكات االجتماعيــة ،وأكــدت الدراســة أن تواصــل الشــباب
الجامعــي مــن خــال الشــبكات االجتماعيــة يعــد ظاهــرة
اجتماعيــة أكثــر منهــا ضــرورة أحدثتهــا التكنولوجيــا الحديثــة.
وأظهــرت أن إدمــان الفئــة الشــبابية علــى االســتخدام المفــرط
للشــبكات االجتماعيــة ،أدى إلــى فقــدان المهــارات المطلوبــة
إلقامــة عالقــات اجتماعيــة فــي البيئــة المجتمعيــة الواقعيــة،
وتراجــع االتصــال الشــخصي المواجهــي فــي مقابــل التواصــل
عبــر الشــبكات االجتماعيــة ،األمــر الــذي يــؤدي إلــى جنــوح
الشــباب نحــو االغتــراب االجتماعــي.
( )10دراسة)2010( Shen, K. & Khalifa, M :
هدفــت الدراســة إلــى فحــص اســتخدام شــبكة التواصــل االجتماعي
الفيــس بــوك بيــن طــاب الجامعــة العربيــة فــي دبــي ،مــع التركيز
علــى الفــروق النوعيــة فــي االســتخدام وتأثيرهــا فــي تشــكيل
الــرأي العــام للطــاب ،وقــد توصلــت الدراســة إلــى النتائــج التالية:
 ظهــرت فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى ( )0.05بيناســتخدام الذكــور واإلنــاث بالجامعــة العربيــة لشــبكة التواصــل
االجتماعــي الفيــس بــوك لصالــح اإلنــاث .تأكــدت هــذه النتيجــة
مــن خــال تحليــل االســتجابات علــى اســتبانة المعلومــات
الديمغرافيــة - .ظهــرت عالقــة موجبــة ودالــة بيــن اســتخدام
الطــاب لموقــع التواصــل االجتماعــي الفيــس بــوك والتوجهــات
العامــة لهــم نحــو القضايــا المختلفــة ،كمــا ظهــر مــن خــال
تحليــل درجاتهــم علــى مقيــاس التوجهــات العامــة للشــباب.
( )11دراسة :عبد القوي ()2009
هدفــت هــذه الدراســة إلــى تعــرف دوافــع اســتخدام الشــباب
للشــبكات االجتماعيــة االفتراضيــة ،ودور هــذه الشــبكات فــي
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تنميــة الوعــي السياســي لــدى الشــباب الجامعــي ،وتشــكيل
اتجاهاتهــم نحــو المشــاركة السياســية ،باســتخدام منهجــي المســح
والمقــارن ،علــى عينــة مــن الشــباب قوامهــا ( )380مفــردة مــن
جامعــة المنيــا ،وعلــى موقـــع الـــ.Facebook
وأوضحت الدراســة أن نســبة الذين يســتخدمون شــبكة الفيســبوك
ألغــراض سياســية بلغــت ( ،)%7.50ولــم تكــن هنــاك أيــة فروق
ذات داللــة إحصائيــة بيــن الذكــور واإلناث.
وأظهــرت أن تعدديــة اآلراء ومناقشــة القضايــا السياســية كانــت
بدرجــة كبيــرة مــن الحريــة علــى الـــ  ،Facebookوأن إتاحــة
الفرصــة للتعليـــق وإبــداء الــرأي فــي القضايــا المثــارة ،ســاعد
علــى جــذب انتبــاه الشــباب ،نحــو المضاميــن السياســية المثــارة
علــى (الفيــس بــوك) دون تمييــز بيــن الذكــور واإلنــاث.

فرضيات البحث
الفرضيــة األولــى :توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن
متوســطات درجــات المبحوثيــن على مقياس دور شــبكات التواصل
االجتماعــي فــى تشــكيل الــرأي العــام لدى الطــاب ،تبعـا ً الختالف
مســتويات اســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعــي المختلفــة.
الفرضية الثانية :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات درجات المبحوثين على مقياس استخدام شبكات
التواصل االجتماعي على شبكة المعلومات تبعا ً الختالف
مستوى دوافع االستخدام.
الفرضيــة الثالثــة :توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن
متوســطات درجــات المبحوثيــن علــى مقيــاس اســتخدام شــبكات
التواصــل االجتماعــي علــى شــبكة المعلومــات تبعــا ً الختــاف
خبــرة المبحوثيــن باســتخدام الشــبكة.

اإلجراءات المنهجية
نوع ومنهج الدراسة
تنتمي الدراسة إلى الدراسات الوصفية ،ومنهجها المنهج المسحي.
مجتمع وعينة الدراسة
حــدد الباحــث مجتمــع الدراســة فــي طــاب جامعــة أم القــرى
حيــث تعــد الجامعــة أهــم مؤسســة تعليميــة معنيــة بتأهيــل الشــباب
علميًــا وثقافيًــا وسياس ـيًا ،ويمثــل طــاب الجامعــة أهــم شــرائح
المجتمــع تفاعــا مــع تقنيــات االتصــال مــن جانــب ،باإلضافــة
إلــى قــدرة الشــباب علــى اســتيعاب تكنولوجيــا وســائل اإلعــام
الجديــدة والتعامــل معهــا مــن جانــب آخــر.

أسامة المدني

أمــا عــن عينــة الدراســة فقــد أُخــذت بطريقــة عشــوائية مــن
طــاب وطالبــات جامعــة أم القــرى ،وقــد تمثلــت عينــة الدراســة
فــى ( )200مفــردة مــن طلبــة جامعــة أم القــرى مــن الكليــات
العمليــة والنظريــة( ،كليــات العلــوم االجتماعيــة ،وكليــات العلــوم
الطبيــة ،وكليــات العلــوم التطبيقيــة(.
جدول رقم ()1
توزيع عينة الدراسة وفقا للنوع ،والتخصص ،ومستوى
استخدام شبكات التواصل ،وسنوات الخبرة.
المجموعات

التكرار

النســبة %

ذكور

100

50

إناث

100

50

200

100

نظري

100

50

عملي

100

50

200

100

مرتفع

40

23.26

متوسط

76

44.19

منخفض

56

32.56

172

100

أقل من عام

44

25.58

من عام إلى أقل من عامين

28

16.28

من عامين إلى أقل من ثالثة

40

23.26

من ثالثة فأكثر

60

34.88

172

100

المتغير
النــوع

المجموع
التخصص

المجموع
مستوى
االستخدام

المجموع
الخبرة
باستخدام
شبكات
التواصل

المجموع

أدوات الدراسة:
 -1استمارة االستبانة.
 -2مقياس تشكيل الرأي العام لدى طلبة الجامعات السعودية.
 -1استمارة االستبانة
قــام الباحــث بإعــداد صحيفــة االســتقصاء لجمــع البيانــات
الالزمــة ،ثــم تطبيقهــا علــى عينــة مــن طــاب جامعــة أم القــرى،
وذلــك لمعرفــة دور شــبكات التواصــل االجتماعــي فــي تشــكيل
الــرأي العــام لــدى طلبــة الجامعــات الســعودية.

صدق وثبات االستبانة
وتــم التحقــق مــن الصــدق الظاهــري لالســتمارة مــن خــال
عرضهــا علــى مجموعــة مــن المحكميــن فــي المجــاالت التــي
ترتبــط بموضــوع الدراســة فــى مجــال اإلعــام والتربيــة وعلــم
االجتمــاع ،وتــم تعديــل االســتمارة وفقــا لمــا أبــدوه مــن مالحظات.
وتــم إجــراء اختبــار الثبــات الســتمارة االســتبانة عــن طريــق إعادة
تطبيــق االســتمارة  Retestعبــر فتــرة زمنيــة مــن إجاباتهــم
عليهــا ،وذلــك علــى عينــة التقنيــن وقوامهــا  20مفــردة ،وذلــك
بعــد مــرور خمســة عشــر يوم ـا ً مــن التطبيــق األول لالســتمارة،
وقــد اعتمــد الباحــث فــي حســاب ثبــات نتائــج االســتبانة علــى
حســاب نســبة االتفــاق بيــن إجابــات المبحوثيــن فــي التطبيــق
األول والثانــي ،وكانــت قيمــة معامــل الثبــات  ،٪89وهــو معامــل
ثبــات مرتفــع يــدل علــى عــدم وجــود اختــاف كبيــر فــي إجابــات
المبحوثيــن ،كمــا يــدل علــى صالحيــة االســتبانة للتطبيــق.
 -2مقياس تشكيل الرأي العام لدى طلبة الجامعات السعودية:
أوالً :صدق المقياس
تــم عــرض المقيــاس علــى مجموعــة مــن المحكميــن
المتخصصيــن فــي اإلعــام وعلــم االجتمــاع والتربيــة فــي
الجامعــات ،وذلــك بغــرض دراســة مفــردات المقيــاس فــى ضــوء
التعريــف اإلجرائــي لــه ،وكذلــك الهــدف مــن المقيــاس ،وقــد
أقــر المحكمــون صالحيــة المقيــاس بشــكل عــام بعــد إجــراء
بعــض التعديــات التــي اقترحهــا المحكمــون ،وقــد تــم اإلبقــاء
علــى المفــردات التــي جــاءت نســبة اتفــاق المحكميــن عليهــا
 ٪90فأكثــر ،وتــم حــذف بعــض العبــارات وتعديــل بعضهــا فــى
ضــوء المالحظــات التــي أبداهــا المحكمــون ،حيــث انتهــى عــدد
العبــارات إلــى  23عبــارة.
حدود البحث
أ -الحــدود الموضوعيــة  :دراســة دور شــبكات التواصــل
االجتماعيــ فــي تشــكيل الــرأي العــام لــدى طلبــة الجامعــات
الســعودية.
ب -الحــدود المكانيــة :تــم تطبيــق االســتبانة لتعــرف دور شــبكات
التواصــل االجتماعــي فــى تشــكيل الــرأي العــام لــدى طــاب
جامعــة أم القــرى (إنــاث وذكــور).
ج -الحــدود الزمانيــة :تــم تطبيــق االســتبانة فــي الفتــرة مــن
 19شــهر صفــر 1434هجريــة إلــى  17مــن شــهر رجــب
 1434هجريــة.
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مصطلحات الدراسة

إجمالــي مفــردات مــن يســتخدمون شــبكات التواصــل االجتماعــي
مــن إجمالــي مفــردات عينة الدراســة ،وجــاء فى الترتيــب الخامس
قوقــل بلــس ،حيــث جــاء بنســبة بلغــت  %21.51مــن إجمالــي
مفــردات مــن يســتخدمون شــبكات التواصــل االجتماعــي مــن
إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة ،وجــاء فــى الترتيــب الخامــس
مكــرر مــاي ســبيس ،حيــث جــاء بنســبة بلغــت  %21.51مــن
إجمالــي مفــردات مــن يســتخدمون شــبكات التواصــل االجتماعــي
مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة.

شــبكات التواصــل االجتماعــي :هــي مجموعــة مــن الشــبكات
العالميــة المتصلــة بمالييــن األجهــزة حــول العالــم ،لتشــكيل
مجموعــة مــن الشــبكات الضخمــة ،والتــي تنقــل المعلومــات
الهائلــة بســرعة فائقــة بيــن دول العالــم المختلفــة ،وتتضمــن
معلومــات دائمــة التطــور (الشــرها.)134 :2003 ،
نتائج الدراسة الميدانية

 -2موقــف المبحوثيــن حــول أســباب ودوافــع اســتخدام شــبكات
التواصــل االجتماعــي عبــر شــبكة المعلومــات.

وقــد أســفر تحليــل اســتجابات المبحوثيــن التــي تضمنتهــا بيانــات
صحيفــة االســتبانة بعــد عمليــة الجدولــة والتصنيــف عــن بيانــات
كميــة دعمــت الثقــة فــي النتائــج وموضوعيتهــا ،وســاعدت علــى
تحقيــق أهــداف الدراســة واإلجابــة عــن تســاؤالتها.

تشــير بيانــات الجــدول ( )3إلــى وجــود داللــة إحصائيــة عنــد
درجــة  0.001لصالــح الموافقــة علــى عــدد  6عبــارات مــن
إجمالــي  19عبــارة تقيــس دوافــع اســتخدام المبحوثيــن لمواقــع
التواصــل االجتماعــي ،وهــي العبــارات التــي تأخــذ األرقــام
( ،)19 ،12 ،11 ،10 ،9 ،2وتشــير أيضــا بيانــات الجــدول
الســابق إلــى وجــود داللــة إحصائيــة عنــد درجــة  0.001لصالــح
المحايــدة علــى عــدد  8عبــارات مــن إجمالــي  19عبــارة تقيــس
دوافــع اســتخدام المبحوثيــن لمواقــع التواصــل االجتماعــي ،وهــي
العبــارات التــي تأخــذ األرقــام (،17 ،14 ،13 ،8 ،4 ،3 ،1
 ،)18وتشــير بيانــات الجــدول الســابق إلــى وجــود داللــة إحصائية
عنــد درجــة  0.001لصالــح المعارضــة علــى عــدد  5عبــارات
مــن إجمالــي  19عبــارة تقيــس دوافــع اســتخدام المبحوثيــن لمواقع
التواصــل االجتماعــي ،وهــي العبــارات التــي تأخــذ األرقــام (،5
.)16 ،15 ،7 ،6

 1-1أهم شــبكات التواصل االجتماعي التي يســتخدمها المبحوثون
على شــبكة المعلومات بشــكل رئيس.
تشــير بيانــات الجــدول ( )2إلــى أهــم شــبكات التواصــل
االجتماعــي التــي يســتخدمها المبحوثــون علــى شــبكة المعلومــات
بشــكل رئيــس وفقــا للنــوع ،حيــث جــاء فــى الترتيــب األول فيــس
بــوك ،إذ جــاء بنســبة بلغــت  %69.77مــن إجمالــي مفــردات مــن
يســتخدمون شــبكات التواصــل االجتماعــي مــن إجمالــي مفــردات
عينــة الدراســة ،وجــاء فــى الترتيــب الثانــي يوتيــوب ،حيــث جــاء
بنســبة بلغــت  %50مــن إجمالــي مفــردات من يســتخدمون شــبكات
التواصــل االجتماعــي مــن إجمالــي مفــردات عينة الدراســة ،وجاء
فــى الترتيــب الثالــث تويتــر ،حيــث جــاء بنســبة بلغــت %38.95
مــن إجمالــي مفــردات مــن يســتخدمون شــبكات التواصــل
االجتماعــي مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة ،وجــاء فــى
الترتيــب الرابــع انســتقرام ،حيــث جاء بنســبة بلغــت  %27.33من

ولحســاب مســتوى الدوافــع تــم حســاب الدرجة الكلية لــكل مبحوث
علــى هــذا المقيــاس؛ فنتــج لدينــا مقيــاس تراوحــت درجاتــه بيــن

جدول رقم ()2
أهم شبكات التواصل االجتماعي التي يستخدمها المبحوثون على شبكة المعلومات بشكل رئيس وفقا للنوع
النوع

ذكور

اإلجمالي

إناث

قيمة z

الداللة

الترتيب

تو يتر

35

37.23

32

41.03

67

38.95

0.448

غير دالة

3

انستقرام

27

28.72

20

25.64

47

27.33

1.164

غير دالة

4

فيس بوك

67

71.28

53

67.95

120

69.77

2.016

دالة*

1

قوقل بلس

22

23.40

15

19.23

37

21.51

1.272

غير دالة

5

يوتيوب

50

53.19

36

46.15

86

50.00

1.995

دالة*

2

ماي سبيس

22

23.40

15

19.23

37

21.51

1.272

غير دالة

5

شبكات التواصل

جملة من سئلوا
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%

ك

94

%

ك

78

%

ك
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أسامة المدني

جدول ()3
موقف المبحوثين حول العبارات التي تتعلق بدوافع استخدام شبكات التواصل االجتماعي
محايد

موافق

معارض

الوزن المرجح

درجة الموافقة
العبارة

ك

1

53

30.81

2

84

48.84

83

3

56

32.56

58

33.72

4

69

40.12

84

48.84

19

5

59

34.30

20

11.63

93

54.07

6

51

29.65

34

19.77

87

50.58

42.20

7

41

23.84

64

37.21

67

38.95

21.00

دالة***

8

44

25.58

101

58.72

27

15.70

73.00

دالة***

361

9

90

52.33

75

43.60

7

4.07

91.16

دالة***

427

6.01

10

101

58.72

65

37.79

6

3.49

104.9

دالة***

439

6.18

11

92

53.49

66

38.37

14

8.14

76.00

دالة***

422

5.94

12

96

55.81

68

39.53

8

4.65

93.76

دالة***

432

6.09

13

54

31.40

94

54.65

24

13.95

62.24

دالة***

374

5.27

14

52

30.23

84

48.84

36

20.93

36.80

دالة***

360

5.07

15

13

7.56

68

39.53

91

52.91

77.16

دالة***

266

3.75

16

33

19.19

59

34.30

80

46.51

35.08

دالة***

297

4.18

17

49

28.49

103

59.88

20

11.63

83.88

دالة***

373

5.25

18

78

45.35

85

49.42

9

5.23

83.48

دالة***

413

5.82

19

114

66.28

52

30.23

6

3.49

130.4

دالة***

452

6.37

%

مجموع األوزان

قيمة
كا2

الداللة

110

63.95

9

5.23

115.5

دالة***

388

48.26

5

2.91

95.08

دالة***

423

5.96

58

33.72

12.96

دالة***

342

4.82

11.05

59.24

دالة***

394

5.55

66.28

دالة***

310

4.37

دالة***

308

4.34

318

4.48
5.09

%

ك

ك

%

5.47

7099
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جدول رقم ()4

 ،57 -19وتــم تقســيمه إلــى ثالثــة مســتويات علــى النحــو اآلتــي:
من 31 -19
من 44 -32
من 57 -45

النقاط

الوزن
المئوي

مستوى منخفض من الدوافع.
مستوى متوسط من الدوافع.
مستوى مرتفع من الدوافع.

والجــداول اآلتيــة توضــح العالقــة بيــن هــذه المســتويات وفقــا ً

مستوى دوافع مشاهدة المبحوثين لشبكات التواصل
االجتماعي وفقا للنوع
النـــوع
الدوافع

ذكور
ك

إناث
%

ك

اإلجمالي
%

ك

%

للمتغيــرات الديموجرافيــة للدراســة.

مرتفع

22.34 21

14.10 11

18.60 32

 -3مســتوى دوافــع اســتخدام المبحوثيــن لشــبكات التواصــل
االجتماعــي.

متوسط

73.40 69

80.77 63

76.74 132

منخفض

4

4.26

4

5.13

8

4.65

اإلجمالــي

94

100

78

100

172

100

قيمة كا1.926 =2
معامل التوافق = 0.105

درجة الحرية = 2
مستوي الداللة = غير دالة

407

دور شبكات التواصل االجتماعي في تشكيل الرأي العام ...

بحســاب قيمــة كا 2مــن الجــدول الســابق عنــد درجــة حريــة =،2
وجــد أنهــا =  ،1.926وهــي قيمــة غيــر دالــة إحصائيــا ً عنــد
مســتوى داللــة =  ،0.05أي أن مســتوى المعنويــة أكبــر مــن
 ،0.05وقــد بلغــت قيمــة معامــل التوافــق  0.105تقريبــاً ,ممــا
يؤكــد عــدم وجــود عالقــة دالــة إحصائيـا ً بيــن النــوع (ذكــور -إناث)
ومســتويات دوافــع اســتخدام المبحوثيــن– إجمالــي مفــردات مــن
يســتخدمون مواقــع التواصــل االجتماعــي مــن إجمالــي مفــردات
عينــة الدراســة– لمواقــع التواصــل االجتماعــي.
وتشــير أيضــا النتائــج التفصيليــة للجــدول الســابق أن نســبة مــن
لديهــم دوافــع مرتفعــة الســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي مــن
إجمالــي مفــردات مــن يســتخدمون مواقــع التواصــل االجتماعي من
إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة بلغــت  ،%18.60وبلغــت نســبة
مــن لديهــم دوافــع متوســطة الســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعي
مــن إجمالــي مفــردات من يســتخدمون مواقــع التواصــل االجتماعي
مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة  ،%76.74وبلغــت نســبة مــن
لديهــم دوافــع منخفضــة الســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي من
إجمالــي مفــردات مــن يســتخدمون مواقــع التواصــل االجتماعي من
إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة .%4.65
 -4أهم أسباب استخدام المبحوثين لشبكات التواصل االجتماعي.
تشــير بيانــات الجــدول ( )5إلــى أهــم أســباب اســتخدام المبحوثيــن
لشــبكات التواصــل االجتماعــي وفقــا للنــوع ،حيــث جــاء فــى
الترتيــب األول أتعــرف آراء اآلخريــن ،حيــث جــاء بنســبة
بلغــت  %66.86مــن إجمالــي مفــردات مــن يســتخدمون شــبكات

التواصــل االجتماعــي مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة،
وجــاء فــى الترتيــب الثانــي بهــا آراء عــن قضايانــا ومشــكالتنا،
حيــث جــاءت بنســبة بلغــت  %61.63مــن إجمالــي مفــردات مــن
يســتخدمون شــبكات التواصــل االجتماعــي مــن إجمالــي مفــردات
عينــة الدراســة ،وجــاء فــى الترتيــب الثانــي مكــرر بهــا معلومــات
عمــا تعــرض الوســائل اإلعالميــة األخــرى ،حيــث جــاءت بنســبة
بلغــت  %61.63مــن إجمالــي مفــردات مــن يســتخدمون شــبكات
التواصــل االجتماعــي مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة ،وجاء
فــى الترتيــب الثالــث تعــرف آخــر تطــورات األحــداث ،حيــث جــاء
بنســبة بلغــت  %51.16مــن إجمالــي مفــردات مــن يســتخدمون
شــبكات التواصــل االجتماعــي مــن إجمالــي مفــردات عينــة
الدراســة ،وجــاء فــى الترتيــب الرابــع بهــا معلومــات مختلفــة عمــا
تنشــره الشــبكات األخــرى ،حيــث جــاءت بنســبة بلغــت %48.26
مــن إجمالــي مفردات من يســتخدمون شــبكات التواصل االجتماعي
مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة ،وجــاء فــى الترتيــب الخامس
للتواصــل مــع آراء اآلخرين ،حيث جاء بنســبة بلغــت  %43.02من
إجمالــي مفردات من يســتخدمون شــبكات التواصــل االجتماعي من
إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة ،وجــاء فى الترتيب الســادس أعبر
بهــا عــن رأيــي بصراحــة ،حيــث جــاء بنســبة بلغــت  %33.14مــن
إجمالــي مفــردات مــن يســتخدمون شــبكات التواصــل االجتماعــي
مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة ،وجــاء فــى الترتيــب الســابع
إلضافــة المزيــد مــن يوميــات حياتــي ،حيــث جــاءت بنســبة بلغــت
 %27.33مــن إجمالــي مفــردات مــن يســتخدمون شــبكات التواصل
االجتماعــي مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة.

جدول رقم ()5
أهم أسباب استخدام المبحوثين لشبكات التواصل االجتماعي وفقا للنوع
األسباب

النوع

ذكور

إناث

ك

%

ك

بها آراء عن قضايانا ومشكالتنا

54

57.45

52

اإلجمالي
%

%

ك

قيمة z

الداللة

الترتيب

106 66.67

61.63

 0.283غير دالة

2

أعبر بها عن رأيي بصراحة

33

35.11

30.77 24

57

33.14

 1.406غير دالة

6

تعرف آخر تطورات األحداث

54

57.45

34

43.59

88

51.16

2.842

أتعرف آراء اآلخرين

62

65.96

53

115 67.95

66.86

 1.284غير دالة

1

55

58.51

51

106 65.38

61.63

 0.565غير دالة

2

43

45.74

40

51.28

83

48.26

 0.429غير دالة

4

إلضافة المزيد من يوميات حياتي

30

31.91

17

21.79

47

27.33

2.163

للتواصل مع أراء اآلخرين

40

42.55

34

43.59

74

43.02

 0.877غير دالة

بها معلومات عما تعرض الوسائل اإلعالمية
األخرى
بها معلومات مختلفة عما تنشره الشبكات
األخرى

جملة من سئلوا

408

94

78

172

دالة**

دالة*

3

7
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 -5أهــم الموضوعــات التــي يحــرص المبحوثــون علــى متابعتهــا
فــي شــبكات التواصــل االجتماعــي.

متابعــة األحــداث الجارية ،حيث جاءت بنســبة بلغــت  %41.28من
إجمالــي مفــردات مــن يســتخدمون شــبكات التواصــل االجتماعــي
مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة ،وجــاء فــى الترتيــب الرابــع
أخبــار الفــن والرياضــة ،حيــث جــاءت بنســبة بلغــت  %38.95مــن
إجمالــي مفــردات مــن يســتخدمون شــبكات التواصــل االجتماعــي
مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة ،وجــاء فــى الترتيــب الخامس
مجــال التصميــم والدعايــة واإلعــان ،حيــث جــاء بنســبة بلغــت
 %26.16مــن إجمالــي مفــردات مــن يســتخدمون شــبكات التواصل
االجتماعــي مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة ،وجــاء فــى
الترتيــب الســادس الشــعر ،حيــث جــاء بنســبة بلغــت  %23.26مــن
إجمالــي مفــردات مــن يســتخدمون شــبكات التواصــل االجتماعــي
مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة ،وجــاء فــى الترتيــب الســابع

تشــير بيانــات الجــدول ( )6إلــى أهــم الموضوعــات التــي يحــرص
المبحوثــون علــى متابعتهــا فــي شــبكات التواصــل االجتماعــي
وفقــا للنــوع ،حيــث جــاء فــى الترتيــب األول قضايــا الشــباب،
حيــث جــاءت بنســبة بلغــت  %46.51مــن إجمالــي مفــردات مــن
يســتخدمون شــبكات التواصــل االجتماعــي مــن إجمالــي مفــردات
عينــة الدراســة ،وجــاء فــى الترتيــب الثانــي السياســة الخارجيــة
والعالقــات بيــن الــدول ،حيــث جــاءت بنســبة بلغــت  %45.93مــن
إجمالــي مفــردات مــن يســتخدمون شــبكات التواصــل االجتماعــي
مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة ،وجــاء فــى الترتيــب الثالــث

جدول رقم ()6
أهم الموضوعات التي يحرص المبحوثون على متابعتها في شبكات التواصل االجتماعي وفقا للنوع
النوع

ذكور

اإلجمالي
%
ك

إناث

قيمة z

الداللة

الترتيب

قضايا الشباب

39

41.49

41

52.56

80

46.51

0.288

غير دالة

1

أخبار الفن والرياضة

37

39.36

30

38.46

67

38.95

1.046

غير دالة

4

متابعة األحداث الجارية

36

38.30

35

44.87

71

41.28

0.147

غير دالة

3

السياسة الخارجية والعالقات بين الدول

41

43.62

38

48.72

79

45.93

0.433

غير دالة

2

مجال التصميم والدعاية واإلعالن

23

24.47

22

28.21

45

26.16

0.169

غير دالة

5

الكاريكاتير

13

13.83

22

28.21

35

20.35

1.671

غير دالة

7

شعر

23

24.47

17

21.79

40

23.26

1.058

غير دالة

6

الموضوعات

جملة من سئلوا

%

ك

ك

94

%

172

78

جدول رقم ()7
أهم أشكال مشاركة المبحوثين في شبكات التواصل االجتماعي وفقا للنوع
أشكال المشاركة

النوع

ذكور

اإلجمالي

إناث

قيمة z

الداللة

الترتيب

غير دالة

3
4

ك

%

ك

%

ك

%

أرسلت تعليقا ً على الحائط عن الموضوعات
أو القضايا المطروحة

32

34.04

26

33.33

58

33.72

0.933

ناقشت معلومات سياسية /اجتماعية في
رسالة على شبكات التواصل االجتماعي

34

36.17

21

26.92

55

31.98

2.054

دالة*

أضفت أو حذفت معلومات من بروفايلي

34

36.17

30

38.46

64

37.21

0.605

غير دالة

2

أضفــت (نــوت) علــى الفيــس بــوك يتضمــن
شــيئا ً يجــب عملــه فــي الموضوعــات أو
القضايــا المطروحــة

50

53.19

33

42.31

83

48.26

2.434

دالة*

1

أجبت عن استبانة

18

19.15

24

30.77

42

24.42

1.039

غير دالة

5

جملة من سئلوا

94

78

172
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الكاريكاتيــر ،حيــث جــاء بنســبة بلغــت  %20.35مــن إجمالــي
مفــردات مــن يســتخدمون شــبكات التواصــل االجتماعــي مــن
إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة.
 -6أهم أشكال مشاركة المبحوثين في شبكات التواصل االجتماعي.
تشــير بيانــات الجــدول ( )7إلــى أهــم أشــكال مشــاركة المبحوثيــن
فــي شــبكات التواصــل االجتماعــي وفقــا للنــوع ،حيــث جــاء فــى
الترتيــب األول أضفــت (نــوت) علــى الفيــس بــوك يتضمــن
شــيئا ً يجــب عملــه فــي الموضوعــات أو القضايــا المطروحــة،
حيــث جــاءت بنســبة بلغــت  %48.26مــن إجمالــي مفــردات مــن
يســتخدمون شــبكات التواصــل االجتماعــي مــن إجمالــي مفــردات
عينــة الدراســة ،وجــاء فــى الترتيــب الثانــي أضفــت أو حذفــت
معلومــات مــن بروفايلــي ،حيــث جــاء بنســبة بلغــت %37.21
مــن إجمالــي مفــردات مــن يســتخدمون شــبكات التواصــل
االجتماعــي مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة ،وجــاء فــى
الترتيــب الثالــث أرســلت تعليقـا ً علــى الحائــط عــن الموضوعــات
أو القضايــا المطروحــة ،حيــث جــاء بنســبة بلغــت  %33.72مــن
إجمالــي مفــردات مــن يســتخدمون شــبكات التواصــل االجتماعــي
مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة ،وجــاء فــى الترتيــب الرابع
ناقشــت معلومــات سياســية /اجتماعيــة فــي رســالة علــى شــبكات
التواصــل االجتماعــي ،حيــث جــاءت بنســبة بلغــت %31.98
مــن إجمالــي مفــردات مــن يســتخدمون شــبكات التواصــل
االجتماعــي مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة ،وجــاء فــى
الترتيــب الخامــس أجبــت عــن اســتبانة ،حيــث جــاءت بنســبة
بلغــت  %24.42مــن إجمالــي مفــردات مــن يســتخدمون شــبكات
التواصــل االجتماعــي مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة.
 -7مدى اعتقاد المبحوثين أن المناقشات على شبكات التواصل
االجتماعي وسيلة جيدة فى تشكيل الرأي عام لديهم.
جدول رقم ()8
مدى اعتقاد المبحوثين أن المناقشات على شبكات التواصل
االجتماعي وسيلة جيدة فى تشكيل الرأي العام لديهم وفقا للنوع
ذكور

إناث

اإلجمالي
%
ك

النوع  /مدى
االعتقاد

ك

نعم

29

21.79 17 30.85

أحيانا

56

61.63 106 64.10 50 59.57

ال

9

9.57

11.63 20

اإلجمالـي

94

100

%

ك

%

14.10 11
78

100

قيمة كا12.813 =2

درجة الحرية = 3

معامل التوافق = 0.245

مستوى الداللة = دالة عند 0.01

410

26.74 46

172

100

بحســاب قيمــة كا 2مــن الجــدول الســابق عنــد درجــة حريــة
= ،3وجــد أنهــا =  ،12.813وهــي قيمــة دالــة إحصائيــا ً عنــد
مســتوى داللــة  ،0.01أي أن مســتوى المعنويــة أصغــر مــن
 ،0.05وقــد بلغــت قيمــة معامــل التوافــق  0.273تقريب ـاً ،ممــا
يؤكــد وجــود عالقــة دالــة إحصائي ـا ً بيــن النــوع (ذكــور -إنــاث)
ومــدى اعتقــاد المبحوثيــن– إجمالــي مفــردات مــن يشــاركون فــى
شــبكات التواصــل االجتماعــي على شــبكة المعلومات مــن إجمالي
مفــردات عينــة الدراســة– أن المناقشــات علــى شــبكات التواصــل
االجتماعــي وســيلة جيــدة فــى تشــكيل الــرأي العــام لديهــم.
وتشــير النتائــج التفصيليــة للجدول الســابق ،أن نســبة مــن يعتقدون
أن المناقشــات علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي وســيلة جيــدة
فــى تشــكيل الــرأي العــام لديهــم بصــورة منتظمــة مــن إجمالــي
مفــردات مــن يشــاركون فــى شــبكات التواصــل االجتماعــي علــى
شــبكة المعلومــات مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة بلغــت
 ،%26.74وبلغــت نســبة مــن يعتقــدون أن المناقشــات علــى
شــبكات التواصــل االجتماعــي وســيلة جيــدة فــى تشــكيل الــرأي
العــام لديهــم بصــورة غيــر منتظمــة (أحيانــاً) ،مــن إجمالــي
مفــردات مــن يشــاركون فــى شــبكات التواصــل االجتماعــي علــى
شــبكة المعلومــات مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة بلغــت
 ،%61.63وبلغــت نســبة مــن ال يعتقــدون أن المناقشــات علــى
شــبكات التواصــل االجتماعــي وســيلة جيــدة فــى تشــكيل الــرأي
العــام لديهــم بصــورة منتظمــة مــن إجمالــي مفردات من يشــاركون
فــى شــبكات التواصــل االجتماعــي علــى شــبكة المعلومــات مــن
إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة .%11.63
 -8مــدى تغييــر المبحوثيــن موقفهــم حــول بعــض القضايــا مــن
جــراء مناقشــتهم علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي.
جدول رقم ()9
مدى تغيير المبحوثين موقفهم حول بعض القضايا من جراء
مناقشتهم على شبكات التواصل االجتماعي وفقا للنوع
ذكور
النوع  /مدى
التغيير
%
ك
%
ك
58.97 46 42.55 40
نعم

اإلجمالي
%
ك
50.00 86

إناث

35.90 28 46.81 44

72

41.86

4

5.13

14

8.14

78

100

172

100

أحيانا
ال
اإلجمالي

10.64 10
94

100

قيمة كا886.51 =2

درجة الحرية = 3

معامل التوافق = 072.0

مستوي الداللة = دالة عند 100.0

بحســاب قيمــة كا 2مــن الجــدول الســابق عنــد درجــة حريــة
= ،3وجــد أنهــا =  ،15.688وهــي قيمــة دالــة إحصائيــا ً عنــد

أسامة المدني

مســتوى داللــة  ،0.001أي أن مســتوى المعنويــة أصغــر مــن
 ،0.05وقــد بلغــت قيمــة معامــل التوافــق  0.270تقريب ـاً ،ممــا
يؤكــد وجــود عالقــة دالــة إحصائي ـا ً بيــن النــوع (ذكــور -إنــاث)،
ومــدى تغييــر المبحوثيــن– إجمالــي مفــردات مــن يشــاركون
فــى شــبكات التواصــل االجتماعــي علــى شــبكة المعلومــات مــن
إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة– موقفهــم حــول بعــض القضايــا
مــن جــراء مناقشــتهم علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي.
وتشــير النتائــج التفصيليــة للجــدول الســابق أن نســبة مــن تغيــر
موقفهــم حــول بعــض القضايــا مــن جــراء مناقشــتهم علــى شــبكات
التواصــل االجتماعــي مــن إجمالــي مفــردات مــن يشــاركون
فــى شــبكات التواصــل االجتماعــي علــى شــبكة المعلومــات مــن

إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة بلغــت  ،%50وبلغــت نســبة مــن
تغيــر موقفهــم حــول بعــض القضايــا مــن جــراء مناقشــتهم علــى
شــبكات التواصــل االجتماعــي إلــى حــد مــا مــن إجمالــي مفــردات
مــن يشــاركون فــى شــبكات التواصــل االجتماعــي علــى شــبكة
المعلومــات مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة  ،%41.86بينما
بلغــت نســبة مــن لــم يتغيــر موقفهــم حــول بعــض القضايــا مــن
جــراء مناقشــتهم علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي مــن إجمالي
مفــردات مــن يشــاركون فــى شــبكات التواصــل االجتماعــي علــى
شــبكة المعلومــات مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة .%8.14
 -9موقــف المبحوثيــن حــول العبــارات التــي تقيس دور شــبكات
التواصــل االجتماعــي فــي تشــكيل الــرأي العام.

جدول ( )10
موقف المبحوثين حول العبارات التي تقيس دور شبكات التواصل االجتماعي في تشكيل الرأي العام
موافق

معارض

محايد

الوزن المرجح

درجة الموافقة
العبارة

ك

1

90

52.33

2

37

21.51

80

3

80

46.51

81

47.09

4

51

29.65

88

51.16

33

5

69

40.12

89

51.74

14

8.14

6

55

31.98

94

54.65

23

13.37

63.48

7

75

43.60

74

43.02

23

13.37

48.28

دالة***

8

72

41.86

83

48.26

17

9.88

62.92

دالة***

399

9

76

44.19

75

43.60

21

12.21

52.52

دالة***

399

4.41

10

70

40.70

78

45.35

24

13.95

46.88

دالة***

390

4.31

11

52

30.23

91

52.91

29

16.86

52.20

دالة***

367

4.06

12

84

48.84

73

42.44

15

8.72

67.88

دالة***

413

4.57

13

113

65.70

49

28.49

10

5.81

121.1

دالة***

447

4.94

14

81

47.09

77

44.77

14

8.14

69.40

دالة***

411

4.54

15

78

45.35

75

43.60

19

11.05

57.08

دالة***

403

4.46

16

79

45.93

74

43.02

19

11.05

57.24

دالة***

404

4.47

17

39

22.67

107

62.21

26

15.12

88.60

دالة***

357

3.95

18

68

39.53

86

50.00

18

10.47

62.56

دالة***

394

4.36

19

84

48.84

68

39.53

20

11.63

57.28

دالة***

408

4.51

20

64

37.21

73

42.44

35

20.35

26.68

دالة***

373

4.12

21

74

43.02

75

43.60

23

13.37

48.28

دالة***

395

4.37

22

88

51.16

62

36.05

22

12.79

57.12

دالة***

410

4.53

23

73

42.44

74

43.02

25

14.53

44.28

دالة***

392

4.33

مجموع األوزان

%

قيمة
كا2

الداللة

النقاط

الوزن
المئوي

59

34.30

23

13.37

57.88

دالة***

411

4.54

46.51

55

31.98

31.56

دالة***

326

3.60

11

6.40

77.32

دالة**

413

4.57

19.19

44.36

دالة***

362

4.00

73.24

دالة***

399

4.41

دالة***

376

4.16

396

4.38
4.41

%

ك

172

ك

%

9045
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تشــير بيانــات الجــدول ( )10إلــى وجــود داللــة إحصائيــة عنــد
درجــة  0.001لصالــح الموافقــة علــى عــدد  10عبــارات مــن
إجمالــي  23عبــارة تقيــس دور شــبكات التواصــل االجتماعــي
فــي تشــكيل الــرأي العــام ،وهــي العبــارات التــي تأخــذ األرقــام
( ،)22 ،19 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،7 ،1وتشــير
بيانــات الجــدول الســابق إلــى وجــود داللــة إحصائيــة عنــد درجــة
 0.001لصالــح المحايــدة علــى عــدد  13عبــارات مــن إجمالــي
 23عبــارة ،تقيــس دور شــبكات التواصــل االجتماعــي فــي
تشــكيل الــرأي العــام ،وهــي العبــارات التــي تأخــذ األرقــام (،2
.)23 ،21 ،20 ،18 ،17 ،11 ،10 ،8 ،6 ،5 ،4 ،3
ولحســاب دور شــبكات التواصــل االجتماعــي فــي تشــكيل
الــرأي العــام تــم حســاب الدرجــة الكليــة لــكل مبحــوث علــى هــذا
المقيــاس ،فنتــج لدينــا مقيــاس تراوحــت درجاتــه بيــن ،69 -23
وتــم تقســيمه إلــى ثالثــة مســتويات علــى النحــو اآلتــي:
من 38 -23

مستوى منخفض من تشكيل الرأي العام.

من 54 -39

مستوى متوسط من تشكيل الرأي العام.

من 69 -55

مستوى مرتفع من تشكيل الرأي العام.

والجــداول التاليــة توضــح العالقــة بيــن هــذه المســتويات وفقــا ً
للمتغيــرات الديموجرافيــة للدراســة.
 -10مســتوى تشــكيل الــرأي العــام لــدى المبحوثيــن مــن طــاب
الجامعات الســعودية.

جدول رقم ()11
مستوى تشكيل الرأي العام لدى المبحوثين من طالب
الجامعات السعودية وفقا للنوع
النوع
مستوى التشكيل

ذكور
%

ك

إناث
ك

اإلجمالي
%

%

ك

مرتفع

42.55 40

41.03 32

41.86 72

متوسط

55.32 52

55.13 43

55.23 95

منخفض

2.13 2

3.85 3

2.91 5

اإلجمالـي

100

94

قيمة كا = 0.457
2

معامل التوافق = 0.051

78

100 172 100

درجة الحرية = 2
مستوي الداللة = غير دالة

بحســاب قيمــة كا 2مــن الجــدول الســابق عنــد درجــة حريــة =،2
وجــد أنهــا =  ،0.457وهــي قيمــة غيــر دالــة إحصائيــا ً عنــد
جميــع مســتويات الداللــة ،أي أن مســتوى المعنويــة أكبــر مــن
 ،0.05وقــد بلغــت قيمــة معامــل التوافــق  0.051تقريب ـاً ،ممــا
يؤكــد عــدم وجــود عالقــة دالــة إحصائي ـا ً بيــن النــوع (ذكــور-
إنــاث) ومســتويات تشــكيل الــرأي العــام لــدى المبحوثيــن–
إجمالــي مفــردات مــن يســتخدمون مواقــع التواصــل االجتماعــي
مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة.
وتشــير أيضــا النتائــج التفصيليــة للجــدول الســابق أن نســبة مــن
لديهــم مســتوى مرتفــع مــن تشــكيل الــرأي العــام مــن إجمالــي

جدول رقم ()12
أهم الموضوعات التي أثارتها شبكات التواصل االجتماعي في الشأن السعودي من وجهة نظر المبحوثين وفقا للنوع.
ذكور

النوع

اإلجمالي

إناث

قيمة z

الداللة

الترتيب

غير دالة

3
4

الموضوعات

ك

واالنتماء والوالء الوطنية الروح تعزيز

34.04 32

26

المجاورة الدول في الجارية األحداث ربط محاولة
الداخلي بالوضع

36.17 34

21

26.92

منظمات من والقادة السياسيين آلراء الترويج
المدني المجتمع

36.17 34

30

38.46

0.605 37.21 64

متضررة وجماعات مستفيدة جماعات بين التمييز

53.19 50

33

42.31

2.434 48.26 83

دالة*

اإلعالم وسائل تبثه ما مصداقية في التشكيك
الرسمية وشبه الرسمية

19.15 18

24

30.77

1.039 24.42 42

غير دالة

6

الغربية الثقافة نمط إشاعة

32.98 31

19

24.36

1.955 29.07 50

غير دالة

5

جملة من سئلوا

412

%

94

ك

%
33.33

0.933 33.72 58
2.054 31.98 55

دالة*
غير دالة

2
1

78

ك

%

172

أسامة المدني

مفــردات مــن يســتخدمون مواقــع التواصــل االجتماعــي مــن
إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة بلغــت  ،%41.86موزعــة
بيــن  %42.55مــن إجمالــي مفــردات عينــة الذكــور فــى مقابــل
 %41.03مــن إجمالــي مفــردات عينــة اإلنــاث ،وبلغــت نســبة
مــن لديهــم مســتوى متوســط مــن تشــكيل الــرأي العــام مــن
إجمالــي مفــردات مــن يســتخدمون مواقــع التواصــل االجتماعــي
مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة  ،%55.23وبلغــت نســبة
مــن لديهــم مســتوى منخفــض مــن تشــكيل الــرأي العــام مــن
إجمالــي مفــردات مــن يســتخدمون مواقــع التواصــل االجتماعــي
مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة .%2.91
 -11أهــم الموضوعــات التــي أثارتهــا شــبكات التواصــل
االجتماعــي فــي الشــأن الســعودي.
تشــير بيانــات الجــدول ( )12إلــى أهــم الموضوعــات التــي
أثارتهــا شــبكات التواصــل االجتماعــي فــي الشــأن الســعودي مــن
وجهــة نظــر المبحوثيــن وفقــا للنــوع ،حيــث جــاء فــى الترتيــب
األول التمييــز بيــن جماعــات مســتفيدة وجماعــات متضــررة،
حيــث جــاءت بنســبة بلغــت  %48.26مــن إجمالــي مفــردات مــن
يســتخدمون شــبكات التواصــل االجتماعــي مــن إجمالــي مفــردات

عينــة الدراســة ،وجــاء فــى الترتيــب الثانــي الترويــج آلراء
السياســيين والقــادة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي ،حيــث جــاء
بنســبة بلغــت  %37.21مــن إجمالــي مفــردات مــن يســتخدمون
شــبكات التواصــل االجتماعــي مــن إجمالــي مفــردات عينــة
الدراســة ،وجــاء فــى الترتيــب الثالــث تعزيــز الــروح الوطنيـ�ة
والــوالء واالنتمــاء ،حيــث جــاء بنســبة بلغــت  %33.72مــن
إجمالــي مفــردات مــن يســتخدمون شــبكات التواصــل االجتماعــي
مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة ،وجــاء فــى الترتيــب
الرابــع محاولــة ربــط األحــداث الجاريــة فــي الــدول المجـ�اورة
بالوضــع الداخلــي ،حيــث جــاءت بنســبة بلغــت  %31.98مــن
إجمالــي مفــردات مــن يســتخدمون شــبكات التواصــل االجتماعــي
مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة ،وجــاء فــى الترتيــب
الخامــس إشــاعة نمــط الثقافــة الغربيــة ،حيــث جــاءت بنســبة
بلغــت  %29.07مــن إجمالــي مفــردات مــن يســتخدمون شــبكات
التواصــل االجتماعــي مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة،
وجــاء فــى الترتيــب الســادس التشــكيك فــي مصداقيــة مــا تبثـ�ه
وســائل اإلعــام الرســمية وشــبه الرســمية ،حيــث جــاء بنســبة
بلغــت  %24.42مــن إجمالــي مفــردات مــن يســتخدمون شــبكات
التواصــل االجتماعــي مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة.

جدول رقم ()13
أهم سلبيات شبكات التواصل االجتماعي من وجهة نظر المبحوثين وفقا للنوع.
السلبيات

النوع

ذكور

اإلجمالي

إناث

قيمة z

الداللة

الترتيب

دالة*

1
6

ك

%

ك

%

ك

%

تحرض على العنف
ّ

59

62.77

44

56.41

103

59.88

2.117

ال أثق فيما تطرحه

30

31.91

17

21.79

47

27.33

2.163

دالة*

تفتقد الموضوعية

46

48.94

29

37.18

75

43.60

2.477

دالة*

3

ظلم األنظمة الحاكمة

8

8.51

9

11.54

17

9.88

0.253

غير دالة

11

سمعت أنها وسيلة تخالف اآلداب
العامة والقيم اإلسالمية

8

8.51

9

11.54

17

9.88

0.253

غير دالة

11

ال تحقق حاجاتي ورغباتي

33

35.11

21

26.92

54

31.40

1.906

غير دالة

5

ال أملك معلومات عنها

43

45.74

30

38.46

73

42.44

1.905

غير دالة

4

عدم معرفتي طريقة استخدامها

21

22.34

19

24.36

40

23.26

0.353

غير دالة

7

تكلفة استخدامها مرتفعة

16

17.02

13

16.67

29

16.86

0.601

غير دالة

8

تسيء للعادات والتقاليد السائدة في
المجتمعات المختلفة

20

21.28

6

7.69

26

15.12

2.936

دالة**

9

الموضوعات التي تطرحها ال تثير
اهتمامي

55

58.51

29

37.18

84

48.84

3.716

دالة***

2

غير مفيدة ومملة

14

14.89

10

12.82

24

13.95

0.868

غير دالة

10

جملة من سئلوا

94

78

172
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 -12أهــم ســلبيات شــبكات التواصــل االجتماعــي مــن وجهــة
نظــر المبحوثيــن.
تشــير بيانــات الجــدول الســابق إلــى أهــم ســلبيات شـ�بكات
التواصــل االجتماعــي مــن وجهــة نظــر المبحوثيــن وفقــا للنــوع،
حيــث جــاء فــى الترتيــب األول تحــرض علــى العنــف ،إذ جــاء
بنســبة بلغــت  %59.88مــن إجمالــي مفــردات مــن يســتخدمون
شــبكات التواصــل االجتماعــي مــن إجمالــي مفــردات عينــة
الدراســة ،وجــاء فــى الترتيــب الثانــي الموضوعــات التـ�ي
تطرحهــا ال تثيــر اهتمامــي ،حيــث جــاءت بنســبة بلغــت
 %48.84مــن إجمالــي مفــردات مــن يســتخدمون شــبكات
التواصــل االجتماعــي مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة،
وجــاء فــى الترتيــب الثالــث تفتقــد الموضوعيــة ،حيــث جــاء
بنســبة بلغــت  %43.60مــن إجمالــي مفــردات مــن يســتخدمون
شــبكات التواصــل االجتماعــي مــن إجمالــي مفــردات عينــة
الدراســة ،وجــاء فــى الترتيــب الرابــع ال أملــك معلومــات عنهــا،
حيــث جــاء بنســبة بلغــت  %42.44مــن إجمالــي مفــردات مــن
يســتخدمون شــبكات التواصــل االجتماعــي مــن إجمالــي مفــردات
عينــة الدراســة ،وجــاء فــى الترتيــب الخامــس ال تحقــق حاجاتـ�ي
ورغباتــي ،حيــث جــاء بنســبة بلغــت  %31.40مــن إجمالــي
مفــردات مــن يســتخدمون شــبكات التواصــل االجتماعــي مــن
إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة ،وجــاء فــى الترتيــب الســادس
ال أثــق فيمــا تطرحــه ،حيــث جــاء بنســبة بلغــت  %27.33مــن
إجمالــي مفــردات مــن يســتخدمون شــبكات التواصــل االجتماعــي
مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة.
ثانيا :نتائج التحقق من صحة الفرضيات:
الفرضيــة األولــى :توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن
متوســطات درجــات المبحوثيــن على مقياس دور شــبكات التواصل
االجتماعــي فــى تشــكيل الــرأي العــام لدى الطــاب ،تبعـا ً الختالف
مســتويات اســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعــي المختلفــة.
جدول رقم ()14
تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبحوثين
على مقياس دور شبكات التواصل فى تشكيل الرأي العام ،تبعا ً
الختالف مستوى استخدام المبحوثين لشبكات التواصل االجتماعي
مصدر
التباين
بين
المجموعات
داخل
المجموعات
المجمــوع
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مجموعات درجة
المربعات الحرية

متوسط
مجموع
المربعات

2.081

2

1.040

29.384

98

0.300

31.465

100

قيمة ف الداللة

 3.470دالة*

تشــير بيانــات الجــدول الســابق إلــى وجــود فــروق ذات داللــة
إحصائيــة بيــن مجموعــات المبحوثيــن الذيــن يمثلــون مســتويات
االســتخدام المختلفــة لشــبكات التواصــل االجتماعــي ،وذلــك
علــى مقيــاس دور شــبكات التواصــل االجتماعــي فــى تشــكيل
الــرأي العــام لــدى طلبــة الجامعــات الســعودية ،حيــث بلغــت
قيمــة ف  ،3.470وهــذه القيمــة دالــة عنــد مســتوى داللــة =
 ،0.05وهــو مــا يثبــت صحــة هــذا االالفتــراض ،والــذي ينــص
علــى أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات
درجــات المبحوثيــن علــى مقيــاس دور شــبكات التواصــل
االجتماعــي فــى تشــكيل الــرأي العــام لــدى الطــاب تبعــا ً
الختــاف مســتويات اســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعــي
المختلفــة.
ولمعرفــة مصــدر وداللــة الفــروق بيــن المتوســطات الحســابية
لمجموعــات المبحوثيــن ،تــم اســتخدام االختبــار البعــدي بطريقــة
أقــل فــرق معنــوي.
جدول ()15
نتائج تحليل  L.S.Dلمعرفة الفروق بين المجموعات على
مقياس دور شبكات التواصل فى تشكيل الرأي العام
متوسط

المجموعات

مرتفع

مرتفع

-

متوسط

*0.4725

منخفض

0.0937 **0.5662

منخفض

المتوسط

2.6250 **0.5662 *0.4725
-

0.0937

2.1525

-

2.0588

يتبيــن مــن الجــدول الســابق اختــاف المتوســطات الحســابية
للمجموعــات التــي تمثــل الطــاب ذوي مســتويات االســتخدام
المختلفــة لشــبكات التواصــل االجتماعــي المختلفــة علــى مقيــاس
دور شــبكات التواصــل فــى تشــكيل الــرأي العــام ،ولمعرفــة
مصــدر وداللــة الفــروق بيــن المتوســطات الحســابية لمجموعــات
المبحوثيــن ،تــم اســتخدام االختبــار البعــدي بطريقــة أقــل فــرق
معنــوي.
ولمعرفــة مصــدر التبايــن للفــروق بيــن المتوســطات الحســابية
لمجموعــات المبحوثيــن أجــري االختبــار البعــدي L.S.D
بطريقــة أقــل فــرق معنــوي ،حيــث ظهــر أن تشــكيل الــرأي العــام
لــدى طلبــة الجامعــات الســعودية يــزداد لــدى الطــاب ذوي
مســتوى االســتخدام المرتفــع لشــبكات التواصــل االجتماعــي
أكثــر مــن الطــاب متوســطي ومنخفضــي االســتخدام لشــبكات
التواصــل االجتماعــي.

أسامة المدني

حيــث اتضــح أن هنــاك اختالفًــا بيــن المبحوثيــن ذوي مســتوى
االســتخدام لشــبكات التواصل االجتماعي المرتفع ،والطالب ذوي
مســتوى االســتخدام لشــبكات التواصــل االجتماعــي المنخفــض،
بفــرق بيــن المتوســطين الحســابيين بلــغ  0.5662لصالــح طــاب
ذوي مســتوى االســتخدام لشــبكات التواصــل االجتماعــي المرتفع،
وهــو فــرق دال إحصائيــا عنــد مســتوى  ،0.01وظهــر أيضــا
أن هنــاك اختالفًــا بيــن المبحوثيــن ذوي مســتوى االســتخدام
لشــبكات التواصــل االجتماعــي المتوســط والطــاب ذوي
مســتوى االســتخدام لشــبكات التواصــل االجتماعــي المرتفــع،
بفــرق بيــن المتوســطين الحســابيين بلــغ  0.4725لصالــح
طــاب ذوي المســتوى االجتماعــي االقتصــادي المرتفــع ،وهــو
فــرق دال إحصائيــا عنــد مســتوى  ،0.05بينمــا ظهــر أنــه ليــس
هنــاك اختــاف بيــن الطــاب ذوي مســتوى االســتخدام لشــبكات
التواصــل االجتماعــي المتوســط علــى المقيــاس ،والطــاب ذوي
مســتوى االســتخدام لشــبكات التواصــل االجتماعــي المنخفــض،
حيــث بلــغ الفــرق بيــن المتوســطين الحســابيين  ،0.0937وهــو
فــرق غيــر دال عنــد مســتوى .0.05
الفرضيــة الثانيــة :توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن
متوســطات درجــات المبحوثيــن علــى مقيــاس اســتخدام شــبكات
التواصــل االجتماعــي علــى شــبكة المعلومــات ،تبع ـا ً الختــاف
مســتوى دوافــع االســتخدام.
جدول رقم ()16
تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبحوثين
على مقياس استخدام شبكات التواصل االجتماعي ،تبعا ً
الختالف مستويات دوافع االستخدام
درجة
الحرية

متوسط
مجموع
المربعات

بين
المجموعات

0.069

2

0.034

داخل
المجموعات

31.396

98

0.320

المجمــوع

31.465

100

مجموعات
مصدر التباين
المربعات

قيمة ف الداللة

 0.108غير دالة

تشــير بيانــات الجــدول الســابق إلــى عــدم وجــود فــروق ذات
داللــة إحصائيــة بيــن مجموعــات المبحوثيــن الذيــن يمثلــون
مســتويات دوافــع االســتخدام المختلفــة لشــبكات التواصــل
االجتماعــي ،وذلــك علــى مقيــاس اســتخدام شــبكات التواصــل
االجتماعــي ،حيــث بلغــت قيمــة ف  ،0.108وهــذه القيمــة غيــر

دالــة عنــد مســتوى داللــة =  ،0.05وهــو مــا يثبــت عــدم صحــة
هــذا االفتــراض ،والــذي ينــص علــى أنــه توجــد فــروق ذات
داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات المبحوثيــن علــى
مقيــاس اســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعــي علــى شــبكة
المعلومــات ،تبع ـا ً الختــاف مســتوى دوافــع االســتخدام ،وهــو
مــا يبيــن أن المبحوثيــن مرتفعــي دوافــع االســتخدام يســتخدمون
شــبكات التواصــل االجتماعــي مثــل المبحوثيــن منخفضــي
الدوافــع ،وليــس هنــاك فــرق بينهمــا.
الفرضيــة الثالثــة :توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن
متوســطات درجــات المبحوثيــن علــى مقيــاس اســتخدام شــبكات
التواصــل االجتماعــي علــى شــبكة المعلومــات ،تبعـا ً الختــاف
خبــرة المبحوثيــن باســتخدام شــبكة المعلومــات.
جدول رقم ()17
تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبحوثين
على مقياس استخدام شبكات التواصل االجتماعي ،تبعا ً
الختالف سنوات خبرة المبحوثين باستخدام شبكات التواصل
مجموعات درجة
مصدر التباين
المربعات الحرية

متوسط
مجموع
المربعات

بين
المجموعات

10.133

3

3.378

داخل
المجموعات

84.379

168

0.502

المجمــوع

94.512

171

قيمة ف

الداللة

 6.725دالة***

تشــير بيانــات الجــدول الســابق إلــى وجــود فــروق ذات داللــة
إحصائيــة بيــن مجموعــات المبحوثيــن ،الذيــن يمثلــون ســنوات
الخبــرة المختلفــة الســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعــي،
وذلــك علــى مقيــاس اســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعــي،
حيــث بلغــت قيمــة ف  ،6.725وهــذه القيمــة دالــة عنــد مســتوى
داللــة =  ،0.001وهــو مــا يثبــت صحــة هــذا االالفتــراض،
الــذي ينــص علــى أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن
متوســطات درجــات المبحوثيــن علــى مقيــاس اســتخدام شــبكات
التواصــل االجتماعــي علــى شــبكة المعلومــات ،تبع ـا ً الختــاف
خبــرة المبحوثيــن باســتخدام شــبكة المعلومــات.
ولمعرفــة مصــدر وداللــة الفــروق بيــن المتوســطات الحســابية
لمجموعــات المبحوثيــن ،تــم اســتخدام االختبــار البعــدي بطريقــة
أقــل فــرق معنــوي.
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جدول ()18
نتائج تحليل  L.S.Dلمعرفة الفروق بين المجموعات على مقياس استخدام شبكات التواصل
من عام إلى 2

المجموعات

أقل من عام

أقل من عام

-

من عام إلى 2

0.1818

-

من  2إلى 3

**0.4318

0.2500

-

 3فأكثر

***0.5985

*0.4167

0.1667

1.568

يتبيــن مــن الجــدول الســابق اختــاف المتوســطات الحســابية
للمجموعــات التــي تمثــل الطــاب ذوي ســنوات الخبــرة
المختلفــة فــي اســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعــي،
وذلــك علــى مقيــاس اســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعــي،
ولمعرفــة مصــدر وداللــة الفــروق بيــن المتوســطات الحســابية
لمجموعــات المبحوثيــن ،تــم اســتخدام االختبــار البعــدي بطريقــة
أقــل فــرق معنــوي.
ولمعرفــة مصــدر التبايــن للفــروق بيــن المتوســطات الحســابية
لمجموعــات المبحوثيــن أُجــري االختبــار البعــدي L.S.D
بطريقــة أقــل فــرق معنــوي ،حيــث ظهــر أن اســتخدام شــبكات
التواصــل االجتماعــي يــزداد لــدى الطــاب ذوي مســتوى
الخبــرة المرتفــع بشــبكات التواصــل االجتماعــي أكثــر مــن
الطــاب متوســطى ومنخفضــي الخبــرة باســتخدام شــبكات
التواصــل االجتماعــي.
حيــث اتضــح أن هنــاك اختالفًــا بيــن المبحوثيــن ذوي مســتوى
الخبــرة باســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعــي أقــل مــن
عــام ،والطــاب ذوي مســتوى الخبــرة باســتخدام شــبكات
التواصــل االجتماعــي مــن عاميــن إلــى أقــل مــن ثالثــة أعــوام،
بفــرق بيــن المتوســطين الحســابيين بلــغ  0.4318لصالــح
الطــاب ذوي مســتوى الخبــرة باســتخدام شــبكات التواصــل
االجتماعــي مــن عاميــن إلــى أقــل مــن ثالثــة أعــوام ،وهــو
فــرق دال إحصائيــا عنــد مســتوى  ،0.01وظهــر أيضــا أن
هنــاك اختالفًــا بيــن المبحوثيــن ذوي مســتوى الخبــرة باســتخدام
شــبكات التواصــل االجتماعــي أقــل مــن عــام ،والطــاب ذوي
مســتوى الخبــرة باســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعــي مــن
ثالثــة أعــوام فأكثــر ،بفــرق بيــن المتوســطين الحســابيين بلــغ
 0.5985لصالــح الطــاب ذوي مســتوى الخبــرة باســتخدام
شــبكات التواصــل االجتماعــي مــن ثالثــة أعــوام فأكثــر،
وظهــر كذلــك أن هنــاك اختالفًــا بيــن المبحوثيــن ذوي مســتوى
الخبــرة باســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعــي مــن عــام إلــى
أقــل مــن عاميــن ،والطــاب ذوي مســتوى الخبــرة باســتخدام
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شــبكات التواصــل االجتماعــي مــن ثالثــة أعــوام فأكثــر ،بفــرق
بيــن المتوســطين الحســابيين بلــغ  0.4167لصالــح الطــاب ذوي
مســتوى الخبــرة باســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعــي من ثالثة
أعــوام فأكثــر ،وهــو فــرق دال إحصائيــا عنــد مســتوى .0.05
النتائج الرئيسة التي خلصت إليها الدراسة:
 -1جــاءت أهــم شــبكات التواصــل االجتماعــي التــي يســتخدمها
المبحوثــون علــى شــبكة المعلومــات بشــكل رئيــس فــى
الترتيــب األول فيــس بــوك ،بنســبة بلغــت  ،%69.77وجــاء
فــى الترتيــب الثانــي يوتيــوب ،بنســبة بلغــت  ،%50وجــاء
فــى الترتيــب الثالــث تويتــر ،بنســبة بلغــت  ،%38.95وجــاء
فــى الترتيــب الرابــع انســتقرام ،بنســبة بلغــت ،%27.33
وجــاء فــى الترتيــب الخامــس قوقــل بلــس ،بنســبة بلغــت
 ،%21.51وجــاء فــى الترتيــب الخامــس مكــرر مــاي
ســبيس ،بنســبة بلغــت  ،%21.51مــن إجمالــي مفــردات مــن
إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة.
 -2جــاء أهــم أســباب اســتخدام المبحوثيــن لشــبكات التواصــل
ـرف علــى آراء اآلخرين،
االجتماعــي فــى الترتيــب األول أتعـ ّ
بنســبة بلغــت  ،%66.86وجــاء فــى الترتيــب الثانــي بهــا آراء
عــن قضايانــا ومشــكالتنا ،بنســبة بلغــت  ،%61.63وجــاء
فــى الترتيــب الثانــي مكــرر بهــا معلومــات عمــا تعــرض
الوســائل اإلعالميــة األخــرى ،بنســبة بلغــت ،%61.63
وجــاء فــى الترتيــب الثالــث تعــرف آخــر تطــورات األحداث،
بنســبة بلغــت  ،%51.16وجــاء فــى الترتيــب الرابــع بهــا
معلومــات مختلفــة عمــا تنشــره الشــبكات األخــرى ،بنســبة
بلغــت  ،%48.26وجــاء فــى الترتيــب الخامــس للتواصــل
مــع آراء اآلخريــن ،بنســبة بلغــت  ،%43.02وجــاء فــى
الترتيــب الســادس أعبــر بهــا عــن رأيــي بصراحــة ،بنســبة
بلغــت  ،%33.14وجــاء فــى الترتيــب الســابع إلضافــة
المزيــد مــن يوميــات حياتــي ،بنســبة بلغــت  %27.33مــن
إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة.

أسامة المدني

 –3جــاءت نســبة مــن يعتقــدون أن المناقشــات علــى شــبكات
التواصــل االجتماعــي وســيلة جيــدة فــى تشــكيل الــرأي العــام
لديهــم  ،%26.74وبلغــت نســبة مــن يعتقــدون أن المناقشــات
علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي وســيلة جيــدة فــى
تشــكيل الــرأي العــام لديهــم  ،%61.63وبلغــت نســبة مــن ال
يعتقــدون أن المناقشــات علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي
وســيلة جيــدة فــى تشــكيل الــرأي العــام لديهــم .%11.63
 -4جــاءت نســبة مــن تغيــر موقفهــم حــول بعــض القضايــا مــن
جــراء مناقشــتهم علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي ،%50
وبلغــت نســبة مــن تغيــر موقفهــم حــول بعــض القضايــا مــن
جــراء مناقشــتهم علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي إلــى
حــد مــا  ،%41.86بينمــا بلغــت نســبة مــن لــم يتغيــر موقفهــم
حــول بعــض القضايــا مــن جــراء مناقشــتهم علــى شــبكات
التواصــل االجتماعــي .%8.14
 -5جــاءت نســبة مــن لديهــم مســتوى مرتفــع مــن تشــكيل الــرأي
العــام؛ نتيجــة اســتخدامهم لمواقــع التواصــل االجتماعــي
 ،%41.86موزعــة بيــن  ،%42.55وبلغــت نســبة مــن لديهــم
مســتوى متوســط مــن تشــكيل الــرأي العــام ممــن يســتخدمون
مواقــع التواصــل االجتماعــي  ،%55.23ونســبة مــن لديهــم
مســتوى منخفــض مــن تشــكيل الــرأي العــام ممن يســتخدمون
مواقــع التواصــل االجتماعــي .%2.91
 -6جــاءت أهــم الموضوعــات التــي أثارتهــا شــبكات التواصــل
االجتماعــي فــي الشــأن الســعودي ،مــن وجهــة نظــر
المبحوثيــن ،فــى الترتيــب األول التمييــز بيــن جماعـ�ات
مســتفيدة وجماعــات متضــررة ،بنســبة بلغــت ،%48.26
وجــاء فــى الترتيــب الثانــي الترويــج آلراء السياســيين والقادة
مــن منظمــات المجتمــع المدنــي ،بنســبة بلغــت ،%37.21
وجــاء فــى الترتيــب الثالــث تعزيــز الــروح الوطنيــة والـ�والء
واالنتمــاء ،بنســبة بلغــت  ،%33.72وجــاء فــى الترتيــب
الرابــع محاولــة ربــط األحــداث الجاريــة فــي الـ�دول
المجــاورة بالوضــع الداخلــي ،بنســبة بلغــت  ،%31.98وجاء
فــى الترتيــب الخامــس إشــاعة نمــط الثقافــة الغربيــة ،بنســبة
بلغــت  ،%29.07وجـ�اء فـ�ى الترتيـ�ب السـ�ادس التشـ�كيك
فــي مصداقيــة مــا تبثــه وســائل اإلعــام الرســمية وشـ�به
الرســمية ،بنســبة بلغــت .%24.42
7-7توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات
المبحوثيــن علــى مقيــاس دور شــبكات التواصــل االجتماعــي
فــى تشــكيل الــرأي العــام لــدى الطــاب تبعــا ً الختــاف
مســتويات اســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعــي المختلفــة.

 -8عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات
درجــات المبحوثيــن علــى مقيــاس اســتخدام شــبكات التواصل
االجتماعــي علــى شــبكة المعلومــات ،تبعـا ً الختالف مســتوى
دوافــع االســتخدام.
 -9توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات
المبحوثيــن علــى مقيــاس اســتخدام شــبكات التواصــل
االجتماعــي علــى شــبكة المعلومــات ،تبع ـا ً الختــاف خبــرة
المبحوثيــن باســتخدام شــبكة المعلومــات.

التوصيات
وفــي ضــوء مــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج فقــد أوصـ�ى
الباحــث بعــدد مــن التوصيــات والمقترحــات فيمــا يأتــي أهمهــا:
 -1نشــر الوعــي لــدى فئــة الشــباب حــول دور مواقــع التواصـ�ل
االجتماعــي وأثــره فــي تنميــة شـ�خصياتهم وإرشـ�ادهم
لالســتخدام األمثــل لمواقــع التواصــل االجتماعــي.
2-2أن تطــرح شــبكات التواصــل االجتماعــي القضايــا التــي تهــم
الطــاب ،وتتعلــق بالحريــات وحريــة التعبيــر والــرأي العــام
دون المســاس بحريــة اآلخريــن.
3-3قيــام شــبكات التواصــل االجتماعــي بدعــم الســلم المجتمعــي
وتعزيــزه ،وحــل المشــكالت التــي تواجــه الطــاب
والمجتمــع ،والعمــل علــى اســتقرار المجتمــع ال علــى إثــارة
الفتــن والفوضــى.
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فــي تعبئــة الــرأي العــام الفلســطيني نحــو التغييــر االجتماعــي
والسياســي -دراســة وصفيــة تحليليــة ،مجلــة جامعــة النجـ�اح
ألبحــاث العلــوم اإلنســانية ،المجلــد  ،26العــدد.6
عبــد الحميــد ،محمــد :2000 ،نظريــات اإلعــام واتجاهــات
التأثيــر ،عالــم الكتــب ،القاهــرة.
عبــد القــوي ،محمــود حمــدي :2009 ،دور اإلعــام البديــل
فــي تفعيــل المشــاركة السياســية لــدى الشــباب ،المؤتمــر العلمــي
الدولــي الخامــس عشــر ،اإلعالم واإلصــاح :الواقــع والتحديات،
الجــزء الثالــث ،كليــة اإلعــام ،جامعــة القاهــرة.
محمديــن ،أحمــد حســين :2012 ،دور شــبكات التواصــل
االجتماعــي فــي توجيــه الــرأي العــام نحــو األحــداث السياســية
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بيـانـات أوليـة:
االسم (اختياري).....................................................................................:
النوع :

 -ذكر (

)

 -أنثـي (

)

الجامعة .............:الكلية .................:التخصص......................:
تعليمات:
عزيزي الطالب – عزيزتي الطالبة/
فيما يلي مجموعة من العبارات التي تتعلق بتحديد «دور شبكات التواصل االجتماعي في تشكيل الرأي العام لدى طلبة الجامعات السعودية».

المرجو منك:
أن تقرأ كل عبارة بدقة ثم تبدي رأيك بوضع عالمة ( ) üأمام االختيار الذي ينطبق عليك.أن تكون إجابتك عن كل عبارة من واقع خبرتك الشخصية.التأكد من فهم العبارة جيدا ً قبل أن تختار اإلجابة التي تنطبق عليك.ال تترك عبارة دون اإلجابة عليها.إذا غيــرت رأيــك بعــد االســتجابة علــى أحــد العبــارات ،ضــع دائــرة حــول العالمــة التــي وضعتهــا ثــم ضــع عالمــة أخــرى أســفلاالســتجابة الجديــدة.
الحــظ أنــه ال توجــد إجابــة صحيحــة وأخــرى خاطئــة ،واإلجابــة تعــد صحيحــة– فقــط– طالمــا تعبــر عــن حقيقــة شــعورك تجــاه المعنــى
الــذي تحملــه العبــارة ،وممــا يجــب تأكيــده أن البيانــات التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن إجابتــك علــى العبــارات المكونــة لالســتبانة تحــاط
بالســرية التامــة ،وال تســتخدم إال فــي أغــراض البحــث العلمــي.
« وشكرا ً على حسن تعاونك»

 -1هل تشارك في شبكات التواصل االجتماعي عبر شبكة المعلومات؟
				
 -نعم ( )

 -إلى حد ما(

				
)

 -ال( ).

 -2كم مرة تدخل على شبكات التواصل االجتماعي فى األسبوع تقريباً؟
							
 مرة كل أسبوع( )						
 -من ثالث إلى خمس مرات ( )

 من مرة إلى ثالث مرات أسبوعياً( -خمس مرات فأكثـر

(

)

).

 -3تقريباً ...كم من الوقت تقضية يوميا ً فى استخدام شبكات التواصل االجتماعي؟
							
 أقل من ساعة( )					
 -من ساعتين إلى أقل من أربع ساعات( )

 من ساعة إلى أقل من ساعتين( -أربع ساعات فأكثـر(

 -4أى شبكات التواصل االجتماعي التالية تستخدما عبر شبكة المعلومات؟ (يمكن اختيار أكثر من بديل )
420

).

)

أسامة المدني

		

				
 -تويتر( )

 -يوتيوب ( )

			
 -فيس بوك ( )

 -ماي سبيس ( ) 				

				
 -أوركت( )

 -هاي فايف( )

				
 -اليف بوون ( )

 -أخرى تذكر( ).

 -5منذ متى وأنت تستخدم شبكات التواصل االجتماعي؟
						
 -منذ أقل من عام ( )

 -من عام إلى أقل من عامين(

					
 -من عامين إلى أقل من ثالثة ( )

 -منذ ثالث أعوام وأكثر (

)
).

 -6كم عدد أصدقائك تقربيا ً على شبكات التواصل االجتماعي؟
						
 أقل من مئة صديق ( ).					
 -من  300إلى أقل من .) (500

 من مئة إلى أقل من  300صديق ( 500 -صديق فأكثر (

).

).

 -7ما دوافع مشاركتك في شبكات التواصل االجتماعي؟
العبارة

م
1

قضاء وقت الفراغ.

2

مصدر مهم للمعلومات عن القضايا المختلفة.

3

مناقشة القضايا السياسية واالجتماعية التي تهمني.

4

متابعة التغييرات السياسية واالجتماعية على الصعيد العربي والدولي.

5

لزيادة تثقيفي سياسيا ً واجتماعيا.

6

إشباع غريزة حب االستطالع.

7

للهرب من الواقع.

8

الحصول على المتعة والتسلية.

9

الحصول على معلومات متنوعة عن القضايا االجتماعية والسياسية.

10

تكوين رأي عام نحو القضايا االجتماعية والسياسية التي تهمني.

11

تعرف ثقافات جديدة وأناس جدد.
ّ

12

تعبئة الرأي العام نحو التغيير االجتماعي والسياسي.

13

وسيلة فاعلة للتواصل االجتماعي بين الشباب على اختالف توجهاتهم.

14

مجرد مواكبة التطور والتكنولوجيا.

15

الهرب من مشكالتي اليومية.

16

االطالع على أحدث األخبار.

17

لتكوين الرأي العام تجاه القضايا المختلفة.

18

للمساعدة على التحدث مع اآلخرين بشأن القضايا المثارة واألحداث.

19

مواكبة التطور وتعرف كل ما هو جديد.

دائما

أحيانا

ال

 -8أسباب تصفحك لشبكات التواصل االجتماعي؟
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بها آراء عن قضايانا ومشكالتنا.-أعبر بها عن رأيي بصراحة.

تعرف آخر تطورات األحداث.
 ّأتعرف آراء اآلخرين.
ّ -

بها معلومات عما تعرض الوسائل اإلعالمية األخرى.بها معلومات مختلفة عما تنشره الشبكات األخرى.إلضافة المزيد من يوميات حياتي.-للتواصل مع آراء اآلخرين.

 -9ما مظاهر رضاك عن استخدام شبكات التواصل االجتماعي؟ برجاء اختيار بديل واحد فقط.
-أصبحت جزءا من نشاط حياتي اليومية.

أشعر أنني منفصل عن العالم عندما ال أتصفح شبكات التواصل االجتماعي.إنني فخور ألنني أتحدث مع الناس من خالل شبكات التواصل االجتماعي.-أشعر أنني جزء من شبكات التواصل االجتماعي.

-أشعر بالحزن إذا أغلقت شبكات التواصل االجتماعي.

ال أستطيع أن أعيش من دون شبكات التواصل االجتماعي. -10ما الموضوعات التي تحرص على متابعتها في شبكات التواصل االجتماعي؟ يمكن اختيار أكثر من بديل.
				
قضايا الشباب.			
أخبار الفن والرياضة.-أخبار البرلمان.

-متابعة األحداث الجارية.

السياسة الخارجية والعالقات بين الدول. مجال التصميم والدعاية واإلعالن.		
الكاريكاتير. -الشعر .

أخرى تذكر. -11ما أشكال المشاركة في شبكات التواصل االجتماعي؟ (يمكن اختيار أكثر من بديل).
-أرسلت تعليقا ً على الحائط عن الموضوعات أو القضايا المطروحة.

ناقشت معلومات سياسية /اجتماعية في رسالة على شبكات التواصل االجتماعي.-أضفت أو حذفت معلومات من بروفيلي.

أضفت (نوت) على الفيس بوك يتضمن شيئا ً يجب عمله في الموضوعات أو القضايا المطروحة.-أجبت عن استبانة.

 -12هل تعتقد أن المناقشات على شبكات التواصل االجتماعي وسيلة جيدة فى تشكيل رأي عام لديك؟
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-نعم (

				
 -أحياناً( )

				
)

 -ال(

).

 -13هل أدت مناقشتك على شبكات التواصل االجتماعي في تغيير موقفك حول بعض القضايا؟
				
-نعم ( )

				
 -أحيانا( )

 -ال(

).

 -14ما األنشطة التى تقوم بها على شبكات التواصل االجتماعي؟ (اختر ما يناسبك أو أضف ما تراه مناسباً).
-بداية موضوع جديد		

(

).

(

).

-قراءة الردود فقط إبداء رأيك الشخصي (

).

-المشاركة في موضوع محل نقاش

 -15ما درجة ثقتك بالمعلومات التى تحصل عليها من شبكات التواصل االجتماعي؟
		
أثق بدرجة كبيرة جدا			
أثق بدرجة كبيرة-أثق بدرجة متوسطة		

(

).

(

).

(

).

(

).

(

).

-ال أثق بها		

		
-ال أثق بها بدرجة كبيرة جدا

 -16أى من القضايا التالية أكثر أهمية بالنسبة لك فى المتابعة عبر شبكات التواصل االجتماعي؟ يمكن اختيار أكثر من بديل.
				
-البطالة

(

).

(

).

(

).

(

).

(

).

(

).

(

).

(

).

(

).

(

).

(

).

-العادات والتقاليد السائدة في المجتمعات المختلفة (

).

(

).

				
ارتفاع األسعار				
-تأخر سن الزواج

				
اإلصالح السياسي				
قضايا التعليم				
القضايا السياسية				
القضايا االقتصادية				
القضايا الدينية				
القضايا الصحية				
القضايا الثقافية		
منع المعارضة من االشتراك في الحكم			
-العنف ضد المرأة

 -17ما مدى درجة موافقتك على العبارات اآلتية من حيث دور شبكات التواصل االجتماعي في تشكيل الرأي العام
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العبارات

م
1

تقوم بدور فاعل في تعزيز السلم المجتمعي.

2

تؤثر في تفكيري السياسي واالجتماعي.

3

عام نحو التغيير االجتماعي والسياسي.
تساهم في تشكيل رأي ٍ

4

وراء شــبكات التواصــل االجتماعــي جهــات خاصــة تقــوم باســتقطاب أخبــار النــاس لخدمــة أهــداف
معينــة.

5

المشاركه الفاعلة مع اآلخرين والتحاور من أجل حل المشكالت السياسية واالجتماعية.

6

تقرّب المسافات بين الحضارات المختلفة لفهم قضاياها السياسية واالجتماعية.

7

تشبع رغباتي وحاجاتي السياسية واالجتماعية.

8

تعتبــر النافــذة الوحيــدة لحريــة التعبيــر بطالقــة عــن األوضــاع السياسيــة واالجتماعيــة الســائدة فــي
المجتمــع.

9

تعمل على زيادة الوعي الثقافي والسياسي واالجتماعي.

10

تتيح لي فرصة مناقشة القضايا السياسية واالجتماعية بحرية.

11

وسيلة جيدة للتوافق االجتماعي والسياسي بين اآلراء المختلفة.

12

تهدف إلى تقريب وجهات النظر حول القضايا المختلفة.

13

تعتبر قنوات اتصالية فاعلة لتشكيل رأيي الخاص.

14

تعتب�رـ ش�بـكات التواصــل االجتماعـ�ي مخرج ـا ً للتعبيــر بحريــة عــن اآلراء المختلفــة حــول القضايــا
المطروحــة.

15

تعتبــر شــبكات التواصــل االجتماعــي مــن أهــم األدوات المســاهمة فــي حــدوث التطــورات مؤخــرا ً
فــي الوطــن العربــي.

16

تشــعر أن عالقاتــك عــن طریــق شــبكات التواصــل االجتماعــي تســمح لــك بالتكلــم بصراحــة وجـ�رأة
فــي مختلــف المواضیــع أكثــر مــن اتصالــك بھــم وجھــا ل��وجه.

17

بعضــ الصوــر والفيديوهــات علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي جعلتنــي أغيــر رأيــي تجــاه بعــض
الموضوعــات المطروحــة.

18

ل�مـ يتغيــر رأي��ي بم��ا يكتب��ه أصدقائ��ي علـ�ى ش�بـكات التواصــل االجتماعـ�ي فيمــا يتعلــق بالقضايــا
المطروحــة.

19

حــددت رأيــي فــي كثيــر مــن الموضوعــات بنــاء علــى المعلومــات التــي يتــم نشــرها علــى شــبكات
التواصــل االجتماعــي.

20

يساعدني على التحدث مع اآلخرين بشأن القضايا المثارة واألحداث الجارية.

21

لتعرف آراء اآلخرين وتعلقياتهم على الموضوعات.

22

تجعلتي أعبر عن رأيي السياسي بصراحة ووضوح.

23

استخدامي لشبكات التواصل االجتماعي أقنعني بضرورة التغيير واإلصالح السياسي.

 -18ما أهم الموضوعات التي أثارتها شبكات التواصل االجتماعي في الشأن السعودي؟
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نعم

إلى حد ما

ال

أسامة المدني

-تعزيز الروح الوطنية والوالء واالنتماء.

محاولة ربط األحداث الجارية في الدول المجاورة بالوضع الداخلي.الترويج آلرا ء السياسيين والقادة من منظمات المجتمع المدني.-التمييز بين جماعات مستفيدة وجماعات متضررة.

التشكيك في مصداقية ما تبثه وسائل اإلعالم الرسمية وشبه الرسمية.-إشاعة نمط الثقافة الغربية.

 -19من وجهة نظرك ما سلبيات شبكات التواصل االجتماعي؟
-تحرض على العنف

			

(

).

					
-ال أثق فيما تطرحه

(

).

(

).

(

).

-سمعت أنها وسيلة تخالف اآلداب العامة والقيم اإلسالمية (

).

(

).

(

).

(

).

(

).

(

).

(

).

(

).

(

).

					
تفتقد الموضوعية				
ظلم األنظمة الحاكمة				
ال تحقق حاجاتي ورغباتي				
ال أملك معلومات عنها			
عدم معرفتي بطريقة استخدامها				
-تكلفة استخدامها مرتفعة

تسيء للعادات والتقاليد السائدة في المجتمعات المختلفة		
الموضوعات التي تطرحها ال تثير اهتمامي		
ال توجد شبكة معلومات قريبة من المنزل					
غير مفيدة ومملةلمن ال يشارك فى شبكات التواصل االجتماعي.

 -20ما أسباب عدم مشاركتك فى شبكات التواصل االجتماعي على شبكة المعلومات؟ (يسمح بأكثر من بديل).
أشارك عبر شبكات أخرى 						
-موضوعاتها خارج نطاق اهتمامي

خطورة المشاركة في أنشطة يدعو إليها الناشطون				
-ليس لها تأثير

					
بسبب رفض األهل		
لم أتعود أن أشارك في مثل هذه الشبكات		
-أسلوب التواصل بها ال يعجبني

				
-أخرى تذكر...............
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