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سائؿ التواصؿ اإلجتماعى وتأثيرها عمى المجتمع لممارسة الرياضة و 
 كأسموب حياة صحى بدولة الكويت 

 34بحث رقـ 

 The Research Introductionمقدمة البحث: 
 التكنولوجيا استطاعت االتصاؿ وتكنولوجيا المعمومات مجاؿ في اليائؿ التطور ظؿ في

 في نوعية نقمة ومثمت الصدارة والتقنية المعموماتية الثورة واحتمت الدوؿ بيف والحدود الحواجز إسقاط
 التي االنترنت الثورة هىذ انتاجات ومف،  وخاصة فى المجاؿ الرياضى البشري مجاؿ التطور

 أف وعمينا، الجميع عمى نفسو يفرض واقع أماـ وأصبحنا ، عنو لاللتفات مجاؿ ال عالماً  أصبحت
عف الرياضة ومكوناتيا وكيفية أداء وسائؿ متاحة تسيـ فى توفر المعمومات   ؾىنا أف نعترؼ

 تدريباتيا بسيولة ويسر.
 والتي التكنولوجية، الثورة نتيجة الحديثة التواصؿ وسائؿ مف الكثير االخيرة االونة في ظيرتو 

  السناب شات مثؿ وتطبيقاتيا، Online االنترنت شبكة،  ومنيا االفراد بيف المسافات تقرب بدورىا
 ضخمة عالمية شبكة عف عبارة وىى االنترنتو الدرشة مواقعو ، اليوتيوبو ،تويترو ،بوؾ الفيس، 

 رضا طفى. )مصالعالـ حوؿ مختمفة مناطؽ في الموجودة اآللي الحاسب أجيزة مف المالييف بيف تربط

 (71-71:  وآخروف الوىاب عبد
 موقعئ أنش حيث التسعينيات منتصؼ في الظيور في االجتماعي التواصؿ وسائؿ بدأتوقد 

classmates.com   لمربط بيف زمالء الدراسة ، وموقع  1995، عاـSixDegrees.com عاـ 
 الشخصية الممفات المواقع تمؾ وظيرت األشخاص، بيف المباشرة الروابط عمى ركز الذي 1997

 (5: 2008 خالد،( .االصدقاء مف لمجموعة الخاصة الرسائؿ ارساؿ وخدمة لممستخدميف
إرتفاع عدد مستخدمي شبكات التواصؿ اإلجتماعي  (1021منصور، )وأظيرت دراسة 

 1.07الرئيسية عمي شبكة اإلنترنت )فيس بوؾ ، تويتر ، لينكد إف( ليسجؿ  مؤخرًا ما مجموعو ، 
 المرحمة السنية مف عمر  صحابمميوف مستخدـ عربي ، وبحسب الدراسة ، أف أكثر مف نصؼ أ

 ومدونات إلكترونية ، ومواقع عمي شبكات( ليـ صفحات إلكترونية ، ومقاطع فيديو ، 71-71)

 .انكويث دونة,  بُيٍ اإلبحدائية انصالل هزاع يزعم بًدرسة انبدَية انحربية  قسى رئيس *

 المطيري سند محمد سعد /أ* 
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( أماـ 71-71عمر ) فئةالتواصؿ اإلجتماعي ، خاصة بيـ ، ويصؿ عدد الساعات التي يقضييا 
 (1.71 منصور) األجيزة اإللكترونية ومواقع التواصؿ إلي ثماني ساعات في اليوـ .

  :االجتماعي التواصؿ وسائؿ أهـ
 ما بقدر األفضمية عمى االختيار ىذا يدؿ وال الشبكة، عمى الموجودة االجتماعية الشبكات مف

 :يمي ما الشبكات تمؾ بيف ومف العربي، المستوى عمى وخاصة والتداوؿ، االنتشار، سعة إلى يشير

 :(Face book) بوؾ الفيس .1
 منتدى يمثؿ ال وىو االجتماعي، التشبيؾ مواقع أىـ مف واحدا  " بوؾ الفيس " موقع يعتبر

نما فقط، اجتماعيا  يشاء بواسطتيا ما يفعؿ أف شخص أي بإمكاف سيمة تكنولوجية أصبح قاعدة وا 

 ( 21:2008 صادؽ،(

 عمى المجموعات وتصنؼ مف أعضاء، تتألؼ الشبكات مف مجموعة مف الموقع ويتكوف

 تمؾ أحد يختار الجديد أف المشترؾ وبإمكاف والمدرسة، والجامعة ومكاف العمؿ األقميـ أساس

 (7:  2011 الدليمي،( فييا .  لالشتراؾ واختيار مجموعة بالتصفح يبدأ ثـ التصنيفات،

 :(Twitter) تويتر .2
 رساؿإب لمستخدميو تسمح والتي مصّغر، تدويف خدمة يقدـ اجتماعية شبكات موقع ىو

 (88 : 2012 منصور(.  الواحدة لمرسالة حرؼ 140 أقصى بحد حالتيـ عف Tweets تحديثات

 ) +Google, Google)بمس جوجؿ أو جوجؿ .3
 .  )بمس جوجؿ( ،)جوجؿ ( شركة بواسطة إنشاؤىا تـ اجتماعية، شبكة ىي

 :(Weblogs) المدونات .4
 نطاؽ عمى انتشارىا أفّ  إال ( John Barger ) يد عمى( 7991)  عاـ في المدونات ظيرت

 ومواقفوآرأه  فيو يدوف اإلنترنت، شبكة عمى شخصي موقع وىو ، (1999) عاـ بعد إال يبدأ لـ واسع

 (.7:  1.71والساموؾ، زؽاالر  عبد. ) متنوعة مسائؿ حوؿ
 :Snapchat  سناب شات  .5

ىو تطبيؽ تواصؿ اجتماعي لتسجيؿ وبث ومشاركة الرسائؿ المصورة وضعيا إيفاف "
شبيغؿ وبوبي ميرفي، ثـ طمبة جامعة ستانفورد. عف طريؽ التطبيؽ، يمكف لممستخدميف التقاط 
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رساليا إلى قائمة التحكـ مف المتمقيف.  ضافة نص ورسومات، وا  الصور، وتسجيؿ الفيديوىات، وا 
  ."الصور ومقاطع الفيديو المرسمة عمى أنيا "لقطاتومف المعروؼ أف ىذه 

 Research problem البحث:  مشكمة
 االستخدامات نظرية منيا تتشكؿ التي العوامؿ مجموعة نجريف نموذج روز يتناوؿ

 مع الحاجات هىذ تتفاعؿ حيث اإلنساف يلد الموجودة والنفسية والبيولوجية االجتماعية واإلشباعات

 مضمونيا في يير  التي اإلعالمية الوسيمة إلى الفرد يمجأ وىنا ، الفرد وخصائص المجتمعي اإلطار

 (711:  1.71 راجر ( .  لحاجاتو واشباعاً  لمشكالتو حال
 النفسية الجميور لحاجات الممبي بدور تقـو النظرية ظؿ في االجتماعي التواصؿ مواقع واف
ي محتو  يفسر الجميور تجعؿ والحاجات اإلعالـ استخداـ تيسر الحاجات إف أساس عمى واالجتماعية

 (77:  1.77 الدليمي(ة .مختمف بطريقة اإلعالـ
وتتوفر بوسائؿ التواصؿ اإلجتماعي كثير مف الصفحات التى تحتوى عمى الوصؼ 
التفصيمي لممعمومات الرياضية وممارسة الرياضية وكيفية أداء التدريبات الرياضية ، فضاًل عف 

لكيفية أداء التماريف الرياضية وتكراراتيا ومدة إستمراريتيا، والمعمومات حوؿ  المحتوى التوضيحى
 الممارسات والعادات الصحية السميمة بطريقة سيمة ُتمكف المستخدـ مف اإلستفادة منيا.

وسائؿ التواصؿ اإلجتماعى وتأثيرىا عمى المجتمع لذا إرتأى الباحث ضرورة التعرؼ عمى 
 حياة صحى بدولة الكويت . لممارسة الرياضة كأسموب

 Research Objectiveهدؼ البحث: 
 :التعرؼ عمي ييدؼ البحث إلى 

وسائؿ التواصؿ اإلجتماعى وتأثيرىا عمى المجتمع لممارسة الرياضة كأسموب حياة صحى بدولة  -
 الكويت .
  Research Questionالبحث: تتساؤال

 ما وسائؿ التواصؿ اإلجتماعى ؟ -
 المجتمع لممارسة الرياضة كأسموب حياة صحى بدولة الكويت؟ما تأثيرىا عمى  -
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            Research Termsمصطمحات البحث:
 :اصطالحاً  التواصؿ

 المشاركيف العالقة طرفي بيف المتينة العالقة استمرار" منيا نختار تعريفات عدة لمتواصؿ

 (17فييا". )عصاـ سميماف موسي : 
حسف  ". )محمودةنشيط ذات يمثؿ منيما كؿ األقؿ عمى فرديف بيف "عالقة ومنيا

 (.7إسماعيؿ:
 .المتبادلة بينيـ" المنفعة يحقؽ مما طرفيف بيف عالقة بناء " التواصؿ ولذا يعتبر 

 سواء المغوية وغير المغوية الرسائؿ و المعمومات تبادؿ  :ىي الحديثة التواصؿ فوسائؿ اذف

 ما عمى التواصؿ يقتصر ال وبالتالي .والجماعات األفراد بيف قصدي، غير أـ قصديا التبادؿ ىذا أكاف

 األحاسيس و لألفكار تبادؿ بذلؾ فيو آلي، ىو ما و وجداني ىو ما يتعداه إلى بؿ معرفي، ذىني ىو

 ضعية و في األفراد المتواجديف كؿ طرؼ مف الطريقة بنفس تفيـ ال قد و تفيـ قد التي والرسائؿ

 تواصمية. 

 االجتماعي: التواصؿ وسائؿ
 ومف بيـ، خاصة مواقع نشاءإب فييا لممشترؾ تسمح التي اإللكترونية، الشبكات مف منظومة

 أو نفسيا، واليوايات االىتمامات لدييـ آخريف أعضاء مع الكتروني اجتماعي نظاـ خالؿ مف ربطو ثـ

 (17ص  , 2003 ,. )راضي الثانوية أو الجامعة أصدقاء مع
 الدراسات المرتبطة:

 أواًل: الدراسات المرتبطة العربية:

الوسػائؿ التواصػؿ اإلجتمػاعي وأثرىػا عمػي " بعنػواف ـ(2114شكري عبد الحميػد حمػاد ) دراسة -1
 النفسية الرعاية عمى التعرؼ : الدراسة مف ، اليدؼ "المجتمع ، نظرة شرعية إجتماعية قانونية

 المطمػب ، توصػمت الدراسػة إلػي توضػيح الرياضػي طمػوحيـ ومسػتوى المنافسػة بعػد لالعبػيف
الثػاني  ، والمطمػب الجنسػيف بػيف الحديثػة التواصػؿ بوسػائؿ المتعمقػة العامػة األوؿ الضػوابط

 .اعتبارات عدة إلى مقسمة الحديثة التواصؿ بوسائؿ الخاصة الشرعية الضوابط
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 تشػكيؿ فػي االجتماعي التواصؿ شبكات دور " بعنواف ـ(2114أسامة غازي المدني ) دراسة -2
، توصػمت الدراسػة إلػي نموذجػًا"  القػرى أـ جامعػة السػعودية ، الجامعػات طمبػة العػاـ لػدى الػرأي
شػبكات  دور مقيػاس عمػى المبحػوثيف درجػات متوسػطات بػيف إحصػائية داللػة ذات فػروؽ وجود

 اسػتخداـ مسػتويات الخػتالؼ تبعػاً  الطػاب لػدى العػاـ الػرأي تشػكيؿ فػى االجتمػاعي التواصػؿ
 المختمفة . االجتماعي التواصؿ شبكات

 االجتمػاعي التواصػؿ مواقػع اسػتخداـ آثػاربعنػواف"  ـ(2114) رشا أديب محمد عػو  دراسػة -3
" ، توصمت  البيوت نظر ربات وجية مف طولكـر محافظة في لألبناء التحصيؿ الدرارسي عمى

 فػي لألبنػاء سػياالدر  التحصػيؿ عمػى سػمبيا اً تػأثير  االجتمػاعي التواصػؿ لمواقػع الدراسػة إلػي إف
، محافظػة  التواصػؿ لمواقػع إف،  االسػتخداـ سػاعات عػدد ازديػاد حػاالت فػي وبخاصػة طػولكـر

، محافظػة فػي لألبنػاء سػياالدر  التحصػيؿ عمػى ايجابيػا اً تػأثير  االجتمػاعي  حالػة فػي طػولكـر
 االمػور أوليػاء بصػر وتحػت التعميميػة، العمميػة خدمػة فػي المواقػع ليػذه اإليجػابي االسػتخداـ
 .وتوجيييـ

 فػي االجتمػاعي التواصػؿ شػبكات بعنػواف" دور ـ(2113أحمػد يػونس محمػد حمػودة ) دراسػة -4
 جميػعالمجتمعيػة" ، توصػمت الدراسػة إلػي  القضػايا فػي الشػباب الفمسػطيني مشػاركة تنميػة

 بنسػبة دائػـ بشػكؿ مف يستخدمونيا نسبة جاءت إذ االجتماعية الشبكات يستخدموف المبحوثيف
 يتػابعوف المبحػوثيف كمػا أف ، % 3.9 بنسػبة أحيانػاً  يسػتخدمونيا الػذيف وبمغػت ، % 69.1
 جاءت إذ ، % 99.3بمغت  كبيرة بنسبة االجتماعي التواصؿ شبكات عمى المجتمعية لقضايا
 بعدـ أجابوا % 0.7 أف حيف في ،% 17.1 بنسبة وأحياناً  ، % 82.3 بنعـ أجابوا مف نسبة

 . المتابعة
 لمواقػع األردنيػة الجامعػات طمبػة اسػتخداـ بعنػواف "دوافػع ـ(2113البشابشػة ) طايػؿ وسػاـدراسػة  -5

 وجامعػة األردنيػة الجامعػة طمبػة عمػى دراسػة ، )وتػويتر بوؾ فيس (واشباعاتيا ،  االجتماعي التواصؿ
 االجتمػاعي التواصػؿ لمواقػع الطمبػة اسػتخداـ دافػع كػافأنموذجػًا " ، وأسػفرت النتػائن عػف أنػو  البتػرا

 والتسمية الترفية دافع هتال و%(  ، 89.174)  بنسبة األكبر ىو واألىؿ األقارب مع التواصؿ بغرض
%( 79.80) إلػى وصػمت بنسػبة سػيةار د ضاألغػر  االسػتخداـ دافػع ؾذلػ بعد ومف %(87.038) بنسبة

 %( .78.59)  بمغت بنسبة الطفولة أصدقاء عف البحث دافع ثـ ومف و
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 فػي وتػأثيره االجتماعيػة الشػبكات مواقػع بعنػواف "اسػتخداـ ـ(2112) نومػار نريمػاف مػريـدراسػة  -6
الجزائػر" وكانػت أىػـ النتػائن ،  فػي الفايسػبوؾ موقػع مسػتخدمي مػف عينػة االجتماعيػة دراسػة العالقػات

 سػناً  األكبر المبحوثيف أف أيضا واإلناث، وتبيف الذكور بيف استخداـ إحصائية داللة ذات فروؽ ىنالؾ
 ىػذا اسػتخداـ أف الدراسػة أسػفرت ، كمػا"الفايسػبوؾ" اسػتخداميـ لموقػع عنػد الػوعي مػف بنػوع يتعػامموف
تفاعػؿ المسػتخدميف مػع أسػرىـ وأقػاربيـ  وفػي لوجػو، وجيػا الشخصػي االتصػاؿ فػي يػؤثر الموقػع

 التفاعؿ االجتماعي. مف لمفرد الممحوظ االنسحاب وأصدقائيـ كما يؤدي إلي

 األجنبية:ثانيًا: الدراسات المرتبطة 

 استكشػاؼ إلػى الدراسػة ىػدفت  .Iordache, D. D. Lamanauskas, V (2013) دراسػة -7
 لشػباب والػرأي العػاـ السياسػية المفػاىيـ تشػكيؿ فػي االجتمػاعي شػبكات التواصػؿ مواقػع اسػتخداـ

 التواصػؿ شػبكات أكثػر أف تالالتحمػي أظيػرت التاليػة، إلى النتػائن التوصؿ وتـ رومانيا، في الجامعات
 ، اليوتيػوب ثػـ بػوؾ الفػيس ىػي اسػتخداميا عمػى الرومانيػة الجامعػات طػاب يحػرص االجتمػاعي التػي

 وتوجيػو السياسػية والمشػاركة االجتمػاعي التواصػؿ مواقػع اسػتخداـ بػيف موجبػة ارتبػاط عالقػة ظيػرت
 .رومانيا في القضايا نحو يطمبةال العاـ الرأي

  Procedures of The Researchإجراءات البحث: 

 The Research Methodologyمنهج البحث: 

 الوصفي المنين أسئمتيا عمى واإلجابة أىدافيا إلى الوصوؿ سبيؿ في الدراسة ىذه اعتمدت
نما الظاىرة لوصؼ المعمومات جمع عند الوصفي المنين يقؼ ولـ االرتباطي  يتعدى يشير كما وا 

.  سابقة معطيات مف معيف سموؾ وراء الكامنة األسباب واستنتاج ومقدارىا العالقة توضيح إلى ذلؾ
 المختمفة، المتغيرات بيف االرتباطية العالقات لدراسة يسعى الذي ىو االرتباطي المسحي والبحث
وسائؿ التواصؿ اإلجتماعى وتأثيرىا عمى المجتمع لممارسة الرياضة  معرفة حاوؿ الباحث إف حيث

 االرتباطي الوصفي المنينا دراستو في الباحث ؽطب كأسموب حياة صحى بدولة الكويت ، حيث
 . الدراسة لطبيعة لمالءمتو

       Research community & Sampleمجتمع وعينة البحث:

 (347)إشتمؿ مجتمع البحث عمى الشباب خريجى الجامعة بدولة الكويت ، وتـ اختيار  



 

 

7 

 

  .األساسيةالعينة ويمثموا  سنة 27-21فى المرحمة العمرية مف  شاب وشابة

 (2جدوؿ )
 توصيؼ مجتمع وعينة البحث 

 النسبة المئوية ع المجتمع

 %..7 674 مجتمع األصؿ
 %  6107 711 مجتمع البحث
 %6101 761 العينة األساسية
 %1019 .7 العينة االستطالعية

 ( توصيؼ مجتمع وعينة البحث1يوضح جدوؿ رقـ )
 وسائؿ جمع البيانات:

 إعداد  الباحث:استمارة االستبياف  -
بإعداد أداة البحث ، وىى )إستبياف وسائؿ التواصؿ  لتحقيؽ أىداؼ ىذا البحث قاـ الباحث

اإلجتماعى وتأثيرىا عمى المجتمع لممارسة الرياضة كأسموب حياة صحى بدولة الكويت( ، حيث 
تـ بناء تمت مراجعة األدب المرتبط والدراسات المرتبطة المتعمقة بالموضوع، وبناء عمى ذلؾ 

 اإلستبياف.
 تحديد محاور استمارة األستبياف: -

قاـ الباحث باإلطالع عمى المراجع العممية المتخصصة والدراسات المرتبطة فى مجاؿ عمـ 
واستطالع رأى الخبراء حيث قاـ الباحث بتحديد  محوريف وتـ وضعيـ في استمارة الرياضي النفس 

( لتحديد محاور وسائؿ التواصؿ اإلجتماعى 2ؽ استطالع رأى الخبراء حوؿ ىذه المحاور )مرف
وتأثيرىا عمى المجتمع لممارسة الرياضة كأسموب حياة صحى بدولة الكويت ،  والذى حدد لو 

، حيث كانت نة ىذا البحث عمى القيـ المتوفرةمقياس ثالثى متدرج لتحديد درجة موافقة أفراد عي
   درجة تقدير اإلستجابة )نعـ، محايد، ال (.

( مف السادة الخبراء المتخصصيف في عمـ 5بعرض ىذه المحاور عمى عدد ) الباحث قاـ
  ( .1)مرفؽ  الرياضيالنفس 
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( المتوسطات واإلنحرافات المعيارية لدرجات آراء الخبراء حوؿ 2ويوضح جدوؿ رقـ )
 ياةمحاور استبياف وسائؿ التواصؿ اإلجتماعى وتأثيرىا عمى المجتمع لممارسة الرياضة كأسموب ح

 صحى بدولة الكويت.
 (1جدوؿ )

وسائؿ التواصؿ المتوسطات واإلنحرافات المعيارية لدرجات آراء  الخبراء حوؿ محاور استبياف 
 اإلجتماعى وتأثيرها عمى المجتمع لممارسة الرياضة كأسموب حياة صحى بدولة الكويت

 المتوسط المحور ـ
 الحسابي

اإلنحراؼ 
 الترتيب المعيارى

 7 7371 .104 التواصؿ اإلجتماعىوسائؿ  7

تأثير وسائؿ التواصؿ اإلجتماعى عمى المجتمع  2
لممارسة الرياضة كأسموب حياة صحى بدولة 

 الكويت
1011 7371 1 

( المتوسطات واإلنحرافات المعيارية لدرجات آراء الخبراء حوؿ محاور 2يوضح جدوؿ رقـ )
عمى المجتمع لممارسة الرياضة كأسموب حياة صحى وسائؿ التواصؿ اإلجتماعى وتأثيرىا استبياف 

 .بدولة الكويت
 (3جدوؿ )

 النسبة المئوية آلراء الخبراء فى كؿ عبارة مف عبارات اإلستبياف
 (20)ف = 

 رقـ العبارة
 المحور الثاني  المحور األوؿ

عدد 
 الموافقيف

النسبة 
 المئوية

عدد  رقـ العبارة
 الموافقيف

 النسبة المئوية
7 7. 7..% 4 1 1.% 
1 9 9.% 5 1 1.% 
7 1 1.% 6 9 9.% 
6 9 9.% 7 7. 7..% 
   8 7. 7..% 
   01 9 9.% 
   00 1 1.% 
   01 1 1.% 
   02 9 9.% 
   03 9 9.% 
   04 1 1.% 
   05 9 9.% 
   06 1 1.% 
   08 7. 7..% 
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وسائؿ عبارات استبياف )( نسبة آراء الخبراء في كؿ عبارة مف 3يوضح جدوؿ رقـ )
( التواصؿ اإلجتماعى وتأثيرىا عمى المجتمع لممارسة الرياضة كأسموب حياة صحى بدولة الكويت

 حيث يتضح نسبة آراء الخبراء الموافقيف عمى وجود العبارة التي تتناسب والمحور  .
 الدراسة االستطالعية:

ف يوـ الخميس الموافؽ بإجراء الدراسة االستطالعية خالؿ الفترة م قاـ الباحث
التطبيؽ إليجاد  الباحث  يـ حيث أجر 20/9/2019إلي يـو الخميس الموافؽ  ـ5/9/2019

بأجراء التطبيؽ الثانى إليجاد الثبات بعد اعتبار تطبيؽ األتساؽ الداخمى تطبيؽ أوؿ  قاـاألتساؽ و 
( يومًا بيف التطبيؽ األوؿ والتطبيؽ الثانى عمى عينة مكونو مف 15لمثبات بفاصؿ زمني قدره )

 وذلؾ إليجاد المعامالت العممية لإلستبياف مف صدؽ وثبات.  ةشابشاب و ( 10)
 صدؽ االتساؽ الداخمى:

ُيقصد بصدؽ اإلتساؽ الداخمى قوة اإلرتباط بيف درجات كؿ فقرة مف فقرات اإلستبياف 
تنتمى إليو وكذلؾ إرتباط كؿ محور مف محاور اإلستبياف بالدرجة الكمية والدرجة الكمية لممحور الى 

 لإلستبياف.
 

 (3جدول )

 01ٌ = يعايم إرجباط عبارات كم يحور واندرجة انكهية نهًحور           

 المحور الثانى المحور األوؿ
 معامؿ اإلرتباط رقـ العبارة معامؿ اإلرتباط رقـ العبارة

0 18578* 4 18581* 
1 18310* 5 18681* 
2 18455* 6 18456* 
3 18361* 7 18612* 
  8 18707* 
  01 18360* 
  00 18512* 
  01 18462* 
  02 18427* 
  03 18608* 
  04 18562* 
  05 18714* 
  06 18642* 
  08 18514* 

 . 18250( = 1814* قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية )
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( صدؽ االتساؽ الداخمي لعبارات االستبياف حيث يتضح وجود عالقة 4)يوضح جدوؿ رقـ 
ارتباطية دالة إحصائيًا بيف درجة كؿ عبارة ومجموع المحور المنتمية إليو العبارة كما يتضح أف قيـ 

( وىذا يكوف مؤشر لصدؽ بناء 0.05معامالت االرتباط تفوؽ حد الداللة اإلحصائية عند مستوى )
 .لالستبيافاالتساؽ الداخمي 

 الدراسة األساسية:
قاـ الباحث بتطبيؽ الدراسة األساسية ألخذ آراء عينة البحث في عبارات اإلستبياف، ثـ  

 ـ.7/10/2019ـ حتي الخميس 22/9/2019معالجتيا إحصائيًا في الفترة مف السبت 
 المعالجة اإلحصائية المستخدمة فى البحث:

يب اإلحصائية المناسبة بإستخداـ الحزمة لتحقيؽ أىداؼ البحث تـ إستخداـ األسال
 .SPSSاإلحصائية 

 عر  ومناقشة النتائج :
 -ينص هذا التساؤؿ عمى مايمى :و  :ومناقشتها وتفسيرها األوؿ البحث تساؤؿ نتائج عر  :أوالً 

بتحميؿ إستجابات  ـ الباحثولإلجابة عف ىذا التساؤؿ قا ما وسائؿ التواصؿ اإلجتماعى ؟ -
 .عمي أسئمة اإلستبياف عينة البحث

 ؟وسائؿ التواصؿ اإلجتماعي التي تقبؿ عمي إستخدامها ما .1

 (5جدوؿ )
 وسائؿ التواصؿ اإلجتماعي التي تقبؿ عمي إستخدامها 

 

 عينة البحث وسيمة
 % ؾ

 021 4,73 :(Face book) بوؾ الفيس
 32 3,74 :(Twitter) تويتر
 374 04 بمس  جوجؿ أو جوجؿ
 01 4.3 :(Weblogs) المدونات
 Snapchat 036 3,.4سناب شات 

 011 236 اإلجمالػػي
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إستخدامًا وسائؿ التواصؿ اإلجتماعي تشير النتائن التفصيمية لمجدوؿ السابؽ أف أكثر 
 Face)  بوؾ الفيس% 42.4(  بنسبة  Snapchatسناب شات )جاءت بالترتيب التالي:   

book)    تويتر%، ثـ  موقع 65بنسبة (Twitter) بمس  جوجؿ أو جوجؿ% ، موقع 21.5بنسبة
 % مف اإلستخداـ. 6بنسبة  (Weblogs)المدونات % ، موقع 7.5بنسبة 
 ؟تستخدـ وسائؿ التواصؿ اإلجتماعي هؿ  .2

 (6جدوؿ)
 مدي إستخداـ وسائؿ التواصؿ اإلجتماعي 

 

 عينة البحث مدي اإلستخداـ
 % ؾ

 9929 211 نعـ
 7.7 16 ال

 011 236 اإلجمالػػي
مف  إستخداـ وسائؿ التواصؿ اإلجتماعيتشير النتائن التفصيمية لمجدوؿ السابؽ أف نسبة 

يستخدـ وسائؿ التواصؿ % ، وبمغت نسبة مف ال 92.2إجمإلى مفردات عينة الدراسة بمغت 
 %.7.7مف إجمإلى مفردات عينة الدراسة  اإلجتماعي
 ؟اإلجتماعي لمساعدتؾ عمي ممارسة الرياضة التواصؿ هؿ تستخدـ وسائؿ .3

 (7جدوؿ)
 مدي إستخداـ وسائؿ التواصؿ اإلجتماعي لممساعدة عمي ممارسة الرياضة

 

 عينة البحث مدي اإلستخداـ
 % ؾ

 88.88 215 نعـ
 88.89 30 ال

 011 236 اإلجمالػػي
يستخدـ وسائؿ التواصؿ اإلجتماعي تشير النتائن التفصيمية لمجدوؿ السابؽ أف نسبة مف 

% ، بينما بمغت 88.18مف إجمإلى مفردات عينة الدراسة بمغت لممساعدة عمي ممارسة الرياضة 
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مطمقًا مف إجمإلى يستخدـ وسائؿ التواصؿ اإلجتماعي لممساعدة عمي ممارسة الرياضة نسبة مف ال 
 %.11.82مفردات عينة الدراسة بمغت 

 ؟ا ما معدؿ استخدامؾ له .4

 (8جدوؿ)
  عينة البحث لوسائؿ التواصؿ اإلجتماعيمعدؿ إستخداـ 

 

 عينة البحث معدؿ اإلستخداـ
 % ؾ

 8382 216 مػػرة واحػػدة يومياً 
 286 02 مػػػرتاف في األسبوع
 1 6 ثالث مرات في األسبوع

 011 236 اإلجمالػػي
وسائؿ التواصؿ اإلجتماعي  تشير النتائن التفصيمية لمجدوؿ السابؽ أف نسبة مف يستخدـ

مف يستخدـ وسائؿ التواصؿ اإلجتماعي % مف إجمإلى مفردات مف 94.3مرة واحدة يوميًا بمغت 
بمعدؿ مرتاف في يستخدـ وسائؿ التواصؿ اإلجتماعي إجمإلى عينة الدراسة ، وجاءت نسبة مف 

ئؿ التواصؿ يستخدـ وسا% مف إجمإلى عينة الدراسة ، بينما جاءت نسبة مف 3.7األسبوع 
  % مف إجمإلى عينة الدراسة .2ثالث مرات في األسبوع اإلجتماعي 
 ؟ )يمكنؾ اختيار أكثر مف بديؿ(: تستخدـ وسائؿ التواصؿ اإلجتماعياألوقات في أي  .5

 (9جدوؿ)
 وسائؿ التواصؿ اإلجتماعيأوقات إستخداـ 

 

 عينة البحث وقت اإلستخداـ
 % ؾ

 63815 146 بداية اليـو 
 04845 43 نهاية اليـو 
 5854 12 في منتصؼ اليـو 

 2863 02 في وقت الفراغ
 011 236 اإلجمالػػي
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 وسائؿ التواصؿ اإلجتماعيتشير النتائن التفصيمية لمجدوؿ السابؽ أف نسبة مف يستخدـ 
وسائؿ التواصؿ % مف إجمإلى مفردات مف يستخدـ 74.06في بداية اليوـ الدراسي بمغت 

وسائؿ التواصؿ اإلجتماعي  ، وجاءت نسبة مف يستخدـمف إجمإلى عينة الدراسة اإلجتماعي 
بينما جاءت نسبة مف يستخدـ وسائؿ % مف إجمإلى عينة الدراسة ، 15.56 بمعدؿ نياية اليوـ

،  بينما جاءت نسبة مف يستخدـ وسائؿ التواصؿ  6.65التواصؿ اإلجتماعي في منتصؼ اليوـ 
  % مف إجمإلى عينة الدراسة .3.74 في وقت الفراغاإلجتماعي 
 
 ؟وسائؿ التواصؿ اإلجتماعي إستخدامؾ ما الفترة الزمنية التي تستغرقها في  .6

 (20جدوؿ)
 وسائؿ التواصؿ اإلجتماعيأوقات إستخداـ 

 

 عينة البحث وقت اإلستخداـ
 % ؾ

 0188 27 أقؿ مف ساعػة
 5851 12 سػػاعػػة
 01812 25 ساعتيػػػػف

 61851 134 ثالث ساعات
 0831 4 أكثر مف ثالث ساعات
 011 236 اإلجمالػػي

وسائؿ التواصؿ تشير النتائن التفصيمية لمجدوؿ السابؽ أف نسبة وقت مف يستخدـ  
% مف إجمإلى عينة الدراسة ، وجاءت نسبة مف 10.9ألقؿ مف ساعة يوميًا بمغت اإلجتماعي 

% مف إجمإلى عينة الدراسة ، بينما 6.62مدة ساعة يوميا  وسائؿ التواصؿ اإلجتماعي يستخدـ
% مف إجمإلى 10.03لمدة ساعتيف يوميا وسائؿ التواصؿ اإلجتماعي  جاءت نسبة مف يستخدـ

%  70.60لمدة ثالث ساعات وسائؿ التواصؿ اإلجتماعي عينة الدراسة ، وبمغت نسبة مف يستخدـ 
لمدة أكثر مف وسائؿ التواصؿ اإلجتماعي تخدـ مف إجمإلى عينة الدراسة، وبمغت نسبة مف يس

 %  مف إجمإلى عينة الدراسة.1.40ثالث ساعات 
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 ؟ لوسائؿ التواصؿ اإلجتماعيما مجاالت استخدامؾ  .7

 (22جدوؿ)
 لوسائؿ التواصؿ اإلجتماعياستخدامؾ مجاالت 

 

 عينة البحث معدؿ اإلستخداـ
 % ؾ

 57876 128  مواقع تعميمية
 04811 42 مواقع ترفيهية
 04874 44 مواقع ثقافية

 011 236 اإلجمالػػي
المواقع التعميمية  بمغت  لمجدوؿ السابؽ أف نسبة مف يستخدـتشير النتائن التفصيمية 

، وجاءت نسبة مف عينة الدراسة وسائؿ التواصؿ اإلجتماعي % مف إجمإلى مف يستخدـ 68.87
% مف إجمإلى عينة الدراسة ، بينما جاءت نسبة مف يستخدـ  15.20المواقع الترفييية  مف يستخدـ

 % مف إجمإلى عينة الدراسة .15.58المواقع الثقافية ثالث 
 ؟ لوسائؿ التواصؿ اإلجتماعيما أسباب استخدامؾ  .8

 (21جدوؿ) 
 أسباب إستخدامؾ لوسائؿ التواصؿ اإلجتماعي

          
 

 عينة البحث معدؿ اإلستخداـ
 % ؾ

 01885 34 التي أحتاجها الرياضية المعمومات ساعد في الحصوؿ عمىت
 3821 04 لمبحث عف التدريبات الرياضية وفر لي كثيرًا مف الوقت والجهدت
 5823 11 معرفة طرؽ التدريبات الرياضية فيدني في ت

 53815 112 رياضية سميمةوسموكيات  صحيةعادات  تساعدني في إكتساب
 2806 00 بخبرات حديثة في األداء الرياضي زودني ت

 1877 01 غير مكمؼ وفي متناوؿ الجميع ااستخدامه

 2863 02 لدَي عند اإلستخداـحقؽ مزيدًا مف اإلثارة والتشويؽ ت
 1821 7 البدني لديَ مستوى الطور مف ت

 011 236 اإلجمالػػي
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عينة البحث لوسائؿ التواصؿ تشير النتائن التفصيمية لمجدوؿ السابؽ أف أسباب إستخداـ 
 رياضية سميمة" ، بنسبةوسموكيات  صحيةعادات  "تساعدني في إكتساب كاف أكثرىا اإلجتماعي

 " ، بنسبةالتي أحتاجيا الرياضية ساعد في الحصوؿ عمى المعمومات، و "ت %(64.26)
وفر %( ، ثـ "ت6.43معرفة طرؽ التدريبات الرياضية" ، بنسبة )فيدني في ، يمييا "ت %(12.96)

حقؽ مزيدًا ، و "ت %(4.32)لمبحث عف التدريبات الرياضية" ، بنسبة  لي كثيرًا مف الوقت والجيد
بخبرات حديثة في زودني ، و "ت %(3.74)لدَي عند اإلستخداـ" ، بنسبة مف اإلثارة والتشويؽ 
، ثـ "إستخداميا غير مكمؼ وفي متناوؿ الجميع" ، بنسبة  %(3.17)بنسبة األداء الرياضي" ، 

 %( .2.30%( ، وأخيرًا "تطور مف المستوي البدني لدَي" ، بنسبة )2.88)
 :إلى تحقيؽ اإلشباعات التالية لمواقع التواصؿ اإلجتماعييؤدي استخدامؾ  .9

 (23جدوؿ)
 مواقع التواصؿ اإلجتماعي استخداـ إشباعات 

يؤدي الي  مواقع التواصؿ اإلجتماعيتشير النتائن التفصيمية لمجدوؿ السابؽ أف إستخداـ 
التدريب البدنية المفيدة" ، بنسبة خبرات الالزمة لممارسة التكويف  "تحقيؽ اإلشباعات التالية  : 

%( ، ويمييا 11.52التدريبات البدنية" بنسبة )التعمُّـ والتدريب عمى كثير مف  %( ، يمييا "59.65)
" غ والتخمص مف الممؿشغؿ وقت الفرا %( ، ثـ "11.23.5" التعرؼ عمي عادات صحية سميمة" )

%( ، يمييا " جمع المعمومات عف 3.17" بنسبة )الشعور بالسعادة ، ثـ " %(3.74بنسبة )

 

 عينة البحث اإلستخداـ إشباعات
 % ؾ

 2863 02 شغؿ وقت الفراغ والتخمص مف الممؿ
 1821 7 األداء البدني تحسيف مستوى

 48854 116 التدريب البدنية المفيدةخبرات الالزمة لممارسة التكويف 

 00841 31 التدريبات البدنية التعمُّـ والتدريب عمى كثير مف 
 00812 28 التعرؼ عمي عادات صحية سميمة 

 1877 01 جمع المعمومات عف الممارسات الرياضية الصحية

 1848 8 معمومات غذائية سميمةالحصوؿ عمى 
 2806 00 الشعور بالسعادة 

 011 236 اإلجمالػػي



 

 

16 

 

المعارؼ الرياضية" بنسبة  تحسيف مستوى %( ، ثـ "2.88الممارسات الرياضية الصحية" بنسبة )
تحسيف  %( ، وأخيرًا "2.59معمومات غذائية سميمة" بنسبة )الحصوؿ عمى ، ثـ "%( 2.88)

 %( .2.30األداء البدني" بنسبة ) مستوى
 ؟ بوسائؿ التواصؿ اإلجتماعي هاما الموضوعات التي تقبؿ عمى تصفح .11

 (24جدوؿ)
 بوسائؿ التواصؿ اإلجتماعي هاالموضوعات التي تقبؿ عمى تصفح 

عينة الموضوعات التي تقبؿ عمي تصفحيا تشير النتائن التفصيمية لمجدوؿ السابؽ أف أكثر 
بنسبة  الرياضيةجاءت بالترتيب التالي:  الموضوعات   وسائؿ التواصؿ اإلجتماعيب البحث

% ، ثـ األغاني 12.39بنسبة المتصمة بتوضيح السموكيات الصحية الموضوعات %، ثـ 63.97
%، ثـ جاءت  4.89بنسبة  العمميةالموضوعات  الترفييية، والموضوعات % ، ثـ  10.08بنسبة 

  % .3.45بنسبة  اإلخباريةالموضوعات في المرتبة األخيرة 
وسائؿ التواصؿ اإلجتماعى وتأثيرها عمى المجتمع لممارسة الثاني: اإلجابة عمى تساؤؿ البحث 

 الرياضة كأسموب حياة صحى بدولة الكويت :
 االتالية:لسموكيات لوسائؿ التواصؿ اإلجتماعي إلي التأثير عمي ايؤدي إستخدامؾ  -

 عينة البحث السموكيات و
 % ك

 84 076 كإسموب حياةالرياضة ممارسة إكتساب سموكيات تتعمؽ بحب  0

 5084 012 إكتساب سموكيات تتعمؽ بتقدير أىمية ممارسة الرياضة 1

 67 045 إكتساب سموكيات تتعمؽ بعادات صحية سميمة  2

 

 الموضوع
 عينة البحث

 % ؾ
 2834 01 .اإلخبارية الموضوعات -0
 01.17 24 .األغاني  -1
 01.28 32 المتصمة بتوضيح السموكيات الصحيةالموضوعات  -2

 3.78 06 الترفيهيةالموضوعات  -3
 52886 111 الموضوعات الرياضية -4
 3.78 06 العممية الموضوعات  -5

 011 236 اإلجمالػػي
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 4484 000 إكتساب سموكيات تتعمؽ باإلقتداء بنماذج رياضية ناجحة  3

 7584 062 إكتساب سموكيات تتعمؽ المياقة البدنية   4

 6084 032 إكتساب سموكيات تتعمؽ مشاركة الزمالء الممارسيف لمرياضة 5

 7884 068 إكتساب سموكيات تتعمؽ بالتغذية السميمة 6

 8084 072 إستغالؿ وقت الفراغ إكتساب سموكيات تتعمؽ بحسف 7

 70 051 إكتساب سموكيات تتعمؽ بحب األداء البدني بصفة يومية 8

 7484 060 إكتساب سموكيات تتعمؽ بالمحافظة عمي الصحة العامة 01

 8284 081 إكتساب سموكيات تتعمؽ بالحفاظ عمي صورة الجسـ السميمة 00

المناسػػػػػػػبات إكتسػػػػػػاب سػػػػػػموكيات تتعمػػػػػػػؽ بحػػػػػػب المشػػػػػػػاركة فػػػػػػي  01
 الرياضية مع اآلخريف.

002 4584 

 34 81 إكتساب سموكيات تتعمؽ بالعادات الرياضية السميمة  02

 5884 028 إكتساب سموكيات تتعمؽ بالمحافظة عمي وزف الجسـ 03

وسائؿ السموكيات التي يمكف أف تسيـ  تشير النتائن التفصيمية لمجدوؿ السابؽ أف أكثر
"إكتساب سموكيات تتعمؽ بحب الممارسة في إكتسابيا ىي عمي التوالي: التواصؿ اإلجتماعي 

% ، ثـ "إكتساب سموكيات تتعمؽ بتقدير أىمية ممارسة 95كإسموب حياة" ، وقد جاءت بنسبة 
%، وأقميا "إكتساب سموكيات تتعمؽ بالعادات الرياضية السميمة" ، وبنسبة 93.5الرياضة" بنسبة 

45.% 

 النتائج : 
وسائؿ حوؿ  عينة البحث مف الطمبة والطالباتتحميؿ آراء خالؿ مف  الباحث توصؿ 

 :الرياضة كإسموب حياة تأثيرىا عمي المجتمع لممارسة و  التواصؿ اإلجتماعي
السناب جاءت بالترتيب التالي:   وسائؿ التواصؿ اإلجتماعي إستخداماً أف أكثر  -

موقع ثـ ،  (Twitter) ويترتموقع ، ثـ   (Face book) بوؾ الفيس ،(snapchatشات)
   . (Weblogs) المدوناتموقع وأخيرًا ،  بمس جوجؿ أو جوجؿ

في إكتسابيا ىي عمي وسائؿ التواصؿ اإلجتماعي السموكيات التي يمكف أف تسيـ  أف أكثر -
، ثـ "إكتساب سموكيات تتعمؽ  "إكتساب سموكيات تتعمؽ بحب الممارسة كإسموب حياة" التوالي:

 .تعمؽ بالعادات الرياضية السميمة"وأقميا "إكتساب سموكيات ت، بتقدير أىمية ممارسة الرياضة" 
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 التوصيات: 
 مايمي: يوصىفي ضوء النتائن التي توصؿ الييا الباحث 

 .ضرورة إستفادة المجتمع الكويتى وخاصة الشباب مف وسائؿ التواصؿ اإلجتماعى -
مفيدة رياضية سموكيات وسائؿ التواصؿ اإلجتماعى التي تسيـ في إكتساب ضرورة إستخداـ  -

 ومتعددة.
 المراجػػػػػػػػػػػػع

 أواًل: المراجع العربية:

أحمد يونس محمد حمودة   .1
 ـ(21134)

 تنميػة فػي االجتمػاعي التواصػؿ شػبكات دور :
 المجتمعية القضايا في الشباب الفمسطيني مشاركة

، رسػػػػػػالة ماجسػػػػػػتير ، قسػػػػػػـ البحػػػػػػوث والدراسػػػػػػات 
اإلعالميػػػػػػة ، كميػػػػػػة اإلعػػػػػػالـ ، جامعػػػػػػة القػػػػػػاىرة ، 

 مصر.
أسامة غازي المدني   .2

 ـ(2114)
 تشػكيؿ فػي االجتمػاعي التواصػؿ شػبكات دور :

 السػعودية ، الجامعػات طمبػة العػاـ لػدى الػرأي
نموذجػػًا ، قسػػـ اإلعػػالـ كميػػة  القػػرى أـ جامعػػة

 .، جامعة أـ القري ، السعوديةعية العموـ اإلجتما
صفد  زؽ،االر  عبد انتصار  .3

 ـ(2112) الساموؾ
 والوظيفة. والوسيمة اْلداء تطور الجديد اإلعالـ :

محمد  الرزاؽ عبد الدليمي،  .4
 ـ(2111)

 وائػؿ دار اإللكترونيػة، الجديػد والصػحافة اإلعػالـ :
 .األردف لمنشر،

 العػالـ فػي االجتمػاعي التواصػؿ مواقػع اسػتخداـ : ـ(2113راضي زاهر )  .5
 عمػاف جامعػة ، 15 عػدد التربيػة، مجمػة ،العربػي
 . عماف األىمية،

 رشا أديب محمد عو   .6
 ـ(2114)

 عمػى االجتمػاعي التواصػؿ مواقػع اسػتخداـ آثػار :
 طػولكـر محافظػة فػي لألبنػاء التحصػيؿ الدرارسػي

البيػوت ، بحػث لمحصػوؿ  نظػر ربػات وجيػة مػف
عمي درجة البكالوريوس ، كمية التنمية اإلجتماعية 
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واألسػػػػرية ، تخصػػػػص خدمػػػػة إجتماعيػػػػة ، جامعػػػػة 
 القدس المفتوحة ، فمسطيف .

شكري عبد الحميد حماد   .7
 ـ(2114)

الوسائؿ التواصؿ اإلجتماعي وأثرىا عمي المجتمػع  :
، نظرة شرعية إجتماعية قانونية ، المؤتمر العممي 
الػػػػػدولي السػػػػػني الرابػػػػػػع لكميػػػػػة الشػػػػػريعة ، جامعػػػػػػة 

 النجاح الوطنية فمسطيف .
مصطفى صادؽ  عباس  .8

 ـ(2118)
 والتطبيقػات، المفػاىيـ والوسػائؿ الجديػد اإلعػاـ :

 .القاىرة الشروؽ، مكتبة
 الدليميعبد الرازؽ   .9

 ـ(2111)
 وائؿ دار ، اإللكترونية والصحافة الجديد واإلعالـ :

 .األردف،  عماف ،لمنشر
 جميػور عمػى االجتمػاعي التواصػؿ شػبكات تػأثير : ـ(2112اهلل منصور ) عبد  .11

 االجتماعيػػة لممواقػػع مقارنػػة المتمقػػيف، دراسػػة
 رسػالة ،"أنموذجػاً  العربيػة" اإللكترونيػة والمواقػع
 كميػة مجمػس واالتصػاؿ اإلعػالـ فػي ماجسػتير
 .الدانمارؾ في العربية األكاديمية والتربية، اآلداب

سميماف موسى  عصاـ  .11
 ـ(1994)

 منشػورات الجمػاىيري، االتصػاؿ فػي المػدخؿ :
 الخميؿ. الوطف،

 لمنشػر الفػالح مكتبػة ، العربػي والشػباب ؾلفيسبو ا : ـ(2112جرار ) أحمد ليمى  .12
 ، المتحػدة العربيػة تااإلمػار  الكويػت ،  والتوزيػع
 األردنيػػة المممكػػة ، العربيػػة مصػػر جميوريػػة
 .الياشمية

حسف إسماعيؿ  محمود  .13
 ـ(2113)

 الػدار التػأثير ، ونظريػات االتصػاؿ عمػـ مبػادىء :
 العالمية.

نومار  نريماف مريـ  .14
 ـ(2112)

 فػي وتػأثيره االجتماعيػة الشػبكات مواقػع اسػتخداـ :
 مسػتخدمي مػف عينػة االجتماعية دراسػة العالقات

الجزائػر ، رسػالة ماجسػتير ،  فػي الفايسػبوؾ موقػع
فػػػي عمنػػػـو اإلعػػػالـ واإلتصػػػاؿ تخصػػػص اإلعػػػالـ 
وتكنولوجيػػػػػا اإلتصػػػػػاؿ الحديثػػػػػة ، جامعػػػػػة النجػػػػػاح 
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 لخضر ، باتنة ، الجزائر.
 الوهاب عبد رضا مصطفى  .15

 وآخروف )د.س(
دط ، مطػابع  السػريع، المعمومػات طريػؽ االنترنػت :

 المكتب المصري الحديث.
 منتػديات ىػي؟ مػا االجتماعيػة، الشػبكات مواقػع : ـ(2118)محمد خالد  هبة  .16

 .المعمومات وتقنية لممكتبات اليسار
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