
 

طالب الجامعة اإلسالمية  االتجاهات الفكرية لدى تشكيل على وسائل التواصل االجتماعي تأثير
 من وجهة نظرهمبالمدينة المنورة 

 د/ محمد بن جزاء الحربي

 الممكلة العربية السعودية -أستاذ أصول التربية اإلسالمية المشارك بالجامعة اإلسالمية

 مستخلص البحث
لدى طبلب اعبامعة  تأثًن وسائل التواصل االجتماعي على تشكيل االذباىات الفكرية عنوان البحث:

 اإلسبلمية باؼبدينة اؼبنورة من وجهة نظرىم

 ؿبمد بن جزاء اغبريب اسم الباحث:

يهدف البحث إىل التعرف على تأثًن وسائل التواصل االجتماعي على تشكيل االذباىات  أىداف البحث:
الفكرية لدى طبلب اعبامعة اإلسبلمية من وجهة نظرىم و يتوقع الباحث أن تسفر نتائج البحث عن الكشف 

دراسة يف عن وجود تأثًن لوسائل التواصل االجتماعي حول تشكيل اذباىات الطبلب كبو ماذكر  وقد تسهم ال
 أن يقوم اؼبسؤولٌن  يف اعبامعة على إهباد اغبلول اؼبناسبة ؽبذا التأثًن . و االرتقاء بو كبو األفضل. 

 نتائج البحث: 

%(من عينة طبلب اعبامعة اإلسبلمية باؼبدينة اؼبنورة يوافقون على وجود تأثًن 51.7أن نسبة) .1
%( من الطبلب أن 56.8الفكرية، ويرى )اذباىاهتم  تشكيل على لوسائل التواصل االجتماعي

%( من الطبلب أن التأثًن عليهم كان ضعيفا، وقد بلغ ;.55التأثًن درجتو متوسطة، بينما يرى)
(، وكون التأثًن جاء بدرجة متوسطة 2.95متوسط استجابات الطبلب على االستبانة ككل)

 بشكل عام.
 توصيات البحث:

 ع التواصل االجتماعي يف تناوؽبا للقضايا الفكرية توعية الطبلب بإهبابيات وسلبيات مواق -
تدريب الطبلب على كيفية ربليل ونقد األفكار واالذباىات الفكرية والسياسية يف مواقع التواصل  -

 االجتماعي.
 تأثًن وسائل التواصل ، اذباىات فكرية ، اعبامعة اإلسبلمية ، الطبلب  كلمات مفتاحية :



Summary of the research 

Research Title: The Effect of Social Media on the Formation of 
Intellectual Attitudes among the Students of the Islamic University 
in Madinah from their point of view 
Researcher name: Mohammed bin Jazza al-Harbi 
The research aims to identify the effect of social media on the 
formation of intellectual attitudes among the students of the Islamic 
University from their point of view. The researcher expected that 
the results of the research will reveal the existence of the impact of 
the means of social communication on the formation of students' 
Officials at the university to find appropriate solutions to this effect. 
And raise it for the better 

research results: 
(31.5%) of the sample of the students of the Islamic University in 
Madinah agree that there is an influence on the means of social 
communication to shape their intellectual orientations. 34.6% of 
the students believe that the effect is medium, while 33.9% Was 
weak. The average responses of students to the questionnaire as a 
whole were 2.95 and the effect was generally medium. 
Search recommendations: 
- Educating students about the pros and cons of social networking 
sites in addressing intellectual issues 
Keywords: 

 Influence of Communication, Intellectual Attitudes, Islamic 
University, Students 

 



 المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمة
إن اغبمد هلل كبمده ونستعينو ونستغفره ونتوب إليو ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 

وليًا مرشداً وأشهد أن ال إلو ومن نزغات الشيطان وتوىيمو من يهد اهلل فهو اؼبهتد ومن يضلل فلن ذبد لو 
 إال اهلل وحده ال شريك لو وأشهد أن ؿبمداً عبده ورسولو أما بعد:

فقد جعل اهلل عز وجل الدين اإلسبلمي اغبنيف نرباسًا ؽبذه األمة ومنقذًا ؽبا من ظلمات اعبهل إىل نور  
 ة عاليةاإلسبلم فشرّع وأباح اغببلل وحّرم اغبرام وأوىل العلم وأىلو مكانة رفيع

ويعتربربرب التعلربربيم يف كربربل أمربربة وؾبتمربربع أداة النهربربوض بربرباألفراد واعبماعربربات وأساسربربا يف حفربربا كيربربان األمربربة وبنائهربربا اغبضربرباري، إذ أنربربو  
يربربرتبط ارتباطربرباً وثيقربربا يف حيربرباة األفربربراد واألمربربة، وربقيربربد االحتياجربربات الدنيويربربة واأليرويربربة ، بربربل إن الدبيربربة والتعلربربيم يعتربربرب اؼبيربربدان 

والعربربا   السربربتامار القربربوى البشربربرية وإعربربدادىا وال يبكربربن ربقيربربد أىربربداف االتمعربربات إال مربربن يربرببلل التعلربربيم.  الواسربربع والشربربامل
اليربربوم يعربربيا بدايربربربة ع ربربر جديربربربد يطلربربد عليربربربو ع ربربر اؼبعلومربربربات ، حيربربث ربولربربرب  االتمعربربات اغبدياربربربة مربربن ؾبربربربرد 
االىتمربربام بإنتربرباج السربربلع واػبربربدمات إىل توجيربربو اىتمربربام متزايربربد إىل قطربرباع اؼبعلومربربات ، وظهربربرت صربربناعة جديربربدة 

، وقد صرباحب ثربورة اؼبعلومربات ثربورة أيربرى وىربى  Information Industryتسمى صناعة اؼبعلومات 
 ثورة االت االت ، وأصبح  البطولة الرئيسية للحاسبات اإللكدونية

االفداضربربربي أىربربربم إقبربربربازات ثربربربورة تكنولوجيربربربا اؼبعلومربربربات واالت ربربرباالت الربربرب  شربربربهدىا العربربربا ،  الفضربربرباء ويشربربربكل  
( وانتشربربار التقنيربربات اغبدياربربة لبلت ربربال، وتزايربربد تطبيقاهتربربا اإلندنربرب فربربالتطور اؼبربربذىل لشربرببكة اؼبعلومربربات الدوليربربة )

يف ؾبال اإلعبلم واالت ال، ساىم يف ظهور نوع جديربد مربن اإلعرببلم، وىربو اإلعرببلم اإللكربدوذ ، الربذي يعتربرب 
ر والوصول إىل أكرب عدد من اعبمهور وبأق ر وق  فبكن وأقربل ظاىرة إعبلمية جديدة يتميز بسرعة االنتشا

  ،تكلفة
ومع تنامي اعتماد األفراد على اإلندن  وتطور اؼبواقع تعددت االستخدامات من الت فح للربيد   

اإللكدوذ مث اؼبنتربديات وغربرف الدردشة والرسائل الن ية والفربورية واؼبدونات حىت ظهرت اؼبواقع االجتماعية  
م طلح أطلد علي ؾبموعة اؼبواقع االلكدونية ال  ظهرت مع اعبيل الااذ للويب ، وأتاح  التواصل مع ك

- Face Book – MySpace - youtube-whatsapؾبتمع افداضي ، ولعل أشهرىا 
Twitter – Xing   وغًنىا ، وادي ذلك الن وصل نسبة مستخدمي االندن  من الشباب ألكار

 Virtual Interactiveت للمستخدمٌن بنية تفاعلية افداضية % .حيث وفر 64من 
Environment  احتل  مساحة واضحة من وق  وفكر واىتمام ووجدان وعقول الشباب وياصة

بعد قباحها ىف جذب واستقطاب العديد من الفئات العمرية دومبا اعتبار للفوارق اعبغرافية والدينية والعرقية 
واالقت ادية ، ليمتزج االت ال الذايت والشخ ي واعبمعي واعبماىًني ىف بيئة واحدة واعبنسية والسياسية 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA


أعادت تشكيل اغبياة االجتماعية واالت الية للفرد ، وسانب  يف التأثًن علي منظومة القيم واأليبلق ال  
 تكون سلوك الفرد .

اؼبملكة العربية السعودية فهي مؤسسة وتعد اعبامعة اإلسبلمية باؼبدينة اؼبنورة إحدى مؤسسات التعليم يف 
تعليمية سعودية التبعية عاؼبية الرسالة كما نص على ذلك اؼبرسوم اؼبلكي عند إنشائها.وتقوم ىذه اعبامعة 
العمبلقة عن طريد كلياهتا بتعليم أبناء اؼبسلمٌن من شىت بقاع اؼبعمورة العلوم النافعة ؽبم يف االاالت الشرعية 

حىت يعودوا إىل بلداهنم وىم مزودين بالعقيدة ال افية والعلوم النافعة فيكونوا دعاة يًن لنشر واللغوية وغًنىا 
رسالة اإلسبلم اػبالدة يف شىت بقاع األرض. كما تقوم ىذه اؼبؤسسة التعليمية بوظائف التعليم العايل واعبامعي 

 د اعبامعة لؤلىداف اؼبرجوة منها.اؼبتمالة يف التدريس ، والبحث العلمي ، ويدمة االتمع. من أجل ربقي

والشك أن الطبلب يف ىذه اعبامعة يواكبون مال غًنىم من أفراد االتمع ماوبدث من أنفجار معريف ومعلومايت 
وماوبدث يف وسائل التواصل االجتماعي من أمور ـبتلفة قد تؤدي إىل بناء أذباه فكري معٌن وماوبدث تبعاً 

نب فكرية واجتماعية ـبتلفة ياصة وان عامل البعد الاقايف واؼبعريف بٌن لذلك من مشكبلت متعددة يف جوا
ىؤالء الطبلب يكون واضحاً الجتماعهم من بلدان ـبتلفة ومتفرقة وبيئات زبتلف يف العادات والتقاليد واألمباط 

تذليل كافة ال عوبات  الاقافية واؼبعرفية. وتعمل اؼبملكة العربية السعودية فبالة يف اعبامعة اإلسبلمية جاىدة على
ال  تواجو ىؤالء الطبلب وتبذل ؽبم العناية والرعاية يف شىت االاالت اؼبختلفة فكريًا واجتماعيًا وتعليمياً 
وأيبلقياً وغًنىا من اعبوانب األيرى والشك أن اعبوانب األمنية يف النواحي الفكرية واالجتماعية ؽبا دور كبًن 

زبرهبهم دعاة يًن ألبناء اؼبسلمٌن ومعلمٌن فاعلٌن يف ؾبتمعاهتم ينشرون عقيدة  ليتميف إعداد ىؤالء الطبلب .
السلف ال احل وفد اؼبنهج الوسطي ال حيح يف أرجاء اؼبعمورة. وقد رصد الباحث يف دراسة سابقة إسهام 

نتائج  كشف اعبامعة اإلسبلمية يف تنمية قيم األمن الفكري واالجتماعي لدى الطبلب من وجهة نظرىم حيث 
الدراسة اؼبيدانية عن وجود بعض مواطن الق ور يف إسهام اعبامعة اإلسبلمية باؼبدينة اؼبنورة يف ربقيد األمن 

 أّن اؼبتوسط اغبسايب اؼبوزون الستجابات أفراد العينة كبو إسهاملدى الطبلب حيث  الفكري واالجتماعي
(، وىو 3,22طبلهبا بلغ ) الفكري واالجتماعي لدى األمن قيم تنمية باؼبدينة اؼبنورة يف اعبامعة اإلسبلمية

يقع يف ؾبال استجابة )تتحقد بدرجة متوسطة(،  ومن ىنا تولدت لدى الباحث فكرة ىذا البحث ؼبعرفة 
تأثًن وسائل التواصل االجتماعي على تشكيل االذباىات الفكرية  لديهم من يبلل مايرد فيها من 

وء نتائج الدراسة السابقة باإلضافة إىل توصيات عدد من الدراسات معلومات وما يطلعون عليو فيها يف ض
ندوة تأثًن وسائل  والندوات حول دراسة تأثًن وسائل التواصل االجتماعي يف جوانب ـبتلفة ومن ذلك

التواصل االجتماعي يف القيم األسرية ، ال  عقدىا مركز اػبليج للدراسات يف جامعة اإلمارات العربية 
 . اؼبتحدة



 ( اػبليج تدعو إىل دراسات علمية تقيس استخدامات وسائل التواصل ندوة :411جامعة اإلمارات )  

https://www.uaeu.ac.ae/ar/news/ed/2018/social_media_forum.shtm
l                                                                           

 أهداف الدراسة:
هتدف الدراسة إىل التعرف على تأثًن وسائل التواصل االجتماعي على تشكيل االذباىات الفكرية لدى 
طبلب اعبامعة اإلسبلمية من وجهة نظرىم و يتوقع الباحث أن تسفر نتائج البحث عن الكشف عن وجود 

التواصل االجتماعي حول تشكيل اذباىات الطبلب كبو ماذكر  وقد تسهم الدراسة يف أن يقوم  تأثًن لوسائل
اؼبسؤولٌن  يف اعبامعة على إهباد اغبلول اؼبناسبة ؽبذا التأثًن . و االرتقاء بو كبو األفضل. وباإلضافة إىل ماسبد 

 فإن الدراسة هتدف إىل:
 سائل اإلعبلم اغبدياة يف الوق  الراىن رصد وتوصيف عبلقة طبلب اعبامعة اإلسبلمية بو  -1

 التعرف على مدى تأثًن وسائل التواصل االجتماعي  على اذباىات الطبلب فكرياً   -4

الكشربربف عربربن طبيعربربة  تعامربربل طربرببلب اعبامعربربة اإلسربرببلمية مربربع الواقربربع االفداضربربي الربربذي تقدمربربو   وسربربائل   - -5
 اإلعبلم اعبديد ياصة شبكة االندن . 

 بلفيها وجوانب اإلهباب لتعزيزىا .معرفة جوانب الق ور لت -6

استخبلص نتائج علمية من واقع الطبلب لتكون اؼبنطلد الذي يبىن على أساسها  االسداتيجيات لتقدمي مايتطلب  -7
 تقديبو لتنمية ىذه اعبواتب عند الطبلب

الدراسة الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلح ائية بٌن متوسطات استجابات أفراد العينة حول ؿباور  -8
 بفعل متغًنات الدراسة.

تقدمي توصيات ومقدحات إجرائية للمسربئولٌن يف وزارة التعلربيم واعبامعربة اإلسرببلمية لبلسربتفادة منهربا يف عرببلج التربأثًنات  -9
 السلبية لوسائل التواصل االجتماعي

  :موضوع الدراسة وأسئلتها
العايل يف اؼبملكة العربية السعودية فهي مؤسسة تعد اعبامعة اإلسبلمية باؼبدينة اؼبنورة إحدى مؤسسات التعليم 

تعليمية سعودية التبعية عاؼبية الرسالة كما نص على ذلك اؼبرسوم اؼبلكي عند إنشائها.وتقوم ىذه اعبامعة 
العمبلقة عن طريد كلياهتا بتعليم أبناء اؼبسلمٌن من شىت بقاع اؼبعمورة العلوم النافعة ؽبم يف االاالت الشرعية 

https://www.uaeu.ac.ae/ar/news/ed/2018/social_media_forum.shtml
https://www.uaeu.ac.ae/ar/news/ed/2018/social_media_forum.shtml


ية وغًنىا حىت يعودوا إىل بلداهنم وىم مزودين بالعقيدة ال افية والعلوم النافعة فيكونوا دعاة يًن لنشر واللغو 
. ويلتحد الطبلب هبذه اعبامعة من ؾبتمعات وثقافات ـبتلفة وبأعمار رسالة اإلسبلم اػبالدة يف شىت بقاع األرض

الشخ ية دورا يف التوجو الفكري والسياسي الذي يظهر و يبكن أن تلعب متغًنات متفاوتو ومدارك وشخ يات متباينة. 
لدى الطبلب كما تلعب العوامل االجتماعية دورًا يف ذلك، ويبدو أن اؼبؤثرات ال  يتعرض ؽبا الطبلب متنوعة منها: 

تغًنات منها: االقت ادية، الدراسية، االجتماعية، البيئية، وأن مدى تأثًن ىذه العوامل على األفراد يعتمد على عدد من اؼب
  الشخ ية، واالستقرار العاطفي، والتوافد مع اؼبتغًنات اعبديدة احمليطة

ونظرا ؼبا تشهده االتمعات اغبدياة من ظاىرة تنامي استخدام تقنيات االت ال االلكدوذ فقد ظهر جيل 
باعبيل الشبكي  جديد   يعد يتفاعل مع اإلعبلم التقليدي بقدر ما يتفاعل مع اإلعبلم االلكدوذ يسمى

بعناصر الفورية تتسم  الفيسبوك أو جيل االندن ، وأصبح  ىناك شبكات تواصل اجتماعي مال تويد،
Immediacy والتفاعلية،Interactivityوسائط ، وتعدد الMultimedia ،

 ، Updatingوالتحديث

ورسائل  باإلندن ( ، أثر شبكات العبلقات االجتماعية التفاعلية  ;411أشرف ، جبلل حسن  )
اؼبؤسبر العلمي السنوي اػبامس  ،  الفضائيات على العبلقات االجتماعية واالت الية لؤلسرة اؼب رية والقطرية

  "، كلية اإلعبلم ، جامعة القاىرة،عشر "اإلعبلم واألسرة وربديات الع ر
الدراسة الراىنة للتعرف علي حدود وطبيعة تأثًن وسائل  ىتسعحيث ومن ىنا تتحدد اؼبشكلة البحاية 

لدى عينة من طبلب اعبامعة اإلسبلمية باؼبدينة     التواصل االجتماعي على تشكيل االذباىات الفكرية
 وفد األسئلة التالية:اؼبنورة.

 طبلب اعبامعة اإلسبلمية بوسائل اإلعبلم اغبدياة يف الوق  الراىن ؟ عبلقة ما (1

 ؟ما مدى تأثًن وسائل التواصل االجتماعي  على اذباىات طبلب اعبامعة اإلسبلمية فكرياً  (4

مربربربا طبيعربربربة  تعامربربربل طربربرببلب اعبامعربربربة اإلسربربرببلمية مربربربع الواقربربربع االفداضربربربي الربربربذي تقدمربربربو  وسربربربائل   (5
  . اإلعبلم اعبديد ياصة شبكة االندن

ىل توجد فروق ذات داللة إح ائية بٌن متوسطات استجابات أفراد عينربة الدراسربة حربول  ؿبرباور  (6
 الدراسة بفعل متغًناهتا  )العمر ، اؼبرحلة الدراسية ، اؼبستوى الدراسي (
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 أهمية الدراسة:
 تتضح انبية الدراسة اغبالية من جوانب متعددة أبرزىا ما يلي :

اإلسبلمية سواء ألبناء العا  اإلسبلمي قاطبة أو ألبناء اؼبملكة العربية ياصة فهي  رب أنبية ومكانة اعبامعة1
الوعاء العلمي واؼبعريف الذي وبتضنهم لتزويدىم بتعاليم الدين اإلسبلمي وإعدادىم لي بحوا أعضاء نافعٌن يف 

 ؾبتمعاهتم.

الطبلب ياصة الذين يبالون ركيزة أساسية رب أنبية رب ٌن اعبواتب الفكرية لدى أفراد االتمع عامة ولدى 4
 لبناء الفكر اؼبستقبلي يف بلدان العا  اإلسبلمي

من أنبية طبلب اؼبنح يف اعبامعة اإلسبلمية إذ تستقطب  -كذلك   -يستمد ىذا البحث أنبيتو رب 5
وم اللغة اعبامعة يف كل عام آالف الطبلب من شىت أكباء العا  و تقوم بتعليمهم العلوم الشرعية و عل

العربية وتعمل جاىدة على تذليل ال عاب للطبلب من أجل ح ول التكامل الدبوي بٌن عناصر العملية 
 والتح ٌن الفكري اؽبادف التعليمية

 رب اغباجة إىل البعد عن الطرح النظري البح  ، و ؿباولة ربط ذلك بالواقع الذي يعايشو الطبلب باعبامعة.6

لتواصل االجتماعي على طبلب اعبامعة اإلسبلمية يف اعبوانب الفكرية والسياسية رب معرفة مدى تأثًن وسائل ا7
 والعمل على تاقيفهم وتوعيتهم كبو ذلك.

 رب أنبية وسائل التواصل االجتماعي ويطورة دورىا يف الوق  الراىن.8    
ياصة  عرب االندن ارتفاع معدالت استخدام أدوات االت ال اعبديد )مواقع الشبكات االجتماعية(  رب 9   

 بٌن فئة الشباب يف الدول العربية.   
أنبية يرهبي اعبامعة اإلسبلمية يف العا  اإلسبلمي كوهنم ىم بناة الفكر يف ؾبتمعاهتم ، وضرورة دراسة    رب:  

 أي متغًنات قد تؤثر عليهم سواء سلبا أو إهبابا، وإيضاعها للمبلحظة البحاية اؼبستمرة.

 مصطلحات الدراسة:
 التأثًن

ىو عبارة عن غريزة إنسانية زُبلد مع اإلنسان منذ الوالدة، فاإلنسان وباول أن يؤثر يف اآليرين ويتأثر هبم  
 منذ الشهور األوىل من حياتو وىو غاية ووسيلة تبلزمنا مدى اغبياة،

 



 

 وسائل التواصل االجتماعي

واقع إلكدونّية مبنّية على أُُسس ُمعيَّنة؛ سُبكِّن الّناس من الّتعبًن عن التواصل االجتماعي أهّنا: م وسائلتُعرَّف 
أنفسهم، والتعرُّف على أشخاص آيرين ُيشاركوهنم االىتمامات نفسها، وىي عبارة عن ؾبتمعات افداضّية 

  سُبكِّن ُمستخِدميها من مشارَكة األفكار واالىتمامات، باإلضافة إىل تكوين صداقات جديدة

 االجتماعي_التواصل_شبكات_( تعريف 4119ويكات ، سناء ) الد 
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 االذباه الفكري إجرائياً 

ىو اؼبوقف الفكري اّلذي يتبناه الفرد حيال شيء، أو شخص، أو صباعة، أو موضوع معٌن ويُعرب عنو 
 بكلمة أحب أو أكره، وىو امر مكتسب يكتسبو الفرد من مؤسسات ووسائل ـبتلفة، 

 حدود الدراسة:
 اغبد اؼبوضوعي 

تأثًن وسائل التواصل االجتماعي على تشكيل االذباىات الفكرية لدى طبلب  اعبامعة اإلسبلمية من وجهة  
 نظرىم

 اغبد اؼبكاذ

 تقت ر ىذه الدراسة على عينة من طبلب اعبامعة اإلسبلمية دون غًنىا من مؤسسات التعليم 

 اغبد الزماذ

 ه.الف ل الدراسي الااذ;165/:165العام اعبامعي  
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 أوالً / اإلطار النظري

 اؼببحث األول / وسائل التواصل االجتماعي

( على أهّنا مواقع إلكدونّية مبنّية على Social Networks)  شبكات الّتواصل االجتماعيّ تُعرَّف 
أُُسس ُمعيَّنة؛ سُبكِّن الّناس من الّتعبًن عن أنفسهم، والتعرُّف على أشخاص آيرين ُيشاركوهنم االىتمامات 

ىي عبارة عن ؾبتمعات افداضّية سُبكِّن ُمستخِدميها  شبكات الّتواصل االجتماعيّ نفسها، ويُبكن القول بأنَّ 
  تمامات، باإلضافة إىل تكوين صداقات جديدة. من مشارَكة األفكار واالى

 االجتماعي_التواصل_شبكات_( تعريف 4119الدويكات ، سناء ) 
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وجاء أيضًا يف تعريفها بأهّنا عبارة عن تطبيقات تكنولوجية حدياة تعتمد على الويب من أجل التواصل 
والتفاعل بٌن البشر عن طريد الرسائل ال وتية اؼبسموعة، والرسائل اؼبكتوبة، والرسائل اؼبرئية، وتعمل ىذه 
الوسائل على بناء وتفعيل االتمعات اغبّية يف بقاع العا ، إذ يقوم البشر دبشاركة اىتماماهتم وأنشطتهم 

 بواسطة ىذه التطبيقات.

 التواصل االجتماعي  ( ماىي وسائل:411يليف، ظبيحو ناصر ) 

https://mawdoo3.com/  
أشهر ( من Instagram(، وإنستغرام ) Twitter(، وتويد ) Facebookوتُعّد مواقع الفيسبوك ) 

شبكات الّياً، واؽبدف من استخدام ىذه اؼبواقع وغًنىا من اؼبعروفة ح شبكات الّتواصل االجتماعيّ 
ىو ربط الناس ببعضهم بعضاً؛ ي وصاً من يرغبون يف البقاء على اّت ال مع  الّتواصل االجتماعيّ 

تعلِّقة هبم. 
ُ
 أصدقائهم وأقارهبم بسهولة، ومتابعة آير األيبار واألنشطة اؼب

نتَدياتبعّدة أشكال، مال:  شبكات الّتواصل االجتماعيّ وتأيت 
ُ
ُدوَّنات، اؼب

 ذلك، وقد كان  ، وغًنواؼب
 الربيد اإللكدوذّ م؛ حيث أُرِسل  فيو أوىل الّرسائل عرب 91;1بداية شبكات الّتواصل االجتماعّي يف عام 

واصل االجتماعّي، فقد كانا موضوَعٌن دبُحاذاة بعضهما، أّما أّول مواقع شبكات التّ   حاسوبيٌَّنبٌن جهازين 
(، وقد أتاح للُمستخدمٌن فُرصة إنشاء مواقعهم Geocitiesم باسم جيوسيتيز ) 6;;1أُنِشئ عام 
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م، أُنِشئ  أوىل وسائل الّداُسل الفورّي رب  اسم إيو أو إل ) 9;;1اػباّصة وت ميمها، ويف عام 
AOL ستخدمٌن اغبدياة، ألهّنا أتاح  ُمشار  مواقع الّتواصل االجتماعيّ (، وىي ُتشبو إىل حدٍّ كبًٍن

ُ
كة اؼب

 ؼبعلوماهتم الشخ ّية.    

 االجتماعي_التواصل_شبكات_( تعريف 4119الدويكات ، سناء )     
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 فُبيِّزات مواقع الّتواصل االجتماعيّ 

رى، ومن ىذه األي اؼبواقع اإللكدونّيةات عديدة، جعلتها ـبتلفًة عن فبّيز  ؼبواقع الّتواصل االجتماعيّ 
 اؼبميِّزات ما يأيت: 

 .ستخِدم من تسجيل الّديول إىل اؼبواقع بواسطتها
ُ
 إمكانّية إنشاء حسابات شخ ّية؛ ليتمكَّن اؼب

  :ستخِدم من نشر معلومات ياّصة عنو، مال
ُ
الّسًنة إمكانّية إنشاء صفحات شخ ّية سُبكِّن اؼب

 هبا الشخص.، أو الّ ور الشخ ّية، أو آير األنشطة ال  قام الذاتّية
  إمكانّية الّتفاُعل مع ُمستخدمٌن آيرين؛ عن طريد إقامة الّ داقات، وإنشاء االموعات، وُمتابَعة

 ُمستخدمٌن آيرين.
  ستخدمٌن الّتلقيمات اإليباريّةوجود

ُ
تعلِّقة باؼب

ُ
ستَجّدات واأليبار اؼب

ُ
، وىي وسيلة ؼبعرفة آير اؼب

 اآليرين للموقع.
  ،أو إمكانّية نشر ؿبتويات وتعديلها، وقد تكون ىذه احملتويات عبارًة عن رسائل مكتوبة، أو صور

 مقاطع فيديو، أو غًن ذلك.
  ستخدمٌن مع منشورات ُمستخدمٌن آيرين، ويكون ذلك عن طريد كتابة

ُ
إمكانّية تفاُعل اؼب

ختلفة، وإظهار اإلعجاب باؼبنشورات.
ُ
 الّتعليقات، وإبداء اآلراء اؼب

 ؾباالت شبكات الّتواصل االجتماعيّ 

ان؛ فأصبح  ُتشكِّل ُجزءًا كبًناً يف ؾباالت عديدة من حياة اإلنس شبكات الّتواصل االجتماعيّ ديل  
من حياتو، مال: الّتعليم، وُتستخَدم مواقع الّتواصل االجتماعّي يف ؾبال األعمال ألىداف عّدة، منها: 
توفًن فربَرص عمل، واالستفادة من آراء ُمستخدمي ىذه اؼبواقع حول ُمنتجات شركة ُمعّينة؛ حيُث يبكن 
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ُنتجات أن يُعربِّ 
ستخدمي ىذه اؼب

ُ
نَتج عن طريد مواقع الّتواصل االجتماعّي، وهبذا ؼب

ُ
وا عن آرائهم حول اؼب

نتجات أن تستغّل ىذه اآلراء يف ربسٌن ُمنتجاهتا.
ُ
 نِّعة ؽبذه اؼب

ُ
 تستطيع الّشركات اؼب

 االجتماعي_التواصل_شبكات_( تعريف 4119الدويكات ، سناء )  

https://mawdoo3.com/  

 إهبابّيات شبكات الّتواصل االجتماعيّ 

والعا  أصبع،  التكنولوجياإهبابّياٍت عديدًة؛ أحدث  تغيًناً كبًناً يف عا   لشبكات الّتواصل االجتماعيّ    
 ومن ىذه اإلهبابّيات: 

  إمكانّية االّت ال بٌن الناس أينما كانوا؛ حيُث أتاح   شبكات الّتواصل االجتماعيّ إتاحة
شدَكة، كما أتاح  إمكانّية إهباد فربَرص عمل.

ُ
 اجتماع الناس الذين وبملون األفكار اؼب

  ُّف عليهم، والّتواصل معهم.إمكانّية إهباد أشخاص ذوي اىتمامات ُمشدَكة، والتعر 
 .ُسرعة نشر األيبار 
  إتاحة الُفرص ألصحاب الشركات لتنمية مشاريعهم؛ عن طريد استغبلل سهولة وُسرعة إهباد

 األشخاص الذين يشدكون باىتماماٍت ُمعيَّنة، وىذا ُيسهِّل نشر اإلعبلنات.
  ّم در ُمتعة لبعض الّناس، ويتّم ذلك بتتبُّع آير الّتلقينات  شبكات الّتواُصل االجتماعي

 ة.اإليباريّ 

 سلبّيات شبكات الّتواصل االجتماعيّ 

عديدة ولكّنها ال تتعّدى سلبّياهتا؛ فبعض سلبّيات مواقع الّتواصل  اعيّ منافع شبكات الّتواصل االجتمإنَّ 
 [9][8]يطًنة جّداً حبيث تؤثِّر تأثًناً ُمباشراً على حياة اإلنسان وأمنو، ومن ىذه السلبّيات: االجتماعيّ 

  ،ستخِدمٌن من تفاُعبلت، وتعليقات
ُ
ُمبالغة بعض األشخاص يف إعطاء أنبّيٍة لردود أفعال اؼب

جتمع؛ فقد ُي اب بعض الّناس باإلحباط يف 
ُ
حال   تتلدَّ وتقييمات؛ لقياس مكانتهم يف اؼب

ُتابِعٌن أو األصدقاء، وقد يشعر بعض الّناس بالّسعادة والرِّضى عند 
منشوراهتم تفاُعبًل إهبابّياً من اؼب
جتمع، مواقع الّتواصل االجتماعيّ تلّقيهم تفاُعبلٍت إهبابّيًة يف 

ُ
، ومعرفة أّن ؽبم مكانًة عاليًة يف اؼب

 رغم أنَّ ذلك قد يكون بعيداً عن ال ّحة يف الواقع.
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  ُّإىل تتبُّع ُمستخدمٌن آيرين؛ هبدف إيذائهم،  اؼبواقعع؛ إذ يبيل بعض ُمستخدمي ىذه التنمُّر والتتب
ستخِدمٌن اآليرين إىل ِحَيل تقنّية 

ُ
أو الرَّد وجود اىتمام عاطفّي ذباىهم، وقد يلجأ بعض اؼب
باستخدام ىذه اؼبواقع، ومن أكار  إليفاء ىويّاهتم، فُيتيح ؽبم ذلك ُحرّيّة التنمُّر على اآليرين

؛ نتيجًة ؽبذه االنتحارالناس ُعرضًة ؽبذا التنمُّر ىم األطفال، حيُث وصل اغبال ببعضهم إىل 
 لتنمُّرات.ا

  ُطوَّل لؤلجهزة اإللكدونّية ذات الّشاشات
الّتأثًن سلباً على جودة الّنوم؛ وذلك نظراً لبلستخدام اؼب

ضيئة.
ُ
 اؼب

  ستخدم للخطر، ي وصاً عند استخدام ىذه اؼبواقع أثناء قيادة
ُ
وسيلة لئلؽباء، وقد يتعّرض اؼب

 السّيارة.
  ؛ وذلك نتيجًة لكون اؼبعلومات الشخ ّية للُمستخدمٌن والقرصنةزيادة فُرص التعرُّض لبلحتيال

حتالٌن.ُمع
ُ
 رَّضة ألن تنتقل إىل أيادي الل وص واؼب

  مشاكل تتعلَّد خب وصّية األفراد؛ وذلك نظراً لوجود الكاًن من اؼبعلومات الشخ ّية على ىذه
 اؼبواقع.

  ستخِدم الكاًن من األيبار ال  قد ال تكون
ُ
قد تكون م دراً لئلزعاج، وي وصاً عند تلّقي اؼب

 ُمهّمًة بالّنسبة لو.
  من الوق  :4للوق  يف حال   ُتسَتغلَّ بالّشكل الّ حيح؛ فقد أثبت  إح ائّية بأنَّ مضَيعة %

 .مواقع الّتواُصل االجتماعيّ اؼبقضّي يف استخدام شبكة اإلندن  يكون على 
  ( تعريف 4119الدويكات ، سناء )_االجتماعي_التواصل_شبكات 
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 اؼببحث الااذ :تكوين االذباىات والعوامل اؼبؤثرة فيها
ىناك العديد من اؼبؤسسات ال  تلعب دوراً مهماً يف حياة الفرد، وتعمل على التأثًن يف تشكيل اذباىاتو 

( 4115شتيات : ازدىار يوسف) )   :ىذه اؼبؤسساتوبشكل ياص االذباىات السياسية والفكرية ومن 
،تأثًن صحافة الرأي على تشكيل االذباىات السياسية لدى الشباب اعبامعي يف جامع  الشرق األوسط 

 والًنموك ، رسالة ماجستًن جامعة الشرق األوسط ، األردن 
 رب مؤسسات التنشئة االجتماعية1

فرد منذ صغره، إذ تعمل األسرة على تعليم الفرد على العادات اؼبؤسسة األسرية: وىي األساس يف تربية ال
والتقاليد، واأليبلق، والّلغة وضباية الد ا ث الاقايف وىي تؤثّر على تشكيل االذباىات السياسية والفكرية 

 للفرد ولكن يكون تأثًنىا ضعيفاً نوعاً ما. 
 رب اؼبؤسسات التعليمية:4 
 أواًل/ اؼبدرسة 
وىي تأيت بعد األسرة يف حياة الفرد، وىذه اؼبؤسسة تعمل على تربية الفرد يلقيا، وتساعد على ترسيخ ما  

تعلمو الفرد من أسرتو، وىذه اؼبؤسسة تعمل على تعليم الفرد وتاقيفو، وتعلُمو العقائد ليحافا عليها، وىي 
رة وتؤثر على تشكيل االذباىات تساعد الفرد على تشكيل صبيع االذباىات لديو وبشكل أكرب من األس

 السياسية والفكرية لدى الفرد بشكل أكرب من األسرة ويكون ملحوظا، ولكن ليس
 .بشكل كبًن جدا، واؼبدرسة ربل مكان األسرة إذا غاب ، والفرد يقضي يف اؼبدرسة معظم وقتو

 ثانًيا/ اعبامعة 
وملحوظ جدا أكار من ذي قبل، وتعمل  وىي تؤثر يف الفرد كا ؼبدرسة سباما، ولكن بشكل أكرب بكاًن

اعبامعة على تشكيل اذباىات الفرد بشكل كبًن ومنها االذباىات السياسية والفكرية، ولكنو يتأثر بدرجات 
متفاوتة حبسب اىتماماتو وميولو السياسية والفكرية، وت بح مدارك الفرد أعمد وأوسع يف اؼبرحلة اعبامعية، 

 كرياً عن طريد الرفاق وغًنىمويتأثر بشكل أكرب سياسياً وف
 رب اؼبؤسسات الدينية:5 
كاؼبساجد مابل حيث تُعقد فيها حلقات للتعليم، واؼبناقشة يف أمور الدين ولكن بعض اؼبتطرفٌن دينيياً   

يؤثرون وبشكل كبًن جداً يف االذباىات السياسية لؤلفراد مستغلٌن اؼبساجد ؼبآرهبم وىذا يعمل على يلد 
فهم اػباطئ للدين، وبالتايل قد يؤدي ػبلد جيل يتأثر دبا يسمع فبا يؤدي إىل يلد بعض اؼبشاكل وال

 اذباىات سياسية وفكرية منحرفة 
 رب اؼبؤسسات اإلعبلمّية6



ألن الكلمة اؼبقروءة أكار تأثًنًا من .لئلعبلم تأثًن كبًن على الشعوب واألفراد وخباصة الشباب منهم 
ستيعاب معناىا، ومدلوؽبا، والعودة ؽبا مىت ما أراد، فاإلعبلم سبلح اؼبسموعة؛ فهي تتيح للقارئ فرصة ال

يطًن يف التأثًن على تشكيل اآلراء واالذباىات ومنها االذباىات السياسية والفكرية لدى األفراد ولدى فئة 
الشباب بشكل ياص. فال حف مابًل تقود الرأي العام عن طريد (اػبرب، والعمود ال حفي، والتعليد، 

تحقيقات، واألحاديث، وغًنىا ،كما ُتستخدم وسائل التواصل االجتماعي للتعبًن عن الرأي العام وىي وال
تلعب دورًا مهًما يف تشكيل االذباىات السياسية والفكرية لدى الفرد يف ع رنا اغباضر. لوجود ثورة 

والفيسبوك، والواتساب  االت االت واإلندن  وألن األفراد يستخدمون اؼبواقع االجتماعية كموقع تويد،
 وغًنىا للتواصل والتباُحث يف األمور السياسية والفكرية فيما بينهم.

تأثًن صحافة الرأي على تشكيل االذباىات السياسية لدى الشباب  ( ،4115شتيات : ازدىار يوسف)   
 األردناعبامعي يف جامع  الشرق األوسط والًنموك ، رسالة ماجستًن جامعة الشرق األوسط ، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ثانياً / الدراسات السابقة

يف ضوء مراجعة أدبيات الدراسات الدبوية اؼبتعلقة بالدراسات ال  أجري  حول تأثًن وسائل التواصل االجتماعي على تشكيل 
االذباىات لدى الطبلب االذباىات الفكرية لدى الطبلب نستخلص ندرة الدراسات ال  عني  بدراسة تأثًنىا على تشكيل 

ب فة عامة ولدى طبلب اعبامعة اإلسبلمية ب فة ياصة إال أن ىناك دراسات أجري  يف جوانب ـبتلفة يبكن بدورىا أن 
 زبدم ىذه الدراسة يف بعض جوانبها منها:

 شبكات استخدام جبدة بعنوان "أثر العزيز عبد اؼبلك جامعة طالبات من عينة على  دراسة الشهري .1
 إىل الدراسة ىذه ىدف حيث  "مبوذجا وتويد بوك الفيس"االجتماعية العبلقات على اإللكدونية التواصل
 العبلقات طبيعة على وتويد والتعرف الفيسبوك موقعي يف االشداك إىل تدفع ال  األسباب على التعرف

 ومن .اؼبواقع تلك استخدام الناذبة عن والسلبية اإلهبابية اآلثار عن والكشف اؼبواقع، ىذه عرب االجتماعية
 االستبيان أداة واستخدم  اؼبسح االجتماعي منهج على الدراسة اعتمدت األىداف ىذه ربقيد أجل
 طالبة ( 150 ) من مكونة عينة العزيز على عبد اؼبلك جامعة يف البحث تطبيد مت حيث البيانات عبمع
 األسباب أقوى من أن  :أنبها النتائج من ؾبموعة إىل الدراسة توصل  وقد .ق دية بطريقة ايتيارىن مت
واذباىاهتن الفكرية ال  ال  الطالبات الستخدام الفيسبوك وتويد ىي سهولة التعبًن عن آرائهن تدفع ال 

 اؼبوقعٌن ىذين من استفدن صراحة يف االتمع و أشارت النتائج كذلك أن الطالبات  يستطعن التعبًن عنها
 اهتن القديبة و البحث عن صداقات جديدة . صداق تعزيز يف

و التواصل مع أقربائهن البعيدين مكانيًا . كما تبٌن أيضًا أن الستخدام الفيسبوك و تويد العديد من 
اآلثار اإلهبابية أنبها االنفتاح الفكري و التبادل الاقايف فيما جاء قلة التفاعل األسري أحد أىم اآلثار 

 الدراسي واؼبستوى العمر متغًني عكسية بٌنإىل وجود عبلقة ارتباطية  -أيضاً –ج السلبية و تشًن النتائ
 ارتباطية عبلقة توجد . كما واإلهبابيات والسلبيات االجتماعية العبلقات وطبيعة االستخدام أسباب وبٌن
 االجتماعية العبلقات طبيعة ومعظم أبعاد االستخدام أسباب وبٌن الساعات عدد متغًن بٌن موجبة

 أسبابو وبٌن االستخدام متغًن طريقة بٌن طردية ارتباط عبلقة وجود النتائج أثبت  حٌن ، يف واإلهبابيات
 التوصيات من ؾبموعة وضع إىل الدراسة ويل   .والسلبيات واإلهبابيات االجتماعية العبلقات وطبيعة
 على العمل وكذلك االجتماعي التواصل مواقع حسن استخدام على الفتيات لتوعية دورات تنظيم : منها

 .األكاديبي عملية التعليم يف اغبدياة االت االت تكنولوجيا توظيف
 طبلب من طالبا 159 على االتمع (، وطبق  يف اإلندن  م( بعنوان ) تأثًن4114اػبليفي ) دراسةو 

فوائد شبكة  اؼبرحلة اعبامعية ، و هتدف إىل التعرف على تأثًن االندن  يف االتمع من يبلل تق ي



اإلندن  و سلبياهتا ، و اعتمد الباحث على اؼبنهج الوصفي التحليلي ، أما أدوات الدراسة فكان  اؼبقابلة 
 و االستبيان ، و توصل  الدراسة إىل :

لديهم رغبة يف استخدام االندن  ، و تركزت أىم  (91.7%)الدراسة  تمعأن معظم أفراد ؾب       ·
االت ال ، وتبادل اؼبعلومات مع اآليرين ، و البحث عن اؼبعلومات ، و الدفية  االستخدامات يف أغراض

 و التسلية .
رأى اؼببحوثون أن سلبيات شبكة اإلندن  سبال  يف أهنا تساعد على الغزو الاقايف ،وتسبب مشاكل        ·

 اجتماعية و أيبلقية ،وصحية بكارة استخدامها .
 يف وطبق  االجتماعية"  العبلقات يف اإلندن  عرب االت ال أثًنم(   بعنوان "ت4115دراسة يضر)و 

( ، و هتدف 471االتمع القطري على عينة من الشباب يف مدينة الدوحة من كبل اعبنسٌن بلغ حجمها )
الدراسة إىل معرفة األبعاد النفسية و االجتماعية والاقافية ال  تركها اإلندن  بوصفو وسيلة ات ال إلكدونية 

دياة يف االتمع على عبلقات الشباب االجتماعية بأسرىم و تفاعبلهتم االجتماعية مع معارفهم و ح
أصدقائهم إضافة إىل ؿباولتها معرفة اػب ائص الاقافية لبلندن  ،وقد اعتمد الباحث على منهج اؼبسح 

 االجتماعي ، ومت استخدام أداة االستبيان ، و توصل  الدراسة إىل :
من أفراد العينة كانوا قد ربدوا آليات الضبط األسري واالجتماعي وقاموا   %(38.6مانسبتو ) وجود       ·

بلقاءات مباشرة وجهًا لوجو دبن تعرفوا إليهم عرب اإلندن  غًن آهبٌن بالعواقب اؼبدتبة على مال ىذه 
 اللقاءات احملظورة اجتماعياً .

يف مقدار التفاعل اليومي بينهم وبٌن أسرىم و تراجع يف  قبم عن استخدام الشباب لبلندن  تراجع       ·
 عدد زياراهتم ألقارهبم .

أن ىناك حالة من العزلة و االغداب النفسي بٌن الشباب باعد بينهم وبٌن ؾبتمعم إذ بلغ  نسبة من         ·
انيًا عرب ( ،ويف نفس الوق  تعمل اإلندن  على تقريب البعيدين مك%40.3شعر منهم هبذه اغبالة )

منهم لتشعرىم بالقرب النفسي بأسرىم و عائبلهتم   (%67.1ايتزال اؼبسافات اعبغرافية بٌن ما نسبتو )
 الذين يعيشون يارج الوطن .

م( بعنوان ) تأثًن صحافة الراي على تشكيل االذباىات السياسية لدى الشباب 4115ودراسة شتيات ) 
 ك (اعبامعي يف جامع  الشرق األوسط والًنمو 

ىدف  الدراسة إىل التعرف إىل مدى أنبية اسهام اإلعبلم فبّابل ب حافة الرأي يف تشكيل االذباىات 
السياسية لدى الشباب اعبامعي األردذ (ذكوراً، واناثًا يف االتمع األردذ. وقد استخدم  الدراسة اؼبنهج 

ة من جامع  الًنموك والشرق ( طالب وطالب 41:.57وتكّون ؾبتمع الدراسة من)   .الوصفي بالعينة
( طالب وطالبة من جامع  الًنموك والشرق األوسط؛  5:1األوسط. وتكّون  عينة الدراسة من ) 



وقد مت ايتيار عينة عشوائية طبقية تناسبّية حسب حجم  .ليشّكلوا عينة الد ا رسة من كلتا اعبامعتٌن
 .)ألسرة، اؼبرحلة الدراسيةاالتمع يف اعبامعة، وحسب متغًن (اعبنس، السن، وديل ا

 ( سؤاال وقد توّصل  49ولتحقيد أىداف الدراسة استخدم  الباحاة استبانة تكّون  من ) 
 :الد ا رسة لعدة نتائج كان أبرزىا ما يلي

شعور الشباب اعبامعي بالرضا عند مناقشة بعض صحف الرأي اليومية األردنية الورقية ؼبشكبلهتم السياسية 
حيث احتل  الدتيب األول، وامتياز بعض ال حف األردنية الورقية بسقف حرية مرتفع ال  تواجههم 

 .حيث احتل  الدتيب الااذ، واىتمامها دبناقشة مشكبلت الشباب اعبامعي السياسية ال  تواجههم
كيل ووجود مشاركة فّعالة وعالية اؼبستوى ل حف الرأي األردنية الورقية، وبعض كّتاب الرأي فيها يف تش
وتوجيو االذباىات السياسية للشباب اعبامعي واالستعداد الزباذ قرار مناسب، ومسانبة ضعيفة من 
 .صحف الرأي األردنية الورقية يف تنمية االذباىات السياسية والفكر السياسي لدى الشباب اعبامعي

ل النسد القيمي أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي علي تشكي( بعنوان )4115ودراسة اعبمال ) 
 وقد ىدف  الدراسة إىل:دراسة ميدانية(   –األيبلقي للشباب السعودي 

رصد وتوصيف وربليل وتقييم عبلقة الشباب بوسائل اإلعبلم اغبدياة يف الوق  الراىن من يرببلل ربديربد )   -       
نربربربوع اؼبضربربربامٌن الربربرب   -دوافربربربع االسربربربتخدام  -نربربربوع اؼبشربربرباركة   -لوسربربربائط اإلعربربرببلم اعبديربربربد  كاافربربربة االسربربربتخدام 

 درجة التبين للمضمون اؼبقدم (. -ربظي باىتمام الشباب 

ودرجربة  –كجربزء مربن الشربباب العربريب واإلسرببلمي   –ربديد ترتيربب النسربد القيمربي لربدي الشربباب السربعودي  -
 تبين الشباب للقيم األيبلقية والدينية يف الوق  الراىن.

الواقربع االفداضربي الربذي تقدمربو وسربائل اإلعرببلم اعبديربد  الكشف عن أسلوب تعامل الشربباب السربعودي مربع  -   
 ياصة شبكة االندن 

رصربربد آراء واذباىربربات الشربربباب حربربول أسربربباب انتشربربار السربربلوكيات البلأيبلقيربربة وعبلقربربة ذلربربك بكاافربربة التعربربرض  -    
 لوسائل اإلعبلم اعبديد يف اؼبملكة العربية السعودية ياصة والدول العربية واإلسبلمية عامة.

فربربرد مربربن الربربذكور واإلنربرباث يف ؿبافظربربة جربربدة ، واسربربتخدم  يف ذلربربك  811وقربربد أجربربرت الباحاربربة دراسربربتها علربربى      
 االستبانةوؾبموعة النقاش اؼبركزة ، وكان من نتائجها مايلي:

% أهنربربربربربم 111ارتفربربربربربع معربربربربربدل اسربربربربربتخدام الشربربربربربباب لشربربربربرببكة االندنربربربربرب  وأكربربربربربدت العينربربربربربة بأكملهربربربربربا بنسربربربربرببة      
 يستخدمون االندن  .



% أهنربربربربم يسربربربربتخدمون شربربربرببكات 8.55:وحربربربربول شربربربرببكات التواصربربربربل االجتمربربربرباعي أكربربربربد معظربربربربم العينربربربربة بنسربربربرببة  
التواصربربل االجتمربرباعي عربربرب االندنربرب  بانتظربربام ، وال شربربك اهنربربا بربربذلك اسربربتطاع  ان زبلربربد ؾبربرباال عامربربا أحربربدث 

 تأثًنا علي النسد القيمي األيبلقي .
 للغاية. التواصل االجتماعي منخفض  تبٌن ان معدل الاقة يف مواقع

 التعليد على الدراسات السابقة:

مع أّن الدراسات السابقة تتفد مع الدراسة اغبالية يف موضوع الدراسة وىو تأثًن وسائل التواصل االجتماعي 
واإلعبلم  إال أهّنا تفدق عنها يف ؾبتمع الدراسة وعينتها. كما تنفرد بتطبيقها على طبلب اعبامعة اإلسبلمية 

من الطبلب. وتنفرد بتطبيقها على مؤسسة من مؤسسات التعليم يف اؼبملكة العربية ياصة دون غًنىم 
السعودية خببلف معظم الدراسات السابقة ال  طبق  يف بيئات ـبتلفة عن بيئة اعبامعة اإلسبلمية ال  تنفرد 

اؼبسلمة. كما تنفرد  من بٌن اعبامعات باستقبال أعداد كبًنة من طبلب اؼبنح من ـبتلف أقطار العا  واألقليات
الدراسة دبعرفة تأثًن وسائل التواصل االجتماعي على تشكيل االذباىات الفكرية وىذا ما  يتم التطرق إليو 
سابقًا يف حدود علم الباحث سوى دراسة شتيات وال  ايت   ب حافة الرأي وتأثًنىا على تشكيل 

 ردذاالذباىات السياسية لدى الشباب اعبامعي يف االتمع األ
 وسيستفيد الباحث من الدراسات السابقة عند بناء أداة الدراسة وتفسًن نتائجها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اؼببحث الاالث: إجراءات الدراسة اؼبيدانية

تناول الباحث يف ىذا الف ل إجراءات الدراسة اؼبيدانية، حيث يعرض منهج الدراسة وأىدافها،     
، وبناء األداة، ويطوات ىذا البناء، والتحقد من صدق األداة ؾبتمع الدراسة وطريقة ايتيار العّينة وربديد

يف ربليل  أساليب اؼبعاعبة اإلح ائية ال  مّت استخدامهاوثباهتا، ويطوات صبع البيانات، باإلضافة إىل 
 النتائج. 

 منهج الدراسة:  -أوال     

 وصفي، ألنو يتناسب مع أىدافها، حيث هتدف إىل التعّرف على تأثًناستخدم  الدراسة اؼبنهج ال     
طبلب اعبامعة اإلسبلمية  لدى االذباىات الفكرية والسياسية تشكيل على وسائل التواصل االجتماعي

باؼبدينة اؼبنورة من وجهة نظرىم، واستق اء داللة الفروق اإلح ائية بٌن متوسطات إجابات أفراد العينة 
ؼبتغًنات:العمر، واؼبرحلة الدراسية، واؼبستوى الدراسي، األمر الذي يتطلب استطبلع آراء أفراد ال  تعزى 

 العينة، مث صبع البيانات وربليلها هبدف الوصول إىل النتائج والتعميمات .

 ؾبتمع الدراسة: -ثانيا     

يف العام اعبامعي  مية باؼبدينة اؼبنورةاؼبنتظمٌن يف اعبامعة اإلسبلتكّون ؾبتمع الدراسة من صبيع الطبلب          
 ه.يف اؼبستويات السادس والسابع والاامن يف مرحلة البكالوريوس ، ومرحلة الدراسات العليا ;165/:165

 عينة الدراسة: -ثالااً       
اؼبنورة،  اؼبنتظمٌن يف اعبامعة اإلسبلمية باؼبدينةالطبلب مّت تطبيد أداة الدراسة على عينة عشوائية من       

( طالباً، كما ىو موضح  496حسب ماذكر يف ؾبتمع الدراسة وقد بلغ  العينة يف صورهتا النهائية )
 (.1باعبدول)

 
 
 
 
 
 
 
 



 (:1جدول)
 توزيع أفراد العينة وفد متغًنات الدراسة 

 النسبة اؼبئوية العدد فئات اؼبتغًن اؼبتغًن

 العمر

 24.7 :8 سنة 46 –41
 48.2 132 سنة ;4 – 47
 19.0 52 سنة 56ربرب 51
 6.6 18 سنة 61ربرب 57
 1.5 4 سنة فما فوق 61

 100 274 االموع

 اؼبرحلة الدراسية
 50.4 138 بكالوريوس
 49.6 136 دراسات عليا
 100 274 االموع

 اؼبستوى الدراسي

 38.7 106 اؼبستوى السادس
 8.8 :1 اؼبستوى السابع
 5.1 14 اؼبستوى الاامن
 8.8 24 دبلوم
 29.2 80 ماجستًن
 11.6 32 دكتوراه
 100 274 االموع

سنة أعلى فئة حبسب العمر، حيث بلغ  ;4إىل  47يبال الطبلب الذين تداوح أعمارىم من  
%( من ؾبموع أفراد العينة، وكان  أقل نسبة لدى الطبلب الذي 48.2( طالبا، بنسبة )154عددىم)

 %(.1.5( طبلب، بنسبة )6فما فوق، حيث بلغ عددىم )سنة  61تبلغ أعمارىم 
( طالباً، بنسبة :15ويبال طبلب البكالوريوس أعلى فئة حبسب اؼبرحلة الدراسية، حيث بلغ عددىم)      
%( من ؾبموع أفراد العينة، فيما جاء طبلب الدراسات العليا كأقل فئة، حيث بلغ عددىم 50.4)
 %(.49.6( طالبا، بنسبة )158)
أما بالنسبة للمستوى الدراسي، فقد جاء طبلب اؼبستوى السادس كأعلى فئة، حيث بلغ       

%( من ؾبموع أفراد العينة، فيما جاء طبلب اؼبستوى الاامن كأقل 38.7( طالباً، بنسبة )106عددىم)
 %(.  5.1( طالبا، بنسبة )16فئة، حيث بلغ عددىم )

 
 
   



 أداة الدراسة: -رابعاً       

 الباحث استبانة لتحقيد أىداف الدراسة،وقد مّت إعداد االستبانة من يبلل اتّباع اػبطوات التالية : صّمم  

وسائل التواصل  ربديد اؽبدف من االستبانة: يتمال اؽبدف من االستبانة يف الوقوف على مدى تأثًن -1
اإلسبلمية باؼبدينة اؼبنورة طبلب اعبامعة  لدى االذباىات الفكرية والسياسية تشكيل على االجتماعي

 من وجهة نظرىم.
م ادر بناء االستبانة:مت بناء االستبانة بالرجوع إىل األدب الدبوي اؼبتعلد دبوضوع البحث حيث مّت  -2

 االطبلع على الدراسات السابقة يف ؾبال البحث..
 ( عبارة.:1تضمن  )بناء االستبانة يف صورهتا األولية: مت بناء االستبانة يف صورهتا األولية، وقد  -3
 مّت التأكد من صدق االستبانة من يبلل اتّباع الطرق التالية:صدق األداة: -6

 : صدق احملتوى -أ

يكشف ىذا النوع من ال دق عما إذا كان  أداة القياس تبدو لآليرين على أهنا تقيس ما تدعي     
قياسو أم ال، ويعد ال دق الظاىري شكبًل مبسطًا من صدق احملتوى حيث يطلب الباحث من ؾبموعة 

. وبعرض من اػبرباء اؼبتخ  ٌن فحص ما إذا كان  األداة تغطي كل االاالت اؼبعنية بالقياس أم ال
% دبا يؤيد بقائها  1:عبارات االستبانة على احملكمٌن فقد تبٌن أهنا حظي  صبيعها بنسب اتفاق ذباوزت 

 كعبارات صادقة للوفاء باؽبدف من االستبيان اؼبستخدم.

 االتساق الدايلي لبلستبانة: -ب     
( طالبا، 51عية قوامها )بتطبيقها على عينة استطبل االتساق الدايلي لبلستبانة مت التأكد من     

بٌن كل عبارة والدرجة الكلية لبلستبانة،    Pearson Correlation وحساب معامل ارتباط بًنسون
 (.4كما ىو مبٌن باعبدول)

 
 
 
 
 
 
 



 (:4جدول)
 معامبلت ارتباط بًنسون بٌن عبارات االستبانة ودرجتها الكلية 

 االذباىات الفكرية تشكيل على وسائل التواصل االجتماعي تأثًن

 طبلب اعبامعة اإلسبلمية باؼبدينة اؼبنورة لدى 

 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة

1 .698** 10 .660** 
2 .806** 11 .558** 
3 .669** 14 .787** 
4 .693** 13 .625** 
5 .652** 14 .834** 
6 .531** 15 .772** 
7 .540** 16 .644** 
8 .657** 17 .736** 
9 .643** 18 .732** 

1.11**دالة عند مستوى                     
، 0.531( أّن قيم معامل ارتباط عبارات االستبانة بدرجتها الكلية تراوح  بٌن )4يتضح من اعبدول)

(، كما أهنا تعكس مستوى مرٍض من 1.11(، وىي صبيعها دالة إح ائيًا عند مستوى الداللة)0.834
(. وتشًن النتائج السابقة إىل 0,400االتساق الدايلي، ياصة وأّن نسبة االرتباطات قد ذباوزت القيمة )

 وأهنا تقيس ما أعّدت من أجلو. بدرجة مناسبة من االتساق الدايليسبتع االستبانة 

 ثبات االستبانة:  -7    

نباخ يف ضوء استجابات مقياس ليكرت،  مت التأكد من ثبات االستبانة بواسطة معامل الابات ألفا كرو      
 (. 3كما ىو موضح باعبدول)

 
 
 
 
 
 
 



 (5جدول)  
 الابات لعبارات االستبانة ولبلستبانة ككل بعد حذف اؼبفردة 

 االذباىات الفكرية  تشكيل على وسائل التواصل االجتماعي تأثًن

 طبلب اعبامعة اإلسبلمية باؼبدينة اؼبنورة لدى 

 معامل الابات العبارة الاباتمعامل  العبارة
1 0.926 10 0.927 
2 0.923 11 0.930 
3 0.927 12 0.924 
4 0.926 13 0.928 
5 0.927 14 0.923 
6 0.930 15 0.924 
7 0.930 16 0.927 
8 0.927 17 0.925 
9 0.928 18 0.925 

لبلستبانة ككل معامل الابات  0.930 

 
يتضح أّن االستبانة يتمتع بقدر مرتفع جدًا من الابات، حيث بلغ  قيمة الابات لبلستبانة ككل        

(.  وباستعراض قيم ثبات 0.930 – 0.923(، وتراوح  يف كل عبارة من عباراهتا بٌن )0.930)
االستبانة يف حال حذف كل مفردة من مفرداهتا، يتضح البفاض قيمة الابات لكل عبارة مقارنة بقيمة ألفا  
كرونباخ لبلستبانة ككل، فبا يستوجب اإلبقاء على كل العبارات؛ وبالتايل أصبح  االستبانة يف صورهتا 

 دة من الابات. ( عبارة تتمتع بدرجة جي:1النهائية مكّونة من )

 االستبانة يف صورهتا النهائية: -8     

(، وتكون اإلجابة :1 - 1( عبارة، وىي اؼبرقمة من ):1تكّون  االستبانة يف صورهتا النهائية من )     
عن العبارات عن طريد ايتيار اؼبستجيب بٌن إحدى طبسة بدائل موجودة أمام كل عبارة، وال  تقيس 

طبلب اعبامعة اإلسبلمية  االذباىات الفكرية لدى تشكيل على واصل االجتماعيوسائل الت مدى تأثًن
باؼبدينة اؼبنورة، وتتمال ىذه البدائل يف ما يلي: )كبًنة جداً( تأيذ طبس درجات، )كبًنة( تأيذ أربع 

 درجات، )متوسطة( تأيذ ثبلث درجات، )ضعيفة( تأيذ درجتٌن، )ضعيفة جداً( تأيذ درجة واحدة.
 يطوات صبع البيانات: -يامسا 



مّت تطبيد األداة على عينة عشوائية بسيطة من طبلب اعبامعة اإلسبلمية باؼبدينة اؼبنورة، يف الف ل الااذ  
 ه، وقد اتسم اؼبستجيبون باعبدية يف اإلجابات والتعاون مع الباحث.;165/:165من العام اعبامعي 

 أساليب اؼبعاعبة اإلح ائية: -دسااس 

مّت ربليل البيانات وفقًا ؼبشكلة الدراسة وتساؤالهتا، وذلك باستخدام برنامج اغبزم اإلح ائية للعلوم     
 (، ومّت استخدام األساليب اإلح ائية التالية:spssاالجتماعية)

 للتأكد من صدق األداة. Pearson Correlationمعامل ارتباط بًنسون  -
 غبساب ثبات األداة. Cronbach's Alphaمعامل ألفا كرونباخ  -
 اؼبتوسط اغبسايب واالكبراف اؼبعياري. -
 (Independent Samples Test)ايتبار )ت(  -
 (.  one way ANOVAايتبار ربليل التباين أحادي االذباه ) -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اؼببحث الرابع: نتائج الدراسة اؼبيدانية ومناقشتها

االذباىات  تشكيل على وسائل التواصل االجتماعي ىدف  الدراسة إىل الكشف عن مدى تأثًن       
طبلب اعبامعة اإلسبلمية باؼبدينة اؼبنورة من وجهة نظرىم، والكشف عن الفروق يف  الفكرية لدى

 استجابات أفراد العينة ال  تعزى اليتبلف العمر، واؼبرحلة الدراسية، واؼبستوى الدراسي.

 معيار اغبكم:     
االذباىات  تشكيل على وسائل التواصل االجتماعي تأثًنمّت استخدام اؼبعيار التايل للحكم على مدى      
، وذلك بتحديد طول يبليا مقياس متدرج طباسي، طبلب اعبامعة اإلسبلمية باؼبدينة اؼبنورة لدى الفكرية

(، ومن مّث تقسيمو على أكرب قيمة يف اؼبقياس للح ول على طول اػبلية أي 6=1 – 7وحساب اؼبدى ) 
(، وبعد ذلك مّت إضافة ىذه القيمة إىل أقل قيمة يف اؼبقياس )بداية اؼبقياس وىي واحد 18:1=7÷6)

ه اػبلية. ويبكن ربديد اؼبتوسطات اؼبوزونة اؼبرجحة لغايات الدراسة صحيح، وذلك لتحديد اغبّد األعلى ؽبذ
 على النحو التايل: 

 
 (:6جدول )

 توزيع الفئات وفد التدرج اؼبستخدم يف األداة
 درجة اؼبوافقة اؼبتوسط اؼبرجح

 كبًنة جدا 7إىل  6841من 
 كبًنة 6841إىل أقل من  5.61من 
 متوسطة 5861إىل أقل من  4881من 
 ضعيفة 4881إىل أقل من 18:1من 
 ضعيفة جداً  18:1إىل أقل من  1من 

والوصول ، ومناقشتها وتفسًنىا اؼبيدانية ال  أسفر عنها ربليل البيانات، الدراسةوفيما يلي نتائج 
 ، وذلك على النحو التايل: الدراسةلبلستنتاجات اؼبتعلقة دبوضوع 

 نتائج السؤال األول ومناقشتها:  

 على وسائل التواصل االجتماعي ما مدى تأثًننص السؤال األول من أسئلة البحث على ما يلي:     
 طبلب اعبامعة اإلسبلمية باؼبدينة اؼبنورة من وجهة نظرىم؟ االذباىات الفكرية لدى تشكيل
ولئلجابة عن ىذا السؤال، مّت حساب اؼبتوسطات اغبسابية اؼبوزونة، واالكبرافات اؼبعيارية، ودرجة     

 (.7اؼبوافقة، والدتيب، لكل عبارة من عبارات االستبانة، ولبلستبانة ككل، كما ىو موضح باعبدول)



 (:5جدول )
طالب الجامعة اإلسالمية بالمدينة  لدى ةاالتجاهات الفكري تشكيل على وسائل التواصل االجتماعي استجابات أفراد العينة نحو مدى تأثير

 المنورة

 ضعيفة ضعيفة متوسطة كبًنة كبًنة جدا العربربربربربربربربربربربربربربربربربرببربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربارة رقم 
 جداً 

اؼبتوسط 
 اغبسايب

االكبراف 
 اؼبعياري

درجة 
 اؼبوافقة

 الدتيب

9 
وسائل أىتم بقراءة ما يطرح يف 

التواصل االجتماعي حبكم نوع 
 زب  ي اعبامعي.

21.2% 20.4% 32.1% 
13.9

 1 متوسطة 1.278 3.24 12.4% %

19 
أعتقد أّن اؼبواضيع اؼبعاصرة ال  
تطرحها معظم وسائل التواصل 

 االجتماعي هتمين كطالب جامعي.
20.4% 19.0% 35.8% 

13.1
 4 متوسطة 1.248 3.23 11.7% %

11 

الشفافية اؼبرتفعة لبعض الكتاب أشبّن 
عند طرحهم للمقاالت واآلراء 
الفكرية والسياسية يف وسائل 

 التواصل االجتماعي

13.1% 17.5% 42.3% 16.8
% 

 5 متوسطة 1.130 3.07 10.2%

18 

أشعر بالرضا عندما تناقا مواقع 
وسائل التواصل االجتماعي 

اؼبشكبلت السياسية ال  تواجهين  
 كطالب جامعي.

 6 متوسطة 1.410 3.06 22.6% 8.8% 28.5% 20.4% 19.7%

: 
تشّدذ قضايا الشباب اعبامعي 
الفكرية والسياسية ال  تطرحها 
 وسائل التواصل االجتماعي.

10.2% 23.4% 37.2% 19.0
% 

 7 متوسطة 1.115 3.04 10.2%

; 

يعجبين مراعاة  وسائل التواصل 
االجتماعي صبيع األعمار اؼبختلفة 

عند طرحها للتوجهات للشباب 
 الفكرية والسياسية.

16.8% 14.6% 37.2% 18.2
% 

 8 متوسطة 1.237 3.04 13.1%

1: 

أقّدر اغبلول ال  يقّدمها بعض مواقع 
وسائل التواصل االجتماعي من 

يبلل اؼبقاالت الفكرية والسياسية 
حول األوضاع السياسية 

واالجتماعية السائدة يف االتمع 
 اإلسبلمي.

13.9% 19.7% 38.0% 13.9
% 

 9 متوسطة 1.216 3.04 14.6%

4 
 
 
 

تؤثر اؼبقاالت اؼبكتوبة يف وسائل 
التواصل االجتماعي يف سلوكي 

 الفكري والسياسي.
14.6% 21.9% 29.9% 19.0

% 
 : متوسطة 1.258 3.03 14.6%

8 
يعجبين سقف اغبرية اؼبرتفع عند  

كتابة اؼبقاالت الفكرية والسياسية يف 
 التواصل االجتماعي.بعض وسائل 

18.2% 15.3% 33.6% 16.8
% 

 ; متوسطة 1.303 3.03 16.1%



 ضعيفة ضعيفة متوسطة كبًنة كبًنة جدا العربربربربربربربربربربربربربربربربربرببربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربارة رقم 
 جداً 

اؼبتوسط 
 اغبسايب

االكبراف 
 اؼبعياري

درجة 
 اؼبوافقة

 الدتيب

1 
تؤثر وسائل التواصل االجتماعي يف 
 %28.5 %21.9 %13.9 تشكيل معتقدايت الفكرية والسياسية.

15.3
 11 متوسطة 1.322 2.93 20.4% %

14 
توجُهين وسائل التواصل االجتماعي 
كبو ت ويب بعض اذباىايت الفكرية 

 السياسية.
12.4% 17.5% 35.0% 

19.7
 11 متوسطة 1.217 2.92 15.3% %

6 
تعمل الكتابات يف وسائل التواصل 
االجتماعي على تعديل أفكاري 

 وآرائي السياسية.
11.7% 22.6% 26.3% 

21.2
 14 متوسطة 1.276 2.88 18.2% %

7 

أقّدر اىتمام كتّاب  معينٌن يف و 
سائل التواصل االجتماعي 

باالذباىات الفكرية والسياسية يف 
 االتمع والعا .

8.8% 18.2% 36.5% 21.2
% 

 15 متوسطة 1.156 2.84 15.3%

15 
تتطابد آرائي الفكرية والسياسية يف 
مرا ت عديدة مع ما تطرحو وسائل 

 التواصل االجتماعي
13.1% 9.5% 43.1% 16.8

% 
 16 متوسطة 1.212 2.84 17.5%

17 
وسائل التواصل يلّّب بعض كتّاب 

االجتماعي  احتياجايت الفكرية 
 والسياسية.

13.9% 11.7% 33.6% 21.9
% 

 17 متوسطة 1.270 2.80 19.0%

5 

أىتم باالذباىات الفكرية والسياسية 
حول القضايا ال  يطرحها كتّاب 
معينٌن يف حساباهتم يف وسائل 

 التواصل االجتماعي

8.8% 18.3% 35.0% 
18.2

 18 متوسطة 1.209 2.78 19.7% %

تؤثر أفكار بعض الكتّاب يف  11
 منظوم  الفكرية والسياسية.

11.7% 14.6% 33.6% 19.0
% 

 19 متوسطة 1.265 2.77 21.2%

16 
أقّدر ال دق الكبًن للمقاالت 
الفكرية والسياسية ال  تقدمها 
 وسائل التواصل االجتماعي

10.2% 8.8% 36.5% 
24.1

 :1 متوسطة 1.197 2.64 20.4% %

 االستبانة ككل
14.0% 17.5% 34.6% 

17.6
 - متوسطة 86. 2.95 16.3% %

%(من عينة طبلب اعبامعة اإلسبلمية باؼبدينة اؼبنورة يوافقون على 51.7( أن نسبة)7يتضح من اعبدول )
%( وافقوا على وجود 16اذباىاهتم الفكرية، منهم ) تشكيل على وجود تأثًن لوسائل التواصل االجتماعي

%( من الطبلب أن التأثًن كان درجتو متوسطة، بينما 56.8التأثًن عليهم بدرجة كبًنة جدا، ويرى )
%( من الطبلب   يتأثروا إال 18.5%( من الطبلب أن التأثًن عليهم كان ضعيفا، منهم );.55يرى)

يف ؾبال (، وىو يقع 2.95بدرجة ضعيفة جدا، وقد بلغ متوسط استجابات الطبلب على االستبانة ككل)



استجابة )متوسطة(. وقد يعود ذلك إىل تباين ميول الطبلب وثقافاهتم، واىتماماهتم، واذباىاهتم كبو 
استخدام االندن  ووسائل التواصل االجتماعي، وأىدافهم من ذلك، ودرجة وعيهم بإهبابياهتا وسلبياهتا، 

هدف التزود من اؼبعارف واغب ول فبعضهم قد يقت ر اىتمامو على اعبانب الدفيهي، والبعض اآلير يست
على اؼبعلومات اؼبتعلقة باالاالت العامة أو يف ؾبال دراستو وزب  و، وآيرون يستهدفون تكوين صداقات 
وتعارف مع اآليرين يف العا  االفداضي، كما يستخدم العديد من الطبلب مواقع التواصل االجتماعي 

بب بعدىم عنهم، وردبا تكون اؼبشاكل السياسة يف الدول للتواصل مع أىلهم وأصدقائهم يف أوطاهنم بس
العربية واإلسبلمية، وكذلك قد يبال ما يواجهو بلد منشأ الطالب من حروب وتقلبات وأحداث اجتماعية 
واقت ادية وسياسية دافعا مهما لدى العديد من الطبلب الستخدام مواقع التواصل االجتماعي ؼبتابعة 

شة القضايا اؼبرتبطة يف اؼبلتقيات واؼبنتديات االفداضية. وؽبذا يشكل ىذا التباين األحداث واأليبار ومناق
يف ميول الطبلب وأىدافهم واستخدامهم لبلندن  عامبل مباشرا يؤدي إىل ايتبلف درجة تأثًن وسائل 

 التواصل االجتماعي يف اذباىاهتم الفكرية.

تراوح  اؼبتوسطات اغبسابية اؼبوزونة الستجابات وجاءت صبيع العبارات متحققة بدرجة متوسطة،  حيث  
(. وتتمال أبرز جوانب تأثًن 3.24( و)2.64أفراد العينة على كل عبارة من عبارات االستبانة بٌن )

طبلب اعبامعة اإلسبلمية باؼبدينة اؼبنورة  االذباىات الفكرية لدى تشكيل على وسائل التواصل االجتماعي
 فيما يلي:  

(رب وىي:)اىتم بقراءة ما يطرح يف وسائل التواصل االجتماعي حبكم نوع زب  ي 9رقم)جاءت العبارة 
%( من الطبلب على ربققها بدرجات مداوحة بٌن كبًنة 61.8اعبامعي( يف اؼبرتبة األوىل، حيث وافد )

%( من الطبلب 48.5%( من الطبلب ربققها بدرجة متوسطة، بينما يرى )32.1وكبًنة جدا، ويرى )
(. وقد يرجع ذلك إىل 5.46بدرجات مداوحة بٌن ضعيفة وضعيفة جدا، وبلغ متوسطها اغبسايب) ربققها

وجود العديد من اؼبنتديات العلمية اؼبتخ  ة يف ؾباالت اؼبعرفة اؼبختلفة، وال  يبكن للطبلب من يبلؽبا 
لمية، وقد يعود ؾبيئها التعرف على اؼبستجدات واؼبسائل والقضايا اؼبختلفة اؼبتعلقة دبجال زب  اهتم الع

بدرجة متوسطة إىل كوهنا ال تلّب تطلعات الطالب اعبامعي يف ما يتعلد بالتأصيل العلمي يف ؾبال زب  و، 
بسبب صعوبة تناوؽبا صبيع القضايا واؼبسائل واؼبوضوعات اؼبتعلقة بو بشكل متكامل ومتسلسل، وشامل 

بات يف فهم واستيعاب اؼب طلحات واؼبضامٌن عبميع جوانبو، إىل جانب ما قد هبده الطالب من صعو 
 واؼبسائل اؼبستجدة، األمر الذي هبعل العديد منهم هبعل من ىذه اؼبواقع م درا ثانويا للتعلم.

(، وىي:)أعتقد أّن اؼبواضيع اؼبعاصرة ال  تطرحها معظم وسائل التواصل 19وجاءت العبارة رقم) 
%( من الطبلب على ربققها 6.;5االجتماعي هتمين كطالب جامعي( يف اؼبرتبة الاانية، حيث وافد )



بينما يرى %( من الطبلب ربققها بدرجة متوسطة، :.57بدرجات مداوحة بٌن كبًنة وكبًنة جدا، ويرى )
%( من الطبلب ربققها بدرجات مداوحة بٌن ضعيفة وضعيفة جدا، وبلغ متوسطها :.46)

(. وىذا األمر يرجع إىل طبيعة اؼبوضوعات ال  يتم تناوؽبا يف تلك اؼبواقع، فبعضها قد 5.45اغبسايب)
قافية عامة، أو يرتبط ارتباطا مباشرا دبجال زب ص الطالب فينجذب إليها، وبعضها قد يتناول مسائل ث

تتناول قضايا اجتماعية وسياسية واقت ادية ؽبا ارتباط مباشر ببلد الطالب أو تكون ضمن ىواياتو 
واىتماماتو. وؽبذا فإن درجة ارتباط اؼبوضوعات والقضايا اؼبطروحة بوسائل التواصل االجتماعي دبيول 

 الطالب واىتماماتو ربدد مدى أنبيتها بالنسبة إليو. 

(، وىي:)أشبّن الشفافية اؼبرتفعة لبعض الكتاب عند طرحهم للمقاالت واآلراء 11وجاءت العبارة رقم)      
%( من الطبلب 51.8الفكرية والسياسية يف وسائل التواصل االجتماعي( يف اؼبرتبة الاالاة، حيث وافد )

طبلب ربققها بدرجة %( من ال42.3على ربققها بدرجات مداوحة بٌن كبًنة وكبًنة جدا، ويرى )
%( من الطبلب ربققها بدرجات مداوحة بٌن ضعيفة وضعيفة جدا، وبلغ ;4متوسطة، بينما يرى )
(. وقد يرجع ذلك إىل إدراك العديد من الطبلب أن اؼبقاالت واآلراء الفكرية 5.19متوسطها اغبسايب)

ا، وتوضح اذباىات الكتاب والسياسية اؼبطروحة يف مواقع التواصل االجتماعي تعرب عن آراء أصحاهب
وانتماءاهتم الفكرية والسياسية، وكون عدد من تلك األفكار يتسم عادة بالشفافية والوضوح لديهم، وغالبا 
ما يراعي طالب اعبامعة اإلسبلمية باؼبدينة نقد تلك األفكار اؼبطروحة يف ضوء ميزان الشريعة، وال يتبناىا 

 إن يالفتو.

وىي:)أشعر بالرضا عندما تناقا مواقع وسائل التواصل االجتماعي اؼبشكبلت  (،18وجاءت العبارة رقم) 
%( من الطبلب على ربققها 51.1السياسية ال  تواجهين كطالب جامعي( يف اؼبرتبة الرابعة، حيث وافد )

%( من الطبلب ربققها بدرجة متوسطة، بينما يرى 28.5بدرجات مداوحة بٌن كبًنة وكبًنة جدا، ويرى )
%( من الطبلب ربققها بدرجات مداوحة بٌن ضعيفة وضعيفة جدا، وبلغ متوسطها 51.6)

(. وىذا التباين يف استجابات الطبلب قد يرجع إىل تباين اؼبشكبلت السياسية وايتبلفها 5.18اغبسايب)
 من حيث حدهتا ودرجة تأثًنىا يف حياة الطالب، وتراوح اؼبسائل والقضايا اؼبرتبطة هبا بٌن السهولة
وال عوبة أو التعقد يف تفسًنىا واستيعاب مضامينها، وقد يتم تناول تلك اؼبشكبلت يف مواقع التواصل 
االجتماعي بطريقة علمية صحيحة، وتفسًنات منطقية مبنية على أدلة وبراىٌن قطعية، وهبد فيها الطالب 

دية أو ضعف تناوؽبا للقضايا إجابة عن تساؤالتو، وحلوال ؼبشكبلتو، كما قد يتسم بعض تلك اؼبواقع دبحدو 
 واؼبشكبلت السياسية اؼبطروحة ال  هتم الطالب، فبا وبد من درجة الرضا لديو حياؽبا. 



(، وىي:)تشّدذ قضايا الشباب اعبامعي الفكرية والسياسية ال  تطرحها وسائل :وجاءت العبارة رقم) 
من الطبلب على ربققها بدرجات %( 55.8التواصل االجتماعي( يف اؼبرتبة اػبامسة، حيث وافد )

%( من الطبلب ربققها بدرجة متوسطة، بينما يرى 37.2مداوحة بٌن كبًنة وكبًنة جدا، ويرى )
%( من الطبلب ربققها بدرجات مداوحة بٌن ضعيفة وضعيفة جدا، وبلغ متوسطها ;24.)

الوعي لديهم بضرورة (. وقد يعود ىذا التباين يف آراء الطبلب إىل  ايتبلف درجات 5.16اغبسايب)
مواكبة اؼبتغًنات والتطورات الفكرية والسياسية اؼبختلفة عموما وال  ترتبط هبم ي وصا، ؼبا ؽبا من أثر يف 
تكوينهم الفكري والاقايف وزيادة وعيهم السياسي، كما يرجع ىذا التباين إىل مستوى جودة طرح مواقع 

 يف درجة انتباه وجذب الطالب ؽبا ومتابعتها. التواصل االجتماعي لتلك القضايا، حيث يؤثر ذلك

(، وىي:)يعجبين مراعاة وسائل التواصل االجتماعي صبيع األعمار اؼبختلفة للشباب ;وجاءت العبارة رقم) 
%( من الطبلب على 51.6عند طرحها للتوجهات الفكرية والسياسية( يف اؼبرتبة السادسة، حيث وافد )

%( من الطبلب ربققها بدرجة متوسطة، 37.2ة وكبًنة جدا، ويرى )ربققها بدرجات مداوحة بٌن كبًن 
%( من الطبلب ربققها بدرجات مداوحة بٌن ضعيفة وضعيفة جدا، وبلغ متوسطها 51.5بينما يرى )
(. ويرجع ىذا التباين يف استجابات الطبلب إىل ايتبلف مواقع التواصل االجتماعي من 5.16اغبسايب)

ال  تتناوؽبا، كما تتباين جودة وسائل وأساليب طرح اؼبوضوعات دبواقع التواصل  حيث ؿبتواىا واؼبوضوعات
 االجتماعي، ومستوى مراعاهتا للفئات العمرية اؼبختلفة.      

(، وىي:)أقّدر اغبلول ال  يقّدمها بعض مواقع وسائل التواصل االجتماعي من :1وجاءت العبارة رقم) 
حول األوضاع السياسية واالجتماعية السائدة يف االتمع اإلسبلمي( يف  يبلل اؼبقاالت الفكرية والسياسية

%( من الطبلب على ربققها بدرجات مداوحة بٌن كبًنة وكبًنة جدا، 55.8اؼبرتبة السابعة، حيث وافد )
%( من الطبلب ربققها بدرجات :54.%( من الطبلب ربققها بدرجة متوسطة، بينما يرى )38ويرى )

(. وقد يعود ذلك إىل كون أغلب اغبلول 5.16يفة وضعيفة جدا، وبلغ متوسطها اغبسايب)مداوحة بٌن ضع
ال  يتم تقديبها يف وسائل التواصل االجتماعي ؼبعاعبة قضايا سياسية واجتماعية وفكرية قد تفتقد إىل 

بحث عن العمد، والقابلية للتطبيد، يف ظل تعقد اؼبشكبلت، وتفرعها، وحاجتها إىل ـبت ٌن ويرباء لل
حلول عملية ؽبا، كما العديد من تلك اغبلول قد يفتقد إىل الرؤية اإلسبلمية يف معاعبة القضايا االجتماعية 

 والسياسية والفكرية أو تتعارض معها، فبا قد يفقدىا األنبية البلزمة لدى طالب اعبامعة.

ل االجتماعي يف سلوكي الفكري (، وىي:)تؤثر اؼبقاالت اؼبكتوبة يف وسائل التواص4وجاءت العبارة رقم) 
%( من الطبلب على ربققها بدرجات مداوحة بٌن كبًنة 58.7والسياسي( يف اؼبرتبة الاامنة، حيث وافد )

%( من الطبلب 655.%( من الطبلب ربققها بدرجة متوسطة، بينما يرى )29.9وكبًنة جدا، ويرى )



(. وىذا التباين بٌن 5.15وسطها اغبسايب)ربققها بدرجات مداوحة بٌن ضعيفة وضعيفة جدا، وبلغ مت
الطبلب قد يرجع إىل ايتبلف نوعية اؼبقاالت وأنبيتها بالنسبة للطالب، ومدى توافقها مع ميولو واذباىاتو 

 الفكرية والسياسية، ومدى موافقتها للضوابط الشرعية.

ت الفكرية والسياسية يف (، وىي:)يعجبين سقف اغبرية اؼبرتفع عند كتابة اؼبقاال8وجاءت العبارة رقم) 
%( من الطبلب على ربققها 55.7بعض وسائل التواصل االجتماعي( يف اؼبرتبة التاسعة، حيث وافد )

%( من الطبلب ربققها بدرجة متوسطة، بينما يرى 33.6بدرجات مداوحة بٌن كبًنة وكبًنة جدا، ويرى )
فة جدا، وبلغ متوسطها %( من الطبلب ربققها بدرجات مداوحة بٌن ضعيفة وضعي;.54)

(. وقد يرجع ذلك إىل أن مواقع التواصل االجتماعي تفتح االال أمام حرية الكتابة والتعبًن 5.15اغبسايب)
عن الرأي لدى مشدكيها، يف طرحهم للقضايا الفكرية والسياسية، إال أن ذلك ال ىبلو من العديد من 

ابات آداب وأيبلقيات الكتابة واغبوار والنقاش، األمور السلبية، ومن ذلك ذباوز بعض اآلراء والكت
وح ول الكاًن من التجاوزات األيبلقية يف اؼبوضوعات والنقاشات اؼبطروحة، األمر الذي يؤدي إىل ذبنب 

 الطالب اػبوض فيها ومشاركتو هبا.

ىات الفكرية االذبا تشكيل على بينما تتمال أقل اعبوانب ال  يربز فيها تأثًن وسائل التواصل االجتماعي
 طبلب اعبامعة اإلسبلمية باؼبدينة اؼبنورة فيما ما يلي:   لدى

(، وىي:)أىتم باالذباىات الفكرية والسياسية حول القضايا ال  يطرحها كّتاب 5جاءت العبارة رقم) 
%( من 27.1معينٌن يف حساباهتم يف وسائل التواصل االجتماعي( يف اؼبرتبة السادسة عشر، حيث وافد )

%( من الطبلب ربققها بدرجة 35بلب على ربققها بدرجات مداوحة بٌن كبًنة وكبًنة جدا، ويرى )الط
%( من الطبلب ربققها بدرجات مداوحة بٌن ضعيفة وضعيفة جدا، وبلغ 37.9متوسطة، بينما يرى )
 (. 2.78متوسطها اغبسايب )

 الفكرية والسياسية( يف اؼبرتبة قبل (، وىي:)تؤثر أفكار بعض الكّتاب يف منظوم 11وجاءت العبارة رقم)
%( من الطبلب على ربققها بدرجات مداوحة بٌن كبًنة وكبًنة جدا، ويرى 26.3األيًنة، حيث وافد )

%( من الطبلب ربققها بدرجات 30.2%( من الطبلب ربققها بدرجة متوسطة، بينما يرى )33.6)
 (.2.77)مداوحة بٌن ضعيفة وضعيفة جدا، وبلغ متوسطها اغبسايب

وقد ترجع النتائج السابقة إىل كون طالب اعبامعة اإلسبلمية بالنظر إىل تكوينو الشرعي يتأثر ببعض 
الشخ يات اإلسبلمية أو السياسية اؼبشهورة يف مواقع التواصل االجتماعي، فيحرص على متابعتها، ويتأثر 

ة دبواقع التواصل االجتماعي مع بآرائها الفكرية ، كما أن الطالب يراعي توافد االذباىات الفكرية اؼبطروح



ميولو ومعتقداتو الدينية،حيث ي عب تقبلو ألفكار واذباىات زبالفو العقيدة واؼبذىب، كما أهنم ال يبيلون 
 إىل متابعة الُكَتاب الذين ىبالفوهنم اؼبعتقد، ووبرصون على انتقادىم وعدم التأثر هبم.

 للمقاالت الفكرية والسياسية ال  تقدمها وسائل (، وىي:)أقّدر ال دق الكبًن16وجاءت العبارة رقم)
%( من الطبلب على ربققها بدرجات مداوحة ;1التواصل االجتماعي( يف اؼبرتبة األيًنة، حيث وافد )

%( من 66.7%( من الطبلب ربققها بدرجة متوسطة، بينما يرى )36.5بٌن كبًنة وكبًنة جدا، ويرى )
(. وردبا يعود 2.64ضعيفة وضعيفة جدا، وبلغ متوسطها اغبسايب) الطبلب ربققها بدرجات مداوحة بٌن

ذلك إىل إدراك طالب اعبامعة اإلسبلمية النتشار اؼبقاالت والتقارير غًن اؼبوثقة، وكذلك اتباع الكاًن من 
الكتاب دبواقع التواصل االجتماعي ؼبيوؽبم وأىوائهم ومذاىبهم ومعتقداهتم عند تناول القضايا الفكرية 

تلفة، وما يتبع ذلك من إيفائهم اغبقائد وبث االفداءات واألكاذيب حول اؼبخالفٌن ؽبم، األمر الذي اؼبخ
 يفقد العديد من تلك اؼبقاالت للم داقية البلزمة. 

 نتائج السؤال الااذ من أسئلة الدراسة:

ستوى داللة ىل توجد فروق دالة إح ائيا عند م من أسئلة الدراسة على ما يلي: ذنص السؤال الاا
( بٌن متوسطات استجابات أفراد العينة من طبلب اعبامعة اإلسبلمية باؼبدينة اؼبنورة كبو مدى تأثًن 0.05)

االذباىات الفكرية لديهم تعزى إىل متغًنات )العمر، واؼبرحلة  تشكيل على وسائل التواصل االجتماعي
 الدراسية، واؼبستوى الدراسي( ؟

 استخدام االيتبارات اإلح ائية اؼبناسبة لطبيعة كل متغًن من متغًنات ولئلجابة عن ىذا السؤال، مت
 وذلك على النحو التايل:البحث 

 الفروق وفد العمر: -أوالً  
( ؼبعرفة داللة الفروق ANOVA  One wayمّت استخدام ايتبار ربليل التباين أحادي االذباه ) 

اعبامعة اإلسبلمية باؼبدينة اؼبنورة كبو مدى تأثًن  اإلح ائية بٌن متوسطات إجابات أفراد العينة من طبلب
لديهم، ال  تعزى اليتبلف العمر. واعبدول  االذباىات الفكرية تشكيل على وسائل التواصل االجتماعي

 ( يوّضح ذلك:8)
 
 
 
 



 (:8جدول)
للكشف عن الفروق بٌن متوسطات استجابات أفراد العينة من طبلب اعبامعة  (ANOVA)نتائج ايتبار ربليل التباين أحادي االذباه

 وفد متغًن العمر لديهم  ةاالذباىات الفكري تشكيل على اإلسبلمية باؼبدينة اؼبنورة كبو مدى تأثًن وسائل التواصل االجتماعي

 ؾبموع اؼبربعات م در التباين احملور
درجة 
 اغبرية

متوسطات 
 اؼبربعات

 قيمة ف
قيمة احتمال 
 اؼبعنوية

 تأثًن وسائل التواصل االجتماعي
 االذباىات الفكرية تشكيل على

 لدى الطبلب

 58.162 4 232.648 بٌن االموعات
.238 
 

.917 
 244.105 269 65664.228 دايل االموعات غًن دالة

  273 65896.876 اإلصبايل

( بٌن   =1.17إح ائية عند مستوى الداللة )( عدم وجود فروق ذات داللة 8يتضح من اعبدول )
متوسطات إجابات أفراد عينة البحث يف االستبانة ككل، تعزى اليتبلف العمر، حيث جاءت قيم 

(، فبا يشًن إىل تقارب 1.17احتمال اؼبعنوية اؼب احبة لقيمة )ف( أكرب من قيمة مستوى اؼبعنوية )
 على ؼبنورة كبو مدى تأثًن وسائل التواصل االجتماعياستجابات طبلب اعبامعة اإلسبلمية باؼبدينة ا

 االذباىات الفكرية لديهم، وال أثر اليتبلف أعمارىم على وجهات نظرىم.  تشكيل

وقد يعود ذلك إىل كون اؼبوضوعات ال  تتناوؽبا مواقع التواصل االجتماعي حول القضايا الفكرية 
فئاهتم العمرية،  كما أن ما تشهده الدول عموما، والدول والسياسية ترتبط بواقع الشباب اعبامعي دبختلف 

اإلسبلمية ي وصا، من مشكبلت فكرية متعددة ربتم على طالب اعبامعة متابعتها عرب مواقع التواصل 
االجتماعي، ي وصا وأن العديد منهم بعيد عن وطنو األم حبكم دراستو يف اعبامعة، وهبد يف تلك اؼبواقع 

بناء بلده والتناقا معهم حول القضايا الفكرية، كما هبدون يف تلك اؼبواقع فرصة متنفسا للتواصل مع أ
للتعبًن عن آرائهم بكل حرية. كما أن طبلب اعبامعة دبختلف أعمارىم لديهم من النضج الفكري ما 
ون يبكنهم من ربليل ونقد ما يطرح يف مواقع التواصل االجتماعي من أفكار وآراء حول القضايا الفكرية وك

تأثرىم بتلك االذباىات الفكرية اؼبباوثة يف مواقع التواصل االجتماعي يرتبط دبدى توافقها مع اذباىاهتم 
 الفكرية والدينية

 الفروق وفد متغًن اؼبرحلة الدراسية: -ثانيا  

ؼبعرفة داللة الفروق اإلح ائية بٌن  Independent Samples Testمّت استخدام ايتبار )ت(  
متوسطات إجابات أفراد العينة من طبلب اعبامعة اإلسبلمية باؼبدينة اؼبنورة كبو مدى تأثًن وسائل التواصل 

( 9االذباىات الفكرية لديهم، ال  تعزى اليتبلف اؼبرحلة الدراسية. واعبدول ) تشكيل على االجتماعي
                                             يوّضح ذلك:

 



 (9جدول)
تأثًن وسائل للكشف عن الفروق بٌن متوسطات استجابات أفراد العينة كبو  (Independent Samples Test)نتائج ايتبار )ت( 

 وفد اؼبرحلة الدراسية االذباىات الفكرية لدى الطبلب تشكيل على التواصل االجتماعي

 اؼبتوسط فئات اؼبتغًن احملور
االكبراف 
 اؼبعياري

 قيمة ت
درجة 
 اغبرية

قيمة احتمال 
 اؼبعنوية

 تأثًن وسائل التواصل االجتماعي
االذباىات الفكرية  تشكيل على

 لدى الطبلب

 2.91 138 بكالوريوس
0.660 270 

.510 

 2.98 136 دراسات عليا غًن دالة

( بٌن   =1.17مستوى الداللة )( عدم وجود فروق ذات داللة إح ائية عند 9يتضح من اعبدول )
متوسطات إجابات أفراد عينة البحث يف االستبانة ككل، تعزى اليتبلف اؼبرحلة الدراسية، حيث جاءت 

(، فبا يشًن إىل تقارب 1.17قيم احتمال اؼبعنوية اؼب احبة لقيمة )ت( أكرب من قيمة مستوى اؼبعنوية )
 على نورة كبو مدى تأثًن وسائل التواصل االجتماعياستجابات طبلب اعبامعة اإلسبلمية باؼبدينة اؼب

لديهم، وال أثر اليتبلف اؼبرحلة الدراسية ال  يدرسون هبا على وجهات  االذباىات الفكرية تشكيل
 نظرىم.

وقد يعود ذلك إىل كون طبلب اؼبستويات العليا يف اؼبرحلة اعبامعية وطبلب الدراسات العليا باعبامعة       
اإلسبلمية قد بلغوا مرحلة من الوعي والنضج الفكري، ولديهم اؼبعرفة الشرعية البلزمة ال  تؤىلهم لنقد ما 

الت الفكرية اؼبختلفة، األمر الذي من يبث يف وسائل التواصل االجتماعي من أفكار ومقاالت يف االا
 شأنو أن وبد من تأثًنىا غًن اؼبشروط عليهم.

 الفروق وفد متغًن اؼبستوى الدراسي: -ثالاا      
( ؼبعرفة داللة ANOVA  One wayمّت استخدام ايتبار ربليل التباين أحادي االذباه )      

من طبلب اعبامعة اإلسبلمية باؼبدينة اؼبنورة كبو  الفروق اإلح ائية بٌن متوسطات إجابات أفراد العينة
لديهم، ال  تعزى اليتبلف  االذباىات الفكرية تشكيل على مدى تأثًن وسائل التواصل االجتماعي

  ( يوّضح ذلك::اؼبستوى الدراسي. واعبدول )
 
 
 
 

        



 (:8جدول)
للكشف عن الفروق بٌن متوسطات استجابات أفراد العينة من طبلب اعبامعة  (ANOVA)نتائج ايتبار ربليل التباين أحادي االذباه

 وفد اؼبستوى الدراسي لديهم  ةاالذباىات الفكري تشكيل على اإلسبلمية باؼبدينة اؼبنورة كبو مدى تأثًن وسائل التواصل االجتماعي

 ؾبموع اؼبربعات م در التباين احملور
درجة 
 اغبرية

متوسطات 
 اؼبربعات

 فقيمة 
قيمة احتمال 
 اؼبعنوية

 تأثًن وسائل التواصل االجتماعي
االذباىات الفكرية  تشكيل على

 لدى الطبلب

 281.752 5 1408.762 بٌن االموعات
1.171 
 

.324 
 240.627 268 64488.114 دايل االموعات غًن دالة

  273 65896.876 اإلصبايل

( بٌن   =1.17داللة إح ائية عند مستوى الداللة )( عدم وجود فروق ذات :يتضح من اعبدول )
متوسطات إجابات أفراد عينة البحث يف االستبانة ككل، تعزى اليتبلف اؼبستوى الدراسي، حيث 

(، فبا يشًن إىل 1.17جاءت قيم احتمال اؼبعنوية اؼب احبة لقيمة )ف( أكرب من قيمة مستوى اؼبعنوية )
 على ًن وسائل التواصل االجتماعيتقارب استجابات طبلب اعبامعة اإلسبلمية باؼبدينة اؼبنورة كبو مدى تأث

 لديهم، وال أثر اليتبلف مستوياهتم الدراسية على وجهات نظرىم. االذباىات الفكرية تشكيل

وقد يعود ذلك إىل كون طبلب اعبامعة اإلسبلمية باؼبدينة اؼبنورة دبختلف مستوياهتم الدراسية يدركون واقع 
ات ومقاالت وأفكار علمية واجتماعية وسياسية قد ما ينشر يف وسائل التواصل االجتماعي من موضوع

تكون ضمن اىتماماهتم، وما ربتويو من إهبابيات وسلبيات، وأن تأثريها فيهم ربددىا عوامل ـبتلفة،  
كتوافد تلك األفكار واآلراء مع اىتماماهتم وميوؽبم ومعتقداهتم، وم داقيتها يف تناول اؼبوضوعات 

 واؼبعلومات، وكبو ذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ملخص النتائج والتوصيات
يعرض الباحث فيما يلي أبرز النتائج ال  توصل  إليها الدراسة، مث يضع التوصيات اؼبناسبة يف ضوء    

 تلك النتائج.

 ملخص النتائج: -أوالً 
 النتائج التالية: عن كشف  الدراسة يف جانبها اؼبيداذ

باؼبدينة اؼبنورة يوافقون على وجود تأثًن %(من عينة طبلب اعبامعة اإلسبلمية 51.7أن نسبة)رب 1
%( من الطبلب أن التأثًن 56.8اذباىاهتم الفكرية، ويرى ) تشكيل على لوسائل التواصل االجتماعي
%( من الطبلب أن التأثًن عليهم كان ضعيفا، وقد بلغ متوسط ;.55درجتو متوسطة، بينما يرى)

 التأثًن جاء بدرجة متوسطة بشكل عام. (، وكون2.95استجابات الطبلب على االستبانة ككل)
اذباىات الطبلب الفكرية يف  تشكيل على سبال  أبرز جوانب تأثًن وسائل التواصل االجتماعي .4

اىتمامهم بقراءة ما يطرح يف وسائل التواصل االجتماعي حبكم نوع زب  اهتم اعبامعية، 
التواصل االجتماعي هتمهم كطبلب واعتقادىم أّن اؼبواضيع اؼبعاصرة ال  تطرحها معظم وسائل 

جامعيٌن، وتامينهم الشفافية لبعض الكتاب عند طرحهم للمقاالت واآلراء الفكرية والسياسية يف 
وسائل التواصل االجتماعي. بينما سبال  أقل جوانب التأثًن يف تأثًن أفكار بعض الكّتاب يف 

لكبًن للمقاالت الفكرية والسياسية منظومة الطبلب الفكرية والسياسية، وتقدير الطبلب ال دق ا
 ال  تقدمها وسائل التواصل االجتماعي.

بٌن متوسطات استجابات أفراد  (  =1.17)عدم وجود فروق دالة إح ائيا عند مستوى داللة  .5
 على العينة من طبلب اعبامعة اإلسبلمية باؼبدينة اؼبنورة كبو مدى تأثًن وسائل التواصل االجتماعي

االذباىات الفكرية لديهم تعزى إىل متغًنات العمر، واؼبرحلة الدراسية، واؼبستوى  تشكيل
 الدراسي.

 
 التوصيات: -ثانياً        

 يوصي الباحث يف ضوء ما توصل إليو من نتائج دبا يلي:      

 توعية الطبلب بإهبابيات وسلبيات مواقع التواصل االجتماعي يف تناوؽبا للقضايا الفكرية  -
الطبلب على كيفية ربليل ونقد األفكار واالذباىات الفكرية والسياسية يف مواقع التواصل تدريب  -

 االجتماعي.



توجيو الطبلب إىل مواقع التواصل االجتماعي ال  تتسم باؼب داقية واؼبوثوقية يف طرحها للقضايا  -
 واؼبشكبلت الفكرية ال  هتم الطالب.

اعية يف اؼبلتقيات واؼبنتديات التعليمية والاقافية  االلكدونية تشجيع الطبلب على اؼبشاركة الفاعلة والو  -
 دبا ينمي ميوؽبم واذباىاهتم االهبابية يف التفكًن.

 إنشاء أعضاء ىيئة التدريس للمنتديات العلمية والاقافية االلكدونية، وتشجيع الطبلب للمشاركة فيها.  -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قائمة اؼب ادر واؼبراجع

أثر شبكات العبلقات االجتماعية التفاعلية باالندن  (  ;411 )جبلل حسن ،أشرف:  .1
، اؼبؤسبر   ورسائل الفضائيات على العبلقات االجتماعية واالت الية لؤلسرة اؼب رية والقطرية

العلمي السنوي اػبامس عشر "اإلعبلم واألسرة وربديات الع ر"، كلية اإلعبلم ، جامعة 
 القاىرة،  ،

( ندوة تأثًن وسائل التواصل االجتماعي يف القيم األسرية ، مركز  :411اإلمارات ) جامعة  .4
 اػبليج للدراسات

https://www.uaeu.ac.ae/ar/news/ed/2018/social_media_foru   
m.sh                

تشكيل  أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي علي (  4116) ،  رأف  اعبمال : رباب .5
دراسة ميدانية ، حبث مقدم إىل كرسي األمًن  –النسد القيمي األيبلقي للشباب السعودي 

 .نايف بن عبدالعزيز للقيم األيبلقية

   http://dalya6848.blogspot.com/2014/04/3.html 

اإلجتماعية ،  العبلقات يف اإلندن  عرب اإلت ال يضر : حلمي ، تأثًن .6
-elearning.blogspot.com/2015/04/blog-loudhttp://kho

post_86.html                                                     

 ( ماىي وسائل التواصل االجتماعي :411يليف، ظبيحو ناصر )  .7

https://mawdoo3.com                     / 

 ، االتمع يف اإلندن  ، تأثًناػبليفي: ؿبمد  .8

 -elearning.blogspot.com/2015/04/blog-http://kholoud
post_86.html                                                     

 االجتماعي_التواصل_شبكات_تعريف(  4119الدويكات ، سناء )  .9

https://www.uaeu.ac.ae/ar/news/ed/2018/social_media_foru%20%20%20m.sh
https://www.uaeu.ac.ae/ar/news/ed/2018/social_media_foru%20%20%20m.sh
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               https://mawdoo3.com/  

شتيات : ازدىار يوسف ،تأثًن صحافة الرأي على تشكيل االذباىات السياسية لدى الشباب  .:
األوسط ، األردن اعبامعي يف جامع  الشرق األوسط والًنموك ، رسالة ماجستًن جامعة الشرق 

 م4115،

 الفيس"االجتماعية العبلقات على اإللكدونية التواصل شبكات استخدام الشهري : حنان ، أثر .;
 مبوذجا وتويد بوك

-elearning.blogspot.com/2015/04/blog-http://kholoud
post_86.html                                                     
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