
 
 

تأثري يىاقع انتىاصم االجتًاعٍ عهً قُى املىاطنة واالنتًاء ندي 
 انشباب انعًانٍ
 ) دراسة يُدانُة(

 
 
 
 

 دكتىر
 ناصر بن حمًد بن محد انعىيف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 العماني الشباب لدى واالنتماء المواطنة قيم على االجتماعي التواصل مواقع تأثير
 

 0202 أكتوبر                                   67               ن         خمسووال سادسالعدد ال

 ملخص
االطالع عمى و أتاحت مواقع التواصؿ االجتماعي التفاعؿ والتواصؿ بيف األفراد والجماعات، 

الثقافات المختمفة، وىو ما يمكف أف يؤثر عمى قيـ المواطنة واالنتماء لدى الشباب، وذلؾ باعتبار 
نتاج. الشباب اكثر الفئات تفاعال مع الثقافات األخرى، وىـ يشكموف عصب المجتمع، واىـ قوى اال

التعرؼ عمى تأثير مواقع التواصؿ االجتماعي عمى قيـ تيدؼ الدراسة إلى ومف ىذا المنطمؽ 
واعتمدت الدراسة عمى نظرية المجاؿ العاـ في تفسير  المواطنة واالنتماء لدى الشباب العماني.

 قضية الدراسة.
وتمثؿ نة، تعتمد عمى منيج المسح بالعيو وتعتبر ىذه الدراسة مف الدراسات الوصفية، 

. واستغرقت االستبانة تـ اختبار صدؽ وثباتو ساسية، األبحث الأداة صحيفة االستبانة اإللكترونية 
 وتمثمت( ، 0202عممية جمع البيانات الكمية والكيفية مف الميداف حوالى شيريف )يناير، وفبراير 

 إناث( -مفردة مف الشباب )ذكور 302 فيعينة ال
عمى قيـ ج أىميا؛ تعددت تأثيرات مواقع التواصؿ االجتماعي وتوصمت الدراسة لعدة نتائ

الحفاظ عمى مكتسبات الوطف وتنميتيا، وتمثمت في تنمية المسئولية بالحفاظ عمى المواطنة ومنيا؛ 
الموارد الطبيعية في المرتبة، والحفاظ عمى موارد المجتمع، إضافة إلى تنمية الوعي بأىمية الحفاظ 

الفرص  وتكافؤ والمساواة العدؿ مبدأ  تعزز مواقع التواصؿ االجتماعيكما عمى منجزات الوطف، 
المساواة أكدت عمى قيمة ومعرفي. و  فكري انغالؽ دوف المدنية الثقافة تدعـو بيف جميع المواطنيف، 

تأثير مواقع التواصؿ االجتماعي عمى قيمة المشاركة المجتمعية، إضافة إلى المواطنة، بفي ارتباطيا 
 التعاوف. ثقافة زيوتعز 

مواقع التواصؿ االجتماعي عمى قيـ االنتماء حيث؛ المحافظة عمى اليوية  كما توصمت إلى تأثير
االنفتاح  حيثعمى قيـ االنتماء في الوقت الذي تؤثر سمبيا وقضاياه،  المجتمع ثقافةواإلعالء مف 
وحب الوطف والدفاع عنو،  ، وتؤكد عمى روح الجماعة،محاولة تذويب اليوية العمانيةعمى العالـ و 

 الحقوؽ _ الديمقراطية _االلتزاـ  _ الجماعية _ تنمية قيـ االنتماء )الوالءو المحافظة عمى اليوية و 
 والواجبات(

تمثمت توصيات الدراسة في؛ نشر الوعي لدى فئة الشباب حوؿ دور شبكات التواصؿ 
رشادىـ لالستخداـ  األمثؿ، ضرورة االىتماـ بمواقع االجتماعي وأثرىا في تنمية شخصياتيـ وا 

التواصؿ االجتماعي باعتبارىا نافدة لحرية الرأي والتعبير، واستغالليا في تدعيـ وترسيخ مختمؼ 
 القيـ، تنمية قيـ المواطنة وتعزيزىا وترسيخيا. 

 لشبابا -قيـ المواطنة --االجتماعي التواصؿشبكات  الكممات المفتاحية: 
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 مقدمة:
تعد المواطنة األساس الذي تنيض عميو الدولة الحديثة كونيا األساس      

الدستوري لممساواة في الحقوؽ والواجبات بيف أبناء الدولة الواحدة ، فيي حقوؽ 
أداة لبناء مواطف قادر عمى العيش بسالـ وتسامح مع غيره عمى  وواجبات وىي أيضا

أساس المساواة وتكافؤ الفرص والعمؿ قصد المساىمة في بناء وتنمية الوطف والحفاظ 
عمى العيش المشترؾ فيو . فضاًل عف أنيا تشكؿ موروثًا مشتركًا مف المبادئ والقيـ 

المواطف وتمنحيا خصائص والعادات والسموكيات التي تسيـ في تشكيؿ شخصية 
تميزىا عف غيرىا ، وىي بذلؾ تجعؿ مف الموروث المشترؾ حماية وأمانا لموطف 

 والمواطف . 
( األكثر Social Networking) االجتماعيأصبحت مواقع شبكات التواصؿ  

جمبا لمختمؼ شرائح الجميور نظرا لما  واألكثراستعماال وانتشارا عمى شبكة األنترنت 
تحتويو مف خدمات وخصائص تميزىا عف باقي عف المواقع اإللكترونية مما جعؿ 
اإلقباؿ الجماىيري عمييا عبر كافة أنحاء العالـ في تزايد مستمر وىو األمر الذي 

 جعؿ عدد منتسبييا ومستخدمييا كذلؾ في تزايد يوما بعد يوما.
ؿ الحديثة عمى نقؿ المعمومات بكثافة عالية وبسرعة وساىمت نظـ التواص 

الضوء مما تمخض عنيا إلى زيادة الكمية والنوعية في نقؿ المعمومات وبالتالي 
صبحت غير قادرة عمى التعامؿ أو  المفاىيـ والقيـ المختمفة،ث تغيرات جوىرية في احدإ

 الشباب، بعض لدىً ثرت عمى الحفاظ عمى قيـ المواطنة أمع تمؾ المعطيات وبالتالي 
 02والسيما اف بعض التقارير تقوؿ اف المراىقيف وطالب الجامعات يمثموف ما نسبتو 

 (102،ص  0222،جرارفي المئة مف مستخدمي الموقع اإللكترونية االجتماعية.)
ات مف القرف الماضي يمنتصؼ عقد التسعين منذوالتطورات التكنولوجية الحديثة 

مر الذي جعؿ مختمؼ شرائح المجتمع ألـ االتصاؿ احدث ثورة حقيقية في عالأ
تمؾ  أبرزيعيشوف في عالـ تقني، ومجتمع افتراضي سيطر بقوة عمى اىتماماتيـ ومف 
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االىتمامات التواصؿ االجتماعي التي توفرت ليـ عف طريؽ شبكات التوصؿ 
عمى اليوية  االجتماعية االلكترونية بأنواعيا المختمفة وكاف ليذا العالـ االفتراضي اثرة

 (0220)الحايس، االجتماعية والقيـ الوطنية 
 يشكهة اندراسة:أوالً: 

الفيس االنستغراـ، والواتساب، و ظيور شبكات التواصؿ االجتماعي مثؿ: أتاح 
بوؾ وتوتير ويوتيوب .. الخ، لألفراد سيولة التواصؿ والتفاعؿ المباشر فيما بينيـ، 
وكسرت الحواجز التي كانت مفروضة مف قبؿ الحكومات عمي المعمومة وأصبح ىناؾ 

 حرية لمتعبير دوف قيود أو حدود. 
حيث تساعد عمى االعتزاز باليوية  ،ىميةأوتشكؿ قيـ المواطنة واالنتماء 

الحضارية ، وثقافة المجتمع، وتؤدي إلى الحفاظ عمى قوة المجتمع وتماسكو وموارده 
ومكتسباتو، وذلؾ في ظؿ اعتماد الشباب عمى مواقع التواصؿ االجتماعي في 

والتفاعؿ مع اآلخريف، واالطالع المحمية والعالمية صوؿ عمى معموماتيـ واألخبار حال
 .، والتأثر بياالثقافات األخرى عمى

تحرص المجتمعات منذ أمدا بعيدا عمى تحقيؽ قدرا متوازنا مف الوالء واالنتماء 
لدى مواطنييا واضعة فى االعتبار أىمية ىذا األمر اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا ، 

 وعمى كافة األصعدة ، وحيث يتحقؽ التماسؾ فى المجتمع .
التفاعؿ والتواصؿ بيف األفراد مواقع التواصؿ االجتماعي  تكما أتاح

طالع عمى الثقافات المختمفة، الف، إضافة إلى اطوالجماعات داخؿ وخارج حدود الو 
وىو ما يمكف أف يؤثر عمى قيـ المواطنة واالنتماء لدى  ،والتأثر بالقيـ العولماتية

لثقافات األخرى، وىـ يشكموف الشباب، وذلؾ باعتبار الشباب اكثر الفئات تفاعال مع ا
 عصب المجتمع، واىـ قوى االنتاج. 

مواقع التواصؿ  تأثيرومف ىذا المنطمؽ تتحدد مشكمة الدراسة في التعرؼ عمى 
 االجتماعي عمى قيـ المواطنة واالنتماء لدى الشباب العماني.
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 أهداف اندراسة: ثانًُا: 
تررير   مقا ررت التقاالررم اي تمرر ى  التعرر ع ىلرر  يتمثػػؿ اليػػدؼ الػػرئيس لمدراسػػة فػػي : 

 ىل    م المقاطنة قاينتم ء لدى الشب ب العم ن ؟
 ويتفرع منو عدة أىداؼ ىى: 

 .التعرؼ عمى استخدامات الشباب لشبكات التواصؿ االجتماعي (2
 التعرؼ عمى أسباب وأساليب استخداـ الشباب لمواقع التواصؿ االجتماعي. (0
 جتماعي عمى قيـ المواطنة.التعرؼ عمى تأثير مواقع التواصؿ اال (3
 التعرؼ عمى تأثير مواقع التواصؿ االجتماعي عمى قيـ االنتماء. (0
 تساؤالت اندراسة: ثانثًا:

مر  ترير   شرب  ت التقاالرم اي تمر ى  تحاوؿ الدراسة اإلجابة عمى تساؤؿ رئيس ىػو: 
   م المقاطنة قاينتم ء لدى الشب ب العم ن ؟ىل  

 ويتفرع منو عدة تساؤالت ىى: 
 ؟ما استخدامات الشباب لشبكات التواصؿ االجتماعي (2
 ؟أسباب استخداـ الشباب لشبكات التواصؿ االجتماعيما  (0
 ما أساليب استخداـ الشباب لشبكات التواصؿ االجتماعي؟ (3
 ؟قيـ المواطنةعمى التواصؿ االجتماعي ما تأثير مواقع  (0
 ؟االنتماءعمى قيـ مواقع التواصؿ االجتماعي ما تأثير  (1

 أهًُة اندراسة: رابعا: 
 تتحدد أىمية الدراسة في جانبيف ىما:

أىميػة عمميػػة وتتمثػػؿ فػي إثػػراء الدراسػػات المتعمقػػة بػالقيـ والمواطنػػة فػػي سػػياقات  (2)
 اجتماعية مختمفة. 

أىميػػة مجتمعيػػة: وتتمثػػؿ فػػػي رصػػد أسػػباب اسػػػتخداـ الشػػباب لمواقػػع التواصػػػؿ  (0)
االجتماعي ، وتأثير ىذه المواقع عمى قيـ المواطنة واالنتماء لدى الشػباب، بمػا 
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يسػػاعد القػػائميف عمػػى االتصػػاؿ والثقافػػة مػػف وضػػع خطػػط لتعزيػػز وترسػػيخ قػػيـ 
 المواطنة واالنتماء لدى الشباب. 

ا:
ً
 اندراسة:يصطهحات  خايس

 : (Social Networking) اي تم ى  التقاالمشب  ت  (1)
شبكات االجتماعية ظير كمصطمح فمسفي اجتماعي منذ القرف مفيوـ      

الثامف عشر ولكف الجديد ىو تحويمة مف فرضية اجتماعية الى واقع تقني عبر 
االنترنت ووسائؿ االتصاؿ المتقدمة ،والذي نقؿ الفرضية الى الفضاء االلكتروني 

 (00ص ،0223 .)المقدادي،وشكمت ظاىرة جديدة عمى العالـ
" اف الشبكة االجتماعية ىي ببساطة  Todd Kelseyد كيمسي  ويري "  تو 

وسيمة الكترونية حديثة لمتواصؿ االجتماعي ، حيث انيا تكوف بنية اجتماعية 
افتراضية تجمع بيف أشخاص أو منظمات تتمثؿ في نقاط التقاء متصمة بنوع محدد 

أو مصالح  مف الروابط االجتماعية ، اذ يجمع المشاركيف فييا صداقة أو قرابة
مشتركة ، أو توافؽ في اليواية أو الفكر ، أو رغبة في التبادؿ المادي أو المعرفي ، 
أو محبة أو كراىية لشيء معيف ، أو عالقات عقدية أو دينية أو تناسؽ في المعرفة 

 (. Todd Kelsey, 2010,p.397أو المركز االجتماعي)
مجموعة مف المواقع شبكة التواصؿ االجتماعي بأنيا" عرؼ الباحث وي

والجماعات تيح التواصؿ بيف األفراد ت نترنت العالميةإلعمى شبكة ااإللكترونية 
 فيما بينيـ يجمع "مجتمع افتراضي"في الرسمية وغير الرسمية دوف حدود جغرافية 

 االىتمامات المشتركة. 
   م المقاطنة: (2)

يرتكز عمييا مفيـو ربع أساسية أدبيات مرتكزات ألىي كما تشير ا ةقيـ المواطن
 المواطنة وىي تتمثؿ في :
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قيمة المساواة: وتشتمؿ عمى المساواة في العمؿ والتعميـ والجنسية والمعاممة  -
 المتساوية اماـ القانوف

قيمة الحرية: حرية التنقؿ داخؿ الوطف وممارسة الشعائر الدينية وحؽ التغبير  -
 ي سمميا .أعف الر 

لتصويت االنتخابات العامة ، واالحتجاج قيمة المشاركة: وتشمؿ مثال حؽ ا -
 السممي.

قيمة المسؤولية االجتماعية: وتشمؿ عمى العديد مف الواجبات مثؿ احتراـ  -
 (00-02ص ،0223الحافظ ، القانوف والخصوصية ...الخ. )

 يتشػر التػي والسػموكيات والعػادات األخالقيػات مجموعػة تعنػي المواطنػة قػيـ " تعرؼ

 أفكػاره عمػى التػأثير ليػا ويكػوف والخبػرات، المواقػؼ مػع التفاعػؿخػالؿ  مػف الفػرد بيػا

 التػي والواجبػات الحقػوؽ حػوؿ رؤيػة صػحيحة لبنػاء سػموكو بيػا ويتحػدد ومعتقداتػو،

 (00، ص0222 ،الغامدي )"الوطف ليذا ووالءه انتماؤه يتضمنيا
 والمعتقػدات واألحكػاـ المعػايير مجموعػة " أنيػا عمػى المواطنػة قػيـ تعريػؼ يمكػف

 اإلنسػاف بػيف التفاعػؿ عػف النػاجـ لمتفكيػر وضػوابط ،كموجيػات لمسػموؾ تعمػؿ التػي
 منػاحي شػتى فػي والواجبػات بػالحقوؽ لتػزاـالا مف التفاعؿ ىذا عف ينشأ وما واألرض
 ذلػؾ ومػا يتضػمنو ، )والثقافيػة والقانونيػة واالجتماعيػة واالقتصػادية السياسػية ( الحياة
 وميػارات سػموكية مواقػؼ إلػى ذلػؾ وترجمػة والتضحية والشيادة واالنتماء الوالء قيـ مف

 (324، ص0223 ، العازمي ، الكندري )." الصالح المواطف تكويف إلى أدائية وصوال
الحػؽ لكػؿ مػواطف : فػي ىػذه الدراسػة اآلتػي ةويمكف وضع تعريؼ إجرائي لممواطن

الحقػػػػػػوؽ بالعمػػػػػؿ والعػػػػػيش المشػػػػػػترؾ فػػػػػي إطػػػػػػار التػػػػػ خي والتعػػػػػاوف دوف تمييػػػػػػز فػػػػػي 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية، ويتحقؽ كؿ ذلؾ فػي إطػار عقػد اجتمػاعي يتوافػؽ 
بمقتضاه المجتمع واعتبار المواطنة مصدر الحقوؽ والواجبات لكػؿ مػف يحمػؿ جنسػية 

 .الدولة دوف تمييز
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 لشب ب: ا (3)
 الشباب ىو مرحمة مف مراحؿ العمر تقع بيف الطفولة والشػيخوخة وىػي تتميػز

ونضػػػوج القػػػوة كمػػػا تتميػػػز مػػػف الناحيػػػة  العضػػػويمػػػف الناحيػػػة البيولوجيػػػة باالكتمػػػاؿ 
االجتماعية بأنيا المرحمة التي يتحدد فييا مسػتقبؿ اإلنسػاف سػػواء مسػتقبمو المينػى أو 

 ( ـ0222،فردميمسوف)العائميمستقبمو 
 وتتميز مرحمة الشباب بعدة خصائص ىى :

 سنو ( . 31 – 23بيف )  مرحمة عمرية مف مراحؿ العمر تتراوح .2
 مرحمة يكتمؿ فييا النمو الجسمي والنفسي والعقمي لمفرد . .0
 . التفاعؿ مع وسائؿ التواصؿ االجتماعيالعمر تتميز بالقدرة عمى  مفمرحمة  .3
مرحمػػػػة اكتمػػػػاؿ النضػػػػج االجتمػػػػاعي والنفسػػػػي والبيولػػػػوجي وتحمػػػػؿ المسػػػػئولية  .0

 المجتمعية .
 

 
ً
 اإلطار اننظرٌ نهدراسة: نظرَة اجملال انعاو:  ا: سادس

مجتمػػع افتراضػػي أو خيػػالي لػػيس مػػف الضػػروري عنػػد ىايبرمػػاس المجػػاؿ العػػاـ 
التواجػػد فػػي مكػػاف معػػروؼ أو مميػػز فيػػو مكػػوف مػػف مجموعػػة مػػف األفػػراد  ليػػـ سػػمات 
مشتركة يجتمع و بعضيـ كجميور لكي يقوموا بوضع وتحديػد احتياجػات المجتمػع مػع 

فيو يبرز اآلراء واالتجاىات مػف خػالؿ السػموكيات والحػوار والتػي تسػعي لمتأكيػد  الدولة
 . (4ص ، 0220العالونة، )عمي الشئوف العامة لمدوؿ وىو شكؿ مثالي

فػػي تشػػكيؿ عالقػػات  حيػػث "بػػزوغ "المجػػاؿ العػػاـفػػي  اإلنترنػػتسػػاىمت شػػبكة 
حيػث يجمػع  و لموجػو،العالقػات الواقعيػة أو المجتمػع الػواقعي، أو عالقػات الوجػتتجػاوز 

اىتمامػات مشػتركة، مجتمعػًا يطمػؽ عميػو " ي وسػائؿ التواصػؿ االجتمػاعي مستخدم بيف
تشػكمت فػي أمػاكف متفرقػة مػف  أو أفػراد وىو عبارة عػف تجمعػات  االفتراضي،المجتمع 
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ووسػػػػػػائؿ التواصػػػػػػؿ  عبػػػػػػر شاشػػػػػػات الكمبيػػػػػػوترويتقػػػػػػاربوف أنحػػػػػػاء العػػػػػػالـ، يتواصػػػػػػموف 
 ( 1، ص0223، رشادألفكار واآلراء، ويكونوف الصداقات)، ويتبادلوف ااالجتماعي 

وبيػػػػذا وفقػػػػا لمػػػػا قالػػػػو ىايبرمػػػػاس فػػػػأف المجػػػػاؿ العػػػػاـ ىػػػػو إطػػػػار عػػػػاـ لمحيػػػػاة 
االجتماعية بضـ مجموعة مف االفراد يشتركوف في خصائص وتخصصات واىتمامات 
ثػػارة  وسػػمات مشػػتركة ويعتبػػر كػػؿ جػػزء مػػف ىػػذا المجػػاؿ وقػػادر عمػػي الوصػػوؿ غميػػو وا 
الجػػػػػدؿ والنقػػػػػاش حػػػػػوؿ القضػػػػػايا العامػػػػػة ممػػػػػا يعنػػػػػي أف ىنػػػػػاؾ مجػػػػػاال عامػػػػػا مشػػػػػتركا 

 . (22، ص0222المرسي، )يجمعيـ
أف ىػذا  افتراضػي، إال انييار المجاؿ العاـ التقميدي، نشأ مجاؿ عاـ جديد ومع

لتبادؿ أصبح مجااًل و المجاؿ العاـ الجديد يتميز حتى اآلف بأنو بتأثير الثورة االتصالية 
والمناقشػػة والمعارضػػة والصػػراع السياسػػي. وىػػذه الوظػػائؼ خمقتيػػا واألخبػػار مومػػات لمعا

صياغة المجاؿ العػاـ بعػد أف اتسػعت  وقد أدت إلى إعادة، وسائؿ التواصؿ االجتماعي
 يسػػػيف، أفاقػػػو بػػػال حػػػدود، وىػػػذا مػػػا يمكػػػف أف نطمػػػؽ عميػػػو "المجػػػاؿ العػػػاـ االفتراضػػػي")

 ( 03، ص0225
وتقػػوـ نظريػػة المجػػاؿ العػػاـ فػػي بنيتيػػا الجديػػدة عمػػي محاولػػة فيػػـ حػػدود الػػدور 
الػػذي تقػػوـ بػػو وسػػائؿ اإلعػػالـ الجديػػدة فػػي إتاحػػة النقػػاش العػػاـ وتسػػييؿ بمػػورة توافقػػات 
تعبػػر عػػف الػػرأي العػػاـ النشػػط وبحيػػث تكػػوف إطػػار نظػػري ال متكػػامال يمكنػػو توضػػحي 

لجديػػػدة ممثمػػػة فػػػي المػػػدونات والمنتػػػديات حػػػدود الػػػدور الػػػذي تقػػػوـ بػػػو وسػػػائؿ اإلعػػػالـ ا
ومجموعة النقاش في إدارة توجيػو النقػاش السياسػي واالجتمػاعي فػي المجتمػع مػف أجػؿ 
تعزيػز المشػػاركة العامػة وترشػػيد مػدخالت صػػناعة القػرار وصػػوال إلػي دعػػـ كفػاءة الفعػػؿ 

بأولويػػػػات تحظػػػػي باتفػػػػاؽ  يحظػػػػىالػػػػديمقراطي فػػػػي المجتمعػػػػات عبػػػػر بمػػػػورة رأي عػػػػاـ 
 ،0225، دعبػػػػػػد المقصػػػػػػو )ىيري وتمػػػػػػنح الشػػػػػػرعية لمعمميػػػػػػات السياسػػػػػػية المختمفػػػػػػةجمػػػػػػا
 . (22ص
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ولقػػػد سػػػاىمت الثػػػورة االتصػػػالية الكبػػػرى والتكنولوجيػػػا الجديػػػدة لوسػػػائؿ اإلعػػػالـ 
فضاء عاـ اجتماعي جديد يخضع لمثاليػة  ظيوراإللكترونية وعمي رأسيا االنترنت في 

 ىيبرماس. 
أف وسائؿ اإلعالـ اإللكترونية تخمؽ حالة مف  وتؤكد نظرية المجاؿ العاـ عمي

الجػػػػػػػػدؿ بػػػػػػػػيف الجميػػػػػػػػور تمػػػػػػػػنح تػػػػػػػػأثيرا فػػػػػػػػي القضػػػػػػػػايا العامػػػػػػػػة وتػػػػػػػػؤثر عػػػػػػػػي الجيػػػػػػػػة 
 . (4، ص0220العالونة، )الحاكمة
 ىابرماس إلى أف نجاح المجاؿ العاـ يعتمد عمى :  Habermas وأشار

 .بيف الفئات المختمفة عمى مستوى العالـ مدى الوصوؿ واالنتشار  -2
 مدى التحرر والتخمص مف السيطرة والييمنة واإلجبار. -0
 المساواة في المشاركة بيف األفراد. -3
الثقػػة والوضػػوح فػػي المضػػموف اإلعالمػػي الػػذي يقػػدـ مػػف خػػالؿ وسػػائؿ التواصػػؿ  -0

 االجتماعي.
 (James Johnson, 2007,p.428 )وجود سياؽ اجتماعي مالئـ. -1

تقوـ نظرية المجػاؿ العػاـ عمػى محاولػة فيػـ حػدود الػدور الػذي تقػوـ بػو وسػائؿ 
اإلعػػالـ الجديػػدة فػػي إتاحػػة النقػػاش العػػاـ وتسػػييؿ بمػػورة توافقػػات تعبػػر عػػف الػػرأي العػػاـ 
النشػػط، بحيػػث تكػػوف إطػػارًا نظريػػًا متكػػاماًل يمكنػػو توضػػيح حػػدود الػػدور الػػذي تقػػوـ بػػو 

 .في التأثير عمى قيـ المواطنة لدى الشبابشبكات التواصؿ االجتماعي 
 اندراسات انسابقة: ًا: بعسا

يتعػرض الباحػث فػػي ىػذا الجػػزء ألىػـ الدراسػات ذات الصػػمة بموضػوع دراسػػتو، 
 وذلؾ عمي النحو التالي: 
دراسػػة دور وسػػائؿ التواصػػؿ االجتمػػاعي ( 0202الجيوشػػي)اسػػتيدفت دراسػػة 

أف ذوي  نتػائج البحػث  تبػيفو في تعزيػز قػيـ المواطنػة واالنتمػاء لػدى الشػباب العربػي. 
مستوى المعرفة واإلدراؾ المرتفع لقيـ المواطنة واالنتماء التػي تنشػرىا وسػائؿ التواصػؿ 
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المرتفػػػع، االجتمػػػاعي، تػػػزداد بػػػيف الػػػذكور واألصػػػغر عمػػػرا، وذوي المسػػػتوى التعميمػػػي 
والمبحػػوثيف مػػػف دوؿ الخمػػػيج مقارنػػػة باإلنػػػاث واألكبػػػر عمػػػرا وذوي المسػػػتوى التعميمػػػي 
المنخفض والمبحوثيف مف دوؿ الشاـ، وىذا االختالؼ في إدراؾ القػيـ ال يفسػر بعامػؿ 
نمػػػػػا بعوامػػػػػؿ متعػػػػػددة قػػػػػد تكػػػػػوف خاصػػػػػة بالوسػػػػػيمة، أو الرسػػػػػالة، أو القػػػػػائـ  واحػػػػػد، وا 

كر المعمومات المتضمنة في الرسالة يتأثر بعوامػؿ عديػدة باالتصاؿ، أو بالجميور. تذ
منيػػػا طريقػػػة تنظػػػيـ المحتػػػوى ومسػػػتوى الرسػػػالة مػػػف حيػػػث البسػػػاطة والتعقيػػػد والترتيػػػب 

 وكذلؾ بمدى وجود وطبيعة المؤثرات الصوتية والموسيقية. 
إلػػػى توظيػػػؼ شػػػبكات التواصػػػؿ االجتمػػػاعي  (0202المػػػالكي)وىػػػدفت دراسػػػة 

لتعزيػػػز قػػػيـ االنتمػػػاء الػػػوطني وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ الكشػػػؼ عػػػف واقػػػع اسػػػتخداـ شػػػبكات 
التواصؿ االجتماعي لدى عينة مف معممي التربيػة اإلسػالمية، كمػا رمػت تحديػد كيفيػة 
توظيػؼ اسػتخداـ شػبكات التواصػؿ االجتمػاعي فػػي تعزيػز قػيـ االنتمػاء الػوطني،  وقػػد 

أف نسػػػبة عاليػػػة توافػػػؽ عمػػػى أف شػػػبكات التواصػػػؿ االجتمػػػاعي ليػػػا النتػػػائج أوضػػػحت 
كمػػا أشػػارت إلػػى الكيفيػػة التػػي بيػػا يمكػػف توظيػػؼ  دورىػػا فػػي تعزيػػز االنتمػػاء الػػوطني.

شػػبكات التواصػػؿ االجتمػػاعي فػػي تعزيػػز االنتمػػاء الػػوطني. كمػػا أظيػػر البحػػث تفػػاوت 
 .ذلؾ لصالح الذكورآراء الذكور عف اإلناث وأف ىناؾ فروقا ذات داللة و 

ىػػدفت إلػػى التعػػرؼ عمػػى العالقػػة بػػيف تفاعػػؿ فقػػد  (0224حسػػيف) أمػػا دراسػػة
الشػػػػػباب الجػػػػػامعي عمػػػػػى مواقػػػػػع التواصػػػػػؿ االجتمػػػػػاعي ومحػػػػػاور المواطنػػػػػة الرقميػػػػػة، 
واسػػػػتخدمت مػػػػنيج المسػػػػح، وتمثمػػػػت فػػػػي عينػػػػة مػػػػف الشػػػػباب الجػػػػامعي موزعػػػػة عمػػػػى 

( مفػػردة لجامعػػة المنيػػا، 022بواقػػع ) مفػػردة، (022)جػػامعتي )المنيػػا والقػػاىرة( قواميػػا
( مفػػردة لجامعػػة القػػاىرة،  وتوصػػؿ الباحثػػاف إلػػى مجموعػػة مػػف النتػػائج، أىميػػا 022و)

تصدر موقع "الفيس بوؾ" قائمة مواقع التواصؿ االجتماعي التي يتابعيا أفراد  :ما يمي
إف  %(35.0)%(، يميو موقع "يوتيوب" في الترتيب الثاني بنسػبة50.0العينة بنسبة )

يوميػػػا" بنسػػػبة "أكثػػػر مػػػف نصػػػؼ المبحػػػوثيف يسػػػتخدموف مواقػػػع التواصػػػؿ االجتمػػػاعي 
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إف درجػػة التفاعػػؿ مػػع الػػزمالء واألصػػدقاء عبػػر مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي  %(14)
إف أكثػر الموضػوعات التػي  %(23.3جػاءت فييػا "دائمػًا" فػي الترتيػب األوؿ بنسػبة )

جػاؿ ىي الموضوعات المتعمقة "بػأكثر مػف م يتـ التفاعؿ والنقاش حوليا مع األصدقاء
 .%(11.4في نفس الوقت" بنسبة )

تػػػػأثيرات التواصػػػػؿ داخػػػػؿ المواقػػػػع  (0223الزامػػػػؿ)فػػػػي حػػػػيف تناولػػػػت دراسػػػػة 
لممجتمػػػػػع االفتراضػػػػػي عمػػػػػى قػػػػػيـ المواطنػػػػػة لػػػػػدى الشػػػػػابات فػػػػػي الجامعػػػػػات  المختمفػػػػػة

السػػعودية، وكػػاف مػػف أىػػـ النتػػائج أف المتوسػػط العػػاـ ألثػػر اسػػتخداـ الشػػباب السػػعودي 
%، إال أف 35.4لمواقػػع المجتمػػع االفتراضػػي فػػي إكسػػاب قػػيـ المواطنػػة كانػػت بنسػػبة 

قػػيـ مػػف منظػػور عينػػة البحػػث إكسػػاب القػػيـ التػػي تػػدعـ اليويػػة الوطنيػػة كانػػت أعمػػى ال
% وجاء أثر مواقع التواصؿ 40.02بنسبة أعمى مف المتوسط العاـ التي وصمت إلى 

االجتمػػػاعي فػػػي إكسػػػاب الػػػوعي بػػػالحقوؽ والواجبػػػات فػػػي المرتبػػػة الثانيػػػة؛ إال أف قػػػيـ 
% تقريبػا. كمػا أف نتػائج الدراسػة أكػدت الفػرض القائػؿ إنػو 32االنتماء وقفت عند حػد 

طرديػػػػة بػػػػيف تعػػػػدد األجيػػػػزة التػػػػي يسػػػػتخدميا الشػػػػباب السػػػػعودي لمواقػػػػع  توجػػػػد عالقػػػػة
 .التواصؿ االجتماعي وتقديرىـ وأثر مواقع التواصؿ في دعـ قيـ المواطنة لدييـ

مدى تأثير استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي  (0223حنوف) وتناولت دراسة
مدى استخداميا،  عمى قيـ المواطنة لدى الشباب الجزائري، مف خالؿ التعرؼ عمى

ومدى مساىمتيا في نشر قيـ المواطنة لدييـ، وانعكاساتيا اإليجابية والسمبية عمى قيـ 
المواطنة لدييـ، معتمديف في ذلؾ عمى منيج المسح بالعينة، بالتطبيؽ عمى عينة مف 

مفردة تـ اختيارىـ  310الشباب المستخدـ لمواقع التواصؿ االجتماعي، بمغ عددىا
نة المتاحة، وصممت استمارة استبيانيو إلكترونية لجمع الحقائؽ بطريقة العي

والمعمومات، ثـ تحميميا. وخمصت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزىا أف الشباب الجزائري 
ا عمى قيـ ييستخدـ مواقع التواصؿ االجتماعي دائما، وانعكس ىذا االستخداـ إيجاب
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واإلحساس باليوية، وسمبا بتكريس المواطنة بالمشاركة في تشكيؿ الدولة الحديثة، 
 .المواطنة السمبية والمواطنة المادية

إلى التعرؼ عمى مدى اعتماد الشباب  (0222) الرفاعيعمراف، وىدفت دراسة 
قيـ  المصري الجامعيعمى مواقع التواصؿ االجتماعي فى إكساب الشباب  المصري

المواطنة، مف خالؿ متابعتيـ لمقضايا السياسية، اعتمدت الدراسة عمى منيج المسح 
بالعينة، واستخدمت الدراسة استمارة االستبياف ومقياس قيـ المواطنة،  اإلعالمي

إناث( مف  022 –ذكور  022( مبحوث )022وطبقت الدراسة عمى عينة قواميا )
توافر قيـ المواطنة لدى الشباب  الدراسة إلى:، وتوصمت المصريةشباب الجامعات 

توجد ، واكتسابيا مف خالؿ استخداـ  مواقع التواصؿ االجتماعي  المصري الجامعي
عينة  المصري الجامعيعالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بيف زيادة اعتماد الشباب 

صؿ الدراسة فى الحصوؿ عمى المعمومات عف القضايا السياسية عبر مواقع التوا
كسابيـ قيـ المواطنة.  االجتماعي وا 

إلي بياف أثر شبكات التواصؿ االجتماعي عمي القػيـ  (2114الط    )ققسعت د اسة 
لػػدى طػػالب الجامعػػة مػػف خػػالؿ التعػػرؼ عمػػي اآلثػػار السػػمبية واإليجابيػػة المترتبػػة عمػػي 
اسػػػتخداـ طػػػالب الجامعػػػة لشػػػبكات التواصػػػؿ االجتمػػػاعي، باإلضػػػافة إلػػػي توضػػػيح أثػػػر 

كات التواصػػػػؿ االجتمػػػػاعي فػػػػي تغييػػػػر القػػػػيـ االجتماعيػػػػة لػػػػدى طػػػػالب الجامعػػػػػة. شػػػػب
واسػػػػتخدمت الباحػػػػث المػػػػنيج الوصػػػػفي التحميػػػػؿ، وتكونػػػػت عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف طػػػػالب 

 ( طالبا. 0030الجامعة الممؾ سعود بالرياض وبمغت نسبتيـ )
أىـ اآلثار اإليجابية لدراسػة تمثمػت قتقاللت الد اسة إل  ىدد من النت ئج من أهمه : 

عمػػي أخبػػار البمػػد الػػذى نعػػيش فيػػو وتعمػػـ أمػػور جديػػدة مػػف خػػالؿ شػػبكات  االطػػالعفػػي 
، أي والتمكػػيف مػػف تخطػػي حػػاجز الخجػػؿالتواصػػؿ االجتمػػاعي، والتعبيػػر بحريػػة عػػف الػػر 

أىـ مظاىر التغيير في القيـ نتيجة استخداـ شبكات التواصؿ االجتمػاعي حيػث تعػزز و 
 الطالب القدرة عمي مخاطبة الجنس اآلخر بجرأة.  لدى
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التعرؼ عمػى طبيعػة العالقػة بػيف اسػتخدامات إلى  (0222دراسة أسعد )استيدفت 
لمواقع الشبكات االجتماعية وعالقتيا بقيميـ المجتمعية إيجابًا وسمبًا،  المصريالشباب 

اليوتيػػوب والفػػيس بػػوؾ مػػف طػػالب  مسػػتخدميطبقػػت الدراسػػة الميدانيػػة عمػػى عينػػة مػػف 
 مػػػوقعي( طالػػػب، واشػػػتممت الدراسػػػة التحميميػػػة عمػػػى 022الجامعػػػات المختمفػػػة قواميػػػا )

ممثمػة فػى  الشخصػيأف وسػائؿ االتصػاؿ : وفيس بػوؾ، وتوصػمت الدراسػة إلػى يوتيوب
فػػيس بػػوؾ ويوتيػػوب، فػػػى  بمػػوقعياألصػػدقاء والمعػػارؼ أسػػيمت فػػى تعريػػؼ الطػػػالب 

عالـ التقميدية كأقؿ المصادر التى استمد منيا الطػالب معػرفتيـ حيف جاءت وسائؿ اإل
يسػتخدـ طػػالب الجامعػة موقػػع يوتيػوب أقػػؿ مػف سػػاعة فػى المػػرة الواحػػدة  بيػذه المواقػػع.

%، وىو مػا يرجػع إلػى طبيعػة مواقػع الفيػديو نفسػيا التػى تسػتغرؽ 04لالستخداـ بنسبة 
كسية دالة إحصائيًا بيف معػدؿ اسػتخداـ توجد عالقة ارتباطية ع، النتائجعددًا قمياًل مف 

 الطالب عينة الدراسة لموقعى يوتيوب وفيس بوؾ ومستوى االنتماء إلى الوطف لدييـ. 
سػػعت إلػػى استكشػػاؼ  فقػػد  Seong Euncho 0222دراسػػة سػػيونج اينكػػو أمػػا 

والواليػػػػات المتحػػػػدة األمريكيػػػػة لمواقػػػػع أنمػػػػاط اسػػػػتخدامات طمبػػػػة الجامعػػػػات فػػػػي كوريػػػػا 
االجتماعيػػة وتحميػػؿ ىػػذا االستكشػػاؼ وطبقػػت الدراسػػة عمػػى عينػػة مػػف طػػالب الشػػبكات 

طالػب فػػي الواليػات المتحػدة األمريكيػػة  322طالػب مقسػػمة إلػى 220الجامعػات قواميػا 
طالػػػب فػػػي كوريػػػا كمػػػا تػػػـ تحميػػػؿ مضػػػموف صػػػفحاتيـ الشخصػػػية فػػػي المواقػػػع  002و

صػػفحة شخصػػية فػػي  53و Face Bookصػػفحة فػػي موقػػع  14االجتماعيػػة بواقػػع 
د فػػػروؽ دالػػػة بػػػيف الطػػػالب و وجػػػ وأسػػػفرت الدراسػػػة عػػػف  Cy worldموقػػػع سػػػايورلد 

الكػػػػورييف والطػػػػالب األمريكػػػػاف فػػػػي عػػػػدد أصػػػػدقائيـ فػػػػي مواقػػػػع الشػػػػبكات االجتماعيػػػػة 
 Face Bookلصػالح الطػالب األمريكػػاف حيػث يحػػتفظ الطػالب األمريكػػاف فػي موقػع 

 .Cy worldب الكورييف في موقع بعدد كبير مف االصدقاء عمى الطال
  John Raackes Jenifer Bomds Raackeدراسػة : جػوف راكػيس )ىػدفت 

إلػػػػى التعػػػػرؼ عمػػػػى طبيعػػػػة دوافػػػػع اسػػػػتخدامات الشػػػػباب لمواقػػػػع شػػػػبكات  ( 0222( )
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التواصؿ االجتماعى مع االصدقاء وقد طبقت الدراسة عمى عينة مف طالب الجامعات 
التوجػػػػد فػػػػروؽ بػػػػيف الػػػػذكور واإلنػػػػاث ودوافػػػػع  نػػػػوأطالػػػػب وتوصػػػػمت إلػػػػى  222قواميػػػػا 

تسػػتخدـ غالبيػػة الطػػالب مواقػػع  ، مواقػػع شػػبكات التواصػػؿ مػػع االصػػدقاءاسػػتخداماتيـ ل
 ىشػػبكات التواصػػؿ مػػع األصػػدقاء ألوقػػات طويمػػة يوميػػًا لمبحػػث عػػف االصػػدقاء القػػدام

توجػػد فػػروؽ بػػيف الػػذكور واإلنػػاث فػػي عػػدد أصػػدقائيـ فػػي  ،  وتكػػويف صػػداقات جديػػدة
 .مواقع الشبكات التواصؿ االجتماعي مع االصدقاء

 تعق ب:
مػػف خػػالؿ عػػرض الدراسػػات السػػابقة يتضػػح أىميػػة وجػػود عالقػػة بػػيف اسػػتخداـ 
شػػبكات التواصػػؿ االجتمػػاعي والقػػيـ االجتماعيػػة والسياسػػية، وتػػـ االسػػتفادة مػػف نتػػائج 

 في تحديد محاور الدراسة ، وصياغة أداتيا.  الدراسات السابقة
تتميػػػػز الدراسػػػػة الحاليػػػػة بدراسػػػػة تػػػػأثير مواقػػػػع التواصػػػػؿ االجتمػػػػاعي عمػػػػى الشػػػػباب و 

بدو(  -ريؼ –باختالؼ مستوياتو التعميمية ف وفي سياقات اجتماعية متباينة ) حضر 
وىػػػو مػػػا يمكػػػف أف يرصػػػد مػػػدى اسػػػتخداـ مواقػػػع التواصػػػؿ االجتماعيػػػة فػػػي السػػػػياقات 

تشػػتير  ،نػػزوى بسػػمطنة عمػػاف واليػػةاالجتماعيػػة المختمفػػة . كمػػا تػػتـ ىػػذه الدراسػػة فػػي 
نزوى بالطابع التاريخي والتراثي القديـ، فيي أقدـ المدف الُعمانية، حيث ترجػع بتاريخيػا 

، وىػػو مػػا مػػايمكف أف يسػػاعد عمػػى االعتػػزاز بػػالوطف إلػػى أربعػػة آالؼ سػػنة قبػػؿ المػػيالد
 والحضارة في مواجية تأثيرات وسائؿ التواصؿ االجتماعي.

 
ً
 اإلجراءات املنهجُة نهدراسة:ا: ثاين

تعتبػر ىػذه الدراسػة مػػف الدراسػات الوصػفية، التػي تعتمػد عمػى مػػنيج الد اسرة:  نرقع (2)
 التواصػػؿ االجتمػػػاعي لمواقػػع اسػػتخداـ الشػػباب المسػػح بالعينػػة وذلػػؾ لكشػػؼ مػػػدى

 العماني . الشباب قيـ المواطنة واالنتماء لدى وتأثيرىا عمى 
المػنيج المسػحي يسػمح بجمػع المعمومػات والبيانػات والحقػائؽ عػف  منهج الد اسرة: (0)

 .، ولذا تـ استخداـ المسح االجتماعي بالعينةمشكمة الدراسة 
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 تػـأداة بحػث أساسػية  اإللكترونػي االسػتبياف داةأتػـ االعتمػاد عمػى أدقات الد اسة:  (3)
مػػػف خالليػػػا الحصػػػوؿ عمػػػى المعمومػػػات واألفكػػػار واآلراء حػػػوؿ الظػػػاىرة موضػػػػوع 
الدراسة لتقديـ حقائؽ أو آراء أو أفكار معينة في إطار البيانات المرتبطة بموضوع 

 .الدراسة وأىدافيا 
مفػػردة مػػف  302قواميػػا  تمثمػػت االسػػتمارات اإللكترونيػػة فػػي عينػػة ى نررة الد اسررة: (0)

 إناث( -الشباب )ذكور
صػػػدؽ وثبػػػات صػػػحيفة االسػػػتبانة ار بػػػتػػػـ اخت ق قربررر ت الرررال تة ايسرررتب نة: الرررد (1)

 :باستخداـ الطرؽ التالية
 الدق المال م ن :  -1 

تيدؼ ىذه الخطوة الى التأكد مف صالحية االستبانة ومدى مالءمتيا ألغراض      
البحث ولتحقيؽ ذلؾ تـ عرضيا عمى عدد مف المحكميف مف ذوى الخبرة المنيجية 
والعممية فى ميداف عمـ االجتماع وذلؾ قبؿ التطبيؽ بيدؼ توجيو الباحث لمواطف 

ية األسئمة صياغة وأسموبا، ولقد الضعؼ والقصور مف حيث شكؿ االستبانة ومنطق
استفاد الباحث مف جمع المالحظات التى أبداىا المحكموف وقاـ بإعادة صياغة األداة 

 بناء عمى مالحظتيـ واقتراحاتيـ
 الرب ت : -2

تـ اختبػار الثبػات باسػتخداـ الطريقػة الفاكرونبػاخ وذلػؾ مػف خػالؿ  تطبيػؽ صػحيفة     
بفاصػػػؿ زمنػػػى أسػػػبوعيف بػػػيف  نػػػزوى واليػػػةاالسػػتبانة مػػػرتيف عمػػػى عشػػػريف مسػػػتفيدا فػػػى 

%( وىػػى نسػػبة مرتفعػػة تػػدؿ عمػػى 41المػػرتيف وتػػـ حسػػاب معامػػؿ الثبػػات الػػذى بمػػغ ) 
 2قابمية األداة لمتطبيؽ 

استغرقت عممية جمػع البيانػات الكميػة والكيفيػة مػف الميػداف اإلط   الزمن  للبالث:  (2)
 (.  0202 فبراير، و ينايرحوالى شيريف )
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ً
 ا: نتائج اندراسة:تاسع

 الب  ن ت األس س ة: (1
 تقز ت الع نة السب للنقع( 1ش م)

 
% 15حيث تصؿ إلى  ،( إلى توزع البيانات وفقا لمنوع 2) الشكؿتشير نتائج 
 % لإلناث وىو ما يمثؿ أفراد المجتمع مف حيث النوع .02ذكور مقابؿ 

 تقز ت الع نة قفق  للسن (2)ش م

 
سنة بنسبة  32-01تشير البيانات الميدانية إلى ارتفاع نسبة الفئة العمرية مف 

-23%، ثـ الفئتيف األقؿ سنا ) مف 03سنة بنسبة  01-02% يمييا الفئة مف 02.3
 سنة(.31-32سنة( ، ومف 02

 ذكور
59% 

 إناث
41% 

01020304050

 سنة 20-17من 

 سنة 25-20من 

 سنة         30-25من 

 سنة 35-30من 

14.2 

27 

46.7 

12 
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 تقز ت الع نة قفق  لإل  مة (3)ش م

 
ع العينة بيف السياقات االجتماعية يفيما يتعمؽ باإلقامة تشير البيانات إلى توز 

وىو  %.1، والبدو بنسبة %04.4%، والريؼ بنسبة 22.3المختمفة ؛ الحضر بنسبة 
 ما يشير إلى تنوع شموؿ العينة لمشباب العماني في سياقاتو االجتماعية المتباينة.

 مستقى التعل متقز ت الع نة قفق  ل (1 دقم)
 % العدد مستقى التعل م
 33.5 033 ثانوي / متوسط

 00.2 302 جامعي
 23.1 202 فوؽ جامعي

 111 721 إ م ل 
ثـ  ،%00.2نسبة التعميـ الجامعي بنسبة فيما يتعمؽ بمستوى التعميـ ترتفع 

% ، ثـ التعميـ الفوؽ جامعي  بنسبة 33.5التعميـ الثانوي / المتوسط بنسبة 
ويشير ذلؾ إلى أف الدراسة الحالية تميزت بتناوليا لمشباب عمى اختالؼ  %.23.1

 مستوياتو التعميمية.
  

 الحضر
67% 

 الريف
28% 

 البدو
5% 
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 للغ ت األ نب ة الت  ت  ده تقز ت الع نة قفق   (2 دقم)
اللغ ت األ نب ة الت  

 ت  ده 
 % الت  ا 

 52.3 030 االنجميزية -
 20.5 32 الفرنسية -
 1.4 20 األلمانية -
 2.3 22 لغات أخرى -

  241  سب النت ئج إل تن
تعددت المغات األجنبية التي يجيدىا الشباب )عينة الدراسة( ارتفعت نسبة مف 

%، والمانية بنسبة 20.5% ، والمغة الفرنسية بنسبة 52.3يجيد اإلنجميزية بنسبة 
التفاعؿ مع  إمكانيةوتساعد المغات عمى  %.2.3%، والمغات األخرى بنسبة 1.4

 دوؿ أجنبية، ويمكف اف يؤثر ذلؾ عمى التأثر بالثقافات األجنبية.أفراد أو مواقع مف 
 شب  ت التقاالم اي تم ى : استخدام (2

 قفق  لمستقى ايستخداماي تم ى   التقاالم مقا ت ب  تت (3 دقم)
 السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األوؿ المق ت

 %0 %23 %22 %00 %02 %25 يوتيوب -
 %3 %23 %02 %00 %02 %23 التويتر -
 %24 %22 %20 %22 %21 %02 واتساب -
 - %20 %21 %23 %02 %04 االنستجراـ -
 %05 %02 %24 %20 %22 %5 سناب شات -
 %00 %25 %23 %5 %3 %2 الفيسبوؾ -
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فػي المرتبػة األولػى بنسػبة االنستجراـ تنوع ترتيب مواقع التواصؿ االجتماعي وجاء 
% . 23والتػػػويتر بنسػػػبة % 25اليوتيػػػوب بنسػػػبة ، %02% يميػػػو الواتسػػػاب بنسػػػبة 04

وتؤكػد ىػذه البيانػات عمػى تنػوع اسػتخداـ الشػباب  الفيسػبوؾ.  وانخفض السػناب شػات ،
العماني لمواقع التواصؿ االجتماعي، وىػو مػا يشػير إلػى أف الشػباب العمػاني مػف أكثػر 

مف خالؿ ف الفئات ثراء في استخداـ والتفاعؿ مع معطيات تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة.
غالبيػة مواطنيػو مػف شبكات التواصؿ االجتماعي يندمج الشباب فػي  مجتمػع افتراضػي 

الشػػباب ،الػػذيف تحػػرروا مػػف قيػػود واقعيػػـ االجتمػػاعي ،ومػػف ثػػـ شػػرعوا فػػي التعبيػػر عػػف 
 ذواتيـ بحرية.
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 :أسب ب استخدام الشب ب لشب  ت التقاالم اي تم ى   (3
 (4 دقم )

أسب ب استخدام الشب ب لشب  ت التقاالم  المتقسط قالقزن النسب  لتق ات مق  س
  اي تم ى 

المتقسط  العب  ة 
 الالس ب 

 اينال اع
 لمع   ي

 القزن
 نسب ال

 الت ت ب

 5 2.323 2.210 0.05 تكويف أصدقاء جدد مف جميع أنحاء العالـ                1
تساعد في التعرؼ عمى األحداث والتطورات  2

 .اإلقميمية والدولية
0.32 2.145 2.323 4 

تساىـ في اكتساب ميارات ومعمومات ومعارؼ  3
 جديدة.

0.12 2.123 2.433 3 

 22 2.33 2.102 0.25 تسيؿ التواصؿ المباشر مع األعضاء في الموقع 4
 22 2.313 2.140 0.03 االتصاؿ بمف يشاركوني اىتماماتي                         5
مواقع التواصؿ االجتماعي أكثر جاذبية وأسيؿ  6

 3 2.33 2.232 0.32 استخداـ مف وسائؿ االتصاؿ التقميدية.

تساىـ في التعرؼ عمى األوضاع الداخمية  7
 والشؤوف العامة.

0.31 2.232 2.343 2 

 2 2.423 2.105 0.15 معرفة ثقافة الناس مف جميع أنحاء العالـ                 8
 20 2.303 2.224 0.24 األصدقاء القدامى                              -البحث عف الصديقات 9

 ألنيا شبكات التواصؿ االجتماعي صادقة أخبار 11
 والفيديوىات بالصور موثقة

0.20 2.232 2.322 20 

 21 2.32 2.245 0.22 مشاركة اآلخريف بتبادؿ الصور والفيديو                11
 0 2.402 2.104 0.04 تسيـ في التعبير عف اآلراء بحرية تامة. 12
االجتماعي عمى تبادؿ تساعد مواقع التواصؿ  13

 .وجيات النظر
0.02 2.222 2.40 1 



 العماني الشباب لدى واالنتماء المواطنة قيم على االجتماعي التواصل مواقع تأثير
 

 0202 أكتوبر                                   87               ن         خمسووال سادسالعدد ال

المتقسط  العب  ة 
 الالس ب 

 اينال اع
 لمع   ي

 القزن
 الت ت ب نسب ال

 5 2.323 2.251 0.05 االطالع عمى األخبار العربية     14
 20 2.323 2.200 0.20 معرفة أخبار العالـ 15
 0 2.432 2.132 0.12 معرفة أخبار األخريف 16
 22 2.33 2.153 0.25  .لدعـ قضية معينة تؤمف بيا 17
 23 2.30 2.230 0.22 وضياع الوقتلمتسمية  18

تشير ىذه البيانات إلى تعدد أسباب استخداـ الشباب العماني لمواقع التواصؿ 
معرفة ثقافة التعرؼ عمى المعمومات والثقافات أواألخبار"  ؛فيوتمثمت االجتماعي 

، 0.12بمتوسط معرفة أخبار األخريف ،0.15بمتوسط الناس مف جميع أنحاء العالـ 
تساىـ في  ،0.12بمتوسط في اكتساب ميارات ومعمومات ومعارؼ جديدةتساىـ 

تساعد في التعرؼ  ،0.31بمتوسط التعرؼ عمى األوضاع الداخمية والشؤوف العامة
 معرفة أخبار العالـ ،0.32بمتوسط عمى األحداث والتطورات اإلقميمية والدولية

العاـ حرا في حركة نظرية المجاؿ العاـ أف يكوف الرأي وتؤكد  "0.20بمتوسط
إف وسائؿ التواصؿ االجتماعي ىي أكثر  .المعمومات وتبادؿ األفكار بيف المواطنيف

فاعمية في تزويد الجميور بالمعارؼ والمعمومات التي تساعد األفراد عمى فيـ ما 
يحيط بيـ مف ظواىر وأحداث، يمي ذلؾ أنيا أكثر فاعمية في التأثير عمى اتجاىات 

 .صورة لمواقع المحيط بيـ الجميور في بناء
استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي كانت كما أف الحرية والديمقراطية المتمثؿ في 
 تسيـ في التعبير عف اآلراء بحرية تامةمف أىـ أسباب استخداـ ىذه المواقع " 

تساعد مواقع التواصؿ االجتماعي عمى تبادؿ وجيات النظر ، 0.04بمتوسط
 ،0.02بمتوسط
تمثمت العوامؿ االجتماعية المتمثمة في الصداقة والتواصؿ مع اآلخريف أحد كما  

مواقػع التواصػؿ االجتمػاعي أكثػر جاذبيػة  أسباب استخداـ وسائؿ التواصػؿ االجتمػاعي"
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تكػػويف أصػػدقاء جػػدد  ، ،0.32بمتوسػػط وأسػػيؿ اسػػتخداـ مػػف وسػػائؿ االتصػػاؿ التقميديػػة
 بمػػػػػػف يشػػػػػػاركوني اىتمامػػػػػػػاتي االتصػػػػػػاؿ، 0.05بمتوسػػػػػػػطمػػػػػػف جميػػػػػػع أنحػػػػػػاء العػػػػػػالـ 

لػدعـ قضػية معينػة  ،تسيؿ التواصؿ المباشر مػع األعضػاء فػي الموقػع، 0.03بمتوسط
 ،0.24بمتوسػطاألصػدقاء القػدامى  -البحػث عػف الصػديقات، 0.25بمتوسػط تؤمف بيػا

 مشػػػاركة اآلخػػػريف بتبػػػادؿ الصػػػور والفيػػػديو ، ،0.22بمتوسػػػط لمتسػػػمية وضػػػياع الوقػػػت
وىػذه الصػدقات تػؤثر عمػػى انتقػاؿ السػمات الثقافيػة ، واالطػالع عمػػى  ". 0.22بمتوسػط

ؿ واألقػارب واألصػدقاء مػف خػالؿ مػا ػراد لمتواصؿ مع األىػػاألف حيث يمجأ .ثقافة اآلخر
 ،التػػػي ُتعػػد وسػػيمة جديػػػدة لتبػػادؿ اآلراء واألفكػػػار االجتماعيػػة،بكات ػمى بمواقػػع الشػػػػيسػػ

وتكػويف الػوعي حػوؿ القضػايا المختمفػة، ، اػقضايػة مػف الػد لقضيػػوحشػد المناصػرة والتأييػ
تخداـ الوسػػػػػػػػائط ػمػػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ المػػػػػػػواد المنتجػػػػػػػة باسػػػػػػػ ،مفاً ػـ القػػػػػػػائـ منيػػػػػػػا سػػػػػػػػأو تدعيػػػػػػػ
 (Sean,2008,P.93)المتعددة
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 :الت   تم استخدامه  ف  شب  ت التقاالم اي تم ى  األس ل ب (4
 (5 دقم )

  استخدام الشب ب لشب  ت التقاالم اي تم ى  أس ل ب
 % الت  ا  الت   تم استخدامه  ف  شب  ت التقاالم اي تم ى  األس ل ب -
 21.0 213 .أنشأت صفحة خاصة بي عمى الموقع -
 33.4 42 النقاشات والتعميقات -
 04.4 25 .نشر صور وروابط وفيديوىات -
 02.3 222 .تكويف شبكة مف المعارؼ واألصدقاء -
 00.0 222 .قرأت تعميقات وأخبار األصدقاء -
 32.0 33 .أجريت دردشة ومحادثات -
 03.4 13 طرحت أسئمة واستفسارات حوؿ قضايا تيمني -
  002 اإلجمالي -

وجاءت  التواصؿ االجتماعي مواقعفي الشباب األساليب التي يستخدميا تتعدد 
 Pages %21.0إنشاء صفحة خاصة عمى الموقع في المرتبة األولى بنسبة 

Creation استخداـ جميع صور التفاعؿ عمى مواقع  وىذه الصفحات تساعد عمى
 %02.3، يمييا تكويف شبكة مف المعارؼ واألصدقاء بنسبة التواصؿ االجتماعي

حيث تساعد ىذه المواقع عمى التواصؿ مع األصدقاء القدامي وتكويف عالقات 
مف أىـ الخصائص التي  ،صداقة جديدة سواء مف داخؿ المجتمع أـ مف خارجو

اصؿ االجتماعي ىي خاصية تسييؿ تكويف الصداقات بيف وفرتيا شبكات التو 
 Realismاألشخاص حيث جمعت ىذه الشبكات مابيف الصداقات الواقعية )

Friendships االفتراضية( والصداقات (Virtual Friendships ) قرأت تعميقات ثـ
أجريت  %،33.4بنسبة النقاشات والتعميقات %،00.0بنسبة  وأخبار األصدقاء

 %،04.4بنسبة نشر صور وروابط وفيديوىات %،32.0بنسبة ومحادثاتدردشة 
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وىذه األساليب تعكس  .%03.4بنسبة طرحت أسئمة واستفسارات حوؿ قضايا تيمني
تعدد أساليب االستخداـ وىو ما يمكف أف يؤثر عمى ارتفاع مستويات التفاعؿ 

 واالستفادة مف مواقع التواصؿ االجتماعي.
  :التقاالم اي تم ى  مقا تاألنشطة الت   م ن أن تققم به  ىل   (5

 (6 دقم )
الشب ب ققم به   األنشطة الت   م ن أن  المتقسط قالقزن النسب  لتق ات مق  س

 التقاالم اي تم ى  مقا تىل  
المتقسط   

 الالس ب 
 اينال اع
 المع   ي

 القزن
 النسب 

 الت ت ب

  اصدقائي معوالمعمومات  الرسائؿ اتناقؿ 1
0.02 2.203 2.313 0 

 واناقش المختمفة الموضوعات بنشر قـوأ 2
 2 2.342 2.240 0.32 فييا  اصدقائي

 الموضوعات في ووضوح بصراحة رأيي اقوؿ 3
 3 2.30 2.223 0.00 شبكات التواصؿ االجتماعي عمى المنشورة

 مواقع التواصؿ االجتماعي الخاصة اتابع 4
 1 2.31 2.223 0.01  الحكومية والمنظمات الحكومييف بالمسئوليف

 بالمسئوليف الخاصة الصفحات اتفاعؿ مع 5
 3 2.32 2.222 0.04 الحكومية والمنظمات الحكومييف

تابع األخبار التي تنشرىا صفحات وحسابات أ 6
 0 2.343 2.220 0.31 وسائؿ اإلعالـ األخرى 

 اتابع القضايا واألحداث السياسية المختمفة  7
0.00 2.220 2.302 2 



 العماني الشباب لدى واالنتماء المواطنة قيم على االجتماعي التواصل مواقع تأثير
 

 0202 أكتوبر                                   222               ن         خمسووال سادسالعدد ال

التواصؿ مواقع عمى الشباب قـو بيا ياألنشطة التي يمكف أف فيما يتعمؽ ب
 وتمثمت في :  االجتماعي

وىى قياـ الشباب بدور في نشر األخبار والمعمومات والرسائؿ، أنشطة إيجابية  -
 واناقش المختمفة الموضوعات بنشر تتمثؿ في؛ القياـ والتعبير عف الرأي و 

 اصدقائي والمعمومات مع الرسائؿ اتناقؿ ،0.32بمتوسطفييا  اصدقائي
 عمى المنشورة الموضوعات في ووضوح بصراحة رأيي اقوؿ ،0.02بمتوسط

 . 0.00بمتوسط شبكات التواصؿ االجتماعي
وتتمثؿ حيث تمقي المعمومات مف الصفحات والمصادر المختمفة متابعة األنشطة  -

 تابع األخبار التي تنشرىا صفحات وحسابات وسائؿ اإلعالـ األخرىأفي "
 الحكومييف بالمسئوليف الخاصة الصفحات اتفاعؿ مع، 0.31بمتوسط

 مواقع التواصؿ االجتماعي الخاصة اتابع، 0.04بمتوسط الحكومية والمنظمات
اتابع القضايا ، 0.01بمتوسط الحكومية والمنظمات الحكومييف بالمسئوليف

 .0.00بمتوسطواألحداث السياسية المختمفة 
 (7 دقم )

 الق م اي تم ى ة قالس  س ة الت   تم الت ق ج له  ىل  مقا ت التقاالم اي تم ى 
م  الق م اي تم ى ة قالس  س ة الت   تم الت ق ج له   -

 اي تم ى ؟ىل  مقا ت التقاالم 
 % التكرار

 44.4 023 قيـ المواطنة -
 43.4 022 قيـ االنتماء -
 21.0 213 الحرية  -
 13.5 235 الديمقراطية -
 32.3 240 حقوؽ اإلنساف -
  002 اإلجمالي -
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القيـ االجتماعية والسياسية التي يتـ الترويج ليا عمى مواقع التواصؿ تعددت 
 %،43.4بنسبة قيـ االنتماء%، 44.4بنسبة قيـ المواطنةوتمثمت في؛  االجتماعي

 %.13.5بنسبة الديمقراطية %،21.0بنسبة الحرية %،32.3بنسبة حقوؽ اإلنساف
وىذه القيـ تعكس أىمية دور مواقع التواصؿ االجتماعي في تنمية العديد مف القيـ 

 اإليجابية ، إلى جانب غيرىا مف القيـ.
 شب  ت التقاالم اي تم ى  ق  م المقاطنة: (6

 (8 دقم )
ىل   مقا ت التقاالم اي تم ى تير    المتقسط قالقزن النسب  لتق ات مق  س

 الالت ظ ىل  م تسب ت القطن قتنم ته 

المتقسط  الالت ظ ىل  م تسب ت القطن قتنم ته  
 الالس ب 

 اينال اع
 المع   ي

 القزن
 النسب 

 الت ت ب

تؤكػػػد مواقػػػع التواصػػػؿ االجتمػػػاعي عمػػػى أىميػػػة  1
 منجزات الوطفالحفاظ عمى 

0.02 2.142 2.332 0 

تؤكػػػد مواقػػػع التواصػػػؿ االجتمػػػاعي عمػػػى أىميػػػة  2
 1 2.333 2.202 0.02 الحفاظ عمى أمف المجتمع

تسػػاعد مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي عمػػى تنميػػة  3
 موارد المجتمع

0.20 2.255 2.24 5 

تسػػاعد مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي عمػػى تنميػػة  4
عمػػػػى اآلثػػػػار التاريخيػػػػة الػػػػوعي بأىميػػػػة الحفػػػػاظ 

 والحضارية لممجتمع
0.20 2.201 2.322 3 

تسػػاعد مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي عمػػى تنميػػة  5
 الوعي بأىمية المحافظة عمى األماكف العامة

0.02 2.215 2.333 1 

تسػػاعد مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي عمػػى تنميػػة  6
 الوعي بكيفية المحافظة عمى المرافؽ العامة

0.25 2.200 2.33 2 
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المتقسط  الالت ظ ىل  م تسب ت القطن قتنم ته  
 الالس ب 

 اينال اع
 المع   ي

 القزن
 الت ت ب النسب 

تسػػاعد مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي عمػػى تنميػػة  7
 الوعي بأىمية الحفاظ عمى منجزات الوطف

0.00 2.213 2.302 0 

تسػػاعد مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي عمػػى تنميػػة  8
 المسئولية بالحفاظ عمى الموارد الطبيعية

0.01 2.225 2.31 2 

تػػػػػػػوفر مواقػػػػػػػع التواصػػػػػػػؿ االجتمػػػػػػػاعي الفرصػػػػػػػة  9
 الفكر المتطرؼ لنشر أفكارىـ .ألصحاب 

0.03 2.200 2.303 3 

تػػػػػػػػػػؤدي إسػػػػػػػػػػاءة اسػػػػػػػػػػتعماؿ مواقػػػػػػػػػػع التواصػػػػػػػػػػؿ  11
 االجتماعي إلى زعزعة األمف واالستقرار.

0.22 2.245 2.3 4 

، الحفاظ عمى مكتسبات الوطف وتنميتياعمى  مواقع التواصؿ االجتماعيتأثير 
 وتمثمت ىذه التأثيرات في؛

تساعد مواقع التواصؿ االجتماعي عمى تنمية المسئولية  تير  ات إ   ب ة : -
والحفاظ عمى موارد  0.01في المرتبة بمتوسط بالحفاظ عمى الموارد الطبيعية

تساعد مواقع التواصؿ االجتماعي ، المجتمع تمثؿ أىمية في التنمية المستدامة
تؤكد ،  0.00بمتوسط عمى تنمية الوعي بأىمية الحفاظ عمى منجزات الوطف

 مواقع التواصؿ االجتماعي عمى أىمية الحفاظ عمى منجزات الوطف
تساعد مواقع ، وىو ما يمثؿ أىمية في االرتقاء بالوطف وتنميتو0.02بمتوسط

 ،التواصؿ االجتماعي عمى تنمية الوعي بأىمية المحافظة عمى األماكف العامة
 تؤكد مواقع التواصؿ االجتماعي عمى أىمية الحفاظ عمى أمف المجتمع

تساعد مواقع التواصؿ االجتماعي عمى تنمية الوعي بكيفية ، 0.02بمتوسط
تساعد مواقع التواصؿ االجتماعي ، 0.25بمتوسط المحافظة عمى المرافؽ العامة

 ية لممجتمععمى تنمية الوعي بأىمية الحفاظ عمى اآلثار التاريخية والحضار 
 تساعد مواقع التواصؿ االجتماعي عمى تنمية موارد المجتمع،  0.20بمتوسط
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وىذه التأثيرات تبرز األبعاد اإليجابية لتأثير وسائؿ التواصؿ  .0.20بمتوسط
 االجتماعي عمى قيـ المواطنة.

توفر مواقع التواصؿ االجتماعي الفرصة ألصحاب ؛ وتتمثؿ في سلب ة تير  ات -
تؤدي إساءة استعماؿ مواقع  ،0.03بمتوسطالفكر المتطرؼ لنشر أفكارىـ 

 .0.22بمتوسط التواصؿ االجتماعي إلى زعزعة األمف واالستقرار
 (9 دقم )

 االت ام الققان ن قايلتزام ب لالققق قالقا ب ت
المتقسط  ا ب تاالت ام الققان ن قايلتزام ب لالققق قالق  

 الالس ب 
 اينال اع
 المع   ي

 القزن
 الت ت ب النسب 

تساعد شبكات التواصؿ االجتماعي عمى التوعية  1
 بالحقوؽ والواجبات.

0.20 2.313 2.322 3 

تؤكػػػػد مواقػػػػع التواصػػػػؿ االجتمػػػػاعي عمػػػػى احتػػػػراـ  2
 حقوؽ وحريات اآلخريف

0.00 2.220 2.30 0 

عمػػػػػى عػػػػػدـ  تؤكػػػػػد مواقػػػػػع التواصػػػػػؿ االجتمػػػػػاعي 3
 االعتداء عمى الممتمكات الخاصة

0.32 2.154 2.33 2 

 اإلنساف بحقوؽ تيتـ مواقع التواصؿ االجتماعي 4
 والديمقراطية

0.02 2.202. 2.333 1 

تؤكػػػد مواقػػػع التواصػػػؿ االجتمػػػاعي عمػػػى االلتػػػزاـ  5
 بالنظـ والمعايير

0.24 2.211 2.253 4 

احتػػػػراـ تؤكػػػػد مواقػػػػع التواصػػػػؿ االجتمػػػػاعي عمػػػػى  6
 قوانيف المجتمع

0.00 2.241 2.302 3 

تسػػػػاعد مواقػػػػع التواصػػػػؿ االجتمػػػػاعي عمػػػػى عػػػػدـ  7
 مراعاة حقوؽ اآلخريف

0.02 2.132 2.313 0 

تسػػػاعد مواقػػػع التواصػػػؿ االجتمػػػاعي عمػػػى القيػػػاـ  8
 بأعماؿ مخالفة لمقانوف

0.22 2.224 2.30 2 
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احتراـ القوانيف وااللتزاـ تعددت تأثيرات مواقع التواصؿ االجتماعي عمى مدى 
 وتنوعت مابيف؛ بالحقوؽ والواجبات

مواقع التواصؿ االجتماعي عمى عدـ االعتداء  تمثمت في تأكيد تير  ات إ   ب ة -
تساعد مواقع ، يمييا 0.32في المرتبة األولى بمتوسط عمى الممتمكات الخاصة

تؤكد  ،0.02بمتوسط التواصؿ االجتماعي عمى عدـ مراعاة حقوؽ اآلخريف
تؤكد  0.00بمتوسط مواقع التواصؿ االجتماعي عمى احتراـ قوانيف المجتمع

تؤكد مواقع التواصؿ  ، يكوف دور القانوف واضًحا وفعاالً أف نظرية المجاؿ العاـ 
تيتـ مواقع  ،0.00بمتوسط االجتماعي عمى احتراـ حقوؽ وحريات اآلخريف

تساعد شبكات  ،0.02بمتوسط والديمقراطية اإلنساف بحقوؽ التواصؿ االجتماعي
تؤكد  ،0.20بمتوسط التواصؿ االجتماعي عمى التوعية بالحقوؽ والواجبات
وىذه  .0.24بمتوسط مواقع التواصؿ االجتماعي عمى االلتزاـ بالنظـ والمعايير

تبرز أىمية مواقع التواصؿ االجتماعي في التوعية بالحقوؽ والواجبات،  التأثيرات
 يساعد عمى سيادة ثقافة االنضباط والعدؿ والمساواة.و ما واحتراـ القوانيف، وى

تساعد مواقع التواصؿ االجتماعي عمى القياـ وتتمثؿ في؛  تير  ات سلب ة  -
، حيث نشر القيـ والسموكيات السمبية 0.222بمتوسط بأعماؿ مخالفة لمقانوف

  التي يمكف أف تؤثر سمبيا عمى المجتمع العماني.
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 (11 دقم )
   مة المس قاةق مقا ت التقاالم اي تم ى  

المتقسط    مة المس قاة م
 الالس ب 

 اينال اع
 لمع   ي

 القزن
 النسب 

 الت ت ب

تؤكد مواقع التواصؿ االجتماعي عمى المساواة بيف  1
 جميع المواطنيف مف غير تمييز

0.01 2.300 2.31 0 

 العػػدؿ مبػػدأ تعػػزز مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي 2
 .الفرص بيف جميع المواطنيف وتكافؤ والمساواة

0.33 2.223 2.332 2 

 المدنيػة الثقافػة مواقػع التواصػؿ االجتمػاعي تػدعـ 3
 .ومعرفي فكري انغالؽ دوف

0.22 2.402 2.323 3 

فقد جاءت  قيمة المساواةعمى مواقع التواصؿ االجتماعي فيما يتعمؽ بتأثير 
الفرص بيف جميع  وتكافؤ والمساواة العدؿ مبدأ تعزز مواقع التواصؿ االجتماعي

تؤكد مواقع التواصؿ االجتماعي عمى ، 0.33في المرتبة األولى بمتوسط المواطنيف
مواقع التواصؿ  تدعـ، 0.01بمتوسط المساواة بيف جميع المواطنيف مف غير تمييز

وىذه التأثيرات  .0.22بمتوسط ومعرفي فكري انغالؽ دوف المدنية الثقافة االجتماعي
ز مف اىمية الوطف وقيـ المساواة ، وىو ما يدعـ قيمة المواطنة لدى الشباب تعز 

باعتبار اف جميع أبناء الوطف يتمتعوا بخيرات المجتمع في إطار مف المساواة دوف 
مطمب ضروري ينشده كؿ أفراد المجتمع، وااللتزاـ بو مف قبؿ  قيمة المساواة و تمييز.

ي إلى اإليجابية في األداء والمشاركة الفاعمة، المجتمع ومؤسساتو تجاه األفراد يؤد
لى الترابط االجتماعي القوى بيف جزئيات المجتمع، والعدالة المدعومة بسمطة القانوف  وا 
تييئ الفرص الجيدة بيف أفراد المجتمع وتجعؿ المجتمع يعمؿ ككياف واحد قوى 

 .متماسؾ
  



 العماني الشباب لدى واالنتماء المواطنة قيم على االجتماعي التواصل مواقع تأثير
 

 0202 أكتوبر                                   227               ن         خمسووال سادسالعدد ال

 (11 دقم )
 قاالت ام تعدد اآل اءالال  ة   مة ق مقا ت التقاالم اي تم ى  

المتقسط    مة الال  ة قاالت ام تعدد اآل اء م
 الالس ب 

 اينال اع
 لمع   ي

 القزن
 الت ت ب النسب 

تؤكػػػػد مواقػػػػع التواصػػػػؿ االجتمػػػػاعي عمػػػػى احتػػػػراـ  1
 الرأي األخر                                    

0.00 2.325 2.302 0 

الفكػري  تشجع مواقع التواصؿ االجتماعي الحػوار 2
 والثقافي بيف الشباب

0.00 2.234 2.30 1 

تؤكػػػػد مواقػػػػع التواصػػػػؿ االجتمػػػػاعي عمػػػػى أىميػػػػة  3
 احتراـ اآلخريف وعدـ اإلساءة إلييـ

0.05 2.221 2.323 2 

تسػػػاىـ مواقػػػع التواصػػػؿ االجتمػػػاعي فػػػي عػػػرض  4
 آراء متعددة ومتباينة حياؿ القضايا المطروحة.

0.22 2.330 2.30 3 

تواجػػػػػػػو شػػػػػػػبكات التواصػػػػػػػؿ االجتمػػػػػػػاعي أشػػػػػػػكاؿ  5
 التعصب مف خالؿ الحوار الوطني                   

0.04 2.240 2.32 0 

 التفكيػر حريػة تعػزز مواقػع التواصػؿ االجتمػاعي 6
 المجتمع بمشكالت الجدي

0.03 2.322 2.312 3 

 حريػة مبػدأ تنمػي مواقػع التواصػؿ االجتمػاعي 7
 .الحوار اإليجابي وثقافة الرأي عف التعبير

0.23 2.320 2.303 2 

 4 2.323 2.223 0.22 التسامح قيـ مواقع التواصؿ االجتماعي تعزز 8
شػػػبكات التواصػػػؿ  عبػػػر المتناقمػػػة األخبػػػار 9

 موضوعية ما تكوف االجتماعي عادة
0.21 2.223 2.243 22 

 5 2.3 2.055 0.22 تساعد عمى االنفتاح عمى الثقافات المختمفة 11

قيمػػة الحريػػة واحتػػراـ تعػػدد عمػػى مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي فيمػػا يتعمػػؽ بتػػأثير 
تؤكػد مواقػع التواصػؿ االجتمػاعي عمػى أىميػة احتػراـ اآلخػريف وعػدـ فقػد جػاءت  اآلراء

، وىو ما يعكس قيـ االحتػراـ والتػرابط 0.05في المرتبة األولى بمتوسط  اإلساءة إلييـ
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تواجػػػػو شػػػػبكات التواصػػػػؿ االجتمػػػػاعي أشػػػػكاؿ التعصػػػػب مػػػػف خػػػػالؿ الحػػػػوار الػػػػوطني 
 بمشػكالت الجػدي التفكيػر حريػة تعػزز مواقػع التواصػؿ االجتمػاعي ،0.04بمتوسػط
تؤكػػد مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي عمػػى احتػػراـ الػػرأي األخػػر   ،0.03بمتوسػػط المجتمػػع
 فكري والثقافي بيف الشبابتشجع مواقع التواصؿ االجتماعي الحوار ال ،0.00بمتوسط
 وثقافة الرأي عف التعبير حرية مبدأ تنمي مواقع التواصؿ االجتماعي ،0.00بمتوسط

تسػػاىـ مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي فػػي عػػرض آراء  ،0.23بمتوسػػط الحػػوار اإليجػػابي
مواقػػػع التواصػػػؿ  تعػػػزز ،0.22بمتوسػػػط متعػػػددة ومتباينػػػة حيػػػاؿ القضػػػايا المطروحػػػة

 تسػاعد عمػى االنفتػاح عمػى الثقافػات المختمفػة ،0.22بمتوسط التسامح قيـ االجتماعي
 مػا تكػوف شػبكات التواصػؿ االجتمػاعي عػادة عبػر المتناقمػة األخبػار ،0.22بمتوسػط

وىذه القيمػة تسػاعد تتػيح لمشػباب حريػة التعبيػر عػف آرائيػـ  .0.21بمتوسط موضوعية
بمػػا يحفػػظ عمػػى حريػػة اآلخػػريف، واحتػػراـ آراء اآلخػػريف، ويػػؤدي ذلػػؾ أيضػػًا إلػػى تعػػدد 
ثػػػػراء التجربػػػػة الديمقراطيػػػػة بػػػػالمجتمع العمػػػػاني دوف اإلخػػػػالؿ بنظػػػػاـ المجتمػػػػع  اآلراء وا 

وينبػػػذ جميػػػع اشػػػكاؿ  وتماسػػػكو، وىػػػذه الثقافػػػة تسػػػاعد عمػػػى دحػػػض الفكػػػر المتطػػػرؼ،
عمي محاولة فيػـ حػدود الػدور  الجديدةوتقوـ نظرية المجاؿ العاـ في بنيتيا  التعصب.

 .الذي تقـو بو وسائؿ اإلعالـ الجديدة في إتاحة النقاش العاـ

 (12 دقم )
 المش   ة الم تمع ة   مةق مقا ت التقاالم اي تم ى  

المتقسط    م المش   ة الم تمع ة م
 الالس ب 

 اينال اع
 لمع   ي

 القزن
 النسب 

 الت ت ب

 العمػؿ قيمػة تنمػي مواقػع التواصػؿ االجتمػػاعي 1
 .الشباب لدى التطوعي

0.32 2.130 2.33 2 

تسػػاعد مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي عمػػى توضػػيح  2
أسػػػػاليب االشػػػػتراؾ فػػػػي العمػػػػؿ التطػػػػوعي الخيػػػػري 

0.23 2.121 2.303 3 
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المتقسط    م المش   ة الم تمع ة م
 الالس ب 

 اينال اع
 لمع   ي

 القزن
 الت ت ب النسب 

 لخدمة المجتمع.
 مشػاركة تساعد مواقع التواصؿ االجتماعي عمى  3

  وطنية فعاليات في الجميور
0.20 2.120 2.322 0 

سػػػػعى مواقػػػػع التواصػػػػؿ االجتمػػػػاعي لغػػػػرس ثقافػػػػة ت 4
 العمؿ الجماعي ونبذ الفردية بيف الشباب.

0.23 2.145 2.232 1 

 0 2.31 2.142 0.01  التعاوف ثقافة تعزز مواقع التواصؿ االجتماعي 5

 قيمػػة المشػػاركة المجتمعيػػةعمػػى مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي فيمػػا يتعمػػؽ بتػػأثير 
فػي  الشػباب لػدى التطػوعي العمػؿ قيمػة تنمػي مواقػع التواصػؿ االجتمػاعيفقػد جػاءت 

 التعػػاوف ثقافػػة تعػػزز مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي، 0.32المرتبػػة األولػػى بمتوسػػط
توضيح أساليب االشتراؾ فػي  تساعد مواقع التواصؿ االجتماعي عمى، 0.01بمتوسط

تسػػػػاعد مواقػػػػع التواصػػػػؿ ، 0.23بمتوسػػػػط العمػػػػؿ التطػػػػوعي الخيػػػػري لخدمػػػػة المجتمػػػػع
سػعى مواقػع ت، 0.20بمتوسػط وطنيػة فعاليػات فػي الجميور مشاركة االجتماعي عمى 

 التواصػػػػػػؿ االجتمػػػػػػاعي لغػػػػػػرس ثقافػػػػػػة العمػػػػػػؿ الجمػػػػػػاعي ونبػػػػػػذ الفرديػػػػػػة بػػػػػػيف الشػػػػػػباب
االسػػػػػػتجابات يتضػػػػػػح أىميػػػػػػة مواقػػػػػػع التواصػػػػػػؿ ومػػػػػػف خػػػػػػالؿ ىػػػػػػذه .  0.23بمتوسػػػػػػط

االجتماعي في التوعيػة بقيمػة المشػاركة ، وتنميػة ثقافػة المشػاركة ، ولػف تقتصػر عمػى 
نظ  ررة الم رر م تؤ ررد التوعيػػة بأىميتيػػا فقػػط بػػؿ توضػػيح أسػػاليب ومجػػاالت المشػػاركة. 

أف نظرية المجاؿ العاـ كما تؤكد كؿ فرد يشارؾ اآلخريف عمى قدـ المساواة. أف  الع م
الدور الذي تقوـ بو وسائؿ اإلعالـ الجديدة ممثمة في المػدونات والمنتػديات ومجموعػة 
النقػػاش فػػي إدارة توجيػػو النقػػاش السياسػػي واالجتمػػاعي فػػي المجتمػػع مػػف أجػػؿ تعزيػػز 

إف مف أبرز سمات المواطنة أف يكوف المواطف مشارؾ في األعماؿ  .المشاركة العامة
 والتي مف أبرزىا األعماؿ التطوعية فكؿ إسياـ يخدـ الوطف. المجتمعية
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 (13 دقم )
 المسئقل ة اي تم ى ة   مةق مقا ت التقاالم اي تم ى  

المتقسط    م المسئقل ة اي تم ى ة م
 الالس ب 

 اينال اع
 لمع   ي

 القزن
 النسب 

 الت ت ب

تسػػػػػاىـ مواقػػػػػع التواصػػػػػؿ االجتمػػػػػاعي فػػػػػي تعميػػػػػؽ  1
 بالمسؤولية االجتماعيةالشعور 

0.30 2.222 2.333 2 

تسػػػػػػاعد مواقػػػػػػع التواصػػػػػػؿ االجتمػػػػػػاعي فػػػػػػي تنميػػػػػػة  2
 الشخصية 

0.22 2.203 2.242 1 

تيػػػتـ مواقػػػع التواصػػػؿ االجتمػػػاعي بتوعيػػػة الشػػػباب  3
بأىمية تنفيػذ الواجبػات والمسػئوليات دوف إىمػاؿ أو  

 تراخي.
0.25 2.132 2.252 0 

تشػػػجع مواقػػػع التواصػػػؿ االجتمػػػاعي الشػػػباب عمػػػى  4
تقاف العمؿ.  سرعة إنجاز وا 

0.24 2.222 2.302 0 

تنمػػػػػي مواقػػػػػع التواصػػػػػؿ االجتمػػػػػاعي فػػػػػي الشػػػػػباب  5
ضػػػػػػرورة تحمػػػػػػؿ المسػػػػػػئولية أثنػػػػػػاء االشػػػػػػتراؾ فػػػػػػي 

 األنشطة
0.22 2.142 2.323 3 

تنمػػػػي مواقػػػػع التواصػػػػؿ االجتمػػػػاعي لػػػػدى الشػػػػباب  6
 والمشاركة في تنمية المجتمع.ضرورة التعاوف 

0.22 2.200 2.222 3 

تحػػػرص مواقػػػع التواصػػػؿ االجتمػػػاعي عمػػػى الػػػدعوة  7
 لممشاركة في مساعدة اآلخريف مف أفراد المجتمع.

0.22 2.213 2.242 1 

تػػػػدعو مواقػػػػع التواصػػػػؿ االجتمػػػػاعي إلػػػػى مسػػػػاعدة  8
 -الفئػػػػػػػات الخاصػػػػػػػة) ذوي االحتياجػػػػػػػات الخاصػػػػػػػة

 المرأة (. -األطفاؿ -المسنيف
2.53 2.221 2.203 4 

تشػػجع مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي عمػػى المشػػاركة  9
 في حؿ مشكالت المجتمع.

0.20 2.302 2.233 2 
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 قيمة المسئولية االجتماعيةعمى مواقع التواصؿ االجتماعي فيما يتعمؽ بتأثير 
تساىـ مواقع التواصؿ االجتماعي في تعميؽ الشعور بالمسؤولية فقد جاءت 
تشجع مواقع التواصؿ االجتماعي ، 0.30في المرتبة األولى بمتوسط االجتماعية

تقاف العمؿ تنمي مواقع التواصؿ ، 0.24بمتوسط الشباب عمى سرعة إنجاز وا 
 االجتماعي في الشباب ضرورة تحمؿ المسئولية أثناء االشتراؾ في األنشطة

ب بأىمية تنفيذ الواجبات تيتـ مواقع التواصؿ االجتماعي بتوعية الشبا، 0.22بمتوسط
تحرص مواقع التواصؿ االجتماعي ، 0.25بمتوسط تراخي والمسئوليات دوف إىماؿ أو

تساعد مواقع التواصؿ  ، عمى الدعوة لممشاركة في مساعدة اآلخريف مف أفراد المجتمع
تشجع مواقع التواصؿ االجتماعي ، 0.22بمتوسطاالجتماعي في تنمية الشخصية 

تنمي مواقع التواصؿ  ،0.20بمتوسط حؿ مشكالت المجتمع عمى المشاركة في
، 0.22بمتوسط االجتماعي لدى الشباب ضرورة التعاوف والمشاركة في تنمية المجتمع

تدعو مواقع التواصؿ االجتماعي إلى مساعدة الفئات الخاصة) ذوي االحتياجات 
  .2.53بمتوسطالمرأة ( -األطفاؿ -المسنيف -الخاصة

مواقع التواصؿ االجتماعي عمى تنمية المسئولية االجتماعية والشؾ أف تأثير 
يساعد عمى تنمية قيـ المواطنة، حيث تنفيذ الواجبات، وحؿ مشكالت المجتمع، 
تقاف األعماؿ، وىو ما  نجاز وا  ومساعدة اآلخريف، والفئات الخاصة، وتنمية المجتمع، وا 

 التو.يعكس مدى الحرص عمى المجتمع وتنمية قدراتو ومواجية مشك
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 مقا ت التقاالم اي تم ى  ق  م اينتم ء: (7
 (14 دقم )
 المال فظة ىل  الهق ةق مقا ت التقاالم اي تم ى  

المتقسط   أقًي: المال فظة ىل  الهق ة: م
 الالس ب 

 اينال اع
 لمع   ي

 القزن
 الت ت ب النسب 

تؤكػػػػد مواقػػػػع التواصػػػػؿ االجتمػػػػاعي عمػػػػى أىميػػػػة   -2
 وقيادتو.االفتخار برموز الوطف 

0.33 2.123 2.35 2 

تؤكػػػد مواقػػػع التواصػػػؿ االجتمػػػاعي عمػػػى الحفػػػاظ   -0
 5 2.33 2.153 0.32 عمى اليوية الوطنية المشتركة

تؤكػػػػد مواقػػػػع التواصػػػػؿ االجتمػػػػاعي عمػػػػى أىميػػػػة   -3
 خدمة الوطف 

0.35 2.131 2.352 1 

تؤكػػػػػد مواقػػػػػع التواصػػػػػؿ االجتمػػػػػاعي عمػػػػػى حػػػػػب   -0
 الوطف والدفاع عنو

0.02 2.110 2.4 0 

تقػػػػـو مواقػػػػع التواصػػػػؿ االجتمػػػػاعي بػػػػإبراز أىميػػػػة   -1
 التاريخ القومي                                        

0.30 2.223 2.333 4 

تؤكػػػػد مواقػػػػع التواصػػػػؿ االجتمػػػػاعي عمػػػػى أىميػػػػة   -2
 اشتراكنا في المناسبات القومية والدينية

0.31 2.052 2.343 3 

عمػػػػػػى روح تؤكػػػػػػد مواقػػػػػػع التواصػػػػػػؿ االجتمػػػػػػاعي   -3
 3 2.423 2.223 0.02 الجماعة

تػػػؤدي مواقػػػع التواصػػػؿ االجتمػػػاعي إلػػػى االنفتػػػاح   -4
 عمى العالـ وافتقاد المجتمع ليويتو

0.00 2.224 2.422 0 

 المجتمع بثقافة ترتبط مواقع التواصؿ االجتماعي  -5
 وقضاياه

0.03 2.202 2.403 2 

الفسػػػاد بكػػػؿ  تكشػػػؼ مواقػػػع التواصػػػؿ االجتمػػػاعي  -22
 السياسي، واالداري، والمالي، واالخالقيأنواعو 

0.32 2.211 2.322 22 
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فقد  المحافظة عمى اليويةعمى مواقع التواصؿ االجتماعي فيما يتعمؽ بتأثير 
في المرتبة األولى  وقضاياه المجتمع بثقافة ترتبط مواقع التواصؿ االجتماعيجاءت 
االنفتاح عمى العالـ وافتقاد تؤدي مواقع التواصؿ االجتماعي إلى ، 0.03بمتوسط

 تؤكد مواقع التواصؿ االجتماعي عمى روح الجماعة ،0.00بمتوسط المجتمع ليويتو
 تؤكد مواقع التواصؿ االجتماعي عمى حب الوطف والدفاع عنو، 0.02بمتوسط
تؤكد مواقع التواصؿ االجتماعي عمى أىمية خدمة الوطف ، 0.02بمتوسط
التواصؿ االجتماعي عمى أىمية االفتخار برموز الوطف تؤكد مواقع ، 0.35بمتوسط
تؤكد مواقع التواصؿ االجتماعي عمى أىمية اشتراكنا في ، 0.33بمتوسط وقيادتو

تقوـ مواقع التواصؿ االجتماعي بإبراز ، 0.31بمتوسط المناسبات القومية والدينية
تؤكد مواقع التواصؿ االجتماعي عمى الحفاظ ، 0.30متوسطبأىمية التاريخ القومي 

 تكشؼ مواقع التواصؿ االجتماعي ،0.32بمتوسط عمى اليوية الوطنية المشتركة
 .0.32بمتوسط الفساد بكؿ أنواعو السياسي، واالداري، والمالي، واالخالقي

يوية وتبرز النتائج السابقة دور مواقع التواصؿ االجتماعي في المحافظة عمى ال
والتي تتضح في الحفاظ عمى ثقافة المجتمع، وىو ما ينبع مف حب الوطف، وخدمة 
المجتمع، واالفتخار برموزه وقياداتو، واالعتزاز بتاريخ الوطف وحضارتو، ومناسباتو 

 القومية، مع االنفتاح عمى العالـ، ومواجية صور الفساد.
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 (15 دقم )
 قايىتزاز ب لقطنالقيء ق مقا ت التقاالم اي تم ى  

المتقسط  ر ن  : القيء قايىتزاز ب لقطن: م
 الالس ب 

 اينال اع
 لمع   ي

 القزن
 النسب 

 الت ت ب

تسػػاعد مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي عمػػى االفتخػػار   .2
 برموز الوطف وقيادتو

0.34 2.210 2.353 0 

 )الوالء مثؿ تنمي شبكات التواصؿ االجتماعي قيـ  .0
 _ الديمقراطيػة _-االلتػزاـ  _ الجماعيػة _

 .والواجبات( الحقوؽ

0.02 2.233 2.40 2 

تبػػػػػػػرز شػػػػػػػبكات التواصػػػػػػػػؿ االجتمػػػػػػػاعي الجوانػػػػػػػػب   .3
 اإليجابية في الوطف                               

0.33 2.320 2.35 3 

تػػػدعـ شػػػبكات التواصػػػؿ االجتمػػػاعي الػػػوالء لمػػػوطف   .0
 وصير الوالءات الفرعية          

0.30 2.235 
2.333 

1 

قممػػػػت شػػػػبكات التواصػػػػؿ االجتمػػػػاعي مػػػػف الشػػػػعور   .1
 باالنتماء لموطف لدى الكثير

0.31 2.212 
2.343 

0 

تػػػػػػػدعو شػػػػػػػبكات التواصػػػػػػػؿ االجتمػػػػػػػاعي لحضػػػػػػػور   .2
المناسػػػػػػبات القوميػػػػػػة والوطنيػػػػػػة لزيػػػػػػادة ارتبػػػػػػاطيـ 

 بالمجتمع

0.21 2.202 2.322 3 

التضػػػحية  تؤكػػػد مواقػػػع التواصػػػؿ االجتمػػػاعي عمػػػى  .3
 في سبيؿ الحفاظ عمى الوطف

0.24 2.322 2.253 5 

تؤكػػد مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي عمػػى نبػػذ العنػػؼ   .4
 والتطرؼ بيف فئات المجتمع 

0.02 2.200 2.313 2 

تشػػجيع مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي عمػػى السػػياحة   .5
 الداخمية

0.23 2.244 2.32 4 
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فقد  المحافظة عمى اليويةعمى مواقع التواصؿ االجتماعي فيما يتعمؽ بتأثير 
 _االلتزاـ  _ الجماعية _ )الوالء مثؿ تنمي شبكات التواصؿ االجتماعي قيـجاءت 

تساعد مواقع ، 0.02في المرتبة األولى بمتوسط والواجبات( الحقوؽ _ الديمقراطية
تبرز شبكات ، 0.34طبمتوس التواصؿ االجتماعي عمى االفتخار برموز الوطف وقيادتو
تدعـ شبكات ، 0.33بمتوسطالتواصؿ االجتماعي الجوانب اإليجابية في الوطف 

تؤكد مواقع  ،0.30بمتوسطالتواصؿ االجتماعي الوالء لموطف وصير الوالءات الفرعية 
، 0.02بمتوسط التواصؿ االجتماعي عمى نبذ العنؼ والتطرؼ بيف فئات المجتمع

التواصؿ االجتماعي لحضور المناسبات القومية والوطنية لزيادة تدعو شبكات 
تشجيع مواقع التواصؿ االجتماعي عمى السياحة  ،0.21بمتوسط ارتباطيـ بالمجتمع

التضحية في سبيؿ  تؤكد مواقع التواصؿ االجتماعي عمى، 0.23بمتوسط الداخمية
إليجابية لمواقع وىو ما يؤكد عمى التأثيرات ا .0.24بمتوسط الحفاظ عمى الوطف

تنمية الوالء واالعتزاز بالوطف، في الوقت الذي يمكف أف االجتماعي عمى  ؿالتواص
قممت شبكات التواصؿ االجتماعي مف تقوـ بأدوار سمبية تؤثر سمبيا عمى االنتماء "

وىو ما يمكف اف يتضح في  " 0.31بمتوسط الشعور باالنتماء لموطف لدى الكثير
، براز بعض الوالءات الفرعية ، أو صور العنؼ والتطرؼ ، والترويج لمثقافات األخرىإ

غير أف الشباب العماني كاف أكثر وعيا في التعامؿ مع ىذه المواقع، مف خالؿ 
 االستفادة بإيجابياتيا، وىو ما يعكس تقديس وحب الوطف والمحافظة عميو. 

 
  



 االجتماع: رابعالجزء ال            جامعة بنها  -مجلة كلية اآلداب 
 

 0202 أكتوبر                                    228              ن         خمسووال سادسالعدد ال
 

 اننتائج انعاية نهدراسة:عاشرًا: 
 :توصمت الدراسة لعدة نتائج أىميا  
 تنوع استخداـ الشباب العماني لمواقع التواصؿ االجتماعي وجاء موقع االنستجراـ -

والتويتر ، وجاء السناب شات  ،اليوتيوبثـ  يميو الواتساب، في المرتبة األولى
 ،الفيسبوؾ في المراتب األخيرة.

أسباب استخداـ الشباب العماني لمواقع التواصؿ االجتماعي وتمثمت  تتعدد -
المساىمة في اكتساب و  ،في؛ التعرؼ عمى المعمومات والثقافات أواألخبار

ميارات ومعمومات ومعارؼ جديدة، المساىمة في التعرؼ عمى األوضاع 
مساىمة في الداخمية والشؤوف العامة، واألحداث والتطورات اإلقميمية والدولية،  ال

التعبير عف اآلراء بحرية تامة وتبادؿ وجيات النظر، تكويف أصدقاء جدد مف 
 جميع أنحاء العالـ، سيولة االتصاؿ باآلخريف.

تتعدد األساليب التي يستخدميا الشباب في مواقع التواصؿ االجتماعي وجاءت  -
 إنشاء صفحة خاصة عمى الموقع في المرتبة األولى، يمييا تكويف شبكة مف
المعارؼ واألصدقاء، ثـ قرأت تعميقات وأخبار األصدقاء، النقاشات والتعميقات، 

، نشر صور وروابط وفيديوىات ، طرحت أسئمة أجريت دردشة ومحادثات
 .واستفسارات حوؿ قضايا تيمني

فيما يتعمؽ باألنشطة التي يمكف أف يقوـ بيا الشباب عمى مواقع التواصؿ  -
 الرسائؿ ، اتناقؿ المختمفة الموضوعات بنشر اـ االجتماعي وتمثمت في؛ القي

 الموضوعات في ووضوح بصراحة رأيي اقوؿ  اصدقائي والمعمومات مع
، أتابع األخبار التي تنشرىا صفحات وحسابات وسائؿ اإلعالـ األخرى، المنشورة

الحكومية،  والمنظمات الحكومييف بالمسئوليف الخاصة الصفحات اتفاعؿ مع
الحكومية، اتابع القضايا واألحداث  والمنظمات الحكومييف المسئوليفمواقع  اتابع

عالقة ارتباطية  عمى وجود (2116ىم ان، )قتؤ د د اسة  .السياسية المختمفة
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دالة إحصائيًا بيف زيادة اعتماد الشباب الجامعي فى الحصوؿ عمى المعمومات 
كسابيـ قيـ المواطنة.عف القضايا السياسية عبر مواقع التواصؿ االجتماعي   وا 

مواقع التواصؿ االجتماعي عمى الحفاظ عمى مكتسبات الوطف  اتتعددت تأثير  -
وتنميتيا، وتمثمت في المساعدة عمى تنمية المسئولية بالحفاظ عمى الموارد 

تنمية الوعي إضافة إلى الطبيعية في المرتبة ، والحفاظ عمى موارد المجتمع، 
لوطف، والحفاظ عمى أمف المجتمع، و تنمية بأىمية الحفاظ عمى منجزات ا

الحفاظ عمى اآلثار التاريخية و الوعي بكيفية المحافظة عمى المرافؽ العامة، 
 والحضارية لممجتمع، و تنمية موارد المجتمع.

الفرصة ألصحاب تأثيرات سمبية حيث تتيح مواقع التواصؿ االجتماعي أف لكما  -
ساءة استعماؿ ىذه مواقع إلى زعزعة الفكر المتطرؼ لنشر أفكارىـ ، تؤدي إ

 األمف واالستقرار.
تعددت تأثيرات مواقع التواصؿ االجتماعي عمى مدى احتراـ القوانيف وااللتزاـ  -

بالحقوؽ والواجبات تمثمت في التأكيد عمى عدـ االعتداء عمى الممتمكات 
عمى  الخاصة ، وعدـ مراعاة حقوؽ اآلخريف ، و احتراـ قوانيف المجتمع ،  تؤكد

والديمقراطية ، تساعد  اإلنساف احتراـ حقوؽ وحريات اآلخريف ، تيتـ بحقوؽ
 عمى التوعية بالحقوؽ والواجبات ، تؤكد عمى االلتزاـ بالنظـ والمعايير.

الفرص بيف  وتكافؤ والمساواة العدؿ مبدأ  مواقع التواصؿ االجتماعي تعزز -
 فكري انغالؽ دوف المدنية الثقافة جميع المواطنيف في المرتبة األولى ، تدعـ

والمساواة في ارتباطيا بمفيوـ المواطنة تعني المساواة في الحقوؽ  ومعرفي.
 .والواجبات بيف كافة المواطنيف

تأثير مواقع التواصؿ االجتماعي عمى قيمة الحرية أكدت نتائج الدراسة عمى  -
إلييـ ، تواجو أشكاؿ واحتراـ تعدد اآلراء وأىمية احتراـ اآلخريف وعدـ اإلساءة 

 بمشكالت الجدي التفكير التعصب مف خالؿ الحوار الوطني ، تعزز حرية
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تشجع الحوار الفكري والثقافي بيف و المجتمع، تؤكد عمى احتراـ الرأي األخر، 
الحوار اإليجابي،  وثقافة التعبير حرية تنمي مبدأإضافة إلى أنيا الشباب، 

 قيـ زيتعز و عرض آراء متعددة ومتباينة حياؿ القضايا المطروحة، والمساىمة في 
وأكدت دراسة  عمى االنفتاح عمى الثقافات المختمفة . والمساعدةالتسامح ، 

االطالع عمي أخبار البمد وتعمـ أمور جديدة مف خالؿ  عمى (2114الط    )
 .شبكات التواصؿ االجتماعي، والتعبير بحرية عف الرأي

تأثير مواقع التواصؿ االجتماعي عمى قيمة المشاركة عمى أكدت نتائج الدراسة  -
،  التعاوف الشباب، وتعزز ثقافة لدى التطوعي العمؿ المجتمعية حيث تنمي قيمة

تساعد عمى توضيح أساليب االشتراؾ في العمؿ التطوعي الخيري لخدمة 
غرس ثقافة العمؿ و وطنية،  فعاليات في الجميور المجتمع، و عمى مشاركة

مواقع عمى اف  (2117نزهة النقن)قأ دت د اسة  الجماعي ونبذ الفردية.
المشاركة في مف حيث ا عمى قيـ المواطنة يإيجابتؤثر التواصؿ االجتماعي 

 .تشكيؿ الدولة الحديثة، واإلحساس باليوية
تساىـ مواقع التواصؿ االجتماعي في تعميؽ الشعور بالمسؤولية االجتماعية ،  -

تقاف العمؿ، وتنمي في الشباب ضرورة  كما تشجع الشباب عمى سرعة إنجاز وا 
تحمؿ المسئولية أثناء االشتراؾ في األنشطة، تيتـ بتوعية الشباب بأىمية تنفيذ 

ركة في مساعدة اآلخريف مف حرص عمى الدعوة لممشاوالالواجبات والمسئوليات، 
أفراد المجتمع ، تساعد في تنمية الشخصية، تشجع عمى المشاركة في حؿ 
مشكالت المجتمع ، تنمي لدى الشباب ضرورة التعاوف والمشاركة في تنمية 

 المجتمع، تدعو إلى مساعدة الفئات الخاصة
ة عمى المحافظمف حيث ؛  مواقع التواصؿ االجتماعي عمى قيـ االنتماء تؤثر -

وقضاياه ، كما  المجتمع بثقافة ترتبط مواقع التواصؿ االجتماعي حيثاليوية 
تؤدي إلى االنفتاح عمى العالـ وافتقاد المجتمع ليويتو، وتؤكد عمى روح 
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ه مية خدمة الوطف، واالفتخار برموز الجماعة، وحب الوطف والدفاع عنو، وأى
في المناسبات القومية والدينية، كما تقوـ بإبراز أىمية  واالشتراؾتو ، اوقياد

أف نسبة عالية توافؽ عمى  عمى (2121الم ل  )قتؤ د د اسة التاريخ القومي. 
 أف شبكات التواصؿ االجتماعي ليا دورىا في تعزيز االنتماء الوطني.

أحد  تأثير مواقع التواصؿ االجتماعي عمى المحافظة عمى اليويةكما يمثؿ  -
 _ الديمقراطية _االلتزاـ  _ الجماعية _ )الوالء مثؿصور تنمية قيـ االنتماء، 

وتدعـ الوالء لموطف وصير الوالءات الفرعية ، تؤكد عمى  ،والواجبات(  الحقوؽ
تؤكد عمى التضحية في سبيؿ الحفاظ و نبذ العنؼ والتطرؼ بيف فئات المجتمع، 

 عمى الوطف. 
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 ت الدراسة وضع عدة توصيات تتمثؿ في؛حاول انتىصُات:حادٌ عشر: 
فػي  اوأثرىػ شػبكات التواصػؿ االجتمػاعينشر الوعي لدى فئة الشػباب حػوؿ دور  .2

رشادىـ لالستخداـ األمثؿ   .تنمية شخصياتيـ وا 
ا نافػػػػدة لحريػػػػة الػػػػرأي ىػػػػبمواقػػػػع التواصػػػػؿ االجتمػػػػاعي باعتبار  االىتمػػػػاـضػػػػرورة  .0

 القيـ.ؼ ما في تدعيـ وترسيخ مختيواستغالل والتعبير،

تعريػػػؼ األفػػػراد بقػػػيـ ومبػػػاديء المواطنػػػة الصػػػالحة مػػػف خػػػالؿ نشػػػرىا فػػػي مواقػػػع  .3
 التواصؿ االجتماعي .

االنفتػػاح عمػػى اسػػتثمار مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي مػػف خػػالؿ التوعيػػة بمخػػاطر  .0
  .محاولة تذويب اليوية العمانيةالعالـ و 

توعية الشباب بأىمية شبكات التواصؿ االجتماعي عمى كافة األصػعدة )النفسػي  .1
االجتمػػػػاعي، األكػػػػاديمي، السياسػػػػي، االقتصػػػػادي( باعتبارىػػػػا إحػػػػدى مسػػػػتجدات 
التكنولوجيا، وخاصة في الحصوؿ عمى المعمومات العممية المتنوعػة، مػف خػالؿ 

 وات والمقاءات التثقيفية. األنشطة المختمفة مثؿ توزيع النشرات العممية، وعقد الند

إسػػاءة اسػػتعماؿ ىػػذه التوعيػػة بأسػػاليب اسػػتثمار مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي فػػي  .2
 .القياـ بأعماؿ مخالفة لمقانوف، و زعزعة األمف واالستقرارفي مواقع 

اسػػػػتثمار مواقػػػػع التواصػػػػؿ االجتمػػػػاعي فػػػػي إبػػػػراز المعػػػػالـ الحضػػػػارية، واألبعػػػػاد  .3
المحافظػػػة عمػػػى اسػػػتقرار وتنميػػػة  المجتمػػػع اإليجابيػػػة لميويػػػة العمانيػػػة، وأىميػػػة 

 العماني . 
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( رؤية الشباب العربي لدور وسائؿ التواصؿ 0202أسماء مختار الجيوشي) (2
المواطنة واالنتماء، المجمة المصرية لبحوث الرأي االجتماعي في تعزيز قيـ 

 ،0، ع25مركز بحوث الرأي العاـ، مج -كمية اإلعالـ  -العاـ، جامعة القاىرة 
 .053-335ص ص 

( أثر تواصؿ الشباب السعودي فى مواقع 0223الجوىرة بنت فيد الزامؿ) (0
جامعة الممؾ خالد ، السعودية،   المجتمع االفتراضي عمى إكساب قيـ المواطنة،

-303،ص 0، ع01مجمة جامعة الممؾ خالد لمعموـ اإلنسانية، يناير ،، مج
303. 

طنة حقوؽ وواجبات، مركز ماعت لمدراسات ( الموا0223الحافظ سعيد ) (3
 القانونية والدستورية، الجيزة، مصر

( التفاعؿ االجتماعي عبر مواقع التواصؿ 0220الحايس، عبد الجواد ) (0
االجتماعي وانعكاساتو االجتماعية عمى الشباب الجامعي، دراسة ميدانية في 

داب والعموـ جامعة السمطاف قابوس، في المؤتمر الدولي الثاني لكمية اآل
 (0220ديسمبر  24 -22االجتماعية، مسقط : جامعة السمطاف قابوس )

السيد يسيف، انييار المجاؿ العاـ وصعود الفضاء المعموماتي )الديمقراطية:  (1
 .(0225، إبريؿ  30العدد 

( ثورة الشبكات االجتماعية ماىية مواقع 0223المقدادي خالد غساف يوسؼ) (2
 -الدينية -االقتصادية -االجتماعية -دىا التقنيةالتواصؿ االجتماعي وأبعا

  .ردفألالسياسية عمى الوطف العربي والعالـ، دار النفائس لمنشر والتوزيع، ا
( تفاعمية الشباب الجامعي عمى مواقع التواصؿ 0224إيماف عاشور سيد حسيف) (3

االجتماعي وعالقتيا بالمواطنة الرقمية، مجمة البحوث في مجاالت التربية 
 .201-31،يولية،ص23كمية التربية النوعية، ع -نوعية، جامعة المنيا ال
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( المواطنة العالمية، دار وائؿ لمنشر والتوزيع، 0222جرار اماني غازي )  (4
 .عماف، االردف

دور مواقع التواصؿ االجتماعي في تحفيز  (0220)حاتـ سميـ العالونة (5
يري دراسة ميدانية عمى المواطنيف األردنييف عمى المشاركة في الحراؾ الجماى

 ، عماف، األردف.  جامعة فيالدلفيا كمية اآلداب و الفنوف النقابييف في إربد،
قيـ المواطنة لدى طالب الثانوية  (0222)عبد الرحمف بف عمي الغامدي  (22

  .نايؼ العربية لمعمـو األمنية، الرياضجامعة  وعالقتيا باألمف الفكري،
العالقة بيف استخداـ الشباب المصري لمواقع  (0222)عمرو محمد أسعد (22

الشبكات االجتماعية وقيميـ المجتمعية ، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية 
 .اإلعالـ، جامعة القاىرة

ـ (  الشباب في مجتمع متغير 0222ترجمة / يحيى مرسي عيد) –فردميمسوف   (20
 القاىرة  -الطبعة األولى  -دار اليدى لممطبوعات  -

فيد الطيار: شبكات التواصؿ االجتماعي وأثرىا عمي القيـ لدى طالب الجامعة  (23
 )تويتر نموذجا(، دراسة تطبيقية عمي طالب جامعة الممؾ سعود، المجمة العربية

 ـ. 0220، ديسمبر  22، العدد 32لمدراسات األمنية والتدريب، المجمد 
كمتوـ محمد إبراىيـ الكندري ومزنة سعد خالد العازمي،  قيـ المواطنة في كتب  (20

التربية اإلسالمية لممرحمة الثانوية في دولة الكويت )دراسة  تحميمية(،  مجمة 
(، الكويت، 2مد الخامس، العدد)جامعة أـ القرى لمعموـ التربوية والنفسية، المج

 .0223يناير 
محمد محمود محمد المرسي، قضايا المجتمع كما تعكسيا المدونات المصرية ،  (21

يوليو /  -العدد الثاني -المجمة المصرية لبحوث الراي العاـ، المجمد العاشر
 .0222ديسمبر 

https://ddl.ae/search/results/?publishers=19825
https://ddl.ae/search/results/?publishers=19825


 العماني الشباب لدى واالنتماء المواطنة قيم على االجتماعي التواصل مواقع تأثير
 

 0202 أكتوبر                                   200               ن         خمسووال سادسالعدد ال

( إمكانية توظيؼ شبكات التواصؿ 0202مسفر بف عيضة مسفر المالكي) (22
جتماعي في تعزيز قيـ االنتماء الوطني لدي طالب المرحمة الثانوية مف اال

كمية التربية، مجمة  -وجية نظر معممي التربية اإلسالمية ، جامعة األزىر 
 .2222-2222، يناير،ص3، ج241التربية، ع

منى أحمد مصطفى عمراف، أحمد الرفاعي: دور مواقع التواصؿ االجتماعي   (23
معي المصري قيـ المواطنة، الجمعية المصرية لمعالقات فى إكساب الشباب الجا

 .0222(، 22العامة ، مجمة بحوث العالقات العامة الشرؽ األوسط، العدد )
موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة، متوفر عمي  (24

Http://ar.widkpedia.org/wiki . 
( استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي وانعكاساتيا عمى قيـ 0223نزىة حنوف) (25

المواطنة لدى الشباب الجزائري : دراسة ميدانية عمى عينة مف مستخدمي مواقع 
مجمة أـ البواقي، الجزائر،  -التواصؿ االجتماعي، جامعة العربي بف مييدي 

 .42-23، ديسمبر، ص ص  4، عالعمـو اإلنسانية
ىشاـ عبد المقصود، خصائص المجاؿ العاـ لتقديـ التعبيرات السياسية   (02

وسائؿ اإلعالـ الجديدة، واالجتماعية عف قضايا وأحداث الشؤوف العامة في 
)مؤتمر األسرة واإلعالـ وتحديات العصر، الجزء الثاني، كمية اإلعالـ، جامعة 

 .(0225القاىرة،
وليد رشاد، المتغيرات الفاعمة في المجاؿ العاـ االفتراضي: رؤية سوسيولوجية  (02

)ورقة قّدمت إلى: المؤتمر السنوي " الحادي والعشروف" لمبحوث السياسية، 
ت المجاؿ العاـ في مصر: تنامي الصراع ومستقبؿ التوافؽ االجتماعي" "تحوال

 ـ(.0223الذي عقد في كمية االقتصاد والعمـو السياسية، القاىرة، ديسمبر،
22) James Johnson, (2007) Public sphere, postmeclernism and 

polimic, the American political Science, Vol.88,No.2.,p.428 
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http://ar.widkpedia.org/wiki
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https://0710gsapw-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1728&page=1&from=
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The impact of social networking sites on the values of citizenship and 

belonging among Omani youth ( A field study) 
Dr : Nasser bin Mohammed bin Hamad Al-Awfi 

Social networking sites have allowed interaction and communication 
between individuals and groups, and access to different cultures, which can 
affect the values of citizenship and belonging among young people, given 
that young people are the most interactive groups with other cultures, and 
they form the backbone of society, and the most important production 
forces. From this point of view, the study aims to identify the impact of 
social networking sites on the values of citizenship and belonging among 
Omani youth. The study relied on the public domain theory in explaining 
the study case. This study is considered a descriptive study, and it depends 
on the sample survey method. The electronic questionnaire newspaper 
represents the main research tool, and the validity and reliability of the 
questionnaire were tested. The process of collecting quantitative and 
qualitative data from the field took about two months (January and February 
2021), and the sample consisted of 720 young people (males - females). The 
study reached several results, the most important of which are; The effects 
of social networking sites on the values of citizenship have varied, 
including; Preserving and developing the nation’s gains, represented in the 
development of responsibility by preserving natural resources in rank, and 
preserving community resources, in addition to developing awareness of the 
importance of preserving the nation’s achievements. Social networking sites 
also promote the principle of justice, equality and equal opportunities 
among all citizens, and support civic culture without Intellectual and 
cognitive shutdown. She stressed the value of equality in its association with 
citizenship, in addition to the impact of social networking sites on the value 
of community participation, and the promotion of a culture of cooperation. 
It also found the impact of social networking sites on the values of 
belonging. Preserving the identity and elevating the culture of society and 
its issues, while negatively affecting the values of belonging, in terms of 
openness to the world and an attempt to dissolve the Omani identity. _ 
Rights and duties) The recommendations of the study were: Raising 
awareness among young people about the role of social networks and their 
impact on the development of their personalities and guiding them to the 
optimal use, the need to pay attention to social networking sites as they are 
conducive to freedom of opinion and expression, and use them to strengthen 
and consolidate various values, develop and consolidate the values of 
citizenship.  
Keywords: social networks--citizenship values--youth  


