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ABSTRACT_ The current study aimed to investigating the attitudes of Ibb University students 

towards using social media platforms (SM), taking into consideration the participants’ sex and study 

specialization. It is also aimed to study the correlation between the attitudes toward using SM 

platforms and the Big Five personality traits. The study utilized a descriptive correlational design 

where (783) students were recruited a cluster sampling technique. The participants were asked to fill 

in attitude scale investigator developed to measure the attitudes toward using SM platforms, and to 

fill in a translated version of the Big Five Inventory (Costa & McCrae, 1992) [1]. The results showed 

that students had positive attitudes toward using SM platforms. Moreover, there was a significant 

correlation between the attitude toward using SM platforms and the major of study in Ibb University 

that skewed in favor of Humanities. In addition, there were significantly positive correlations (p < 

0.01) between the attitudes towards using SM platforms and the scores on extraversion, 

agreeableness, conscientiousness, and openness, and a negative correlation with neuroticism. 
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االجتاهات حنو استخدام أدوات التواصل 
بالعوامل اخلمسة الكربى االجتماعي وعالقته 

 للشخصية لدى طلبة جامعة إب

 
 **عبد العزيز محمد بن حسين                                     *حارث محمد محسن املساوى 

 

 ملتغيري الجنس والتخصص نحو استخدام أدوات التواصل _ امللخص
ً
هدفت الدراسة إلى معرفة االتجاهات، والفروق في االتجاه وفقا

والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية، االجتماعي، كما هدفت إلى معرفة العالقة بين االتجاه نحو استخدام أدوات التواصل االجتماعي 

واستخدم الباحثان املنهج الوصفي االرتباطي، كما تكون مجتمع الدراسة من طالب وطالبات جامعة أب، تم اختيار عينة عشوائية تكونت 

 وطالبة، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بإعداد مقياس لالتجاه نحو استخدام أدوات 783) من
ً
التواصل االجتماعي على ( طالبا

تعريب   (Costa & McCrae, 1992)  شبكة االنترنت، كما استخدم مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية من اعداد كوستا وماكري 

[. وتوصلت الدراسة للعديد من النتائج لعل أبرزها: اتجاهات طلبة جامعة إب إيجابية نحو استخدام أدوات التواصل 1االنصاري ]

عزى ملتغير التخصص، وذلك لصالح االج
ُ
تماعي، كما توصلت إلى وجود فروق في االتجاه نحو استخدام أدوات التواصل االجتماعي ت

بين االتجاهات نحو استخدام  0.01التخصصات اإلنسانية. وقد أظهرت النتائج أن هناك عالقة موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

عد )التفاني(، وتوصلت الى  ي االنبساطية واالنفتاح على الخبرة )الصفاوة( والطيبة )الوداعة( ويقظة الضميرأدوات التواصل االجتماعي وبُ

 .عالقة سالبة بين االتجاهات نحو استخدام أدوات التواصل االجتماعي وعامل العصابية
 .صية: االتجاهات، أدوات التواصل االجتماعي. العوامل الخمسة الكبرى للشخالكلمات املفتاحية
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 بالعوامل وعالقته االجتماعي التواصل أدوات استخدام نحو  االتجاهات

 إب جامعة طلبة لدى للشخصية الكبرى  الخمسة
 املقدمة. 1

شهدت البشرية عبر تاريخها ظهور العديد من االختراعات التي أثرت       

 على حياة الناس. فقد شهد القرن املاض ي على سبيل املثال، 
ً
 جذريا

ً
تأثيرا

التأثير مثل: )السيارة والتلفاز واملذياع ظهور ابتكارات تقنية بالغة 

 أن تلك التأثيرات 
َّ
والحاسب(، وبالرغم من التأثير الكبير الذي أحدثته إال

ال تزيد في أهميتها على تلك التي يقوم بها اإلنترنت اليوم من حيث سرعة 

[ أن 3[. ويرى معبد ]2ذلك التأثير، وعمقه، وانتشاره وإمكاناته الكامنة ]

 على شبكة اإلنترنت؛ ملا أدوات ال
ً
تواصل االجتماعي هي األكثر استخداما

تمتلكه من خصائص تميزها عن غيرها من املواقع اإللكترونية األخرى، 

مما شجع مستخدمو اإلنترنت في كافة أنحاء العالم على اإلقبال املتزايد 

[ أن الشباب يستخدمون اإلنترنت 4] عليها. وقد وجد بودهان في نورما

البحث عن املعلومات والتثقيف، يليها غرض الحصول على األخبار  لغرض

أن الشباب الجامعي  Bosch [5] واالتصال باآلخرين. ووجدت دراسة

يستخدم الفيس بوك بغرض االتصال بوجه عام، ومشاركة اآلخرين 

للمعلومات عن األحداث التي تحدث في املجتمع، والبقاء على اتصال مع 

 لتحقيق املصالح الشخصية، الزمالء خالل فترة 
ً
اإلجازة، وكذلك مجاال

، في دراستها التي أجرتها بالتعاون مع [6] وأوضحت زابينه تربيته في عابد

زميلتها ليونارد راينكه "أن من يذكر الكثير من بياناته الشخصية على أحد 

مواقع التواصل االجتماعي يصبح لديه بعد عام ميل أكبر للمصارحة عن 

 إلى ظهور استعداد أكبر في الكشف عن معلوماته الذات، إض
ً
افة

ا لها من تطبيقات نظرية  ِّ
م
الشخصية". وترجع أهمية دراسة الشخصية مل

وعملية في حياتنا اليومية. وتوالت محاوالت العديد من علماء النفس، 

مثل: )كوستا وماكري( في تحديد عدد األنماط والسمات التي تشتمل عليها 

د كشفت بعض الدراسات عن العالقة بين أدوات [. وق7الشخصية ]

 Mi & Li& Zhu [8] التواصل االجتماعي والعوامل الخمسة كما في دراسة

& Shi  التي توصلت إلى وجود نوع من االرتباط اإليجابي ذي الداللة بين

مقاييس الشخصية املستخدمة في الدراسة، ومقياس االتجاه نحو 

ترنت. كما توص ي بعض الدراسات كدراسة املشاركة في فاعليات شبكة اإلن

[، إلى ضرورة إجراء دراسة 11[، والذيب ]10] [، والفاضل9الدبيس ي ]

تتبعيه عن دور شبكات التواصل االجتماعي وذلك لدورها وأهميتها. ومن 

 بين هذه 
ً
خالل اطالع الباحثان على الدراسات السابقة فقد وجد تفاوتا

أن الذكور أكثر استخدام من  الدراسات إذ توصلت بعض الدراسات

[. ولكن 14[، واملنتشري ]13[، وحجازي ]12] اإلناث كما في دراسة الخالد

هناك بعض الدراسات توصلت إلى نتيجة عكسية، وجدت أن االناث أكثر 

 ألدوات التواصل االجتماعي كما هو في دراسة الذيب
ً
 عضوية واستخداما

دراسات إلى عدم وجود فروق [. كما توصلت بعض ال15[، والعتيبي ]11]

بين طلبة الجامعة في االتجاه نحو استخدام أدوات التواصل االجتماعي 

[. ونتيجة التفاوت في هذه النتائج يقوم 16كما هو في دراسة الصباطي ]

الباحثان بهذه الدراسة على طلبة الجامعة )ذكور وإناث( ملعرفة الفروق 

االجتماعي من ناحية، وفحص  في االتجاه نحو استخدام أدوات التواصل

العالقة بين االتجاه نحو استخدام أدوات التواصل االجتماعي والعوامل 

الخمسة للشخصية لدى جمهور املبحوثين من مستخدمي أدوات 

 .التواصل االجتماعي من ناحية أخرى 

 مشكلة الدراسة. 2

االتصالية تعد شبكة اإلنترنت إحدى تقنيات العصر وأهم الوسائل       

الحديثة، ألنها جعلت العالم قرية صغيرة، فهو ساحة مفتوحة في متناول 

الجميع للبحث عن املعلومة عن طريق محركات البحث، وعن طريق 

[. وتعد مواقع التواصل االجتماعي من 11] شبكات التواصل االجتماعي

الوسائل االتصالية الحديثة التي يتواصل من خاللها املاليين من 

خدمي شبكة اإلنترنت، ال يفصل بينهم أية عوامل، مثل: )السن أو مست

النوع أو املهنة أو الجنسية(، فهؤالء تجمعهم ميول واهتمامات مشتركة 

[. وأصبحت أدوات 17توجه إلى استخدام أدوات التواصل االجتماعي ]

 ال 
ً
التواصل االجتماعي التي تعمل من خالل الشبكة العنكبوتية جزءا

حياة الفرد، والتي تتيح لُه التواصل مع األصدقاء والزمالء، يتجزأ من 

 من قبل 
ً
 كبيرا

ً
، وطلبا

ً
 متزايدا

ً
وتقوية الروابط بينهم، حيث شهدت إقباال

شرائح املجتمع املختلفة. فقد تعددت وتنوعت أغراض استخدام أدوات 

التواصل االجتماعي، فهناك من يستخدمها من أجل الحصول على العلوم 

[، 15] [، والعتيبي13( وحجازي ]1422رف كما في دراسة الفرم )واملعا

[. وهناك من يستخدمها في التسلية والترفيه، ويليها بناء 4ونورما ]

ا في دراسة حجازي ]18الصدقات، كما هو في دراسة الخضر ] [، 13[، أمَّ

فقد احتلت املواقع اإلسالمية املرتبة األولى. وهناك من يوظفها في الجانب 

 في بلدان منطقة الشرق األوسط، وشمال أفريقيا ال
ً
سياس ي خصوصا

م(، األمر الذي عزز زيادة استخدام شبكات التواصل 2011خالل العام )

( %7أن حوالي ) [20] [. وقد أوضحت دراسة أكيلدز وارجان19] االجتماعي

فقط من طالب مرحلة البكالوريوس ليس لديهم حساب في الفيس بوك، 

، وقد سجل وبقية العينة 
ً
يستخدمون هذه الشبكة أكثر من مرة يوميا

 [21] االتصال والتواصل مع األصدقاء أعلى نسبة استخدام. ويرى ليونج

أن االتصال عبر مواقع الشبكات االجتماعية يحقق العديد من 

اإلشباعات الفردية، مثل: )إقامة عالقات اجتماعية جديدة، والحفاظ 

دماج مع املجتمع االفتراض ي الذي يكونه على العالقات القائمة، واالن

ا دراسة كاسيدي في  Cassidy الفرد لنفسه من خالل هذه املواقع(. أمَّ

[ فقد كشفت تغلغل هذه الشبكات في أوساط الشباب 22معتوق ]

دقيقة( في  20( حيث يقض ي هؤالء )%79الجامعي إذ وصلت نسبتهم )

ا ع  في تصفح هذه املواقع. أمَّ
ً
لى مستوى الشرق األوسط املتوسط يوميا

أن يبلغ عدد مستخدمي  emarketer إي ماركتر وأفريقيا يتوقع موقع

من  %70مليون مستخدم بنسبة تصل إلى  146.4الشبكات االجتماعية 

في  %80( وإلى 2012ملنطقة بنهاية )إجمالي مستخدمي اإلنترنت في هذه ا

ا املركز األولى (. وبهذا تحتل منطقتا الشرق األوسط وأفريقي2014عام )

[ 
ً
[. ولقد اهتم 22من حيث انتشار استخدام الشبكات االجتماعية عامليا

 & Ross & Orr & Sisic & Arseneault مجموعة من الباحثين منهم
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Simmering   [23] بالعالقة بين نموذج العوامل الخمسة للشخصية

 
ً
من واستخدام الفيس بوك، ومن النتائج التي توصلوا إليها أن عددا

سمات الشخصية مرتبط بأساليب معينة من استخدامات الفيس بوك، 

ِّ الفيس بوك يميلون إلى  [24] وتوصلت دراسة راين وزينوس
أن ُمْستعمليم

أن يكونوا أكثر انبساطية نرجسية، وأقل تفان ويشعرون بالوحدة 

االجتماعية مقارنة بغير املستخدمين لتلك األدوات، وتوصلت الدراسة إلى 

 أنَّ 
ً
تواتر استعمال الفيس بوك وتفضيل بعض خصائصه تباينت تبعا

لخصائص معينة كالعصابية والوحدة والخجل والنرجسية. وأظهرت نتائج 

 من
ً
إلى وجود نوع  Mi & Li& Zhu & Shi [8] الدراسة التي توصل إليها كال

من االرتباط اإليجابي بين مقاييس الشخصية ومقياس االتجاه نحو 

 ,Qui, Lin [25] شبكة اإلنترنت. كما كشفت نتائج دراسة املشاركة على

Ramsay and Yang  أن االنبساط، واملودة، واالنفتاح، والعصابية

غوية ُمحددة، ما قد يوحي بأن الشخصية 
ُ
مرتبطة باستعمال مدلوالت ل

 .تتجلى في املدونات الدقيقة على شبكات التواصل االجتماعي

 أ. أسئلة الدراسة

سبق يمكن تحديد مشكلة الدراسة الحالية في التساؤالت وفي ضوء ما 

 :اآلتية

ما اتجاهات طالب وطالبات جامعة إب نحو استخدام أدوات التواصل - 

 االجتماعي؟

هل تختلف متوسطات درجات االتجاه نحو استخدام أدوات التواصل - 

 الختالف متغيري الجنس )طالب ــ طالبات( والتخصص 
ً
االجتماعي تبعا

  ــ إنساني(؟ )علمي

هل توجد عالقة بين االتجاه نحو استخدام أدوات التواصل االجتماعي - 

 والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى طلبة الجامعة؟

 ب. أهداف الدراسة

 :تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية

التعرف على اتجاهات طالب وطالبات جامعة إب نحو استخدام أدوات - 

 .واصل االجتماعيالت

الكشف عن الفروق في متوسطات درجات االتجاه نحو استخدام أدوات - 

 للجنس )ذكور ــ إناث( والتخصص )علمي ـ 
ً
التواصل االجتماعي وفقا

 (.أنساني

معرفة العالقة بين االتجاه نحو استخدام أدوات التواصل االجتماعي - 

 .عةوالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى طلبة الجام

 ج. أهمية الدراسة

تبرز أهمية الدراسة الحالية في تناولها إلحدى املوضوعات البحثية - 

املهمة، وهو االتجاه نحو استخدام أدوات التواصل االجتماعي عبر شبكة 

 .اإلنترنت وعالقته بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية

التواصل باإلمكان أن يستفيد الباحثون والجهات القائمة على شبكات  -

االجتماعي والجهات املهتمة باألسرة من نتائج هذه الدراسة، وذلك من 

خالل الوقوف على االتجاهات الفعلية للطلبة نحو استخدام شبكات 

التواصل االجتماعي، لتتناول ذلك في برامجها الخاصة بتوعية فئات 

املجتمع عن كيفية االستخدام األمثل ألدوات التواصل االجتماعي عبر 

 .بكة اإلنترنتش

قد تساعد هذه الدراسة على اتخاذ القرارات الصحية في رسم برامج - 

وقائية أو عالجية للصحة النفسية للطلبة من خالل املعرفة الدقيقة 

 .بجوانب شخصياتهم املختلفة

 د. مصطلحات الدراسة

: االتجاه
ً
يتفق العديد من الباحثين على تعريف االتجاه:  Attitude اوال

ميل نفس ي لتقييم كيان معين بدرجة من التفضيل أو عدم "بأنه 

 ].26] التفضيل"

التعريف اإلجرائي لالتجاه هو عبارة: )عن أفكار ومشاعر يحملها طلبة 

الجامعة نحو أدوات التواصل االجتماعي يمكن تحديدها من خالل 

 (.إجابتهم على املقياس املعد في هذه الدراسة

: أدوات التواصل االجت
ً
أدوات  Social networking tools ماعيثانيا

التواصل االجتماعي أنها شبكات اجتماعية تفاعلية تتيح التواصل 

ِّ مكان من العالم وقد ظهرت على 
ِّ وقت يشاءون، وفي أيم

ملستخدميها في أيم

 سنوات قليلة، وغيرت مفهوم التواصل والتقارب بين 
ُ
شبكة اإلنترنت ُمنذ

عي من كونها تعزز العالقات بين بني الشعوب، واكتسب اسمها االجتما

البشر، وتعددت وظيفتها االجتماعية لتصبح وسيلة تعبيرية، وترفيهية، 

وتعليميه، وإخبارية ودينية، وأبرز شبكات التواصل االجتماعي هي: 

 ].27)الفيس بوك، تويتر، اليوتيوب( ]

: العوامل الخمسة الكبرى للشخصية
ً
 The Big Five Personality  ثالثا

Factors 

يعرف جولدبيرج العوامل الخمسة األساس على أنها نموذج يهدف إلى 

 ].29تجميع أشتات السمات املتناثرة للشخصية في فئات أساسية ]

: طلبة الجامعة: هم تلك الفئة من املجتمع )ذكورــ إناث( الذين 
ً
رابعا

 يتابعون تحصيلهم العلمي بعد حصلوهم على الثانوية العامة في جامعة

-م 2016إب الحكومية في الجمهورية اليمنية خالل العام الدراس ي 

 .م2017

 ه. حدود الدراسة

الحدود املوضوعية: االتجاه نحو استخدام أدوات التواصل  -1

االجتماعية املتمثلة في )الفيس بوك، وتويتر، ويوتيوب(، وعالقته 

 .بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية

ن طالب وطالبات مرحلة البكالوريوس من الحدود البشرية: عينة م -2

 (.)التخصصات االنسانية والعلمية

الحدود املكانية والزمانية: جامعة إب في محافظة إب في الجمهورية  -3

  .هــ1438ـ 1437اليمنية للعام الدراس ي 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة. 3

سة وهي: ويتضمن هذا العرض الدراسات التي تناولت متغيرات الدرا

االتجاهات نحو استخدام أدوات التواصل االجتماعي، وبعض سمات 

 (.الشخصية )العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية

: دراسات تناولت أدوات التواصل االجتماعي
ً
 :أوال

[ دراسة هدفت إلى تحديد أبعاد الدور الذي 30أجرى عبد القوي ]     

ي كعامل وسيط لتفعيل يمكن أن تقوم به شبكات التواصل االجتماع

املشاركة السياسية من جانب الشباب، وتوقعات الشباب لحدود الدور 

السياس ي الذي يمكن أن تلعبه شبكات التواصل االجتماعي في الحياة 

( من طلبة الجامعة، وقد 380السياسية وتكونت عينة الدراسة من )
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ف العينة استخدم الباحثان املنهج املسحي، وتوصلت الدراسة إلى أن نص

يستخدمون الفيس بوك ألغراض سياسية، وأنه ال توجد فروق ذات 

داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في استخدامهم لشبكة التواصل 

 (.االجتماعي )فيس بوك

[ إلى رصد أهم األنشطة التي يمارسها 18] وهدفت دراسة خضر       

 من 136من )الشباب على املوقع، وذلك بالتطبيق على عينة تكونت 
ً
( فردا

مستخدمي موقع الفيس بوك من الشباب الجامعي، في جامعة القاهرة 

، والجامعة البريطانية بواقع )68بواقع )
ً
. وتوصلت الدراسة 68( فردا

ً
( فردا

إلى أن أهم دوافع استخدام موقع الفيس بوك هي التسلية والترفيه بنسبة 

اإلناث والذكور في ، وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق بين 75%

 .الدوافع االجتماعية والتفاعل بين األشخاص عبر موقع الفيس بوك

[ بدراسة هدفت إلى تحديد معدل تردد عينة 13كما قام حجازي ]      

الدراسة على شبكة اإلنترنت، وأهم املواقع التي يدخلونها عليها، والتعرف 

الدراسة من  على أهم خصائص املجتمعات االفتراضية، وتكونت عينة

 وطالبة. وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها أن 236)
ً
( طالبا

املواقع اإلسالمية تحتل املرتبة األولى بالنسبة للمواقع التي يتردد عليها 

أفراد العينة، وأن الذكور أكثر عضوية في املجتمعات االفتراضية من 

 = .اإلناث

[ معرفة أبرز دوافع استخدام طالب 15واستهدفت دراسة العتيبي ]        

، والتعرف على (Facebook) وطالبات الجامعات السعودية للفيس بوك

اإلشباعات املتحققة من استخدام طلبة الجامعات السعودية للفيس 

بوك، والتعرف على االستخدامات اإليجابية والسلبية للفيس بوك، 

حسب الخصائص  ومعرفة الفروق في االستخدامات بين أفراد العينة

الديموغرافية. وتوصلت الدراسة إلى تقديم اآلثار اإليجابية على اآلثار 

السلبية الستخدام شبكة الفيس بوك. وبينت النتائج أن اإلناث أكثر 

 من الذكور باملواضيع على الفيس بوك، بينما الذكور أكثر 
ً
اهتماما

 للفيس بوك بدافع الوصول والتواصل
ً
 .استخداما

[ إلى التعرف على اتجاه الشباب 31] هدفت دراسة عبد الصادق كما      

الجامعي العربي نحو العالقة بين التعرض ملوقع )الفيس بوك(، والهوية 

الثقافية كما هدفت إلى التعرف على دوافع استخدام الشباب الجامعي 

( 370ملوقع الفيس بوك وإيجابياته وسلبياته، وتكونت عينة الدراسة من )

 م
ً
ن الشباب الجامعي. وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطيه فردا

 بين تعرض الشباب الجامعي ملوقع )الفيس بوك( ودوافع 
ً
حصائيا دالة إِّ

هذا التعرض، وتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الشباب الجامعي 

على اختالف متغيراتهم الديمغرافية، ومعدل تعرضهم ملوقع )الفيس 

 (.بوك

[ التعرف على طبيعة التعرض 14دفت دراسة املنتشري ]وه     

واالستخدام لليوتيوب، وكشف معدل استخدام الفتيات والشباب 

السعودي له، والتعرف على الخدمات التي يوفرها اليوتيوب، وإبراز نوع 

املضامين التي يفضل أفراد العينة متابعتها على اليوتيوب، واعتمدت 

العشوائية متعددة املراحل، وتكونت من الباحثة على أسلوب العينة 

( من أفراد العينة. وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة 600)

إحصائية بين الذكور واإلناث في املدة الزمنية التي يقضونها على اإلنترنت 

وذلك لصالح اإلناث، وقدرة اليوتيوب على إشباع رغبات املستخدم 

 .ز الجانب املعرفيكاالندماج الشخص ي، وتعزي

[ إلى التعرف على اتجاه الطلبة نحو 32] وهدفت دراسة الزهراني      

( 163استخدام أدوات التواصل االجتماعي. وتكونت عينة البحث من )

 كانوا مسجلين في مقرر التربية العملية، وتوصلت الدراسة أن هناك 
ً
طالبا

س بوك في حل )موافق( نحو استخدام الفي اتجاهات إيجابية بدرجة

املشكالت التي واجهت طالب التربية العملية، كما أشارت نتائج الدراسة 

 بين متوسطات استجابات مجتمع 
ً
حصائيا  إلى وجود فروق دالة إِّ

ً
أيضا

الدراسة حول دور مواقع التواصل االجتماعي فيس بوك في حل املشكالت 

عزى إلى التي تواجه طالب التربية العملية أثناء فترة التربية ال
ُ
عملية ت

 .التخصص واملعدل التراكمي

[ دراسة هدفت إلى التعرف على مدى استخدام 33وأجرى العضياني ]        

طالب وطالبات املرحلة الثانوية لشبكات التواصل االجتماعي، ومعرفة 

أبرز الشبكات املستخدمة، ودوافع االستخدام لتلك الشبكات االجتماعية 

 480نها، وتكونت عينة الدراسة من )واإلشباعات املتحققة م
ً
( طالبا

وطالبة، وأظهرت نتائج الدراسة أن اهتمام عينة الدراسة بصفحات 

 وبشكل 
ً
الشبكات االجتماعية التي تتناول املوضوعات املتنوعة جاءت أوال

دائم، ثم الصفحات الدينية، واالجتماعية، والثقافية، والرياضية حيث 

القتصادية بدرجة ال أفضلها كما أظهرت جاءت املواضيع السياسية وا

 بين الذكور واإلناث في التعرض للشبكات 
ً
الدراسة أن هناك فروقا

 .االجتماعية لصالح اإلناث

ْم ]        [ إلى التحقق من خصائص أشهر مواقع 34وهدفت دراسة بارك وكِّ

التواصل االجتماعي في الصين ووضعها الحالي. وإلى التحقق من نوع 

م لتلك املواقع وكثافته. واستخدمت الدراسة بيانات مستمدة االستخدا

عينة من مستخدمي تلك املواقع، وقد أظهر التحليل العاملي  200من 

من التباين. العامل األول ُسمي  67.82أربعة عوامل تفسر ما نسبته 

االنغماس الشخص ي )انتفاع( "استعمال وسائط التواصل االجتماعي 

ي ُسمي االنغماس الفيزيقي )ثقة( "أنا على استعداد مسلية"، العامل الثان

لتبادل املعلومات الشخصية"، العامل الثالث ُسمي االنغماس املوقفي 

)عالقات( "أحب االتصال وجها لوجه بدال من استعمال اإلنترنت"، 

والعامل الرابع ُسمي االنغماس الشخص ي )استعمال( "أحب تبادل الصور 

 ."ماعيعبر وسائط التواصل االجت

[ إلى التعرف على اتجاهات طالبات 11] كما هدفت دراسة الذيب       

جامعة امللك سعود نحو استخدام شبكات التواصل االجتماعي، وتكونت 

طالبة، واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي  483عينة الدراسة من 

املسحي، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الطالبات الجامعيات يرين أن 

ت التواصل االجتماعي تحظى باهتمام كبير في املتابعة، وتستخدم في شبكا

التسلية والترفيه، حيث توصلت النتائج أن الشبكات االجتماعية ضرورية 

 .ووسيلة عصرية ال غنى عنها

: الدراسات التي تناولت العوامل الخمسة للشخصية وعالقتها ببعض 
ً
ثانيا

 :املتغيرات

اختبار الكيفية التي تؤثر بها  [24] ينوساستهدفت دراسة راين وز      

الشخصية على استعمال أو عدم استخدام الفيسبوك، وتكونت عينة 

( غير مستخدم، طلب من 166( مستخدم، و)1158الدراسة من )
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املشاركين تعبئة حزمة من االستبيانات تكونت من قائمة العوامل 

ية، مقياس تشيك وبص  املعدل الخمسة وقائمة الشخصية النرجسم

للخجل، والنسخة املختصرة من مقياس الوحدة االجتماعية واالنفعالية. 

كما عبأ مستعملو الفيس بوك استبانة استعمال الفيس بوك. وبينت 

ِّ الفيس بوك يميلون إلى أن يكونوا أكثر انبساطية 
النتائج أن ُمْستعمليم

 بغير
ً
 نرجسية، وأقل تفان ويشعرون بالوحدة االجتماعية ُمقارنة

املستعملين. كما تبين أنَّ تواتر استعمال الفيس بوك، وتفضيل بعض 

 لخصائص معينة كالعصابية، والوحدة، والخجل، 
ً
خصائصه تباينت تبعا

 .والنرجسية

بدراسة هدفت إلى فحص الدور  [35] وقام كلُّ من موور وماكيلروي      

لفيس بوك، الذي تلعبه العوامل النفسية وتأثيرها في استخدام األفراد ا

،  219وتكونت عينة الدراسة من 
ً
 جامعيا

ً
ب لديهم حساب  204طالبا

م
طال

( أنثى 77( و)%63ذكور بنسبة ) 127، منهم %93فيس بوك ويمثلون نسبة 

 %37بنسبة )
ً
( وتوصلت الدراسة إلى أن الشخصية تبين أن هناك فرقا

 ذا داللة إحصائية في الجنس، وفي خبرة استخدام الفيس ب
ً
 كبيرا

ً
وك تبعا

للعدد الفعلي لعدد أصدقاء الفيس بوك، وطبيعة منشوراتهم، ومستوى 

 .ندمهم على محتوى الفيس بوك غير الالئق

دراسة هدفت إلى استقصاء تأثير  [36] وأجرى نيونس وستاينرت      

الفروق في العوامل الخمسة للشخصية، واألمانة واإلخالص، والذكاء 

-لذي ُيعرض في الشبكات )محتوى الئقالوجداني على نوع املحتوى ا

( طالب جامعيين، وقد 506محتوى غير الئق(، وتكونت عينة الدراسة من )

بينت النتائج أن األفراد املرتفعين في الذكاء الوجداني، واألمانة واإلخالص 

 نحو عرض محتويات غير الئقة على الشبكات 
ً
 منخفضا

ً
قد أظهروا ميال

ى، لم تظهر زيادة في التأثير للذكاء االجتماعي االجتماعية. ومن ناحية أخر 

كعامل منبئ ملحتوى غير الئق مقارنة بتأثير العوامل الخمسة للشخصية، 

 .ومتغيري األمانة واإلخالص

حول العالقة  Mi & Li& Zhu & Shi [8] وركزت دراسة قام بها كٍل من      

 بين املشاركة في فاعليات شبكة اإلنترنت وسمات النمط ال
ً
شخص ي وفقا

ملقياس العوامل الخمسة الكبرى املحددة للشخصية، وأظهرت نتائج 

البحث وجود نوع من االرتباط اإليجابي ذو الداللة بين مقاييس 

الشخصية املستخدمة في البحث ومقياس االتجاه نحو املشاركة في 

فاعليات شبكة اإلنترنت وتوصلت إليها الدراسة أن الشخصية التي تتمتع 

لديها استعداد كبير للمشاركة في  Conscientiousness الضمير بيقظة

 .الفاعليات

  Qui, Lin, Ramsay and Yang [25] واستهدفت دراسة كيو وزمالئه       

 معرفة الكيفية التي تتجلى بها الشخصية في خدمات املدونات الدقيقة

Microblogging services  وقاس الباحثون عوامل الشخصية الخمسة

، وجمعوا تغريداتهم خالل شهر كامل. ووجد الباحثون  142لدى 
ً
مشاركا

أن االنبساط، واملودة، واالنفتاح، والعصابية مرتبطة باستعمال مدلوالت 

لغوية محددة ما قد يوحي بأن الشخصية تتجلى في املدونات الدقيقة، 

 وبينت النتائج أنَّ املالحظين اعتمدوا على تلميحات لغوية محددة عند

قيامهم بالحكم، وأنهم تمكنوا فقط من الحكم بدقة على املودة 

 .والعصابية

[ معرفة العالقة بين استخدام الفيس بوك 37وهدفت دراسة السيد ]       

وكل من الخجل، والوحدة النفسية، وجودة الصداقة لدى طالب 

الجامعة، والتعرف على الفروق بين الطالب الذكور واإلناث في الخجل، 

 270وحدة النفسية، وجودة الصداقة وتكونت عينة من )وال
ً
( طالبا

( من غير املستخدمين للفيس بوك، وأشارت النتائج إلى 120وطالبة و)

عدم وجود عالقة بين عدد ساعات استخدام الفيس بوك والخجل، 

وعدم الثقة بالصداقة الحقيقة، ووجود فروق بين مستخدمي الفيس 

خجل في اتجاه غير املستخدمين، إذ كان بوك وغير املستخدمين في ال

 بالخجل، في حين كان مستخدمو 
ً
مستخدمو الفيس بوك أقل احساسا

 (.الفيس بوك غير واثقين في الصدقات الحقيقية )خارج الفيس بوك

 . الطريقة واالجراءات4

 لدراسةاأ. منهج 

لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام املنهج )الوصفي االرتباطي(،       

والذي يعتبر من أكثر املناهج البحثية مالئمة للدراسة الحالية، والذي يتم 

 .من خالله وصف الظواهر وتفسيرها

 ب. مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب وطالبات جامعة أب في      

(، والبالغ عددهم 2016- 2017الجمهورية اليمنية للعام الدراس ي )

 وطالبة14674)
ً
 .( طالبا

 ج. عينة الدراسة

تكونت عينة الدراسة من العينة االستطالعية والتي اشتملت على      

 ألغراض 120)
ً
 وطالبة من طالب جامعة أب تم اختيارهم عشوائيا

ً
( طالبا

التحقق من صالحية األدوات للتطبيق على عينة الدراسة، وذلك من 

( 783نت من )خالل حساب الصدق والثبات، والعينة األساسية والتي تكو 

 وطالبة حيث شملت عينة الدراسة أربع كليات، تم اختيارها 
ً
طالبا

وطب األسنان ذات  - بالطريقة العشوائية وهذه الكليات، هي: )العلوم

والتجارة ذات التخصص اإلنساني(،  - التخصص العلمي، وكليتي اآلداب

 وبعد ذلك تم االختيار بطريقة عشوائية لثالثة أقسام ذات التخصص

( 1العلمي، وأربعه أقسام ذات تخصص إنساني، ويوضح الجدول رقم )

 :خصائص عينة الدراسة

 1 جدول 

 يوضح عدد وخصائص أفراد العينة

 املجموع الكلي طالبات طالب الكلية التخصص

 النسبة املئوية العدد النسبة املئوية العدد النسبة املئوية العدد

 27.2 213 38.1 118 20.1 95 اآلداب إنساني

 35.8 280 16.5 51 48.4 229 التجارة

 63.0 493 54.5 169 68.5 324 املجموع
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 27.4 215 31.6 98 24.7 117 العلوم علمي

 9.6 75 13.9 43 6.8 32 طب االسنان

 37.0 290 45.5 141 31.5 149 املجموع

 100 783 39.6 310 60.4 473 املجموع الكلي

 د. أدوات الدراسة

: مقياس االتجاه نحو استخدام أدوات التواصل االجتماعي: )إعداد 
ً
أوال

الباحثان( بعد اطالع الباحثان على األدب النظري والدراسات السابقة 

التي اهتمت بالدراسات النفسية ألدوات التواصل االجتماعي، واالطالع 

العديد من املقاييس املستخدمة في تلك الدراسات ذات الصلة على 

 باملوضوع، ومن تلك األدبيات والدراسات السابقة على سبيل املثال: خضر

[. 11] [، والذيب13[، حجازي ]31] [، عبد الصادق38[، العتيبي ]18]

خبة من األساتذة املتخصصين في علم النفس 
ُ
 إلى استطالع رأيم ن

ً
ضافة إِّ

املقابالت الشخصية ذات الطابع غير الرسمي قام الباحثان  عن طريق

سلبي( من خالل أوزان -ببناء املقياس، وتحديد مستوى االتجاه )إيجابي

 :االستجابة على فقرات استبانة

ولتحديد القيم الدالة على االتجاه اإليجابي )املوافقة( مقابل االتجاه 

السلبي )عدم املوافقة( لعبارات اتجاهات طلبة الجامعة نحو استخدام 

شبكات التواصل االجتماعي، تم اتخاذ اإلجراء التالي: تم طرح أصغر وزن 

ال أوافق ( املقابل لـ " 1في خيارات اإلجابة على االستبانة وهي القيمة )

 " من أكبر وزن في خيارات اإلجابة وهي القيمة )
ً
( املقابل لـ "أوافق 5إطالقا

ة"، فأصبح أوزان االستجابات كما يلي  :بشدم

 0.80 = 5 4ثم قسمة هذه القيمة / عدد خيارات االجابة، أي  4 = 1 – 5

=  0.80+  1(، تكون الخلية األولى )1وألن أصغر وزن في االستبانة هو )

( والقيمة 1(، وهذا يعني أنَّ أيَّ متوسط حسابي يقع بين القيمة )1.80

، والخلية الثانية تكون )1.80)
ً
=  0.80+  1.80( يمثل اتجاه سلبي جدا

( والقيمة 1.81(، وهذا يعني أن أي متوسط حسابي يقع بين القيمة )2.60

(، 3.40=  0.80+  2.60( يمثل اتجاه سلبي، والخلية الثالثة تكون )2.60)

( 3.40( والقيمة )2.61وهذا يعني أن أي متوسط حسابي يقع بين القيمة )

=  0.80+  3.40يمثل اتجاه إيجابي متوسط، والخلية الرابعة تكون )

( والقيمة 3.41(، وهذا يعني أنَّ أيَّ متوسط حسابي يقع بين القيمة )4.20

=  0.80+  4.20( يمثل اتجاه إجابي مرتفع، والخلية الخامسة تكون )4.20)

( 5( والقيمة )4.21(، وهذا يعني أن أي متوسط حسابي يقع بين القيمة )5

[ 
ً
  ( يوضح ذلك2[. والجدول رقم )39يمثل اتجاه إيجابي مرتفع جدا

 الستجابة على الفقراتبحسب املتوسطات الحسابية ل االتجاه درجة 2جدول 

درجة  املتغير

 دنيا

درجة 

 عليا

 درجة تحديد االتجاه

 
 
  اتجاه ايجابي اتجاه محايد اتجاه سليي اتجاه سلبي جدا

 
 اتجاه إيجابي جدا

 5 -4.21 4.20-3.41 3.40-2.61 2.60-1.81 1.80- 1 5 1 املتوسط املوزون 

الخصائص السيكومترية ملقياس مقياس االتجاه نحو استخدام أدوات       

التواصل االجتماعي: تم التأكد من صدق املقياس وثباتة بالدراسة الحالية 

( من أعضاء 10من خالل عرضة على مجموعة من الخبراء واملحكمين )

هيئة التدريس املختصين في علم النفس، وكذلك من خالل التطبيق على 

( من طلبة جامعة إب لحساب 120الستطالعية والبالغ عددها )العينة ا

صدق االتساق الداخلي للفقرات من خالل قياس معامل ارتباط كل عبارة 

من عبارات املقياس بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه، وكذلك 

( 4( و)3حساب األبعاد بالدرجة الكلية كما هو موضح في الجدولين رقم )

 :التالية

 يوضح معامالت ارتباط درجة كل فقرة من فقرات املقياس مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه 3جدول 

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة البعد

 املوضوعات التي تحرص على متابعتها

1 0.380** 2 0.602** 3 0.490** 

4 0.385** 5 0.378** 6 0.520** 

7 0.489** 8 0.461** 9 0.408** 

10 0.263**     

 الدوافع واإلشباعات املتحققة

1 0.589** 2 0.551** 3 0.457** 

4 0.508** 5 0.526** 6 0.618** 

7 0.568** 8 0.515** 9 0.545** 

10 0.640** 11 0.618** 12 0.586** 

13 0.605** 14 0.464** 15 0.437** 

وجهه نظرك في استخدام شبكات التواصل 

 االجتماعي

1 0.276** 2 0.385** 3 0.398** 

4 0.444** 5 0.467** 6 0.430 ** 

7 0.399** 8 0.382** 9 0.513** 

10 0.502** 11 0.382** 12 0.552** 

13 0.417** 14 0.449** 15 0.369** 

16 0.429**     
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 عند مستوى) *
ً
حصائيا  ( فاقل0.01دال إِّ

( أن جميع فقرات املقياس حققت ارتباطات 3يتبين لنا من الجدول رقم ) 

، وهذا يدل 0.01دالة مع درجة البعد الذي تنتمي إليه عند مستوى داللة 

على مؤشرات صدق بناء عالية وجيدة يمكن الوثوق بها في تطبيق الدراسة 

 فقرة في 41الحالية. حيث صار املقياس في صورته النهائية مكون من 

 .صورته النهائية

كما تم حساب معامل ارتباط األبعاد بالدرجة الكلية للمقياس، كما في 

 (:4الجدول رقم )

 4جدول 

 يوضح معامالت ارتباط األبعاد بالدرجة الكلية للمقياس

 معامالت االرتباط البعد م

 **0.593 أدوات التواصل االجتماعياملوضوعات التي تحرص على متابعتها على  1

 **0.873 اإلشباعات املتحققة من أدوات التواصل االجتماعي 2

 **0.744 موقفك ووجهه نظرك من استخدامات شبكة التواصل االجتماعي 3

 (.0.01داله عند مستوى)* 

، 0.01دالة عند مستوى ( أن جميع أبعاد املقياس 4يتبين من الجدول )      

وهذا يعطي داللة على ارتفاع معامالت صدق البناء، كما يدل على 

 .مؤشرات صدق عالية وجيدة يمكن الوثوق بها في تطبيق الدراسة الحالية

 وتم حساب الثبات ملقياس االتجاه نحو استخدام أدوات التواصل 

ففيما يتعلق  االجتماعي بطريقتي التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرنباخ،

-بطريقة التجزئة النصفية، فقد تم حساب معامل ارتباط )سيبرمان

( 120براون( بين نصفي املقياس، وذلك باألسناد إلى بيانات عينة مقدراها )

 وطالبة كما استخدم معامل ألفا كرونباخ لتقدير ثبات كل ُبعد 
ً
طالبا

( 5ل رقم )فرعي للمقياس وكذلك للمقياس ككلل كما هو موضح في الجدو 

 :التالي

 يبين معامالت الثبات بطريقتي التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ ألبعاد مقياس االتجاهات نحو استخدام أدوات التواصل االجتماعي 5جدول 

 معامل الثبات عدد الفقرات البعد

 الفأ كرنباخ التجزئة النصفية

 0.802 0.75 10 التي تحرص على متابعتها على أدوات التواصل االجتماعياملوضوعات 

 0.826 0.794 15 اإلشباعات املتحققة من أدوات التواصل االجتماعي

 0.796 0.698 16 موقفك ووجهه نظرك من استخدامات شبكة التواصل االجتماعي

 0.829 0.718 41 الثبات الكلي للمقياس

( أن معامالت الثبات بطريقتي التجزئة 5يتضح من الجدول رقم )        

النصفية وألفا كرنباخ مقبولة، حيث بلغت قيمة معامل الثبات الكلية 

(، وهي درجات ثبات جيدة 0.718( والتجزئة النصفية )0.829ألفا )

لألبعاد الفرعية للمقياس ومقبولة، كما تراوحت معامالت الثبات 

(، وتراوحت معامالت 0.698، 0.794بطريقتي التجزئة النصفية ما بين )

الثبات لألبعاد الفرعية للمقياس بطريقتي معامل ألفا كرنباخ ما بين 

(، وهذا يدل على درجة جيدة من الثبات تفي بمتطلبات 0.796، 0.826)

 .تطبيق املقياس على أفراد عينة الدراسة

 
ً
: مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية: تم استخدام مقياس ثانيا

 العوامل الخمسة الكبرى للشخصية من إعداد كوستا وماكري 

CostaMcCrae1992 [ حيث قام بدر األنصاري 1تعريب األنصاري ،]

بترجمة بنود القائمة اإلنجليزية إلى العربية، ولم يقم الباحث بأي تعديل 

ة لعدد البنود أو مضمونها. وتتكون القائمة من )حذف أو إضافة( بالنسب

 من: 60)
ً
( ويتضمن هذا املقياس خمسة أبعاد فرعية تقيس كال

)العصابية ــ االنبساط ـــ االنفتاح على الخيرة أو الصفاوة ــ الطيبة أو 

الوداعة ــ يقظة الضمير أو التفاني(، وتوزعت فقرات املقياس بمعدل 

 للصورة األصلية لقائمة العوامل ( فقرة لكل بعد فرعي. 12)
ً
ووفقا

 
ً
الخمسة الكبرى للشخصية، تتم االستجابة على فقرات املقياس وفقا

 .لتدرج خماس ي على طريقة ليكرت

الخصائص السيكومترية ملقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية: 

قام الباحث بعرض املقياس في صورته األولية على مجموعة من 

ل علم النفس من أساتذة الجامعات من حملة املتخصصين في مجا

(؛ وذلك بهدف األخذ بآرائهم ومالحظاتهم 10الدكتوراه والبالغ عددهم )

حول مناسبة صياغة فقرات املقياس، وقد أسفر ذلك عن بعض 

التعديالت البسيطة في صياغة بعض الفقرات مع االحتفاظ بمضمون 

 
ً
 أو إيجابا

ً
 .الفقرة واتجاهها سلبا

الباحثان بالتطبيق على العينية االستطالعية البالغ عددها كما قام 

 وطالبة للتأكد من الخصائص السكيومترية بحساب 120)
ً
( طالبا

معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي 

 :( التالي6إليه، كما هو موضح في الجدول رقم )

ل فقرة معامل االرتباط بين درجة كل فقرة من مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية مع درجة البعد الذي تنتمي إليه يوضح معامل ارتباط درجة ك 6دول ج

 بالدرجة الكلية للبعد

 يقظة الضمير)االتقان( املقبولية )املرغوبة( االنفتاح على الخبرة االنبساط العصابية

رقم 

 الفقرة

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة االرتباط معامل

1 0.315** 2 0.387** 3 0.623** 4 0.469** 5 0.533** 

6 0.399** 7 0.372** 8 0.544** 9 0.423** 10 0.529** 
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11 0.497** 12 0.197* 13 0.474** 14 0.536** 15 0.553** 

16 0.570** 17 0.585** 18 0.503** 19 0.544** 20 0626** 

21 0.581** 22 0.552** 23 0.474** 24 0.329** 25 0.439** 

26 0.449** 27 0.416** 28 0.620** 29 0.529** 30 0.054 

31 0297** 32 0.516** 33 0.621** 34 0.507** 35 0.448** 

36 0.609** 37 0.545** 38 0.559** 39 0.554** 40 0.558** 

41 0.376** 42 0.358** 43 0.508** 44 0.384** 45 0.481** 

46 0.536** 47 0.243** 48 0.643** 49 **0.632 50 0.543** 

51 0.517** 52 0.542** 53 0.564** 54 0.550** 55 0.464** 

56 0.461** 57 0.555** 58 0.549** 59 0.430** 60 0.509** 

 (0.01) دالة عند مستوى  *

( أن معظم فقرات املقياس حققت ارتباطات دالة 6يتبين من الجدول )     

، 0.05ومستوى  0.01مع درجة البعد الذي تنتمي الية عند مستوى داللة 

 30في حين لم تحقق الفقرة رقم )
ً
 داال

ً
مع البعد ( في البعد الخامس ارتباطا

الذي تنتمي إليه، وقد تم حذفها، حيث أصبح املقياس في صورته النهائية 

 من )
ً
 .( فقرة في صورته النهائية59مكونا

كما تم حساب الثبات ملقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية 

بطريقتي التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرنباخ، ففيما يتعلق بطريقة 

براون( بين  - حساب معامل ارتباط )سيبرمان التجزئة النصفية، فقد تم

 120نصفي املقياس، وذلك من خالل التطبيق على عينة مقدراها )
ً
( طالبا

وطالبة، كما استخدم معامل ألفا كرونباخ لتقدير ثبات كل ُبعد فرعي 

 :( التالي7للمقياس. كما هو موضح في الجدول )

 معامالت الثبات بطريقتي التجزئة النصفية وكرونباخ ألفا ألبعاد مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية 7جدول 

 معامل الثبات عدد الفقرات البعد

 الفأ كرنباخ التجزئة النصفية

 0.745 0.736 12 العصابية

 0.779 0.71 12 االنبساط

 0.813 0.804 12 الصفاوة

 0.832 0.777 12 الطيبة

 0.726 0.681 11 يقظة الضمير

( أن معامالت ثبات قائمة العوامل الخمسة 7يتضح من الجدول )      

الكبرى للشخصية بطريقتي التجزئة النصفية وألفا كرنباخ جيدة، حيث 

تراوحت معامالت ثبات التجزئة النصفية ألداة الدراسة وأبعادها ما بين 

، 0.726(، كما تراوحت معامالت ثبات ألفا كرنباخ ما بين )0.804، 0.681)

(، وهذا يدل على درجة جيدة من الثبات. ومما سبق يتضح أن 0.832

مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية يتسم بدرجة عالية من 

الصدق والثبات، مما يشير إلى مالءمته كأداة منهجية لجمع بيانات 

 .الدراسة

 مناقشتهاالنتائج و . 5

: النتائج املتعلقة بالسؤال األول الذي ينص على ما اتجاهات طالب 
ً
أوال

وطالبات جامعة إب نحو استخدام أدوات التواصل االجتماعي؟ لإلجابة 

عن هذا السؤال قام الباحثان باستخدام املتوسط الحسابي، واالنحراف 

ُبعد من أبعاد املعياري الستجابات أفراد العينة، واملتوسط العام لكل 

 :( التالية تبين ذلك10، 9، 8املقياس، والجداول )

البعد األول: املوضوعات التي تحرص على متابعتها على شبكات التواصل 

  االجتماعي

رسة عن مدى موافقتهم على العبارات التي تعبر عن اتجاهاتهم نحو املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واملتوسط العام للبعد إلجابات عينة الدا 8جدول 

 موضوعات شبكات التواصل االجتماعي

 االتجاه الترتيب االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرة م

 إيجابي 4 0.901 3.78 أتابع املوضوعات العلمية على شبكات التواصل االجتماعي. 1

 إيجابي 7 1.06 3.51 املتعلقة باألخبار على شبكات التواصل االجتماعي.أفضل متابعة املوضوعات  2

 إيجابي 2 0.868 4.01 أحرص على متابعة املوضوعات الدينية على شبكة التواصل االجتماعي. 3

 إيجابي 9 1.22 3.24 أحرص على متابعة االخبار االقتصادية على شبكة التواصل االجتماعي. 4

 إيجابي 3 0.913 3.98 املوضوعات الثقافية على شبكة التواصل االجتماعي.يسعدني متابعة  5

 محايد 10 1.17 2.85 أتابع املوضوعات الجنسية على شبكة التواصل االجتماعي. 6

 إيجابي 6 0.985 3.58 أفضل متابعة املوضوعات االجتماعية على شبكة التواصل االجتماعي. 7

 إيجابي 8 1.02 3.51 على شبكة التواصل االجتماعي. أفضل متابعة املوضوعات الفنية 8

 إيجابي 5 1.13 3.65 أحرص على متابعة املوضوعات الترفيهية في أدوات التواصل االجتماعي. 9

  1 1 4.37 يجذبني متابعة موضوعات سياسية على أدوات التواصل االجتماعي 10
ً
 إيجابي جدا

 إيجابي 3.648 املتوسط العام للبعد
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 من الجدول رقم )     
ُ
( أن هناك فقرة واحدة حصلت على 8ُيالحظ

 
ً
استجابة تشير إلى اتجاهات إيجابية مرتفعة لدى أفراد العينة وفقا

(، 10(، وذلك في العبارة ذات الرقم )2للتصنيف املوضح في الجدول رقم )

ة الخاصة بمتابعة (، وهي العبار 4.37حيت تراوحت متوسطها )

 من 
ُ
املوضوعات السياسية على شبكة التواصل االجتماعي. وُيالحظ

( وجود أغلب االستجابات التي تشير الى اتجاهات إيجابية، 8الجدول رقم )

(، وذلك في العبارات ذات 3.24-4.01إذ تراوح متوسطها العام ما بين )

 لترتيبها ت4، 8، 2، 7، 9، 1، 5، 3األرقام )
ً
. كما ُيالحظ في نفس ( وفقا

ً
نازليا

الجدول أنَّ هناك عبارة واحدة حصلت على استجابات ذات اتجاهات 

( حيث بلغ متوسطها 6محايدة لدىم أفراد العينة، وهي ذات الرقم )

(، واملتعلقة بمتابعة املوضوعات الجنسية على شبكات التواصل 2.85)

ام للبعد قد االجتماعي. ويتضح من الجدول السابق أن املتوسط الع

( ويشير إلى اتجاه إيجابي بناًء على التصنيف املوضح في 3.648حصل على )

 (.2الجدول رقم )

 :البعد الثاني: اإلشباعات املتحققة من أدوات التواصل االجتماعي

 9جدول 

للبعد إلجابات عينة الدارسة عن مدى موافقتهم على العبارات التي تعبر عن اتجاهاتهم نحو اإلشباعات املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واملتوسط العام 

 املتحققة من شبكات التواصل االجتماعي

 الفقرة م
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 االتجاه الترتيب

 إيجابي 14 1.17 3.45 استخدم أدوات التواصل االجتماعي للتغلب على وقت الفراغ. 1

 إيجابي 3 0.896 4.08 تساعدني على أن أكون في اتصال دائم مع األهل واألصدقاء 2

 إيجابي 5 0.832 4.01 أتعرف من خاللها على أراء اآلخرين في مختلف القضايا املطروحة في املجتمع الذي أعيش. 3

 إيجابي 1 0.78 4.16 تساعدني في الحصول على معلومات ال أجدها في مواقع أخرى. 4

 إيجابي 9 1.057 3.69 أتابع االخبار ومستجدات االحداث اليومية. 5

 إيجابي 2 0.955 4.16 تساعدني في التواصل مع أشخاص من الصعوبة التواصل معهم في الواقع امللموس الذي أعيش فيه. 6

 إيجابي 10 1.11 3.61 أشعر أنها تفديدني في التخلص من ضغوط الدراسية. 7

 إيجابي 8 1.037 3.83 تساهم في نشر تجاربي وإبداعاتي ومهاراتي الشخصية. 8

 إيجابي 7 0.951 3.91 أتعرف من خاللها على ثقافات وتقاليد مجتمعات أخرى. 9

ها مواقع جذابة ومشوقة تثير رغباتي. 10  إيجابي 13 1.136 3.49 أشعر بأنَّ

 إيجابي 4 0.865 4.03 أعرف من خاللها ما يدور في وطني والعالم. 11

 إيجابي 11 1.11 3.61 أتردد عليها للبحث عن التسلية والترفيه. 12

 إيجابي 12 1.11 3.56 أستطيع من خاللها التخلص من القيود االجتماعية والتعبير بحرية أكبر. 13

 إيجابي 6 0.905 3.96 أشارك من خاللها في طرح آرائي ومشاركة اآلخرين آرائهم وأفكارهم. 14

 محايد 15 1.312 2.32 أنمي من خاللها عالقتي العاطفية مع الجنس اآلخر. 15

 إيجابي 3.72 املتوسط العام للبعد

 من الجدول رقم )     
ُ
( أن جميع االستجابات تشير إلى اتجاهات 9ُيالحظ

(؛ إذ 15إيجابية ماعدا فقرة واحدة حصلت استجابة محايدة ذات الرقم )

ي عالقاتي العاطفية مع الجنس 2.32بلغ متوسطها ) ( الذي تشير إلى أنمَّ

ا بقية الفقرات للبعد فقد حصلت على استجابات إيجابية إذ  اآلخر. أمَّ

، 4(، وذلك في العبارات ذات األرقام )3.45-4.16تراوح متوسطها ما بين )

6 ،2 ،11 ،3 ،14 ،9 ،8 ،5 ،7 ،12 ،13 ،10 ،1 ،
ً
 لترتيبها تنازليا

ً
( وفقا

ويتضح من الجدول السابق أن املتوسط العام للبعد قد حصل على 

ول (، ويشير إلى اتجاه إيجابي بناء على التصنيف املوضح في الجد3.72)

 (.2رقم )

البعد الثالث: موقفك ووجهة نظرك حول استخدام شبكات التواصل 

  :االجتماعي

 10جدول 

م من اتجاهاتهاملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واملتوسط العام للبعد إلجابات عينة الدارسة عن مدى موافقتهم على العبارات التي تعبر عن 

 استخدامات شبكات التواصل االجتماعي

 الفقرة م
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 االتجاه الترتيب

 إيجابي 6 0.663 3.77 أشعر أن تلك الشبكات موضوعات جذابة. 1

 إيجابي 2 0.775 4.09 أشعر بأنها وسيلة اتصال مفيدة. 2

 سلبي 10 1.161 2.47 أشعر أنها قللت من اندماجي مع أسرتي. 3

 إيجابي 3 0.987 3.98 من السهل الحصول على املعلومات في تلك األدوات. 4

 سلبي 13 1.09 2.06 أرى أنها تنقل عادات وتقاليد منحرفة عن العادات والتقاليد املتعارف عليها في مجتمعنا. 5

  16 0.942 1.73 أعتقد أنَّ استخدامها بكثرة يؤدي إلى مشاكل صحية وجسمية. 6
ً
 سلبي جدا
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 الفقرة م
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 االتجاه الترتيب

 سلبي 14 1.02 1.89 أعتقد أن استخدام هذه األدوات تؤدي إلى إضاعة الوقت. 7

 محايد 7 1.13 3.19 أجد أن أفضل األوقات التي أقضيها عندما أستخدم أدوات التواصل االجتماعي. 8

 سلبي 12 1.076 2.14 أشعر أن أدوات التواصل االجتماعي تؤدي إلى انخفاض تحصيلي الدراس ي. 9

 محايد 8 1.17 2.61 أشعر بأنها قللت من اتصالي مع أصدقائي الذين أعيش معهم في الواقع اللموس. 10

 سلبي 9 1.1 2.56 أشعر بأن املعلومات التي أحصل عليها في تلك املواقع غير دقيقة. 11

 إيجابي 1 0.949 4.11 تساعد تلك الشبكات على نقل ثقافات غربية إلى مجتمعنا. 12

 إيجابي 4 0.913 3.97 تساعد تلك الشبكات في خلق الجدل والنقاش حول ما يطرح فيها من آراء ومعلومات. 13

 سلبي 11 1.12 2.31 أشعر بأن سلبيات أدوات التواصل االجتماعي أكثر من ايجابياتها. 14

 إيجابي 5 0.991 3.78 أشعر بأنها زادت من قدراتي في النقاش في املواضيع الثقافية. 15

  16 0.957 1.75 أشعر أن االستخدام الكثير لهذه األدوات قد يؤدي بي إلى اإلدمان عليها. 16
ً
 سلبي جدا

 محايد 2.9 املتوسط العام للبعد

 من الجدول رقم )      
ُ
( وجود أغلب االستجابات التي تشير إلى 10ُيالحظ

(، وذلك في 3.77-4.11تراوح متوسطها العام ما بين )اتجاهات إيجابية؛ إذ 

. كما 1، 15، 13، 4، 2، 12العبارات ذات األرقام )
ً
 لترتيبها تنازليا

ً
( وفقا

( وجود بعض االستجابات التي تشير إلى 10ُيالحظ من نفس الجدول رقم )

(، وهي ذات 2.61-3.19اتجاهات محايدة؛ إذ تراوح متوسطها العام بين )

، ويتضح لنا من خالل الجدول 10، 8رقم ) العبارات
ً
 لترتيبها تنازليا

ً
( وفقا

( أن هناك عبارات تمت االستجابة عليها بشكل سلبي؛ حيث تراوح 10رقم )

، 5، 9، 14، 3، 11(، وهي العبارات ذات الرقم )2.56-2.06متوسطها بين )

، كما يتضح لنا من الجدول السابق أن ه7
ً
 لترتيبها تنازليا

ً
ناك ( وفقا

فقرتين حصلت على استجابات ذات اتجاهات سلبية مرتفعة لدى أفراد 

(، 1.75-1.73( حيث تراوح متوسطها بين )6، 16العينة، وهي ذات األرقام )

ويتضح من الجدول أعاله أن املتوسط العام للبعد قد حصل على 

(، ويشير إلى اتجاه محايد بناء على التصنيف املوضح في الجدول 2.90)

 (.2) رقم

أظهرت نتائج الدراسة اتجاهات إيجابية نحو استخدام أدوات      

التواصل االجتماعي )فيس بوك، يوتيوب، تويتر(. كما أشارت النتائج إلى 

أن غالبية طلبة الجامعة ذو اتجاهات إيجابية، وينظرون إلى أدوات 

التواصل االجتماعي بأنها أدوات مفيدة، وال يمكن االستغناء عنها في 

لعصر الحالي؛ نتيجة التقدم والتطور الذي يواكب العالم وهذا يتفق مع ا

[، الذي توصلت إلى تقديم اآلثار اإليجابية على اآلثار 15دراسة العتيبي ]

السلبية الستخدام شبكة الفيس بوك، وأظهرت نتائج الدراسة أنَّ 

اتجاهات الطلبة نحو اإلشباعات املتحققة من شبكات التواصل 

[، واملنشتري 11] ي كانت إيجابية، وهذا ما يتفق مع دراسة الذيباالجتماع

[ التي توصلت إلى أن شبكات التواصل 4[، ونورما ]15[، والعتيبي ]14]

االجتماعي تحقق ملستخدميها إشباعات وحاجات ورغبات ما ال تحققه 

الوسائل اإلعالمية األخرى لهم، ويمكن تفسير تلك النتائج التي توصلت 

لدراسة في أن اتجاهات طلبة الجامعة إيجابيه نحو استخدام أدوات إليها ا

التواصل االجتماعي؛ وذلك ألنهم يستخدمونها للحصول على معرفة أكثر 

بالوطن وبالعالم، وما يدور فيه من مستجدات بشتي املجاالت العلمية 

والفكرية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية، وتجدد العالقات 

اض ي، وإبداء الرأي الحر والحوار، وتبادل األفكار، والتعرف بأصدقاء امل

على أفراد من دول أخري وثقافات مختلفة، وأن البعض يستخدم شبكات 

التواصل االجتماعي للتسلية والترفيه، والهروب من املشكالت األسرية، 

والتخلص من ضغوط البطالة، وعدم العمل، والفراغ، والتعارف على 

[ 11] اآلخر، وهذا يتفق مع ما ذكر في دراسة الذيب أصدقاء من الجنس

 ].13] [، وحجازي 18] [، وخضر15، والعتيبي ][14]واملشتري 

: النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني الذي ينص على هل تختلف 
ً
ثانيا

 
ً
متوسطات درجات االتجاه نحو استخدام أدوات التواصل االجتماعي تبعا

 إنساني(؟-اث( والتخصص)علميإن-الختالف متغير الجنس )ذكور 

لإلجابة عن التساؤل الثاني تم استخدام تحليل التباين الثنائي ملعرفة 

الفروق بين الجنس والتخصص والتفاعل بينهما كما هو موضح في 

 :الجدول التالي

 

 11جدول 

 إنساني( والتفاعل بينهما-طالبات( والتخصص )علمي-)طالبلفروق بين الجنس تحليل التباين الثنائي ل

 مستوى الداللة (Fقيمة ) متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات املصدر

 0.000 22272.05 3768943.815 4 15075775.285 النموذج

 313. 1.021 172.793 1 172.793 الجنس

 021. 5.374 909.353 1 909.353 التخصص

 034. 4.490 759.786 1 759.786 * التخصصالجنس 

   169.223 779 131824.742 الخطأ

    783 15207600.000 الكلي



International Interdisciplinary Journal of Education Vol (6), Issue (11), November 2017 

41 

( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 11يتضح من الجدول )     

 F) أنثى( لدى عينة الدراسة حيت كانت-متوسطي درجات الجنس )ذكر

(، توجد فروق ذات داللة 313. عند مستوى داللة 1.021 تساوي 

 للتخصص )علمي
ً
إنساني( لدى عينة الدراسة؛ حيث كانت -إحصائية وفقا

كما يتضح وجود تأثير  021عند مستوى داللة ). 5.374تساوي  F) قيمة

دال لتفاعل بين الجنس والتخصص في استخدام أدوات التواصل 

 .034عند مستوى داللة. 4.490ساوي ت F االجتماعي؛ حيث كانت قيمة

 من النتائج السابقة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية       
ُ
ُيالحظ

عزى ملتغير الجنس )ذكور 
ُ
إناث( لدى طلبة جامعة إب في الجمهورية -ت

اليمنية، وبشكل عام فإن هذه النتيجة تتفق مع بعض نتائج الدراسات 

ت التواصل االجتماعي واإلشباعات السابقة التي تناولت استخدام أدوا

[ التي توصلت إلى عدم وجود 30] املتحققة منها، كدراسة عبد القوي 

فروق بين اإلناث والذكور في استخدام أدوات التواصل االجتماعي، 

[ التي توصلت إلى عدم وجود فروق بين اإلناث والذكور 18] ودراسة خضر

اص عبر موقع الفيس بوك، في الدوافع االجتماعية والتفاعل بين األشخ

ويمكن تفسير نتيجة عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في ضوء النظر 

إلى استخدامات أدوات التواصل االجتماعي، حيث أصبحت متاحة لدى 

الذكور واإلناث وال يوجد أي حواجز في استخدمها وأصبح اإلنترنت في 

حاسوب ويستخدم في متناول الجميع على الهاتف النقال أو على أجهزة ال

ِّ مكان لدى طلبة الجامعة، ونتيجة التغيرات التي تمر بها 
ِّ وقت. وفي أيم

أيم

البالد عبر عقود مضت، ساهمت عمليات التنمية والتحديث فيه بجميع 

وسائلة التي منها: وسائل االتصال، وشبكات التواصل االجتماعي حيث 

ا لدى طلبة الجامعة أصبحت حتمية االستخدام، وال يمكن االستغناء عنه

 متشابهة في الوضع 
ً
، حيث وأنهم يعيشون ظروفا

ً
 أو إناثا

ً
سواء كانوا ذكورا

الراهن للمجتمع اليمني، بمجمل األوضاع االقتصادية والسياسية 

والثقافية التي يمر بها املجتمع اليمني، ونتيجة املشاركة الفعالة للمرأة في 

أن كٍل من الذكور واإلناث كل امليادين وعلى كل املستويات، وحيث 

يتكافئون من حيث الفرص التعليمية والعمل واملشاركة املجتمعية، وهذا 

له أثر واضح في تقليل الفجوة بين الذكور واإلناث في االتجاهات نحو 

الحالية مع  استخدام أدوات التواصل االجتماعي. وتختلف نتائج الدراسة

ذكور أكثر عضوية في [ التي توصلت إلى أن ال13] دراسة حجازي 

[، التي توصلت إلى 14] املجتمعات االفتراضية من اإلناث، ودراسة العتيبي

 من الذكور باملواضيع على الفيس بوك، بينما 
ً
أن اإلناث أكثر اهتماما

 للفيس بوك لدافع الوصول والتواصل
ً
 .الذكور أكثر استخداما

حصائية في وأتضح من نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إ     

 للتخصص )علمي
ً
انساني( -استخدام أدوات التواصل االجتماعي وفقا

لصالح طلبة الكليات اإلنسانية، وبشكٍل عام فإن هذه النتيجة تتفق مع 

[ التي توصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 32دراسة الزهراني ]

بين متوسطات استجابات مجتمع الدراسة حول دور مواقع التواصل 

عزى إلى التخصص الدراس ي لصالح التخصصات اإلنسانيةاال 
ُ
 .جتماعي ت

 للتخصص )علمي 
ً
إنساني( تم -وملعرفة الفروق لصالح من تكون وفقا

 (12) جدول كما هو موضح في  LSD املتعددةاسُتخدام اختبار املقارنات 

 12جدول 

 للتخصص )علميللمقارنات املتعددة   LSDاختبار أقل الفروق الدالة 
 
 انساني(-بين متوسطين وفقا

 مستوى الداللة الفرق بين متوسطين التخصص

 0.021  2.277 علمي-إنساني

 (0.05دال عند مستوى )

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية في       

عزى ملتغير 
ُ
االتجاه نحو استخدام أدوات التواصل االجتماعي ت

التخصص، وذلك لصالح التخصصات اإلنسانية. ويعزو الباحثان 

الفروق بين الطلبة ذوي التخصصات العلمية والتخصصات اإلنسانية إلى 

ة فال شك أن املحتوى وطرق التدريس طبيعة الدراسة النظرية والعلمي

وأساليب التعلم في كٍل من الكليات واالقسام العلمية تختلف عن الكليات 

واألقسام النظرية، ومن ثم تختلف سمات وخصائص شخصية الفرد في 

كٍل من هذين التخصصين األمر الذي يؤدي إلى اختالف املشكالت 

في األقسام العلمية عنها في واالضطرابات والصعوبات التي يعانيها الفرد 

األقسام النظرية، كما أن الدراسة العلمية تحتاج لوقت أطول نتيجة 

زيادة العبء الدراس ي على التخصصات العلمية مقارنة بالتخصصات 

اإلنسانية، وبالتالي يتواجد الوقت الكثير لدى طلبة التخصصات النظرية 

 .اعيمما يؤدي إلى إهداره في مواقع التواصل االجتم

: النتائج املتعلقة في السؤال الثالث الذي ينص على هل توجد عالقة 
ً
ثالثا

بين االتجاهات نحو استخدام أدوات التواصل االجتماعي والعوامل 

 الخمسة الكبرى للشخصية لدى طلبة الجامعة؟

ملعرفة  Pearson Correlation لإلجابة عن هذا السؤال تم إجراء اختبار

االتجاهات نحو استخدام أدوات التواصل العالقة بين مقياس 

االجتماعي، ومقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية كما هو مبين في 

 :الجدول التالي

 13جدول 

 )بأبعاده املختلفة( للشخصية معامالت االرتباط بين االتجاهات نحو أدوات التواصل االجتماعي )بأبعاده املختلفة( والعوامل الخمسة الكبرى 

 
االتجاهات نحو شبكات التواصل 

 االجتماعي

 العوامل الخمسة الكبرى للشخصية

 يقظة الضمير املقبولية )الطيبة( االنفتاح على الخبرة االنبساطية العصابية

 0.**175 **0.146 **0.117 **0.188 0.007 املوضوعات  

 **0.214 **0.192 **0.210 **0.143 **0.156- اإلشباعات  

 **0.148 **0.236 **0.101 **0.257 0.054- االستخدامات  

 ( ما يلي: 13يتضح من الجدول )  (0.01** دال عند مستوى )
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بين  0.01توجد عالقة ارتباطيه موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 ِّ
االنبساطية، واالنفتاح على الخبرة، واملقبولية، ُبعد املوضوعات وُبعديم

 ويقظة الضمير.

ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين املوضوعات وبين بعد 

 (.0.007العصابية، وقد بلغت درجة االرتباط )

بين  0.01توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

ِّ )اال 
نبساطية، االنفتاح على الخبرة، والطيبة، اإلشباعات وبين ُبعديم

 ويقظة الضمير(. 

توجد عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية بين اإلشباعات، وبين  

 ُبعد العصابية.

بين  0.01توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

ِّ )االنبساطية، االنفتاح على الخبرة، 
والطيبة، االستخدامات وبين بعديم

 ويقظة الضمير(. 

ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين االستخدامات وبين ُبعد 

 العصابية.

يتضح من خالل النتائج التي توصلت لها الدراسة وجود عالقة ارتباطية      

 بين االتجاهات نحو استخدام أدوات التواصل 
ً
حصائيا موجبة ودالة إِّ

سة الكبرى للشخصية في كٍل من عامل االجتماعي والعوامل الخم

االنبساطية واالنفتاح على الخبرة واملقبولية، ويقظة الضمير، وهذه 

لما زاد مستوى االتجاهات نحو استخدام 
ُ
العالقة طردية بمعنى أنه ك

أدوات التواصل االجتماعي زاد مستوى العوامل الخمسة الكبرى 

يوية وتأثير كل من أبعاد للشخصية؛ ويعزو الباحثان هذا االرتباط إلى ح

العوامل الخمسة الكبرى الشخصية )االنبساطية، واالنفتاح على الخبرة، 

واملقبولية، ويقظة الضمير(، ومن خالل التتبع لألديبات املتصلة، وما لها 

 للسمات التي تتميز بها كل عامل، 
ً
من ارتباطات وعالقات إيجابية وفقا

 &Mi & Li [8]، ودراسة Ryan & Xenos [24]وهذا ما أشارت إليه دراسة 

Zhu & Shi  التي أشارت إلى وجود نوع من االرتباط اإليجابي ذو الداللة بين

مقاييس الشخصية، ومقاييس االتجاهات نحو املشاركة في فعاليات 

[ Qui, Lin, Ramsay and Yang [25شبكة االنترنت، وتتفق مع دراسة 

الشخصية واملدونات اللغوية من التي توصلت إلى وجود ارتباط بين سمات 

خالل تغريداتهم على مواقع التواصل االجتماعي. وكشفت نتائج الدراسة 

وجود عالقة سلبية بين بعدي العصابية واالتجاهات نحو استخدام 

لما زاد مستوى العصابية 
ُ
أدوات التواصل االجتماعي، وهذا يشير إلى أنه ك

ات التواصل االجتماعي، انخفض مستوى االتجاهات نحو استخدام أدو 

وكلما قلت العصابية زاد مستوى االتجاه نحو استخدام أدوات التواصل 

االجتماعي. وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما ورد في اإلطار النظري، 

( سمات 1992حيث يتضمن عامل العصابية كما ذكر كوستا وماكري )

االنفعالية الدائمة، سلبية، مثل: )القلق، والخوف، والهم، واالنشغال، و 

والحالة املزاجية القابلة للتغير، والعصاب والقابلية لالنجراح، وعدم 

القدرة على تحمل الضغوط(، وهذا ما يفسر االرتباط السلبي بين 

 العصابية واالتجاهات نحو استخدام أدوات التواصل االجتماعي. 

 . التوصيات6

 صيات واملقترحات االتية:بناًء على نتائج الدراسة يقدم الباحثان التو 

ِّ طلبة الجامعة في كيفية . 1
تصميم برامج توعوية، وورش عمل لزيادة وعيم

االستخدام األمثل ألدوات التواصل االجتماعي على شبكة اإلنترنت 

 واالستفادة منها. 

عمل بحوث ودراسات متعلقة باملجتمعات االفتراضية ملعرفة اآلثار  .2

 ا، والوقوف على اآلثار السلبية، والحد من أثرها. اإليجابية واالستفادة منه

استثمار مواقع التواصل االجتماعي لنشر الثقافة الوطنية وتعريز روح  .3

 عن الطائفية. 
ً
 عن الحزبية السياسية، وبعيدا

ً
 االنتماء لدى األفراد، بعيدا

4.  
ً
إجراء دراسات في مجال شبكات التوصل االجتماعي بوصفها انعكاسا

للرأي العام في مختلف القضايا سواًء كانت سياسية أو اجتماعية أو 

 ثقافية.

إجراء دراسات لتفعيل دور األسرة في مجال استخدام أبنائها وتفاعلهم . 5

 مع مواقع التواصل االجتماعي. 
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