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المستخلص

اســتطاعت شــبكة االنترنيــت تقريــب المجموعــات ذات الميــول واالفــكار والهويــات والفكــر
المتقــارب فــي مــكان واحــد إذ ان كال منهمــا يعــرض افــكاره فهــي وســيلة للتواصــل وتبــادل االفــكار
والمعلومــات واالراء وانشــاء المجموعــات المختلفــة التــي تضــم االف ـراد ذوي االهتمامــات المشــتركة
وكذلــك تشــكيل المعلومــات وتبادلهــا ،ومشــاركة االف ـراد فــي ح ـوار مثمــر ينتــج عنــه تحقيــق
مجموعــة مــن االهــداف وتعزيــز االفــكار وحشــد االف ـراد حــول قضايــا واحــداث ذات اهتمــام مشــترك.
ولتنــاول عالقــة شــبكة االنترنيــت عــن طريــق االتصــال التفاعلــي وقدرتهــا علــى تحقيــق رأس المــال االجتماعــي
ومناقشــة القضايــا واالحــداث االجتماعيــة المختلفــة فــان مشــكلة الد ارســة يمكــن صياغتهــا علــى وفــق اآلتــي:
د ارســة انعــكاس االتصــال التفاعلــي علــى رأس المــال االجتماعــي عــن طريــق مســتخدمي شــبكة االنترنــت عبــر
قيــاس المؤشـرات الخاصــة بتكويــن رأس المــال االجتماعــي والتــي تتمثــل فــي الشــبكة االجتماعيــة التــي يكونهــا
الفــرد وتبــادل المعرفــة والثقــة والتــي تــدل علــى تحقيــق مواقــع االنترنــت لمكاســب رأس المــال االجتماعــي .
تقوم هذه المقاربة على جملة من المقدمات التزيد على كونها فرضيات تداولية للنقاش لعل مناقشتها تفضي
الــى بلــورة مفهــوم رأس المــال االجتماعــي وتعييــن دالالتــه وحــدوده والكشــف عــن مضامينــه وعالقاتــه المتبادلــة
بأشكال رأس المال االخرى وانعكاسه على االتصال التفاعلي لمستخدمي االنترنت والى ذلك فإن مفهوم رأس
المــال االجتماعــي ذو طابــع مــزدوج ذاتــي وموضوعــي تنبــع ذاتيتــه مــن ذاتيــة االفـراد والجماعــات والمجتمعــات
عــن طريــق االتصــاالت عبــر شــبكة العنكبوتيــة بوصــف االفـراد والجماعــات والمجتمعــات ذوات فاعلــة بذاتهــا
ولذاتهــا ومنفعلــة بالطبــع بــل لعــل االنفعاليــة تؤســس الفاعليــة كمــا تنبــع مــن خلفيــة مضامينــه التــي يغلــب عليهــا
الطابع القيمي كالصدق واالمانة واالستقامة والمحبة وغيرها فضالً عن المساواة والحرية واالستقالل الذاتي
والتمكــن الكيانــي وتوخــي العدالــة وغيرهــا مــن الفضائــل والقيــم االنســانية العليــا التــي تؤســس القيــم االجتماعيــة
كاالعت ـراف المتبــادل واالحت ـرام المتبــادل والثقــة والتعــاون والمشــاركة الح ـرة والدافعيــة الــى العمــل الجماعــي
والتطوعــي وابتغــاء الخيــر العــام والقــدرة علــى التواصــل االيجابــي وتعيــن طبيعــة الشــبكات وتؤثــر فــي بنيــة
المؤسسات وآليات عملها فتفضي الى الترابط االجتماعي والتواصل االنساني ،المهم هنا ان القيم االنسانية
العليا هي معايير القيم االجتماعيه تفوق في اهميتها قيم المنفعة والفاعلية والجدوى واالنجاز على اهميتها.
ان المجتمع االفتراضي يوفر مكاناً لتبادل المعلومات والمشورة والدعم وان مواقع الشبكات االجتماعية تمثل
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ط ارئــق جديــدة للمشــاركة السياســية والمدنيــة والعمــل الجماعــي والدعــم العاطفــي واالجتماعــي وتبــادل المعرفــة
وســهولة نشــرها بفاعليــة وان رأس المــال االجتماعــي يحقــق الديمقراطيــة الفعالــة ويســاعد علــى حــل الن ازعــات
ويمكن تفعليه في دراسات االعالم والمجتمعات االفتراضية فاالنترنت وسيلة تساعد المجتمعات القائمة على
التواصل بين افرادها فهو مكمل لرأس المال االجتماعي القائم بين االفراد واليؤدي الى نقصان رأس المال
االجتماعي ولكنه يكمله كما انه يزيد من رأس المال االجتماعي القائم عن طريق رأس االنترنت ويساعد في
اكتمال بناء رأس المال االجتماعي القائم خارج االنترنت اوف الين عن طريق اشتراك االفراد في االنشطة
.المختلفة عن طريق التواصل عبر االنترنت والتي قد تتحول الى انشطة في الواقع ومشاركة في المجتمع
 مستخدمو االنترنيت، مقاربة تواصلية، رأس المال االجتماعي، االتصال التفاعلي: الكلمات المفتاحية

The Interactive Communication and its Reflection on Social Capital
A Survey Study of Internet Users
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University of Baghdad - Muss of Communication
E-mail: dr.alfaisalalameer@comc.uobaghdad.edu.iq

Abstract
Internet makes the world like a small village. It has the ability to make groups
of the same ideas, thoughts and identity close to each other by gathering them
in one place. It is a way to communicate and share information and opinion;
shaping and sharing of comprising individuals with common interests and the
participation of individuals in a fruitful dialogue results in achieving a set of goals
promote ideas and mobilizing people about issues and events of common interests.
To address the relationship of the internet via interactive communication and its
ability to achieve social capital and discuss issues and various social events, the study
sees that the problem of the study could be formulated as follows:
Consider the impact of interactive communication on social capital through Internet
users by measuring the indicators of social capital formation, which is the social network
formed by the individual; the exchange of knowledge and confidence that demonstrate
achievement of websites to gain social capital.
This approach is based on a set of introductions that are not more than deliberative
hypotheses for discussion. Its discussion may lead to the development of the concept
of social capital, the definition of its connotations, and limitations, the disclosure of its
contents, and its interrelationships with other forms of capital and its reflection on the
interactive communication of Internet users.
The concept of social capital is subjective and objective double stem characteristics
of subjective individuals, groups and societies through communications via the Web.
جملة الباحث اإلعالمي
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But perhaps the emotive establish effectiveness as a trace of the predominantly contents
background values as honesty, integrity, uprightness, love and others, in addition to equality,
freedom, autonomy, other virtues, and Supreme human values that establish social values.
Virtual community provides a place of mutual information advice, support and social
networking sites represent new ways of political and civil participation, teamwork and
emotional, social support and knowledge sharing social capital. It achieves effective
democracy and helps resolve conflicts and can be activated in media studies and virtual
communities.
The Internet is a means to help existing communities to communicate between their
members. It helps to be integrated with social capital occurs among individuals. It
doesn’t lead to decrease social capital. But, rather, it gets social capital to be integrated.
In addition. It also increases existing social capital via online capital and helps
complete the construction of existing social capital off-line by engaging individuals in
various activities through online communication that may actually turn into activities
and participation in society.
Keywords:interactive communication, social capital, communicative, approach,
internet users

المقـدمـة

منــذ تكونــت المجتمعــات البشـرية َو َجــد اإلنســان أن عليــه أن يعيــش مــع آخريــن ويتعامــل معهــم ،والحاجــة
إلــى االتصــال والتفاعــل مــع االخريــن هــي التــي دفعتــه منــذ فجــر الخليقــة إلــى اســتخدام اإلشــارات الصوتيــة
والحركيــة ،ولكــن تطــور اللغــة هــو الــذي جعلــه فعــاال فــي المجتمــع علــى نحــو خــاص وهــذه الخاصيــة هــي
التــي ميــزت البشــر عــن غيرهــم مــن المخلوقــات الحيــة ،فاالتصــال اإلنســاني اتصــال لغــوي ،واللغــة هــي أداة
االتصــال ألنهــا نظــام مــن الرمــوز لــه معــان أعطاهــا إياهــا اإلنســان .

حيــة مــن المبــادئ العمليــة
ورأس المــال االجتماعــي مفهــوم حديــث فــي العلــوم اإلنســانية  ،فهــو منظومــة َّ
والقيــم األخالقيــة ،التــي تشـ ِّـكل صــورة الحيــاة االجتماعيــة ألي مجتمــع ،وتنســج تاريخــه الداخلــي والتــي تقــوم
علــى التواصــل مــن خــال الفضــاء االلكترونــي عــن طريــق شــبكة مــن العالقــات االجتماعيــة وتفضــي ،فــي
شــروط معينــة ،تتصــل بالتمــدن والثقــة والشــعور بســمو الرابطــة اإلنســانية ،والرابطــة االجتماعيــة ،وســمو
القانون ،إلى اقتراح حلول ســلمية للتعارضات االجتماعية وحلول تشــاركية للمشــكالت العارضة ،في جميع
طـراد.
المجــاالت ،لتحســين شــروط الحيــاة اإلنســانية با ِّ
تقوم هذه المقاربة على جملة من المقدمات ،ال تزيد على كونها فرضيات تداولية للنقاش ،لعل مناقشتها
تفضــي إلــى بلــورة مفهــوم «رأس المــال االجتماعــي» ،وتعييــن دالالتــه وحــدوده ،والكشــف عــن مضامينــه
وعالقاتــه المتبادلــة بأشــكال رأس المــال األخــرى وانعكاســه علــى االتصــال التفاعلــي لمســتخدمي االنترنــت.
وإلــى ذلــك فــإن مفهــوم رأس المــال االجتماعــي ذو طابــع مــزدوج ذاتــي وموضوعــي تنبــع ذاتيتــه مــن
جملة الباحث اإلعالمي
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ذاتيــة األف ـراد والجماعــات والمجتمعــات عــن طريــق االتصــاالت عبــر الشــبكة العنكبوتيــة ِ ،ب َعــد األف ـراد
والجماعــات والمجتمعــات ذوات فاعلــة بذاتهــا ولذاتهــا ،ومنفعلــة بالطبــع ،بــل لعــل االنفعاليــة تؤســس الفاعليــة،
كمــا تنبــع مــن خلفيــة مضامينــه ،التــي يغلــب عليهــا الطابــع القيمــي ،كالصــدق واألمانــة واالســتقامة والمحبــة
وغيرهــا  ،فضـاً عــن المســاواة والحريــة واالســتقالل الذاتــي ،والتمكــن الكيانــي ،وتوخــي العدالــة ،وغيرهــا مــن
الفضائــل والقيــم اإلنســانية العليــا التــي تؤســس القيــم االجتماعيــة ،كاالعت ـراف المتبــادل واالحت ـرام المتبــادل
والثقــة والتعــاون والمشــاركة الح ـرة والدافعيــة إلــى العمــل الجماعــي ،التطوعــي ،وابتغــاء الخيــر العــام والقــدرة
،وتعيــن طبيعــة الشــبكات ،وتؤثــر فــي بنيــة المؤسســات وآليــات عملهــا ،فتفضــي إلــى
علــى التواصــل اإليجابــي
ِّ
الت اربــط االجتماعــي والتواصــل اإلنســاني المهــم هنــا أن القيــم اإلنســانية العليــا هــي معاييــر القيــم االجتماعيــة،
تفــوق فــي أهميتهــا قيــم المنفعــة والفاعليــة والجــدوى واإلنجــاز ،علــى أهميتهــا.

وتتعيــن موضوعيتــه فــي الظواهــر االجتماعيــة ،كالشــبكات وتنظيمــات المجتمــع المدنــي والمؤسســات
َّ
،وإمــكان اســتخدامه أداة تحليــل لتشــخيص المشــكالت االجتماعيــة ،كالتعصــب والتمييــز الجنســي والعرقــي
واإلثنــي والقومــي والدينــي والعنــف وتدنــي مكانــة الم ـرأة والفســاد واالنحطــاط األخالقــي ،والكشــف عــن
حركــة التعارضــات المالزمــة للوجــود االجتماعــي ،واتجاهــات هــذه الحركــة ،مــن خــال عالقاتــه الجدليــة،
التبادليــة والتفاعليــة ،بــكل مــن رأس المــال المعرفــي ورأس المــال الثقافــي ورأس المــال البشــري ورأس المــال
المــادي التــي هــي،أدوات تحليــل متضاف ـرة تعمــل وفقــا لمنهجيــات ََّّ
مركبــة ومنفتحــة علــى ســائر العلــوم
ً
أيضــا ،ويتوقــف رهــان الموضوعيــة ،فــي مقاربــة التعقيــد االجتماعــي ،علــى
االجتماعيــة واإلنســانية والطبيعيــة ً
تضافرهــا ،مثلمــا هــي حقــول معرفــة ومياديــن البحــث .ان المجتمــع االفت ارضــي يوفــر مكانـاً لتبــادل المعلومــات
والمشــورة والدعــم وان مواقــع الشــبكات االجتماعيــة تمثــل ط ارئــق جديــدة للمشــاركة السياســية والمدنيــة والعمــل
الجماعــي والدعــم العاطفــي واالجتماعــي وتبــادل المعرفــة وســهولة نشــرها بفاعليــة وان رأس المــال االجتماعــي
يحقــق الديمقراطيــة الفعالــة ويســاعد علــى حــل الن ازعــات ويمكــن تفعيلــه فــي د ارســات االعــام والمجتمعــات
االفتراضيــة .فاالنترنــت وســيلة تســاعد المجتمعــات القائمــة علــى التواصــل بيــن افرادهــا  ،فهــو مكمــل لـرأس
المــال االجتماعــي القائــم بيــن االفـراد وال يــؤدي الــى نقصــان رأس المــال االجتماعــي ،ولكنــه يكملــه كمــا انــه
يزيــد مــن رأس المــال االجتماعــي القائــم مــن خــال االنترنــت ويســاعد فــي اكتمــال بنــاء رأس المــال االجتماعــي
القائــم خــارج االنترنــت ( اون اليــن) مــن خــال اشــتراك االفـراد فــي االنشــطة المختلفــة مــن خــال التواصــل
عبــر االنترنــت والتــي قــد تتحــول الــى انشــطة فــي الواقــع ومشــاركة فــي المجتمــع.

تحديد مشكلة الدراسة

اســتطاعت شــبكة االنترنــت تقريــب المجموعــات ذات الميــول واالفــكار والهوايــات والفكــر المتقــارب فــي
مــكان واحــد ،حيــث ان كال منهمــا يعــرض افــكاره ،فهــي وســيلة للتواصــل وتبــادل االفــكار والمعلومــات واالراء
وانشــاء المجموعــات المختلفــة التــي تضــم االف ـراد ذوي االهتمامــات المشــتركة وكذلــك تشــكيل المعلومــات
وتبادلهــا ومشــاركة االفـراد فــي حـوار مثمــر ينتــج عنــه تحقيــق مجموعــة مــن االهــداف وتعزيــز االفــكار وحشــد
االفـراد حــول قضايــا واحــداث ذات اهتمــام مشــترك.
ولتناول عالقة شبكة االنترنت من خالل االتصال التفاعلي وقدرتها على تحقيق رأس المال االجتماعي
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ومناقشــة القضايــا واالحــداث االجتماعيــة المختلفــة ،فــان مشــكلة الد ارســة يمكــن صياغتهــا علــى وفــق اآلتــي:

د ارســة انعــكاس االتصــال التفاعلــي علــى رأس المــال االجتماعــي مــن خــال لمســتخدمو شــبكة االنترنــت
عبــر قيــاس المؤشـرات الخاصــة بتكويــن رأس المــال االجتماعــي والتــي تتمثــل فــي الشــبكة االجتماعيــة التــي
يكونها الفرد و تبادل المعرفة و الثقة والتي تدل على تحقيق مواقع االنترنت لمكاسب رأس المال االجتماعي.

فرضيات الدراسة
1.1هنالــك فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي رأس المــال االجتماعــي مــن خــال االتصــال التفاعلــي تبعــا
لمتغيــر الجنــس( ذكــور -إنــاث).

2.2هنالــك فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي رأس المــال االجتماعــي مــن خــال االتصــال التفاعلــي تبعــا
لمتغيرالتخصص(علمــي  -إنســاني).

3.3هنالك فروق في االتصال التفاعلي لدى طلبة الجامعة على وفق مستويات رأس المال االجتماعي.
4.4هنالك عالقة ارتباطية ايجابية بين رأس المال االجتماعي واالتصال التفاعلي لدى طلبة الجامعات.
5.5هنالــك عالقــة ذات داللــة احصائيــة بيــن عالقــات التفاعــل االجتماعــي التــي يكونهــا مســتخدمو االنترنــت
ونوعيــة المعرفــة المتبادلــة بيــن االفــراد وكمها.

6.6هنالــك عالقــة ارتبــاط ايجابــي بيــن البعــد المعرفــي لنظريــة رأس المــال االجتماعــي وكــم المعرفــة
المتبادلــة بيــن مســتخدمي االنترنــت ونوعهــا.
7.7هنالــك عالقــة ذات داللــة احصائيــة بيــن الثقــة لــدى مســتخدمي االنترنــت ونوعيــة المعرفــة المتبادلــة
بيــن االفــراد وكمهــا.

اهداف الدراسة

1.1التأصيــل النظــري لمصطلحــي «رأس المــال االجتماعــي» واالتصــال التفاعلــي والتعــرف علــى
المفهوميــن لــدى طلبــة الجامعــة.
2.2التعــرف علــى الفــروق اإلحصائيــة فــي رأس المــال االجتماعــي مــن خــال االتصــال التفاعلــي تبعــا
لمتغيــر الجنــس( ذكــور -إناث).التعــرف علــى داللــة الفــرق اإلحصائــي فــي رأس المــال االجتماعــي
مــن خــال االتصــال التفاعلــي تبعــا لمتغيــر التخصــص (علمــي  -إنســاني).
3.3التعــرف علــى الفــروق فــي االتصــال التفاعلــي لــدى طلبــة الجامعــة علــى وفــق مســتويات رأس المــال
االجتماعــي.

4.4التعرف على العالقة االرتباطية بين رأس المال االجتماعي واالتصال التفاعلي لدى طلبة الجامعات .

5.5التعــرف علــى عالقــة التفاعــل االجتماعــي التــي يكونهــا مســتخدمو االنترنــت ونوعيــة المعرفــة المتبادلــة
بيــن االفــراد وكمها.
6.6التعــرف علــى العالقــة بيــن البعــد المعرفــي لنظريــة رأس المــال االجتماعــي وبيــن كــم المعرفــة المتبادلــة
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بين مســتخدمي االنترنت ونوعيتها.

7.7التعرف على العالقة بين الثقة لدى مستخدمي االنترنت ونوعية المعرفة المتبادلة بين االفراد وكمها.

األهمية
جــذب مفهــوم رأس المــال االجتماعــي انتبــاه كثيــر مــن الباحثيــن والمفكريــن خــال األع ـوام العش ـرة
األخيرةمــن القــرن الماضــي ،بالرغــم مــن وجــود خــاف بينهــم فــي ان رأس المــال االجتماعــي يتضمــن القواعــد
الرســمية وغيــر الرســمية التــي تمكــن مــن تحقيــق االهــداف  ،وقــد نظــر «ولكــوك  »Woolcook1998الــى
ان رأس المــال االجتماعــي علــى انــه يتعلــق بالتنميــة االقتصاديــة والسياســية و االجتماعيــة وانــه مرتبــط
بالمشــاركة الفعالــة فــي المجتمعــات ،وقــد شــبه هيزمــان  2004 Huysman and Wulfالــى ان رأس
المــال االجتماعــي يعــزز تبــادل المعرفــة بشــكل افضــل واكثــر فعاليــة بســبب وجــود عالقــات الثقــة واالهــداف
المشــتركة  ،والحــظ نيوتــن  Newton1997الــى ان رأس المــال االجتماعــي عمليــة دوريــة اساســية تشــير
الــى عالقــات الشــبكة االجتماعيــة للفــرد والثقــة والمعاملــة بالمثــل والتــي تــؤدي الــى مزيــد مــن النتائــج االيجابيــة
وان مثــل هــذه االنمــاط الدوريــة للمفهــوم تعمــل بشــكل افضــل مــن خــال تكنولوجيــا االتصــال والتــي تشــكل
رأس المــال االجتماعــي التقنــي والتكنولوجــي.
وتتمثــل أهميــة رأس المــال االجتماعــي مــن خــال االتصــال التفاعلــي عبــر الشــبكات االجتماعيــة ،فــي
تزويده البناء التحتي بمفاهيم التواصل الجماعي ،والعمل على تطوير الهويات الجماعية سواء أكانت هوية
افتراضيــة مكتســبة عبــر المواقــع التواصــل او هويــة حقيقيــة ومنحهــا للجماعــات المهشــمة ،ودمــج التشــكيالت
االجتماعيــة المتفرقــة ،وتزويــد الجماعــات بمفاهيــم تــروج لالســتقرار السياســي والمجتمــع  ،أي إن عالقــة رأس
المــال االجتماعــي باالتصــال التفاعلــي ترتبــط -فــي معظــم األحيــان -بالعمــل السياســي و االجتماعــي.

نوع الدراسة
تنتمــي هــذه الد ارســة الــى الد ارســات الوصفيــة الميدانيــة التــي تســعى لرصــد العالقــة بيــن اســتخدام االفـراد
لالنترنــت وتوصيفهــا وتفاعلهــم مــن خاللــه وانشــاء رأس المــال االجتماعــي علــى المســتوى الفــردي ،وان ـواع
العالقــات الناتجــة عــن تفاعــل االفـراد مــن خــال شــبكة االنترنــت.

منهج الدراسة
تعتمــد هــذه الد ارســة علــى منهــج المســح بهــدف وصــف ظاهـرة اســتخدام االنترنــت ود ارســتهاوتأثيرها علــى
إنشــاء رأس المــال االجتماعــي.

الدراسات السابقة

 -1دراسة محمد جبار( .)2017
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تمثلت مشــكلة الد ارســة في محاولة االجابة عن تســاؤل رئيس مفاده ما دور العالقات العامة في تنمية
رأس المــال االجتماعــي فــي الــو ازرات العراقيــة وحــددت عناصــر رأس المــال االجتماعــي بوصفــه متغيـ اًر تابعـاً
( الثقة ـوالتعاون والزمالة ورأس المال البشــري)  ،والعالقات العامة وأنشــطتها بوصفها متغي اًر مســتقالً.
وتجلــت غايــة الد ارســة الــى معرفــة مســتوى رأس المــال االجتماعــي داخــل الــو ازرات وكيفيــة إســتثماره،
والعالقــة بيــن العالقــات العامــة ورأس المــال االجتماعــي فــي الــو ازرات العراقيــة .وقــد صيغــت فرضيــات تتعلــق
بأختبــار فرضيــات الفــروق وفرضيــات التأثيــر وفرضيــات العالقــة بيــن متغيـرات الد ارســة ،وشــكلت المقابــات
الشــخصية ،والمالحظــة  ،واالســتبانة  ،والمقيــاس الــذي أج ـراه الباحــث يعــد مــن االدوات الرئيســة لجمــع
المعلومــات ،وأســتعمل الباحــث اســلوب الحصــر الشــامل للوصــول الــى اهــداف الد ارســة .ولغــرض أختبــار
الفرضيــات طبقــت الد ارســة علــى
مجتمع العاملين في أقسام العالقات العامة ،والبالغ عددهم(  )495مبحوثا في الو ازرات العراقية()26
دللــة معنويــة بيــن العالقــات
و ازرة .وتوصلــت الد ارســة لمجموعــة مــن النتائــج منهــا  :عــدم وجــود فــروق ذات ً
العامــة والمتغيـرات الديمغرافيــة للمبحوثيــن االمــر الــذي يفســر لنــا عــدم تأثيــر المتغيـرات الديمغرافيــة (الجنــس
 ،الفئــات العمريــة  ،التحصيــل الد أرســي  ،التخصــص  ،ســنوات الخدمــة  ،المنصــب الوظيفــي  ،نــوع العمــل)
فــي العالقــات العامــة ورأس المــال االجتماعــي والثقافــة.
وقــد توصلــت الد ارســة الــى مجموعــة مــن التوصيــات شــملت ،ضــرورة اســتثمار رأس المــال االجتماعــي
فــي الــو ازرات العراقيــة كونــه يســهم فــي زيــادة انتاجيــة الفــرد فــي المؤسســة والمجتمــع ويعــزز قيــم (الثقــة
والتعــاون والزمالــة ورأس المــال البشــري وتقويــة الروابــط االجتماعيــة بيــن الموظفيــن ممــا ينعكــس علــى تحســين
االداء الوظيفــي

دراسة فيول(.)2010
تفترض الد ارســة ان االفراد يســتخدمون هذه المواقع على االنترنت ليكونوا على اتصال مع افراد خارج
مجموعتهــم او شــبكاتهم القائمــة وتمنحهــم فرصــا لتشــكيل المجتمعــات حــول المصالــح المشــتركة  ،وتوصلــت
الــى ان المواقــع االجتماعيــة تكــون مفيــدة فــي تكويــن رأس المــال االجتماعــي وتراكمــه ،حيــث انهــا تســهل
تكويــن رأس مــال اجتماعــي بيــن االف ـراد ،كذلــك اشــارة الــى ان مواقــع الشــبكات االجتماعيــة ورأس المــال
االجتماعــي الناتــج مــن اســتخدام هــذه المواقــع يوفــر فرصــا عظيمــة للمســتخدمين الذيــن يعانــون مــن تدنــي
احتـرام مســتوى الــذات  ،وكذلــك الذيــن يعانــون مــن انخفــاض الرضــا عــن الحيــاة .
كمــا ان رأس المــال االجتماعــي العابــر  Bridging Social Capitalيزيــد مــن خــال اســتخدام
المواقــع الشــبكات االجتماعيــة  ،حيــث ان المســتخدم يكــون شــبكة اجتماعيــة مــن الروابــط الضعيفــة التــي
تربــط بيــن االف ـراد ،وبالتالــي يــؤدي الــى زيــادة رأس المــال االجتماعــي واالســتفادة مــن م ـوارد هــذه الشــبكة
المتمثلــة فــي المعلومــات المفيــدة والعالقــات بيــن االف ـراد والتعــاون وتنظيــم العمــل  ،ولكــن توصلــت الد ارســة
الــى ان اختــاف درجــات الحالــة النفســية يــؤدي الــى اختــاف درجــات زيــادة رأس المــال االجتماعــي  ،كمــا
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العدد ( ) 45 - 44

13

االتصال التفاعلي في البيئة الحديثة

أ.د عبد االمير مويت الفيصل

ان تغييــر نمــط الحيــاة كاالنتقــال الجغ ارفــي لالفـراد يؤثــر علــى الشــبكات االجتماعيــة بيــن االفـراد ،فالعالقــات
فــي الشــبكات االجتماعيــة قــد تتالشــى او تتشــكل اذا حــدث تغييــر فــي نمــط الحيــاة  ،وبالتالــي تحــدث
تغيي ـرات كبي ـرة فــي الشــبكة االجتماعيــة وبالتالــي يؤثــر علــى رأس المــال االجتماعــي للشــبكة االجتماعيــة.

دراسة سيندي رويال( .)2008
توصلــت الــى ان هنــاك بعــض المواقــع االجتماعيــة التــي تتطلــب عضويتهــا اشــتراك المســتخدمين
فــي انشــاء المحتــوى او المضمــون الخــاص بالموقــع ،وهــذا يــدل علــى االنخ ـراط بفاعليــة فــي بعــض
المواقــع بــدال مــن التصفــح الســلبي للشــبكات االجتماعيــة  ،وان اكثــر االنشــطة شــعبية والتــي يمارســها
المســتخدمون وهــي ارســال الصوروالتعليقــات ومناقشــة الموضوعــات المتعــددة بيــن االف ـراد ممــا يشــجع
الحاجــة الــى المعلومــات وتبادلهــا  ،وكذلــك التواصــل بيــن االفـراد ،ان دوافــع مســتخدمي المواقــع االجتماعيــة
تتمثــل فــي الحصــول علــى المعلومــات ومتابعــة مــا يفعلــه االخــرون وتحقيــق منفعــة اجتماعيــة ،والمنفعــة
االجتماعيــة دوافــع رئيســة للمشــاركة فــي المواقــع االجتماعيــة الن العديــد مــن االف ـراد يرغبــون ان يكون ـوا
جــزءا مــن االحــداث االجتماعيــة التــي تحــدث فــي هــذه المواقــع مــن خــال ارســال الرســائل الفوريــة او
مناقشــة موضــوع معيــن بيــن عــدد مــن االف ـراد (التــي تنشــأ علــى المواقــع االجتماعيــة) او التعليقــات
المختلفــة حــول مناســبا ت معينــة  ،وكذلــك تبــادل الحكايــات المفيــدة والمســلية بيــن اعضــاء الموقــع .

دراسة كل من دونات وبويد( .)2014
حيث تتفق في ان مواقع الشبكات االجتماعية اكثر شعبية بين االفراد في الدول المختلفة باختالف
الثقافــات وان هنــاك قــد ار هائــا مــن التفاعــل االجتماعــي بيــن االفـراد نتيجــة لالتصــال مــن خــال تلــك المواقــع
 ،كمــا ن الروابــط االجتماعيــة تعــد ام ـ ار مهم ـاً  ،النهــا تحــدد الدرجــة التــي يتفاعــل بهــا االف ـراد مــع بعضهــم
البعــض  ،وترتبــط بالدرجــة التــي يثــق بهــا االفـراد بعضهــم البعــض وان اســتخدام مثــل هــذه المواقــع مناســب
للحفــاظ علــى الروابــط االجتماعيــة  ،وان الثقــة بيــن االفـراد مــن اهــم مؤشـرات قيــاس رأس المــال االجتماعــي،
وكذلــك االشــتراك فــي االنشــطة المختلفــة علــى المواقــع االجتماعيــة مــع مختلــف االف ـراد وكثافــة اســتخدام
مواقــع الشــبكات االجتماعيــة والتــردد عليهــا.
ولكــن االختــاف يكمــن فــي انـواع الروابــط االجتماعيــة  ،تؤكــد ان مواقــع الشــبكات االجتماعيــة تحافــظ
علــى الروابــط القويــة(  )Strong tiesالقائمــة بيــن االفـراد  ،ومــن الممكــن انشــاء روابــط ضعيفــة( Weak
 )tiesمــن خــال الروابــط القويــة تؤكــد علــى ان مواقــع الشــبكات االجتماعيــة هــي للحفــاظ علــى الروابــط
الضعيفــة( )Weaktiesبيــن االفـراد الذيــن ال يعرفــون بعضهــم البعــض مســبقا ،وان هــذه المواقــع ال تزيــد مــن
الروابــط القويــة بيــن االف ـراد  ،وانهــا ال تدعــم تلــك الروابــط القويــة  ،وان مواقــع الشــبكات االجتماعيــة تزيــد
مــن الروابــط الضعيفــة بشــكل كبيــر وتحافــظ وتنشــئ هــذه الروابــط مــا يعــرف  Bridgingوهــو رأس المــال
االجتماعــي العابــر الــذي ينتــج مــن الروابــط الضعيفــة بيــن اافـراد الذيــن ال يعرفــون بعضهــم البعــض مســبقا.

جملة الباحث اإلعالمي
العدد ( ) 45 - 44

14

االتصال التفاعلي في البيئة الحديثة

أ.د عبد االمير مويت الفيصل

تحديد المصطلحات
اوالً  :رأس المال االجتماعي
علــى الرغــم مــن كث ـرة مــا يكتــب اآلن ،ومــا كتــب خــال العقديــن األخيريــن مــن القــرن الماضــي عــن
مفهــوم رأس المــال االجتماعــي ،لــم يفلــح العلمــاء والباحثــون فــي التوصــل إلــى تعريــف واحــد يمكــن الركــون
ضمنــا إلــى غموضــه مــن ناحيــة ،واتســاع مجالــه
إليــه وتحديــد العناصــر المكونــة لذلــك المفهــوم ممــا يشــير
ً
مــن ناحيــة أخــرى ،فبعــض العلمــاء يــرون أن رأس المــال االجتماعــي يتألــف مــن مجمــوع أنمــاط العالقــات
التــي يرتبــط بهــا الفــرد والتــي يســتطيع اإلفــادة منهــا واســتخدامها أو توظيفهــا لمصلحتــه ،فــي حيــن ينظــر إليــه
معينــا
آخــرون علــى أنــه مجموعــة مــن اآلليــات التــي عــن طريقهــا يمكــن لجماعــة معينــة أن تتخــذ لنفســها نم ً
طــا ً
ضمنــا اســتبعاد الجماعــات األخــرى بصــرف
مــن القيــم والســلوك تنفــرد بــه وتفرضــه علــى أعضائهــا ،ممــا يعنــي
ً
النظــر عــن طبيعتهــا أو وظيفتهــا فــي البناءاالجتماعــي ،وهنــاك مــن يذهــب أبعــد مــن ذلــك فيعــد مالمــح الحيــاة
ّكلهــا أشــكاال مــن رأس المــال االجتماعــي ،فــي الوقــت الــذي يــرى فيــه بعضهــم اآلخــر أن المفهــوم مبهــم وشــديد
المرونــة واالتســاع والتجريــد ،ويــدور حــول شــيء غيــر ملمــوس وغيــر عيانــي ،وال يمكــن فهمــه إال فــي ضــوء
الســياق االجتماعــي(.)1
رأس المــال االجتماعــي هــو مصطلــح -يــدل علــى قيمــة العالقــات االجتماعيــة وفعاليتهــا ودور التعــاون
والثقــة فــي تحقيــق األهــداف االقتصاديــة .ويســتعمل المصطلــح فــي العديــد مــن العلــوم االجتماعيــة لتحديــد
أهميــة جوانبــه المختلفــة .وبمفهــوم عــام ،فــإن ال ـرأس مــال االجتماعــي هــو الركي ـزة األســاس للعالقــات
االجتماعيــة ويتكــون مــن مجمــوع الفوائــد التــي يمكــن تحقيقهــا مــن خــال التعــاون مــا بيــن أف ـراد وجماعــات
مجتمــع مــا وتفاضليــة التعامــل معــه .
يعــرف ديفيــد بوتنــام رأس المــال االجتماعــي بانــه الركيـزة األســاس لـرأس المــال االجتماعــي تكمــن فيمــا
تحملــه الشــبكات االجتماعيــة مــن قيمــة .وهنــا فــإن رأس المــال االجتماعــي يشــير إلــى القيمــة المجتمعــة
لــكل مــن «الشــبكات االجتماعيــة» ورغبــة كل مــن هــذه الشــبكات فــي مســاعدة بعضهــا البعــض).)2
كمــا يشــير رأس المــال االجتماعــي إلــى كل مــن المؤسســات والعالقــات والعــادات التــي تشــكل حجــم
التفاعــات االجتماعيــة داخــل المجتمــع ونوعيتهــا ،وهنــاك أدلــة مت ازيــدة تشــير إلــى أن التماســك االجتماعــي
أم ـ اُر محــور ُي للمجتمعــات لتنهــض اقتصاديــا واجتماعيــا وتحافــظ علــى اســتم اررية التنميــة .
ـات مختلفـ ُة للمصطلــح ،اال أنهــم جميعــا يجمعــون حــول فكـرة أساســية وهــي أن
بالرغــم مــن وجــود تعريفـ ً
لل أرســمال االجتماعــي قيمــة تؤثــر علــى عالقــة الفــرد المجموعــة .

ثانيا  :االتصال التفاعلي
ينظـ ًـر علمــاء االتصــال إلــى مفهــوم االتصــال التفاعلــي إلــى انــه مركــب أو وســيلة ترحــل مــن خاللهــا
وبوســاطتها عمليــات التفاعــل فــي المجتمــع ،وهــذه الظاه ـرة ال ت ــعد كونهــا تمثــل عمليــة اجتماعيــة،
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فاالتصــال( ،)Communicationيجســد أي شــكل مــن أشــكال الممارســة االجتماعيــة فــي بنائهــا لــأدوار
والرســائل والمقاصــد ،لقــد عمــل الغــرب علــى االســتعانة باالتصــال لتحقيــق أهــداف سياســية واقتصاديــة
واجتماعيــة  ،وكان توظيــف االتصــال مــن أبــرز األنشــطة للغــرب فــي توجهــه نحــو العــرب  ،مثلمــا أول مــن
أنشــأ هيئــات االتصــال عنــد دخولــه هــذه األقطــار(. )3
كمــا يمكــن تعريفــه علــى أنــه مجمــوع الرســائل التــي يبثهــا االفـراد عامــة باتجــاه الجمهــور ،باالعتمــاد علــى
بعض القنوات والدعائم كالخطب العمومية ح ـوارات ،رسائل وملصقات ومنشورات(.)4
وعرفه(  )Gazeneuve2014على انه مجموع أنظمـة العالقات التفاعلية وشبكة المعلومات المنقولة
التــي تربــط بيــن مختلــف أالطـراف االجتماعيــة الســيما بيــن االف ـراد المكونيــن للفضــاء التفاعلــي مــن فاعليــن
ومختصين في اإلتصـال والجمهـور ،قصد تبادل المعلومات واآلراء  ,فضال عن كون مجال االتصال التفاعلي
يطرح موضوعات متعددة للبحث ،فإنه مح ــل أس ــاليب عدي ــدة للتحلي ــل والتفسير والمعالجة ،وهو أيضا ليس
مقصو ار على الباحثين والمختصين بل يشكل أيضا من بين المحـاور األساسـية المطروحة للنقاشات المثارة(.)5

نشأة مفهوم رأس المال االجتماعي

يختلــف الباحثــون فــي المرحلــة الزمنيــة التــي ظهــر فيهــا هــذا المفهــوم ِ ،إذ يؤكــد بورتــس( )Portes
ـكار أو مضاميــن جديــدة علــى الرغــم مــن ذيوعــه فــي الســنوات األخي ـرة مــن
أن المصطلــح ال يتضمــن أفـ ًا
القــرن العشـرين ،فتلــك المشــاركة واالندمــاج االجتماعــي ،ومــا قــد يترتــب علــى وجودهمــا مــن إيجابيــات سـواء
علــى مســتوى الفــرد أو المجتمــع ،هــي أفــكار رئيســة وأصيلــة الوجــود فــي الفكــر االجتماعــي ،وآليــة لمواجهــة
مخالفــة القواعــد االجتماعيــة ،كمــا يمكــن مالحظتهــا فــي أعمــال (ماركــس) عندمــا تحــدث عــن كيفيــة نشــأة
رأس المــال ،مــن خــال العالقــة الجدليــة بيــن البرجوازيــة والبروليتاريــا داخــل عمليــات إنتــاج الســلع(. )6
ويلمــس الربــط بيــن المفهوميــن أيضــا مــن خــال مــا قالــه ريشــارد وود(  )Richard Woodالــذي يعتقــد
أن رأس المــال االجتماعــي يشــكل تركيبــا لتحليــل مجتمــع الشــبكات «مفهــوم رأس المــال االجتماعــي لتحليــل
جــذور التواصــل االجتماعــي  ،ويبــذل الجهــد لتصويــر كل الفائــدة والحــدود ل ـرأس المــال االجتماعــي كونــه
يشــكل تركيبــا لتحليــل المجتمــع المدنــي»(.)7
الجــدل حــول ارتبــاط االتصــال التفاعلــي بفك ـرة رأس المــال االجتماعــي لــم يظهــر إال حديثــا خــال
حقبــة التســعينيات ,ويعــزو كثيــر مــن الكتّــاب ظهــور هــذا النــوع مــن الجــدل إلــى مقالــة بوتنــام المنشــورة عــام
 1995بعنـوان «اللعــب المنفــرد للبولنــج :تدهــور رأس المــال األمريكــي االجتماعــي» .ويــرى كل مــن مانفــرد
ســتيغر وديفيــد شــولتز وســكوت ماكليــن(  )Manfred Steger. David Schultz. Scott Mcleanأن
َّشــر بعهــد جديــد مــن الجــدل حــول التفاعــل
مــا تضمنــه مقــال بوتنــام حــول مفهــوم رأس المــال االجتماعــي ب ّ
بيــن االفـراد والمشــاركة السياســية .ووجــدوا أن «اســتعارة روبــرت بوتنــام المجازيــة الجذابــة مــن أجــل التحــرر
المدنــي فــي أمريكيــا «،لعــب البولنــج المنفــرد» تمثــل آخــر مرحلــة مــن االفتتــان الجديــد للمجتمــع المدنــي» .أن
رأس المــال االجتماعــي بالنســبة لبوتنــام هــو« :العــدد القابــل للقيــاس وكثافــة االرتباطــات وعضويــات المجتمــع
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اإلنسانـ ــي التــي تربطنــا فــي المجتمــع المدنــي»(.)8
الفكرة األساس التي سعى بوتنام أن يوصلها من خالل اللعب المنفرد للبولنج هي أن هناك دالئل على
بداية انهيار «رأس المال االجتماعي األمريكي» ،فهو يحاول إثبات فكرته عن طريق ما أورده من مؤشرات تدل
على أن الشعب األمريكي أصبح انخراطه في الشبكات االلكترونية االجتماعية والسياسية في ارتفاع مستمر .

نظرية رأس المال االجتماعي والتفاعل االتصالي
يتفــق معظــم الباحثيــن علــى أن تطــور مفهــوم رأس المــال االجتماعــي جــاء عــن طريــق ثالثــة مــن
العلمــاء الذيــن كان لهــم الفضــل فــي تقديمــه للجــدل النظــري ،وهــم بييــر بورديــو  Pierre Bourdieuوجيمــس
كوليمــان  Games Colemanوروبــرت بوتنــام , Robert Putnamأن مــا طرحــه هـؤالء العلمــاء الثالثــة
يمثــل تيــا ار مســيط ار  dominant strainفــي نظريــة رأس المــال االجتماعــي ،ويعكــس فــي الوقــت ذاتــه
نمطين من الرؤى السوســيولوحية لهذا المفهوم ،النمط النقدي الذي يكشــف الالمســاواة االجتماعية والصراع
القائــم فــي المجتمــع وهــذا مــا تمثلــه أطروحــات بورديــو ،والنمــط الوظيفــي التكاملــي الــذي يركــز علــى االتســاق
وااللتـزام بالمعاييــر ،ويمثلــه كل مــن كوليمــان وبوتنــام(.)9
ولذلــك يقــرر «بورديــو» أن رأس المــال االجتماعــي هــو رأس مــال مــن العالقــات القويــة الــذي يمنــح
األفـراد دعمــا مهمــا وقــت الحاجــة ،إن العالقــات القويــة تخلــق الســمعة الطيبــة والشــرف بيــن أعضــاء الجماعــة،
ومــن ثــم تكــون أكثــر فاعليــة فــي بنــاء الثقــة واســتدامتها ،إن أعضــاء الجماعــة يمنحــون األمــن بعضهــم بعضــا،
ويتــم الحفــاظ علــى العالقــات االجتماعيــة بيــن أعضــاء الجماعــة مــن خــال عمليــات االتصــال التفاعلــي
()10
كمــا تعمــل علــى اعتمادهــا ومأسســتها اجتماعيــا . Socially
ويعتمــد حجــم رأس المــال االجتماعــي الــذي يتحصــل عليــه فاعــل معيــن علــى حجــم شــبكة العالقــات
التــي يمكنــه إدارتهــا بكفــاءة  ،ويعتمــد كذلــك علــى كــم رؤوس األمـوال األخــرى كـرأس المــال الثقافــي والرمــزي
واالقتصــادي التــي يمتلكهــا الفاعلــون اآلخــرون المشــاركون فــي شــبكة العالقــات(. )11
وتســتلزم عمليــة إعــادة إنتــاج رأس المــال االجتماعــي حــدا أدنــى مــن التجانــس الموضوعــي بيــن أعضــاء
الجماعــة ،كمــا تســتلزم جهــدا متواصـاً للحفــاظ علــى تماســك الجماعـ ًة وتضامنهــا ،وتســتلزم كذلــك مزيدامزيــداً
من االدراك والوعي المتبادل ًبين أعضاء الجماعة أيا كان شكلهاأسرة – أمة – جماعة أو حزبا سياسيا(.)12
يتضــح أن برديــو يؤكــد علــى أن مفهــوم رأس المــال االجتماعــي يشــير الــى المـوارد التــي يمتًلكهــا األفـراد
س ـواء أكانــت م ـوارد كميــة أو كيفيــة  ،والتــي يمكــن أن تســتخدم بطريقــة إســتراتيجية للحصــول علــى م ازيــا
ومـ ـوارد أخــرى -إقتصاديــة علــى وجــه الخصــوص _ ولذلــك فــإن رأس المــال االجتماعــي يمثــل قــوة تســاعد
علــى خلــق م ازيــا اجتماعيــة للفاعليــن وترســيخها(.)13
تكشــف رؤيــة «بورديــو» لـرأس المــال االجتماعــي إذن عــن أن قــدرة الفــرد علــى الوصــول إلــى مـوارد عبــر
«رأس المــال االجتماعــي» تعتمــد علــى شــبكة عالقاتــه االجتماعيــة ( معارفــه وانتماءاتــه المختلفــة وعضويتــه
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فــي روابــط ومؤسســات مختلفــة) ،وقــوة هــذه العالقــات وثباتهــا والم ـوارد المتواف ـرة لشــبكة العالقــات التــي
يقيمهــا الفــرد .وهــذا ال يعنــي أن الفــرد يــرث هــذه الشــبكة مــن العالقــات دون تدخــل أو جهــد منــه ،صحيــح
دور فــي تحديــد ســعة هــذه
أن الظــروف الموضعيــة تحــدد إطــار الممكــن لشــبكة هــذه العالقــات ،لكــن للفــرد ًا
العالقــات (واســتم ارريتها االنتمــاء أو عــدم االنتمــاء ألحـزاب أو نقابــات أو نـو ٍاد وجمعيــات ،)،لكــن ليــس كل
العالقــات ودرجــة تأثيرهــا وثباتهــا خاضعــة الختيــار الفــرد(.)14

أنواع رأس المال االجتماعي
فــي ســياق توصيفــه األن ـواع المختلفــة مــن رأس المــال ،يذكــر «بورديــو» أن هنــاك ثالثــة أن ـواع خــاف
رأس المــال االقتصــادي:
1.1رأس المــال الثقافــي  cultural capitalالــذي يتشــكل ممــا يمنحــه التعليــم والتدريــب مــن مهــارات
ومعرفــة وامتيــازات وتوقعــات ومكانــة اجتماعيــة مــن خــال مواقــع االنترنيــت  ،ولــذا لــم ينظــر بورديو
للمــدارس والجامعــات و االكاديميــات و التواصــل عــن بعــد ِب َعدهــا مواقــع لتوزيــع رأس المــال
الثقافــي ،بقــدر مــا رأي فيهــا مواقــع لمنــح شــرعية لــرأس المــال الثقافــي للطبقتيــن الوســطى والعليــا .
ويوجــد رأس المــال الثقافــي فــي صــور متعــددة ،فقــد يكــون مجموعــة مــن القــدرات والخصائــص
الدائمــة Durable qualitiesالمتمثلــة  Internalizedداخــل الفــرد كالمعرفــة والمهــارات المختلفــة ،وقــد
يتمثــل فــي الســلع الثقافيــة كالكتــب واللوحــات الفنيــة ،ويتمثــل كذلــك فــي األلقــاب والشــهادات العلميــة(.)15
2.2رأس المــال الرمــزي  symbolic capitalويقصــد بــه المــوارد المتاحــة للفــرد نتيجــة امتالكــه
ســمات محــددة كالشــرف  Honorوالهيبــة  Prestigeوالســمعة الطيبــة  renownوالســيرة الحســنة
 reputationوالتــي يتــم إدراكهــا وتقويمهــا مــن جانــب أفــراد المجتمــع ويعــد رأس المــال الرمــزي
مصــدرا للســلطة ،حيــث يمنــح صاحبــه مكانــة اجتماعيــة فــي الجماعــة التــي ينتمــي إليهــا ،و يصبــح
رأي مســموعُ ،ويتــوزع رأس المــال الرمــزي علــى رؤوس األمــوال األخــرى.
للشــخص كلمــة أو ُ

3.3رأس المــال االجتماعــي وهــو موضــوع اهتمامنــا فــي هــذا الســياق ،فيعرفــه بورديــو بأنــه كــم المــوارد
الواقعيــة أو المحتملــة التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن خــال امتــاك شــبكة مــن العالقــات االفتراضيــة
الدائمة المرتكزة على الفهم والوعي المتبادل  ،وذلك في إطار االنضواء تحت لواء جماعة معينة ،
فاالنتماء لجماعة ما يمنح كل عضو من أعضائها سنداسنداً  backingمن الثقة واألمان الجماعي(.)16

ابعاد رأس المال االجتماعي واالتصال التفاعلي
•البعــد األول  :مفهــوم رأس المــال االجتماعــي وهــو الجماعــات عبــر الشــبكات ،علــى مــدى مشــاركة
الفــرد فــي األشــكال المختلفــة مــن المنظمــات والشــبكات غيــر الرســمية.
•البعــد الثانــي  :العقــل الجمعــي والتعــاون ،مــدى قــدرة األفــراد علــى العمــل مــع اآلخريــن فــي مجتمعاتهــم
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من خالل المشــروعات المشــتركة عبر مواقع افتراضية.
•البعــد الثالــث  :المعلومــات واالتصــال ،والوســائل التــي يمكــن مــن خاللهــا أن يصــل الفــرد إلــى
المعلومــات التــي ترتبــط بظــروف حياتــه واالخريــن .
•البعــد الرابــع  :االندمــاج والتماســك االجتماعــي ،وتحديــد طبيعــة الفــروق واالنقســامات واآلليــات التــي
تجــري بوســاطتها الســيطرة عليــه .
•البعــد الخامــس  :التمكيــن والفعــل السياســي ،ضــرورة تمكيــن األفــراد إلــى الحــد الــذي يســمح لهــم
بالســيطرة والتحكــم فــي العمليــات التــي تؤثــر تأثيــراً مباشــر فــي رفاهيتهــم(.)17

تكنولوجيا االتصال والمعلومات ورأس المال االجتماعي
ان ظهــور تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــال قــد أدت دو ار فــي الحفــاظ علــى رأس المــال االجتماعــي،
حيــث ان الوســائل التقليديــة تحافــظ بــا شــك علــى رأس المــال االجتماعــي  ،ولكــن الوســائل الحديثــة قــد
وســعت هــذا النطــاق نظ ـ ار لطبيعتهــا المفتوحــة فــي الربــط بيــن اف ـراد بيئــات مختلفــة ،فهنــاك عالقــة ايجابيــة
تربــط بيــن اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت واالندمــاج فــي الشــبكات االجتماعيــة المتنوعــة وقــدرة
هــذه الوســائل علــى الحفــاظ وتشــكيل رأس المــال االجتماعــي(.)18
ان وســائل التكنولوجيــا االتصــال والمعلومــات كل منهــا لهــا دور فــي رأس المــال االجتماعــي  ،إذ
ان االنترنــت يكــون صداقــات جديــدة  ،فهــو يبنــي رأس المــال االجتماعــي العابــر ل ـ Bridging Social
 ،Capitalامــا الهاتــف المحمــول فهــو يحافــظ علــى العالقــات والروابــط الســائدة فهــو يحافــظ علــى رأس المــال
االجتماعــي ال اربــط .)19(Bonding Social Capital
وبالتالــي يمكــن النظــر للهاتــف المحمــول علــى انــه اداة مســاعدة فــي تغذيــة رأس المــال االجتماعــي امــا
االنترنــت فهــو اداة اساســية لـرأس المــال االجتماعــي(.)20
ان التطــور الس ـريع فــي تكنولوجيــا االتصــال والمعلومــات قــد يجعــل فــي بعــض االحيــان مــن الصعــب
البحــث عــن رأس المــال االجتماعــي ،كمــا ان المجتمعــات االفتراضيــة علــى االنترنــت الهــدف منهــا البحــث
عــن رأس المــال االجتماعــي وتكوينــه ،حيــث انــه يعــود بفوائــد ايجابيــة علــى حيــاة االف ـراد ،وان تكنولوجيــا
االتصــال والمعلومــات اصبحــت ذات شــعبية واســعة وكبيـرة الســيما فــي الحقبــة االخيـرة  ،كمــا انهــا تشــترك
فــي العديــد مــن الخصائــص وتســاعد االف ـراد علــى ســهولة التنقــل بيــن المجتمعــات المتشــابكة والمتنوعــة.
ان الهاتــف المحمــول اداة مســاعدة جيــدة ل ـرأس المــال االجتماعــي وانــه ُي َعــد اداة لقيــاس التفاعــل بيــن
رأس المــال االجتماعــي وتكنولوجيــا االتصــال والمعلومــات  ،كمــا ان اســتخدامه يؤثــر علــى رأس المــال
االجتماعــي للمشــاركين فــي االنشــطة االجتماعيــة  ،ويتخطــى الزمــان والمــكان والســياق المحيــط بالفــرد(.)21
ان اســتخدام تكنولوجيــا االتصــال والمعلومــات يمكــن ان يكــون مفيــدا فــي بنــاء رأس المــال االجتماعــي
جملة الباحث اإلعالمي
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،وايضــا زيــادة رأس المــال االجتماعــي ال اربــط  Bonding Social Capitalمــن خــال وظائــف االتصــال
 Communication Functionوزيــادة رأس المــال االجتماعــي العابــر Bridging Social Capital
مــن خــال وظائــف المعلومــات  Information Functionوان انتشــار تكنولوجيــا االتصــال والمعلومــات
يســاهم بشــكل كبيــر فــي خلــق رأس المــال االجتماعــي بيــن االفـراد ،وبالتالــي بنــاء المجتمــع  ،ويعــد رأس المــال
االجتماعــي احــد منافــع تكنولوجيــا االتصــال والمعلومــات(.)22

إجراءات البحث

مــن اجــل تحقيــق إجـراءات البحــث الحالــي ،كان البــد مــن تحديــد مجتمــع البحــث واختيــار عينــة ممثلــة
لــه ،وبنــاء أداة لقيــاس رأس المــال االجتماعــي وعالقتــه باالتصــال التفاعلــي ،تتســم بالصــدق والثبــات والقــدرة
علــى التمييــز ،ومــن ثــم تطبيقــه علــى عينــة البحــث المختــارة ،واســتخدام الوســائل اإلحصائيــة المناســبة لتحليــل
البيانــات ومعالجتهــا ،وفــي مــا يأتــي وصــف لتلــك اإلجـراءات.

عينة البحث

تضمنــت عينــة البحــث الحالــي طلبــة البكالوريــوس فــي الجامعــة المســتنصرية الد ارســات الصباحيــة فــي
كليات اآلداب و التربية و الصيدلة والهندسة واالدارة واالقتصاد من كال الجنسين .وقد بلغ حجمه ()500
طالـ ٍ
ـب تــم اختيارهــم بطريقــة العينــة العش ـوائية حيــث قــام الباحــث باختيــار(  )5كليــات بطريقــة عش ـوائية ثــم
تــم اختًيــار عــدد أف ـراد العينــة المطلوبــة مــن كل قســم والبالغــة(  )100طالــب(  )50ذكــور و( )50إنــاث
بطريقــة العينــة الطبقيــة العشـوائية ذات التوزيــع المتســاوي وأصبــح العــدد الكلــي للعينــة بعــد التطبيــق( )500
منهــم( )250طالــب و(  )250طالبــة  ،والجــدول( )1يوضــح ذلــك.
الجــدول(  )1يوضــح توزيــع عينة البحث
الكلية

الذكور

االناث

المجموع

اآلداب

50

50

100

التربية

50

50

100

الصيدلة

50

50

100

الهندسة

50

50

100

االدارة واالقتصاد

50

50

100

المجموع

250

250

500

ولعــدم توافــر أدوات جاهـزة لقيــاس المتغيـرات فــي هــذا البحــث فقــد قــام الباحــث ببنــاء االداة وفيمــا يأتــي
اســتعراض لم ارحــل بنــاء كل أداة:
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إعداد فقرات المقياس
ً -1

•اوالً :تكــون المقيــاس الحالــي مــن مكونيــن ،األول قــام الباحــث بتصميــم اســتمارة مكونــة مــن (عشــر
فقــرات) كل فقــرة تحتــوي علــى عــدد مــن البدائــل وبإمــكان المســتجيب ان يختــار اكثــر مــن بديــل.
•ثانيــا  :لغــرض اعــداد فقــرات مقيــاس رأس المــال االجتماعــي وعالقتــه باالتصــال التفاعلــي اطلــع
الباحــث علــى عــدد مــن المقاييــس التــي أعـ ّـدت لهــذا الغــرض وهــي:

أ  -مقيــاس دول نيــه (  )Nie .N 2001حــول رأس المــال االجتماعــي مــن خــال االنترنيــت و يتكــون
مــن عشــر فقــرات .
ب -مقيــاس (دونــات وبويــد  )Donath & Boyed2014مقيــاس رأس المــال االجتماعــي مكــون مــن
 13فقــرة طبــق علــى طلبــة الجامعــة .
ت  -مقيــاس (ســيندي رويــال  )Cindy,Royal2008( )2008والمتكــون مــن  12فقــرة طبــق علــى
طلبــة الجامعــة.
وعلــى الرغــم مــن اطــاع الباحــث علــى مقاييــس عــدة فانــه لــم يتبـ ُّـن أي مقيــاس بــل قــام ببنــاء مقيــاس رأس
المال االجتماعي واالتصال التفاعلي لألســباب اآلتية:
1.1إن قسماً من هذه المقاييس غير واضح في اعطاء الدرجات ألوزان بدائلها .
2.2إن قسماً منها يقيس أساليب مختلفة ال تتناسب مع البحث الحالي.
3.3إن بعضــا مــن هــذه المقاييــس وإن كانــت قريبــة فــي مضمونهــا مــن رأس المــال االجتماعــي إال انهــا ال
البحــث الحالــي .
تشــترك فــي مضمــون ً
فضالً عن أن جميع المقاييس التي ذكرت بعيدة نوعاً ما عن البيئة االجتماعية للبحث الحالي.

 -2صياغة فقرات المقياس

مــن أجــل قيــاس رأس المــال االجتماعــي وعالقتــه باالتصــال التفاعلــي الــذي تضمنتــه الد ارســة الحاليــة
وجــد أن مــن الضــروري بنــاء مقيــاس لقيــاس هــذا المتغيــر  ،وبعــد االطــاع علــى بعــض األدبيــات والد ارســات
الســابقة مــن الد أرســات األجنبيــة والعربيــة التــي جــرى االطــاع عليهــا فــي فقــد تمكــن الباحــث مــن بنــاء اســتمارة
المعلومــات ومقيــاس لقيــاس رأس المــال االجتماعــي واالتصــال التفاعلــي اذ لــم يجــد الباحــث مــن المقاييــس
المذكــورة مــا يقيــس ظاه ـرة البحــث الحالــي علــى وفــق النظريــة المتبنــاة وقــد أتيــح للباحــث القيــام بتصميــم
اســتمارة مكونــة (عشــر فقـرات ) ومقيــاس مكــون مــن(  )22فقـرة لقيــاس رأس المــال االجتماعــي واالتصــال
التفاعلــي(  )11فق ـرة تقيــس رأس المــال ابتــداء مــن(  )11-1و( )11فق ـرة تقيــس االتصــال التفاعلــي مــن(
 )22-12لــدى طلبــة الجامعــة ,بمــا يتــاءم مــع النظريــة المعتمــدة و جــرى عــرض المقيــاس علــى مجموعــة
جملة الباحث اإلعالمي
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مــن المتخصصيــن فــي االعــام وعلــم االجتمــاع وعلــم النفــس للحكــم علــى مــدى صالحيتــه ومعرفــة مــدى
مالءمتــه ألفـراد عينــة البحــث * ،واعتمــدت الفقـرات التــي حصلــت علــى نســبة  %80فأكثــر مــن موافقــة الســادة
المتخصصيــن والجــدول(  )2يوضــح ذلــك.

* المحكمون
1.1ا .د خليل ابراهيم

كلية االداب

جامعة بغداد

2.2ا .د علي الشمري

كلية االعالم

جامعة بغداد

3.3ا .د حسن السوداني

كلية االتصال

جامعة الدانمارك العربية

4.4ا .د احمد عبدالمجيد

كلية االعالم

جامعة بغداد

5.5ا م د سهام حسن الشجيري

جامعة بغداد

كلية االعالم

الجــدول(  )2آراء الخبـراء فــي صالحيــة فقـرات اســتمارةومقياس رأس المــال االجتماعــي واالتصــال التفاعلي
ارقام فقرات االستمارة
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
ارقام فقرات المقياس

الموافقون
النسبة

التكرار

%90

10
الموافقون
التكرار

النسبة

20, 19 , 18 , 13 , 12, 7 , 6, 1

8

%90

, 17 , 16 , 11 , 2,3,4

6

%85

22 , 21 ,15 , 14 , 10 , 9 ,5,8

8

%80

التطبيق األولي ألداة البحث

قــام الباحــث بتطبيــق االســتمارة والمقيــاس علــى عينــة اســتطالعية مــن طلبــة الجامعــة المســتنصرية كليــة
االدارة واالقتصاد قسم ادارة االعمال في المرحلة الثالثة والبالغ عددهم(  )40طالبا وطالبة بواقع(  )20من
االناث و( )20من الذكور لمعرفة مدى االستجابة لفقرات المقياس من حيث وضوحها ومدى ًمالئمة صياغتها
فاعلية بدائله وقد قام الباحث بمناقشة أفراد العينة من حيث وضوح التعليمات والفقرات ,
فضالً عن معرفة
ً
إذ لم يستفسر عنها احد من الطلبة  ,كما وجد انه ليس هناك بديل من البدائل الخاصة باالستمارة والمقياس
ال يتسم بالوضوح و جرى حساب الوقت المناسب لإلجابة عن المقياس الذي بلغ مداه(  )15 -12دقيقة.

تحليل ِ
الفقرات.Items Analysis :

جملة الباحث اإلعالمي
العدد ( ) 45 - 44
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تعــد عمليــة تحليــل الفقـرات خطــوة مهمــة وأســاس فــي بنــاء أي مقيــاس  ,وأن الهــدف مــن هــذا التحليــل هــو
اإلبقاء على الفقرات المميزة وهي الفقرات الجيدة في المقياس .ويعد أسلوب المجموعتين المتطرفتين وعالقة
درجة الفقرة بالدرجة الكلية (معامل االتساق الداخلي) إجراءين مناسبين في تحليل الفقرات لجأ اليهما الباحث.
الجــدول(  )3معامــات تمييــز فقـرات مقيــاس رأس المــال االجتماعــي بأســلوب المجموعتيــن المتطرفتين
ت
الفقرات

المجموعة العليــا
المتوسط

االنحراف المعياري

المجموعة الدنيـــا
المتوسط

االنحراف المعياري

القيمة التائية
المستخرجة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

4.81
4.70
4.70
3.96
2.56
4.59
4.07
4.70
4.16
3.19
4.46

0.54
0.69
0.63
1.18
1.66
0.77
0.96
0.57
1.19
1.63
0.87

3.66
3.10
3.33
3.34
1.47
3.13
2.56
2.75
2.47
1.82
2.84

1.17
1.23
1.28
1.10
0.97
1.13
0.99
1.15
1.21
1.14
1.01

10.355
13.089
11.158
4.466
6.557
12.359
12.642
17.669
11.490
7.947
14.027

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

4.68
4.75
3.44
3.96
4.86
4.27
4.30
4.11
4.59
4.17
3.81

0.92
0.59
1.67
1.17
0.40
0.97
1.07
0.92
0.86
1.30
1.35

3.30
3.34
2.27
2.54
3.16
2.47
2.63
2.30
2.76
2.39
2.22

1.58
1.24
1.41
1.17
1.27
1.19
1.30
0.93
1.26
1.33
1.25

8.737
11.883
6.195
9.876
14.704
13.477
11.445
16.043
13.894
11.061
9.981

ب -عالقة الفقرة بالمجموع الكلي (طريقة االتساق الداخلي .)Internal Consistency Method
يعــد هــذا األســلوب مــن أكثــر األســاليب اســتعماالً فــي تحليــل الفق ـرات للمقاييــس  ،وذلــك لمــا يتصــف
بــه مــن تحديــد مــدى تجانــس فقـرات المقيــاس فــي قيــاس الظاهـرة فضـاً عــن أن هــذا األســلوب يهتــم بمعرفــة
مســار كل فق ـرة مــن فق ـرات المقيــاس باالتجــاه الــذي يســير فيــه المقيــاس عامــة  ،كمــا أن هــذا األســلوب
يفتــرض إن الدرجــة الكليــة للمقيــاس تعــد معيــا ار لصدقــه ممــا يشــير إلــى وجــود عالقــة حقيقيــة بيــن الفق ـرة
تباطيــة بيــن كل فقـرة مــن فقـرات المقيــاس والدرجــة الكليــة لــه يشــير
والمقيــاس كلــه  ،إذ أن ارتفــاع العالقــة االر ً
جملة الباحث اإلعالمي
العدد ( ) 45 - 44
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إلــى انتمــاء هــذه الفق ـرة إلــى المقيــاس ومــن ثــم الحصــول علــى مقيــاس متجانــس الفق ـرات( ،)23والجــدول()4
يوضــح معامــات ارتبــاط كل فق ـرة بالدرجــة الكليــة للمقيــاس .
جــدول(  )4يوضــح معامــات ارتبــاط كل فقــرة بالدرجــة الكليةلمقيــاس رأس المــال االجتماعــي واالتصــال التفاعلي
رقم
الفقرة

معامل ارتباط
الفقرة بالدرجة الكلية

القيمة
التائية

رقم
الفقرة

معامل ارتباط
الفقرة بالدرجة الكلية

القيمة
التائية

1
2
3
4

0,514
0,563
0,139
0,224

11,95
13,6
2,8
4,59

12
13
14
15

0,275
0,400
0,445
0,415

5,71
8,7
9,92
9,1

5
6
7

0,379
0,543
0,284

8,18
12,9
5,91

16
17
18

0,117
0,339
0,191

2,34
7,2
3,87

8

0,243

4,99

19

0,371

7,97

9
10

0,314
0,283

6,6
5,88

20
21

0,285
0,223

5,93
4,57

11

0,391

8,48

22

0,297

6,2

القيمة الجدولية( )96,1عند مستوى داللة(  )0.05وبدرجة حرية ( .)498

• مؤشرات الصدق( )Validity
يشير الصدق إلى خاصية األداة في قياس ما تستهدف قياسه  ،وهو من أهم الشروط التي يجب توافرها
في بناء المقاييس واالختبارات النفسية  ,وهناك أساليب عدة لتقدير صدق األداة  ،بحيث يمكن الحصول
فــي بعــض الحــاالت علــى معامــل صــدق كمــي وفــي الحــاالت األخــرى يتــم الحصــول علــى صــدق كيفــي.
تــرى انســتازي(  )1967 ,Anastasiأن المقيــاس الصــادق هــو المقيــاس الــذي يحقــق الوظيفــة الــذي
يعــد مــن أجلهــا .ويحــدد نانلــي(  )1970 ,Nunnallyأن المقيــاس يعــد صادق ـاً إذا كان يقيــس مــا أعــد
لقياســه(.)24

الصدق الظاهري Face Validity :
تــم التوصــل الــى الصــدق الظاهــري عــن طريــق حــكام متخصصيــن للحكــم علــى درجــة قيــاس المقيــاس
للســمة المقاســة وقــد يتصــف الحكــم بدرجــة مــن الذاتيــة لذلــك يعطــى االختبــار ألكثــر مــن محكــم وهــذا األجـراء
قد اتفق مع ما أشار اليه ايبل  Ebelان وسيلة اللجوء الى الصدق الظاهري هو قيام عدد من المحكمين
و المتخصصيــن بتقديــر مــدى تمثيــل فقـرات االختبــار للصفــة المـراد قياســها  .وقــد حقــق الباحــث هــذا النــوع
جملة الباحث اإلعالمي
العدد ( ) 45 - 44
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مــن أنـواع الصــدق وأشــير اليــه فــي الملحــق حصلــت موافقــة المحكميــن علــى فقـرات المقيــاس جميعهــا .

الثبات Reliability :

ُيشــير الثبــات إلــى االتســاق  Consistencyفــي الدرجــات التــي يحصــل عليهــا األشــخاص أنفســهم
عندمــا ُيعــاد االختبــار فــي مناســبات مختلفــة ,أو بمجموعــات مختلفــة مــن فقـرات متكافئــة أو فــي ظــل ظــروف
فحــص متغيـرة أخــرى .وهــذا المفهــوم للثبــات يشــكل أســاس احتســاب خطــأ المقيــاس وبوســاطته يمكــن التنبــؤ
بمــدى التذبــذب محتمــل الحصــول فــي مفــردة درجــة الفــرد علــى أنهــا نتيجــة ليســت ذات عالقــة بالخاصيــة أو
أنهــا خضعــت لعوامــل المصادفــة غيــر المعروفــة .واســتعمل مفهــوم الثبــات فــي وجهــات عــدة التســاق الدرجــة,
وفــي المفهــوم الواســع فــان ثبــات االختبــار يبيــن مــدى الفــروق الفرديــة فــي درجــات االختبــار التــي تعــزى إلــى
فــروق حقيقيــة فــي الخصائــص المدروســة والمــدى الــذي تعــزو فيــه الدرجــات إلــى أخطــاء المصادفــة(.)25

وقد اتبع الباحث الستخراج الثبات طريقتين هما:

• الثبات بإعادة االختبارTest - retest :

يعــد أســلوب إعــادة االختبــار مــن أســاليب حســاب الثبــات المهمــة ،ويشــير إلــى الدقــة فــي الدرجــات إذا
مــا تكــرر تطبيقــه تحــت الشــروط نفســها  .وهــي طريقــة تســتعمل للحصــول علــى معامــل ثبــات عــن طريــق
تطبيــق المقيــاس مرتيــن علــى العينــة نفســها بفاصــل زمن ــي مناســب ليتــم التأكــد مــن اســتقرار المقيــاس عبــر
الزمــن  .إذ يتــم حســاب معامــل االرتبــاط بيــن درجــات التطبيــق األول  ،ودرجــات التطبيــق الثانــي بعــد مــدة
مناســبة مــن الزمــن بيــن التطبيقيــن فيك ــون بذل ــك مع ــامل الثبــات(.)26
وقــد قــام الباحــث بتطبيــق المقيــاس علــى عينــة مكون ــة م ــن(  )20طالبــا و(  )20طالبــة تــم اختيارهــم
بالطريق ــة العش ـوائية ذات التوزيــع المتســاوي مــن كليــة االداب قســم االعــام ًمــن الجامعــة المســتنصرية
وليــس هنــاك اتفــاق علــى المــدة الزمنيــة المناســبة بيــن تطبيقــي االختبــار ويمكــن القــول عامــة ,إن ذلــك
يعتمــد فــي غالــب األحيــان علــى طبيعــة الظاهـرة التــي يقيســها االختبــار .وفــي كثيــر مــن األحيــان يعــد إعــادة
االختبــار بعــد مــدة أســبوع أو أســبوعين مــدة مناســبة وقــد تــم حســاب معامــل ارتبــاط بيرســون Pearson
 CorrelationCoefficientبيــن درجــات األف ـراد فــي التطبيــق األول ودرجاتهــم فــي التطبيــق الثانــي.
وقــد بلــغ معامــل ثبــات المقيــاس باســتعمال هــذه الطريقــة(  )92,0وهــو معامــل ثبــات عــال ٍ عنــد مقايســته
بالمعيــار المطلــق اذ بلــغ تربيعــه(  )85,0تقريبـاً و هــو اعلــى مــن  50,0بكثيــر.

•معامل ألفا كرونباخ لالتساق الداخلي( .)Alfa – Coefficient

تعتمــد هـ ِ
ـذه الطريقــة علــى أداء الفــرد مــن فق ـرة إلــى أخــرى  ،وتســتند إلــى االنح ـراف المعيــاري
واالنح ارفــات المعياريــة لــكل فق ـرة فيـ ِـه  ,بعــد تطبيــق معادلــة ألفــا كرونبــاخ علــى قيــم درجــات العينــة نفســها
بلــغ معامــل ألفــا فــي البحــث الحالــي( )82,0وهــذا يشــير الــى مــدى تجانــس فقـرات المقيــاس ويعــد ثابتـاً يمكــن
االعتمــاد عليــه عنــد مقايســته بالمعيــار المطلــق اذ بلــغ تربيعــه(  )67,0وهــو اعلــى مــن( . )50,0
جملة الباحث اإلعالمي
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نتائج البحث وتفسيرها

عــرض النتائــج التــي توصــل إليهــا الباحــث علــى وفــق أهــداف البحــث وفرضياتــه ومناقشــة وتفســير تلــك
النتائــج فــي ضــوء الد ارســات الســابقة واإلطــار النظــري المعتمــد فــي هــذا البحــث ،علــى وفــق النحــو اآلتــي:

اوالً  :تفسير النتائج التي توصل اليها الباحث على وفق استمارة البحث

جدول رقم(  )5يوضح االنشــطة التي تمارســها عينة الدراســة على االنترنت
االنشطة التي تمارسها عينة الدراسة

ك

%

ت
1

تصفح المواقع

482

96.4

2

إرسال الرسائل

413

82.6

3
4
5

اإلشتراك في الصفحات والمجموعات
تصفح صفحات مواقع التواصل االجتماعي
تصفح المواقع االخبارية والوكاالت

406
370
356

81.2
74
71.2

6

إرسال التهاني لآلخرين في المناسبات المختلفة

336

67.2

321
307
285
261
237
201
171
6
500

64.2
61.4
56
52.2
47.4
40.2
34.2
1.2

7
8
9
10
11
12
13
14
15

استخدام الدردشة
مشاهدة البومات الصور والفيديوات
الكتابة في مواقع التواصل االجتماعي
الكتابة بالمواقع االخرى
أنشاء الصفحات والمجموعات
كتابة المدونات
أستخدام األلعاب
أخرى تذكر
المجموع

يتضــح مــن الجــدول رقــم(  )5ان أكثــر األنشــطة التــي يمارســها أف ـراد العينــة علــى االنترنــت كانــت
تصفــح مواقــع االنترنــت بشــكل عــام بنســبة(  )%96.4يليــه ارســال الرســائل بنســبة(  )%82.6ثــم االشــتراك
فــي الصفحــات والمجموعــات بنســبة(  )%81.2ثــم تصفــح مواقــع التواصــل االجتماعــي بنســبة(  )%74بينمــا
تصفــح المواقــع االخباريــة بنســبة(  )%71.2ثــم ارســال التهانــي لالخريــن بنســبة(  )%67.2يليهــا مشــاهدة
البومــات الصــور والفديــو بنســبة(  )%64.2ثــم اســتخدام الدردشــة بنســبة(  )%61.4يليهــا الكتابــة فــي مواقــع
التواصل االجتماعي بنسبة ( )%56ثم الكتابة في المواقع االخرى بنسبة)  )%52.2بينما انشاء الصفحات
والمجموعــات بنســبة(  )%47.4ويليهــا اســتخدام االلعــاب بنســبة(  )%34.2ثــم اخــرى تذكــر بنســبة(.)%1.2

يمكــن تفســير هــذه النتائــج الــى ان اهــم واكثــر االنشــطة التــي تمارســها عينــة الد ارســة هــي تصفــح المواقــع
االلكترونيــة لمشــاهدة المضمــون الموجــود ممــا يحقــق الرضــا واالرتيــاح لــدى االفـراد ثــم يليــه ارســال الرســائل
والتــي تتيــح التواصــل مــع االخريــن للتعبيــر عــن االراء واالهتمامــات والحالــة النفســية والتواصــل وغيرهــا ثــم
فــي المرتبــة الثالثــة االشــتراك فــي الصفحــات والمجموعــات وذلــك لتعزيــز العالقــات االجتماعيــة القائمــة فضــا
جملة الباحث اإلعالمي
العدد ( ) 45 - 44
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عــن تصفــح مواقــع التواصــل االجتماعــي وهــي تمثــل نوعـاً مــن التواصــل واالتصــال بيــن االفـراد والتــي تمثــل
تعزيــز العالقــات واســتمرار التفاعــل بيــن االفـراد مــن خــال اســتخدام تطبيقــات وادوات المواقــع وذلــك النشــاء
العالقــات الجديــدة وزيــادة الشــبكة االجتماعيــة للفــرد.

كمــا اشــارت النتائــج الــى ان افـراد العينــة يســتخدمون انشــطة اخــرى كإنشــاء االحــداث ام عمــل لالخريــن
لصــور او الكتابــة التعليقــات فــي الصفحــات والمجموعــات المختلفــة ،فمشــاركة االفـراد بفاعليــة فــي اســتخدام
ادوات وتطبيقــات المواقــع يــؤدي الــى تطويــر رأس المــال االجتماعــي وتراكمــه كمــا ان اشــتراك االفـراد بفاعليــة
فــي انشــاء المحتــوى او المضمــون الخــاص يــدل علــى االنخـراط فــي الموقــع بــدال مــن التصفــح الســلبي.
جــدول(  )6يبيــن أنـواع العالقــات األجتماعيــة التي يكونها المســتخدم

داخــل الشــبكة االجتماعيــة مــا بيــن عالقــات قويــة (أشــخاص قــد يعرفهــم مســبقا) (وعالقــات ضعيفــة )
أشــخاص لــم يســبق التعــرف بهــم مــن قبــل)
ت

%

انواع العالقات

ك

1

أصدقاء الدراسة

258

51.6

2

أصدقاء العمل

237

47.4

3
4

أشخاص أعرفهم في الواقع
أشخاص لم أعرفهم مسبقا

259
211

51.8
42.2

5

أصدقاء الحي أو المدينة

222

44.4

6

المجموع

500

67.2

يشــير الجــدول(  )6الــى ان نســبة االشــخاص الذيــن اعرفهــم فــي الواقــع جــاءت فــي المرتبــة االولــى بنســبة
( )%51.8ثم اصدقاء الدراسة بنسبة(  )%6,51بينما جاءت نسبة اصدقاء العمل في المرتبة الثالثة بنسبة
( )%47,4وجــاءت فــي المرتبــة الرابعــة اصدقــاء الحــي او المدينــة بنســبة(  )%4.44ثــم فــي المرتبــة
الخامســة اصدقــاء لــم اعرفهــم مســبقاً بنســبة( .)%2.42
مــن المالحــظ ان نتائــج الجــدول رقــم(  )6اثبتــت وجــود زيــادة فــي العالقــات االجتماعيــة وكثافــة الشــبكة
االجتماعيــة للفــرد و تنــوع هــذه الشــبكة بيــن عالقــات قويــة و عالقــات ضعيفــة حيــث ان نســبة االشــخاص
الذيــن يعرفهــم المســتخدم اعلــى مــن االشــخاص الذيــن لــم يعرفهــم مســبقاً فكــم االصدقــاء الواقعييــن للمســتخدم
اكبــر مــن االصدقــاء االفتراضييــن علــى االنترنــت.
وتتفــق هــذا النتائــج مــع نتائــج د ارســة (  )DONATH and BOYED2004ان اســتخدام مواقــع
الشــبكات االجتماعيــة يزيــد مــن العالقــات القويــة والضعيفــة بشــكل كبيــر  ،وتلــك العالقــات الضعيفــة التــي
تنشأ بين االفراد الذين ال يعرفون بعضهم مسبقا ينتج عنها رأس المال االجتماعي العابر( TURFEKCI
 ),Z2008وتتفق ايضا تلك النتائج مع نتائج درأسة في ان مواقع التواصل االجتماعي تسهل الحفاظ على
جملة الباحث اإلعالمي
العدد ( ) 45 - 44
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العالقــات خاصــة مــع الذيــن يتواجــدون بعيــدا عــن اصدقائهــم واقاربهــم والذيــن يعانــون مــن الوحــدة والخجــل.
الشــبكة االجتماعيــة تمثــل العنصــر االســاس النشــاء رأس المــال االجتماعــي وتشــير الــى الط ارئــق التــي
تربــط االفـراد معــا وتطــور الشــبكة االجتماعيــة للفــرد يعتمــد علــى المعلومــات المتبادلــة واالهتمامــات المشــتركة
والثقة بين االفراد وحيث انه اليوجد تصنيف محدد للشبكة االجتماعية في سياق دراسته وعالقته برأس المال
االجتماعي وبالتالي يمكن تصنيف الشبكة االجتماعية للفرد من خالل سمات ثابتة حيث تفاعل االفراد معا
من خالل المصالح واالهتمامات المشتركة وتحديد الهوية من خالل البيانات الشخصية للمستخدم ووصف
العالقات بين االفراد من خالل الملف الشخصي وتصنيف العالقات الى (اصدقاء دراسة  -عمل -الخ).
جــدول(  )7يبيــن مــدى رغبــة أفـراد العينــة في أنشــاء العالقات الجديدة
تكوين عالقات جديدة

ت
1
2
3

نعم
ال
المجموع

ك

%

430
70
500

77
23

يشــير الجــدول (  )7الــى ان نســبة الموافقيــن علــى تكويــن عالقــات جديــدة تقــدر بــ(  )%77فــي حيــن
مــن يرفضــون تكويــن عالقــات جديــدة مــن اف ـراد العينــة بلغــت نســبتهم)  )%23وتتســق نتائــج الجــدول مــع
الجــدول الســابق فــي الرغبــة فــي انشــاء عالقــات جديــدة وتوســيع نطــاق الشــبكة االجتماعيــة للفــرد وهــذا يتفــق
مــع الد ارســات التــي اوضحــت ان تكويــن الصداقــات الجديــدة مــن اهــم دوافــع اســتخدام مواقــع االنترنــت حيــث
اشــباع الحاجــة الــى التواصــل االجتماعــي مــع اف ـراد مختلفيــن فــي االهتمامــات واالفــكار والميــول واالراء.
جــدول(  )8يوضــح نتــاج رأس المــال االجتماعــي التــي يحققها أســتخدام االنترنت
االستفادة التي يحققها االنترنت لألفراد

ك

%

ت
1

الحصول على معلومات جديدة

483

96.6

2

تكوين صداقات جديدة

431

86.2

421

84.2
59.8
73
77
80.2

4
5
6
7

الحصول على المعلومات من خالل المناقشات التي تجرى على الموقع حول
القضايا ذات االهتمام العام
الحصول على فرص عمل
الحصول على المشورة والنصيحة
تحقيق التعاون مع اآلخرين
تنمية الوعي بسلوكيات مختلفة

299
365
385
401

8

تنمية الوعي بالقضايا العامة

406

81.2

9

الحفاظ على العالقات مع اآلخرين

410

82

10

التفاعل مع أفراد لم يسبق معرفتهم من قبل

370

74

11

أخرى تذكر
المجموع

8
500

1.6

3

تشــير نتائــج جــدول ( )8الــى ان الحصــول علــى معلومــات جديــدة تأتــي فــي المرتبــة االولــى بنســبة
جملة الباحث اإلعالمي
العدد ( ) 45 - 44
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 %96.6يليهــا تكويــن صداقــات جديــدة بنســبة  %86.2ثــم الحصــول علــى المعلومــات مــن خــال المناقشــات
التــي تجــري علــى الموقــع حــول القضايــا ذات االهتمــام العــام بنســبة  %84.2يليهــا الحفــاظ علــى
العالقــات مــع االخريــن يليهــا تنميــة الوعــي بالقضايــا العامــة ثــم تنميــة الوعــي باســلوكيات مختلفــة ثــم تحقيــق
التعــاون مــع االخريــن يليهــا التفاعــل مــع االخريــن لــم يســبق معرفتهــم مــن قبــل يليهــا الحصــول علــى المشــورة
والنصيحــة ثــم الحصــول علــى فــرص عمــل مــن خــال الموقــع واخي ـ ار اخــرى تذكــر بنســبة .%1.6
ويتضح من هذه النتائج ان استخدام افراد العينة لموقع فيسبوك يحقق نتائج رأس المال االجتماعي والتي
تتمثــل فــي الحصــول علــى معلومــات جديــدة مــن افـراد العينــة مــن خــال العالقــات االجتماعيــة علــى المواقــع
مــن خــال الموقــع نفســه كمــا تشــير النتائــج الــى اهتمــام االفـراد بتكويــن العالقــات الجديــة مــع االخريــن وتوســيع
شبكاتهم االجتماعية وكذلك التفاعل مع االخرين الذين لم يسبق لهم معرفتهم من قبل حيث ان المجتمعات
التــي تملــك تفاعــل اجتماعــي متكــرر وفعــال بيــن االف ـراد يرتفــع بهــا المســتويات رأس المــال االجتماعــي.
ويحقــق الموقــع االنخـراط االفـراد فــي التفاعــل مــع االخريــن حــول احــداث الحيــاة اليوميــة والقضايــا ذات
الشــأن العــام حيــث الحصــول علــى المعلومــات مــن خــال المناقشــات التــي تجــري علــى الموقــع حــول القضايــا
ذات االهتمــام العــام بنســبة وكذلــك ينمــي وعــي المســتخدمين بالقضايــا العامــة والســلوكيات المختلفــة ويحقــق
التعــاون بيــن االفـراج ويســاعدهم علــى تقديــم النصــح والمشــورة لبعضهــم البعــض فالتفاعــل القائــم مــن خــال
الموقــع يســاعد علــى الوصــول الــى المعلومــات المختلفــة وتدفقهــا وتحســين نوعيتهــا وجودتهــا.
ورأس المال االجتماعي يسهل الحصول على المعلومات واكتساب المهارات فالشبكات االجتماعية تمثل
قنوات غير رسمية لتبادل المعلومات وهي بمثابة فرص لتقديم النصح والمشورة لالفراد ومناقشة االفكار  ،فمواقع
االنترنت قد حققت نتائج رأس مال االجتماعي كما في المجتمع الواقعي والمتمثلة في الحصول على المعلومات
والتعاون  ،اقامة عالقات جديدة ،الحصول على فرص عمل  ،تنمية الوعي بالقضايا والسلوكيات المختلفة.
جــدول(  : )9يوضــح العالقــة بيــن كثافــة اســتخدام االنترنت

ونتــاج رأس المــال اإلجتماعــي المتمثلــة فــي (الحصــول علــى المعلومــات مــن خــال المناقشــات التــي
تجــرى علــى المواقــع حــول القضايــا ذات االهتمــام العــام)
الفئـــــة
العالقة بين كثافة استخدام موقع االنترنت
والحصول على المعلومات من خالل
المناقشات التي تجري على المواقع

كا2
72.188

معامل
االقتران
0.440

مستوى
المعنوية
0.00

الداللة
اإلحصائية عند مستوى %5
دالة إحصائيا

حول القضايا ذات االهتمام العام

يشير الجدول(  )9الى ان هناك عالقة بين االستخدام المكثف لمواقع االنترنت والحصول على المعلومات

جملة الباحث اإلعالمي
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مــن خــال المناقشــات المختلفــة حــول القضايــا ذات االهتمــام العــام حيــث بلــغ معامــل االقت ـران ()440,0
عنــد مســتوى معنويــة اقــل مــن(  )0,05وذلــك يتفــق مــع نتائــج الد ارســات التــي اوضحــت ان كثافــة اســتخدام
االنترنــت يحقــق الحصــول علــى المعلومــات حــول القضايــا المختلفــة مــن خــال الدخــول فــي المناقشــات مــع
االخرين على الموقع فكثرة التفاعالت االجتماعية وتكرارها يؤدي الى الحصول على المعلومات المختلفة.
جــدول(  )10يوضــح العالقــة بيــن كثافــة اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي ونتائــج رأس المال االجتماعي
المتمثلــة فــي تكويــن صداقات جديدة
الفئـــــة
العالقة بين كثافة استخدام مواقع االنترنت
وتكوين صداقات جديدة

كا2
48.589

مستوى
المعنوية

معامل
االقتران
0.373

الداللة
اإلحصائية عند مستوى %5
دالة إحصائيا

0.00

يشــير الجــدول (  )10الــى ان هنــاك عالقــة بيــن االســتخدام المكثــف لمواقــع التواصــل االجتماعــي
وتكويــن الصداقــات الجديــدة حيــث بلــغ معامــل االقت ـران(  )0,373عنــد مســتوى معنويــة اقــل مــن( )05,0
و ذلــك يشــير الــى ان كثافــة اســتخدام المواقــع ينتــج عنهــا انشــاء عالقــات جديــدة وبالتالــي كبــر الشــبكة
االجتماعيــة للفــرد وت اركــم رأس المــال االجتماعــي مــن خــال اســتخدام االنترنــت.
جــدول (  )11يوضــح العالقــة بيــن كثافــة اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعيونتائــج رأس المــال االجتماعي
المتمثلــة فــي الحصــول علــى معلومات جديدة
الفئـــــة
العالقة بين كثافة استخدام مواقع االنترنت
والحصول على معلومات

كا2
29.170

معامل
االقتران

مستوى
المعنوية

0.297

الداللة
اإلحصائية عند مستوى %5
دالة إحصائيا

0.84

يشير الجدول ( )11الى انه التوجد عالقة بين االستخدام المكثف لمواقع التواصل االجتماعي والحصول
علــى معلومــات جديــدة حيــث بلــغ معامــل االقت ـران  297.0عنــد مســتوى معنويــة اكبــر مــن  05.0وذلــك
يختلــف مــن نتائــج د أرســات اليســون التــي اوضحــت ان هنــاك عالقــة بيــن كثافــة اســتخدام المواقــع والحصــول
علــى معلومــات جديــدة واالســتخدام المكثــف لموقــع قــد الينتــج عنــه الحصــول علــى معلومــات جديــدة.
جــدول(  )12يوضــح العالقــة بيــن كثافــة اســتخدام موقــع الفيســبوك والعوامــل النفســيةالمرتبطة برأس المال
االجتماعــي (الرضــا عــن الحيــاة ــ احترام الذات)
الفئـــــة
العالقة بين كثافة استخدام مواقع االنترنت والعوامل
النفسية المرتبطة برأس المال

معامل االرتباط
29.170

مستوى
المعنوية
0.369

الداللة اإلحصائية
عند مستوى %5
دالة إحصائيا

يشير الجدول ( )12الى انه التوجد عالقة بين كثافة استخدام الموقع وارتفاع مؤشرات الحالة النفسية (احترام
الذات  -الرضا عن الحياة) لمستخدم الموقع حيث بلغ معامل االرتباط  052.0عند مستوى معنوية اكبر من .05.0

وتختلــف نتائــج الجــدول مــع نتائــج الدرســات التــي اوضحــت ان كثافــة اســتخدام االنترنــت ترتبــط ايجابيــة
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بارتفــاع مؤشـرات الحالــة النفســية المتعلقــة بـرأس المــال االجتماعــي والتــي تمثــل فــي (الرضــا عــن الحيــاة -
احتـرام الــذات) بصفــة عامــة يتوافــق اســتخدام االنترنــت مــع احســاس الفــرد باحتـرام الــذات والرضــا عــن الحيــاة.
جدول(  )13يوضح نوعية الصفحات والمجموعات التي يشــترك فيها افراد عينة الدراســة على موقع الفيســبوك
ت

نوعيات الصفحات والمجموعات التي يشترك فيها االفراد على الموقع

ك

%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

سياسية
دينية
اجتماعية
رياضية
فنية
اقتصادية
ثقافية
علمية
طبية
مهنية
تكنولوجية
اخرى تذكر

441
402
460
310
369
286
367
338
301
293
317
14

80.1
67.1
86.4
36.5
56.1
28.6
55.5
45.8
33.9
30.9
38.9
3.3

تشــير نتائــج الجــدول(  )13الــى ان الصفحــات والمجموعــات االجتماعيــة تحتــل المرتبــة االولــى
ألشــتراك االف ـراد عينــة الد ارســة بهــا بنســبة(  )%4,86ويأتــي فــي المرتبــة الثانيــة الصفحــات والمجموعــات
السياســية بنســبة ( )%1,80بينمــا تحتــل الصفحــات الدينيــة المرتبــة الثالثــة بنســبة(  )%1,67تليهــا الصفحــات
والمجموعــات الفنيــة بنســبة(  )%1,56ثــم الصفحــات والمجموعــات الثقافيــة بنســبة(  )%5,55ثــم الصفحــات
والمجموعــات العلميــة بنســبة(  )%8,45تليهــا الصفحــات والمجموعــات التكنولوجيــة بنســبة(  )%9,38ثــم
الرياضية بنسبة(  )%5,36بينما بلغت نسبة االشتراك في الصفحات والمجموعات الطبية نسبة( )%9,33
تليهــا المهنيــة بنســبة(  )%9,30ثــم االقتصاديــة بنســبة(  )%6,28وأخي ـ ار اخــرى تذكــر بنســبة( .)%3,3
يتضــح مــن الجــدول الســابق ان اًلصفحــات والمجموعــات االجتماعيــة اكثــر اشــتراكا مــن قبــل افـراد العينــة
ويليهــا اهتمــام االف ـراد عينــة الد ارســة باالشــتراك فــي الصفحــات والمجموعــات ذات التوجـ ُـه السياســي وهــي
نتيجــة طبيعيــة نظ ـ ار الن غالبيــة صفحــات المواقــع ذات اهتمــام سياســي واجتماعــي للقضايــا ذات االهتمــام
ـارة فــي الســاحة السياســية.
العــام والقضايــا المثـ ً

وان اشــتراك االف ـراد فــي الصفحــات والمجموعــات ذات االهتمامــات واالهــداف المشــتركة يــؤدي الــى
زيــادة قــدرة االف ـراد علــى المشــاركة المدنيــة والسياســية لــه فاعليــة لتوحيــد االراء والمصالــح المماثلــة.
والبعــد الهيكلــي لنظريــة رأس المــال االجتماعــي يتعلــق بعالقــات التفاعــل االجتماعــي التــي تؤثــر علــى
جمــع وتبــادل المعلومــات والمعرفــة مــن خــال مواقــع التواصــل االجتماعــي حيــت المحادثــات والتفاعــات
الشــخصية والدخــول فــي مناقشــات المختلفــة علــى صفحــات والمجموعــات المتنوعــة وارســال الرســائل وتلقــي
ردود االفعــال مــن االخريــن يخلــق عالقــات اجتماعيــة جديــدة بيــن االف ـراد.
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ثانياً :النتائج التي توصل اليها الباحث على وفق المقياس

الهدف األول  :التعرف على رأس المال االجتماعي واالتصال التفاعلي لدى طلبة الجامعة.
تشــير المعالجــة اإلحصائيــة المتعلقــة بمقيــاس رأس المــال االجتماعــي و االتصــال التفاعلــي إلــى إن
المتوســط الحســابي لدرجــات أف ـراد العينــة والبالــغ عددهــم(  )500طالــب وطالبــة علــى هــذا المقيــاس ،قــد
بلــغ(  (63.21درجــة وبانحـراف معيــاري قــدره(  )15.59درجــة ،فــي حيــن بلــغ المتوســط الفرضــي(*) ()66
وبمقارنــة المتوســط الحســابي مــع المتوســط الفرضــي باســتخدام االختبــار التائــي لعينــة واحــده ظهــر أن هنــاك
فرق ـاً داالً عنــد مســتوى داللــة(  ،)0.01وكمــا موضــح فــي الجــدول(.)5

الجــدول ( )14نتائــج االختبــار التائــي للفــرق بيــن متوســط درجــات العينــة والمتوســط الفرضي لمقياس رأس المال
االجتماعــي واالتصــال التفاعلي
العينة

المتوسط
الحسابي

المتوسط
الفرضي

االنحراف
المعياري

500

63.21

66

15.59

القيمة التائية
الجدولية
المحسوبة
1.96
3.81

مستوى
الداللة
0.05

عند مقارنة القيمة التائية المحسوبة مع القيمة الجدولية تبين القيمة التائية المحسوبة اعلى من الجدولية
كما مبين في الجدول أعاله بالرغم من ان المتوسط الفرضي اعلى من المتوسط الحسابي إحصائيا حيث أن
القيمة التائية المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية وهذا يدل على أن عينة البحث لديها مستوى مرتفع من الوعي
بمفهــوم رأس المــال االجتماعــي نتيجــة لالتصــال التفاعلــي فعلــى الرغــم مــن ان مفهــوم رأس المــال االجتماعــي
يعــد مفهومــا حديثــا لمســتخدمي االنترنــت مــن طلبــة الجامعــات اال انهــم ومــن خــال االتصــال التفاعلــي بينهــم
وبشكل نشط قد كونوا صداقات وعالقات ما كان لها ان تنمو لوال استخدام االنترنت بشكل تفاعلي جعلهم
يتبادلــون المعرفــة وتــزداد مؤشـرات الثقــة بينهــم بشــكل عمــق مفهــوم رأس المــال باســتخدام االتصــال التفاعلــي.
الهدف الثاني  :التعرف على داللة الفرق اإلحصائي في رأس المال االجتماعي من خالل
االتصال التفاعلي تبعا لمتغير الجنس (ذكور -إناث)
لتحقيــق هــذا الهــدف قــام الباحــث باســتخدام (االختبــار التائــي للعينتيــن مســتقلتين) وقــد ظهــرت النتائــج
وكمــا هــي موضحــة فــي الجــدول( .)15
الجــدول(  )15نتائــج االختبــار التائــي لعينتيــن مســتقلتين للفــرق فــي رأس المــال االجتماعيمــن خالل االتصال
التفاعلــي وفــق متغيــر الجنــس (ذكور  -اناث)
الجنس

حجم العينة

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ذكور

250

67.37

15.034

إناث

250

59.37

15.137

القيمة التائية
المحسوبة

الجدولية

23.52

1.96

مستوى الداللة
دالة عند
مستوى

0.05
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مــن خــال النظــر إلــى الجــدول اعــاه يتبيــن أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة علــى وفــق متغيــر
الجنــس) (ذكــور -إنــاث) حيــث بلغــت القيمــة التائيــة المحســوبة(  )52.23وأمــا القيمــة الجدوليــة فقــد
بلغــت( )96.1وهــي دالــة عنــد مســتوى(  )05.0ولصالــح الذكــور حيــث بلــغ متوســطهم( .)37.67
يمكن تفسير هذه النتيجة بان رأس المال االجتماعي المتكون من خالل االتصال التفاعلي لدى الذكور
اعلى من رأس المال االجتماعي لدى االناث ويمكن تفسير ذلك وفقا للنظرية المتبناة والدراسات السابقةحيث
ان التفاعل وتبادل المعلومات وتكوين رأس مال رابط والذي يتًكون من العالقات القوية لالفراد مع االخرين
اكثر منه عند الذكور من رأس المال العابر الذي يتكون من العالقات الضعيفة لالفراد مع االخرين عند االناث
حيث ان هنالك عالقة قوية بين كثافة استخدام االتصال التفاعلي وبين انشاء رأس المال الرابط او العابر .
الهدف الثالث  -التعرف على داللة الفرق اإلحصائي في رأس المال االجتماعي من
خالل االتصال التفاعلي تبعا لمتغير التخصص (علمي  -إنساني)

لتحقيــق هــذا الهــدف قــام الباحــث باســتخدام (االختبــار التائــي للعينتيــن مســتقلتين) وقــد ظهــرت النتائــج
وكمــا هــي موضحــة فــي الجــدول (.)16
الجــدول(  )16نتائــج االختبــار التائــي لعينتيــن مســتقلتين للفــرق فــي رأس المــال االجتماعيمــن خالل االتصال
التفاعلــي وفــق متغيــر التخصــص )علمي  -انســاني)
متغير
التخصص
علمي

حجم
العينة
250

الوسط
الحسابي
62.37

إنساني

250

69.69

القيمة التائية
المحسوبة
23.52

الجدولية
1.96

مستوى الداللة
دالة عند مستوى

0.05

مــن خــال النظــر إلــى الجــدول اعــاه يتبيــن أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة وفقــا لمتغيــر
التخصــص (علمــي  -انســاني) حيــث بلغــت القيمــة التائيــة المحســوبة(  )52.23وأمــا القيمــة الجدوليــة فقــد
بلغــت(  )96.1وهــي دالــه عنــد مســتوى(  )05.0ولصالــح التخصصــات اإلنســانية حيــث بلــغ متوســطهم
الحســابي(  )69.69مقارنــة بالمتوســط الحســابي للتخصصــات العلميــة والبالــغ . 37.62
ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة و فقــا للنظريــة والد ارســات الســابقة ان التخصصــات اإلنســانية ذات رأس
مــال اجتماعــي اعلــى بكثيــر مــن التخصصــات اإلنســانية ويمكــن ان تعــز هــذه النتيجــة الــى ان طلبــة الكليــات
االنســانية اوال لديهم وقت فراغ في اســتخدام االنترنت وثانيا لديهم الرغبة في التواصل االنســاني فضالً عن
التواصــل المعرفــي وتكويــن صداقــات جديــدة وتوســيعها حيــث كانــت اهتماماتهــم االنســانية واقامــة صداقــات
جديــدة وزرع الثقــة فــي المقابــل كثــر مــن التخصصــات العلميــة الذيــن يهتمــون بالمعرفــة وتنميتهــا مــن خــال
مواقــع االنترنــت العرفيــة ومحــركات البحــث والمجموعــات العلميــة المتخصصــة .
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الهدف الرابع  -التعرف على الفروق في االتصال التفاعلي لدى طلبة
الجامعة على وفق مستويات رأس المال االجتماعي.
ولتحقيــق هــذا الهــدف قــام الباحــث باســتخدام اختبــار  )*(Sample K-Sللتأكــد مــن توزيــع العينــة حيــث
أظهــرت نتيجــة االختبــار إن العينــة تتــوزع توزيعــا طبيعيــا ،ثــم قــام الباحــث بتقســيم درجــات العينــة الــ()500
علــى مقيــاس رأس المــال االجتماعــي واالتصــال التفاعلــي بعــد أن تــم ترتيبهــا تنازليــا إلــى ثــاث مجموعــات
مــن خــال جمــع متوســط العينــة مــع انحرافهــا المعيــاري والتــي نتــج عنهــا المجموعــة العليــا ًوقــد بلغــت( )79
تراوحــت درجاتهــا بيــن(  )79-108أمــا المجموعــة الدنيــا فتــم اســتخراجها مــن طــرح االنحـراف المعيــاري مــن
متوســط العينة وبلغت(  )47تراوحت درجاتها بين( )24-42وما تبقى من(  )374درجة مثلت المجموعة
الوســط تراوحــت درجاتهــا بيــن(  ،)43-79وللتعــرف علــى الفــروق بيــن المجموعــات الثــاث اســتخدم تحليــل
التبايــن األحــادي(  )OneWay Anovaوقــد أشــارة نتيجــة التحليــل إلــى وجــود تبايــن بيــن المجموعــات
الثــاث حيــث بلغــت القيمــة الفائيــة المحســوبة(  )*()497.17كمــا فــي الجــدول(.)17
الجــدول (  )17تحليــل التبايــن األحــادي لدرجــات االتصــال التفاعلي

بين المجموعات B

مجموع
المربعات SS
31590.06

درجة
الحرية
2

15795.03

داخل

191655.01

497

385.62

مصدر التباين

متوسط
المربعات MS

القيمة
الفائية F
40.96

المجموعاتW
وفي ضوء النتيجة أعاله يشير الجدول إلى وجود فروق ذات دالله إحصائية بين المجموعات الثالث
فــي التوجــه نحــو االتصــال التفاعلــي  ،ومــن خــال مقارنــة متوســطات المجموعــات العليــا والوســطى والدنيــا،
أشــارت المقارنــة إلــى وجــود فــروق ذات داللــه إحصائيــة بيــن تلــك المجموعــات كمــا فــي الجــدول ( .)18
الجــدول(  )18المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لمســتويات أفـراد العينةعلــى االتصــال التفاعلــي تبعاً
لمقيــاس رأس المــال االجتماعي
المجموعات
العليا
الوسط
الدنيا

حجم العينة
79
373
48

المتوسط
136.44
121.82
104.21

االنحراف المعياري
19.41
18.95
24.65

ولمعرفــة اتجــاه الفــروق بيــن متوســطات التوجــه االتصــال التفاعلــي تبع ـاً ل ـرأس المــال االجتماعــي تــم
اســتخدام اختبــار شــيفيه كمــا مبيــن فــي الجــدول( .)19
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الجــدول(  )19نتائــج اختبــار شــيفيه للتعــرف علــى اتجــاه الفــروق بيــن متوســطات التوجه االتصــال التفاعلي تبعا
لـرأس المال االجتماعي
مقياس
رأس المال االجتماعي

التوجه نحو القوة االجتماعية
المجموعة العليا
المجموعة الوسطى

المجموعة الوسطى
14.62
18,23

المجموعة الدنيا
32.23
17.60

ويشــير الجــدول أع ـ ــاه إلــى إن هنــاك فروقــا ذات داللـ ــة إحصائيــة عنــد مســتوى(  )0.01فــي التوجــه
نحــو االتصــال التفاعلــي فقــد كانــت الفــروق بيــن متوســطي المجموعــة العليــا والمجموعــة الوســطى ذات داللــة
فــي التوجــه نحــو االتصــال التفاعلــي ،ولصالــح المجموعــة العليــا أي إن الطلبــة فــي هــذه المجموعــة لديهــم
توجــه عـ ٍ
ـال نحــو االتصــال التفاعلــي أكثــر مــن الطلب ـ ــة فــي المجموعــة الوســطى ،كمــا انــه هنــاك فروقـ ـ ــا ذات
داللة بين متوســطي المجموعة العليا والمجموعة الدنيا في التوجـ ـ ــه االتصال التفاعلي ،ولصالح المجموعة
العليــا أيضــا ،أمــا الفــروق بيــن المجموعــة الوســطى والدنيــا كانــت ذات داللــة فــي التوجــه نحــو االتصــال
أن الطلبــة الواقعيــن فــي هــذه المجموعــة هــم أكثــر توجهـاً نحــو
التفاعلــي ،ولصالــح المجموعــة الوســطى ،أي َ
االتصــال التفاعلــي مــن المجموعــة الدنيــا.
خامسا  :التعرف على العالقة االرتباطية بين رأس المال االجتماعي واالتصال التفاعلي لدى طلبة الجامعات

بهدف التعرف على طبيعة العالقة بين (رأس المال االجتماعي واالتصال التفاعلي) لدى طلبة الجامعات
،قــام الباحــث باســتخراج قيمــة معامــل ارتبــاط بيرســون بيــن المتغيـرات وقــد بلغــت درجــة االرتبــاط (رأس المــال
االجتماعي واالتصال التفاعلي) ( )87.0مما يشير الى وجود عالقة ارتباطية موجبة والجدول(  )20يوضح ذلك.
الجــدول(  )20العالقــات االرتباطيــة بيــن رأس المــال االجتماعــي واالتصــال التفاعلي
العالقات االرتباطية
راس المال االجتماعي واالتصال
التفاعلي

عينة البحث

معامل االرتباط

مستوى الداللة عند ( ) 0.05

500

0.87

دالة

وتفسر هذه النتيجة على وفق النظريات المعتمدة والنظريات األخرى ان الترابط بين (رأس المال االجتماعي
واالتصال التفاعلي) دال وايجابي ،حيث ان تطور رأس المال من خالل استخدام االنترنت بتفاعليته في التواصل
مــع االخريــن أدى دو ار مهمـاً فــي تبــادل المعرفــة والمعلومــات وبنــاء الثقــة بينهــم وعــزز رأس المــال االجتماعــي
لتحقيق التفاهم بين االفراد من خالل اللغة والمعاني المشتركة وتعميق البعد المعرفي لرأس المال االجتماعي.
الهدف السادس  :التعرف على عالقة التفاعل االجتماعي بين مستخدمي االنترنت ترتبط ايجابيا وكم
المعرفة المتبادلة.

تم قياس عالقات التفاعل االجتماعي والتي تمثل البعد الهيكلي لنظرية رأس المال االجتماعي تم قياسها
باستخدام المقياس وتم قياس كم ونوعية المعرفة المتبادلة (المتغير التابع) من خالل احد عشر بندا تم قياسها.
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جــدول(  )21يوضــح مــا إذا كان هنــاك عالقــة ايجابيــة بيــن عالقــات التفاعــل االجتماعــي التي يكونها مســتخدمي
االنترنــت أفـراد العينــة ونوعيــة وكــم المعرفــة المتبادلة بين االفراد
العالقة االرتباطية
العالقة بين عالقات التفاعل االجتماعي ونوعية وكم
المعرفة المتبادلة بين االفراد

معامل االرتباط
0.210

مستوى
المعنوية

الدالة
االحصائية

0.000

دالة احصائيا

يوضــح الجــدول (  )21وجــود عالقــة ذات داللــة احصائيــة بيــن عالقــات التفاعــل االجتماعــي التــي
يكونهــا مســتخدمي فيســبوك ونوعيــة وكــم المعرفــة المتبادلــة بيــن االفـراد حيــث بلــغ معامــل االرتبــاط 0.210
عنــد مســتوى معنويــة اقــل مــن .0.05

وذلــك يثبــت صحــة الفــرض الخامــس ان هنــاك ارتبــاط ايجابــي بيــن عالقــات التفاعــل االجتماعــي وكــم
المعرفــة المتبادلــة بيــن مســتخدمي االنترنــت.
وان تبــادل المعرفــة مــن خــال عمليــة التفاعــل االجتماعــي بيــن االف ـراد ينتــج عنهــا معــارف جديــدة
وتوســع نطــاق اســتخدام تلــك المعــارف حيــث التفاعــات االجتماعيــة والتــي يوفرهــا االنترنــت توثــر علــى
تبــادل ومشــاركة المعرفــة بيــن االف ـراد فكلمــا زادت االتصــاالت بيــن االف ـراد زاد التبــادل المعرفــي فالعالقــات
االجتماعيــة بيــن مســتخدمي االنترنــت تعــد افضــل قنــاة لنقــل وتبــادل القضايــا واالفــكار المعقــدة.
كمــا ان رجــع الصــدى او التغذيــة المرتــدة التــي يوفرهــا تــؤدي الــى ســهولة تبــادل المعرفــة وتفســيرها حيــث
ان التفاعــل والمناقشــات المختلفــة تــؤدي الــى توضيــح القضايــا وتحقيــق التفاهــم المشــترك حــول المعلومــات
المختلفــة وكث ـرة العالقــات التفاعــل االجتماعــي تــودي الــى كثافــة االتصــال بيــن االف ـراد واتســاع نطــاق
المعلومــات والمعرفــة المتبادلــة والتــي توفــر االســاس لتعــاون والمشــاركة فعالقــات التفاعــل االجتماعــي اي
البعــد الهيكلــي بيــن االفـراد توثــر كوســيلة فعالــة مــن حيــث التكلفــة لتبــادل المعلومــات وعــاوة علــى ذلــك بنــاء
التفاعــات االجتماعيــة وتكرارهــا يــؤدي الــى اتســاع تبــادل المعلومــات.
الهدف السابع  :وجود عالقة ارتباط ايجابي بين البعد المعرفي لنظرية رأس المال االجتماعي وكم
ونوعية المعرفة المتبادلة بين مستخدمي االنترنت.

تــم قيــاس اللغــة والفكــر المشــترك والتــي تمثــل البعــد المعرفــي لنظريــة رأس المــال االجتماعــي وتــم قياســها
باستخدام المقياس وتم قياس كم ونوعية المعرفة المتبادلة لمتغير التابع من خالل احد عشر بندا تم قياسها.
جــدول(  )22يبيــن وجــود عالقــة ارتبــاط ايجابــي بيــن البعــد المعرفــي لنظريــة رأس المــال االجتماعي وكم ونوعية
المعرفــة المتبادلــة بين مســتخدمي االنترنت
العالقة االرتباطية
الفكر واللغة المشتركة بين مستخدمي االنترنت ونوعية
وكم المعرفة المتبادلة بين االفراد

معامل االرتباط
0.210

مستوى المعنوية
0.000

الدالة االحصائية
دالة احصائيا

يوضح الجدول (  )22وجود عالقة ذات داللة احصائية بين الفكر واللغة المشتركة بين مستخدمي االنترنت و
نوعية و كم المعرفة المتبادلة بين االفراد حيث بلغ معامل االرتباط (  )0,210عند مستوى معنوية اقل من( .)05,0
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وذلــك يوضــح صحــة الفــرض الســادس ان هنــاك عالقــة ارتبــاط ايجابــي بيــن البعــد المعرفــي لنظريــة رأس
المــال االجتماعــي وكــم ونوعيــة المعرفــة المتبادلــة بيــن مســتخدمي االنترنــت.
كمــا ان اللغــة المشــتركة متغيــر ضــروري لتبــادل المعرفــة وهــي توفــر ســبيالً لالفـراد لفهــم بعضهــم بعــض
وبنــاء المفــردات الشــائعة فــي المجــاالت الخاصــة بهــم لذلــك اللغــة المشــتركة تســاعد علــى تحفيــز االف ـراد
مــن مســتخدمي المواقــع علــى المشــاركة بفعاليــة فــي تبــادل المعلومــات وتحســين نوعيــة المعلومــات المتبادلــة
والفكــر المشــترك ســيزيد مــن مشــاركة االف ـراد لتبــادل المعلومــات الكميــة والنوعيــة فضــا عــن ان القيــم
واالهــداف المشــتركة تربــط االف ـراد معــا وتجعــل العمــل التعاونــي ممكــن فاالف ـراد الــذي لديهــم رؤيــة مشــتركة
مــن المرجــح انهــم يصبح ـوا شــركاء فــي تبــادل المعلومــات والمعرفــة.
جــدول(  )23يوضــح نســب ثقــة أفـراد العينة في االنترنت
نسب ثقة االفراد في موقع الفيسبوك

ك

%

1ـ نعم
2ـ ال

395
105

64.8
35.2

المجموع

500

100

يتضــح مــن الجــدول(  )23ان اكثــر مــن نصــف العينــة يثقــون فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي وتمثــل الثقــة
عنصــر اســاس النشــاء العالقــات االجتماعيــة مــن خــال الموقــع وتطويــر العالقــات القائمــة والجديــدة منهــا
ونجــاح العالقــات االجتماعيــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي عامــل اســاس لتبــادل المعرفــة والمعلومــات
بيــن االفـراد والثقــة فــي مواقــع االنترنــت هــي مــدى اعتقــاد االفـراد بأنــه امــن واليؤثــر ســلبا علــى خصوصياتهــم.

الهدف الثامن  :الثقة بين مستخدمي االنترنت ترتبط ايجابيا بنوعية وكم المعرفة المتبادلة

تم قياس متغير الثقة والتي تمثل البعد المرتبط بالعالقات النظرية رأس المال االجتماعي من خالل بنود تم
قياسها باستخدام المقياس وتم قياس كم ونوعية المعرفة المتبادلة (المتغير التابع) من خالل احد عشر بند تم قياسها.
جدول(  )24يبين وجود عالقة بين متغير الثقة (أحد عناصر البعد المرتبط بالعالقات وكذلك عنصر أساسي لتكوين
رأس المــال االجتماعــي) بيــن مســتخدمي مواقــع االنترنــت أفـراد العينــة ونوعيــة وكــم المعرفــة المتبادلــة بيــن االفـراد
العالقة االرتباطية
متغير الثقة بين مستخدمي موقع الفيسبوك ونوعية وكم
المعرفة المتبادلة بين االفراد

معامل االرتباط
0.164

مستوى المعنوية الدالة االحصائية
0.04

دالة احصائيا

يوضح الجدول(  )24وجود عالقة ذات داللة احصائية بين متغير الثقة بين مستخدمي فيسبوك ونوعية
وكــم المعرفــة المتبادلــة بيــن االفـراد حيــث بلــغ معامــل االرتبــاط  0.164عنــد مســتوى معنويــة اقــل مــن . 0.05

وذلك يثبت صحة الفرض السابع بأن هناك ارتباط ايجابية بين متغير الثقة بين مستخدمي موقع االنترنت افراد
العينة بأعتبارها احد اهم عناصر تكوين رأس المال االجتماعي ونوعية وكم المعرفة المتبادلة بين افراد الموقع.
جملة الباحث اإلعالمي
العدد ( ) 45 - 44
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النتائـج واالستنتاجات
من خالل النتائج التي تم الحصول عليها يمكن التوصل إلى التفسيرات العامة اآلتية:
1.1ان أكثــر األنشــطة التــي يمارســها أفــراد العينــة علــى االنترنــت كانــت تصفــح مواقــع االنترنــت عامــة
بنســبة(  )%96.4يليــه ارســال الرســائل بنســبة(  )%82.6ثــم االشــتراك فــي الصفحــات والمجموعــات
بنسبة(  )%81.2ثم تصفح مواقع التواصل االجتماعي بنسبة(  )%74بينما تصفح المواقع االخبارية
بنسبة(  )%71.2ثم ارسال التهاني لالخرين بنسبة(  )%67.2يليها مشاهدة البومات الصور والفديو
بنســبة(  )%64.2ثم اســتخدام الدردشــة بنســبة(  )%61.4يليها الكتابة في مواقع التواصل االجتماعي
بنســبة(  )%56ثم الكتابة في المواقع االخرى بنســبة(  )%52.2بينما انشــاء الصفحات والمجموعات
بنســبة(  )%47.4ويليهــا اســتخدام االلعــاب بنســبة ( )%34.2ثــم اخــرى تذكــر بنســبة(.)%1.2
2.2ان نســبة االشــخاص الذيــن تعرفهــم عينــة البحــث فــي الواقــع جــاءت فــي المرتبــة االولــى بنســبة(
 )%51.8ثــم اصدقــاء الدراســة بنســبة(  )%6,51بينمــا جــاءت نســبة اصدقــاء العمــل فــي المرتبــة الثالثــة
بنســبة(  )%4,47وجــاءت فــي المرتبــة الرابعــة اصدقــاء الحــي او المدينــة بنســبة(  )%44.4ثــم فــي
المرتبــة الخامســة اصدقــاء لــم اعرفهــم مســبقاً بنســبة( .)%42.2

3.3ان نســبة الموافقيــن علــى تكويــن عالقــات جديــدة تقــدر بــ(  )%77فــي حيــن مــن يرفضــون تكويــن
عالقــات جديــدة مــن افــراد العينــة بلغــت نســبتهم(  )%23وتتســق نتائــج الجــدول مــع الجــدول الســابق فــي
الرغبة في انشاء عالقات جديدة وتوسيع نطاق الشبكة االجتماعية للفرد و هذا يتفق مع الدراسات
التــي اوضحــت ان تكويــن الصداقــات الجديــدة مــن اهــم دوافــع اســتخدام مواقــع االنترنــت حيــث اشــباع
الحاجــة الــى التواصــل االجتماعــي مــع افــراد مختلفيــن فــي االهتمامــات واالفــكار والميــول واالراء.

4.4أن عينة البحث (طلبة الجامعة) لديها رأس مال اجتماعي مرتفع ويعود ذلك إلى أنهم يرون االتصال
من خالل االنترنيت وسيلة قوية لتحقيق متطلباتهم في بناء مجتمع متقدم ينعم بالرفاهية واألمان ويوفر
لهم فرص القامة عالقات اجتماعية وتكوين صداقات و تواصل اجتماعي لزيادة االواصر االجتماعية.

5.5أن عينــة البحــث توجــد بينهــا فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي رأس المــال االجتماعــي تبعــا لمتغيــر
الجنــس ولصالــح الذكــور كــون أن الذكــور يتمتعــون بعالقــات وصداقــات اجتماعيــة اكثــر مــن االنــاث
يمكن أن يكون لها تأثير في تغيير وضعهم الذي يطمحون أليه نحو األفضل ،فضالً عن إن الذكور
ً
أكثــر انخراطــا فــي إقامــة عالقــات مــع الغربــاء وتكويــن عالقــات االجتماعيــة جديــدة مــن خــال مختلــف
وان طبيعــة المجتمــع العراقــي المحافظــة تفــرض قيــودا علــى اإلنــاث أكثــر مــن
األنشــطة مــن اإلنــاث ً
الذكــور .
الذكــور فــي ممارســة العالقــات والتواصــل االجتماعــي بنفــس المســتوى الــذي يمارســه فيــه ً
6.6لــدى عينــة البحــث (طلبــة الجامعــة) توجــه عـ ٍ
ـال نحــو القــوة االجتماعيــة ويمكــن إرجــاع ذلــك إلــى أن
مرحلة الشــباب تتســم بالحيوية والنشــاط فيســعى الشــاب إلى امتالك المصادر التي ترســم له مســتقبله
ومنهــا القــوة االجتماعيــة كونهــا تمنــح مــن يمتلكهــا المكانــة االجتماعيــة والســلطة والقــدرة علــى التأثيــر
فــي اآلخريــن وتحقيــق الــذات واالســتقاللية.
جملة الباحث اإلعالمي
العدد ( ) 45 - 44
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7.7وجود فروق بين عينة البحث من ذكور وإناث في التوجه نحو االتصال التفاعلي وكانت هذه الفروق
لصالح الذكور وهذا يعود إلى أن المجتمع العراقي مجتمع ذو طبيعة ذكورية كما أن الذكور هم أكثر امتالكاً
لمصادر القوة االجتماعية فضالً عن التنشئة االجتماعية والتي تولي الذكور اهتماما أكثر من اإلناث.
التفاعلــي عالقــة قويــة
8.8كانــت العالقــة بيــن رأس المــال االجتماعــي والتوجــه نحــو اســتخدام االتصــال ً
ويعــزى ذلــك إلــى أن رأس المــال االجتماعــي هــي وســيلة قويــة تتكــون باالتصــال التفاعلــي فعينــة
البحــث (طلبــة الجامعــة) أصبحــت تتبلــور وتتضــح لديهــا رؤيــا بــان االتصــال مــن خــال االنترنيــت هــو
وســيلة ناجحــة فــي الحصــول علــى رأس المــال االجتماعــي ويعــد االنترنيــت مــن اقــوى الوســائل فــي
زيــادة رأس المــال االجتماعــي.
9.9هنالك ترابط بعالقة ايجابية بين االتصال التفاعلي لمستخمي االنترنت ورأس المال االجتماعي حيث
ان تطــور رأس المــال مــن خــال اســتخدام االنترنــت بتفاعليتــه فــي التواصــل مــع االخريــن أدى دورا
مهمـاً فــي تبــادل المعرفــة والمعلومــات وبنــاء الثقــة بينهــم عــزز رأس المــال االجتماعــي لتحقيــق التفاهــم
بيــن االفــراد مــن خــال اللغــة والمعانــي المشــتركةوتعميق البعــد المعرفــي لــرأس المــال االجتماعــي.
1010وجود عالقة ذات داللة احصائية بين عالقات التفاعل االجتماعي التي يكونها مستخدمو فيسبوك ونوعية
وكم المعرفة المتبادلة بين االفراد حيث بلغ معامل االرتباط  0.210عند مستوى معنوية اقل من .0.05

1111هنــاك عالقــة ارتبــاط ايجابــي بيــن البعــد المعرفــي لنظريــة رأس المــال االجتماعــي وكــم المعرفــة
المتبادلــة بيــن مســتخدمي االنترنــت ونوعيتهــا.

1212وجــود عالقــة ذات داللــة احصائيــة بيــن متغيــر الثقــة بيــن مســتخدمي فيســبوك ونوعيــة المعرفــة
المتبادلة بين االفراد وكمها حيث بلغ معامل االرتباط  0.164عند مستوى معنوية اقل من .0.05
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