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 :الدراسة مشكلة: أولا 
 

   

من المسؤولٌة الجتماعٌة  فً تنمٌة ٌمكن تلخٌص أهمٌة شبكات التواصل الجتماعً
 خالل:
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.  

 : الدراسة أهمٌة: ثانٌاا 
    : 

     :النظرٌة العتبارات (1

-       

 :العملٌة العتبارات (2

        

    . 

           

. 

 :الدراسة أهداف: ثالثاا 
تهدف الدراسة إلى التعرف على تأثٌر شبكات التواصل الجتماعً على المسئولٌة 

الجتماعٌة للشباب الكوٌتً
      :

(1)  

(2)  

(3)  

(4)  

(5)  

 :الدراسة تساؤلت: رابعاا 
تحاول الدراسة أن تجٌب على التساؤل التالً : ما تأثٌر شبكات التواصل 

الجتماعً على المسئولٌة الجتماعٌة للشباب الكوٌتً

:

1)  

2)  

3) 
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4) 
 

 :الدراسة حدود: خامساا 
   :

 المكانٌة الحدود (1

الزمنٌة الحدود (2

 

18البشرٌة الحدود (3

 

 :الدراسة مفاهٌم: سادساا 

 :الجتماعً التواصل شبكات مفهوم (1)
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 الجتماعٌة المسؤولٌة (2)

        :" Social Responsibility") 

        :  
  .

     :"    

            

         

 :السابقة الدراسات: سابعاا 
 : الجتماعً التواصل شبكات عن دراسات:  األول المحور

(1)  (Alcides Velasquez, 2012 )     
          

            
           

(2)  ) 3122Daniela V. Dimitrova)    
          

             
          

         
         
     

(3)   (Anand Edward, 2008     
      

         
       

 .
(4)   (Melissa Walter, 2008)     

         
          
           

           
  

(5)    (Donatella Campus, 2008)   
 

 
  

http://crx.sagepub.com/search?author1=Daniela+V.+Dimitrova&sortspec=date&submit=Submit
http://crx.sagepub.com/search?author1=Daniela+V.+Dimitrova&sortspec=date&submit=Submit
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(6)   John Tedesco, 2007 )     
       

         
          

       
             
           
  

 :الجتماعٌة المسئولٌة عن دراسات:  الثانً المحور
 والعربٌة المصرٌة الفضائٌة للقنوات السٌاسٌة التأثٌرات( 311٢-أمٌرة سمٌر)(2

 الجتماعٌة المسئولٌة إطار فً الخاصة

Stratified Random Sample 

( المسئولٌة الجتماعٌة للبرامج الحوارٌة التلٌفزٌونٌة 311٢-آمال حسن الغزاوي )(3)
 الٌومٌة فً تناول األداء الحكومً دراسة  تحلٌلٌة 
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 :السابقة الدراسات من الحالٌة الدراسة موقف

1- 

 

2-  

3- 

 

 :للدراسة النظري المدخل: ثامناا 
 Social Responsibility Theory:

  

Freedom Theory

تتلخص المبادىء األساسٌة لنظرٌة المسؤولٌة مبادىء نظرٌة المسؤولٌة الجتماعٌة

الجتماعٌة فً جملة المبادىء التالٌة:
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 ومن المبادىء أٌضاا:
 

  
 

 

 

 

 :المنهجٌة اإلجراءات: تاسعاا 
 :الدراسة نـوع (أ

:الدراسة منهج ( ب

       الدراسة مجتمع ( ت

: الدراسة أداة ( ث

 

:الدراسة عٌنة ( ج

Spss 
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 :المٌدانٌة الدراسة نتائج: تاسعاا 
 :الدراسة عٌنة وسمات خصائص( 2)

 (  الحالة الجتماعٌة2جدول)

 اإلجمالً أنثى ذكر الحالة الجتماعٌة

 % ك % ك % ك

 ٢60٢ 534 ٢٢01 425 ٢105 226 اعزب

 2503 12 2301 54 2407 3٢ متزوج

 211 611 211,2 461 211,2 254 إجمالً

,

: الجتماعً التواصل لشبكات الكوٌتً الشباب استخدام(3)
 فترة الستخدام( 4جدول)

 اإلجمالً أنثى ذكر فترة الستخدام

 % ك % ك % ك

 2707 ٢4 2501 64 32 41 سنوات 4

 5105 341 5504 26٢ 6603 14 سنوات 7

 4701 2٢1 5104 257 340٢ 45 اكثر

 254 611  461  254 إجمالً

0

50

100

150

200

250

300

 اإلجمالي إناث ذكور

سنة 20أقل من    41117158

20-25 68205273

25-30 343569

  توزيع العينة وفقا للنوع والسن

   سنة 20أقل من 

20-25 

25-30 
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 :الجتماعٌة للمسئولٌة الكوٌتً الشباب تصورات (4)
 ( مفهوم المسئولٌة الجتماعٌة من وجهة نظر المبحوثٌن5جدول)

ما مفهوم المسئولٌة 
الجتماعٌة من وجهة نظرك 

 ؟

 اإلجمالً أنثى ذكر

 

 دللة
 الفروق

 % ك % ك % ك

الشعور المدرك للفرد اتجاه 
 جماعته ومجتمعه 

غٌر  6205 361 6105 2٢1 640٢ 11
 دالة

تفضٌل المصلحة الجماعٌة 
والوطنٌة على المصلحة 

 الذاتٌة 

دالة  26 16 220٢ 53 3402 44
1012 

اللتزامات التً تدفع الفرد 
 للعمل من أجل المجموعة 

غٌر  3107 214 2٢06 77 3604 41
 دالة

التعاون المخلص فً سبٌل 
 المصلحة العامة 

دالة  4707 2٢4 4705 241 4102 64
1016 

   611  461  254 تنسب النتائج إلى

.
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 ( اإلٌمان بمفهوم المسئولٌة الجتماعٌة6جدول)
 اإلجمالً أنثى ذكر اإلٌمان بمفهوم المسئولٌة الجتماعٌة

 % ك % ك % ك

 75 431 7705 341 6٢ ٢4 نعم

 4601 211 4407 231 4404 61 إلى حد ما

 107 4 1 1 302 4 ل

 254 611  461  254 إجمالً

 

( كٌفٌة تحدٌد بعض المواقف التً تظهر فٌها أرائك عن المسئولٌة 7جدول)
 الجتماعٌة

كٌف ٌمكن ان تحدد بعض المواقف 
ئولٌة التً تظهر فٌها أرائك عن المس

 الجتماعٌة؟

 اإلجمالً أنثى ذكر

 

 دللة
 الفروق

 % ك % ك % ك

 غٌر دالة 33.6 168 33.9 121 32.9 47 أحافظ على الخدمات العامة 

التزم بكافة القوانٌن المنظمة للمرور 
 والعمل وغٌرها 

دالة  26.0 130 21.3 76 37.8 54
1012 

دالة عند  13.0 65 10.9 39 18.2 26 أعمل على ترشٌد استهالك والكهرباء
1016 

أشارك فً أي مشروعات أو برامج 
 وطنٌة

دالة  11.2 56 9.0 32 16.8 24
1012 

دالة عند  49.2 246 45.4 162 58.7 84 أساهم فً مساعدة الخرٌن 
1012 

دالة عند  22.6 113 19.0 68 13.5 45 اعنى بكل القضاٌا التً تهم الوطن 
1012 

   500  357  134 تنسب النتائج إلى

58.745.4
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 ( مدى تأثٌر النوع على المسئولٌة الجتماعٌة1جدول)
 اإلجمالً أنثى ذكر تأثٌر النوع على المسئولٌة الجتماعٌة

 

 % ك % ك % ك
 4601 516 460٢ 453 4401 244 نعم
 50٢ 35 404 25 101 21 ل

 254 611  461  254 إجمالً

 ( تأثٌر األبعاد الجتماعٌة علً المسئولٌة الجتماعٌة٢جدول رقم )
 اإلجمالً أنثى ذكر المتغٌر

 % ك % ك % ك

المستوى الجتماعً 
 والقتصادي

 2707 ٢4 2٢06 77 2204 21 مرتفع
 7407 45٢ 710٢ 353 1502 217 متوسط

 240٢ 74 2401 54 2501 31 منخفض

 4٢05 243 4705 241 5405 73 مرتفع المستوى التعلٌمً
 5603 337 5104 274 4404 61 متوسط

 2705 ٢3 2703 6٢ 270٢ 35 منخفض

 7603 437 7404 33٢ 7٢06 4٢ منتمى النتماء القبلً
 450٢ 215 4702 234 4206 56 غٌر منتمى

 254 611  461  254 اجمالى 
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 ( المسئولٌة الجتماعٌة نحو الذات4جدول)
 ما المسئولٌة الجتماعٌة نحو الذات؟

 
 دللة اإلجمالً أنثى ذكر

 % ك % ك % ك الفروق 
 1016دالةعند  11.8 59 9.8 35 16.8 24 احرص على متابعة المواقع العلمٌة

 غٌر دالة 30.2 151 28.6 102 34.3 49 أهتم بتثقٌف نفسى عبر شبكات التواصل الجتماعً

أهتم بمتابعة كل ما ٌعزز ثقتى بنفسى على مواقع 
 التواصل الجتماعى

 1012دالة  22.0 110 19.0 68 29.4 42

ل أجعل متابعة الشبكات التواصل ٌؤثر سلبا على 
 واجباتى

 غٌر دالة 29.2 146 30.8 110 25.2 36

 1012دالة  9.6 48 5.6 20 19.6 28 استفٌد من شبكات التواصل فى تنظٌم وقت مذاكرتى

اطلع على كل ما هو جدٌد من خالل شبكات التواصل فى 
 تخصص العلمى

 1012دالة  25.6 128 28.6 102 18.2 26

 غٌر دالة 21.0 105 20.2 72 23.1 33 أنمى مهارات الشخصٌة من خالل شبكات التواصل 

ل ٌؤثر استخدامى لشبكات التواصل الجتماعى على 
 صالتى وواجباتى الدٌنٌة

 1012دالة  33.2 166 28.9 103 44.1 63

   500  357  143 تنسب النتائج الى                       

         

            

             

            

          

              

      

Linked in

 

 : Flash Card .

 )تواسٌم الكتب )المساهمة فً التكشٌفBook Tag

.
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  اآللًالقٌام بعملٌة البحثDo Research for me

.

 المقررات التعلٌمٌةCourses

.

Negroponte

Individual Interests 

 ( المسئولٌة الجتماعٌة نحو الجماعة21جدول)
 دللة اإلجمالً أنثى ذكر ما المسئولٌة الجتماعٌة نحو الجماعة؟

 % ك % ك % ك الفروق

احرص على سمعه اآلخرٌن عبر شبكات 
 التواصل الجتماعً

 غٌر دالة 44.2 221 45.7 163 40.6 58

اهتم بتكوٌن عالقات من خالل القروبات على 
 األنترنت

 1012دالة  9.0 45 7.0 25 14.0 20

أعنى بالعمل الجماعى التى تدعو الٌه بعض 
 مواقع التواصل الجتماعً

 غٌر دالة 13.0 65 11.8 42 16.1 23

اهتم بالبرامج ذات الطابع الجماعى التى تثبت 
 لمستخدمً شبكات التواصل

 1012دالة  15.0 75 12.0 43 22.4 32

اشارك فى األعمال الجماعٌة التطوعٌة التى 
 تقدم شبكات التواصل الجتماعً

دالة عند  27.8 139 25.2 90 34.3 49
1016 

احقق بعض أهدافى من خالل جماعات 
 الصدقاء عبر شبكات التواصل الجتماعً

 1012دالة  26.8 134 23.0 82 36.4 52

اهتم بتوجٌهات اآلخرٌن التى تعرض فى 
 شبكات التواصل الجتماعً

 غٌر دالة 19.0 95 18.5 66 20.3 29

   500  357  143 تنسب النتائج الى                     
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Events
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 ( المسئولٌة الجتماعٌة نحو الدٌن والقٌم األخالقٌة22جدول)
ما المسئولٌة الجتماعٌة نحو الدٌن والقٌم 

 الخالقٌة؟
 

 اإلجمالً أنثى ذكر

 

 دللة
 الفروق

 % ك % ك % ك

اهتم بمساعدة اآلخرٌن عبر شبكات التواصل 
 الجتماعى

 1012دالة  27.0 135 21.6 77 40.6 58

حرٌص على متابعة الدروس الدٌنٌة التى 
 تنشر عبر شبكات التواصل

 1012دالة  14.6 73 12.3 44 20.3 29

حوارات تضر ل أشارك فى أى منتدٌات أو 
 بسمعة اآل خرٌن من خالل شبكات التواصل

 1012دالة  26.6 133 29.7 106 18.9 27

اشارك فى حمالت الخٌرٌة التى تدعو الٌها 
 بعض شبكات التواصل

دالة عند  24.4 122 12.8 78 30.8 44
1016 

اهتم بالمواقف الخالقٌة التى تقدمها شبكات 
 التواصل 

دالة عند  30.8 154 28.0 100 37.8 54
1016 

ل أنافق أحد فى رأى ٌطرحه عبر شبكات 
 التواصل

 غٌر دالة 26.4 132 27.7 99 23.1 33

اعنى بما ٌبث عبر شبكات التواصل اذا كان ل 
 ٌخاف شرع هللا

دالة عند  14.2 71 12.0 43 19.6 28
1016 

تحققت من خالل تواصلى على ان الدٌن 
 المعاملة

 غٌر دالة 19.4 97 19.3 69 19.6 28

   500  357  143 تنسب النتائج الى                       
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ة الجتماعٌة نحو المجتمع )الوطن( كما تعكسها شبكات ( المسئول23ٌجدول)
 التواصل الجتماعً

ما المسئولٌة الجتماعٌة نحو المجتمع )الوطن( 
 كما تعكسها شبكات التواصل الجتماعً؟

 اإلجمالً أنثى ذكر

 

 دللة
 الفروق

 % ك % ك % ك

 احترام النظام وأعده واجب وطنً 
                    

دالة  57.6 288 54.1 193 66.4 95
1012 

 غٌر دالة 20.0 100 18.8 67 23.1 33 أظهر عبر شبكات التواصل اعتزازي بوطنً

حرٌص على متابعة اخبار الوطن من خالل 
 شبكات التواصل وغٌرها

دالة  20.6 103 17.4 62 28.7 41
1012 

اهتم بقضاٌا الوطن التى تطرحها شبكات 
 التواصل الجتماعً

 غٌر دالة 19.0 95 18.8 67 19.6 28

 غٌر دالة 20.8 104 19.3 69 24.5 35 اشارك فى المناسبات الوطنٌة والمحلٌة

أهتم بالمشاركة فى األنشطة الوطنٌة التى تقدمها 
 الحاجة 

 غٌر دالة 10.8 54 9.5 34 14.0 20

أثق فى ما تقدمه المؤسسات الوطنٌة عبر 
 شبكات التواصل من اخبار ومواقف

 غٌر دالة 10.4 52 10.4 37 10.5 15

اهتم بتمثٌل وطن عبر شبكات التواصل بشكل 
 مشرف

 غٌر دالة 30.0 150 30.5 109 28.7 41

   500  357  143 تنسب النتائج الى

 :  التواصل شبكات مستخدمً تواجه التً الصعوبات(5)
الصعوبات التً تواجه مستخدمً التواصل وتؤثر سلبٌا على تنمٌة ( 24جدول)

 المسئولٌة الجتماعٌة
ما الصعوبات التً تواجه مستخدمً التواصل 

 وتؤثر سلبٌا على تنمٌة المسئولٌة الجتماعٌة؟

 اإلجمالً أنثى ذكر

 

 دللة
 الفروق

 % ك % ك % ك

 غٌر دالة 20.2 101 18.5 66 24.5 35 وضع قٌود غٌر مبررة على بعض المواقع                   

دالة  36.4 182 31.4 112 49.0 70 عرض بعض المواقع اخبار كاذبة
1012 
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طرح نماذج لمواقف سلبٌة لقلة من الخارجٌن 
 عن القانون

 غٌر دالة 16.2 81 15.1 54 18.9 27

دالة  19.4 97 16.0 57 28.0 40 بعض المواقعضعف أداء 
1012 

 غٌر دالة 30.2 151 29.1 104 32.9 47 دخول البعض فً معارك كالمٌة تسوء للوطن

 غٌر دالة 25.6 128 23.5 84 30.8 44 اثاره البعض افكار تدعو الى الفرقة

 غٌر دالة 36.8 184 38.4 137 32.9 47 تعصب بعض ألفكار مذهبٌة

 غٌر دالة 11.2 56 9.8 35 14.7 21 البعض بالقضاٌا غٌر الوطنٌةاهتمام 

   500  357  143 تنسب النتائج الى

 تفعٌل المسئولٌة الجتماعٌة لدى الشباب (5

مدى تصدر محتوى السٌاسة الجتماعٌة التً تعمل على تفعٌل ( 25جدول)
 المسئولٌة الجتماعٌة لدى الشباب مستخدمً شبكات التواصل

تصدرك لمحتوى السٌاسة الجتماعٌة ما 
التى تعمل على تفعٌل المسئولٌة 
الجتماعٌة لدى الشباب مستخدمى شبكات 

 التواصل؟

 اإلجمالً أنثى ذكر

 

 دللة
 الفروق

 % ك % ك % ك 

 1012دالة  30.8 154 25.8 92 43.4 62 مراعاة الواجبات نحو اآلخرٌن                   

 1012دالة  17.6 88 13.7 49 27.3 39 نحو الوطن وقضاٌاهمراعاة الواجبات 

 1012دالة  16.2 81 11.5 41 28.0 40 تداول المعلومات والبٌانات الصادقة

 غٌر دالة 39.8 199 39.8 142 39.9 57 احترام النظام العام

 غٌر دالة 12.4 62 12.0 43 13.3 19 المشاركة فى الفعالٌات المحلٌة والوطنٌة

 1012دالة  9.6 48 6.7 24 16.8 24 النماذج الوطنٌة_ المعتدلةطرح 

مراعاة قٌم وعادات وتقالٌد واعراف 
 المجتمع )خصوصٌة المجتمع الكوٌتى(

 غٌر دالة 23.0 115 21.6 77 26.6 38

 غٌر دالة 17.4 87 15.7 56 21.7 31 البعد عن الثارة 

 1012دالة  18.0 90 15.4 55 24.5 35 البعد عن القضاٌا األخالقٌة
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 غٌر دالة 14.6 73 14.3 51 15.4 22  التمثٌل المشرف فى أى محافل أو منتدٌات

التأكٌد على القٌم الدٌنٌة واألخالقٌة 
 والوطنٌة

 1016دالة عند  21.0 105 18.8 67 26.6 38

تقدٌم المصلحة الوطنٌة على أى مصالح  
 أخرى

 1012دالة  9.2 46 7.3 26 14.0 20

 1012دالة  17.6 88 14.8 53 24.5 35 العتزاز بالوطن والنتماء الٌه   

 1012دالة  15.6 78 12.6 45 23.1 33 نشر ثقافة والتسامح 

ممارسه الحرٌة والدٌمقراطٌة التى ل تضر 
 باآلخرٌن أو الوطن

 غٌر دالة 25.0 125 25.8 92 23.1 33

   500  357  143 تنسب النتائج الى

 
 

 

.

 

 

 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
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 :العامة النتائج: عاشراا 
فٌما ٌتعلق باإلجابة على التساؤل األول :ما حجم استخدامات الشباب لشبكات  (1

 ؟التواصل الجتماعً

 

 

 للمسئولٌة الكوٌتً الشباب تصورات مافٌما ٌتعلق باإلجابة على التساؤل الثانً : (2
 ؟ الجتماعٌة

 فٌما ٌتعلق بمفهوم المسئولٌة الجتماعٌة من وجهة نظر المبحوثٌن

 على المسئولٌة الجتماعٌة  فٌما ٌتعلق بتأثٌر األبعاد الجتماعٌة

  فٌما ٌتعلق المسئولٌة الجتماعٌة نحو الجماعة

0 

 المسئولٌة الجتماعٌة نحو الدٌن والقٌم األخالقٌة
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 :ًالمسئولٌة الجتماعٌة نحو المجتمع )الوطن( كما تعكسها شبكات التواصل الجتماع

 Alcides)كما توصلت دراسة 0
Velasquez, 2012 )         

      

 مستخدمً تواجه التً الصعوبات مافٌما ٌتعلق باإلجابة على التساؤل الثالث : (3
 الجتماعٌة؟ المسئولٌة تنمٌة على سلبٌا وتؤثر  التواصل

- 

0 

 شبكات مستخدمً الشباب ممارسات مافٌما ٌتعلق باإلجابة على التساؤل الرابع : (4
 الجتماعٌة؟ المسئولٌة لتفعٌل الجتماعً التواصل

- 

 حٌث توصلت دراسات 
John Tedesco, 2007) و دراسة( (Anand Edward, 2008  

       
 .      
        

 . 
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 :والمقترحات التوصٌات: عشر حادي
             : 

1)              

     .

2)             

   . 

3) 

 . 

4) 

 .

5)           

  . 

Abstract 
The impact of social networks in the culture of social responsibility among 

Kuwaiti youth 

A study applied to a sample of Kuwaiti university youth 

By Marzouga Quaidi Ghoneim Quaidi Al Azmi 

The study aimed at what you are doing social networking sites play an 

important role in the development of social responsibility, and through the 

establishment of youth groups create pages on these sites adopt the social 

What lies at the heart of their concerns issue, working to spread, and defend, 

using communication skills. And it adopted a researcher in the study 

curriculum social survey sample, which belongs to the young descriptive 

research stage Alamrah18-35 years at Kuwait University, and used one tool 

is a questionnaire tool, the study sample represented in the faculties of Arts 

students, and Social Sciences at Kuwait University, and questionnaires were 

suitable for analysis of a number ( 500) form, has indicated the results of the 

study in terms of social responsibility towards the community to participate 

in the voluntary collective actions offered through social networks and 

achieving some goals through friends groups, the proportion rose through 

social networks, and attention to moral positions offered by the Community 

interest in helping networks others via social networks, and on the 

proportion of social participation of these individuals with the rest of society 

and over the loyalty and affiliation of members of the community to their 

families and their community and their country, and to increase interaction 
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between the users of these sites, which have a significant impact on 

increasing the political participation of young people, and the existence of a 

close relationship between the use of social networking as a source of 

political information and increase the proportion of the votes, and rely 

heavily on these sites to get the information of candidates and electoral 

programs. 
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