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 مستويات المتوسط الحسابي(   2جدول رقم )  

 جداا  مستوى منخفض 1.8 - 1إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين 

 منخفضمستوى  2.6 - 1.8إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين 

 مستوى متوسط 3.4 – 2.6البعد  بين إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو 

 مستوى مرتفع 4.2 - 3.4إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين 

 مرتفع جداا  مستوى 5 – 4.2إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين 
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 مجالت الدراسة : 
 المجال المكاني :  -أ

 التعريف بمجتمع الدراسة " البحث" :
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 ب المجال الزمني : 

 المجال البشري :  -جـ 

 عاشراا: عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية: 
 وصف مجتمع الدراسة  ( أ)

 ( يوضح "وصف مجتمع الدراسة"3جدول رقم )
(222)ن=   

 % ك البيانات األولية م

 توزيع الطالبات حسب السن  1
 
 
 

 25 52 سنة 22: 18أ( من  

 55 152 سنة 22ب( أكبر من 

 %122 222 المجموع

 22 المتوسط الحسابي

 1 النحراف المعياري

 54 148 غير متزوجة الحالة الجتماعية 2

 23 46 متزوجة

 2 4 مطلقة

 1 2 أرملة

 %122 222 المجمـــوع

الجتماع والخدمة أ( قسم علم  القسم العلمي  3
 الجتماعية

122 52 

 13 26 ب( قسم التاريخ

 4 8 ج( قسم الدراسات اإلسالمية

 12 24 د( قسم اللغة العربية

 4 8 ه( قسم اللغة اإلنجليزية

 4 8 و( قسم المكتبات

 13 26 ز( قسم الجغرافيا

 %122 222 المجموع

 25 52 األولمأ( الفرقة  الفرقة الدراسية 4

 25 52 ب( الفرقة الثانية

 25 52 ج( الفرقة الثالثة

 25 52 د( الفرقة الرابعة

 %122 222 المجمـــوع

وسيلة التواصل مع جماعتك  5
 الفتراضية: 

 
 
 
 

 23 46 تطبيقات الجوال               

 9 18 برامج الحاسب اآللي                

الجوال وبرامج الحاسب اآللي تطبيقات 
 معا
 

136 68 

 %122 222 المجمـــوع
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أسرتي علم علم بمشاركتي فم  6
 جماعات افتراضية

 16 32 نعم

 84 168 ل

 %122 222 المجمـــوع

 يوضح الجدول السابق أن:
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 دراسة: )ب( النتائج المرتبطة باإلجابة علم تساؤلت ال
 

         دوافع المشاركة في الجماعات الفتراضية لدى الشباب السعودي( 4جدول رقم )
(222)ن=   

 العبارات م

 الستجابات

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة كا
2 

 ودللتها
 الترتيب

موافق 
 جداا 

 غير موافق محايد موافق
غير موافق 

 جداا 

 % ك % ك % ك % ك % ك

1 

أشأأأأأأأأارك فأأأأأأأأي جماعأأأأأأأأة 
افتراضأأأأأية عبأأأأأأر شأأأأأأبكة 
اإلنترنأأأأت ألنهأأأأا تزودنأأأأي 
بمعلومأأأات ليسأأأت متاحأأأة 

 في أي مكان آخر.

5 3.5 12 5 42 22 53 26.5 92 45 1.96 1.1 116.452** 12 

2 

تسأأأاعدني المشأأأاركة فأأأي 
الجماعة الفتراضأية علأم             

حأأأل مشأأأكالتي الشخصأأأية 
ومناقشأأأأأأة الموضأأأأأأوعات 

 اليومية بسهولة.

49 24.5 52 25 35 15.5 51 25.5 15 5.5 3.4 1.3 23.822** 9 

3 

تزودنأأأأأأأأأأأأأي جمأأأأأأأأأأأأأاعتي 
الفتراضأأية بيفكأأار جديأأدة 
ومعلومأأات حأأول مأأا يأأدور 

 حول العالم. 

93 46.5 55 25.5 32 16 9 4.5 11 55 4.25 1.14 122.522** 3 

4 

يمكنني أن أعبأر بصأراحة 
وحريأأأأأة عأأأأأن مشأأأأأاعري 
وآرائأأأأي داخأأأأل جمأأأأاعتي 
الفتراضأأأأأيةص وتوصأأأأأيلها 

 لآلخرين.

92 45 52 25 39 19.5 11 5.5 12 5 4 1.15 128.552** 5 

5 

أشأأأأأأارك فأأأأأأي الجماعأأأأأأة 
الفتراضية من أجل قضاء 
الوقأأت وتخفيأأف شأأعوري 

 بالوحدة والعزلة.

95 45.5 45 22.5 34 15 14 5 12 6 3.99 2.12 113.652** 6 

 

 العبارات م

 الستجابات

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة كا
2 

 ودللتها
 الترتيب

موافق 
 جداا 

 غير موافق محايد موافق
غير موافق 

 جداا 

 % ك % ك % ك % ك % ك

6 

أحأأأأرى علأأأأم المشأأأأاركة           
فأأأي الجماعأأأة الفتراضأأأية        

عبر شأبكة النترنأت ألنهأا 
تشأأعرني بالمتعأأة واإلثأأارة 

 والتشوق.

92 46 58 29 42 22 5 2.5 5 2.5 4.14 2.99 136.952** 2 
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 يوضح الجدول السابق أن:
 دوافع المشاركة في الجماعات الفتراضية لدى الشباب السعوديص تمثلت فيما يلي: 

5 

أحصل من خالل المشاركة 
فأأأي الجماعأأأة الفتراضأأأية 
عبأر شأأبكة النترنأأت علأأم 
موضوعات وقضايا مهمأة 
 تصلح للحوار والمناقشة.

95 45.5 22 11 28 14 32 15 25 12.5 3.66 1.5 95.452** 8 

8 

تجعلنأأأأأي المشأأأأأاركة فأأأأأي 
الجماعأأة الفتراضأأية عبأأر 
شأأأأأبكة النترنأأأأأت فأأأأأم أن 
أتغلأأأأأأب علأأأأأأم مخأأأأأأاوفي 
وشأأعوري بأأالقلقص وتزيأأد 

 ثقتي في نفسي.

91 45.5 54 25 32 16 13 6.5 12 5 4.22 1.15 112.252** 4 

9 

يمكننأأأي تكأأأوين صأأأداقات 
جديدة من خالل مشأاركتي 
فأأأي الجماعأأأة الفتراضأأأية 

 عبر شبكة النترنت. 

51 35.5 52 25 44 22 25 12.5 12 5 3.54 1.2 55.252** 5 

12 

أسأأأأتطيع تعميأأأأق وتقويأأأأة 
عالقأأأأأاتي مأأأأأع أصأأأأأدقائي 
الحأأأأأأأأاليين مأأأأأأأأن خأأأأأأأأالل 
مشأأأأاركتي فأأأأي الجماعأأأأة 
الفتراضأأأأية عبأأأأر شأأأأبكة 

 النترنت.

133 66.5 16 8 32 15 13 6.5 8 4 4.25 1.15 256.952** 1 

 مستوى مرتفع 2.38 3.51 المتغير ككل
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 اتجاهات الشباب السعودي نحو المشاركة في الجماعات الفتراضية (5جدول رقم )

 (222)ن= 

 العبارات م

 الستجابات

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة كا
2 

 ودللتها
 غير موافق محايد موافق موافق جداا  الترتيب

غير موافق 
 جداا 

 % ك % ك % ك % ك % ك

1 

يمكننأأأأي أن أثأأأأق 
فأأي األفأأراد الأأذين 
أتعأأأأأأرف علأأأأأأيهم 
داخأأأأأل الجماعأأأأأة 
الفتراضأأأية عبأأأر 

 شبكة النترنت.

45 23.5 32 16 54 25 22 12 45 23.5 3.26 1.45 
18.952*

* 
18 

2 

تمكنني المشاركة 
فأأأأأأأأي الجماعأأأأأأأأة 
الفتراضأأأأية مأأأأن 
التعبير عن نفسي 
بحريأأة أكثأأر منأأ  
 في عالم الواقع.

136 68 39 19.5 15 8.5 3 1.5 5 2.5 4.49 2.9 

3
2
8
.5

2
2

**
 

1 
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 العبارات م

 الستجابات

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة كا
2 

 ودللتها
 غير موافق محايد موافق موافق جداا  الترتيب

غير موافق 
 جداا 

 % ك % ك % ك % ك % ك

3 

يمكأأأأأأأأن تكأأأأأأأأوين 
صداقات قوية مع 
أشأأأأأأأأأأأأأأأأأأخاى ل 
أعأأأأرفهم إل مأأأأن 
خأأأأالل المشأأأأاركة 
فأأأأأأأأي الجماعأأأأأأأأة 

 الفتراضية.

96 48 36 18 32 15 15 5.5 23 11.5 3.84 1.4 

1
2
4
.1

5
2

**
 

15 

 

 العبارات م

 الستجابات

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة كا
2 

 ودللتها
 غير موافق محايد موافق موافق جداا  الترتيب

غير موافق 
 جداا 

 % ك % ك % ك % ك % ك

4 

تزودنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي 
المشأأأأأأاركة فأأأأأأي 
الجماعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة 
الفتراضأأأأأأأأأأأأأأأأأية 
بفرصأأأأة متابعأأأأة 
األسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأئلة 
والقضأأأأأايا التأأأأأي 
يطرحهأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا 
األعضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاء 
اآلخأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرون 
لالسأأأأأتفادة مأأأأأن 
المعلومأأأأأأأأأأأأأأأأأأات 
الجديأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدة 

 والمفيدة.

81 42.5 46 23 48 24 11 5.5 14 5 3.85 1.22 82.452** 14 

5 

أبأأأأأأذل قصأأأأأأارى 
جهأأأأأدي للحفأأأأأاظ 
علأأأأأأم الصأأأأأأورة 
اإليجابيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة 
للجماعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة 
الفتراضأأية التأأي 

 أشارك فيها. 

92 45 52 25 25 12.5 22 12 15 5.5 3.9 1.28 96.252** 11 

6 

أشأأأأأارك بنشأأأأأاط 
في األنشطة التي 
تنظمهأأا الجماعأأة 
الفتراضأأية التأأي 
أنتمأأأأأأأي إليهأأأأأأأاص 
وأتابع التطأورات 
والتغيأأأرات التأأأي 
تحأأأأأأأأأدث فيهأأأأأأأأأا 

 باستمرار. 

93 46.5 55 25.5 25 13.5 16 8 9 4.5 4.24 1.15 118.522** 5 

5 

أحأأأأأأأرى علأأأأأأأم 
متابعأأة التحأأديات 
والمشأكالت التأأي 
تواجأأأ  جمأأأاعتي 
الفتراضية وأقدم 
أفكار ومقترحأات 
لمواجهأأأأأة هأأأأأذه 
التحأأأأديات وحأأأأل 

 المشكالت

53 36.5 66 33 42 21 16 8 3 1.5 3.95 1.22 92.852** 9 
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 العبارات م

 الستجابات

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة كا
2 

 ودللتها
 غير موافق محايد موافق موافق جداا  الترتيب

غير موافق 
 جداا 

 % ك % ك % ك % ك % ك

8 

أتمسأأأأأأأأأك بأأأأأأأأأاللتزام 
بسياسأأأأأأأات وقواعأأأأأأأد 
الجماعأأأة الفتراضأأأية 
التأأأأأي أشأأأأأارك فيهأأأأأأا 
وأتأأأابع كأأأل مأأأا يطأأأرأ 
عليهأأأا مأأأن إضأأأافة أو 

 تغيير.

95 45.5 48 24 22 11 21 12.5 14 5 3.95 1.28 

1
1
1
.2

5
2

**
 

12 

9 

أشأأأأأأأأأجع األعضأأأأأأأأأأاء 
اآلخأأأأأأأأأأأرين داخأأأأأأأأأأأأل 
جمأأأأاعتي الفتراضأأأأية 
علأأأأم تبأأأأأادل األفكأأأأأار 

 والمعلومات النافعة.

52 35 65 32.5 35 15.5 32 15 - - 3.88 1.26 25** 12 

12 

أخصأأأأى جأأأأزءاا مأأأأن 
وقتأأي الشخصأأي لأأدعم 
جمأأأأاعتي الفتراضأأأأية 

 وتنميتها.

18 9 32 15 52 26 52 25 52 25 2.58 1.26 23.222** 23 

11 

أحتأأأأأأأأأأأأأرم وأقأأأأأأأأأأأأأأدر 
المسأأأأأأأأاهمات التأأأأأأأأي 
يقأأدمها كأأل عضأأو مأأن 
أعضأأأأأأأأاء جمأأأأأأأأاعتي 
الفتراضأأية حتأأم ولأأو 

 كانت بسيطة.

52 25 22 11 36 18 52 25 42 21 2.94 1.49 13.622** 19 

12 

أقأأأأأأأأأأأأدم النصأأأأأأأأأأأأيحة 
والمسأأأأأأأأاعدة لبقيأأأأأأأأة 
أعضأأأأأأأأاء جمأأأأأأأأاعتي 
الفتراضأأأأأأأأأية عنأأأأأأأأأد 

 الحاجة إليها.
121 52.5 36 18 18 9 25 12.5 22 12 3.85 1.41 

1
2
1
.1

5
2

**
 

13 

 

 العبارات م

 الستجابات

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة كا
2 

 ودللتها
 غير موافق محايد موافق موافق جداا  الترتيب

غير موافق 
 جداا 

 % ك % ك % ك % ك % ك

13 

أحأأأرى علأأأم 
التشأأأاور مأأأأع 
أعضأأأأأأأأأأأأأأأأأأاء 
جمأأأأأأأأأأأأأأأاعتي 
الفتراضأأأأأأأأية 
قبأأل اتخأأاذ أي 
قأأأرار أو فعأأأل 
يتعلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأق 

 بالجماعة.

9 4.5 21 12.5 51 35.5 62 32 39 19.5 2.51 1.26 65.122** 25 

14 

أحتأأأأأأأأرم آراء 
ومعتقأأأأأأأأأأأدات 
األعضأأأأأأأأأأأأأأاء 
اآلخأأأرين فأأأي 
جمأأأأأأأأأأأأأأأاعتي 
الفتراضأأأأأأأأية 
حتم ولو كنت 
 أختلف معهم.

28 14 23 11.5 63 31.5 39 19.5 45 23.5 2.53 1.32 25.322** 22 

15 

أفتخأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأر 
بانتمأأأأأأأأأأأأأأأائي 
لجمأأأأأأأأأأأأأاعتي 
الفتراضأأأأأأأأية 

التأأأي أشأأأأارك             
فيهأأأأأأأا عبأأأأأأأر 
شأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأبكة 

 النترنت.

22 11 35 15.5 53 26.5 16 8 54 35 2.58 1.42 56.252** 24 

16 

أتحأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدث 
بإيجابية دائماا 
عأأن جمأأاعتي 
الفتراضأأأأأأأأية 
وأذكأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأر 
مميزاتهأأأأأأأأأأأأأأا 
وإيجابيتهأأأأأأأأأأا 
لتحسأأأأأأأأأأأأأأأأين 
صأأأأأأأأأأأأأأأورتها 

92 45 46 23 42 21 11 5.5 11 5.5 3.95 1.18 125.552** 8 
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 العبارات م

 الستجابات

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة كا
2 

 ودللتها
 غير موافق محايد موافق موافق جداا  الترتيب

غير موافق 
 جداا 

 % ك % ك % ك % ك % ك

وجأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأذب 
اآلخأأأأأأأأأأأأأأأأرين 
 للمشاركة في 

15 

أؤمأأأن بأأأأالقيم 
والمبأأأأأأأأأأأأأاد  
التأأي تحأأرى 
جمأأأأأأأأأأأأأأأاعتي 
الفتراضأأأأأأأأية 
علأأأم نشأأأأرها 

 وترسيخها

22 12 32 15 52 25 52 25 52 25 2.6 1.28 22** 21 

 
 

 العبارات م

 الستجابات

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة كا
2 

 ودللتها
 غير موافق محايد موافق موافق جداا  الترتيب

غير موافق 
 جداا 

 % ك % ك % ك % ك % ك

18 

تحتأأأأأأأأل جمأأأأأأأأاعتي 
الفتراضأأأأأية التأأأأأي 
أشأأأأأأأأأأأارك فيهأأأأأأأأأأأا 
المرتبة األولم عنأد 
تصأأأأأنيفها مقارنأأأأأة 
بالجماعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأات 
الفتراضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأية 

 األخرى.

22 12 32 15 52 25 49 24.5 51 25.5 2.6 1.29 22.252** 22 

19 

أشأأأأأأأعر بالسأأأأأأأعادة 
والرضأأأأأأأا عنأأأأأأأدما 
أقضي وقت فراغأي 
فأأأأأأأأأأي جمأأأأأأأأأأاعتي 

 الفتراضية.

122 52 49 24.5 35 15.5 8 4 8 4 4.13 1.29 143.852** 4 

22 

أهأأأأأتم بالمشأأأأأكالت 
التأأأأأأأأأأأي تواجأأأأأأأأأأأ  
جمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاعتي 
الفتراضأأأأية كينهأأأأا 
مشأأأكالت شخصأأأية 

 خاصة بم

61 32.5 61 32.5 46 23 15 5.5 15 8.5 3.65 1.22 51.822** 15 

21 

أحأأرى دائمأأاا علأأم 
تشأأأأأأأجيع وإقنأأأأأأأاع 
اآلخأأرين للمشأأاركة 
فأأأأأأأأأأي جمأأأأأأأأأأاعتي 

 الفتراضية

95 45.5 64 32 15 5.5 14 5 12 6 4.28 1.18 142.152** 6 

22 

تغيأأأأأأأأرت نظرتأأأأأأأأي 
لآلخرين وتصأوري 
عأأأأأأن العأأأأأأالم مأأأأأأن 
حأأأأولي مأأأأن خأأأأالل 
المشأأأأأأأأأاركة فأأأأأأأأأي 
جمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاعتي 

 الفتراضية

66 33 65 33.5 35 18.5 21 12.5 9 4.5 3.8 1.14 68.422** 16 

 

 العبارات م

 الستجابات

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة كا
2 

 ودللتها
 غير موافق محايد موافق موافق جداا  الترتيب

غير موافق 
 جداا 

 % ك % ك % ك % ك % ك

23 

تشأأأجع المشأأأاركة 
فأأأأأأي الجماعأأأأأأات 
الفتراضأأأية علأأأم 
دعأأأأأأأأأم التبأأأأأأأأأادل 
والتصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأال 
والتفاعأأأأأأأل بأأأأأأأين 
الثقافأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأات 

 المختلفة.

99 49.5 45 22.5 39 19.5 8 4 9 4.5 4.29 1.12 135.322** 5 

24 

تعمأأأأل المشأأأأاركة 
فأأأأأأي الجماعأأأأأأات 
الفتراضأأأية علأأأم 
توحيأأأأد الشأأأأعوب 
والتقريأأأأأأب بأأأأأأين 

112 56 35 18.5 31 15.5 12 5 12 5 4.16 1.16 156.852** 3 
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 العبارات م

 الستجابات

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة كا
2 

 ودللتها
 غير موافق محايد موافق موافق جداا  الترتيب

غير موافق 
 جداا 

 % ك % ك % ك % ك % ك

الثقافأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأات 
 المختلفة.

25 

تسأأاعد المشأأاركة 
فأأأأأأي الجماعأأأأأأات 
الفتراضأأأية علأأأم 
تقليل الفجأوة بأين 
 األغنياء والفقراء

122 62 55 25.5 15 5.5 12 5 - - 4.43 2.84 155** 2 

 مستوى مرتفع 2.45 3.59 المتغير ككل

 يوضح الجدول السابق أن :
اتجاهات الشابات الطالبات في الدمام نحو المشاركة في الجماعات الفتراضيةص وقأد 

 تمثلت فيما يلي: 
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تيثير المشاركة في الجماعات الفتراضية في تشكيل رأس المال ( 6جدول رقم )
 (222)ن= الجتماعي       

 العبارات م

 الستجابات

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة كا
2 

 ودللتها
 الترتيب

موافق 
 جداا 

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
 موافق جداا 

 % ك % ك % ك % ك % ك

1 

أقضأأي وقتأأاا أطأأول فأأي 
المشأأاركة فأأي جمأأاعتي 
الفتراضأأية عبأأر شأأبكة 
النترنأأأأأأت أكثأأأأأأر مأأأأأأن 
الوقت الذي أقضأي  مأع 

 أسرتي. 

98 49 52 25 31 15.5 5 3.5 14 5 4.26 1.19 132.552** 5 

2 

الوقت الذي أقضأي  يعد 
مأأأأأع أصأأأأأدقائي داخأأأأأل 
جمأأأأأاعتي الفتراضأأأأأية 
أطأأول مأأن الوقأأت الأأذي 
أقضأأأأأي  معهأأأأأم وجهأأأأأاا 

122 52 51 25.5 36 18 6 3 5 3.5 4.16 1.25 149.552** 2 
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 العبارات م

 الستجابات

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة كا
2 

 ودللتها
 الترتيب

موافق 
 جداا 

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
 موافق جداا 

 % ك % ك % ك % ك % ك

لوجأأأأأ  خأأأأأارج شأأأأأبكة 
 النترنت.

 

 باراتالع م

 الستجابات

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة كا
2 

 ودللتها
 الترتيب

موافق 
 جداا 

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
 موافق جداا 

 % ك % ك % ك % ك % ك

3 

تعأأأأأأد العالقأأأأأأات التأأأأأأي 
كونتهأأا داخأأل جمأأاعتي 
الفتراضأأية عبأأر شأأبكة 
النترنأأأت أقأأأوى وأكثأأأر 
حميميأأأة مأأأن العالقأأأات 
التأأأأأي أكونهأأأأأا وجهأأأأأاا 
لوجأأ  فأأي عأأالم الواقأأع 

 خارج شبكة النترنت

22 12 31 15.5 52 25 48 24 51 25.5 2.61 1.29 19.152** 22 

4 

ي العالقأأأات التأأأي قأأأادتن
كونتهأأا داخأأل جمأأاعتي 
الفتراضأأأأأأأأأأأأية مأأأأأأأأأأأأع 
اآلخأأأرين إلأأأم التعأأأرف 
عليهم ومقابلتهم وجهأاا 

 لوج  في عالم الواقع

18 9 53 26.5 32 15 46 23 53 26.5 2.69 1.35 23.952** 21 

5 

ني المشاركة في تساعد
الجماعأأأأأة الفتراضأأأأأية 
علأأأأم تقويأأأأة عالقتأأأأي 

 بيسرتي وأصدقائي.

42 22 24 12 58 29 39 19.5 39 19.5 2.94 1.38 14.552** 18 

6 

تشأأأجع المشأأأاركة فأأأي 
الجماعأأأات الفتراضأأأية 
علأأأأم تكأأأأوين أصأأأأدقاء 
جأأأأدد وتوسأأأأيع دائأأأأرة 

 معارفي.

122 52 45 23.5 24 12 15 5.5 14 5 4.22 1.25 132.152** 5 

5 

أن تفأأأأأأأأأأاعلي أشأأأأأأأأأعر 
وتواصأأألي مأأأع أسأأأرتي 
وأصدقائي وجهأاا لوجأ  
بدأ يقأل عمأا كأان عليأ  
مأأن قبأأل بعأأد مشأأاركتي 
فأأأأأأأأأأأأأأأي جمأأأأأأأأأأأأأأأاعتي 

 الفتراضية.

46 23 43 21.5 45 23.5 33 16.5 31 15.5 3.2 1.35 5.622 15 

8 

زيأأأأأأأأأأأأأأارتي بأأأأأأأأأأأأأأدأت 
ومقأابالتي وجهأاا لوجأ  
مأأع أقأأاربي وأصأأدقائي 
تتراجع وتقل عما كانت 
عليأأأ  بسأأأبب انشأأأغالي 
فأأأأأأي المشأأأأأأاركة فأأأأأأي 

 جماعتي الفتراضية.

96 48 45 22.5 24 12 22 12 15 5.5 3.94 1.3 111.252** 9 

9 

ت مشأأأأأأأاركتي تراجعأأأأأأأ
ونشأأأأأأأأأأأأأاطاتي فأأأأأأأأأأأأأي 
المناسأأأأأأأبات العائليأأأأأأأة 
والجتماعيأأأأأأأأأة منأأأأأأأأأأذ 
مشأأاركتي فأأي جمأأاعتي 
الفتراضأأية عبأأر شأأبكة 

 النترنت

59 29.5 64 32 43 21.5 22 12 14 5 3.65 1.2 52.552** 16 

 3 **142.352 1.29 4.13 3.5 5 6 12 15 32 25.5 51 52 122أتاحأأأت لأأأأي المشأأأأاركة  12
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 باراتالع م

 الستجابات

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة كا
2 

 ودللتها
 الترتيب

موافق 
 جداا 

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
 موافق جداا 

 % ك % ك % ك % ك % ك

فأأأأأأأأأأأأأأأي جمأأأأأأأأأأأأأأأاعتي 
الفتراضأأية عبأأر شأأبكة 
النترنت فرصة توسأيع 
عالقاتي الجتماعية مع 

 يطين بي.اآلخرين المح

11 

ت عالقتأأأأأأأأأأي أصأأأأأأأأأأبح
بيقأأأأأأأاربي وأصأأأأأأأدقائي 
الذين في الخارج أقأوى 
وأكثأأأأأر حميميأأأأأة بعأأأأأد 
تواصأأأألي معهأأأأم عبأأأأر 

 شبكة النترنت.

58 39 66 33 28 14 14 5 14 5 3.9 1.2 92.422** 11 

12 

أعضأأاء جمأأاعتي  يهأأتم
الفتراضأأأأأية ببعضأأأأأهم 
الأأأأأأأأبعضص ويقأأأأأأأأدمون 
الأأأأأأأأدعم والمسأأأأأأأأاعدة 

 لبعضهم البعض.

59 39.5 62 31 25 12.5 15 8.5 15 8.5 3.85 1.25 82.222** 13 

 
 

 باراتالع م

 الستجابات

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة كا
2 

 ودللتها
 الترتيب

موافق 
 جداا 

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 جداا 

 % ك % ك % ك % ك % ك

13 

أشعر بالثقأة والعمأل 
بروح الجماعأة عنأد 
المشأأأأأأأأأأاركة فأأأأأأأأأأي 
جمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاعتي 

 الفتراضية.

53 36.5 59 29.5 33 16.5 19 9.5 16 8 3.55 1.26 62.922** 15 

14 

فأأأأأي أعضأأأأأاء  أثأأأأأق
جمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاعتي 
الفتراضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأيةص 
ويمكننأأأي أن أعتمأأأد 
 عليهم عند الحاجة.

115 58.5 49 24.5 15 5.5 9 4.5 12 5 4.25 1.11 212.422** 1 

15 

تمامأأأأأأأاا فأأأأأأأي  أثأأأأأأق
مهأأأأارات األعضأأأأاء 
اآلخأأأأأأأأأأأرين فأأأأأأأأأأأي 
جماعتي الفتراضية 
وقأأأأأأأأأدرتهم علأأأأأأأأأم 
التعامأأأأأأأأأأأأأل مأأأأأأأأأأأأأع 
موضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوعات 
المناقشأأأأأأأة بجديأأأأأأأة 

 وكفاءة.

99 49.5 51 25.5 31 15.5 13 6.5 6 3 4.12 1.28 139.222** 4 

16 

يبأأأأأأأأأأأذل أعضأأأأأأأأأأأاء 
جماعتي الفتراضية 
قصأأأأأأأارى جهأأأأأأأدهم 
لمسأأأأأاعدة بعضأأأأأهم 
الأأأبعضص ومسأأأاعدة 
غيأأأرهم مأأأن خأأأارج 

83 41.5 55 28.5 31 15.5 12 5 19 9.5 3.88 1.25 89** 12 
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 باراتالع م

 الستجابات

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة كا
2 

 ودللتها
 الترتيب

موافق 
 جداا 

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 جداا 

 % ك % ك % ك % ك % ك

 الجماعة.

15 

يتبأأأأأأأأادل أعضأأأأأأأأأاء 
جماعتي الفتراضية 
الأأأأدعم والمسأأأأاعدة 
 مع بعضهم البعض.

58 39 61 32.5 36 18 14 5 11 5.5 3.91 1.16 85.452** 12 

18 

يتبأأأأأأأأادل أعضأأأأأأأأأاء 
جماعتي الفتراضية 
الأأأأدعم والمسأأأأاعدة 
مأأأأأأأأأأأأع أعضأأأأأأأأأأأأأاء 
الجماعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأات 
 الفتراضية األخرى

29 14.5 35 15.5 38 19 45 23.5 51 25.5 2.52 1.39 8 22 

19 

ر بأأأأأأأأالوجود أشأأأأأأأأع
والحضأأور الحقيقأأي 
داخأأأأأأأأل الجماعأأأأأأأأأة 
الفتراضأأية كمأأا لأأو 
كنأأأت داخأأأل جماعأأأة 
حقيقيأأأأة فأأأأي عأأأأالم 

 الواقع.

25 12.5 32 16 56 28 55 28.5 32 15 2.83 1.23 23.352** 19 

22 

ر بالسأأأتقاللية أشأأأع
والثقأأة بأأالنفس مأأن 

خأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالل             
المشأأأأأأأأأأاركة فأأأأأأأأأأي 
جمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاعتي 

 الفتراضية.

86 43 62 32 25 12.5 13 6.5 16 8 3.94 1.24 121.152** 8 

21 

ي إلأأم المشأأاركة ألجأأ
فأأأأأأأأأأأي الجماعأأأأأأأأأأأة 
الفتراضأأأأية عنأأأأدما 
أواجأأأأأأأأ  تحأأأأأأأأديات 
ومشأأكالت فأأي عأأالم 

 الواقع.

93 46.5 45 23.5 41 22.5 12 6 5 3.5 4.24 1.11 118.322** 6 

22 

ا كأأأأأأان عأأأأأأدد كلمأأأأأأ
أعضأأأأاء الجماعأأأأات 
الفتراضأأأأأأية أكبأأأأأأر 
كلما زاد رأس المأال 

 الجتماعي. 

56 28 58 29 56 38 12 5 - - 3.8 2.91 45.522** 14 

 مستوى مرتفع 2.46 3.65 ر ككلالمتغي

 يوضح الجدول السابق أن:
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 ( المصاحبات الجتماعية لستخدام الشباب السعودي لالنترنت5جدول رقم )
 (222)ن= 

 العبارات م

 الستجابات

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة كا
2 

 ودللتها
 الترتيب

موافق 
 جداا 

 غير موافق محايد موافق
غير موافق 

 جداا 

 % ك % ك % ك % ك % ك

1 
يأأأأأؤدي اسأأأأأتخدام شأأأأأبكة 
النترنت إلم زيادة القأدرة 
 اإلنتاجية وتنمية القتصاد.

136 68 52 25 14 5 - - - - 4.61 2.62 115.882** 4 

2 

وق عبأأأأأأأر شأأأأأأأبكة التسأأأأأأأ
النترنأأت أسأأهل وأرخأأى 
مأأأأأأأأن طأأأأأأأأرق التسأأأأأأأأوق 

 التقليدية.

168 84 13 6.5 19 9.5 - - - - 4.55 2.62 231.312** 1 

3 

ب الشأأأأركات التأأأأي تكتسأأأأ
لأأديها مواقأأأع علأأأم شأأأبكة 
النترنأأت بشأأهرة وسأأمعة 
عالميأأة أفضأأل مأأن غيرهأأا 

 في السوق العالمية.

132 65 38 19 32 16 - - - - 4.49 2.56 92.522** 5 

4 

يشأأأأأجع اسأأأأأتخدام شأأأأأبكة 
النترنأأأأأأأت علأأأأأأأم دعأأأأأأأم 
التعأأأأأأأأأأأاون والمناقشأأأأأأأأأأأة 
المحليأأأأأأأأأأأة واإلقليميأأأأأأأأأأأة 

 والدولية في التجارة.

114 55 45 23.5 29 14.5 8 4 2 1 4.32 2.93 222.852** 12 

5 

تلعأأأأأأب شأأأأأأبكة النترنأأأأأأت            
دوراا فعأأأأأالا ومهمأأأأأاا فأأأأأي             

مجأأأأال الرعايأأأأة الصأأأأحية 
 والطبية.

142 51 23 11.5 31 15.5 2 1 2 1 4.51 2.86 341.552** 6 

 

 العبارات م

 الستجابات

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة كا
2 

 ودللتها
 الترتيب

موافق 
 جداا 

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 جداا 

 % ك % ك % ك % ك % ك

6 

تسأأأتخدم المنظمأأأات الصأأأحية 
والطبيأأأأة القوميأأأأة والعالميأأأأة 
شأأبكة النترنأأت لالتصأأال مأأع 
بعضأأأأأأأها الأأأأأأأبعض وتبأأأأأأأادل 
المعلومأأات والبحأأأوث الطبيأأأة 

 المتقدمة 

146 53 38 1 16 8 - - - - 4.65 2.62 145.242** 3 

5 

سأأأأأأأأأأأأأأتخدام شأأأأأأأأأأأأأأبكة   أدى ا
النترنأأأأت فأأأأي التعلأأأأيم إلأأأأم 
اتسأأأأأأاع القاعأأأأأأدة التعليميأأأأأأة 
وزيأأادة عأأدد المسأأتفيدين مأأن 

 التعليم 

165 83.5 16 8 12 5 5 3.5 - - 4.52 2.52 365.882** 2 

8 

تستطيع المؤسسات التعليمية 
والبحثيأأأأأة اسأأأأأتخدام شأأأأأبكة 
النترنأأأأأأت إلجأأأأأأراء وتنفيأأأأأأذ 
البحوث والدراسأات المسأحية 

 الواسعة .

125 62.5 35 15.5 36 18 2 1 2 1 4.4 2.88 253.852** 9 

9 

يسأأتطيع المعلمأأون وأعضأأاء 
هيئة التدريس الأذين يجيأدون 
اسأأأأأتخدام شأأأأأبكة النترنأأأأأأت 
توصأأأأأأيل المعرفأأأأأأة للطأأأأأأالب 

علم طرق ووسائل والعتماد 

135 65.5 35 18.5 28 14 - - - - 4.54 2.53 125.652** 5 
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 العبارات م

 الستجابات

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة كا
2 

 ودللتها
 الترتيب

موافق 
 جداا 

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 جداا 

 % ك % ك % ك % ك % ك

 تعليمية متقدمة عن غيرهم.

12 

تسأأأتطيع الأأأدول التأأأي تعأأأاني 
مأأأأأأأأن الفقأأأأأأأأر أو األزمأأأأأأأأات 
والكوارث التصأال مأع العأالم 
الخأأأارجي وخاصأأأة منظمأأأات 
اإلغاثأأأأأة مأأأأأن خأأأأأالل شأأأأأبكة 

 النترنت.

146 53 15 5.5 24 12 15 5.5 - - 4.46 2.95 246.842** 8 

11 

تشأأأجع الجماعأأأات المهمشأأأة 
والمحرومأأأة اسأأأتخدام شأأأبكة 
النترنأأأت وشأأأبكات التواصأأأل 
الجتمأأاعي المختلفأأة للتعبيأأر 
عأن آرائهأا وتوصأيل وجهأات 
نظرهأأا ونقأأل معاناتهأأا للعأأالم 

 الخارجي المحيط بها.

122 61 42 21 18 9 12 5 8 4 4.3 1.28 228.422** 11 

 2.29 4.52 ككل المتغير
مستوى مرتفع 

 جداا 

 يوضح الجدول السابق أن:
 المصاحبات الجتماعية لستخدام الشباب السعودي لالنترنتص تمثلت فيما يلي:
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فيما يتعلق بالجماعات  ()( يوضح دللة الفروق بين القسم العلمي8جدول رقم )
                  One Way ANOVAالفتراضية ورأس المال الجتماعي باستخدام اختبار 

 (222)ن= 

 المتغيرات م
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
الحرية 
(df) 

متوسط 
 المربعات

قيمة             
 )ف(
F 

 الدللة
اختبار 
LSD 

1 
دوافع المشاركة في 

الجماعات الفتراضية لدى 
 الشباب

التباين بين 
 المجموعات

21.235 6 3.526 

81.829 ** 
 3ص 1<2
 5ص 4ص
 5ص 6ص

التباين 
داخل 

 المجموعات
8.2529 193 

2.243 

 199 29.326 المجموع

2 
الشباب نحو اتجاهات 

المشاركة في الجماعات 
 الفتراضية

التباين بين 
 المجموعات

36.451 6 6.255 

312.245 ** 
 3ص 2<1
 5ص 4ص
 5ص 6ص

التباين 
داخل 

 المجموعات
3.5555 193 

2.19 

 199 42.229 المجموع

3 

تيثير المشاركة في 
الجماعات الفتراضية علم 

مستويات رأس المال 
 الجتماعي

التباين بين 
 المجموعات

28.814 6 4.822 

65.525 ** 
 3ص 2<1
 5ص 4ص
 5ص 6ص

التباين 
داخل 

 المجموعات
14.126 193 

2.253 

 199 42.92 المجموع

4 
المصاحبات الجتماعية 

لستخدام الشباب السعودي 
 لالنترنت

التباين بين 
 المجموعات

6.2863 6 1.248 

22.159 ** 
 2ص 1<3
 5ص 4ص
 5ص 6ص

التباين 
داخل 

 المجموعات
12.23 193 

2.252 

 199 16.315 المجموع

5 
 متغيرات الدراسة

 ككل

التباين بين 
 المجموعات

18.235 6 3.226 

224.564 ** 
 3ص 2<1
 5ص 4ص
 5ص 6ص

التباين 
داخل 

 المجموعات
2.8362 193 

2.215 

 199 22.853 المجموع

 يوضح الجدول السابق أن:
- 
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- 

- 

فيما يتعلق بالجماعات  ()( دللة الفروق بين الفرقة الدراسية  9جدول رقم )
 One Way ANOVAالفتراضية ورأس المال الجتماعي باستخدام اختبار 

 (222)ن= 

 المتغيرات م
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
الحرية 
(df) 

متوسط 
 المربعات

قيمة             
 )ف(
F 

 الدللة
اختبار 
LSD 

1 
دوافع المشاركة في 
الجماعات الفتراضية 

 لدى الشباب

التباين بين 
 المجموعات

16.298 6 5.336 

59.625 ** 
3>1 
 4ص 2ص

التباين 
داخل 

 المجموعات
13.228 193 

2.265 

 199 29.326 المجموع

2 
اتجاهات الشباب نحو 
المشاركة في الجماعات 

 الفتراضية

التباين بين 
 المجموعات

34.519 6 11.553 

413.152 ** 
1>2 
 4ص 3ص

التباين 
داخل 

 المجموعات
5.4922 193 

2.228 

 199 42.229 المجموع

3 

المشاركة في تيثير 
الجماعات الفتراضية 
علم مستويات رأس 

 المال الجتماعي

التباين بين 
 المجموعات

33.858 6 11.293 

244.553 ** 
1>2 
التباين  4ص 3ص

داخل 
 المجموعات

9.2424 193 2.246 
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 المتغيرات م
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
الحرية 
(df) 

متوسط 
 المربعات

قيمة             
 )ف(
F 

 الدللة
اختبار 
LSD 

 199 42.92 المجموع

4 
المصاحبات الجتماعية 

لستخدام الشباب 
 السعودي لالنترنت

التباين بين 
 المجموعات

6.5623 6 2.185 

43.953 ** 
2>1 
 4ص 3ص

التباين 
داخل 

 المجموعات
9.5544 193 

2.252 

 199 16.315 المجموع

5 
 متغيرات الدراسة

 ككل

التباين بين 
 المجموعات

16.298 6 5.965 

392.548 ** 
1>2 
 4ص 3ص

التباين 
داخل 

 المجموعات
13.228 193 

2.215 

 199 29.326 المجموع

 يوضح الجدول السابق أن:
- 

- 

- 
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 )ج( المصفوفة الرتباطية بين متغيرات الدراسة: 
 ( المصفوفة الرتباطية بين متغيرات الدراسة12جدول رقم )

 ""الجماعات الفتراضية ودورها في تشكيل رأس المال الجتماعي 
 ( 222=)ن 

 األبعاد م
دوافع 
 المشاركة

اتجاهات 
 الشباب

تيثير 
 المشاركة

المصاحبات 
 الجتماعية

المتغيرات   
 ككل

1 
دوافأأأأأع المشأأأأأاركة فأأأأأي الجماعأأأأأات 

 الفتراضية لدى الشباب
1     

2 
اتجاهأأات الشأأباب نحأأو المشأأاركة فأأي 

 الجماعات الفتراضية
2.655** 1    

3 
تأأأأأأيثير المشأأأأأأاركة فأأأأأأي الجماعأأأأأأات 
الفتراضأأأية فأأأي تشأأأكيل رأس المأأأال 

 الجتماعي 
2.555** 2.561** 1   

4 
المصأأأأاحبات الجتماعيأأأأة لسأأأأتخدام 

 الشباب السعودي لالنترنت 
2.456** 2.324** 2.369** 1  

 1 2.621 **2.855 **2.885 **2.831 متغيرات الدراسة  ككل 5

 يوضح الجدول السابق أن:

 الحادي عشر: النتائج العامة للدراسة:
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 الثاني عشر: التوصيات:
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Abstract 
Role of Virtual Communities in The Formation of Social Capital A field 

study by Iman H. J. Schuman 

This study started from the goal chairman is to study and analyze the 

role of virtual communities in the formation of social capital in Saudi 

society, and that by doing a field study on a random sample of students of 

the Faculty of Arts for Girls Dammam, especially students employed for the 

Internet and were participating in them, to see the vision of the relationship 

between virtual communities and social capital and its role in the formation 

of social capital in Saudi society. This study belongs to the descriptive 

analytical studies, where Asaant study descriptive and analytical approach. 

Has been relying on data collection questionnaire was applied to a random 

sample of students in the Faculty of Arts for Girls Dammam size was (200) 

single. 

The study found a range of results from the most important to 

communicate over the Internet and participate in virtual communities 

contribute to the building and the formation of social capital; where he 

supports equality and participation among all members of the group, 

strengthens the weak relationships, and encourages multiple relationships 

and complexity, it also serves as a window to express openly about the 

opinion of its members on subjects in which they find it difficult to express 

them freely and openly and face to face with others, and interact and 

communicate with members of the virtual community relieve loneliness and 

isolation. 
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 الهوامش: 

                                      
()  االجتمبعيمم  والخدممم  االجتمممب  علمم  قسمم ( 1) المجموعمم : مجموعممب  سممةع  إلمم  العلممم  القسمم  فئممب  تنقسمم 

 والمجموعمم  ،(8=)ن اإلسمميمي  الدخاسممب  قسمم ( 3) والمجموعمم  ،(26=)ن التممبخ   قسمم ( 2) والمجموعمم  ،(100=)ن

 ،(8=)ن المكتةمب  قس ( 6) والمجموع  ،(8=)ن اإلنجليز   اللغ  قس ( 5) والمجموع  ،(24=)ن العربي  اللغ  قس ( 4)

 (.26=)ن الجغرافيب قس ( 7) والمجموع  ،(

()  ( 2) والمجموعم  ،(50=)ن األولم  الفرقم ( 1) المجموعم : مجموعب  أخبع  إل  الدخاسي  الفرق  فئب  تنقس

 (.50=)ن الرابع  الفرق ( 4) والمجموع  ،(50=)ن الثبلث  الفرق ( 3) والمجموع  ،(50=)ن الثبني  الفرق 


