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جتماد التواصل مواقع الشبرو لدى الثقا الو   السعوديابتنمية

و مز عمار ت ب   منال

التعليمية والسياسات القيادة الطائفقسم جامعة بية، ال لية ية، العر اململكة ،

  .السعودية

ي و لك يد   com.hotmail@4.manal. dr :ال

ص   :م
عــض لــدى الثقــا الــو ــشر ــ جتمــا التواصــل مواقــع دو عــن الكــشف اســة الد رــدفت ر

السعودي التعالشباب املنطقة تأث وومدى ذلـك، ـ الوصـفيليمية املـن اسـة الد ،راسـتخدمت

مــن العينــة ونــت ت وقــد الــسعودية، يــة العر باململكــة الــشباب عــض مــن اســة الد مجتمــع ــو روت ن

باململكــة426 منـــاطق ــستة ـــاض(، ة -مكـــة -الر املنـــو الــشرقية-راملدينــة ،)القـــصيم-حائـــل-املنطقـــة

ـــساو مــــنتطبيــــقتـــمو ،يبال ونـــة م بانة نفقـــ) 30(اســـ مجـــال ــــ ع عـــة مو أن،زرة النتــــائج ـــت ي و

التواصل مواقع لدو ة املئو سبة ال قـد جتما رمعدل يم باملفـا املـرتبط الثقـا الو شر

قــــد%). 66.36(بلغــــت بالــــسلوكيات واملــــرتبط ي الثــــا املجــــال ــــ ع ــــة املئو ــــسبة ال معــــدل أن كمــــا

فـــــر%). 69.80(بلغــــت وجــــود عـــــدم النتـــــائج ــــت بي متوســـــطاتوكمـــــا ن بـــــ إحــــصائية داللـــــة ذات ق

مـــن الثقـــا الـــو ـــشر ـــ جتمـــا التواصـــل مواقـــع دو حـــو العينـــة أفـــراد اســـتجابة جـــات رد ل ر

املنطقة عامل إ عز م نظر ة   .ىوج

املفتاحية لمات جتما:ال التواصل الثقا،مواقع السعودي،الو   .الشباب
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The Role of Social Networking Sites in Developing 
Cultural Awareness among the Saudi Youth 

Manal Bint Ammar Maziu 
Department of Leadership and Educational Policies, 
College of Education, Taif University, KSA. 
E-mail: dr.manal.4@hotmail.com 
Abstract: 
The present study aimed to uncover the role of social networking 
sites in spreading cultural awareness among Saudi youth. In 
addition to the identification the differences in the role of social 
networking sites in spreading cultural awareness among Saudi 
youth are attributable to the region. The study used a descriptive 
approach and the population consisted of all young people in 
Saudi Arabia, and the sample consisted of 426, six regions of the 
Kingdom (Riyadh – Mecca – Medina - eastern region - Hail-
Qassim), evenly. The questionnaire has been prepared of 30 
items distributed on two areas. The results showed that the 
percentage of the role of social networking sites in spreading 
cultural awareness associated concepts rate has reached 
(66.36%). The percentage of the second area and associated 
behaviors rate has reached (69.80%). The results also showed 
that there were no statistically significant differences between the 
mean scores of the sample response on the role of social 
networking sites in spreading cultural awareness of their point of 
view due to the region's workers. 
Keywords: social networking sites, cultural awareness, Saudi 
youth. 
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:مقدمة  
بي ب التقر يصعب ن افئت مت غ ن متباعدت ن ثقافت املعاصر ي العر عاملنا د ا،مش

عصرنة نحو وتدفعھ و سلبھ ية غر عوملية وأخر صيلة، باملواطنة مفعمة تراثية ىثقافة
مصطنعة وكبية ن. فردية ب الفصل عن ن عاجز العرب عض يقف ي والثا و العالم ن لو

العوملة تجليات يواجھ كيف عرف ال ثقافتھ عنھ، بة املغ خر عصرنة ن و اث ال ىناحية
ا ر إما لذاتھ، يصنعھ يال ا من وفسق م الو من عالم ش فيع صوصية، ا الية وإش
ً

منھ اك الف عن زا أو واقعة من
ً

جلو،( ص1999رز ،123.(  
عد املجتمعو فئات مقدمة نظراالشباب العوملة، ات وتأث لتجليات عرضھ ك

ً

متقلبة وصفات خصائص من تحملھ بما ا ن يمر ال ة العمر من. وللمرحلة أو م أ كما
نحو قة طر من ع و ا عان ال واملشكالت م مجتمع تواجھ ال ات والتغ بالتحديات م غ

والتقدم ن،(نطالق وآخر   ).2002،41،42وعثمان
الدايم عبد ر ا) 1997(ىو تب ال الثقافات معايوأن ا مع تحمل تصال  سائل

ة و ال وفقدان باالستالب ا شعو ا ل يخضعو الذين لدى تولد أن ا شأ من
ً
ر الدايم،(ن عبد

امليالدية). 1997،459 سعينات ال مطلع ا والد منذ جتما التواصل وسائل مت سا فلقد
وثقافةاملاضية فراد حياة من جزء إ وتحولت ار، ف و ى الر وتبادل املعلومات شار ؤان

مع ل ش مما معدودة، ظات ولو ا منتجا عض عن أو ا ع التخ ستطيع ال ال الشعوب
بـ يام ذه عرف معرفيا ا مصط يا”الوقت حيث"Phobia Phone-Mobile-No“"النوموفو

ظ بدايات أنانت وجدت طانية بر اسة د ه رو مستخدمي% 53ر من اسة الد عينة رمن
عدم أو املحولة، م ز ألج م فقد عند وذلك اب الر أو القلق من نوعا عانو املحمولة زة نج

م حول ال املناطق نت لإلن غطية   ).Dixit& others, 2010(وجود
برس تد أسوش الة و ر تقر د أو مستخدمي) 2012ed PressAssociat(روقد عدد أن

سبوك املثال- الف يل س ع جتما التواصل مواقع مليو-كأحد ومائة مليار إ وصل نقد
أغسطس أغسطس)2012(مستخدم عليھ ان قد ما ضعف و و ادة)2010(، ز و ،

عام يونيو ر ش إحصائيات عن ة ن)2012(كب املستخدم عدد ان حيث )955.000(؛
املواقع مستخدمي أعداد متواصلة ادة بز شر ي بما مستخدما،

ً
مدى.  يت ذلك خالل ومن

ن املستخدم من د املز وجذب املجتمع فئات جميع ن ب شار ن ع سبوك الف شبكة ة رقد
للتواصل وسيلة املواقع ذه من يجعل مما ة، قص منية ة ف و ة كب ة صو و دد زا ر

أ ي منظومةسا املواقع ذه توظيف التفك من جعل و ، خر الوسائل من جذبا ىك
ً

جتما و الثقافية النوا ع املختلفة ا ا تأث عن والكشف ا م يجابية ستفادة و
مية بالغ أمرا ا وغ والسياسية

ً
.  

و ة الفكر النوافذ أحد جتما التواصل مواقع تمثل تفرضكما ال جتماعية
ال واقعا بت أ حيث صوص، ا وجھ ع امعات ا طلبة وع اليوم العالم بقوة ا نفس

ً

و عامليا نت ن ملستخدمي و شاط ال أن ديثة ا العلمية اسات الد ت أثب وقد منھ، مفر
ً

ل ر
ألف ومائ ا مليا ا مستخدم عدد بلغ حيث جتما التواصل ات شب

ً
شر كما مستخدم،

الوسائل تلك ع الشباب لفئة ائل ال التدفق إ وع) 2013،3: يالعب.(حصاءات
جوجل شركة ر تقر ن ب املح املرتبة) م2012(ىاملستو تحتل السعودية ية العر اململكة أن

م استخدام حيث من يا عر و عد كما نت، ن استخدام نمو حيث من و
ً

واقع
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جتما ذه) 2013،4: يالعب. (التواصل استخدام واقع اسة د مية أ تؤكد مؤشرات ذه رو
ا إضعاف أو ة والفكر الثقافية م و ز عز و الشباب ع التأث وخاصة   .الوسائل

فرض شھ الذي التحدي و ن أمتناعاليوم ع ة وشعو ة رابلو ستطيع ؤر  من خاصة
ا ما املعادلة طر قنحق أن خالل فاظ كيفية: و ناع ا من و ية  وكيفية ناحية، العر

ستفيد حولنا من العالمعالوقت نفس  نفتاح املعرفة من ل نفقد ندو سانية ثمرات  أن
نا ذا. و و قد ما و الوضع و حال ني  املجتمع  فئة أك م إذ وطالبنا، شبابنا عض عليھ

ديثة تقنياتلل تتعرض الثقا ا م ع يؤثر قد مما املختلفة، بوسائلھ ووللغز م و   وقيم
ن عدم إطار ب ك أصيل و ما نالتواز ن بو رومد ك يعصر و ما و ل رومد ، ش ار فقد يان
باحثا) ٦٠(من أك أكد

ً
وا ًومفكرا  ات العوملة ندوة شار بية وأولو  لكامل جامعة  املنعقدة(ال

م التحدي  العوملة أن ع ه١٤٢٥ عام سعود و  العالم  التعليمية لألنظمة ساس
سالمي العالم  التعليمية نظمة وخاصة و ي   .)ـ١٤٢٥ سالم،(العر

اق خ س سھ الذي الثقا و يديولو إلغاء إ العوملة رتما لو الصراع  لوا
اك عالسيطرة خالل من محلھ ة ع رد ال رالصو ة إالبصر  وجعلھ الو سطيحس

د من السطحع ييجر بما يرتبط ومشا ع ذات رصو ار إعالمي طا اك، مث يإش  مستفز رلإلد
 .للعقل حاجب لالنفعال،

اسة الد لة   : رمش
سـال و يـة العر املجتمعـات ـ ثقـا ـ و مـن ـا يـرتبط ومـا الثقافيـة ة و ال ميةتواجھ

التواصــل مواقــع اســتخدام ولة وســ التكنولــو والتطــو ــ املعر نفتــاح ظــل ــ ة ــ كب رتحــديات
إعــادة أو ــ للتغي عرضــھ ــ أك ــا يجعل ممــا الــشباب لــدى خاصــة ــا، عل عتمــاد ــادة و زجتمــا

اضـــر ا مـــع للتكيــف ر التطـــو ـــ ح أو ــشكيل خـــال. ال مـــن ـــا ع ــ التعب يمكـــن ـــة و ال إن لوحيــث
ة ـ متغ ـصائص ا ـذه ـل املجتمعيـة، التقاليـد أو العادات أو الوطنية الدولة أو اللغة أو الدين

ــــــا وتوظيف ا اســــــتخدام ــــــا ق طر يم،(حــــــسب مــــــن) 1999،103إبــــــرا عرضــــــة ــــــ أك الــــــشباب وألن
الثقـا م عـ و م ـو ـ ـ التغي يجعـل مـا و و ا ل استجابة م وأك العاملية، ات للمتغ م وغ

تحديـدا ومحـددة ثابتة ة و وجود نفى إ ا وا ميال ناك وأن وخاصة دوث، ا محتمل أمر
ً ً ً

مرنـــة ـــا يجعل ممـــا اجتماعيـــا، ل ـــش ت وإنمـــا موجـــودة ـــ غ الثابتـــة ـــة و فال قطعيـــا
ً ً

ــــ للتغي وقابلـــة
فلذلك ر، التاليةتسعوالتطو ساؤالت ال عن لإلجابة الية ا اسة   :رالد

اسة الد   :رساؤالت
؟ -1 جتما التواصل ملواقع ي املفا طار  ما
للشباب؟ -2 الثقا للو ي املفا طار  ما
عــض -3 لـدى يم باملفــا يتعلـق فيمــا الثقـا الــو ـشر ــ جتمـا التواصــل مواقـع دو رمـا

السعودي؟  الشباب
باملم -4 يتعلـق فيمـا الثقـا الـو ـشر ـ جتمـا التواصـل مواقع دو الـسلوكيةرما سـات را

السعودي؟ الشباب عض   لدى
الـــــو -5 ــــشر ــــ جتمــــا التواصــــل مواقــــع لـــــدو إحــــصائية داللــــة ذات ق فــــر توجــــد رــــل و

املنطقة؟ إ عز يم باملفا يتعلق فيما السعودي الشباب لدي  ىالثقا
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الـــــو -6 ــــشر ــــ جتمــــا التواصــــل مواقــــع لـــــدو إحــــصائية داللــــة ذات ق فــــر توجــــد رــــل و
املنطقة؟الثقا إ عز السلوكية سات باملما يتعلق فيما السعودي الشباب ىلدي  .ر

داف اسة أ   :رالد

جتما -1 التواصل ملواقع ي املفا طار  .بيان
الشباب -2 لدى الثقا للو ي املفا طار  .توضيح
الس -3 الشباب لدى الثقا الو شر جتما التواصل مواقع دو عن  .عوديرالكشف
ــمــدىبيــان -4 جتمــا التواصــل مواقــع لــدو اســة الد عينــة ــة ر ــ املنطقــة ــ متغ رتــأث رؤ

ســـــات واملما يم باملفـــــا يتعلـــــق فيمـــــا الـــــسعودي الــــشباب عـــــض لـــــدى الثقـــــا الـــــو رــــشر
 .السلوكية

اسة الد مية التالية: رأ النقاط اسة الد مية أ   :رتتمثل

ح -1 ــــا ناول ت ــــ ال ات ــــ املتغ ميــــة ــــأ ع فــــاظ وا ا ومــــستقبل مــــة عمــــاد ــــم الــــشباب يــــث
املجتمع ثقافة ع فاظ ل ي ضر أمر الثقافية م   .وو

للتعامل -2 ومعاي ضوابط وضع ة وضر ن الرا العصر جتما التواصل مواقع مية ورأ
ا بإيجابيا ستفادة و ا  .مع

اسات -3 الد ة رند الباحثة–ر اطالع م–حسب ن ب طت والـورال الـشباب التواصـل واقع
الشباب عض لدى  .الثقا

جتمــا -4 التواصــل مواقــع تــأث مــدى م عــرف خــالل مــن م أنفــس الــشباب تفيــد أن يمكــن
لالســــتفا مــــة الال جــــراءات اتخــــاذ التــــا و الثقــــا م وعــــ ــــ ــــزع وتال ــــا إيجابيا مــــن دة

اس  .بليا
خـالل -5 مــن عامـة بـصفة سـرة تفيـد أن التواصــليمكـن وسـائل وسـلبيات إيجابيـات ـا عرف

ي يجـا التعامـل التا و م ألبنا الثقا الو ع بالتأث يتعلق فيما خاصة جتما
ا  .مع

أن -6 املجاليمكن بنفس مرتبطة أخر اسات لد ن الباحث أمام املجال ىتفتح   .ر

اسة الد   :رحدود
املوضوعية دود تناو: ا ع اسة الد لتقتصر الور تنمية الجتما التواصل مواقع ردو

السعودي الشباب لدى   .الثقا
ة شر ال دود من: ا ونة م السعودية ية العر باململكة السعودي الشباب من ) 426(عينة

  .فردا
انية امل دود باململكة: ا مناطق اض(ستة ة- مكة-الر املنو الشرقية-راملدينة -حائل-املنطقة

  ).القصيم
دود العام: الزمانيةا اسة الد ذه   ).م2019-2018(رتطبق

اسة الد ات   :رمصط

الثقا   : الو
يمكنمنحالة"بأنھ عرف مما م والف باملعرفة ترتبط نفعالية الوجدانية اليقظة

مع التعامل من تنمالقضاياواملشكالتالفرد ال والبدائل لو ا يقدم حيث ي إيجا ل لش
ال اكھ إد واملشكالترعن القضايا لتلك و)2006،49رمضان،." (سليم اسة، الد بھ رقصد



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة أكتوبر، )الثاني(، الجزء )188: (العدد

 

 
 

 
 
 

183 

الية مشاركة: ا ك شا أن للفرد يح ت ال السياسية واملبادئ ات تجا و القيم من رمجموعة
ومشكالتھ مجتمعھ أوضاع التحرك :فعالة إ دفعھ و ا م موقفھ حدد و ا عل حكم و ا يحلل

ا ر تطو أجل امن غي   .و
جتما التواصل   :مواقع

ى) 2012،394(الفاراعرف الثا يل ا مع رت ظ نت ن شبكة ع مواقع ا بأ
ب أو0.2للو تمام ا مجموعات حسب م يجمع ا اف علم ئة ب فراد مع التواصل يح ت

انتماء ات ا.شب بأ الية ا اسة الد إجرائيا عرف الرو امواقع أ ع جتماعية ات شب
مثل املجموعات ن ب التفاعل تدعم الصوت: مواقع ملفات ومشاركة عالنية، الرسائل تبادل

طالع و ، املحتو ة وإدا والتحادث التواصل يدية، ال والقوائم ة، الفو والرسائل ة، ىوالصو ر ر ر
املتا واملعلومات م أخبا ومعرفة ن لآلخر صية ال امللفات للعرضرع   . حة

السابقة اسات   :رالد

وحموه )1 الصب اسة التواصل): 2018(رد مواقع استخدام أثر بيان اسة الد ردفت
ية العر اململكة ة الثانو املرحلة س مدا لطالب والتعلي التحصي املستو ع رجتما ى

م من لعينة ي امليدا املس املن اسة الد ذه استخدم و ورالسعودية، اسة، الد رجتمع
ع اسة الد عينة ية) 120(رشملت العر اململكة ة الثانو املرحلة طلبة تمثل مفرده،

ا من عشوائية عينة و والسعودية، اسة، الد ملجتمع ونة امل أداةرلفئات اسة الد راستخدمت
إيجابية ات تأث وجود عن النتائج وأسفرت البيانات، مع ية من كأداة بانة ملواقعس ة كب

التواصل ملواقع السلبية ثار أما للطلبة، والعل التحصي املستو ع جتما ىالتواصل
إ النتائج ت أشا كما متوسطة، انت فقد ، والتعلي ا الد التحصيل ع رجتماعية ر

جتما التواصل مواقع استخدام آثار جة د إحصائية داللة ذات ق فر ّوجود ر عو
السعودية ية العر اململكة ة الثانو املرحلة س مدا لطالب والتعلي التحصي راملستو ى

س ا أن(باختالف جة) ذكر، د إحصائية داللة ذات ق فر يوجد ال نما ب ناث، رلصا و
س مدا لطالب والتعلي التحصي املستو ع جتما التواصل مواقع استخدام رآثار ى ّ

ا الد املستو باختالف السعودية ية العر اململكة ة الثانو راملرحلة الثامن،(ى ع، السا
  ).التاسع

ا )2 اسة طالب(عنوان): 2017(رد لدى جتما التواصل مواقع استخدام واقع
ا الد م بتحصيل وعالقتھ ة واملنو باملدينة سالمية امعة با راملنح إ) ر اسة الد ردفت

التواصل لوسائل ة املنو باملدينة سالمية امعة با املنح طالب استخدام واقع ريص
ا الد م بتحصيل وعالقتھ بلغت. رجتما عة) 292(لعينة مو بانة اس أعدت وقد زطالبا،

ُ ً

اثالثةع م النتائج من جملة إ وتوصلت الوصفي، املن ضوء ، طالب: رمحاو أغلب أن
بااملنح تقر سنوات ثالث منذ جتما التواصل مواقع ستخدمو سالمية امعة نبا

املسائية ة الف غالبا كز وت يوميا ساعات ع أ إ ن ساعت بمعدل
ً ً

ما) 12- 6(ر وغالبا ًمساء،

حة الصر م أسما و صية ال واتف ال ق طر عن ذلك ا. يتم تم ال املوضوعات أك وأن
تتمثلالطال ،: ب والفتاو الشرعية العلوم وموضوعات والثقافية، العلمية ىاملوضوعات

الطالب بلد ل مع تتمثل. والتواصل املوضوعات أقل نما تطبيقات: ب استخدام
قيقي ا الواقع من ب ر وال ، جتما و العاطفي الفراغ من للتخلص جتما . والتواصل



 ور مواقع التواصل االجتماعي في تنمیة الوعي الثقافي لدى الشبابد
 منال بنت عمار مزیو / د السعودي
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استفادوأن أبر جتمازمن التواصل مواقع من ام: م وإس العلمية، البحوث إنجاز
الطالب غبة ادة و املختلفة، الطالب ات قد ر تطو جتما التواصل رتطبيقات زر

التواصل مواقع الستخدام متوسطة جة بد سلبية ات تأث ناك أن النتائج وكشفت اسة، رالد ر
ّ

لطال ا الد التحصيل ع منرجتما باملدينة، سالمية امعة با اسية الد املنح رب
نقاشات وتأثر ، جتما التواصل مواقع استخدام ب س الطالب نوم وقت تأخر ا زأبر
وتأثر ، جتما التواصل مواقع استخدام عد الزمالء مع ستھ ومدا العلمية رالطالب

التو مواقع استخدام منذ سلبا للطالب ا الد التحصيل
ً

إر النتائج وتوصلت ، جتما اصل
واقع حو اسة الد عينة استجابات متوسطات ن ب إحصائية داللة ذات ق فر وجود لعدم ر و

من ل و جتما التواصل ملواقع اسية الد املنح طالب املستو(راستخدام لية، ال ة، ىالقا  ).ر
العبيد )3 اسة التواصل): 2015(رد مواقع آثار عرف اسة الد طالبردفت ع جتما

بجامعة بية ال لية ل بو ال الدو يان و م، نظر ة وج من القصيم بجامعة بية ال يلية ر
املن اسة الد واستخدمت ا، طال ع جتما التواصل مواقع بآثار التوعية رالقصيم

اسة الد عينة لغت و النتائج) 361(رالوصفي، أبر من ان و وطالبة، زطالبا
ً

ثارأن:  جة رد
ومن مرتفعة انت جتما التواصل ات شب ملواقع خالقية و ية الدي وانب ا يجابية
ا م أ ومن مرتفعة انت السلبية ثار جة د وكذلك سالمي، العالم أحداث نقل ا م رأ

ثار جة د أن املختلفة، ب واملذا ديان و الطوائف ن ب ية والكرا يجابيةرالصراع
من ستفادة ا م أ ومن مرتفعة انت جتما التواصل ات شب ملواقع املعر انب ا
متوسطة السلبية ثار انت نما ب م، مع والتواصل العالقات ادة و ن خر ات وخ ب زتجا ر

انب ا يجابية ثار جة د أن ية، ال غ واملعلومات ف املعا شر ا م أ رومن جتمار
عن التعب ة حر ز عز ا م أ ومن مرتفعة انت جتما التواصل ات شب ملواقع والثقا
العامة صيات ال انتحال ا م أ ومن كذلك مرتفعة السلبية ثار جة د انت و رالرأي،

ا باسم ديث وا  . باملجتمع
ن )4 حس اسة ال: Hussein) 2013(رد فاعلية عرف اسة الد دفت اس

َ
عر القائم تعليم

الثانو بالتعليم سالمية اسات الد طالب لدى بداع و التحصيل ز عز سبوك ىالف ر
من اسة الد عينة ونت ت يا، ن) 80(ربمال ملجموعت قسمت طالبا؛

ً
وضابطة: ( ية ،)تجر

املن واستخدمت الطالب، لدى بداع ومقياس معر تحصيل اختبار اسة الد راستخدمت
سبوكال الف خالل من التعليم فاعلية إ النتائج توصلت وقد ا، نتائج إ للتوصل تجر

الطالب لدى بداع و التحصيل   . تنمية
ت )5 ــا و ـشر ي ن س اسـة رد تــأث: Steinbrecher & Hart) 2012(ر عـرف اســة الد دفت اسـ

َ
ر

عينــــــ ونــــــت ت ن، املعلمــــــ ن بــــــ والتفاعــــــل ــــــ امل النمــــــو ــــــ ــــــسبوك مــــــنالف اســــــة الد معلمــــــا،) 85(رة
ً

واســـــتخدمت ، جتمـــــا التفاعـــــل ومقيـــــاس للمعلـــــم ـــــ امل النمـــــو بانة اســـــ اســـــة الد راســـــتخدمت
لـــــشبكة ا ـــــ كب ا تـــــأث نـــــاك أن ـــــ إ النتـــــائج توصـــــلت وقـــــد ـــــا، نتائج ـــــ إ للتوصـــــل الوصـــــفي املــــن

ً ً

جتمــــا التفاعــــل عامــــل تفـــاع ا مــــع ن، للمعلمــــ ــــ امل النمــــو ــــ ع ـــسبوك ــــرالف ع ن املعلمــــ ن بــــ
دمة ا أثناء ن للمعلم ب التد تقديم سبوك الف بتوظيف وأوصت سبوك،   .رالف

اسة )6 ،(رد جتما) 2011املصيل املال أس ز عز سبوك الف دو فيھ رتناولت ر
ال امليدانية اسة الد نتائج أن إال املصر املجتمع سبوك الف عالقات حداثة غم و رمصر، ي ر

ا قد عشوائية عينة ع والتعليمية) 313(رطبقت ة والعمر جتماعية ات املستو مختلف من
ع تقوم ال جتماعية والتفاعالت ات الشب ر تطو لھ وملموس وا دو عن ركشفت

بل اضية ف تھ صو فقط س ل جتما املال أس بناء يح ي بما والثقة التعاو رقيم ر ن
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دو س مريما عامل انخراطا أك فراد جعل و التقليدية، غ جتماعية العالقات دعم ره
استغاللھ يمكن مما العامة املجتمع ن وشؤ قضايا م مشارك يدعم أنھ كما ، والعال واملح

افة املجتمع تنمية ومجاالت ود ج   .دعم
ن )7 وآخـر ـشونج اسـة دف: Cheung, et al) 2011(رد طـالباسـ اسـتخدام عـرف اسـة الد ت

َ
ر

مـــــن البحـــــث عينـــــة ونـــــت ت ـــــسبوك، الف لـــــشبكة امعـــــات اســـــة) 182(ا الد واســـــتخدمت رطالبـــــا،
ً

املــن اســة الد اســتخدمت كمــا ــسبوك، الف اســتخدام حــو امعــات ا لطــالب مقدمــة بانة راســ ل
شــــــــبكة الســــــــتخدام الطـــــــالب تفــــــــضيل ــــــــ إ اســـــــة الد وتوصــــــــلت ــــــــا، نتائج ـــــــ إ للتوصــــــــل رالوصـــــــفي

ا م أ من عوامل لعدة وذلك التعليم، سبوك ـصية: (الف صـفحة م لـد الطـالب جميـع أن
التواصـــل ولة ســـ مـــع ـــسرا، م أمـــرا الـــشبكة تلـــك خـــالل مـــن التعلـــيم يجعـــل ممـــا ـــسبوك الف ـــ ع

ً ً

ة كب مساحة ع املحتو ناء و ن التدو من املستخدم ن وتمك سبوك، الف باستخدام ىوالتعاو ن
الشبكة   .)ع

اســـة )8 ورد و ا زبـــولال اســـتخدام:Pollara & Zhu)2011(ر فاعليـــة عـــرف اســـة الد دفت اســـ
َ

ر
الطــــالب ن بـــ جتماعيـــة والعالقـــات الثـــانو التعلـــيم طـــالب لـــدى يم املفـــا تنميـــة ـــ ـــسبوك يالف

مـن اســة الد عينـة ونـت ت ن، ــ) 45(رواملعلمـ ـ معر تحـصيل اختبـار اســة الد اسـتخدمت رطالبـا،
ً

العلــوم ــا،رمقــر نتائج ــ إ للتوصــل ــ التجر املــن واســتخدمت جتماعيــة، العالقــات ومقيــاس
مـــع العلـــوم، يم مفـــا الطـــالب إكـــساب ـــ ـــسبوك الف اســـتخدام فاعليـــة ـــ إ النتـــائج توصـــلت وقـــد

ن واملعلم الطالب ن ب جتما التفاعل ادة   .زوجود
يم )9 إبــرا اســة وتحل) 2006(رد قـــراءة ــ إ اســة الد ونيـــةرــدفت لك املواقــع عرضــھ مــا يــل

باالسـتعانة ، ـ التحلي الوصـفي املـن اسـة الد واستخدمت قضايا، من باملرأة اصة ا رسالمية
ن بــــ مـــــن أنــــھ ـــــ إ اســــة الد وتوصـــــلت طــــاب، ا وتحليـــــل املــــضمو تحليـــــل ربأســــلوب قـــــضية848ن

الثقافيــــ القـــضايا ــــسبة بلغـــت ة، ــــ الف ـــذه ــــ ا عرضـــ تــــم بـــاملرأة ضـــةخاصـــة املعر ثــــم43.9وة ٪
قتــــــــــصادية38.3جتماعيــــــــــة ثــــــــــم الــــــــــسياسية٪11.2 ثــــــــــم بالقــــــــــضايا٪6.8 يتعلــــــــــق وفيمــــــــــا ،٪

مـة م قـضايا جـاءت نمـا ب ـات، ولو أس ـ ع ن ـس ا ن بـ خـتالط قـضية جاءت رجتماعية
متدنيـة ـسب ـ ـصية ال حـوال وقـضايا املـرأة وحقـو سـرة وتنظيم العنوسة القمثل جـدا

املرأة عمل قضية ع املواقع ترك داد ا كما املجتمع، ع الكب ا أثر مع ناسب  .زت
ســــــار )10 اســــــة يد جتمــــــا): "م2005(ر التواصــــــل ــــــ اســــــة د نــــــت ن ــــــذه"رثقافــــــة وتمتــــــاز ،

املجــــال ــــ ا وتوســــع ا ــــشمولي اســــة ،رالد ــــ مــــناملعر ســــواء املعلومــــات، تكنولوجيــــا يخــــص بمــــا
ال ــتالناحيـة أجر حيــث سـواء، حــد ــ ع والـسلبية يجابيــة ثــار وتناولـت التطبيقيــة، أو ــة نظر

قطر شباب من عينة ـا-ع م بلـغ ن ـس ا كـال مـن الدوحـة النتـائج). 472(مدينة ـم أ ومـن
النفــــسية العزلــــة لة مـــش ــــو اســــة، الد ـــذه موضــــوع تخـــص ــــ وال اســــة، الد ـــا إل توصــــلت ـــ رال ر

الناجم جتماعية أو ـم أ ومن نت، ن شبكة استخدام ع دمان عن اعة أوال: راضـ
ً

ـشار:  ان
وثانيــــا حبــــاط، و والتــــوتر القلــــق
ً

وثالثـــــا:  نــــت، باإلن م أبنــــا ــــشغال ا ب ــــس الــــشباب أســـــر تــــذمر
ً

 :
ب قا ات ا من الشباب تذمر حيث من م عائال جتماعية الشباب عالقات لة رخ ر  .ز
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ا الد ع السابقةرالتعقيب   :سات
التواصـــــــل مواقـــــــع تناولـــــــت ـــــــ ال اســـــــات الد تنـــــــوع الـــــــسابق العـــــــرض خـــــــالل مـــــــن ن بـــــــ ري
ــ ال اســات الد تنــوع وكــذلك ا، وســلبيا ــا إيجابيا يــان و ات ــ املتغ بــبعض ــا عالق ــ رجتمــا

ــھ، تواج ــ ال التحــديات حيــث مــن أو يميــة املفا الناحيــة حيــث مــن ســواء الثقــا الــو تناولــت
ا ــاو أ إال ــا، ومجتمع ـا عين ــ وكـذلك ــ الرئ ا ـدف ــ الـسابقة اســات الد ـذه تنوعــت رلتـا

ـــود ج وتحتـــاج وســـلبيات إيجابيـــات ـــا ل أن ـــت ي و جتمـــا التواصـــل مواقـــع ميـــة أ ـــ ع أكـــدت
ة وخطـــــو الثقـــــا الـــــو ة وضـــــر ميـــــة أ أكـــــدت ـــــا أ كمـــــا إيجابيـــــا ا واســـــتغالل ـــــا و تر ـــــا رلتوظيف رو

ً ً

التواصـــــلالتحــــد مواقـــــع ن بــــ الـــــسابقة اســــات الد ط تـــــر لــــم ذلـــــك غــــم ولكـــــن ــــھ، تواج ـــــ ال ريات ر
الية ا اسة الد يم ما ذا و الشباب، لدى الثقا والو   .رجتما

كمـــا اليـــة ا اســـة الد موضـــوع ميـــة أ الـــسابقة اســـات الد عـــرض مـــن يتـــ ثـــم رومـــن ر
ـــ خاصــة اليـــة ا اســـة للد اســـات الد ـــذه فائـــدة ريتــ أدواتر إعـــداد ـــ و النظـــر طـــار يبنـــاء

مواقــــــع دو عـــــن الكـــــشف ــــــو و ـــــ الرئ ـــــدف ال ــــــ و العينـــــة ـــــ ــــــا ع تختلـــــف ـــــا أ إال اســـــة رالد ر
السعودي الشباب لدى الثقا الو تنمية جتما  .التواصل

النظر  :يطار
جتما التواصل   :مواقع

وم جتما"مف التواصل د" مواقع ل اتمث تجا و اء لتداخل نظرا رل،
استھ ع. رد وأطلق التكنولوجيا، استخدام ع طرأ الذي التق التطو وم، املف ذا عكس

ُ
ر

َ

العمالقة العنكبوتية الشبكة ع ماعات وا فراد قبل من استخدامھ يمكن ما   .ل
جتماشو التواصل تص: "إمواقع ديدة ا الرقميةقالطر ئة الب ال

املنافع وتبادل نت ن ع والتجمع لتقاء انية بإم الناس من صغر للمجموعات سمح بما
العالم إ م مجتمعا وصوت م صو بإسماع واملجموعات لإلفراد سمح ئة ب و واملعلومات،

ا). computing dictionary. The freedictionary.com" (اجمع عرف التواصلزو مواقع ا رر
بھ،: "جتما خاص شاءموقع بإ ا ف ك للمش سمح ال ونية لك ات الشب من ّمنظومة

وايات وال تمامات ماإل لد ن آخر أعضاء مع ي و إلك اجتما نظام ق طر عن طھ ثم من رو
ا ،" (نفس   ).2003،23را

ال مواقع أن اتفاق، شبھ إ نخلص أن مكن منو حالة إ ش جتما تواصل
التقليدية، عن املستحدثة الوسائل ا حمل ال صائص وا والتكنولوجيا ال ش التنوع

الفردية حاالت باعالء يتعلق فيما وتأتيان،CustomizationوالتخصيصIndividualityالسيما
التفاعلية سة ئ ة مل يجة ا. رن عالم ان ما ذهفإذا و و النطاق واسع عالم و يما

ن العشر القر اعالم وسم ديد، نالصفة ا القر إعالم و والفردي ال عالم . نفإن
ايصال العادي للفرد سمح بما وث املو تصا للنموذج ي انقال غي من ذلك عن تج ي روما

واسع قة طر و د، ير الذي الوقت د ير من إ اسفلرسالتھ ا أع من س ول ات تجا ة
التقليدي تصا النموذج ا. وفق ف الواقع تطبيقات املواقع ذه تب عن فضال

الدولية دود وا الوطنية الدولة وم ملف ه وتجاو والتخصيص الفردية ات مل صادق،(زوتحقيقھ
ص2008 ،17.(  

جتمادع التواصل ات بوك"شب س جوجل"وTwitter" توت" وFace book"ف
 "+Googlepluseس"و سب فايف"وMy Space" ماي ن"وHi5" اي بو " وLife boon" واليف

إن نLinked In"  لينكد للمستخدم خدمات تقدم ال املواقع ر أش من ا ليل،(وغ ا عبد



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة أكتوبر، )الثاني(، الجزء )188: (العدد

 

 
 

 
 
 

187 

تتمايز)2011،16 نما ب أساسية خصائص جتماعية ات الشب ك ش خرو عن ا ىعض
ا ومستخدم الشبكة طبيعة ا تفرض ات صائص. بمم ا تلك أبر اب، (زومن   :)2013،10ّرالد

 صية ال صية/ امللفات ال صية): Profile Page(الصفحات ال امللفات خالل ومن
مثل عنھ ساسية املعلومات ومعرفة ص ال اسم ع التعرف خ: يمكنك تا س، را

ا املعلوماتامليالد، من ا غ إ باإلضافة صية ال ة والصو تمامات  .رلبلد،

 العالقات/ صدقاءFriends) / Connections :(م عل يتعرف الذين اص بمثابة م و
ن مع لغرض ص مس. ال تطلق جتماعية ات املضاف" صديق" ُالشب ص ال ذا ع

مو عض تطلق نما ب أصدقائك مسلقائمة ن ف باملح اصة ا جتماعية ات الشب " اقع
عالقة أو لقائمتك" اتصال املضاف ص ال ذا   .ع

 الرســائل سـال ــ: رإ ــان ســواء ص، للــ مباشــرة ســالة ســال إ انيــة إم اصــية ا ــذه ــيح روت ر
يكن لم أو لديك صدقاء   .قائمة

 الـــصو إ: رألبومـــات ا ملـــستخدم جتماعيـــة ات الـــشب ـــيح لبومـــاتت مـــن ي ـــا ال عـــدد ـــشاء
ا حول والتعليق لالطالع صدقاء مع الصو ذه مشاركة وإتاحة ا ف الصو مئات فع رو ر    .ر

 حيـث: املجموعات تمـام، ا مجموعـة ـشاء إ خاصـية جتماعيـة ات الشب مواقع من كث يح ت
الـــشبكة موقـــع ـــوفر و محــددة ـــداف وأ ن معـــ بمـــس مجموعـــة ـــشاء إ ملالـــكيمكنــك جتماعيـــة

كمـا مـصغر صـو وألبـوم مـصغر حـوار بمنتـدى ـو ت مـا أشـبھ مـساحة ـا إل ن واملنـضم راملجموعـة ن
بـــ عــرف مـا ــق طر عــن جتماعـات ــسيق ت خاصــية ـيح تلــكEventsت أعــضاء ودعــوة حـداث أو

ن اضر ا غ عدد من ن اضر ا عدد ومعرفة لھ   .املجموعة

 الــصفحات: الــصفحات فكــرة أوتقــوم املنـــتج عــن معلومــات وضــع ــا ف يــتم صـــفحة ــشاء إ ــ ع
ــــــــق طر عـــــــن الـــــــصفحات تلــــــــك بتـــــــصفح ذلـــــــك عـــــــد ن املــــــــستخدم قـــــــوم و ـــــــدث ا أو ـــــــصية ال

ال م ملف إ ا بإضاف يقومو الصفحة بتلك ً تماما ا وجدوا إن ثم محددة   .نتقسيمات
ش استخدام ع قبال تزايد العاملية حصاءات ر وتظ التواصلذا ات ب

واملرتبة يا عر عة السا املرتبة دن احتل اذ واملنطقة العالم جاء أ جميع جتما
ً

ر 60ر
اململكة سبوك الف ات ا اش قاعدة لت ان عد وذلك عامليا

ً
فيما1.9 اك، اش نمليو

تجاو دن نت ن مستخدمي عدد إجما أن محلية سمية قام أ ر زتظ ر ر مؤخرار
ً

نمليو2.7
  .مستخدم
تــــــزال املتحــــــدة"ومــــــا ات" الواليــــــات ا اشــــــ قاعــــــدة بــــــأع العــــــالم دو ن بــــــ ة الــــــصدا مركــــــز بــــــوأ لت ر

بحـــــوا ـــــسبوك حـــــوا156للف و شاســـــع بفـــــار ـــــسيا اندون ـــــا يل اك، اشـــــ قمليـــــو نمليـــــو40.8ن
بحوا عامليا الثالثة املرتبة احتلت ند ال ثم اك، اش

ً
ا38 اش بحوانمليو يطانيا ف 30.5ك،

بحوا امسة ا املرتبة تركيا لتحتل اك، اش اك30.4نمليو اش   .نمليو

الثقا   :الو
الثقافية ة و   :ال

وقيم وميل سلوك وأنماط عادات من الثقافة مع يتضمنھ ما ل ب الثقا التفرد
ياة وا و ال إ ن،(نونظرة ا). 2002،53أم عرف حسن"كما تقو" دى ة: لحيث و ال إن

التعب فإن ا أنواع اختلفت ما م ا أل الثقافة فكرة من عقدى جزء مر واقع الثقافية
ع نا للتكرار، مناف للنمطية، مباين ء أساسھ فاإليداع الصو من ة بصو ذاتيا يظل ا رع ر

ً
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فإنھ حقا ذلك ان وإذا أبدعتھ، ال اصة ا الذات من
ً

دائما الثقافة أن أيضا ق ا من
ً ً

ن رت الظا ع إذن تنطو ف سان، إ ل إ تتوجھ ا أل الوظيفة، حيث من ىعاملية
ن الوظيفة: املتناقضت حيث من سانية والعمومية ـ نتاج حيث من القومية صوصية ا

  )1999،196حسن،(

الثقافية ة و ال   :مكونات

الواسع باملع إالثقافة د امل من الفرد حياة نظيم ب صلة لھ ما ل ع شتمل
د عة. ال أ ونات م لھ فرد ل ف الثقافة إليھ وصلت الذى املستو عن النظر غض رو سق: ى

ة مز وعناصر معرفية، وعناصر للمعتقدات، سق و ة. "رللقيم، املتطو الفنية روالثقافة
العنا ذه ونات م ا م املت ت ال يةالثقافة العر الثقافة كما   ".صر

ية الدي املعتقدات عض لتغ اد ج و التفس قبل و موجود الدي فاملعتقد
سائدة انت ال املعتقدات عض ات غ ياء ن أحدث وقديما اطئة ا جتماعية و

ً

خطاء من كث ا داخل و. و ا بمفردا اللغة ع وال ة الرمز انيةوالعناصر إم و ا قواعد
العصر ح لر ا ومساير ا وتطو ال. ر الكيفية إ خاصة بصفة ش وال املعرفية العناصر أما

املختلفة املجاالت ف املعا الثقافة ا ر. رتنظم تطو ام ب بنص العرب م سا خيا وتا
ً

ر
م ع ن خر وأخذ العلمية ف واملعا ،(ر   ).1999،19الت

ال عبد عة) 1998(قادرىوتر أ الثقافية ة و ال ونات م سمية،: رأن ا ية الب
واملؤسسات جتماعية العالقات ودائرة املادية، واملقومات والعقلية، حية الر وواملقومات

املجتمع القادر،(املوجودة   ).1998،59عبد
اجتماعيا ل ش و توجد ولكن موجودة غ ة و فال
ً

ظ.  ا و عدو ال رةف ا
صفات ة و ال ع يضفى الذى يقى امليتاف ع الطا ذلك ا ع ع ي مما سانية إ أو اجتماعية

امللموس الوجود ع أى. متعالية ا ا ف ا م ستطيع ال ة و يولد م الف ذلك وفق سان فاإل
ً

ع يؤكد ودي فلسفى مضمو ة و ال وم مف م ال وقد اثية، و خصائص ا وكأ نخالصا، ز ر
ً

ةامل و ال مع املتناقض غ أى سق، وامل والدائم يم،(قدس    )1999،103إبرا

الشباب لدى الثقا والو الثقافية ة و ال مة   : زأ

ك شا و ى سا ا دو لتؤدى مة ا م تنطلق ال القاعدة الثقافية ة و ال رعد ر
ة ضا ا ة…ربناء و ال ع فاظ ا و ي طار ذا قدنو أمة ل ل وغاية ة ضر ورالثقافية

والوافدة خر الثقافات مع والتعامل نفتاح أو جديدة ثقافتھ وقيم ال أش إلدخال   . ىتتعرض

عد دلو ل ة املث القضايا من املباشر والبث الوافدة الثقافات مع التعامل قضية
ذ رغم و ا، شد باين ت بل ا شأ اء تتفق ال الف عروا تأكيدا ناك أن إال التباين ا

ً

قد اق خ من نوع ا أ ع ا إل ينظر البعض أن من ذلك ع أدل س ول ا وخطو ا مي رأ
الثقا الغز من نوعا ل وش

ً
عملية). 2003،143عثمان،" ( ع تؤثر التعليم ات مستو أن ومع

نقا جة ود الثقافية ة و ال خصائص وتحديد صية ال ترتفعربناء ام ا التعليم ففى ا،
املرحلة ذه ففى العالقات، ذه طبيعة وتتحدد خر الثقافات مع العالقات م و جة ىد ر

ا ا الفكر التأث لعوامل أك جة بد الفرد ريتعرض ة. ىر كث أخطار إ التأث ذا يؤدى وقد
ثقا غز من املجتمع تماسك وسالمة الثقافة سالمة ثقاودد استالب ،(إ الت

1999،22 .(  
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صوص، ا وجھ ع السعودي والشباب ي العر الشباب مة أ فإن ذلك، عن زفضال
ً

لة مش من ى عا املجتمعات ذه أن حيث ذاتھ، املجتمع تركيبة إ بالرجوع إال ا م ف يمكن ال
والثقاف صيلة، الثقافة ن و ديد، وا القديم ن ب ، القي الالصراع التا و الوافدة، ات

التفك وأنماط والعادات القيم نوعية ما ا، ظل شو ع ثقافة أى الشباب نعرف
أن املحتمل من الثقا لط ا ذا إن ؟ يتحدثو لغة أى و ا، يتوحدو ال نوالسلوك ن

م وانتما م و ع   . ينعكس
عزل عالم و تصال وسائل التغ صاحب دةفقد ملشا لألفراد ية س ة

ع و وال، ا اتف بال شغال أو املعلومات وشبكة اسب ا مع التعامل أو و نالتلفز
القيم صراعات رت ظ وقد ك، واملش ما ا ة مواج صوصية وا الفردية ز بر وذا

املص ن ب وصراعات النوع، مستو ع دوار وصراعات جيال، ن تكشفىب الفردية، ا
سرة داخل جتما و النف نفصال حاالت ا املعطي،(ع   ).2001،63عبد

الوسائط ة ثو سياق خاصة ا، و داخل تنغلق أن يمكن ال اليوم ثقافة رلكن
ا وتفاعل الثقافات تالقح تفرض ال سمة. واملعلوميات إذن ة، و وال الذاكرة انفتاح و ني

وثقافتھللتعددية خر ة محاو عن تكف ال ان. رال شر بمثابة و ي وار ا نفتاح ذا نو ى
الثقافة وتخصب ة و وال الذاكرة تتجدد ة   ).1997،17برادة،(ع

ذه نظرة عن مم من ألمة خية التا صوصية ا عن صيل املع الثقافة رإن
ا وم سان و واملوت ياة وا و ال إ وحدودهنمة اتھ وقد وجود. رمھ من فالبد ثم ومن

ع ا ل أ من ادى إ بتدخل أو تلقائية ة بصو ا م ل ع عمل ومتنوعة متعددة رثقافات ر
اصة ا ا ومقوما ا كيا ع فاظ ،(ا   ).1999،140ياز

شئة والت التطبيع وأدوات آليات جميع استخدام يجب ياة ا تنميط إعادة وألجل
ية،املختلفة العر مة أبناء نفوس ديدة ا سس غرس يمكن ح ا وأنواع ا صو ل رب

واعيا استخداما ما ا عالم و تصال وسائل جميع استخدام ة ضر إ باإلضافة ذا
ً ً

ى ور
قة املفا أو الثنائية تختص سوف د ا ذا وعند ديدة، ا سس ذه شر ألجل رومقننا

ً

امل ن ب ادة باألخرا ما لتا تبط س حيث السائد، ى يا ا والنمط الثقافية، ىرجعية
البعض ما عض مع ن ابطت م واحدة لعملة ن وج   .وستصبحان

تتحققأي انفتاحية دفع بقوة مدفوعة عالقة باآلخر ية العر الثقافة عالقة أن
بط وتأثر تأث عمليات إحداث إ تؤدى متنامية ة مواج ا خالل قةمن بطر وأيضا تلقائية، قة ر

ً

ثقافية متتالية خالل من ستغراق و الوحدة إ حتما ت ت مقصودة
ً

  ).2001،202خطاب،(

الثقا والتفاعل الثقا   :الو

واضمحالل ضعف إ يؤدى وقد ة، و ال ونمو قوة إ الثقا التفاعل يؤدي قد
الت يتضمن التفاعل كذلك الثقافية، ة و ىلل املحو دف وال نفعال، الفعل أى والتأثر رأث

ا ذا بناء عناصر ن و ية العر مة شعوب ن ب يلولة ا و الثقا التفاعل من السل انب ل
ة وصو سالم ة صو ھ شو عملية أيضا نجد كما اب غ من دائمة حالة ا يجعل روذلك ر

ً

الع اللغة دم وعملية ن واملسلم ية،العرب جن اللغات بجانب ا محل العامية وإحالل ية ر
لھ شعب ل أن ع قيقى ا ثبات املعلوماتية ة الثو ب س ن املفتوحة رفالسماوات
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أو ، الغ ع عرف لما ختالفات من وشاسعة يبة ومساحات الشديدة، تھ رخصوص
هللا،" (خر"   ).2004،22فتح

ات بالتيا البدائلروالتأثر سرب أمام يل الس يفتح ا، مع ع السر والتجاوب ديدة ا
الثقا التفاعل ا يقدم بل. ال الثقافية، ة و وال نتماء داف أ قطعا تخدم ال بدائل و

ً

تباع و الثقا ر الص إ وصوال خ التا أوصال وتقطيع باألصالة ابط الر عزعة إ ترمى
ً

ر وز
ن،( وآخر ، عفر وا   ).2002،135ي

ش اى"و و الثقافيةAbadory" رأباد للتدفقات عاد أ خمسة ك ند قد أننا رإ
و متماثلة غ ات مسا تتحرك ال   :رالعاملية

يـة -1 جن والعمالـة واملنفيـو والالجئـو ن ـاجر وامل والـسواح الناس ا يفر عرقية ننطاقات ن و ز
ثقافيا عدا يمثل ذا و املؤقتة
ً ً

.  
القوميـــة -2 ات الــشر ه تفـــر الــذى ع واملـــصا الت تــدفق ـــ يتمثــل والـــذى قتــصادى زالبعــد

سيات ا   .واملتعددة
مــن -3 ــو ت و الـصو بتــدفق تــرتبط أيديولوجيـة نطاقــات يمثــل جتمـا و الــسيا نوالبعـد ر

قو وا والرخاء ة ر وا الديمقراطية وصو ى الغر ر للتنو العاملية ة الر قعناصر ر   .ؤ
ــــشرهو -4 وت ه تفــــر تــــدفق ــــو و واملعلومــــات، الـــصو ذخــــائر ــــ تتمثــــل إعالميــــة نطاقــــات زنـــاك ر

أيضا ثقافيا عدا مثل و نما والس و والتليفز واملجالت ف ال
ً ً ً

  .ن
اق -5 و وتبــــادل العمـــالت أســـواق ـــ للمـــال ع الــــسر التـــدفق ـــا يفر ماليـــة نطاقـــات نـــاك رو ز

اقتصادى. املالية عد ذا ،(و ستو نفيد  ). 2000،8ر

و الغرب بأن م بداخل امن ال الشعو و التقليد نحو الشباب انقياد ب الس روإن
بما ام ل ل تجا من يخ و ف والتحديث، واملوضة للتقدم مسايرة ك و فضل و ىقو
لفاظ و التحدث قة وطر عة السر كالت و الطعام ونوعية س واملال السلوك من بدءا يفعلھ

ً

إليھ سللت ال ياة ا ونمط ية لدى. جن داخ شعو يقابلھ ى الغر بالتفو الشعو رذا قر
إ التقرب عن م ابتعاد ب س م قلو عمر ال يمان حقيقة ألن ، النف واء با الشباب

ما م عاملھ قة وطر ھ و املسلم سلوك والثقة بالقوة وشعو واطمئنان نفس دوء من زهللا ر
بالنماذج ار ن بخطر دد م شبابنا فإن لذا الغرب، موضات ساير وال ن خر ب ال انت

ا م الس سو يفعل وال أخر ى إيجا جانب أى من ستفيد أن يحاو وال ية ىالغر عامر،(ل
2004،10.(  

التكنولو والتقدم الثقا   :الو

من جديدا عصرا الية، ا تصاالت ة ثو فتحت
ً ً

فجعلتر سان، لإل الثقا رالتطو
الثقا والتبادل الثقافة خاص ل ش و ا عض ع تتعرف أن العالم شعوب ل ل املمكن من

والفنو داب و ف واملعا والعلوم واملبادئ القيم نونقل الثقافات. ر عدد و الثقا التنوع ذا
ديثة ا التكنولوجية الوسائل بفضل الشعوب ن ب قائما سيظل

ً
.  

البلدان تحقق قد املعلومات تكنولوجيا ائال تقدما أن فيھ شك ال ومما
ً ً

ع التعليم ديثة ا ونية لك الوسائط من مختلفة أنواع ستخدم حيث املتقدمة،
عدة ات ونية. مستو لك الوسائل من سلسلة إدخال د ش قد املعلومات عصر حلو لإن

ا التعليم حقل ديثة إا بالتعليم ودفعت ان، وامل الزمان حواجز ا بموج ألغيت لعا
قة بطر عد عن ن س باملد الطلبة ط فأمكن ضية الكرة من واسعة وأجزاء رمناطق ر ر
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ونية ي،(إليك ي). 2001،153الكيال كما ا سمي يمكن عاد أ الثقا أبا(وللتدفق جو نا ر
اى،   :)2005،284ردو

ال -1 وأن: تقنيــةالنطاقــات دومــا ســائلة أيــضا ــ و للتكنولوجيــا، العامليــة ة الــصو ــا قــصد و
ً ً

ر
ــ ع عاليــة ــسرعات حاليــا تتحــرك الــسواء ــ ع واملعلوماتيــة ليــة و والــدنيا الراقيــة التكنولوجيــا

ً

م فيما دود ا من ش   .أنواع
العرقية -2 امل: النطاقات العـالم لو ـش الـذين اص ـ ة صـو ـا قصد نو نحيـار الـذى ـ تغ

صـــــيلة الـــــسمات إحــــدى يمثلـــــو بــــو املغ والعمـــــال والالجئـــــو ن ــــاجر وامل فالـــــسائحو نفيــــھ، ن ن ون
الدولة سياسة ع ن ؤثر و   .وللعالم

يديولوجيــــة -3 والنطاقــــات عالميــــة النطاقــــات أو املتباعــــدة ــــع:العالقــــات تو ــــ إ ــــش زو
ـا و املعلومـات إنتـاج ع ونية لك ات ونيـة(رالقد التليفز واملحطـات واملجـالت ف ـو) الـ و

العالم أنحاء والعامة اصة ا املصا من للعديد حاليا يتوفر ما
ً

.  
املاليــة -4 وأســـرع: النطاقــات غموضــا ــ أك ة صــو حاليــا عــد العـــال املــال أس ــل تحو ــ ع و

ً ً
ر ر

العمــالت أســواق تقــوم حيــث مــ وقــت أى مــن ــ أك جــة بد ــم تف أن مــن صــاتروأصــعب روالبو
ـــسرعة القوميــة ة الــدوا بـــواب خــالل مــن ائلـــة أمــوال ــك بتحر الـــسلعية ات واملــضا رالقوميــة ر

  .قال
تكنولوجيـا أنـواع قيـة و اسـوب ا اسـتخدام نحـو التوجـھ املعاصـرة املعلومات ة ثو فرضت رولقد

التكنولو ــذه مثــل ـ إ ــوء ال وأصــبح ا ا قــد ثمار واســ تــصاالت، و واقعيــاراملعلومـات أمــرا جيــا
ً ً

 .
لـــــدى والتطلعــــات الرغبــــات ة إثـــــا ــــ إ ه بــــدو أدى والـــــذى العــــالم ــــ ع نفتـــــاح ــــ إ أدى مــــا ــــذا رو ر

ا تحقيق أو ا إشباع ا يمك ال ال ة الفق   .الشعوب

نت ن و الثقا   : الو

تحتل أن نت ن ا عل يطلق ما أو للمعلومات الدولية العنكبوتية الشبكة استطاعت
خطوات تخطو أن استطاعت مؤثرة وكتكنولوجيا فراد، و الدو تمام ا من واسعة لمساحة
جتماعية ا جوان من ألى إسقاط دو املتعددة والثقافات ف املعا شر ق طر عن نائلة ر
السيطرة يمكن وال واملادية الفنية واملعوقات واجز ا ل تخطت ا أ كما خالقية و والقيمية

امتد اع ،(اد ي   ).2003،24الص
الذى وار ا حقيقة ذه سان إ مع لم تت أن قبل آالت مع لم تت آالت نت ن

ع جميعا شر ال ن ب ى سا والتواصل وار ا ادة إ أدى مما شر ال ن ب نت ن ع يتم
ً

ز
املعلومات فضاء أو ى و لك أو ا ف وCyberspaceالفضاء وانب،و ا متعددة ئة ب

خدمة ا ر أش املشاركةUsenetومن خالل فمن نت ن للفضاء سا ان الشر ف
ة خبا وأيضاNews groupراملجموعة ن، املالي مع ائك آ عن علم و صوتك سمع أن يمكنك

ً
ر

ى و ليك يد الرسائلE-mailال دشةMessage boardsولوحة الد رات Chat roomرو
الفيديو نتVideo conferencingومؤتمرات ن تنظيم شر ال آالف ن ب وار ا يتم حيث

خدمة للمراسلةEcraupsوكذلك خاصة نواد شاء إ من تمكن ،(ال   ).2000،40،41صا
ا ا وأف ا ثقافا ج تر مم سالح و و الفاعلة ة العصر الوسيلة أصبح نت رفاإلن و

طندو تر نت ن أما امعات وا س واملدا واملؤسسات البيوت تدخل دمة فا حدود أو رقيود
العاملية الشبكة ع إضافية بقراءات املتوافرة(www)الفرد املعلومات كتلة من ستفادة و
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مثل ، غرا ا والبعد للزمن سبة بال الطالب عزلة لتخفيف ة كث فرصا توفر ا أ كما ا، عل
ً

استخدامذ ا باستطاع اسية الد د املعا ألن الت قد غرافية ا دود ا أن ع الفرص ره ز
توف ائلة ال ا قد إ إضافة العالم، ان م أى عد عن التعليم لتقديم رالشبكة

م أنفس الطلبة ن ب أو م، س ومد الطلبة ن ب ي،(رالتفاعل   ).2001،173الكيال
اسة الد   :رإجراءات

جراءات و قة   :الطر
اسة -1 الد   .رمن

حيثتستخدما ا، داف أ لتحقيق مالءمة ك املن ألنھ الوصفي املن اسة رالد
صفھ و عنھ معلومات من أمكن ما وجمع استھ ود الواقع قراءة ع الوصفي املن وعتمد ر

تا است إ للوصو كميا أو كيفيا ا عب ذلك عد عنھ ع و دقيقا عميماتلوصفا و جات
سھ ند الذي الواقع ر تطو ع ن،(رساعدنا وآخر   ). 2001وعبيدات

ا -2 وعين اسة الد   .رمجتمع
من اسة الد مجتمع و رت وعضن السعودية، ية العر باململكة مالشباب عدد  ان

ن)426( ب ما م أعما اوح عاما،) 30) (20(رت
ً

من عشوائية قة بطر م اختيا مناطقرتم ستة
اض(ملكةبامل ة-مكة-الر املنو الشرقية-راملدينة و)القصيم-حائل-املنطقة و ساو بال ي،

ا م العينة اختيار تم ال املناطق ع اسة الد عينة ع تو التا دو را ز   .ل
باململكة :)1(لجدو املناطق ع اسة الد عينة ع رتو   ز

ة  العدد  املنطقة املئو سبة   ال

اض   16.6667  71  الر

  16.6667  71  مكة

ة املنو   16.6667  71  راملدينة

الشرقية   16.6667  71  املنطقة

  16.6667  71  حائل

  16.6667  71  القصيم

  %100  426  املجموع

اسة -3 الد  :رأداة
من ونة م بانة اس إعداد ما) 30(تم ن مجال ع عة مو ائية، ال ا صو زفقرة : ر

الو( ومجال يم، املفا شر الو السلوكياتمجال و) تطبيق املجال تضمن : لبحيث
ي) 15( والثا من) 15: (فقرة، ستفادة ضوء الفقرات صياغة تمت وقد بوفقرة، ال يدب

السابقة، اسات استجاباتروالد ت العينة أفراد ع اسة الد إجراءات من اء ن عد رو
دة الوا جابات بإعطاء وذلك العينة جةرأفراد الد ة عبا ل أمام رالتدرج حسب)3-2-1: (ر ،

ي   :ما
جة جدا  متوسطة  عالية  رالد   منخفضة

  1  2  3  العالمة
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بانة س   : صدق

أوال
ً

ن:  املحكم   .صدق

م ا آ إ التعرف دف ن؛ واملختص اء ا من مجموعة ع بانة س عرض رتم
اتفاق مدى من للتأكد وذلك ؛ داة بنود ولحو ا، مجال مع بانة س بنود من بند ل

ا عض عديل ثم أخر بنود إضافة ثم البنود، عض بعاد اس تم ن املحكم السادة اء آ ىضوء ر
بانة س بنود عدد ليصبح بندا) 30(خر؛

ً
 .  

ثانيا
ً

الداخ:  ساق   صدق

س مجاالت من مجال ل ن ب سو لب تباط معامالت حساب نتم جةر والد ربانة
التا دو ا كما النتائج انت و بانة، لإلس لية   :  لال

لية :)2(لجدو ال جة والد بانة س مجاالت من مجال ل جات د ن ب تباط رمعامالت ر   لھ ر
جة  املجال   رالد

  0.78  لو

ي   0.81  الثا

قم دو ا من ريت د) 2(ل ن ب سو ب تباط معامالت أن نالسابق مجاالتر رجات
مستو عند وذلك إحصائيا دالة قيم بانة لإلس لية ال جة والد حدة ع ل بانة ىس

ً
ر

  .0.01داللة
بانة- سـ عــاد :ثبـات ا مـن عـد ـل ل نبـاخ كر ألفـا معامـل اسـتخدام تـم بانة سـ ثبـات وـساب

انت وقد بانة، ا0.85،0.88س الوثو مكن و مرتفعة قيم   .قو
اســة الد ــ املــستخدمة حــصائية وتحليــل :رســاليب ــة املئو ــسبة وال املتوســطات اســتخدام تــم

ي حصا نامج ال باستخدام تجاه أحادي   .SPSS v 12التباين

ا ومناقش اسة الد   .رنتائج
ي وفيما ، النظر طار خالل من ي والثا و اسة الد سؤا عن جابة يتمت ل ر

عن اسةجابة للد امليدانية   رسئلة

الثالث بالسؤال خاصة ع :نتائج الثالث السؤال ـشر"نص ـ التواصـل مواقـع دو رما
السعودية؟ ية العر باململكة الشباب عض لدى يم باملفا يتعلق فيما الثقا   "الو
ا أفــراد الســتجابات ــة املئو ــسبة وال املتوسـطات حــساب تــم الــسؤال؛ ــذا عــن ــلإلجابـة ع لعينــة

التا دو ا مو و كما النتائج انت ف املقياس، من ي املفا الو   :لمجال
الو :)3(لجدو للمجال العينة أفراد الستجابات ة املئو سب وال سابية ا املتوسطات

ي   املفا
ة  املتوسط  املجال املئو سبة   ال

  %66.36  49.77  لو
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السابق دو ا من مع: ليت شرأن التواصلفي مواقع لدو ة املئو سبة ال ردل
بلغت قد اململكة ن ب يم باملفا املرتبط املجال الثقا فو%) 66.36(الو جة د قو ر

املادية انيات م جميع لھ تتوفر الذي السعودي املجتمع عالية عت ا ولك املتوسط
ذلك شر ل ة شر   . وال

الر بالــسؤال خاصــة ــعنتــائج ــ :ا ع ــع الرا الــسؤال ــشر"نــص ــ التواصــل مواقــع دو رمــا
يـــــــة العر باململكــــــة الــــــشباب عـــــــض لــــــدى الــــــسلوكية ســــــات باملما يتعلـــــــق فيمــــــا الثقــــــا رالــــــو

  "السعودية؟
أفراد الستجابات ة املئو سبة وال املتوسطات حساب تم السؤال؛ ذا عن لإلجابة

السلوكي سات باملما الو مجال ع التارالعينة دو ا مو و كما النتائج انت ف   :لة،
الو :)4(لجدو للمجال العينة أفراد الستجابات ة املئو سب وال سابية ا املتوسطات

ي   املفا
ي   %69.80  52.35  الثا

الك   %68.00  102.02  املجموع

السابق دو ا من سات: ليت باملما الو مجال ع ستجابات سبة رأن
بلغت قد بـ%) 69.80(السلوكية املتعلق و البعد ع ستجابات سبة من أع لو

يم( املفا بلغت) الو بالسلوك%) 66.36(وال التأثر ولة س إ ذلك ب الس يرجع وقد
السلوك أن كما ا، غي ل الس من س ل قناع، من أع جة د إ تحتاج يم املفا نما رب

ايرتبط مخالف الصعب من اجتماعية   .بمعاي

ـــامس ا بالــسؤال املتعلقــة ـــ :النتــائج ع ــامس ا الــسؤال ذات: نــص ق فـــر توجــد وــل
الـــــــشباب لـــــــدي الثقـــــــا الــــــو ـــــــشر ـــــــ جتمـــــــا التواصــــــل مواقـــــــع لـــــــدو إحـــــــصائية رداللــــــة

املنطقة؟ إ عز يم باملفا يتعلق فيما  ىالسعودي
التباين تحليل استخدام ن)One Way Anova(حاديتم ب ق الفر إليجاد وذلك و،

التا دو ا املتمثلة املنطقة، ضوء العينة جات د لمتوسط   :ر
قم رجدو الو :)4(ل ملجال العينة أفراد الستجابات ة املئو سب وال سابية ا املتوسطات

السلوكية سات   رباملما

التباين  املجال  مصدر
مجموع
عات  املر

جات رد
ةا  ر

ع مر
 املتوسطات

قيمة
 )ف(

ىمستو
 الداللة

املجموعات ن  1496.650  5 7483.251 ب
املجموعات   420 710325.136 داخل

 425 717808.387 املجموع

  
  
الو

ي   املفا
 425 86.413 املجموع  

 
1691.250  

  

0.885  
  

دالة   غ
  

املجموعات ن  1495.877  5 7479.384  ب
املجموعات  1704.271 420 715793.754  داخل

  
  

   425 723273.138  املجموع  املجموع
0.878 

  
دالة   غ
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الــسادس بالــسؤال املتعلقــة ــ :النتــائج ع الــسادس الــسؤال ذات: نــص ق فــر توجــد وــل
الـــــــشباب لـــــــدي الثقـــــــا الــــــو ـــــــشر ـــــــ جتمـــــــا التواصــــــل مواقـــــــع لـــــــدو إحـــــــصائية رداللــــــة

يتعلق فيما املنطقة؟السعودي إ عز السلوكية سات ىباملما  .ر
قم رجدو الو :)5(ل ملجال العينة أفراد الستجابات ة املئو سب وال سابية ا املتوسطات

السلوكية سات   رباملما

التباين  املجال  مصدر
مجموع
عات  املر

جات رد
ة ر  ا

ع مر
 املتوسطات

قيمة
 )ف(

ىمستو
 الداللة

املجموعاتب  436.  5 2.180 ن

املجموعات   420 84.233 داخل
الو

سات رباملما
 السلوكية

 425 86.413 املجموع

 

.201  

  غیر دالة 2.174

املجموعات ن  1495.877  5 7479.384  ب

املجموعات  1704.271 420 715793.754  داخل

  

  

   425 723273.138  املجموع  املجموع

0.878 

  

دالة   غ

  

ا ـــــدو ا مـــــن قيمـــــة:  لـــــسابقليتـــــ داللـــــة) ف(أن مـــــستو عنـــــد إحـــــصائيا دالـــــة ـــــ ىغ
ً

)0.05(عنــد إحــصائية داللــة ذات ق فــر توجــد ال ــع الرا الــسؤال عــن جابــة تــصبح وعليــھ و؛

الداللـــــة مواقـــــع)  0.05(ىمـــــستو دو حـــــو العينـــــة أفـــــراد اســـــتجابة جـــــات د متوســـــطات ن ربـــــ ل ر
ي فيما الثقا الو شر جتما عامـلالتواصل إ عز م نظر ة وج من يم باملفا ىتعلق

اســتجابتھ. املنطقــة ــ ع تــؤثر فلــم الــشاب منطقــة انــت مــا م أنــھ ــ إ ذلــك ــ ب الــس يرجــع وقــد
الثقا الو شر التواصل مواقع دو رحو   . ل

النتائج   :مناقشة
الت فرضـت املعاصـرة املعلومـات ة ثـو أن ع تؤكد الية ا اسة الد نتائج رإن نحـور وجـھ

وأصـــبح ا ا قـــد ثمار واســـ تـــصاالت، و املعلومـــات تكنولوجيـــا أنـــواع قيـــة و اســـوب ا راســـتخدام
واقعيــا أمـرا التكنولوجيــا ــذه مثـل ــ إ ـوء ال
ً ً

أدى.  والــذى العــالم ـ ع نفتــاح ــ إ أدى مـا ــذا و
إشـــباع ـــا يمك ال ـــ ال ة ـــ الفق الـــشعوب لـــدى والتطلعـــات الرغبـــات ة إثـــا ـــ إ ه ربــدو ـــار تحقيق أو . ا

مـــن فجعلــت ــسان، لإل الثقـــا التطــو مــن جديـــدا عــصرا اليــة، ا تـــصاالت ة ثــو فتحــت ركمــا ر
ً ً

ونقـل الثقـا والتبـادل الثقافـة خـاص ل ـش و ا عـض ـ ع تتعـرف أن العـالم شـعوب ل ل املمكن
والفنــو داب و ف واملعــا والعلــوم واملبــادئ نالقــيم الث. ر عــدد و الثقــا التنــوع ســـيظلـــذا قافــات

ـــ ع نفتـــاح ـــذا مـــن بـــرغم ولكـــن ديثـــة ا التكنولوجيـــة الوســـائل بفـــضل الـــشعوب ن بـــ قائمـــا
ً

تـــــھ و وال ـــــأفراده و بـــــاملجتمع اصـــــة ا الثقافـــــة إلغـــــاء لـــــھ ـــــس ي ال ذلـــــك فـــــإن ن، خـــــر ثقافـــــة
ان بامل ا عضو ترتبط ال الذاتية

ً
. 

إليـــــھ ـــــب ذ مـــــا مـــــع يتفـــــق ـــــذا ـــــي،(و ص2001الكيال التواصــــــل) 173، مواقـــــع ان مـــــن
دمـــة فا حـــدود أو قيـــود دو ـــا ا وأف ـــا ثقافا ج تـــر ـــ الفاعلـــة الوســـيلة أصـــبحت نجتمـــا ر و

ــ ع إضــافية بقــراءات الفـرد ط تــر نــت ن أمــا امعـات وا س واملــدا واملؤســسات البيــوت رتـدخل
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العامليـــة عل(www)الـــشبكة املتـــوافرة املعلومـــات كتلـــة مـــن ســـتفادة فرصـــاو تـــوفر ـــا أ كمـــا ـــا،
ً

أن ـــــ ع الفـــــرص ـــــذه مثـــــل ، ـــــ غرا ا والبعـــــد للـــــزمن ـــــسبة بال الطالـــــب عزلـــــة لتخفيـــــف ة ـــــ كث
لتقـــــــديم الــــــشبكة اســـــــتخدام ا باســــــتطاع اســــــية الد ـــــــد املعا ألن الــــــت قـــــــد غرافيــــــة ا ــــــدود را ز

التف تـوف ــ ائلــة ال ا قــد ـ إ إضــافة العــالم، ــ ـان م أى ــ عــد عــن الطلبــةرالتعلـيم ن بــ اعــل
م أنفس الطلبة ن ب أو م، س   .رومد

وحموه الصب اسة د مع يا س السابقة النتائج تتفق ركما
ً

إ): 2018( ت أشا رال
للطلبة، والعل التحصي املستو ع جتما التواصل ملواقع ة كب إيجابية ات تأث ىوجود

العبيد اسة د): 2015(رود أن إ توصلت يةرال الدي وانب ا يجابية ثار جة
ن حس اسة ود مرتفعة، انت جتما التواصل ات شب ملواقع خالقية : Hussein) 2013(رو

الطالب، لدى بداع و التحصيل تنمية سبوك الف خالل من التعليم فاعلية إ ت أشا رال
و و ا بولال اسة د اسة زود ر ر سبوكال:Pollara & Zhu)2011(ر الف استخدام فاعلية إ توصلت

ن واملعلم الطالب ن ب جتما التفاعل ادة وجود مع العلوم، يم مفا الطالب    .زإكساب
ي :التوصيات بما نو اسة، الد نتائج   :رضوء

ميـــــة .1 أ لتوضـــــيح عالميـــــة مالت بـــــا والقيـــــام للـــــشباب، يـــــة تد ات دو عقـــــد ة رضــــر رر و
التواصـــ ـــمواقــع والـــسلبية يجابيـــة ـــا آثا يـــان و الثقــا الـــو ـــشر ـــ جتمـــا رل

  .ذلك
داف .2 ومحددة شطة و ت بحيث سة، املد داخل نت ن نوادي توف ة نضر ر  .ور
ا .3 تحـديا أبـر يـان و ـا عل فـاظ ا ة وضـر الثقافيـة ة و ال مية بأ الو شر ة زضر و رو ر

ا املحيطة  .واملخاطر
با .4 عنيمان عيدا تفاعال و ت أن يجب ات ضا ا ن ب والعالقة ة ضا ا لتعددية

ً ً ن ر ر
والتنافس سابق ال ع تقوم أن يجب بل والتبعية  .غالق

جتمــــا .5 التواصــــل مواقــــع واســــتخدام توظيــــف بكيفيــــة الــــشباب ــــ و تنميــــة ة ورضــــر
ذلك م س ال واملؤتمرات ات الدو عقد ق طر عن رإيجابيا

ً
. 

الوســـــــائطثقافــــــة .6 ة ثـــــــو ســــــياق ـــــــ خاصــــــة ـــــــا، و داخــــــل تنغلـــــــق أن يمكــــــن ال راليـــــــوم
ــــة، و وال الـــذاكرة انفتـــاح يجـــب لـــذا ــــا وتفاعل الثقافـــات ـــ تال تفـــرض ـــ ال واملعلومـــات

وثقافتھ خر ة محاو عن تكف ال  .رال
ـا .7 وأنواع ا صـو ـل ب املختلفـة ـشئة والت التطبيـع وأدوات آليات جميع استخدام ريجب

يةح العر مة أبناء نفوس ديدة ا سس غرس  .يمكن
ومقننــا .8 واعيـا اسـتخداما مـا ا عـالم و تــصال وسـائل جميـع اسـتخدام ة ضـر

ً ً ً
ى ور

الثقا الو شر  .ألجل
عنيـھ .9 فالـذى ة، ـضا ا ـة و ال ـة ج خيـة، التا ـة و ال ة ج الداخلية، ة ا ة رتقو ر

بالـــضر يتـــضمن ال ـــة ـــورا إ انتقـــاال يحتـــو وال الـــصراعات، مـــن حـــرب عـــن إعالنـــا ة
ً ى

ً

العــــدة وجمـــع الـــذ ـــشاد ح و الفكـــر ــــس ال بـــھ يقـــصد وإنمـــا ، عـــسكر ـــشاد ىاح ى
 النفسية،

ــ .10 وال ســالمية واملرجعيــة القـومى، والــضم النظــر الــو ن بـ يــة العر املرجعيــة ىتـآز ر
وعاملية سانية إ مرجعية دائما

ً
. 
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بانة  اس

السعودي الشباب لدى الثقا الو تنمية جتما التواصل مواقع   ردو

ي ز   الشابة:  عز
اتھ ر و هللا حمة و عليكم   رالسالم

الثقـا الـو تنميـة ـ جتمـا التوصـل مواقـع دو معرفـة ـ إ يان ست ذا ردف
ا ــــذه ـــ مــــشاركتكم ــــشرف ل وإنــــھ الـــسعودي، الــــشباب مــــن عينــــة ــــلـــدى ع باإلجابــــة اســــة، رلد

يان ولـــن. ســت تامــة، ة ســر موضــع ســتظل يان ســت ــذا ــ ع إجابــاتكم إن لكــم أؤكــد أن وأود
العل والبحث اسة الد ذه أغراض إال   .رستخدم

ام ح وافر بقبو    ،،،لوتفضلوا

  ــاحثةالب

ولية: أوال   :البيانات

  :سم
السكنية   :املنطقة
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و يمي: لاملجال املفا الثقا   :الو
 الفقرة

متوسطة عالية
منخفضة

 جدا

يم املفا غ غم معتقداتھ ع     .رتحافظ

دينھ قيقة الطالب نظرة ع     . تحافظ

حولھ من لألحداث الناقد التفك إ     .ترشده

الناس ن ب التباين تقبل ع     ساعده

سنة ا معاملتھ خالل من الفرد صالح بأن     .شعره

املخاطرة لقبو ستعداد وم مف لديھ     .لعمق

العالقــــــات ــــــ ــــــصية ال ــــــة ر ا ــــــوم مف لديــــــھ عمــــــق
 .جتماعية

  
 

والتعاو املشاركة وم مف لديھ     .نعمق

إ نتماء لديھ سالميتكرس     .تراثھ

ومجتمعھ وطنھ إ نتماء لديھ     .تكرس

جتمـــــــــا ـــــــــراك ا أمـــــــــام الذاتيـــــــــة ـــــــــصانة ا تكـــــــــسبھ
 .املتوقع

  
 

التعدديـــــــة مـــــــع ي يجــــــا التعامـــــــل ــــــ ع ة القـــــــد رتكــــــسبھ
ة  .الفكر

  
 

عمقا أك ل ش ذاتھ تحقيق ع ة القد تكسبھ
ً

    .ر

امل التفك سرعة لديھ املتعددةتن     .واقف

ضار ا التقدم ب س و الدين أن فكرة لديھ     .يتن
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ي الثا ي: املجال السلو الثقا   :الو

 متوسطة عالية الفقرة
منخفضة

 جدا

ئة الس السلوكية نماط عن     .تبعده

ثمر س إيجابيا) التكنولوجيا(تجعلھ استعالال
ً ً

.    

وا ع التقليد ساتتجنبھ للمما      .رلتبعية

فراد مع عاملھ الطيبة لفاظ استخدام ع     .تحثھ

العامة املرافق ع املحافظة ع     .تحثھ

ت ع ةتحثھ املص ع العامة ة املص فضيل
اصة  .ا

   

وار ا وأدب صغاء حسن ع     .تحثھ

وإجادتھ العمل إتقان إ     .تدفعھ

إ قرانترشده ن ب السالم     .إفشاء

الثابتة خالقية باملعاي ده     .وتز

والتم بداع أوجھ عض لديھ ر     .تظ

ن خر ومساعدة ة املباد مبدأ لديھ     .رعمق

ية ف ال الكية س نماط لديھ     .تقلل

الغ مع ي يجا التواصل ع ة القد لديھ     .رتكرس

شياءت أصو عن والتنقيب البحث ملكة لديھ     .لشط

  
  
 
  


