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التواصــل  الســعودي لمنصــة  التعــرف عــى اســتخدام الجمهــور  الدراســة  اســتهدفت هــذه 
كلــوب هــاوس Clubhouse ودوافــع االســتخدام واالشــباعات المتحققــة، وأيضــا 
كأداة  االســتبيان  عــى  الدراســة  واعتمــدت  المنصــة.  عــى  االجتماعــي  الحضــور 
لجمــع البيانــات، وأخــذت العينــة بأســلوب العينــة المتاحــة الكرتونيــًا، حيــث شــارك 

للمنصــة.  مســتخدمًا   223
ومــن   )63,2%( الذكــور  مــن  المســتخدمين  غالبيــة  أن  الدراســة  نتائــج  أوضحــت 
حملــة البكالوريــوس فأعــى )%86,6( ومــا نســبته )%57,4( مــن العينــة موظفيــن 
حكومييــن ويف القطــاع الخــاص. وأكــدت الدراســة أن الواتــس اب يتصــدر الشــبكات 
تويــرت  ثــم   )83,4%( بنســبة  المبحوثيــن  يســتخدمها  الــي  والمنصــات االجتماعيــة 
يــويم،  بشــكل  هــاوس  كلــوب  يســتخدمون  أنهــم   )63,2%( وأكــد   .)63,3%(
و)%68,6( يســتخدمونه أكــر مــن ســاعة مــع تأكيــد )%25( عــى اســتخدامه أكــر 

مــن 6 ســاعات. 
بنســبة  اســتقطابًا لألعضــاء  أكــر األنديــة  السياســية  أن األنديــة  النتائــج  أبــرزت 
)%65( مــن العينــة ثــم األنديــة االجتماعيــة بنســبة )%62,8(. وتظهــر النتائــج أن 
الموضوعــات االجتماعيــة والسياســية كانتــا أكــر الموضوعــات اهتمامــا ومتابعــة 
الدوافــع  تصــدر  النتائــج  بينــت  للدوافــع  بالنســبة  الدراســة.  عينــة  أفــراد  قبــل  مــن 
النفعيــة أواًل ثــم التوجيهيــة الســتخدام المبحوثيــن عينــة الدراســة للتطبيــق. أمــا 
بالنســبة لالشــباعات المتحققــة فقــد جــاءت انعكاســًا لدوافــع االســتخدام، اذ جــاءت االشــباعات 

النفعيــة والتوجيهيــة يف مقدمــة االشــباعات المتحققــة. 
بالنســبة للحضــور االجتماعــي فــرتى العينــة أنــه يتجــى مــن خــالل وضــوح ســمات المشــاركين 
وأخالقهــم يف الحــوار عــى المنصــة، وحضورهــم مــن خــالل الحــوار الصــويت المباشــر الــذي 
يظهــر كالحــوار المباشــر المواجهــي الــذي يتــم عــى أرض الواقــع وجهــًا لوجهــًا، وكذلــك مــن 

خــالل التفاعــل االتصــايل مــع اشــخاص حقيقييــن وبهويــات حقيقيــة يف الغالــب.

استخدامات الجمهور السعودي لمنصة كلوب هاوس 
Clubhouse وعالقتها بشعورهم بالحضور االجتماعي 

داب
آ
عالم - لكية ال أستاذ مساعد بقمس الإ

جامعة امللك سعود

د. جارح العتي�ب

ملخص الدراسة:

دراسة ميدانية 
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مقدمة:
شــهد العالــم نمــوًا متزايــدًا فــي اســتخدام تطبيــق كلــوب هــاوس Clubhouse منــذ اطالقــه 
فــي ابريــل 2020 وارتفــع عــدد مســتخدميه ليصبــح بالمالييــن فــي ينايــر 2021، وُيربــط عــادة 
الحســاب فــي هــذه المنصــة بالحســاب فــي تويتــر وتســتخدم نفــس الصــورة ممــا يوحــي بــأن التطبيــق 
يعــد امتــدادًا لتويتــر )الحجــي، 2021(. كمــا أن تطبيــق كلــوب هــاوس أتــى تاســعًا فــي متجــر آبــل 

 .)2021 ,tech-echo.com( ممــا يوضــح أهميــة هــذا التطبيــق وانتشــاره
ويعتبــر المجتمــع الســعودي مــن أكثــر المجتمعــات العربيــة فــي اســتخدام منصــات التواصــل 
االجتماعي مثل الفيس بوك، تويتر، الواتس اب، اليوتيوب ألهداف مختلفة كالترفيه والتواصل 
مــع األصدقــاء، التعــرف علــى قضايــا المجتمــع والقضايــا الدوليــة، ورفــع مســتوى الوعــي السياســي 
)العتيبــي، 2019، الذيابــي، 2018، والســويد، 2015، العنــزي,2013(. كمــا تشــير التقاريــر 
إلــى أن المملكــة احتلــت المركــز األول عالميــًا فــي متوســط ســرعة الجيــل الخامــس ويتوافــق ذلــك 
مــع ارتفــاع عــدد المشــتركين فــي خدمــات االتصــاالت المتنقلــة ليبلــغ %46,5 بنهايــة العــام 
2020 وفقــًا لتقريــر هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات الســعودية )2020(، وتبلــغ نســبة 
انتشــار خدمــات االتصــاالت المتنقلــة %135 مــن نســبة الســكان، ممــا يوضــح االنتشــار الكبيــر 
الســتخدام األجهــزة الذكيــة كالهواتــف المتنقلــة، والتــي تســاعد وتســهل الدخــول لتطبيقــات التواصــل 
االجتماعــي. ووفقــًا للتقريــر، فــإن نســبة اســتهالك الفــرد الســعودي للبيانــات تبلــغ 920 ميجــا بايــت 
فــي اليــوم، وهــذا يعــد 3 أضعــاف متوســط المعــدل العالمــي 200 ميجــا بايــت. يترافــق مــع األرقــام 
التــي تؤكــد النمــو والزيــادة فــي اســتخدام منصــات التواصــل االجتماعــي، نســبة الفئــة العمريــة 
الشــابة بيــن 15 و34 عامــًا والتــي تمثــل %36,7 مــن عــدد ســكان المملكــة العربيــة الســعودية 

البالغــة أكثــر مــن 34 مليــون شــخص. 
تصــدر هاشــتاق “كلــوب هــاوس” الترنــد فــي المملكــة العربيــة الســعودية يــوم األربعــاء 11 فبرايــر 
2021 ممــا يؤكــد اهتمــام عــدد كبيــر مــن النشــطاء الســعوديين فــي منصــات التواصــل االجتماعــي 
)تويتــر( بتطبيــق التواصــل االجتماعــي الصوتــي المباشــر “كلــوب هــاوس“ )الحــدث أوناليــن، 
2021(. كل هذه األرقام تشير بشكل صريح لالستخدام المرتفع للسعوديين لمنصات التواصل 
االجتماعــي الــذي رافقــه تطويــر للبنيــة التحتيــة لإلنترنــت وانتشــار الســتخدام الجــوال.  مثــل هــذا 
االنتشــار يشــجع علــى محاولــة التعــرف علــى واقــع وأســباب اســتخدام الســعوديين لمنصــة كلــوب 
هــاوس باعتبارهــا منصــة حديثــة ومعرفــة االشــباعات المتحققــة مــع التركيــز علــى معرفــة تأثيــر 
الكلــوب هــاوس فــي الظهــور االجتماعــي للمســتخدمين وعالقاتهــم وكيفيــة إحساســهم بالتواصــل 
مــع المســتخدمين اآلخريــن وهــل يماثــل التواصــل الحقيقــي حســب وجهــة نظــر المســتخدمين، ألن 
مثــل هــذا االنتشــار للمنصــات االجتماعيــة يتيــح للمســتخدمين التعــرض آلراء اآلخريــن وحوارهــم 
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ممــا قــد يكــون لــه آثــار ســلبية تــؤدي لتهديــد حضورهــم االجتماعــي وعالقاتهــم االجتماعيــة. 

مشكلة الدراسة:
يعــد اســتخدام منصــات التواصــل االجتماعــي مثــل اليوتيــوب، تويتــر، ســناب شــات، والفيــس 
التواصــل  التقاريــر أن نســبة نمــو اســتخدام منصــات  بــوك الفتــًا لالنتبــاه حيــث تؤكــد بعــض 
االجتماعــي بيــن عامــي 2019 و2020، فــي المملكــة العربيــة الســعودية، بلــغ %7. لذلــك 
تتركــز مشــكلة هــذه الدراســة فــي معرفــة اســتخدامات الســعوديين المنصــة الجديــدة كلــوب هــاوس 
Clubhouse واإلشــباعات المتحققــة نتيجــة لتعرضهــم لتلــك المنصــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، 
تظهــر أهميــة معرفــة المواضيــع التــي يهتــم بهــا الســعوديون مســتخدمي كلــوب هــاوس ويتعرضــون 
لهــا وكذلــك نوعيــة األنديــة التــي يؤسســونها أو يشــتركون كأعضــاء فيهــا. مــن جانــب آخــر، 
تتركــز فــي أهميــة معرفــة تأثيــر اســتخدامهم لمنصــة Clubhouse علــى حضورهــم االجتماعــي 
وتنعكــس فــي كيفيــة شــعور مســتخدمي المنصــة بتواجــد اآلخريــن وتشــاركهم اإلحســاس وكيــف 
تظهــر ســماتهم الشــخصية أثنــاء الحــوار وكيــف يشــعر كل شــخص بوجــود عالقــة قويــة باألطــراف 
المشــاركة فــي الحــوار. حيــث إن مثــل هــذا التأثيــر قــد يكــون ســلبي ويكــون لــه نتائــج ذات تأثيــر 

علــى المجتمــع وحضــور األفــراد وعالقاتهــم االجتماعيــة.

أهمية الدراسة:
اســتخدامات . 1 علــى  التعــرف  تســتهدف  التــي  األولــى  الدراســات  مــن  الدراســة  هــذه  تعــد 

Clubhouse واإلشــباعات المتحققــة وتطبيــق بعــض فرضيــات هــذه النظريــة فــي هــذا التطبيــق.
بــروز اهتمــام متزايــد نحــو اســتخدام Clubhouse مــن قبــل مواطنــي الخليــج والمنطقــة العربيــة . 2

والســعوديين بالتحديــد منــذ اطالقــه فــي أواخــر عــام 2020، لذلــك فــإن معرفــة دوافــع اســتخدامه 
واالشــباعات المتحققــة منــه تعــد ذات أهميــة.

يتميــز التطبيــق بالتفاعــل الصوتــي المباشــر والمتمثــل فــي الحــوار بيــن المشــاركين فــي نقــاش . 3
مواضيــع محــددة أو األعضــاء فــي غرفــة Clubhouse ومــا يمكــن أن يــؤدي بــه ذلــك لتكريــس 

ثقافــة الحــوار ومناقشــة المواضيــع ذات األهميــة المشــتركة.
يتيــح الحــوار والتفاعــل مــع اآلخريــن تبــادل وجهــات النظــر واإلحســاس باالنتمــاء ممــا يــؤدي . 4

إلحــداث تأثيــرات علــى الحضــور االجتماعــي للمســتخدمين.
يبــرز الحــوار إمكانيــة التعــرف علــى اآلثــار الســلبية التــي يحدثهــا اســتخدام التطبيــق فيمــا يتعلــق . 5

بالحضــور االجتماعــي واالحســاس بالتواصــل مــع اآلخريــن واالنتمــاء لهــم ممــا يســاعد علــى إيجــاد 
حلــول لتفــادي أضرارها.
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أهداف الدراسة:
1 ..Clubhouse تحديد مدى استخدام السعوديين لمنصة
2 ..Clubhouse التعرف على دوافع السعوديين الستخدام
3 ..Clubhouse معرفة االشباعات المتحققة من استخدام السعوديين لمنصة
معرفة مواضيع الغرف التي يحرص السعوديين على متابعتها.. 4
التعرف على النوادي التي يحرص السعوديون على االنضمام لها.. 5
6 ..Clubhouse تحديد سمات الحضور االجتماعي في تطبيق
معرفــة مــدى تأثيــر اســتخدام التطبيــق علــى الحضــور االجتماعــي والتــي تنعكــس فــي كيفيــة . 7

شــعور مســتخدمي منصــة Clubhouse بتواجــد اآلخريــن ومشــاركتهم اإلحســاس وكيفيــة ظهــور 
ســماتهم الشــخصية أثنــاء الحــوار وكيــف يشــعر كل شــخص بوجــود عالقــة قويــة بالمشــاركين فــي 

الحــوار.

تساؤالت الدراسة: 
تسعى هذه الدراسة لإلجابة على التساؤالت التالية:

ما مدى استخدام السعوديين Clubehouse ؟. 1
ما طبيعة استخدام السعوديين Clubehouse ؟. 2
ما اللغة المستخدمة في Clubehouse ؟. 3
ما دوافع استخدام السعوديين لتطبيق Clubehouse ؟. 4
ما االشباعات المتحققة من استخدام السعوديين Clubehouse ؟. 5
ما أبرز النوادي التي ينشئها أو ينضم إليها مستخدمي Clubehouse  من السعوديين؟. 6
ما أبرز الموضوعات التي يشارك فيها مستخدمي Clubehouse من السعوديين؟. 7
ما الخصائص الديموغرافية للسعوديين مستخدمي Clubehouse وعالقتها باالستخدامات . 8

واالشــباعات المتحققة منها؟
ما سمات الحضور االجتماعي الموجودة في تطبيق Clubehouse ؟. 9

فروض الدراسة:
الفرضية األولى:

تفتــرض هــذه الدراســة أن كثافــة اســتخدام الســعوديين للكلــوب هــاوس، ودوافــع اســتخدامهم لهــا، 
واالشــباعات المتحققــة مــن هــذا االســتخدام تختلــف باختــالف خصائصهــم الديمغرافيــة مــن حيــث: 
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)النــوع – الســن – المســتوى التعليمــي – المهنــة(.
الفرضية الثانية:

اســتخدام  كثافــة  بيــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  ارتباطيــه  وجــود عالقــة  الدراســة  هــذه  تفتــرض 
االســتخدام. هــذا  مــن  لديهــم  المتحققــة  واالشــباعات  هــاوس،  للكلــوب  الســعوديين 

التعريفات اإلجرائية للدراسة:
تطبيــق كلــوب هــاوس Clubehouse: هــي منصــة تواصــل اجتماعــي انطلقــت فــي آواخــر . 1

عــام 2020 وتتميــز بأنهــا تطبيــق صوتــي فقــط ويتشــارك المســتخدمون فــي أنديــة ويدخلــون فــي 
غــرف حــوار جماعــي وخــاص.

الحضــور االجتماعــي: عــرف  Biocca and Harrm )2002( الحضــور االجتماعــي . 2
بأنــه »الشــعور بالوجــود مــع آخــر فــي بيئــة التفاعــل عبــر وســيط«.  ويقصــد بــه فــي هــذه الدراســة 
التفاعــل المتبــادل مــع كيــان مــدرك بالحــواس، علــى تطبيــق Clubehouse، ومــا ينشــأ عــن 
ذلــك التفاعــل )الحــوار( والعالقــات المتبادلــة ويمكــن تحديــد ذلــك إجرائيــًا مــن خــالل مــدى شــعور 

المتحاوريــن باالجتماعيــة، والشــخصية، واإلحســاس، والــدفء، واأللفــة أثنــاء االتصــال.  

اإلطار النظري:
نظرية االستخدامات واالشباعات:. 1

تعــود نظريــة االســتخدامات واالشــباعات إلــى أربعينيــات القــرن الماضــي عندمــا تحقــق الباحثــون 
مــن تأثيــر مضمــون وســائل االتصــال وســلوكيات الجمهــور فــي التعامــل مــع تلــك المضاميــن 
)Robert, 1992(. وتؤكــد النظريــة علــى أن الجمهــور فعــال بحيــث أنــه ال يســمح لوســائل 
اإلعــالم بتوجيهــه إلــى الوجهــة التــي يريدهــا بــل يقــرر هــو مــا يريــد أن يأخــذ مــن وســائل اإلعــالم 
كالحصــول علــى المعلومــات التــي تلبــي رغباتــه وبالتالــي فــإن اســتخدام الجمهــور لوســائل اإلعــالم 
هــي المحــور الــذي يمكــن أن يقــاس بــه تأثيــر تلــك الوســائل علــى المتلقــي )عيــد, 1417(. 
ويؤكــد الســيد مــكاوي )1998( أن الفــرد يحــدد بوعــي وســائل اإلعــالم التــي يرغــب التعــرض لهــا، 
كمــا يحــدد المضاميــن التــي تلبــي حاجاتــه النفســية واالجتماعيــة مــن خــالل القنــوات اإلعالميــة 
المتاحــة التــي تقــدم المعلومــات والترفيــه. وبالتالــي فــإن هــذا المدخــل يقــوم بشــكل أساســي علــى 
تصــور الوظائــف التــي تؤديهــا وســائل اإلعــالم مــن ناحيــة ودوافــع األفــراد مــن ناحيــة أخــرى حيــث 
كانــت معظــم الدراســات واألبحــاث التــي أجريــت فــي هــذا الحقــل والقائــم علــى اختبــار العالقــة 
بيــن الوظائــف التــي تتــم صياغتهــا فــي إطــار دوافــع وحاجــات األفــراد ومــدى تعرضهــم بنــاء علــى 
إطــار يعتمــد علــى التحليــل الوظيفــي Funcutional Analysis مــن جانــب ونظريــات الدوافــع 
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Motives مــن ناحيــة أخــرى )عبــد الحميــد، 2010(. 

• وظائف استخدامات وسائل االعالم واشباعاتها المتحققة:	
يقــدم اإلعــالم وظائــف متنوعــة تشــكل أهميــة لألفــراد ومنهــا مــا ذكــره  Laswell Harold فــي 
كتاباتــه األولــى حــول وظائــف االتصــال فــي المجتمــع عـــام ١٩٤٨ مثــل: توفيــر المعلومــات 
الخاصــة بالبيئــة واألخطــار التــي تحيــط بالمجتمــع لتجنبهــا وحمايــة المجتمــع منهــا ممــا يقــود إلــى 
دعــم األمــن واالســتقرار. ودعــم الترابــط االجتماعــي والتفاعــل بيــن األفــراد ممــا يــؤدي إلــى تحقيــق 
التماســك االجتماعــي فــي مواجهــة الظــروف المختلفــة. والمحافظــة علــى الهويــة الثقافيــة للمجتمــع، 

مــن خــالل نقــل تراثــه لألجيــال وتعريــف األجيــال الجديــدة بــه )عبــد الحميــد، 2010(.
كمــا ذكــر Mcquiol أن الوظائــف التــي يقدمهــا اإلعــالم لــم تكــن موجــودة ممــا دفــع النــاس 
الســتخدام هــذه الوســائل مــن أجــل اشــباع حاجاتهــم مــن هــذه الوظائــف، وهــي: اإلعــالم، وتحديــد 
الهويــة، والتفاعــل االجتماعــي، والترفيــه )أبــا نمــي، 2009(. وقــد حــدد كاتــز أيضــًا أربــع وظائــف 
رئيســة يمكــن أن تخــدم فيهــا وســائل اإلعــالم األفــراد وتؤثــر فــي ســلوكهم، وهــي: وظيفــة المنفعــة 
أو التكيــف، ووظيفــة الدفــاع عــن الــذات، ووظيفــة التعبيــر عــن القيــم، والوظيفــة المعرفيــة )عبــد 

الحميــد، 1997(.
وتظهــر البحــوث والدراســات، فــي ثمانينيــات وتســعينيات القــرن الماضــي، عــدم وجــود اختــالف 
فــي الفئــات الرئيســة للوظائــف التــي تؤديهــا وســائل اإلعــالم علــى الرغــم مــن اختــالف الوســائل 
يــؤدي وظائــف  اإلعــالم  أن  يظهــر  لذلــك  اآلخــر.  عــن  بحــث  فــي كل  والمفــردات  والمحتــوى 
متنوعــة كالدفــاع عــن الــذات، التعبيــر عــن القيــم، نشــر المعرفــة حــول القضايــا المحليــة والدوليــة، 
المحافظــة علــى الهويــة وتماســك المجتمــع، والترفيــه وتمضيــة الوقــت مدفوعيــن بمجموعــة مــن 

الدوافــع المختلفــة. 

• الدوافع:	
بنــاًء علــى الوظائــف التــي تقدمهــا وســائل اإلعــالم المختلفــة والتــي تظهــر أن إقبــال األفــراد علــى 
اســتخدامها يكــون مدفوعــا بعــدة أســباب تناولهــا عــدد مــن الباحثيــن. حيــث تعــد الدوافــع والحاجــات 
مــن العوامــل التــي تحــرك االتصــال وخصوصــًا فيمــا يتعلــق بتوقعــات األفــراد باإلشــباعات التــي 
يحققهــا األخــرون لهــم ليتكيفــوا مــع بيئتهــم المحيطــة. فالحاجــة هــي شــعور بنقــص شــيء معيــن 
وقــد يحقــق تواجــده حالــة مــن الرضــا، االشــباع، حاجــات ربمــا تكــون فســيولوجية أو نفســية. أمــا 
الدافــع فهــي حالــة فســيولوجية أو نفســية تقــوم بتوجيــه الفــرد للقيــام بســلوك هــادف معيــن يدعــم 
اســتجابته إلــى مثيــر مــا أو يرضــي حاجــة مــا )عبــد الحميــد، 2010(. ويضيــف عبــد الحميــد أن 
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كاتــز وآخــرون قامــوا بإعــادة تصنيــف 35 حاجــة مســتقاة مــن الدراســات واألبحــاث فــي الوظائــف 
االجتماعيــة والنفســية لوســائل اإلعــالم وصنفهــا فــي إطــار خمــس فئــات رئيســة: حاجــات معرفيــة، 
وحاجــات وجدانيــة، وحاجــات شــخصية متكاملــة تظهــر فــي القــوة والمصداقيــة، وحاجــات اجتماعية 
تتمثــل فــي االنتمــاء، والحاجــة إلــى التخلــص مــن التوتــر مــن خــالل الهــروب مــن الضغوطــات 

والبحــث عــن التســلية. 
قســم كل مــن  Katz و Hass الدوافــع إلــى: دوافــع فكريــة معرفيــة: كالحصــول علــى األخبــار 
والمعلومــات والمعــارف. ودوافــع عاطفيــة: تنبــع مــن رغبــات اإلنســان وميولــه إلشــباعات معينــة 
تمتلــك وســائل االتصــال أو غيرهــا تحقيقهــا. ودوافــع ذاتيــة تتصــل بحاجــة الفــرد لتعزيــز الشــخصية 
والشــعور بالذات وتقوية الثقة بالنفس وهو ما يســمى بدوافع االندماج الشــخصي. ودوافع التســلية 
واالســترخاء، كالهــروب مــن المشــاكل ومــلء وقــت الفــراغ والتســلية )عبدالحميــد، 1997(. ويذكــر 
الجبور )2010( أن  Rubin و Alin قسم الدوافع لمجموعتين رئيسيتين: دوافع منفعية وتهدف 
لمعرفــة الــذات والحصــول علــى المعرفــة والخبــرات, وجميــع أشــكال التعلــم بوجــه عــام. المجموعــة 
الثانيــة الدوافــع الطقوســية: وتســتهدف تمضيــة الوقــت والهــروب مــن المشــاكل وتنعكــس فــي برامــج 

الترفيــه المختلفــة والبرامــج الخياليــة كالمسلســالت واألفــالم.  

• االشباعات:	
تؤكــد الدراســات واألبحــاث الســابقة أن جمهــور وســائل اإلعــالم جمهــور نشــط مدفــوع بعوامــل 
نفســية، اجتماعيــة، ومعرفيــة، وينتظــر تحقيــق نتائــج مــن تلــك االســتخدامات والتــي يطلــق عليهــا 
اشــباعات. وهــذا مــا يؤكــده المزاهــرة )2012( بــأن التوقعــات مــن وســائل اإلعــالم تخلقهــا حالــة 
الفــرد النفســية وميولــه التــي تدفعــه للتعــرض لوســائل اإلعــالم , ويــرى المزاهــرة أن عمليــات التوقــع 
والتقييــم واســتخدامها تعتبــر مدخــل مهــم لتبيــان طبيعــة المضاميــن االتصاليــة التــي يبحــث عنهــا 
األفــراد إلشــباع حاجــات تقــوم علــى أصــول نفســية واجتماعيــة. وبمــا أن جمهــور وســائل اإلعــالم 
يعتبــر جمهــورًا نشــطًا وواعيــًا مدفوعــًا بمؤثــرات نفســية واجتماعيــة فــإن هنــاك دراســات كثيــرة اهتمــت 
باالشــباعات المتحققــة مــن التعــرض لمضاميــن وســائل اإلعــالم. حيــث يذكــر الســيد ومــكاوي 
)1998( أن دراســات االســتخدامات واالشــباعات اهتمــت منــذ ســبعينيات القــرن الماضــي بأهميــة 
التمييــز بيــن االشــباعات التــي يتطلــع لهــا الجمهــور مــن خــالل التعــرض لمضاميــن وســائل اإلعالم 

وبيــن االشــباعات المتحققــة فعــاًل. 
واالشــباعات المتحققــة هــي تلــك االشــباعات المكتســبة مــن خــالل اســتخدام األفــراد المســتمر 
لوســائل االتصــال الجماهيــري. وتعرضهــم لمحتواهــا والــذي يظهــر فــي القيمــة أو المنفعــة التــي 
تحملهــا الرســائل فــي ثناياهــا وتحقــق اشــباعًا حقيقيــًا لحاجــات الجمهــور )المزاهــرة، 2012(. كمــا 
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أن وينــر  Wenner )1985( يفــرق أيضــًا بيــن االشــباعات حيــث يــرى أن هنــاك اشــباعات 
مضمــون، وهــي الناتجــة عــن التعــرض لمحتــوى وســائل اإلعــالم وتنقســم إلــى: اشــباعات توجيهيــة 
تظهــر فــي مراقبــة البيئــة والحصــول علــى معلومــات. واشــباعات اجتماعيــة تعنــى بربــط المعلومــات 

التــي يتحصــل عليهــا المتلقــي بشــبكة عالقاتــه االجتماعيــة.
النــوع األخــر وهــي االشــباعات العمليــة: وتتحقــق مــن خــالل االشــباعات الناتجــة عــن عمليــة 
االتصــال واالرتبــاط بوســيلة معينــة وال ترتبــط بمضمــون الرســالة وخصائصهــا وتشــمل: إشــباعات 
شــبه توجيهيــة تتحقــق مــن خــالل الوصــول لتخفيــف التوتــر والدفــاع عــن النفــس، وتظهــر فــي برامــج 
التســلية والترفيه. وإشــباعات شــبه اجتماعية، وتظهر عن طريق التوحد مع الشــخصيات الظاهرة 
فــي اإلعــالم، ويزيــد تحقــق مثــل هــذه االشــباعات حينمــا تكــن عالقــة الفــرد بمجتمعــه ضعيفــة ممــا 

يزيــد مــن إحساســه بالعزلــة )مــكاوي والســيد، 1998(. 

• استخدامات اإلعالم الرقمي واشباعاته:	
يعــد اإلعــالم الرقمــي بوســائله وتطبيقاتــه المختلفــة مــن البدائــل المتاحــة والخيــارات المطروحــة 
للجمهــور ليشــبع حاجاتــه معتمــدًا علــى توقعــات رســمها لنفســه، بحيــث تتصــدر منصــات التواصــل 
الوســائل اإلعالميــة  الوســائل اإلعالميــة كاختيــار إلشــباع حاجاتــه متقدمــًا علــى  االجتماعــي 
األخــرى. كمــا أن مســتخدمي منصــات التواصــل االجتماعــي أكثــر نشــاطًا ومشــاركة فــي العمليــة 
االتصاليــة بتأثيــر االتصاليــة بتأثيــر التفاعليــة التــي تتميــز بهــا وســائل االتصــال الرقمــي. مــن 
ناحيــة أخــرى، فــإن وجــود فجــوة بيــن الفئــات االجتماعيــة المختلفــة فــي اســتخدام اإلنترنــت وهــذا مــا 
يــؤدي لوجــود تبايــن فــي كثافــة االســتخدام وعاداتــه وأنماطــه وســلوكه. ويرتبــط كثافــة االســتخدام 
فــي االتصــال الرقمــي بتبــادل األدوار والتفاعليــة فــي تبــادل وجهــات النظــر والتمــاس األدلــة المؤيــدة 
أو المعارضــة خــالل فتــرة االســتخدام، وبالتالــي فــإن كثافــة اســتخدام قــد تشــير لرفــض األفــكار 

والمعانــي أو عــدم تأييدهــا فــي أحــوال مختلفــة )عبــد الحميــد، 2010(.

2 . Social Presence Theory :نظرية الحضور االجتماعي
عــرف Short, Williams, and Christie )1976( الحضــور االجتماعــي بأنــه »درجــة 
بــروز الشــخص اآلخــر فــي التفاعــل ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن بــروز العالقــات الشــخصية« . كمــا 
أضــاف هــو وزمــالءه تعريفــًا آخــر للحضــور االجتماعــي بأنــه الجــودة النســبية لوســيط االتصــال 
والــذي يتــم القيــاس بمــا يتيحــه ذلــك الوســيط مــن حميميــة وفوريــة فــي االتصــال فيســهم فــي توصيــل 
الوعــي بوجــود طــرف آخــر مشــارك فــي التفاعــل )Lowry, et al. 2006(. مــن جانــب آخــر، 
   Gunawardena )1995(تــم تنقيــح تعريــف أكثــر حداثــة لنظريــة الوجــود االجتماعــي مــن قبــل
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لتوضيح الدرجة التي ُينظر بها إلى الشــخص على أنه شــخص حقيقي »في االتصال الوســيط« 
. وعــرف الحضــور االجتماعــي بأنــه الشــعور بالحضــور النفســي لآلخريــن، ويتــم االتصــال بــدفء، 
 .)Papacharissi & Rubin, 2002( بشــكل شــخصي، فعــال، علــى نحــو عاطفــي وحســاس
كمــا عــرف Tu الشــعور بالحضــور االجتماعــي بأنــه درجــة وعــي أطــراف الحــوار ببعــض، ومــا 
 Tu, C. H.,( ينشــأ عــن ذلــك مــن تقديــر واهتمــام بتلــك العالقــة الشــخصية التــي نشــأت بينهمــا

 .)2002
وقــد قــدم Lowry وزمــالؤه تعريفــًا للحضــور االجتماعــي يتــالءم مــع بيئــة االتصــال الرقمــي »إلــى 
أي مــدى يتيــح وســيط االتصــال ألعضــاء جماعــة مــا أن يدركــوا أو يشــعروا بالحضــور الفعلــي 
لألطــراف المشــاركين معهــم فــي عمليــة االتصــال، ومــا يســتتبع ذلــك مــن تقديــر واهتمــام بالعالقــات 
التــي تنشــأ بيــن األفــراد، بالرغــم مــن حقيقــة وجودهــم فــي أماكــن مختلفــة وأن االتصــال بينهــم فــي 
 Lowry, et al, 2006, p.( »أوقــات مختلفــة، وأن جميــع تفاعالتهــم تتــم عبــر قنــوات رقميــة

.)633
ويقــال بــأن أصــول مصطلــح الفوريــة ترجــع لعلــم النفــس االجتماعــي، حيــث تتكــون أصولــه مــن 
مصطلحيــن: الفوريــة والحميميــة )Sallans, 2005(. الفوريــة »Immediacy« : الســلوكيات 
االتصاليــة التــي تســاعد علــى تعزيــز الشــعور بالقــرب»closeness« والتفاعــل اللفظــي مــع طــرف 
أخــر. الحميميــة »Intimacy« ويعــد الشــعور بالحميميــة وظيفــة تقــوم بهــا مجموعــة مــن العوامــل 
كالقــرب المكانــي، االتصــال باألعيــن، موضــوع الحــوار، وتنــاول مواضيــع شــخصية أثنــاء الحــوار. 

هناك شروط للحضور كما أشار إليها كل من بيرجون وهال وتتمثل في:
الدفء Warm : أي اإلحساس بتواجد اآلخر ومشاركته معك في الموقف االتصالي.. 1
األلفة Intimate : أي الوجود عالقة تتسم بالقوة بين الطرفين.. 2
اإلحساس  Sensitive: أي اإلحساس المتبادل بين األطراف أثناء العملية االتصالية.. 3
الشخصية Personality: أي وضوح سمات شخصية كل طرف أثناء العملية االتصالية. . 4

• الحضور االجتماعي عبر االنترنت:	
يشــير  )Fisher, 1988( و)Rew, 2002( إلــى أن الحضــور بعــد االنترنــت أضــاف نوعــًا 
آخــر للحضــور االجتماعــي المعــروف بالحضــور الجســدي فأصبــح هنــاك حضــور عقلــي وهــو 
التفاعــل االجتماعــي )عليــاء ســامي، 2007(. وكذلــك يطلــق  أثنــاء  الجســد  مــا ربــط بغيــاب 
الحضــور التقليــدي علــى الحضــور االجتماعــي قبــل ظهــور االنترنــت، بينمــا يطلــق علــى الحضــور 

االجتماعــي بعــد االنترنــت الحضــور شــبه االجتماعــي أو مــا وراء الحضــور االجتماعــي. 
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وبنــاء علــى مــا ســبق وظــف الباحــث كل المتغيــرات والعناصــر الرئيســة التــي تقــوم عليهــا نظريــة 
 Clubhouse الحضــور االجتماعــي حتــى يتمكــن مــن معرفــة وفهــم كيــف يعــي مســتخدم منصــة
بوجــود اآلخريــن المشــاركين فــي الحــوار ومــا يترتــب عليــه مــن اهتمــام باآلخريــن وبنــاء عالقــات 
شــخصية معهــم. مــن جانــب آخــر، فــإن مــدى شــعور المســتخدم بوجــود الطــرف اآلخــر وكيفيــة 
شــعوره بالحميميــة والــدفء والثقــة واالندمــاج مــع المســتخدمين، علــى الرغــم مــن أنهــم ال يحضــرون 
فــي مــكان واحــد، يجعــل منهــا فرصــة لتوظيــف كل ذلــك فــي هــذه الدراســة لفهــم مــدى إدراك 
المســتخدمين للحضــور العقلــي لآلخريــن ودور هــذه المنصــة بذلــك كبديــل للحضــور الفعلــي وجهــًا 

لوجــه.

الدراسات السابقة:
ناقشــت مجموعــة مــن الدراســات اســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعــي بيــن الشــباب الجامعــي 
مثــل دراســة جــار النبــي، زهيــر )2018( »االشــباعات المتحققــة مــن اســتخدام شــبكات التواصــل 
االجتماعــي لــدى طــالب الجامعــات الســوداني« بالتطبيــق علــى عينــة عشــوائية بلغــت )250( 
طالبــًا وخلــص لمجموعــة مــن النتائــج مــن أبرزهــا: أن الدافــع األبــرز هــو معرفــة األخبــار ومواكبــة 
األحــداث الجاريــة. كذلــك دراســة منــال منصــور )2011( »التأثيــرات المترتبــة علــى اســتخدام 
الشــباب الجامعــي لموقــع الفيــس بــوك« وأظهــرت النتائــج أن أســباب تفضيــل الموقــع يظهــر فــي 
التواصــل مــع اآلخريــن وتشــكيل مجموعــات مــن األصدقــاء والحريــة فــي عــرض اآلراء حــول 
مواضيــع مختلفــة. وبحثــت دراســة جــارح العتيبــي )2011( »اســتخدام طــالب وطالبــات الجامعــات 
الســعودية لشــبكة الفيس بوك«. بالتطبيق على )469( مفردة، وأظهرت النتائج انتشــار اســتخدام 
الفيس بوك بين الطالب الذين اهتموا بالصفحات ذات المواضيع المتنوعة ثم العاطفية. وأكدت 
أن الطقوســية وتمضيــة الوقــت جــاءت فــي المرتبــة األولــى فــي دفــع العينــة الســـتخدام الفيــس 
بــوك، يليهــا عامــل الفضــول والمشــاركة بينمــا جــاء الطقوســية وتمضيــة الوقــت كأعلــى االشــباعات 

المتحققــة تالهــا عامــل الوصــول والتواصــل. 
من جانب اخر، بحث عارف الضبع )2009( اســتخدام المراهقين بالعالم العربي للفيس بوك 
واالشباعات المتحققة. شملت عينة الدراسة )660( مفردة شملت )30( طالبًا وطالبة من جميع 
البلــدان العربيــة ال )22(. أظهــرت النتائــج ارتفــاع اســتخدام الفيــس بــوك بيــن الطــالب وكانــت 
دوافــع االســتخدام تتمثــل فــي متابعــة األخبــار ومعرفــة الجديــد ثــم التواصــل باألصدقــاء. أمــا دراســة 
نرميــن خضــر )2009( بعنــوان اآلثــار النفســية واالجتماعيــة الســـتخدام الشــباب المصــري لمواقــع 
الشــبكات االجتماعيــة بالتطبيــق علــى عينــة عمديــة متاحــة قوامهــا )68( مــن الشــباب الجامعــي 
المصــري، فقــد أظهــرت أن دافــع التســلية والترفيــه أتــى فــي مقدمــة دوافــع اســتخدام الطــالب لصفحــة 
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الفيــس بــوك. كذلــك بحثــت دراســــة منصــــور)2014( دور شــــبكات التواصــــل االجتماعــي فــــي 
تحقيــــق احتياجــات الشــــباب الجامعــي األردنــي بالتطبيــق علـــى شـــباب جامعـــة اليرمـــوك، وبلغــت 
العينــة )286( مفــردة. وأظهــرت النتائــج أن اســتخدام العينــة لشــبكات التواصــل االجتماعــي حقــق 
حاجــات مختلفــة مثــل الحاجــات المعرفيـــــــة كالحصــول علــى المعلومــات واألخبــار، والحاجــات 
الوجدانيــة، والحاجــات الشــخصية المتنوعــة، والحاجــات االجتماعيــة كالتواصــل مــع اآلخريــن، 
وأخيــرًا حاجــات الهــروب كمــلء وقــت الفــراغ. كمــا درس حاتــم العالونــة )2012( دور التواصــل 
االجتماعــي فــي حفــز المواطنيــن األردنييــن للمشــاركة فــي الحــراك الجماهيــري، بالتطبيــق علــى 
)300( مفــردة مــن النقابييــن األردنييــن. وأظهــرت النتائــج أن دوافــع االســتخدام تظهــر فــي أنهــا 

تســمح لهــم بالتواصــل مــع األصدقــاء وتتيــح الفرصــة للتعبيــر عــن الــرأي.
تأثيــر المنصــات والشــبكات االجتماعيــة علــى  الباحثيــن  فــي الجهــة األخــرى، درس بعــض 
العالقــات االجتماعيــة والحضــور االجتماعــي مثــل دراســة عمــرو أســعد )2011( العالقــة بيــن 
استخدام الشباب المصري لمواقع الشبكات االجتماعية وقيمهم المجتمعية. وبلغت عينة الدراسة 
)139( مقطع فيديو لموقع اليوتيوب وشملت العينة )202( صفحة شخصية لطالب الجامعات 
المصريــة فــي موقــع الفيــس بــوك واليوتيــوب. وأكــدت النتائــج أن مجموعــات النقــاش الترفيهيــة 
تقدمــت علــى مجموعــات النقــاش الدينيــة واالجتماعيــة، وجــاء دافــع التعــرف علــى أشــخاص جــدد 
ثــم دافــع التعلــم والمعرفــة فــي مقدمــة دوافــع االســتخدام. كمــا درســت إيمــان عبــد المنعــم )2020( 
اســتخدام الجمهــور المصــري لتطبيــق WhatsApp، وعالقتــه بالتفاعــل االجتماعــي بالتطبيــق 
علــى عينــة عشــوائية بلغــت )400( مفــردة مــن الجمهــور المصــري. وتوصلــت النتائــج إلــى 
أن ) % 90(  مــن المبحوثيــن يســتخدمون التطبيــق بشــكل يومــي، وأعــرب )%35.8( أن هــذا 
  Sornam Ally. S and Joicy. J التطبيــق يغنــي عــن زيــارة األســرة والعائلــة. وتذكــر دراســة
عــن اســتخدام تطبيــق الواتــس اب حســب وجهــة نظــر طــالب االمتيــاز )2018( والتــي اســتخدمت 
أســلوب المســح وشــملت العينــة )100( مفــردة مــن طــالب كليــة Heber Bishop، وأكــدت 
النتائــج أن تطبيــق الواتــس اب يســاعد علــى مشــاركة المعلومــات واألفــكار مــع األصدقــاء ويســاعد 

علــى الحفــاظ علــى العالقــات االجتماعيــة.  
كذلــك هدفــت دراســة  Sana  Sahida )2019( لتحليــل المحادثــات فــي تطبيــق الواتــس اب 
للتعــرف علــى طبيعــة الحــوار بيــن الطلبــة واألســاتذة. طبقــت هــذه الدراســة علــى )50( محادثــة 
خاصــة وجماعيــة لمــدة )15( يومــًا ل)25( طالــب و)25( أســتاذ. وأظهــرت النتائــج أن التطبيــق 
يســتخدم للترفيــة والتســلية والتواصــل مــع األقــارب واألهــل واألصدقــاء وكذلــك لبنــاء العالقــات 
الشــخصية. وأكــدت دراســة Noveen Kumar )2016( عــن »اســتخدام تطبيــق محادثــات 
فــي  الواتــس اب  الواتــس اب والتأثيــرات« والتــي طبقهــا علــى )136( مفــردة مــن مســتخدمي 
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إقليــم شــمال الهنــد. وأظهــرت النتائــج أن التطبيــق يســاهم فــي خلــق درجــة عاليــة مــن االنتمــاء 
والحميميــة بيــن األصدقــاء وأن مــن دوافــع اســتخدام الشــباب تبــادل المعلومــات. وأجــرى يوســف 
ايــادات )2016( دراســة عــن »اســتخدام طــالب علــوم الحاســب وتقنيــة المعلومــات فــي جامعــة 
اليرمــوك لتطبيــق الواتــس اب«.  وطبقــت علــى )180( مفــردة وأظهــرت النتائــج أن )%70( مــن 
العينــة يســتخدمونه يوميــًا وأن مــن أبــرز مزايــا التطبيــق انــه يســاعد علــى الترفيــه والتســلية وتبــادل 
وجهــات النظــر والمســاهمة فــي نشــر المعرفــة والمعلومــة وتكويــن صداقــات جديــدة. أمــا دراســة 
Samir Tarun Kumar Singhal, Sonica Rautela )2018( عــن الواتســاب وتأثيراتــه 
علــى الحيــاة االجتماعيــة للشــباب. فقــد هدفــت لمعرفــة دوافــع اســتخدام الواتــس اب وأســباب انتشــاره 
وتــم تطبيــق علــى )200( مفــردة مــن الشــباب. وأكــدت الدراســة أن التطبيــق يســاعد علــى تلبيــة 

الحاجــات االجتماعيــة ويمنحهــم فرصــة البقــاء علــى اتصــال مــع أصدقائهــم وأحبائهــم.  

التعليق على الدراسات السابقة:
وجــود زخــم كبيــر مــن دراســات اســتخدام منصــات التواصــل االجتماعــي واالشــباعات المتحققــة 
يؤكد أهمية معرفة أسباب استخدام الجمهور لمنصة أو شبكة معينة. وعدم وجود دراسة تناولت 
اســتخدامات منصــة Clubhouse وتحديــدًا فــي المملكــة العربيــة الســعودية يؤكــد حداثــة هــذه 
الدراســة وأهميــة القيــام بإجرائهــا لمعرفــة مــدى تشــابه واختــالف اســتخدام هــذا التطبيــق مــع منصــات 

التواصــل االجتماعــي الســابقة واالشــباعات المتحققــة منهــا. 
دوافــع  معرفــة  علــى  ينصــب  اهتمامهــا  يجــد  الســابقة  للدراســات  الباحــث  تتبــع  خــالل  ومــن 
المســتخدمين الســتخدام تلــك المنصــات والشــبكات االجتماعيــة، وإلــى أي مــدى حقــق اســتخدامها 
االشــباعات المطلوبــة. وتبيــن النتائــج أن دراســة اســتخدام المنصــات والشــبكات االجتماعيــة يكــون 
عــادة مدفوعــًا بأســباب متنوعــة مثــل البحــث عــن المعلومــات والتواصــل مــع األصدقــاء والترفيــه 
والتســلية، وكذلــك ظهــرت مجموعــة مــن االشــباعات المتكــررة مثــل الحصــول علــى معلومــات 

وأخبــار والتواصــل مــع األصدقــاء والتســلية والهــروب مــن المشــاكل.
 ويتضــح مــن مراجعــة الدراســات الســابقة أنــه لــم تتــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية دراســة 
اســتخدام المنصــات والشــبكات االجتماعيــة وعالقتهــا بالحضــور االجتماعــي، مــن حيــث تكويــن 
الصداقــات واإلحســاس باالندمــاج والــدفء االجتماعــي والتعبيــر عــن الــرأي والحــوار مــع اآلخريــن، 
باالســتناد إلــى نظريــة الحضــور االجتماعــي. وممــا ال شــك فــإن مــا قدمتــه الدراســات الســابقة 
مــن تراكــم معرفــي ســهل علــى الباحــث كثيــرًا وســاعده فــي بنــاء منهــج هــذه الدراســة وفــي صياغــة 
تســاؤالتها وأهدافها وإعداد أداة الدراســة وتفســير نتائجها ومقارنة نتائجها بنتائج الدراســات الســابقة.
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نوع ومنهج الدراسة وأداتها:
تنتهج هذه الدراســة منهج المســح اإلعالمي وأســلوب المقارنة المنهجية حيث أن المنهج المســحي 
يعد من أبرز المناهج المستخدمة في حقل الدراسات الوصيفة والبحوث اإلعالمية ويستهدف دراسة 
ظاهــرة محــددة وهــي اســتخدام الســعوديين لمنصــة Clubehouse واالشــباعات المتحققــة والحضــور 
االجتماعــي. ويــرى عبــد الحميــد )2004( أن منهــج المســح يعــُد نموذجــًا معياريــًا لخطــوات جمــع 
البيانــات مــن المفــردات البشــرية، ويســتهدف توثيــق الوقائــع والحقائــق الحاليــة ويهتــم بوصــف حجــم 
الجمهــور وتركيبتــه، وتصنيــف دوافعــه وحاجاتــه ومعاييــره االجتماعيــة والثقافيــة باإلضافــة لألنمــاط 

الســلوكية ودرجــات شــدتها ومســتوى التفضيــل واالهتمــام بهــا. 

أداة الدراسة:
استخدم الباحث االستبانة أداة للحصول على المعلومات الرئيسية من عينة الدراسة من المبحوثين 

السعوديين مستخدمي التطبيق، وقد قسم الباحث محاور األداة إلى خمسة أقسام:
الجزء األول: مخصص للسمات الديموغرافية ألفراد العينة )النوع، السن، الدخل الشهري، المؤهل 

العلمي، والمهنة(.
الجــزء الثانــي: وتــم تخصيصــه لمعرفــة طبيعــة اســتخدام الســعوديين للكلــوب هــاوس )منصــات 
الشــبكات االجتماعي، مدى االســتخدام، معدل االســتخدام، نوع االســم المســتخدم، اللغة المســتخدمة، 

النــوادي المتابعــة، الموضوعــات المتابعــة، مســتوى االســتخدام، وتأثيــر االســتخدام(.
الجزء الثالث: دوافع االستخدام شملت ثالث مجموعات )طقوسية، نفعية، وتوجيهية(.

الجزء الرابع: االشــباعات المتحققة، شــملت ثالث مجموعات شــملت ثالث مجموعات )طقوســية، 
نفعية، وتوجيهي(.

الجــزء الخامــس: الحضــور االجتماعــي ويتعلــق بالــدفء، والعالقــات الشــخصية، وانشــاء عالقــات 
اجتماعيــة وصداقــات والمحافظــة عليهــا. 

مجتمع الدراسة والعينة:
المجتمــع األصلــي لهــذه الدراســة هــم جميــع الســعوديين المســتخدمين للكلــوب هــاوس، والمجتمــع 
األصلــي هــو مــا حــدده عبــد الحميــد )2004( بأنــه المجتمــع األكبــر، أو مجمــوع المفــردات التــي 
يســتهدفها الباحــث بالدراســة لتحقيــق نتائــج مطلوبــة. واعتمــد الباحــث فــي هــذه الدراســة علــى العينــة 
المتاحــة ألن المســح اإللكترونــي ال يســمح بإمكانيــة ســحب العينــة العشــوائية مــن مجتمــع العينــة وقــد 
بلــغ حجــم العينــة )223( مفــردة، مــن خــالل تصميــم المســح اإللكترونــي )Online Survey( علــى 
موقع )Google Drive(. حيث تم توزيع رابط االستبانة عبر موقع التواصل االجتماعي »تويتر«. 
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تحليل المعلومات:
قــام الباحــث باســتخدام برنامــج الحــزم اإلحصائيــة )SPSS( لتحليــل ومعالجــة البيانــات التــي 

توصلــت لهــا الدراســة باألســاليب اإلحصائيــة التاليــة:
معامل االرتباط بيرسون: للتأكد من الصدق البنائي واالتساق الداخلي ألداة الدراسة. . 1
معامل الثبات الفاكرونباخ: ليتم احتساب ثبات كل محور من محاور هذه الدراسة.. 2
التوزيعات التكرارية والنســب المئوية للتعرف على الخصائص الشــخصية والوظيفية لمجتمع . 3

الدراســة لمعرفة تكرارات إجابات المبحوثين.
والمتوســط . 4 الدراســة  أداة  مــن عبــارات  تحقــق كل عبــارة  مــدى  لقيــاس  الحســابي  المتوســط 

اإلجمالــي )العــام( لــكل محــور مــن محــاور االســتبانة وكذلــك المتوســط الحســابي لالســتبانة ككل 
المعيــاري.  واالنحــراف 

اختبار مربع كاي )كا2(.. 5
داللــة . 6 ذات  فــروق  وجــود  مــدى  لبيــان   )One Way Enova( األحــادي  التبايــن  تحليــل 

الدراســة. جوانــب  ببعــض  تتعلــق  المبحوثيــن  إجابــات  بيــن  إحصائيــة 

إجراءات الصدق والثبات:
عــرض الباحــث االســتبانة علــى خمســة مــن المحكميــن )ملحــق1(، مــن األســاتذة المختصيــن 
للحكــم عليهــا والذيــن أبــدوا مجموعــة مــن المالحظــات الدقيقــة وقــام الباحــث بإجــراء بعــض 
التعديــالت المطلوبــة، كمــا قــام الباحــث بتجريــب تطبيــق االســتبانة علــى عينــة بلغــت 40 مفــردة 
مــن عينــة الدراســة بهــدف التعــرف علــى مــدى وضــوح وســهولة فهــم األســئلة والعبــارات ومعــدل 
للتطبيــق.  قابلــة  لالســتبانة  نهائيــة  الباحــث بصياغــة  قــام  ذلــك  مــن  التأكــد  وبعــد  اســتجابتهم 
ولقيــاس الصــدق الداخلــي اســتخدم الباحــث معامــل االرتبــاط »بيرســون« بيــن كل فقــرة مــن 
فقــرات االســتبيان وإجمالــي الدرجــة الكليــة للمحــور الــذي تنتمــي لــه الفقــرة. وقــد أظهــرت النتائــج 
أن جميــع معامــالت ارتبــاط عبــارات الدراســة بالمحــور المنتميــة إليــه كانــت دالــة عنــد مســتوى 

)0,01( وعنــد مســتوى )0,05(. 
وللتأكــد مــن ثبــات اســتبانة هــذه الدراســة، اســتخدم الباحــث معامــل )الفــا كرومبــاخ( لحســاب 
الثبــات لمحــاور الدراســة علــى العينــة االســتطالعية المكونــة مــن 40 فــردًا حيــث أكــدت النتيجــة 
أن االســتبانة تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الثبــات تراوحــت بيــن )0,84( لمحــور مــدى االهتمــام 
بالموضوعــات التــي تناقــش فــي غــرف الكلــوب هــاوس و)0.92( لمحــور دوافــع االســتخدام، 
و)0,96( لمحور االشــباعات وكذلك )0,98( لمحور مدى إســهام اســتخدام الكلوب هاوس في 
تحقيــق حضــور الجمهــور االجتماعــي، وهــذا يشــير إلــى ثبــات أداة الدراســة وصالحيتهــا للتطبيــق.
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جدول رقم )1( معامالت ثبات ألفا كرونباخ لمحاور االستبانة
)العينة االستطالعية: ن=40(

عدد المحور
البنود

معامل ثبات 
ألفا كرونباخ

130.84مدى االهتمام بالموضوعات التي تناقش في غرف الكلوب هاوس

190.92الدوافع التي تجعل الجمهور يقبلون على استخدام الكلوب هاوس

190.96مستوى االشباعات التي حصل عليها الجمهور من استخدام الكلوب هاوس

210.98مدى إسهام استخدام الكلوب هاوس في تحقيق حضور الجمهور االجتماعي

نتائج الدراسة:
أواًل: السمات الديموغرافية 

توضــح الجــداول التاليــة الســمات الديموغرافيــة لعينــة الدراســة التــي شــملت المتغيــرات التاليــة: 
النــوع، العمــر، المســتوى التعليمــي، المهنــة، الســن، الدخــل الشــهري، والمؤهــل العلمــي.

1- النوع: 
جدول رقم )2( توزيع أفراد العينة وفقًا للنوع

النسبةالعددالنوع

14163.2ذكر

8236.8أنثى

223100.0المجموع

  
يبين الجدول رقم )2( أن )%63,2( من المبحوثين ذكور، مقابل )%36,8( إناث. ويعكس 
ذلــك حالــة تفــاوت فــي تمثيــل النــوع االجتماعــي فــي العينــة ويمكــن تبريــر تراجــع نســبة تمثيــل المــرأة 
بالنظــر الــى طبيعــة الســمات السوســيوـ ثقافيــة للمجتمــع الســعودي، التــي تحــول دون دخــول المــرأة 
فــي حــوار مباشــر مــع اآلخريــن علــى منصــة كلــوب هــاوس. كمــا أن هــذه النســبة تتوافــق مــع نســبة 
الذكــور التــي تتفــوق علــى اإلنــاث فــي التعــداد العــام للمملكــة العربيــة الســعودية للعــام 2020. 
وتتوافــق هــذه الدراســة مــع نســب المســتخدمين فــي دراســات ســعودية أخــرى مثــل دراســتي )العتيبــي 

2011، والعتيبــي 2019( لمنصــات التواصــل االجتماعــي الفيــس بــوك وتويتــر.
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2- السن: 
جدول رقم )3( توزيع أفراد العينة وفقًا للسن

النسبة المئوية العدد المرحلة العمرية م

1,3% 3 أقل من 20 سنة 1

27,4% 61 من 20 إلى أقل من 30 سنة 2

37,2% 83 من 30 إلى أقل من 40 سنة 3

25,1% 56 من 40 إلى أقل من 50 سنة 6

6,3% 14 من 50 إلى أقل من 60 سنة 7

2,7% 6 أكثر من 60 سنة 8

100% 223 المجموع 9

يبيــن الجــدول رقــم )3( أن )%37,2( مــن أفــراد العينــة أعمارهــم مــن 30 إلــى 40 ســنة، 
وأن )%27,4( أعمارهــم مــن 20 إلــى 30 ســنة، فــي حيــن بلغــت نســبة مــن أعمارهــم مــن 
40 إلــى 50 ســنة )%25,1(. ونالحــظ أن الفئــة أقــل مــن عشــرين عامــًا جــاءت أقــل الفئــات 
حيــث بلغــت )%1,3(. تعكــس هــذه النتائــج الخارطــة الديموغرافيــة لمجتمــع الدراســة، إذ يتســم 
المجتمــع الســعودي بأنــه مجتمــع فتــي، نظــرا الرتفــاع نســبة فئــة الشــباب فــي المجتمــع، وهــذه 
الفئــات العمريــة هــي األكثــر اهتمامــا ومتابعــة لألحــداث واالكثــر اتصــاال بتكنولوجيــا االتصــال 

الحديثــة. والمعلومــات 

3- المستوى التعليمي:
جدول رقم )4( توزيع أفراد العينة وفقًا للمستوى التعليمي

النسبةالعددالمستوى التعليمي

3013.5أقل من بكالوريوس

10948.9بكالوريوس

8437.7أعلى من بكالوريوس

223100.0المجموع

يبيــن الجــدول رقــم )4( أن مؤهــل البكالوريــوس يعــد أكثــر المؤهــالت التــي يحملهــا أفــراد العينــة 
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بينمــا جــاءت نســبة مــن  الدكتــوراه،  الماجســتير أو  بنســبة )%48,9(، و)%33,2( يحملــون 
يحمــل مؤهــل أقــل البكالوريــوس كأقــل نســبة بـــ )%13,5(.  وتعكــس بيانــات الجــدول نخبويــة 
عينــة الدراســة، إذ أن %86 مــن المبحوثيــن هــم مــن حملــة الشــهادات الجامعيــة والدرجــات 
األكاديميــة العليــا. ويأتــي ذلــك انعكاســا لسياســة مجانيــة التعليــم فــي المملكــة، وانتشــار المؤسســات 

األكاديميــة، وتشــجيع البحــث العلمــي.

4- المهنة:
جدول رقم )5( توزيع أفراد العينة وفقًا للمهنة

النسبةالعددالمهنة

10346.2موظف حكومي/ موظفة حكومية

4017.9موظف/ موظفة قطاع خاص

3013.5طالب/ طالبة

5022.4ال يعمل/ ال تعمل

223100.0المجموع

يبيــن الجــدول رقــم )5( أن )%46,2( مــن العينــة موظفيــن حكومييــن، ومــا نســبته )17,9%( 
موظفــي وموظفــات القطــاع الخــاص، أمــا نســبة الطــالب والطالبــات فبلغــت )%13,5(. ويالحــظ 
ورود مــا نســبته )%22,4( مــن العينــة غيــر عامليــن، ويرجــع ذلــك إلــى أن بعــض المبحوثــات 

هــن ربــات منــازل باإلضافــة إلــى فئــة المبحوثيــن ممــن بلغــوا أجــل التقاعــد. 
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ثانيًا: طبيعة استخدام Clubhouse والشبكات االجتماعية 
مدى استخدام الشبكات والمنصات االجتماعية:. 1

جدول رقم )6( توزيع أفراد العينة وفقًا لمدى
 استخدامهم للشبكات والمنصات االجتماعية

شبكات التواصل م
المتوسط أبدًانادرًاأحيانًاغالبًادائمًااالجتماعي

الحسابي
االنحراف 
المعياري

يب
ترت

ال

الفيس بوك1
11122855117ت

1.861.147
%4.95.412.624.752.5

تويتر2
828142153ت

4.000.972
%36.836.318.86.71.3

سناب شات3
6563503015ت

3.601.234
%29.128.322.413.56.7

الواتس اب4
104822584ت

4.230.911
%46.636.811.23.61.8

انستقرام5
2746635532ت

2.911.235
%12.120.628.324.714.3

تيلجرام6
930686452ت

2.461.116
%4.013.530.528.723.3

اليوتيوب7
706362199ت

3.741.113
%31.428.327.88.54.0

3.260.60المتوسط العام* 

يبيــن الجــدول رقــم )6( أن الواتــس اب احتلــت الصــدارة فــي االســتخدام بمتوســط )4.23( 
وجــاء موقــع التدويــن المصغــر تويتــر ثانيــا بمتوســط )4.00(، بينمــا أتــى موقــع يوتيــوب ثالثــًا 
بمتوســط )3.74(. وعلــى العكــس مــن ذلــك، جــاءت شــبكات التواصــل االجتماعــي الفيــس بــوك 
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وتيلجــرام وانســتجرام فــي نهايــة قائمــة المنصــات والشــبكات االجتماعيــة باعتبارهــا األقــل اســتخداما 
لــدى عينــة الدراســة. ويفضــل المجتمــع الخليجــي والســعودي علــى وجــه التحديــد اســتخدام تويتــر 
وواتســاب علــى بقيــة المنصــات والشــبكات االجتماعيــة للتواصــل ومناقشــة القضايــا وللحصــول 

علــى المعلومــات أيضــا.

2 .:Clubhouse استخدام

جدول رقم )7( توزيع أفراد العينة وفقُا 
Clubhouse لمدى استخدام لتطبيق

النسبةالعدداإلجابة

5122.9على فترات متقطعة

52.2شهريًا

2611.7أسبوعيًا

14163.2يوميًا

223100.0المجموع

يبيــن الجــدول رقــم )7( أن )%63,2( مــن العينــة يســتخدمون Clubhouse بشــكل يومــي، 
وأن )%22,9( يســتخدمون Clubhouse بشــكل متقطــع. ويعنــي ذلــك أن المنصــة تحظــى 
بإقبــال الجمهــور الســعودي واســتخدامه لهــا فــي التواصــل ومناقشــة القضايــا. ولعــل طبيعتهــا 
التواصليــة التــي تتيــح للمســتخدمين الحصــول علــى المــكان والزمــان االفتراضييــن للحديــث مــع 
بعــض، كبديــل عــن الفضــاءات الطبيعيــة والمجالــس االجتماعيــة التــي اعتــاد المجتمــع الســعودي 
علــى اإللتقــاء والتواصــل مــن خاللهــا، خصوصــا مــع مــا تشــكله جائحــة كورونــا مــن تحــد لمثــل 

تلــك اللقــاءات التواصليــة والمجالــس االجتماعيــة.  



املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال - العدد ٣٣   ابريل/ يونيو ٢٠٢١ 

131

3 .:Clubhouse الوقت الذي تمضيه في استخدام

جدول رقم )8( توزيع أفراد العينة وفقُا 
Clubhouse لحجم استخدام تطبيق

النسبةالعددالوقت

4620.6أقل من ساعة

2410.8ساعة

4922.0من ساعة إلى أقل من ثالث ساعات

4821.5من ثالث ساعات إلى أقل من ست ساعات

5625.1ست ساعات فأكثر

223100.0المجموع

يبيــن الجــدول رقــم )8( أن )%25,1( يســتخدمون Clubhouse أكثــر مــن 6 ســاعات، و 
)%22( يســتخدمونه لمــدة مــن ســاعة إلــى ثــالث ســاعات. وجــاءت مــدة ســاعة كأقــل النســب ب 
)%10,8(. ويعكــس ذلــك كثافــة التعــرض للمنصــة اذ أن اغلبيــة المبحوثيــن يقضــون أكثــر مــن 
ســاعة فــي الحديــث والنقــاش علــى المنصــة، ونحــو النصــف منهــم أكــدوا اســتخدامهم ألكثــر مــن 
ثــالث ســاعة، فيمــا ذكــر ربــع العينــة انهــم يمضــون أكثــر مــن ســت ســاعات، وهــو وقــت تعــرض 

طويــل يهــدره الفــرد فــي التواصــل االفتراضــي.

4 .:Clubhouse كم عدد األسماء المستخدمة في

جدول رقم )9( توزيع أفراد العينة وفقُا السم واحد أو أكثر
النسبةالعدداإلجابة

2611.7نعم

19788.3ال

223100.0المجموع

يبيــن الجــدول رقــم )9( أن مــا نســبته )%88,3( مــن المبحوثيــن عينــة الدراســة لديهــم حســاب 
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واحــد فقــط علــى منصــة كلــوب هــاوس وبإســم واحــد، فيمــا يســتخدم مــا نســبته )%11,7( أكثــر 
مــن اســم أو حســاب علــى المنصــة. وتعكــس هــذه النتيجــة الطبيعــة التواصليــة التــي تتســم بهــا 
عينــة الدراســة مــن حيــث الوضــوح والشــفافية بنســبة كبيــرة، ويعــزز ذلــك نتيجــة الجــدول التالــي 

التــي تظهــر اســتخدام المبحوثيــن هويــات افتراضيــة حقيقيــة ام مســتعارة. 

5 .:Clubhouse طبيعة االسم المستخدم في

جدول رقم )10( توزيع أفراد العينة 
وفقُا الستخدام اسم حقيقي واسم مستعار

النسبةالعددنوع االسم

16574.0حقيقي

4017.9مستعار

188.1حقيقي ومستعار

223100.0المجموع

يبيــن الجــدول رقــم )10( أن نحــو ثالثــة أربــاع المبحوثيــن أي مــا نســبته )%74( يســتخدمون 
 ،Clubhouse هويــات افتراضيــة حقيقيــة فــي تواصلهــم باآلخريــن علــى منصــة كلــوب هــاوس
وتعبــر هــذه النســبة عــن قــدر عــال مــن شــفافية التواصــل فــي الفضــاء االفتراضــي، كمــا تعطــي 
مؤشــرا علــى جــودة الحــوار والنقــاش وتبــادل اآلراء واألفــكار ومناقشــتها بعالنيــة فــي المجــال العــام 
االفتراضــي. وفيمــا بلغــت نســبة مــن يســتخدمون اســمًا مســتعارًا علــى المنصــة )%17,9( فــإن 
آخريــن مــن المبحوثيــن أكــدوا اســتخدامهم بشــكل مــزوج اســما حقيقيــا واخــر مســتعار، وبلغــوا 
مــا نســبته )%8,1(. ويمكــن تبريــر ذلــك بقلــق البعــض مــن خــوض النقــاش وتعــارض رأيــه مــع 

المجمــوع العــام لــآلراء.
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6 .:Clubhouse اللغة المستخدمة في

جدول رقم )11( توزيع أفراد العينة وفقًا للغة المستخدمة
النسبةالعدداللغة المستخدمة

16172.2اللغة العربية

62.7اللغة اإلنجليزية

5625.1اللغتين العربية واإلنجليزية

223100.0المجموع
يبين الجدول رقم )11( لغة االستخدام التي يعتمدها المبحوثون عينة الدراسة على المنصة، 
وتظهــر بيانــات الجــدول أن مــا نســبته )%72( يســتخدمون اللغــة العربيــة فــي تواصلهــم باآلخريــن 
عبــر منصــة كلــوب هــاوس Clubhouse, فيمــا أكــد مــا نســبته )25 %( أنهــم يســتخدمون 
اللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة، وجــاء أخيــرًا مــن يســتخدمون اللغــة االنجليزيــة بمــا نســبته )6%(. 
وهــذه النتيجــة منطقيــة للغايــة بالنظــر الــى لغــة التواصــل فــي المجتمعــات العربيــة، وهــي اللغــة 

العربيــة، وطبيعــة الفضــاءات التواصليــة التــي ينخــرط فيهــا المبحوثــون عينــة الدراســة.

7 .:Clubhouse طبيعة النوادي في

جدول رقم )12( توزيع أفراد العينة 
وفقًا الهتمامات النوادي التي ينخرطون فيها

النسبة*العددنوع األندية

14565سياسية

7131.8اقتصادية

4118.4رياضية

14062.8اجتماعية

10948.9ثقافية

4319.3الدينية

156.7العاطفية

6428.7التعليمية
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125.4األمنية

94.0عسكرية

5122.9إعالمية

4620.6العلمية والتقنية

3616.1الصحية

223عدد العينة

          * النسبة لعدد أفراد العينة

يبيــن الجــدول رقــم )12( توزيــع أفــراد العينــة وفقــًا الهتمامــات النــوادي التــي ينخرطــون فيهــا، 
ويتضــح مــن بيانــات الجــدول أن مــا نســبته )%65( مــن أفــراد العينــة هــم أعضــاء فــي النــوادي 
السياســية علــى منصــة كلــوب هــاوس، كأكثــر األنديــة اســتقطابا لألفــراد واألكثــر نشــاطا، يليهــا فــي 
المرتبــة الثانيــة النــوادي االجتماعيــة التــي انخــرط فيهــا مــا نســبته )%63( مــن المبحوثيــن عينــة 
الدراســة، أمــا ثالثــًا فجــاءت النــوادي الثقافيــة بمــا نســبته )%49(. فــي المقابــل، جــاءت األنديــة 
األقــل انتســابًا مــن قبــل أفــراد عينــة الدراســة هــي األنديــة العســكرية بمــا نســبته )%4( واألنديــة 

التعليميــة بمــا نســبته )%5( واألنديــة العاطفيــة بمــا نســبته )6.7%(.
تبــرز هــذه النتيجــة أمريــن، األول اســتحواذ المنتديــات السياســية علــى اهتمــام أفــراد العينــة يعكــس 
االنشــغال الكبير بمناقشــة قضايا الشــأن السياســي وتطورات األحداث والتحوالت الجيواســتراتيجية 
التــي تشــهدها المنطقــة العربيــة ومنطقــة الخليــج العربــي، فضــال عــن مركزيــة الــدور السياســي 
للمملكــة العربيــة الســعودية فــي معــادالت السياســة الدوليــة. واألمــر اآلخــر، هــو تركــز االنخــراط 
فــي المنتديــات السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة يؤكــد مــا ســبق االشــارة اليــه بــأن منتديــات كلــوب 
هــاوس باتــت تشــكل فضــاًء تواصليــا بديــال ألفــراد العينــة عــن المجالــس االجتماعيــة علــى أرض 

الواقــع، خصوصــا فــي ظــل صرامــة اجــراءات الحجــر الذاتــي لمواجهــة تفشــي جائحــة كورونــا.
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8 .:Clubhouse الموضوعات المتابعة في

جدول رقم )13( مدى اهتمام المبحوثين بموضوعات النقاش في غرف الكلوب هاوس

المتوسط أبدًانادرًاأحيانًاغالبًادائمًاالموضوعاتم
الحسابي

االنحــراف 
الترتيبالمعيــاري

السياسية1
5369431246ت

3.321.432
%23.830.919.35.420.6

االقتصادية2
1347585154ت

2.611.224
%5.821.126.022.924.2

الرياضية3
14174437111ت

2.041.2510
%6.37.619.716.649.8

االجتماعية4
3473712817ت

3.351.121
%15.232.731.812.67.6

الثقافية5
2659734223ت

3.101.153
%11.726.532.718.810.3

الدينية6
1227645961ت

2.421.177
%5.412.128.726.527.4

7
5113058119تالعاطفية

1.771.0112
%2.24.913.526.053.4

تعليمية8
2034624661ت

2.581.285
%9.015.227.820.627.4

أمنية9
4183851112ت

1.881.0711
%1.88.117.022.950.2

عسكرية10
4153034140ت

1.701.0513
%1.86.713.515.262.8

إعالمية11
2140394380ت

2.461.386
%9.417.917.519.335.9

العلمية 12
والتقنية

1829484781ت
2.351.318

%8.113.021.521.136.3
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المتوسط أبدًانادرًاأحيانًاغالبًادائمًاالموضوعاتم
الحسابي

االنحــراف 
الترتيبالمعيــاري

الصحية13
823475986ت

2.141.159
%3.610.321.126.538.6

2.440.63المتوسط* العام

* المتوسط الحسابي من 5 درجات

يبيــن الجــدول رقــم )13( اهتمــام المبحوثيــن بموضوعــات النقــاش فــي غــرف الكلــوب هــاوس، 
ويظهــر أن الموضوعــات االجتماعيــة والسياســية كانتــا أكثــر الموضوعــات اهتمامــا ومتابعــة مــن 
قبــل أفــراد عينــة الدراســة. فقــد جــاءت الموضوعــات االجتماعيــة فــي المرتبــة األولــى بمتوســط 
)3.35( والتــي تعكــس انشــغال أفــرا المجتمــع بقضايــا البيئــة االجتماعيــة التــي ينتمــون اليهــا، 
المرضــى،  بمســاعدة  المجتمــع، والتكافــل االجتماعــي،  أفــراد  بيــن  الطــالق والتعــاون  كقضايــا 
والمعســرين عــن ســداد الديــون، فيمــا جــاءت الموضوعــات السياســية فــي المرتبــة الثانيــة بمتوســط 
)3.32(، والتــي تتنــاول عــادة قضايــا الشــأن السياســي فــي المنطقــة العربيــة وتهديــدات األمــن 
اإلقليمــي. وفــي المرتبــة الثالثــة، جــاءت الموضوعــات الثقافيــة بمتوســط )3.10(، والتــي تبــرز 

المســاجالت األدبيــة والفكريــة والمنتــوج االبداعــي الغزيــر.
كأقــل  األمنيــة والعاطفيــة والعســكرية  الموضوعــات  جــاءت  فقــد  ذلــك،  مــن  النقيــض  وعلــى 
الموضوعــات اهتمامــا ومتابعــة علــى التوالــي. ويمكــن تبريــر ذلــك بالنظــر إلــى نخبويــة عينــة 
الدراســة التــي لــن تكــون الموضوعــات العاطفيــة ضمــن انشــغاالتها واهتماماتهــا الفكريــة، كمــا 
أنهــا تنــأى بمكانتهــا العلميــة والفكريــة أن تنخــرط فــي المنتديــات العاطفيــة التــي تتســم بالمراهقــة 
الشــخصية عــادًة. كمــا أن انخفــاض االهتمــام بالموضوعــات األمنيــة والعســكرية فذلــك راجــع 
الســتقرار األوضــاع األمنيــة والعســكرية بالمملكــة وعــدم وجــود مــا يثيــر االهتمامــات بالشــأن 

األمنــي والعســكري أو تصدرهــا قضايــا النقــاش العــام أثنــاء فتــرة تطبيــق الدراســة.
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9. تأثير استخدام Clubhouse على استخدام المنصات والشبكات االجتماعية:

جدول رقم )14( مدى تأثير تطبيق كلوب هاوس
 على استخدام لشبكات التواصل االجتماعي

النسبةالعددمدى التأثير

6328.3غير مؤثر

8939.9إلى حد ما

7131.8إلى حد كبير

223100.0المجموع

يبيــن الجــدول رقــم )14( اتجاهــات المبحوثيــن عينــة الدراســة بشــأن مــدى تأثيــر اســتخدامهم 
تطبيــق كلــوب هــاوس علــى اســتخدامهم لشــبكات التواصــل االجتماعــي، وتظهــر بيانــات الجــدول 
علــى  للتطبيــق  تأثيــر  وجــود  تأكيــد  إلــى  يذهبــون  المبحوثيــن  مــن   )71.7%( نســبته  مــا  أن 
اســتخدامهم المنصــات االجتماعيــة األخــرى، مــع وجــود تفــاوت ملحــوظ بيــن المبحوثيــن مــن حيــث 
درجــة التأثيــر، يعتقــد مــا نســبته )%31,8( مــن المبحوثيــن أن التطبيــق كان مؤثــرا إلــى حــد كبيــر 
علــى اســتخدامهم المنصــات والشــبكات االجتماعيــة األخــرى، فيمــا يــرى مــا نســبته )39,9%( 
أنهــا مؤثــرة إلــى حــد مــا. وفــي الجانــب اآلخــر، ال يــرى مــا نســبته )%28,3( مــن المبحوثيــن أنــه 

كان ذا تأثيــر علــى اســتخدامهم المنصــات والشــبكات االجتماعيــة األخــرى.

Clubhouse ثالثًا: دوافع استخدام

Clubhouse جدول رقم )15( توزيع أفراد العينة وفقًا لدوافع استخدام

موافق العباراتم
غير موافقبشدة

المتوسط ال أبدًاموافق
الحسابي

االنحراف 
الترتيبالمعياري

لتمضية وقت 1
الفراغ

621042928ت
2.900.956

%27.846.613.012.6

لتعودي عليها2
38746348ت

2.461.0113
%17.033.228.321.5
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موافق العباراتم
غير موافقبشدة

المتوسط ال أبدًاموافق
الحسابي

االنحراف 
الترتيبالمعياري

للتسلية والترفيه3
481093432ت

2.780.9510
%21.548.915.214.3

للتغلب على 4
الشعور بالوحدة

40704568ت
2.371.1015

%17.931.420.230.5

الرتفاع سقف 5
الحرية فيها

46724857ت
2.481.0912

%20.632.321.525.6

6
للمشاركة في 
نقاش مختلف 

القضايا

72933325ت
2.950.962

%32.341.714.811.2

7

إلسماع صوتي 
ورأيي لآلخرين 

نحو القضايا 
المختلفة

52765144ت

2.611.0511
%23.334.122.919.7

للدفاع عن قضايا 8
الوطن

114503128ت
3.121.071

%51.122.413.912.6

9
لفضح الشائعات 

واألكاذيب عن 
قضايا الوطن

98503936ت
2.941.123

%43.922.417.516.1

للتواصل مع 10
األصدقاء

39636061ت
2.361.0617

%17.528.326.927.4

إليجاد أصدقاء 11
جدد

40635961ت
2.371.0715

%17.928.326.527.4

12
للتفاعل مع 

قضايا ومشكالت 
المجتمع

65854429ت
2.830.999

%29.138.119.713.0

لتطوير قدراتي 13
أثناء الحوار

75783535ت
2.871.057

%33.635.015.715.7
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موافق العباراتم
غير موافقبشدة

المتوسط ال أبدًاموافق
الحسابي

االنحراف 
الترتيبالمعياري

14
للبحث عن 
المعلومات 

الجديدة

70923427ت
2.920.974

%31.441.315.212.1

لتحقيق مكانة 15
اجتماعية

223962100ت
1.921.0118

%9.917.527.844.8

إليماني بأهمية 16
التطبيق وفائدته

35775853ت
2.421.0214

%15.734.526.023.8

لكسب الشهرة17
152643139ت

1.630.9419
%6.711.719.362.3

لتوسيع مداركي18
66924322ت

2.910.945
%29.641.319.39.9

ألسترشد بما فيها 19
من آراء

63913930ت
2.840.998

%28.340.817.513.5

2.610.57المتوسط* العام

يبيــن الجــدول رقــم )15( دوافــع اســتخدام المبحوثيــن عينــة الدراســة لتطبيــق كلــوب هــاوس، 
ويتضــح مــن بيانــات الجــدول تصــدر الدوافــع النفعيــة أواًل الســتخدام المبحوثيــن عينــة الدراســة 
للتطبيــق، إذ جــاء فــي المراتــب األولــى األربــع علــى الترتيــب االســتخدام للدفــاع عــن قضايــا 
الوطن بمتوســط )3.12(، والمشــاركة في نقاش قضايا الشــأن العام بمتوســط )2.95(، ولفضح 
الشــائعات واألكاذيــب المتعلقــة بقضايــا الوطــن بمتوســط )2.94(، وللبحــث عــن المعلومــات 
الجديــدة بمتوســط )2.92(. وتعبــر تظافــر هــذه الدوافــع علــى هــذا النحــو عــن هاجــس االنتمــاء 
للوطــن والــذود عــن حمــاه فــي فضــاءات النقــاش االفتراضــي، والدفــع نحــو تشــكيل اتجــاه رأي عــام 

الكترونــي مســاند وداعــم للسياســات الرســمية للمملكــة.
ثــم جــاءت الدوافــع التوجيهيــة والطقوســية الســتخدام المبحوثيــن لتطبيــق كلــوب هــاوس بشــكٍل 
متقارب ومتداخل، ففي مستوى الدوافع التوجيهية، أكد المبحوثون عينة الدراسة أنهم يستخدمون 
التطبيــق ألجــل توســيع مداركهــم بمتوســط )2.91( وقــد جــاء فــي المرتبــة الخامســة علــى ســلم 
الدوافــع بشــكل عــام، فيمــا جــاء االسترشــاد بــاآلراء المتداولــة فــي النقــاش بمتوســط )2.84( فــي 
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المرتبــة الثامنــة. ويعكســان هــذان الدافعــان الحاجــة الــى المعرفــة والــى التوجيــه بمــا يســاعدهما 
علــى تشــكيل اتجاهاتهمــا ومواقفهمــا مــن القضايــا المثــارة. أمــا علــى مســتوى الدوافــع الطقوســية، 
فقــد جــاء االســتخدام لتمضيــة الوقــت بمتوســط )2.90( وللتســلية والترفيــه بمتوســط )2.78(، 

وحــال فــي المرتبتيــن السادســة والعاشــرة علــى الترتيــب فــي ســلم دوافــع االســتخدام.
ومــن خــالل العــرض الســابق للدوافــع العشــر األولــى األكثــر تصــدرا وتسلســل ترتيبهــا علــى هــذا 
النحــو يالحــظ أن دوافــع المبحوثيــن الســتخدام منصــة كلــوب هــاوس تتمحــور بدرجــة رئيســة فــي 
تشــكيل اتجاهــات الــرأي العــام فــي القضايــا العامــة، مناقشــة لهــا وصياغــة التجاهاتهــا ودعمــا 

وتأييــدا للسياســات العامــة المتعلقــة بهــا. 

رابعًا: االشباعات المتحققة من استخدامك للكلوب هاوس

جدول رقم )16( توزيع أفراد العينة وفقًا لالشباعات المتحققة

موافق العباراتم
غير موافقبشدة

المتوسط ال أبدًاموافق
الحسابي

االنحراف 
الترتيبالمعياري

أسهم في تمضية وقت فراغي1
521023237ت

2.760.996
%23.345.714.316.6

أسهم في تعودي على 2
استخدام التطبيق

46914244ت
2.621.028

%20.640.818.819.7

أسهم تسليتي وترفيهي3
43943650ت

2.581.049
%19.342.216.122.4

ساعدني في التغلب على 4
الشعور بالوحدة

37505581ت
2.191.1015

%16.622.424.736.3

ارتفاع سقف الحرية فيها5
46684762ت

2.441.1012
%20.630.521.127.8

ساعدني على المشاركة في 6
نقاش مختلف القضايا

65873140ت
2.791.054

%29.139.013.917.9

7
أسهم في إسماع صوتي 

ورأيي لآلخرين نحو القضايا 
المختلفة

54744154ت
2.571.1010

%24.233.218.424.2
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موافق العباراتم
غير موافقبشدة

المتوسط ال أبدًاموافق
الحسابي

االنحراف 
الترتيبالمعياري

ساعدني في الدفاع عن 8
قضايا الوطن

96533143ت
2.911.162

%43.023.813.919.3

أسهم في فضح الشائعات 9
واألكاذيب عن قضايا الوطن

91573144ت
2.871.153

%40.825.613.919.7

أسهم في تواصلي مع 10
األصدقاء

38664475ت
2.301.1114

%17.029.619.733.6

ساعدني في إيجاد أصدقاء 11
جدد

41695261ت
2.401.0813

%18.430.923.327.4

مكنني من التفاعل مع قضايا 12
ومشكالت المجتمع

61903537ت
2.781.035

%27.440.415.716.6

مكنني من تطوير قدراتي أثناء 13
الحوار

65853538ت
2.791.054

%29.138.115.717.0

قدم لي معلومات جديدة14
74962726ت

2.980.961
%33.243.012.111.7

حقق لي مكانة اجتماعية15
30435298ت

2.021.0816
%13.519.323.343.9

زاد من إيماني بأهمية 16
التطبيق وفائدته

47685751ت
2.501.0611

%21.130.525.622.9

ساعدني في كسب الشهرة17
263348116ت

1.861.0617
%11.714.821.552.0

أسهم في توسيع مداركي18
59883541ت

2.741.057
%26.539.515.718.4

ساعدني في االسترشاد بما 19
فيها من آراء

61854532ت
2.781.005

%27.438.120.214.3

2.570.75المتوسط العام* 

يبيــن الجــدول رقــم )16( االشــباعات المتحققــة مــن اســتخدام المبحوثيــن عينــة الدراســة لتطبيــق 
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فــي  النفعيــة أواًل، إذ جــاء  بيانــات الجــدول تصــدر االشــباعات  كلــوب هــاوس، ويتضــح مــن 
المراتــب األولــى الخمــس علــى الترتيــب الحصــول علــى المعلومــات الجديــدة بمتوســط )2.98(، 
المتعلقــة  الشــائعات واألكاذيــب  بمتوســط )2.92(، وفضــح  الوطــن  الدفــاع عــن قضايــا  يليــه 
بقضايــا الوطــن بمتوســط )2.87(، والمشــاركة فــي نقــاش قضايــا الشــأن العــام واكتســاب مهــارات 
الحــوار والنقــاش بمتوســط )2.79( لــكل منهمــا. وتصــدر هــذه االشــباعات النفعيــة علــى هــذه 
النحــو تعكــس جانبيــن، األول حصــول المبحوثيــن علــى المعلومــات عــن قضايــا الــرأي المثــارة فــي 
المجتمــع وكذلــك مؤشــرات أوليــة عــن اتجاهــات الــرأي بشــأنها، الثانــي حصولهــم علــى فضــاء عــام 

للمشــاركة فــي النقــاش والجــدال بشــأن القضايــا العامــة.
ثــم جــاءت االشــباعات التوجيهيــة كانعــكاس لالشــباعات النفعيــة الســابقة خصوصــا مــا يتصــل 
بالحصــول علــى المعلومــات، إذ أكــد المبحوثــون أنهــم تمكنــوا مــن االسترشــاد بــاآلراء المتداولــة 
فــي النقــاش العــام، وجــاء بمتوســط )2.78( فــي المرتبــة الخامســة، وتوســيع المعرفــة والمــدارك 
بمتوســط بلــغ )2.74( وقــد جــاء فــي المرتبــة الســابعة. وجــاءت أخيــرا االشــباعات الطقوســية 
الســتخدام المبحوثيــن لتطبيــق كلــوب هــاوس، فقــد جــاء االســتخدام لتمضيــة الوقــت بمتوســط 
بمتوســط  والترفيــه  وللتســلية   )2.66( بمتوســط  التطبيــق  اســتخدام  علــى  واالعتيــاد   )2.76(
)2.58(، وحــال فــي المراتــب السادســة والثامنــة والتاســعة علــى الترتيــب فــي ســلم االشــباعات 

المتحققــة مــن االســتخدام.

خامسًا: الحضور االجتماعي

جدول رقم )17( توزيع أفراد العينة بناًء على الحضور االجتماعي

العباراتم
بدرجة 
كبيرة 

جدًا
بدرجة 

كبيرة
بدرجة 

متوسطة
بدرجة 
ضعيفة

لم 
يسهم

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

يب
ترت

ال

1
أشعرني بقرب متبادل 

مع المشاركين في 
الحوارات

3439723444ت
2.931.325

%15.217.532.315.219.7

2
أشعرني بدفء 

العالقات مع 
المشاركين في 

الحوارات

2741664445ت
2.831.288

%12.118.429.619.720.2

3
أشعرني بتواجد 

اآلخرين وبمشاركتهم 
لي في الحوارات

2750663545ت
2.911.297

%12.122.429.615.720.2
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العباراتم
بدرجة 
كبيرة 

جدًا
بدرجة 

كبيرة
بدرجة 

متوسطة
بدرجة 
ضعيفة

لم 
يسهم

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

يب
ترت

ال

4
جعلني أتبادل 
المشاعر مع 

المشاركين في 
الحوارات

2646624049ت
2.821.319

%11.720.627.817.922.0

5
جعلني أتشارك مع 
اآلخرين المواقف 

المختلفة

2455693540ت
2.951.254

%10.824.730.915.717.9

6
جعلني أشارك 

مواضيعي الشخصية 
اآلخرين في الحوارات

1532643973ت
2.451.2619

%6.714.328.717.532.7

7
يوجد هناك ارتباط 

باآلخرين في النادي 
وفي الحوارات

1540743757ت
2.641.2314

%6.717.933.216.625.6

8
يعكس الحوار مع 

المشاركين في 
الحوارات تفاعاًل 

شخصيًا

2048723845ت
2.821.249

%9.021.532.317.020.2

9
تتسم العالقات 

الشخصية في الكلوب 
هاوس بالقوة

1639664161ت
2.591.2616

%7.217.529.618.427.4

10

جعلني أحرص 
على التواصل مع 
األشخاص الذين 
تعرفت عليهم في 

تطبيق الكلوب هاوس 
خارجه

1745484271ت

2.531.3217
%7.620.221.518.831.8

11

أحاول المحافظة 
على العالقات التي 
نشأت مع اآلخرين 
في تطبيق الكلوب 

هاوس

1752563266ت

2.651.3213
%7.623.325.114.329.6

12
تتضح سمات 

المشاركين وأخالقهم 
في الحوار

5460561637ت
3.351.361

%24.226.925.17.216.6

13
يطور المشاركين 

عالقاتهم االجتماعية 
في الكلوب هاوس

2354664436ت
2.931.225

%10.324.229.619.716.1

14

يظهر الحوار في 
تطبيق الكلوب هاوس 

كالحوار المباشر 
الذي يتم واقعيًا وجهًا 

لوجهًا

2961623041ت

3.031.292
%13.027.427.813.518.4
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العباراتم
بدرجة 
كبيرة 

جدًا
بدرجة 

كبيرة
بدرجة 

متوسطة
بدرجة 
ضعيفة

لم 
يسهم

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

يب
ترت

ال

ساعدني في تقديم 15
نفسي لآلخرين

2351563558ت
2.761.3411

%10.322.925.115.726.0

16
ساعدني في التفاعل 

والتواصل مع 
أشخاص حقيقيين

3156622747ت
2.991.333

%13.925.127.812.121.1

أسهم في تحقيق 17
حضوري االجتماعي

2438554363ت
2.631.3415

%10.817.024.719.328.3

مكنني من الحصول 18
على دعم اجتماعي

1831485076ت
2.391.3020

%8.113.921.522.434.1

ساعدني في تحقيق 19
التعاون مع اآلخرين

2136674950ت
2.681.2512

%9.416.130.022.022.4

20
ساعدني في التفاعل 
مع أصدقاء أعرفهم 

من قبل

1526584381ت
2.331.2621

%6.711.726.019.336.3

21
ساعدني في الحفاظ 

على العالقات مع 
اآلخرين

1834545067ت
2.491.2818

%8.115.224.222.430.0

2.751.07المتوسط العام* 

يبيــن الجــدول رقــم )17( الحضــور االجتماعــي للمبحوثيــن عينــة الدراســة علــى منصــة التواصــل 
االجتماعــي كلــوب هــاوس، ويتضــح مــن بيانــات الجــدول أن المبحوثيــن يجــدون فيهــا فضــاًء 
تواصليًا للحوار والنقاش والتفاعل مع اآلخرين بشكٍل مماثٍل للفضاءات االجتماعية على أرض 
الواقــع، ويتجلــى حضورهــم االجتماعــي فيهــا مــن خــالل وضــوح ســمات المشــاركين وأخالقهــم 
فــي الحــوار بمتوســط )3.35(، وحضورهــم مــن خــالل الحــوار الصوتــي المباشــر فــي تطبيــق 
كلــوب هــاوس الــذي يظهــر كالحــوار المباشــر المواجهــي الــذي يتــم علــى أرض الواقــع وجهــًا 
لوجهــًا وذلــك بمتوســط )3.03(،  وكذلــك مــن خــالل التفاعــل االتصالــي مــع اشــخاص حقيقييــن 
وبهويــات حقيقيــة فــي الغالــب بمتوســط )2.99(، كمــا يتجلــى الحضــور االجتماعــي للمســتخدمين 
الســعوديين علــى منصــة كلــوب هــاوس مــن خــالل التضامــن والتشــارك مــع اآلخريــن فــي المواقــف 
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المختلفــة وجــاء ذلــك بمتوســط )2.95(، وأيضــا مــن خــالل الشــعور بالقــرب واالنســجام مــع 
المشــاركين اآلخريــن فــي الحــوار، ومــن خاللهــا تتطــور عالقاتهــم االجتماعيــة ســواء فــي العوالــم 

االفتراضيــة أو الواقعيــة، وجــاء ذلــك بمتوســط )2.93(.
علــى العكــس مــن ذلــك، تــرى العينــة أن بعــض العوامــل لــم تكــن عامــال ذا تأثيــر مهــم علــى 
تحقيــق حضورهــم االجتماعــي علــى منصــة كلــوب هــاوس، مثــل: أن المنصــة جعلــت المســتخدمين 
يحافظــون علــى العالقــات التــي نشــأت مــع اآلخريــن بشــكل أفضــل وجــاء بمتوســط )2.49(، أو 
أنهــا جعلتهــم يشــاركون أكثــر مواضيعهــم وتجاربهــم الشــخصية مــع اآلخريــن فــي الحــوارات بمتوســط 
)2.45(، أو أنهــا مكنتهــم مــن الحصــول علــى الدعــم والتأييــد االجتماعــي بمتوســط )2.39(، وأنهــا 

ســاعدتهم علــى تجديــد التفاعــل بأصدقــاء ذو معرفــة ســابقة وجــاء ذلــك بمتوســط )2.33(. 

سادسًا: التحقق من فروض الدراسة
هــاوس،  للكلــوب  الســعوديين  اســتخدام  كثافــة  »تختلــف  األول:  الفــرض  مــن  التحقــق   
ودوافــع اســتخدامهم لهــا، واالشــباعات المتحققــة مــن هــذا االســتخدام باختــالف خصائصهــم 

الديمغرافيــة مــن حيــث: )النــوع – الســن – المســتوى التعليمــي – المهنــة(«.

أواًل: للتحقــق مــن هــذا الجــزء مــن الفــرض قــام الباحــث باســتخدام اختبــار مربــع كاي )كا2( 
تبعــًا  هــاوس  للكلــوب  العينــة  أفــراد  اســتخدام  كثافــة  فــي  اختــالف  مــدى وجــود  للتعــرف علــى 
الختــالف خصائصهــم الديمغرافيــة: )النــوع – الســن – المســتوى التعليمــي – المهنــة(. والجــداول 

التاليــة تبيــن النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا:
الفروق باختالف نوع العينة:. 1

جدول رقم )18( اختبار مربع كاي )كا2( للتعرف على االختالف
 في كثافة استخدام أفراد العينة للكلوب هاوس تبعًا الختالف نوع العينة

أنثىذكرنوع العينة

نسبةعددنسبةعددكثافة االستخدام

2316.32834.1على فترات متقطعة

42.811.2شهريًا

2014.267.3أسبوعيًا

9466.74757.3يوميًا
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14110082100المجموع

10.630قيمة مربع كاي )كا2(

0.014مستوى الداللة

دالة عند مستوى 0.05التعليق

يتضح من الجدول رقم )18( أن قيمة مربع كاي )كا2( دالة عند مســتوى 0.05، مما يشــير 
إلــى أن المتغيريــن غيــر مســتقلين أي أن كثافــة اســتخدام أفــراد العينــة للكلــوب هــاوس يعتمــد علــى 
نــوع العينــة: )ذكــر – أنثــى(. حيــث تظهــر النتائــج أن االنــاث كــن األعلــى نســبة فــي اســتخدامهن 
للمنصــة علــى فتــرات متقطعــة %34.1 مقابــل الذكــور %16.3، وفــي المقابــل جــاء الذكــور 

األعلــى نســبة مــن حيــث اســتخدامهم للمنصــة بشــكل يومــي %66.7 مقابــل االنــاث 57.3%.

 الفروق باختالف السن:2- 

جدول رقم )19( اختبار مربع كاي )كا2( للتعرف على االختالف
في كثافة استخدام أفراد العينة للكلوب هاوس تبعًا الختالف السن

من 30 إلى أقل أقل من 30 سنة                     السن
من 40 سنة

من 40 إلى أقل 
من 50 سنة

أكثر من 50 
سنة

نسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبةعددكثافة االستخدام

1828.11518.11526.8315.0على فترات متقطعة

-  -11.622.423.6شهريًا

69.41214.547.1420.0أسبوعيًا

3960.95465.13562.51365.0يوميًا

64100.083100.056100.020100.0المجموع

6.686قيمة مربع كاي )كا2(

0.670مستوى الداللة

غير دالةالتعليق

يتضــح مــن الجــدول رقــم )19( أن قيمــة مربــع كاي )كا2( غيــر دالــة، ممــا يشــير إلــى أن المتغيريــن 
مســتقلين أي أن كثافة اســتخدام أفراد العينة للكلوب هاوس ال يعتمد على ســن أفراد العينة.
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الفروق باختالف المستوى التعليمي:. 3

جدول رقم )20( اختبار مربع كاي )كا2( للتعرف على االختالف
في كثافة استخدام أفراد العينة للكلوب هاوس تبعًا الختالف المستوى التعليمي

أقل من                 المستوى التعليمي
أعلى من بكالوريوسبكالوريوس

بكالوريوس

نسبةعددنسبةعددنسبةعددكثافة االستخدام

413.32422.02327.4على فترات متقطعة

13.332.811.2شهريًا

26.787.31619.0أسبوعيًا

2376.77467.94452.4يوميًا

30100.0109100.084100.0المجموع

11.789قيمة مربع كاي )كا2(

0.067مستوى الداللة

غير دالةالتعليق

يتضــح مــن الجــدول رقــم )20( أن قيمــة مربــع كاي )كا2( غيــر دالــة، ممــا يشــير إلــى أن 
المتغيريــن مســتقلين أي أن كثافــة اســتخدام أفــراد العينــة للكلــوب هــاوس ال يعتمــد علــى المســتوى 

التعليمــي ألفــراد العينــة.

الفروق باختالف المهنة:. 4

جدول رقم )21( اختبار مربع كاي )كا2( للتعرف على االختالف
في كثافة استخدام أفراد العينة للكلوب هاوس تبعًا الختالف المهنة

المهنة
موظف 

حكومي/ 
موظفة حكومية

موظف/ موظفة 
ال يعمل/ ال تعملطالب/ طالبةقطاع خاص

نسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبةعددكثافة االستخدام

2019.41127.5723.31326.0على فترات متقطعة
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21.912.513.312.0شهريًا

1514.6410.0310.048.0أسبوعيًا

6664.12460.01963.33264.0يوميًا

103100.040100.030100.050100.0المجموع

2.921قيمة مربع كاي )كا2(

0.967مستوى الداللة

غير دالةالتعليق

يتضــح مــن الجــدول رقــم )21( أن قيمــة مربــع كاي )كا2( غيــر دالــة، ممــا يشــير إلــى أن 
المتغيريــن مســتقلين أي أن كثافــة اســتخدام أفــراد العينــة للكلــوب هــاوس ال يعتمــد علــى مهنــة 

أفــراد العينــة.

ثانيــًا: دوافــع اســتخدام الســعوديين للكلــوب هــاوس باختــالف خصائصهــم الديمغرافيــة مــن 
حيــث: )النــوع - الســن – المســتوى التعليمــي – المهنــة(

للتحقــق مــن هــذا الجــزء مــن الفــرض قــام الباحــث باســتخدام اختبــار )ت( لداللــة الفــروق بيــن 
مجموعتيــن مســتقلتين للتعــرف علــى الفــروق بيــن اســتجابات أفــراد العينــة حــول دوافــع اســتخدامهم 
الكلــوب هــاوس تبعــًا الختــالف نــوع العينــة: )ذكــر - أنثــى(. واســتخدم اختبــار تحليــل التبايــن 
األحــادي )ف( لداللــة الفــروق بيــن أكثــر مــن مجموعتيــن مســتقلتين للتعــرف علــى الفــروق تبعــًا 
الختــالف متغيــر الدراســة: )الســن – المســتوى التعليمــي - المهنــة(. والجــداول التاليــة تبيــن 

النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا:
الفروق باختالف نوع العينة:. 1

جدول رقم )22( اختبار )ت( لداللة الفروق في دوافع استخدام
المبحوثين الكلوب هاوس باختالف نوع العينة

المتوســط العددنوع العينة
الحســابي

نحــراف  اال
ري لمعيــا ا

قيمــة 
ت

مســتوى 
ــة التعليقالدالل

1412.620.54ذكر
غير دالة0.380.705

822.600.61أنثى
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يتضــح مــن الجــدول رقــم )22( أن قيمــة )ت( غيــر دالــة، ممــا يشــير إلــى عــدم وجــود فــروق 
ذات داللــة إحصائيــة بيــن اســتجابات عينــة الدراســة حــول دوافــع اســتخدامهم الكلــوب هــاوس، 

تعــود الختــالف نــوع العينــة: )ذكــر – أنثــى(.

الفروق باختالف السن:. 2

  جدول رقم )23( اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في دوافع استخدام
المبحوثين الكلوب هاوس باختالف السن

مجموع مصدر التباين
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة 
ف

مستوى 
التعليقالداللة

0.1730.06بين المجموعات
غير دالة0.180.912 داخل 

70.832190.32المجموعات

يتضــح مــن الجــدول رقــم )23( أن قيمــة )ف( غيــر دالــة، ممــا يشــير إلــى عــدم وجــود فــروق 
ذات داللــة إحصائيــة بيــن اســتجابات عينــة الدراســة حــول دوافــع اســتخدامهم الكلــوب هــاوس، 

تعــود الختــالف ســن أفــراد العينــة.

الفروق باختالف المستوى التعليمي:. 3

جدول رقم )24( اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في دوافع
استخدام المبحوثين الكلوب هاوس باختالف المستوى التعليمي

مجموع مصدر التباين
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة 
ف

مستوى 
التعليقالداللة

0.6320.32بين المجموعات
غير دالة0.980.376 داخل 

70.372200.32المجموعات

يتضــح مــن الجــدول رقــم )24( أن قيمــة )ف( غيــر دالــة، ممــا يشــير إلــى عــدم وجــود فــروق 
ذات داللــة إحصائيــة بيــن اســتجابات عينــة الدراســة حــول دوافــع اســتخدامهم الكلــوب هــاوس، 

تعــود الختــالف المســتوى التعليمــي ألفــراد العينــة.
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الفروق باختالف المهنة:. 4

جدول رقم )25( اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في دوافع
استخدام المبحوثين الكلوب هاوس باختالف المهنة

مجموع مصدر التباين
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة 
ف

مستوى 
التعليقالداللة

بين 
2.2230.74المجموعات

غير دالة2.350.073
داخل 

68.782190.31المجموعات

يتضــح مــن الجــدول رقــم )25( أن قيمــة )ف( غيــر دالــة، ممــا يشــير إلــى عــدم وجــود فــروق 
ذات داللــة إحصائيــة بيــن اســتجابات عينــة الدراســة حــول دوافــع اســتخدامهم الكلــوب هــاوس، 

تعــود الختــالف مهنــة أفــراد العينــة.

ثالثــًا: االشــباعات المتحقــق مــن اســتخدام الســعوديين للكلــوب هــاوس باختــالف خصائصهــم 
الديمغرافيــة مــن حيــث: )النــوع – الســن – المســتوى التعليمــي – المهنــة(.

للتحقــق مــن هــذا الجــزء مــن الفــرض قــام الباحــث باســتخدام اختبــار )ت( لداللــة الفــروق بيــن 
أفــراد العينــة حــول االشــباعات  بيــن اســتجابات  الفــروق  للتعــرف علــى  مجموعتيــن مســتقلتين 
المتحققــة مــن اســتخدامهم الكلــوب هــاوس تبعــًا الختــالف نــوع العينــة: )ذكــر - أنثــى(. واســتخدم 
اختبــار تحليــل التبايــن األحــادي )ف( لداللــة الفــروق بيــن أكثــر مــن مجموعتيــن مســتقلتين للتعــرف 
علــى الفــروق تبعــًا الختــالف متغيــر الدراســة )الســن – المســتوى التعليمــي - المهنــة(. والجــداول 

التاليــة تبيــن النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا:
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الفروق باختالف نوع العينة:. 1

جدول رقم )26( اختبار )ت( لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة حول
االشباعات المتحققة من استخدامهم الكلوب هاوس باختالف نوع العينة

المتوسط العددنوع العينة
الحسابي

االنحراف 
المعياري

قيمة 
ت

مستوى 
التعليقالداللة

1412.580.71ذكر
غير دالة0.270.787

822.560.80أنثى
يتضــح مــن الجــدول رقــم )26( أن قيمــة )ت( غيــر دالــة، ممــا يشــير إلــى عــدم وجــود فــروق 
ذات داللــة إحصائيــة بيــن اســتجابات عينــة الدراســة حــول االشــباعات المتحققــة مــن اســتخدامهم 

الكلــوب هــاوس، تعــود الختــالف نــوع العينــة: )ذكــر – أنثــى(.

الفروق باختالف السن:. 2

جدول رقم )27( اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في استجابات
عينة الدراسة حول االشباعات المتحققة من استخدامهم الكلوب هاوس باختالف السن

مجموع مصدر التباين
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة 
ف

مستوى 
التعليقالداللة

0.4830.16بين المجموعات
غير دالة0.290.836

122.852190.56داخل المجموعات

يتضــح مــن الجــدول رقــم )27( أن قيمــة )ف( غيــر دالــة، ممــا يشــير إلــى عــدم وجــود فــروق 
ذات داللــة إحصائيــة بيــن اســتجابات عينــة الدراســة حــول االشــباعات المتحققــة مــن اســتخدامهم 

الكلــوب هــاوس، تعــود الختــالف ســن أفــراد العينــة.
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الفروق باختالف المستوى التعليمي:. 3

جدول رقم )28( اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة 
حول االشباعات المتحققة من استخدامهم الكلوب هاوس باختالف المستوى التعليمي

مجموع مصدر التباين
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
مستوى قيمة فالمربعات

التعليقالداللة

1.9120.96بين المجموعات
غير دالة1.730.179

121.412200.55داخل المجموعات

يتضــح مــن الجــدول رقــم )28( أن قيمــة )ف( غيــر دالــة، ممــا يشــير إلــى عــدم وجــود فــروق 
ذات داللــة إحصائيــة بيــن اســتجابات عينــة الدراســة حــول االشــباعات المتحققــة مــن اســتخدامهم 

الكلــوب هــاوس، تعــود الختــالف المســتوى التعليمــي ألفــراد العينــة.

الفروق باختالف المهنة:. 4

جدول رقم )29( اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في استجابات عينة 
الدراسة حول االشباعات المتحققة من استخدامهم الكلوب هاوس باختالف المهنة

مجموع مصدر التباين
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة 
ف

مستوى 
التعليقالداللة

1.4630.49بين المجموعات
غير دالة0.870.456

121.872190.56داخل المجموعات

يتضــح مــن الجــدول رقــم )29( أن قيمــة )ف( غيــر دالــة، ممــا يشــير إلــى عــدم وجــود فــروق 
ذات داللــة إحصائيــة بيــن اســتجابات عينــة الدراســة حــول االشــباعات المتحققــة مــن اســتخدامهم 

الكلــوب هــاوس، تعــود الختــالف مهنــة أفــراد العينــة.

 الفرض الثاني:
ــة  ــن كثاف ــة بي ــة إحصائي ــه ذات دالل ــة ارتباطي ــي: »توجــد عالق  التحقــق مــن الفــرض الثان
اســتخدام الســعوديين للكلــوب هــاوس، واالشــباعات المتحققــة لديهــم مــن هــذا االســتخدام«.
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للتحقــق مــن هــذا الفــرض قــام الباحــث باســتخدام معامــل ارتبــاط بيرســون لقيــاس العالقــة بيــن 
كثافــة اســتخدام أفــراد عينــة البحــث للكلــوب هــاوس، وبيــن درجــات االشــباعات المتحققــة لديهــم 

مــن هــذا االســتخدام. والجــدول التالــي يوضــح النتائــج التــي تــم التوصــل لهــا:

جدول رقم )30( معامالت ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين كثافة استخدام أفراد عينة البحث 
للكلوب هاوس، وبين درجات االشباعات المتحققة لديهم من هذا االستخدام )ن=223(

معامل األبعاد
وصف العالقةمستوى الداللةاالرتباط

طردية )موجبة(دالة عند مستوى 0.31390.01أسهم في تمضية وقت فراغي

طردية )موجبة(دالة عند مستوى 0.47980.01أسهم في تعودي على استخدام التطبيق

طردية )موجبة(دالة عند مستوى 0.28900.01أسهم تسليتي وترفيهي

الشــعور  علــى  التغلــب  فــي  ســاعدني 
ة لوحــد طردية )موجبة(دالة عند مستوى 0.20440.01با

طردية )موجبة(دالة عند مستوى 0.19320.01ارتفاع سقف الحرية فيها

نقــاش  فــي  المشــاركة  علــى  ســاعدني 
القضايــا طردية )موجبة(دالة عند مستوى 0.33280.01مختلــف 

أســهم فــي إســماع صوتــي ورأيــي لآلخريــن 
طردية )موجبة(دالة عند مستوى 0.19800.01نحــو القضايــا المختلفــة

طردية )موجبة(دالة عند مستوى 0.37560.01ساعدني في الدفاع عن قضايا الوطن

واألكاذيــب  الشــائعات  فضــح  فــي  أســهم 
الوطــن قضايــا  طردية )موجبة(دالة عند مستوى 0.36800.01عــن 

طردية )موجبة(دالة عند مستوى 0.20140.01أسهم في تواصلي مع األصدقاء

طردية )موجبة(دالة عند مستوى 0.27940.01ساعدني في إيجاد أصدقاء جدد

مكننــي مــن التفاعــل مــع قضايــا ومشــكالت 
طردية )موجبة(دالة عند مستوى 0.33580.01المجتمع

طردية )موجبة(دالة عند مستوى 0.30440.01مكنني من تطوير قدراتي أثناء الحوار

طردية )موجبة(دالة عند مستوى 0.39790.01قدم لي معلومات جديدة

طردية )موجبة(غير دالة0.1308حقق لي مكانة اجتماعية

طردية )موجبة(دالة عند مستوى 0.38380.01زاد من إيماني بأهمية التطبيق وفائدته
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معامل األبعاد
وصف العالقةمستوى الداللةاالرتباط

شبه منعدمةغير دالة0.0981ساعدني في كسب الشهرة

طردية )موجبة(دالة عند مستوى 0.37260.01أسهم في توسيع مداركي

ســاعدني فــي االسترشــاد بمــا فيهــا مــن 
طردية )موجبة(دالة عند مستوى 0.41160.01آراء

الدرجــة الكليــة لالشــباعات المتحققــة مــن 
طردية )موجبة(دالة عند مستوى 0.42340.01اســتخدام الكلــوب هــاوس

يتضــح مــن الجــدول رقــم )30( أن هنــاك عالقــات طرديــة )موجبــة( بيــن كثافــة اســتخدام أفــراد 
عينــة البحــث للكلــوب هــاوس، وبيــن درجــات االشــباعات المتحققــة لديهــم مــن حيــث: )أســهم فــي 
تمضية وقت فراغي، أســهم في تعودي على اســتخدام التطبيق، أســهم تســليتي وترفيهي، ســاعدني 
فــي التغلــب علــى الشــعور بالوحــدة، ارتفــاع ســقف الحريــة فيهــا، ســاعدني علــى المشــاركة فــي نقــاش 
مختلــف القضايــا، أســهم فــي إســماع صوتــي ورأيــي لآلخريــن نحــو القضايــا المختلفــة، ســاعدني 
فــي الدفــاع عــن قضايــا الوطــن، أســهم فــي فضــح الشــائعات واألكاذيــب عــن قضايــا الوطــن، أســهم 
فــي تواصلــي مــع األصدقــاء، ســاعدني فــي إيجــاد أصدقــاء جــدد، مكننــي مــن التفاعــل مــع قضايــا 
ومشــكالت المجتمــع، مكننــي مــن تطويــر قدراتــي أثنــاء الحــوار، قــدم لــي معلومــات جديــدة، حقــق لي 
مكانــة اجتماعيــة، زاد مــن إيمانــي بأهميــة التطبيــق وفائدتــه، أســهم فــي توســيع مداركــي، ســاعدني 
فــي االسترشــاد بمــا فيهــا مــن آراء(، ممــا يشــير إلــى أنــه كلمــا زادت كثافــة اســتخدام الســعوديين 
للكلوب هاوس، ربما يؤدي ذلك إلى تحقق االشباعات لهم في تلك الجوانب من هذا االستخدام، 
وكانــت تلــك العالقــات دالــة إحصائيــًا عنــد مســتوى 0.01، عــدا فــي جانــب )حقــق لــي مكانــة 

اجتماعيــة( فقــد كانــت غيــر دالــة إحصائيــًا.
كمــا يتضــح مــن الجــدول رقــم )30( أن العالقــة شــبه منعدمــة بيــن كثافــة اســتخدام أفــراد عينــة 
البحــث للكلــوب هــاوس، وبيــن درجــات االشــباعات المتحققــة لديهــم مــن حيــث: )ســاعدني فــي 
كســب الشــهرة(، ممــا يشــير إلــى أنــه ال توجــد عالقــة كثافــة اســتخدام الســعوديين للكلــوب هــاوس، 
وبيــن تحقــق االشــباعات لهــم فــي هــذا الجانــب، وكانــت تلــك النتيجــة غيــر دالــة إحصائيــًا. كذلــك 
يتضــح مــن الجــدول رقــم )31( أن هنــاك عالقــات طرديــة )موجبــة( بيــن كثافــة اســتخدام أفــراد عينــة 
البحــث للكلــوب هــاوس، وبيــن الدرجــة الكليــة لالشــباعات المتحققــة لديهــم مــن هــذا االســتخدام، ممــا 
يشــير إلــى أنــه كلمــا زادت كثافــة اســتخدام الســعوديين للكلــوب هــاوس، ربمــا يــؤدي ذلــك إلــى تحقــق 

االشــباعات لهــم مــن هــذا االســتخدام، وكانــت تلــك العالقــة دالــة إحصائيــًا عنــد مســتوى 0.01.
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مناقشة النتائج:
ســعت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى اســتخدامات الســعوديين لمنصــة كلــوب هــاوس ومعرفــة 
دوافــع االســتخدام واالشــباعات التــي تحققــت. كمــا تهــدف هــذه الدراســة لتحديــد مواضيــع الغــرف 
التي يتابعها مســتخدمي Clubhouse حيث ستســاعد على معرفة المواضيع المهمة لمســتخدمي 
كلــوب هــاوس ومــا مــدى تنوعهــا أيضــًا، ومعرفــة الغــرف التــي ينضــم لهــا المســتخدمون الســعوديون، 
اهتمامــات  تســتجذب  التــي  المختلفــة،  النقــاش  موضوعــات  بشــأن  المثــارة  الحــوارات  وطبيعــة 
المســتخدمين للحوار مع اآلخرين ومشــاركتهم االهتمامات والمواقف مؤيدين أو معارضين. ومثل 
تلــك الحــوارات تتــرك تأثيراتهــا علــى العالقــات االجتماعيــة وعالقــات الصداقــة وشــعور المســتخدمين 
بــدفء العالقــة مــع اآلخريــن وكيفيــة الظهــور والثقــة بالنفــس والشــعور بالحضــور النفســي ووعــي 
أطــراف الحــوار ببعضهــم البعــض اآلخــر. وقــد أظهــرت الدراســة مجموعــة مــن النتائــج المهمــة ســيتم 

مناقشــتها علــى النحــو االتــي:
أواًل: استخدام الجمهور السعودي لمنصة كلوب هاوس والشبكات االجتماعية

أكدت النتائج أن الواتس اب وتويتر يتصدران المنصات والشبكات االجتماعية المستخدمة من 
قبــل أفــراد العينــة، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة العتيبــي )2014( والعضيانــي )2013(. 
ويمكــن تبريــر ذلــك بالنظــر إلــى تفضيــل المجتمــع الســعودي اســتخدامهما، فهــو مــن أكثــر الشــعوب 
اســتخدامًا لتويتــر فــي العالــم. كمــا أن نحــو ثلثــي العينــة يســتخدمون كلــوب هــاوس بشــكل يومــي 
ويرجــع ذلــك الــى أن منصــة كلــوب هــاوس الجديــدة فتحــت مجــااًل عامــا للحــوار والنقــاش لشــعب 

نشــط علــى منصــات التواصــل االجتماعــي.  
تتيــح منصــة كلــوب هــاوس إنشــاء نــوادي متخصصــة أو عامــة للحــوار والنقــاش العــام، نحــو 
فــي غــرف اجتماعيــة،  فــي غــرف سياســية، و)62,8%(  العينــة كانــوا أعضــاًء  )%65( مــن 
و)%48,9( فــي غــرف ثقافيــة. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع بعــض الدراســات التــي وجــدت أن القضايــا 
السياسية تأتي أواًل مثل دراسة ال سعود )2012(. إذ أن انتشار الغرف السياسية وبروز القضايا 
السياســية فــي منصــة كلــوب هــاوس يعــود باألصــل إلــى طبيعــة المنصــة القائمــة علــى الحوار الحر، 
ويرتبــط بالظــروف السياســية المحيطــة إقليميــا وعالميــًا. بينمــا تؤكــد نتائــج الدراســة مــن جانــب آخــر 
أن منصــة كلــوب هــاوس كانــت مؤثــرة بشــكل فعــال علــى درجــة اســتخدام المنصــات والشــبكات 

االجتماعيــة األخــرى. 

ثانيًا: دوافع استخدام كلوب هاوس
أظهــرت الدراســة أن الســعوديين يســتخدمون منصــة كلــوب هــاوس تبعــًا لعــدة دوافــع وأبرزهــا 
الدوافــع النفعيــة التــي تصدرهــا لدفــاع عــن قضايــا الوطــن ولفضــح الشــائعات واألكاذيــب عــن 
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الوطــن. وأكــدت هــذه النتيجــة مــا وصلــت لــه مجموعــة مــن الدراســات التــي تؤكــد أن الدوافــع 
النفعيــة كان لهــا دور فــي دفــع األفــراد الســتخدام الشــبكات والمنصــات االجتماعيــة مثــل: صالــح 
)2016(، العنــزي)2014(، منصــور)2014(، الرشــيد )2014(، العضيانــي )2013(. أمــا 
الدوافــع التوجيهيــة فتشــمل لتوســيع مداركــي وألسترشــد بمــا فيهــا مــن آراء. ويــرى الباحــث أن 
هــذه النتيجــة تؤكــد جديــة المســتخدمين فــي توظيــف المنصــة لمناقشــة الشــأن العــام والبحــث عــن 
مؤشــرات الــرأي العــام وتلبيــة الحاجــة إلــى المعلومــات وإلــى التوجيــه، بعيــدا عــن البحــث عــن 
الشــهرة والمصالــح الذاتيــة. فيمــا جــاءت الدوافــع الطقوســية أخيــرا لتمضيــة وقــت الفــراغ، ولتعــودي 
عليهــا وللتســلية والترفيــه. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع بعــض الدراســات التــي خُلصــت إلــى أن دافــع 
الطقوســية جــاء كدافــع الســتخدام الشــبكات والمنصــات االجتماعيــة كدراســة نجــاة )2016(، 

الزومــان )2012(، العتيبــي )2011(. 

ثالثًا: االشباعات المتحققة من استخدام كلوب هاوس:
أظهرت نتائج الدراســة أن اســتخدام المبحوثين الســعوديين عينة الدراســة لمنصة كلوب هاوس 
يحقــق عــددا مــن االشــباعات النفعيــة والتوجيهيــة والطقوســية المطلوبــة لهــم، وهــي تأتــي انعــكاس 
لدوافــع االســتخدام للمنصــة بالدرجــة األولــى. حقــق اســتخدام كلــوب هــاوس بعــض اإلشــباعات 
النفعيــة المرغوبــة، والتــي تتمثــل فــي المســاعدة فــي الدفــاع عــن قضايــا الوطــن واإلســهام فــي 
فضــح الشــائعات واألكاذيــب عــن الوطــن وتمكيــن المشــاركة فــي نقــاش مختلــف القضايــا، وإســماع 
صــوت المســتخدمين لآلخريــن نحــو القضايــا المختلفــة، والتفاعــل مــع قضايــا ومشــكالت المجتمــع. 
اســتخدام  مــن  النفعيــة  االشــباعات  تحقيــق  أكــدت  التــي  الدراســات  عديــد  النتائــج  هــذه  وتؤيــد 
الزومــان )2012(،  العضيانــي )2013(،  الشــبكات والمنصــات االجتماعيــة، مثــل دراســات 

بلخيــري )2012(، العتيبــي )2011(. 
ثــم جــاءت االشــباعات التوجيهيــة كانعــكاس لالشــباعات النفعيــة الســابقة خصوصــا مــا يتصــل 
بالحصــول علــى المعلومــات، إذ أكــد المبحوثــون أنهــم تمكنــوا مــن االسترشــاد بــاآلراء المتداولــة فــي 
النقــاش العــام، وتوســيع المعرفــة والمــدارك الشــخصية بشــأن تطــورات األحــداث والمواقــف العامــة. 
وفــي األخيــر جــاءت تمضيــة وقــت الفــراغ والتعــود علــى المنصــة، وتحقيــق التســلية والترفيــه فــي 
مقدمــة االشــباعات الطقوســية، وهــذه النتيجــة تتفــق مــع نتائــج عــدد مــن الدراســات: جــار النبــي 
)2018(، العنــزي )2014(، الرشــيد )2014(، العضيانــي )2013(.  وعلــى العكــس مــن ذلــك 
لــم تحقــق اســتخدامات المنصــة المســاعدة علــى التغلــب علــى الشــعور بالوحــدة، وهــذه النتيجــة ال 

تتوافــق مــع نتيجــة دراســة منصــور )2014( والعضيانــي )2013(.
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رابعًا: استخدام منصة كلوب هاوس والحضور االجتماعي:
تظهــر النتائــج تأثيــر اســتخدام منصــة كلــوب هــاوس علــى الحضــور الشــخصي ويتجلــى ذلــك 
مــن خــالل وضــوح ســمات المشــاركين وأخالقهــم فــي الحــوار، وحضورهــم مــن خــالل الحــوار 
الصوتــي المباشــر فــي تطبيــق كلــوب هــاوس الــذي يظهــر كالحــوار المباشــر المواجهــي الــذي يتــم 
علــى أرض الواقــع وجهــًا لوجهــًا،  وكذلــك مــن خــالل التفاعــل االتصالــي مــع اشــخاص حقيقييــن 
وبهويــات حقيقيــة فــي الغالــب، كمــا يتجلــى الحضــور االجتماعــي للمســتخدمين الســعوديين علــى 
منصــة كلــوب هــاوس مــن خــالل التضامــن والتشــارك مــع اآلخريــن فــي المواقــف المختلفــة، وأيضــا 
مــن خــالل الشــعور بالقــرب واالنســجام مــع المشــاركين اآلخريــن فــي الحــوار، ومــن خاللهــا تتطــور 
عالقاتهــم االجتماعيــة ســواء فــي العوالــم االفتراضيــة أو الواقعيــة. وعلــى العكــس مــن ذلــك، تــرى 
العينــة أن بعــض العوامــل لــم تكــن عامــال ذا تأثيــر مهــم علــى تحقيــق حضورهــم االجتماعــي 
علــى منصــة كلــوب هــاوس، مثــل: أن المنصــة جعلــت المســتخدمين يحافظــون علــى عالقاتهــم 
التــي نشــأت مــع اآلخريــن علــى المنصــة، أو أنهــا جعلتهــم يشــاركون أكثــر مواضيعهــم وتجاربهــم 
الشــخصية مــع اآلخريــن فــي الحــوارات، أو أنهــا مكنتهــم مــن الحصــول علــى الدعــم والتأييــد 

االجتماعــي، أو أنهــا ســاعدتهم علــى تجديــد التفاعــل بأصدقــاء ذو معرفــة ســابقة.
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