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 ملخص الدراسة: 
( مبحواث، ومجعت بياًنهتا ابستخدام االستبيان،للكشف  1024هتدف هذه الدراسة، واليت استخدمت منهج املسح االجتماعي، وطبقت على عينة قوامها)
الجتماعي، واجلماعات االجتماعية، ومؤسسات التنشئة عن اجتاهات الشباب حنو العوامل املؤثرة على االنتماء الوطين، ابلرتكيز على وسائل التواصل ا

شفت االجتماعية؛ كما هتدف إىل حماولة الكشف عن مدى اختالف اجتاهات الشباب حنو العوامل السابقة ابختالف بعض اخلصائص االجتماعية هلم. وك
االجتماعي على االنتماء الوطين للشباب، وأن أكثر الوسائل أتثريًا   بياًنت الدراسة عن عدد من النتائج، من أبرزها أن هناك أتثري إجيايب لوسائل التواصل

ا يتعلق بتعزيز االنتماء الوطين يتمثل يف تويرت وأقلها االنستجرام، كما وجد أن األسرة أكثر أتثريًا من القبيلة، وأن املدرسة أكثر أتثريًا من اجلامعة واملسجد، فيم
فروق ذات داللة إحصائية حول أتثري اجلماعات االجتماعية على االنتماء، تعزى لبعض املتغريات، مثل لدى الشباب. كما كشفت الدراسةعن وجود 

ملتوسط فأقل.  اجلنس،إذ ذهب لصاحل الذكور؛بينما مكان امليالد ومكان النشأة ذهبا لصاحل القرى اهلجر، وذهب مستوى تعليم األم واألب لصاحل التعليم ا
داللة إحصائية حول مدى أتثري مؤسسات التنشئة االجتماعية على االنتماء تعزى لبعض املتغريات، مثل املستوى الدراسي،   كما وجد أن هناك فروقًا ذات

 ذهبت لصاحل املستوايت الدنيا والعليا، ومكان امليالد والنشأة للقرى واهلجر، وتعليم الوالدين كذلك للمتوسط فأقل.
 

 . اجلماعات االجتماعية، مؤسسات التنشئة االجتماعية، وسائل التواصل االجتماعياهلوية، الكلمات املفتاحية: 
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Abstract:  

Having utilized a social survey technique on a study sample of (1024) students, and aggregating data via a 

questionnaire mechanism, the subject study objective is to explore the bearing of young people's attitudes on their 

national belonging through stressing the role of social media tools, social groups, and institutions of social 

upbringing. It also targets revealing the ambit of the different attitudes of young people with regard to the national 

belonging factors as per their diverse social characteristics. The study data arrived at a number of conclusions in the 

subject regard, most noteworthy among which is the social media having a favorable impact on the national 

belonging of youth, with Twitter being uppermost in influence and Instagram of the least influence. It was also 

concluded that the family is of a stronger influence than the tribe, and that the school has more influence than the 

university and the mosque in nurturing and fostering the national belonging of the youth. Moreover, statistically 

indicative substantial differences were discovered pertinent to the influence of different social groups on national 

belonging and affiliation, which can be attributed to  some variables, such as gender, being in favor of males, point 

of origin and birth place favoring and fostering  affiliation to villages and countryside, and the level of education of 

the mother and father tilting the balance in favor of intermediate school or even below as a terminal educational 

goal. Besides, also found of considerable effect on the youth trends were  statistically indicative differences with 

regards to the extent of the impact of the social upbringing institutions on the national be longing, attributable to 

some variables relevant to school level, closely akin to and in favor of the socially lower and higher levels, place of 

birth and upbringing with relevance to villages and countryside, and parents’ education regarding its being average 

or below average. 

Keywords:identity, social groups, social upbringing institutions, social media tools. 
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 مشكلة الدراسة: 
السعودية على جمموعة من الثوابت ارتكزت على تعزيز الوحدة الوطنية،  أقام امللك عبدالعزيز طيب هللا ثراه وحدة اململكة العربية 

وترسيخ االنتماء، ورسم مالمح اهلوية الوطنية، وذلك ابلعمل على خلق هوية وطنية مشرتكة بني أفراد اجملتمع، تبىن يف األساس على  
دية، هذا املشروع الذكي، والذي نفذه مؤسس اململكة  جمموعة من اجلوانب الثقافية بشقيها املادي واملعنوي. ولعل مشروع توطني البا

ميثل أمنوذجا متقدما من احملاوالت اليت اختذهتا احلكومة خللق اهلوية والوحدة الوطنية للمجتمع، هذا املشروع أنطوى يف مضامينه على  
 ترسيخ عدد من األبعاد، من أمهها حتويل والء املواطن وانتمائه من القبيلة إىل الدولة. 

هدفًا سامًيا، متثل يف إقامة جمتمع   2030ولتأكيد تلك اإلسرتاتيجية، وضعت اململكة العربية السعودية ضمن أهداف رؤية 
 . https://2u.pw/OQjqaحيوي بقيم راسخة، انطوى هذا اهلدف على عدة أهداف، من بينها االعتزاز هبويتنا الوطنية 

ظم اجملتمعات أضحت يف ظل العوملة وانتشار وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي تواجه أزمة يف االنتماء ويف  وألن مع 
م،  اهلوية الوطنية جراء أتثر أفراد اجملتمع، سيما الشباب بتلك املؤثرات اليت عملت على تغيري مفاهيم االنتماء وغريت مالمح اهلوية لديه

موجات مركزة من املؤثرات على االنتماء خرجت على شكل العديد من الصور السلبية منها التطرف  فقد بدأت تتخطف الشباب 
واإلرهاب والعنصرية بكافة أشكاهلا والتعدي حىت على الذوق العام، والتعصب مبختلف أمناطه، هذه املوجات أصبحنا نشاهد العديد  

ل، بدأت تظهر بعض النعرات القبلية والعنصرية أو الطائفية، وعاد صوت  من مالحمها يف تصرفات الكثري من الشباب،فعلى سبيل املثا 
القبيلة ليظهر جمدًدا على الساحة،وأضحت هناك بعض الرموز وبعض الشيالت يرددها الشباب، متجد القبيلة ورمبا تنتقص من القبائل  

 األخرى.  
 من القرن احلادي والعشرين، إال أن الصورة السابقة مل  وعلى الرغم من أننا نعيش يف أواخر الثلث األول وأوائل الثلث الثاين 

تكن حكرًا فقط على اجملتمعات ذات البناء القبلي، بل وضح أهنا موجودة يف أكثر البلدان تقدًما؛ فهذه املظاهرات تندلع يف الوالايت  
أصول إفريقية يف اخلامس والعشرون    األمريكي من GeorgeFloydاملتحدة األمريكية، ومتتد حىت أورواب بسبب مقتل جورج فلويد  

،وظهرت رموز تشري بشكل أو آخر إىل العنصرية، مثل اجلثو على الركبة واستخدام  2020من مايو من العام 
 (. https://2u.pw/P5o0dالقبضة)

يصبح أكثر خطورة يف جمتمعات ذات تركيبة قبلية، األمر  فإذا كان السيناريو السابق حدث يف أكثر اجملتمعات تقدما،فإن األمر 
الذي رمبا يهدد بناء اجملتمع، ويؤثر على تقدمه وحتقيق أهداف الرؤية اليت يسعى للوصول إليهايف غضون عقد من الزمان. مما تقدم  

ى االنتماء الوطين،ابعتبار الشباب  تتضح مالمح مشكلة الدراسة، واليت حتاول أن تكشف عن اجتاهات الشباب حنو العوامل املؤثرة عل
هم العامل األهم يف هذا املوضوع، فهم ميثلون النسبة األكرب من بني الشرائح العمرية األخرى يف اجملتمع السعودي، وابلتايل فإن  

صرة العوامل ذات التأثري  الوقوف على العوامل املؤثرة على انتماؤهم ومن وجهة نظرهم يساعد يف تعزيز العوامل ذات التأثري اإلجيايب وحما
 السليب. 

 اهلدف: 
هتدف هذه الدراسة إىل حتقيق هدف رئيس يتمثل يف حماولة الكشف عن اجتاهات الشباب حنو العوامل املؤثرة على تشكيل  

 اهلوية واالنتماء الوطين. 



       
 

 

 

 االجتماعيةمجلة جامعة أم القرى للعلوم  

 اتجاهات الشباب نحو العوامل املؤثرة على االنتماء الوطني  

26 

 

 تساؤالت الدراسة: 
 لتحقيق هدف الدراسة، ينطلق البحث من تساؤل رئيس يتمثل يف: 

 شباب حنو العوامل املؤثرة على االنتماء الوطين؟ ما اجتاهات ال •
 ويتفرع منه التساؤالت التالية: 

o  ما مدى أتثري وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي على االنتماء الوطين للشباب؟ 

o   األسرة( على االنتماء الوطين للشباب؟  –ما مدى أتثري اجلماعات االجتماعية، مثل )القبيلة 

o املسجد( على االنتماء الوطين للشباب؟  –اجلامعة   – ات التنشئة االجتماعية )املدرسة  ما مدى أتثري بعض مؤسس 

o  هل ختتلف اجتاهات الشباب حنو العوامل االجتماعية املؤثرة على االنتماء الوطين ابختالف بعض اخلصائص االجتماعية؟ 

 املفاهيم: 
شخص أو موقف أو نظام يعد مؤشرًا على قيمة أو اعتقاد كامن  يعرف االجتاه يف معناه العام أبنه توجه حنو Attitudeاالجتاه 

، ص  2000حنو موضوع أو قضية معينة، ويرى آخرون أن االجتاهات هي ميل للسلوك بطريقة ما جتاه األشخاص واملواقف )مارشال، 
79 .) 

و هو(، ويف االصطالح يشري مفهوم  : اهلوية بضم اهلاء وكسر الواو يف اللغة، تشري إىل ماهية الشيء مبعىن )هIdentityاهلوية 
اهلوية إىل حقيقة الشخص أو الشيء املطلقة، واليت تتضمن ما حيمله من خصائص وصفات جوهرية )معلوف،  

 (. 875،ص2000وآخرون
:يشري الفعل )منا( يف اللغة إىل االرتفاع، ومن معاين االنتماء االنتساب إذ يقال فالن ينتمي إىل فالن أي  Affiliationاالنتماء

ينتسب إليه، ويف االصطالح يدل االنتماء على اإلحساس الذي يبعث على الوالء جتاه أمر معني، ويف علم االجتماع يدل على ارتباط  
 (. *1562-1561ص  ،2018الفرد جبماعة معينة )العبدالقادر، 

إجرائيا أبهنا اخلصائص الذاتية واالجتماعية اليت تتكون منها شخصية الفرد، واليت ينعكس  Identityوتعرف الدراسة اهلوية 
 أتثريها على سلوك الفرد واجتاهاته ونظرته لنفسه وللعامل من حوله. 

اعة اجتماعية، سواء كانت أسرة أو قبيلة أو دولة،  إجرائًيا أبنه انتساب الشخص إىل مج Affiliationوتعرف الدراسة االنتماء
 ونظرته هلذه اجلماعة على أهنا اجلماعة األهم ابلنسبة له، واليت متنحه من خالل انتماؤه هلا مشاعر الفخر واالعتزاز. 

مي كل ما ميكن  أبنه إحساس الفرد بوالئه وانتمائه للوطن أواًل، وتقد  National Affiliationوميكن تعريف االنتماء الوطين 
 أن يعرب عن هذا االنتماء، والذي جيب أن جيسد واقعا يف هوية الشخص. 
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 املسح األديب: 
يعد املسح األديب للدراسات السابقة من الركائز األساسية للبحث العلمي؛ إذ إنه يتيح للباحث االطالع على الرتاث العلمي يف  

ها الباحثون، هلذا عملت الدراسة الراهنة على حماولة رصد الدراسات السابقة اليت  جمال حبثه، وجينبه التكرار واألخطاء اليت وقع في
 تعرضت ملوضوع اهلوية على النحو التايل: 

 دراسة نظرية يف جدلية العالقة والتأثري   – الدراسة األوىل: اإلعالم اجلديد واهلوية 
قيمية( والوقوف على العالقة بني تكنولوجيا االتصال  ال  – االجتماعية  – تعرضت الدراسة للمقارابت احلتمية )التكنولوجية 

احلديث ووسائله، وبني اهلوية والكشف عن أهم التطبيقات، ممثلة يف املدوًنت وشبكات التواصل، والكشف عن أتثرياهتا اإلجيابية  
األفراد، غريت أسلوب ومالمح   والسلبية على اهلوية، وتوصلت الدراسة إىل أن اإلعالم اجلديد قد أحدث نقلة نوعية كبرية يف حياة

 (. 249-265: 2014حياهتم، وكذلك الطرق اليت يفكرون هبا ويتواصلون من خالهلا )لونيس، 

 الدراسة الثانية:فاعلية برانمج تربوي يف تنمية االنتماء الوطين لدى طلبة املرحلة اإلعدادية  
نهج التجرييب على عينتني إحدامها ضابطة واألخرى جتريبية  طبقت هذه الدراسة يف العراق، يف مدينة طوز خورما، ابستخدام امل

طالًبا وطالبة، وكشفت الدراسة عن ارتفاع مستوى االنتماء الوطين لدى العينة التجريبية أتثرًا ابلربًنمج الرتبوي املطبق، كما   80قوامها 
تني، ذهب لصاحل اجملموعة التجريبية، وأنه ال توجد  وجد أن هناك فروق ذات داللة إحصائية فيما يتعلق بقياس االنتماء بني اجملموع

 (. 372 -353ص  ، 2018ة االنتماء )ًندر، وغالب، فروق ذات داللة إحصائية بني العينتني وفقا ملتغري اجلنس فيما يتعلق بدرج

 الدراسة الثالثة:دور الرتبية يف تعزيز اهلوية الثقافية الوطنية يف ضوء حتدايت العوملة  
(  116اسة يف اململكة العربية السعودية مبدينة تبوك على عينة من أعضاء هيئة التدريس جبامعة تبوك، بلغ عددهم )أجريت الدر 

مبحواث، وهدفت الدراسة إىل الكشف عن دور التعليم والرتبية يف تعزيز اهلوية الوطنية يف ضوء حتدايت العوملة، وجاءت نتائج الدراسة  
 (. 2017تعزيز حب الوطن كأهم األبعاد، تاله دور الرتبية يف تعزيز اهلوية الوطنية )العنزي،  لتؤكد أوال على دور الرتبية يف 

 الدراسة الرابعة: أثر بعض العوامل على واقع االنتماء الوطين لدى طلبة املرحلة الثانوية مبدينة غزة 
املرحلة اإلعدادية مبدينة غزة، وطبقت على عينة  أجريت الدراسة يف فلسطني، وهدفت إىل الكشف عن واقع االنتماء لدى طلبة 

مبحواث، وكشفت عن ارتفاع مستوى االنتماء الوطين لدى جمتمع البحث، وأن هناك فروق ذات   377من الطالب والطالبات، بلغت 
- 421ص  ،2019داللة إحصائية فيما يتعلق مبستوى االنتماء تعزى ملتغري النوع، وذهبت لصاحل الذكور مقارنة ابإلًنث )دغمش،

449 .) 

 الدراسة اخلامسة: مسؤولية اجلرائد العراقية املستقلة يف تعزي قيم املواطنة واالنتماء الوطين يف اجملتمع
مقاالت نشرت يف صحيفيت الصباح اجلديد   209طبقت هذه الدراسة يف العراق واستخدمت منهج حتليل املضمون لعدد  

لصحيفتني يف تعزيز قيم املواطنة واالنتماء الوطين، وكشفت الدراسة عن أن حمور قيم  واملدى، وهدفت إىل الكشف عن دور كتاب ا 
املواطنة قد حظي ابهتمام عدد كبري من الكتاب، تال ذلك حمور قيم االنتماء الوطين، يف الوقت الذي حظي فيه حمور مسؤولية وسائل  

 (. 34 - 7: ص 2019االهتمام )الفالحي،  اإلعالم يف تدعيم قيم املواطنة واالنتماء الوطين أبقل درجة من
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 Conceptualizing Identity in Youth Media Arts Organizations Aالدراسة السادسة:
Comparative Case Study 

حاولت الدراسة اليت أجريت مبدينة نيويورك ابلوالايت املتحدة األمريكية وطبقت على عينة من قادة املنظمات اإلعالمية أن  
 You Tube – Myالعالقة بني اهلوية وما تنتجه املنظمات والقنوات اإلعالمية الرقمية اخلاصة ابلشباب مثل تستكشف 

Space – Ning – Break.com  وغريها من منظور أن املهمة األساسية هلذه القنوات العمل مع املراهقني الستكشاف
تبثه هذه القنوات وتوصلت إىل أن من الضروري أن نفهم أن صناعة   هوايهتم واستخدمت الدراسة املنهج املقارن وحتليل احملتوى ملا 

احملتوى الرقمي يدعم اهلوية الفردية واالجتماعية للشباب وأن هذا الفهم للمحتوى الرقمي يساعدًن على تطوير مناذج أكثر تطورا لتنمية  
نظمات والقنوات يف كيفية تشكيل اهلوية من خالل  هوية املراهقني وعلى تقدمي آلية ميكن من خالهلا تطوير فهمنا عن دور تلك امل

 (. Halverson, et al. : 2009صناعة األفالم الرقمية الفنية وإنتاجها ) 

 India Dreams Cultural Identity among Young Middle Class Menالدراسة السابعة:
in New Delhi 

م" وهي الفرتة  1991ات اليت حدثت يف اجملتمع اهلندي بعد عام  ركزت هذه الدراسة اليت محلت عنوان "أحالم اهلند على التغري 
الزمنية اليت دخل فيها اجملتمع حقبة جديدة بعد االنفتاح االقتصادي الذي عاشته البالد، ودرست الشباب من أبناء الطبقة الوسطى  

لون مبهن فيها احتكاك قوي بثقافات أخرى، مثل  الناطقني ابللغة اإلجنليزية كعنصر مؤثر على الثقافة وعلى تشكيل اهلوية، والذين يعم
الغرب،   – مهن السياحة والرايضة والصحافة والشركات متعددة اجلنسيات، والذين يرتدد على مسامعهم مصطلحات مثل )اهلند 

ولة الكشف عن  احلداثة(، والذين بدورهم يعيدون إنتاج هذه املصطلحات على شكل معاين جديدة. وتركز الدراسة على حما – التقاليد 
 ( Paolo, 2005:275التأثريات اليت تؤثر هبا تلك املصطلحات على تشكيل اهلوية عموًما واالنتماء على وجه اخلصوص )

 Psychological Support of Students with National Identityالدراسة الثامنة: 
Transformations                    

طبقت يف أوكرانيا على عينة من طالب مؤسسات التعليم العايل يف مناطق خمتلفة من الدولة، مشلت طالب املرحلتني األوىل  
تطوير منوذج للدعم النفسي للشباب ذوي اهلوية الوطنية املـتأثرة ابلعديد من  طالب،وهدفت الدراسة إىل    309والرابعة وبلغ عددهم 

العوامل، مثل العوملة واهلجرة بعد فتح احلدود األوروبية، واليت انعكست على هوايت الشباب؛وأظهرت بعض السمات اخلطرة، مثل  
٪ منهم لديهم  17طبيق املنهج التجرييب على العينة أن قرابة الالمباالة، والعزلة الوطنية، والتعصب القومي أو العرقي، ووجد من خالل ت

تشوه وحتوالت يف اهلوية، وحيتاجون إىل تدخل لتصحيح هذا اخللل وخلق حتول إجيايب يف هوايهتم  
(Spivak&Piontkovska,2019,pp43-46 .) 
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 اإلطار النظري للدراسة: 

 املؤثرات على تشكيل اهلوية )رؤية سوسيولوجية(: 
نسان كائنا بيولوجًيا خالًصا، ومن خالل سلسلة من العمليات االجتماعية يتعرض هلا يف إطار التنشئة االجتماعية  يولد اإل

  تتشكل هويته.وتتبادل مؤسسات التنشئة االجتماعية األدوار املؤثرة يف تشكيل اهلوية تبًعا للمرحلة العمرية. فيبدأ التأثري األكرب على
ه ليست االجتماعية فحسب ولكن حىت اهلوية الدينية منذ السنوات األوىل يف حميط األسرة، قال رسول  تكوين شخصية اإلنسان وهويت 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "ُكلُّ َمْولُوٍد يُوَلُد َعَلىَأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى  أَبُو ُهَريـَْرَة،  هللا صلى هللا عليه وسلم )َحدَّثـََنا اْلِفْطَرِة،   اَّللَّ

رَانِهِ  يـَُهوَِّدانِهِ  َفأَبـََواهُ  َسانِهِ  َويـَُنصِّ )رواه البخاري(. من احلديث يتضح لنا الدور الكبري الذي تلعبه األسرة يف تشكيل عقيدة اإلنسان  ") َومُيَجِّ
تغيريه، مث أييت الدور املؤثر اآلخر للمدرسة كمؤسسة فاعلة يف ترسيخ اهلوية اليت بذرهتا األسرة، فهي  وأدجلته حنو فكر معني يصعب 

حتاول ابلطرق املوجهة وغري املوجهة أن تؤثر يف اإلنسان وتكسبه معايري وقيم اجملتمع اإلجيابية، وأن ختلق شخصيات متماثلة يف القيم  
تمع. وحول ما سبق، يؤكد علماء النفس املهتمون بدراسة النمو أن الطفل يف مرحلة املهد ال يكون  واملعايري، اليت تنظم سلوك أفراد اجمل

لديه أي وعي أو هوية أو معايري أو قيم، وال حتكم سلوكه أية معايري أخالقية، ولكنه ويف مراحل الحقة حتًما سيتعلم من والديه  
 (. 301،ص 1989قيمه ومعايريه، وابلتايل هويته )منصور وعبدالسالم،  ومدرسيه وأقرانه الكثري، وهو األمر احلاسم يف تشكيل 

وتتعدد نظرايت التنشئة االجتماعية اليت قدمها علماء االجتماع، ومن أبرزها االجتاه التفاعلي الرمزي، الذي وضع قواعدها  
العوامل اليت حتافظ على البناء االجتماعي،  األساسية كٌل من تشارلز كويل وجورج هربرت ميد، إذ يراين أن التنشئة االجتماعية أحد 

من خالل نقل قيم ومعايري وعادات اجملتمع إىل األفراد، ومن خالل هذه القيم واملعايري تتشكل مالمح شخصيات األفراد وهوايهتم  
يشكل شخصية الفرد، وأن  الفردية واالجتماعية. وأكد ميد يف نظريته على أن اآلابء واألمهات ومجاعة الرفاق من نفس اجملتمع هم من  

، ص  2014الفرد يدرك ويفهم اآلخرين من خالل التفاعل الرمزي مع اجملتمع عموًما، ومع األسرة على وجه اخلصوص )كتبخانه، 
157 .) 

يف   ويف سياق االجتاه التفاعلي الرمزي، تربز أمهية االتصال والتفاعل ابلدائرة األوسع من األسرة، وهي العشرية أو القبيلة، خاصة 
اجملتمعات ذات البناء القبلي، وكان مؤسس علم االجتماع عبدالرمحن ابن خلدون حتدث عن هذا اجلانب يف مقدمته عندما قدم مفهوم  
العصبية، وحتدث عن االلتحام والتناصر الذي يعترب طبيعًيا بني بين البشر، ولكن تغذي هذه العصبية طبيعة اجملتمع، فاجملتمعات اليت  

ابع البداوة أكثر عصبية من أهل احلاضرة، وهذا يعين أن القبيلة ذات أتثري كبري على تشكيل شخصية الفرد وعلى  يغلب عليها ط 
(. ويعلق الوردي على ذلك  481، ص 2017هويته، إذ يرتبط الوالء للقبيلة مبا يظهره الفرد املنتمي هلا من عصبية هلا )ابن خلدون، 

م مقام الدولة، فالفرد جيد فيها األمن والرعاية، وهناك عقد اجتماعي غري مكتوب بني الفرد  بقوله أن القبيلة يف املاضي كانت تقو 
نتماء  والقبيلة ينص على أنه بقدر ما يتوقع الفرد من القبيلة أن تشمله برعايتها، تتوقع منه القبيلة قدرًا مماثاًل من الفداء والوالء واال

 (. 74، ص 2012)الوردي، 
جتماع مفهوم متعدد اجلوانب، فتتعلق إمجااًل بتصور الناس ألنفسهم وملا يعتقدون أنه مهم يف حياهتم، ويرتكز  واهلوية يف علم اال

على خصائص حمددة ومرتبة وفق األولية لكل فرد؛ ومن مصادرها اجلنوسة واجلنسية والطبقات االجتماعية. ويهتم علماء االجتماع  
اعية واهلوية الذاتية أو الشخصية، وعلى الرغم من أهنما مرتبطان ببعضهما بشكل وثيق، غري  عادة بنوعني من اهلوية، مها اهلوية االجتم
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أن اهلوايت االجتماعية تعطي مؤشرات على أن األفراد متشاهبون مثلهم مثل غريهم من الناس؛ ينتمون إىل مجاعات أو قبائل تتخذ  
ا قواًي لتوجهاهتا وأنشطتها.فإذا كانت هذه هي الصورة عن اهلوايت  هذه اجلماعات من اهلوية االجتماعية املشرتكة مرتكزًا ومصدرً 

( .  91-90 ، ص  2005لة بيننا كأفراد) جدنز، االجتماعية، فإن اهلوايت الفردية أو الشخصية ابلتايل هي اليت ترسم احلدود الفاص
ألنفسهم وحتديد هوايهتم يرتكز على بعدين، مها  وتؤكد نظرية اهلوية االجتماعية على ما ذهب إليه جدنز، إذ ترى أن تعريف األفراد 

البعد االجتماعي، والذي يتم حتديده من خالل عضوية الفرد يف مجاعات خمتلفة، ومن خالل البعد الشخصي الذي يتضمن السمات  
 (. 182، ص 2019اليت متيز فرًدا عن اآلخر )ابك وآخرون، 

نتساب ثقايف وليس انتسااًب جغرافًيا، وابلتايل فهي تتشكل من جمموعة من  وتشري اهلوية، سواء كانت اجتماعية أو شخصية، إىل ا
نظرية اهلوية  Henri Tajfelجمموعة من األبعاد الثقافية، منها ماهو فكري ومنها ماهو مادي. وحول هذا املفهوم قدم عامل النفس  

أفراد تتشكل من العمليات االعتيادية للتصنيف  م، واليت أكد من خالهلا أن اهلوية االجتماعية لنا ك 1978االجتماعية يف عام 
االجتماعي الطبقي، والذي يصنف من خالله أفراد اجملتمع أنفسهم يف مقابل اآلخرين، ابالستناد على عدد من املعايري، منها: املهنة،أو  

ائًيا على قبول ماهو متوافق معه،  يوجه الفرد تلق–كما يرى اتجفيل   –االنتماء الديين، أو العرقي، أو الطبقة، أو حىت اجلنس، وهذا  
 (. Rodriguez,2019, p20ورفض أو جتنب اآلخر )

يف كتاهبا "تغري العقل"، لقد   Susan Greenfieldوحول العالقة بني الشبكات االجتماعية واهلوية، تقول سوزان غرينفيلد 
ية توفر له الفرصة لالنغماس يف هذا السلوك دون انقطاع  اتسم البشر دائًما ابلغرور واألًننية والقابلية للتفاخر، والشبكات االجتماع

وعلى مدار الساعة، مؤكدة على جانب يف غاية األمهية يتمثل فيما توفره هذه الشبكات من قدرة عالية ملستخدميها على التخفي  
ته احلقيقية  ل التعبري عنه هبويخلف هوايت مستعارة، ويف عامل افرتاضي غري حقيقي يعرب فيه عما يريد بشكل ال يستطيع بطبيعة احلا

 (. 132- 131 ، ص 2017)غرينفيلد، 
علماء االجتماع اهتموا بكل مستوايت اجملتمع، ومن بينها االهتمام بتبين نظرايت حتاول أن تفسر العالقة بني اإلعالم واجملتمع،  

علم االجتماع ووالدته يف أورواب، ولدت  أو بصورة أخرى حتاول أن ترصد أتثري اإلعالم على تشكيل فكر اجملتمع.ومع بزوغ مشس 
النظرية البنائية الوظيفية، اليت اهتمت آنذاك ببناء اجملتمع وحماولة إقامته على أساس التساند والتكامل بني مؤسساته وأجزاءه، وذلك  

 خلدمة اجملتمع األكرب واحملافظة على بناءه واستقراره. 
مع على أنه مكون من بناءات، هذه البناءات هلا وظائف حمددة، وجيب على النظم  لذلك نظر منظرو البنائية الوظيفية إىل اجملت

االتصالية واإلعالمية أن تؤدي دورها املنوط هبا للمحافظة على البناء أو النسق العام للمجتمع، وحيسب هلذا االجتاه أنه اهتم بشكل  
،  1435ردي واجلماعي)عبدالرمحن، عي الناس على  املستوى الفمباشر ابلتحليل الوظيفي لدور وسائل اإلعالم واالتصال يف تشكيل و 

(، ولإلجابة عن أيهما يشكل اآلخر، اجملتمع ومؤسساته أم األفراد، جيادل عامل االجتماع إميل دور كامي، فيقول "حنن  126 -129ص
ع يعيش فينا، فنحن خنضع وننشأ  مجيعا بشكل أو آبخر نعيش حالة مزدوجة، فمن ًنحية حنن يف اجملتمع، ومن ًنحية أخرى اجملتم

اجتماعًيا من قبل جنوم اإلعالم". ويذهب منظر الصراع كارل ماركس إىل نفس االجتاه الذي ذهب إليه دور كامي، ولعل هذه املنطقة  
ل وعينا،  أحد مناطق االلتقاء بني االجتاهني املتضادين البنائي الوظيفي والصراعي،يذهب إىل أن وجودًن االجتماعي يتشكل من خال

 (. 27،ص 2012وأن وسائل اإلعالم هي اليت تشكل وعينا، وابلتايل تصبح ذات أتثري كبري يف تشكيل هوايتنا )بريغر، 
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وتربز داخل االجتاه البنائي الوظيفي إسهامات العلماء البارزين، مثل روبرت مريتون، إذ طرح مريتون عند حديثه عن الوظيفة  
تماعية؛ حماواًل حتليل الوظائف اليت تضطلع هبا وسائل اإلعالم واالتصال اجلماهريي،ومؤكدا على أن هلذه  الظاهرة والكامنة للظاهرة االج

الوسائل وظائف ظاهرة وأخرى كامنة، وبصفته من أنصار االجتاه البنائي الوظيفي،فقد أكد على الوظائف اإلجيابية هلا، واليت جيب أن  
اثل بني أفراد اجملتمع ومؤسساته، غري أنه مل ينف الوظائف السلبية، واليت ميكن أن تصنف  تعمل على حتقيق التوازن واالنسجام والتم
 (. 128، ص 1435على أهنا وظائف كامنة )عبدالرمحن، 

، أن أمناط االتصال  Randall Collinsويرى منظر الصراع، والذي ينتمي إىل مدرسة علم االجتماع التحليلي، راندل كولينز
هي اليت حتدد الدرجة اليت يقبل الناس هبا املعايري واألفكار اليت ترتبط   –ابختالف وسيلة االتصال    –مع اآلخرين    اليت يقيمها الناس

مبجتمعهم والنظر إليه على أنه حقيقي وواقعي، إهنا حتدد إمجاال ما إذا كان النظام االجتماعي شرعًيا أم ال، وذلك يعتمد بشكل كبري  
،  2011واإلشارات اليت يتلقاها الناس، وعلى كمية وتنوع االتصاالت اليت ميارسوهنا )واالس و وولف،   على سيل اإلمياءات واألصوات

 (. 249ص 

 جماالت الدراسة: 

اجملال البشري:طبقت هذه الدراسة على عينة عشوائية من طالب وطالبات جامعة أم القرى يف األربع مستوايت لطالب   -
 ( مبحواث. 1024العليا،ويبلغ حجم العينة )  البكالوريوس، إضافة إىل طالب الدراسات

مت   1442اجملال الزمين:يقدر اجملال الزمين هلذه الدراسة حبوايل أربعة أشهر خالل الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي  -
 خالله مجع املادة امليدانية وحتليل البياًنت وكتابة التقرير النهائي للبحث. 

 جامعة أم القرى بفروعها املختلفة.  –املكرمة  اجملال املكاين: مكة  -

 نوع ومنهجية الدراسة: 
وهي الدراسات اليت تعرض خلصائص الظاهرة كميا   Descriptive Researchesتنتمي هذه الدراسة للبحوث الوصفية  

(، وتستخدم  44: 2000)نوري، أو كيفيا أو هبما معا، بناء على فروض مبدئية سابقة للدراسة أو بدوهنا، بطريقة أكثر دقة وإحكاًما 
والذي يسعى الكتشاف ووصف وحتليل املعلومات  Survey Research Methodالدراسة منهج السمح االجتماعي  

 (. 54، ص 2018ابالعتماد على أفراد جمتمع البحث ابعتبارهم وحدات التحليل األساسية جلمع بياًنت الظاهرة املدروسة )الدبل، 

 جمتمع البحث وعينته: 
كل ما ميكن أن تعمم عليه نتائج الدراسة، ويعرفه أبو النصر أبنه الوجود املادي أو الواقعي للظاهرة أو قضية البحث األساسية  هو  

(. وخيتلف جمتمع الدراسة حسب طبيعة املشكلة حمل الدراسة، ويف الدراسة احلالية مشل جمتمع البحث  341، ص 2008)أبو النصر، 
( طالًبا وطالبة، حسب إحصاءات اجلامعة املنشورة على رابط البياًنت املفتوحة  83776البالغ عددهم )مجيع طالب جامعة أم القرى 
هـ، مشلت طالب البكالوريوس والدراسات العليا فقط، وقد مت أخذ عينة عشوائية بلغت  1442خالل الفصل الثاين من العام 

 نسبة ممثلة جملتمع البحث نظرًا لكرب حجمه.  ٪، وهي1.2( ميثلون اجملتمع الكلي للبحث، وشكلوا نسبة 1024)
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 اخلصائص الدميوغرافية ألفراد عينة الدراسة: 
لعل أول ما ميكن البدء به بعد تفريغ البياًنت الواردة يف قوائم االستبيان املستلمة من عينة الدراسة، ومن خالل استخدام  

وحتديد طبيعتها من خالل املعلومات العامة اليت تضمنتها االستبانة، واليت  األساليب اإلحصائية املختلفة، هو وصف عينة الدراسة، 
 متكن من تصنيف أفراد عينة الدراسة. 

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا للجنس: 
 التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة موزعني وفقا للجنس. :(1جدول )

 النسبة املئوية ٪  العدد اجلنس
 ٪69.3 834 ذكر 
 ٪30.7 370 أنثى 

 ٪100.0 1024 اجملموع 
٪( يف حني بلغت نسبة  69.3( أن أغلب أفراد عينة الدراسة هم من الذكور،إذ بلغت نسبتهم )1يالحظ من اجلدول رقم )

الطالب أكرب،إذ أن  ٪( وعلى الرغم من حماولة الباحث رفع معدل املشاركة من قبل الطالبات، إال أن الوعي كان لدى 30.7اإلًنث )
 % من املبحوثني كانوا من الذكور. 70قرابة 

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا للعمر:
 التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة موزعني وفقا للعمر.  :(2جدول )

 النسبة املئوية ٪  العدد العمر

 ٪55.2 665 عاما ( 23( إىل أقل من )18من )
 ٪26.4 318 عاما ( 26أقل من )( إىل 23من )
 ٪6.6 79 عاما ( 29( إىل أقل من )26من )

 ٪11.8 142 عاما فأكثر ( 29)
 ٪100.0 1024 اجملموع 

( عاًما،إذ بلغت  23( إىل أقل من )18( أن معظم أفراد عينة الدراسة ينتمون للفئة العمرية من )2يالحظ من اجلدول رقم )
طبيعي، إذ إن معظم العينة من الطالب يف مرحلة البكالوريوس، وغالًبا ما ترتكز أعمارهم يف هذه  ٪(، وهذا  55.2نسبتهم )

٪( وهي الفئة اليت قد يشرتك فيها طالب  26.4عاًما ) (  26( إىل أقل من )23الفئة.وبلغت نسبة املنتمني للفئة العمرية الثانية من )
( ونسبة املنتمني للفئة  11.8(عاًما فأكثر )29لغت نسبة املنتمني للفئة العمرية )وطالبات البكالوريوس والدراسات العليا،يف حني ب

 ٪( ومتثالن الفئتني األخريتني على األغلب طالب الدراسات العليا. 6.6( عاًما )29( إىل أقل من )26العمرية من )
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 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا للمرحلة الدراسية: 
 املئوية ألفراد عينة الدراسة موزعني وفقا للمرحلة الدراسية.  التكرارات والنسب :(3جدول )

 النسبة املئوية ٪  العدد املرحلة الدراسية 
 ٪1.6 19 دكتوراه 
 ٪13.5 162 ماجستري 
 ٪0.4 5 دبلوم 

 ٪84.6 1018 بكالوريوس 
 ٪100.0 1024 اجملموع 

٪ ميثلون  84.6بشكل كبري إذ جند أن النسبة العظمى (  2( نتائج اجلدول السابق رقم )3تفسر نتائج اجلدول احلايل رقم )
طالب البكالوريوس، وهي تقريبا نفس نسبة الفئات العمرية األوىل والثانية، واليت ذكرًن أهنا متثل طالب البكالوريوس، وهذا مؤشر على  

 يع املراحل الدراسية. صدق املبحوثني من ًنحية، ومن ًنحية أخرى جند أن هناك متثياًل، وإن كان بنسب متفاوتة، جلم

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا للتخصص: 
 التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة موزعني وفقا للتخصص. :(4جدول )

 النسبة املئوية ٪  العدد التخصص 
 ٪71.4 860 إداري وإنساين 
 ٪28.6 344 علمي وتطبيقي 

 ٪100.0 1024 اجملموع 
( أن معظم أفراد عينة الدراسة هم من طلبة التخصصات اإلدارية واإلنسانية،إذ بلغت نسبتهم  4رقم )يالحظ من اجلدول 

٪(، وهذه نتيجة طبيعية إذا ما علمنا أن الكليات  28.6٪( يف حني بلغت نسبة طلبة التخصصات العلمية والتطبيقية )71.4)
 ية يف املركز الرئيس مقابل تسع كليات تطبيقية وعلمية. كل  14اإلدارية واإلنسانية وفق موقع اجلامعة يشري إىل حوايل 

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا للمستوى الدراسي: 
 التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة موزعني وفقا للمستوى الدراسي.  :(5جدول )

 النسبة املئوية ٪  العدد املستوى الدراسي 
 ٪23.3 280 الثاين  -األول 
 ٪24.3 292 الرابع  -الثالث 
 ٪18.1 218 السادس  -اخلامس 
 ٪34.4 414 الثامن  -السابع 

 ٪100.0 1024 اجملموع 
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الثامن،إذ بلغت نسبتهم  –يالحظ من خالل اجلدول السابق أن معظم أفراد عينة الدراسة هم من طلبة املستوى السابع 
٪(،يف حني بلغت نسبة  23.3الثاين ) – ٪(ونسبة طلبة املستوى األول  24.3الرابع)-٪( وبلغت نسبة طلبة املستوى الثالث 34.4)

٪(. وهذا يشري إىل أن الدراسة غطت كافة مستوايت الطالب بنسب متقاربة، وابلتايل  18.1السادس ) -طلبة املستوى اخلامس 
 (. 2اجلدول رقم )تكون غطت الغالبية العظمى من الفئات العمرية للمبحوثني، وهذا يتفق مع بياًنت 

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا للمعدل الدراسي: 
 التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة موزعني وفقا للمعدل الدراسي.  :(6جدول )

 النسبة املئوية ٪  العدد املعدل الدراسي 
 ٪48.1 579 ( 4( إىل )3.5من )

 ٪28.1 338 (3.5( إىل أقل من )2.75من )
 ٪17.4 209 (2.75( إىل أقل من )1.75)من 

 ٪5.4 65 (1.75( إىل أقل من )1من )
 ٪1.1 13 (1أقل من )
 ٪100.0 1024 اجملموع 
(إذ بلغت نسبتهم  4( إىل )3.5( أن معظم أفراد عينة الدراسة معدهلم الدراسي من )6يالحظ من اجلدول رقم )

٪(،ونسبة طلبة ذوي املعدل الدراسي  28.1()3.5( إىل أقل من )2.75٪(،وبلغت نسبة الطلبة ممن معدهلم الدراسي من )48.4)
( شكلت نسبة  1.75( إىل أقل من )1ة ذوي املعدل الدراسي من )٪(،ونسبة طلب17.4( بلغت )2.75( إىل أقل من )1.75من )
٪(. ولعل هذا يعترب مؤشرًا إجيابًيا يدل بشكل  1.1( ما نسبته )1٪( يف حني بلغت نسبة الطلبة ممن معدهلم الدراسي أقل من )5.4)

ب الذين لديهم إحساس عاٍل ابملسؤولية،وما  عام على ارتفاع وعي املبحوثني، إذ من املسلم به أن التفوق الدراسي مسة غالبة على الطال 
 ينطوي حتتها من قيم وسلوكيات.  

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا ملكان امليالد: 
 التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة موزعني وفقا ملكان امليالد. :(7جدول )

 النسبة املئوية ٪  العدد مكان امليالد 
 ٪72.0 867 مدينة كبرية 

 ٪15.0 181 مدينة متوسطة 
 ٪13.0 156 قرية أو هجرة

 ٪100.0 1024 اجملموع 
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 التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة موزعني وفقا ملكان النشأة.  :(8جدول )

 النسبة املئوية ٪  العدد مكان النشأة 
 ٪76.7 924 مدينة كبرية 

 ٪12.5 150 مدينة متوسطة 
 ٪10.8 130 قرية أو هجرة

 ٪100.0 1024 اجملموع 
%(  15%( مقابل )72الدراسة هم من مواليد مدن كبرية إذ بلغت نسبتهم ) يالحظ من اجلدولني السابقني أن معظم إفراد عينة 

( تشري إىل أن النسبة العظمى  8%( وكانت والدهتم يف هجر، يف حني جند أن بياًنت اجلدول رقم )13ولدوا يف مدينة متوسطة و )
٪(،يف حني بلغت نسبة  12.5سطة)٪(، وبلغت نسبة سكان املدن املتو 76.7أيًضا كانت لسكان مدن كبرية،إذ بلغت نسبتهم )

٪(. وهذا مؤشر يؤكد على حتول منط احلياة يف اجملتمع السعودي إىل احلياة احلضرية بشكل كبري، إذ من  10.8سكان القرى أو اهلجر )
ة مع بقاء  املسلم به أن اجلامعات الكربى يف املاضي كانت تستقطب الطالب من كل أرجاء القرى واهلجر اجملاورة للدراسة يف اجلامع 

األسرة يف املوطن األصلي، ولكنها ومع التغريات اليت مر هبا اجملتمع لعبت دورًا مهًما يف هجرة كثري من األسر من القرى واهلجر إىل  
الدهتم  املدينة حبثا عن تعليم عاٍل لألبناء وفرص أفضل للحياة عموًما؛ وهذا يعكس النسبة العالية اليت قاربت ثالثة أرابع العينة، كانت و 

وكذلك نشأهتم يف مدن كبرية. واجلدير ابلذكر أن النمط السائد للحياة، سواء كانت حضرية أو بدوية ينعكس على اجتاهات األفراد  
وقيمهم، وابلتايل على سلوكياهتم، وهنا يؤكد العالمة ابن خلدون يف مقدمته على أن أهل البدو أقرب إىل اخلري والشجاعة. وفيما يتعلق  

الثاين وهو الشجاعة، يؤكد ابن خلدون على أن أهل احلضر أهل دعة وهدوء، وهم يكلون أمر الدفاع عن أنفسهم وأمواهلم إىل  ابلعنصر 
احلاكم، فتتضاءل لديهم عناصر الشجاعة واإلقدام بعكس سكان البادية املعتمدين بشكل كبري على أنفسهم )ابن  

عريب املعاصر،علي الوردي، إىل القول أن القبيلة تقوم مقام الدولة يف  ( وهذا ما دعى عامل االجتماع ال1255:ص2017خلدون،
فهو إىل اهلالك أقرب )الوردي،   –وفقا للوردي   – البداوة، واليت جيد فيها الفرد األمن والضمان والرعاية؛ والذي ال جيد قبيلة حتميه  

صبحت احلكومات تفرض سيطرة على البادية  (. ولعل هذا كان يف املاضي صحيًحا، ولكن يف الوقت احلاضر أ 74: ص 2012
وحتول كذلك منط احلياة إىل حياة حضرية شبه   –كما سبق ذكره    –واحلاضرة مًعا، وابلتايل حتول والء اإلنسان من القبيلة إىل الدولة  

 ة. خالصة، وهذا بال شك مؤثر يف تشكيل قيم األفراد واجتاهاهتم حنو القضااي االجتماعية، ومن أمهها املواطن

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لتعليم الوالدين: 
 التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة موزعني وفقا لتعليم األب. :(9جدول )

 النسبة املئوية ٪  العدد تعليم األب 
 ٪42.9 516 متوسط أو أقل

 ٪26.1 314 اثنوي
 ٪23.1 278 جامعي 

 ٪8.0 96 دراسات عليا 
 ٪100.0 1024 اجملموع 
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 التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة موزعني وفقا لتعليم األم. :(10جدول )

 النسبة املئوية ٪  العدد تعليم األم 
 ٪53.4 643 متوسط أو أقل

 ٪20.3 245 اثنوي
 ٪23.3 281 جامعي 

 ٪2.9 35 دراسات عليا 
 ٪100.0 1024 اجملموع 

( أن معظم أفراد عينة الدراسة آابؤهم من احلاصلني على مؤهل متوسط أو أقل،إذ بلغت نسبتهم  9اجلدول رقم )يالحظ من 
٪(،يف حني بلغت  23.1٪(، ونسبة احلاصلني على املؤهل اجلامعي )26.1٪(، وبلغت نسبة احلاصلني على مؤهل اثنوي)42.9)

 ٪(. 8.0نسبة احلاصلني على دراسات عليا )
( أن معظم أفراد عينة الدراسة أمهاهتم من احلاصالت على مؤهل متوسط أو أقل،إذ بلغت  10جلدول رقم )كما يالحظ من ا

٪(،يف حني  20.3٪(،ونسبة احلاصالت على الثانوية )23.3٪(، وبلغت نسبة احلاصالت على املؤهل اجلامعي)53.4نسبتهم )
على اخنفاض مستوى التعليم عموًما لدى الوالدين يف جمتمع  ٪(. وهذا يعطي داللة 2.9بلغت نسبة احلاصالت على دراسات عليا )

 البحث. 

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لعمل الوالدين: 
 التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة موزعني وفقا لعمل األب. :(11جدول )

 النسبة املئوية ٪  العدد عمل األب
 ٪14.5 174 أعمال حرة 

 ٪24.8 299 موظف حكومي 
 ٪3.3 40 موظف قطاع خاص

 ٪9.4 113 عسكري
 ٪40.6 489 متقاعد 
 ٪2.7 32 ال يعمل
 ٪4.7 57 متوف 
 ٪100.0 1024 اجملموع 
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 التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة موزعني وفقا لعمل األم. :(12جدول )

 النسبة املئوية ٪  العدد عمل األم
 ٪3.8 46 أعمال حرة 

 ٪13.5 162 موظفة حكومي
 ٪1.2 14 موظفة قطاع خاص 

 ٪75.3 907 متقاعدة 
 ٪5.7 69 ربة منزل
 ٪0.5 6 متوفاة 
 ٪100.0 1024 اجملموع 

٪(، وبلغت  40.6( أن معظم أفراد عينة الدراسة آابؤهم من املتقاعدين حيث بلغت نسبتهم )11يالحظ من اجلدول رقم )
٪(، ونسبة  9.4٪(،ونسبة العاملني يف القطاع العسكري )14.5٪(،ونسبة ذوي األعمال احلرة )24.8نسبة املوظفني احلكوميني)
٪(. كما يالحظ من اجلدول رقم  4.7٪(، يف حني بلغت نسبة املتوفني )2.7لني )٪(، ونسبة غري العام3.3موظفي القطاع اخلاص )

٪(، وبلغت نسبة املوظفات  75.3( أن معظم أفراد عينة الدراسة أمهاهتم من املتقاعدات حيث بلغت نسبتهم )12)
موظفات القطاع اخلاص    ٪(، ونسبة3.8٪(،ونسبة العامالت يف األعمال احلرة )5.7٪(،ونسبة رابت املنزل )13.5احلكوميات)

٪(. وكون النسبة العظمى من اآلابء واألمهات متقاعدين، فهذا يعين أهنم جتاوزوا  0.5٪(، يف حني بلغت نسبة املتوفيات )1.2)
( املتعلقان ابخنفاض مستوى تعليم الوالدين، إذ إن االهتمام ابحلصول  11-10الستني من العمر، وهذا يفسر لنا نتائج اجلدولني رقم )

على تعليم جامعي أو أعلى مل يكن حاضرًا بشكل كبري يف املاضي، كما هو احلال عليه اآلن؛ ومن ًنحية اثنية فهذا مؤشر على أن  
 القطاع احلكومي وجهة عمل مفضلة لدى أفراد اجملتمع السعودي ملا يقدمه من أمان وظيفي خالل فرتة العمل، وكذلك بعد التقاعد.  

 ة وفقا للدخل الشهري: توزيع أفراد عينة الدراس
 التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة موزعني وفقا للدخل الشهري لألسرة. :(13جدول )

(  10000( إىل أقل من )5000( أن معظم أفراد عينة الدراسة دخل أسرهم الشهري من )13يالحظ من اجلدول رقم )
٪(،ونسبة ذوي الدخل من  30.6( رايل)5000٪(، وبلغت نسبة ذوي الدخل الشهري أقل من )30.8رايل،إذ بلغت نسبتهم )

 النسبة املئوية ٪  العدد الدخل الشهري
 ٪30.6 369 (رايل 5000أقل من )

 ٪30.8 371 ( رايل 10000( إىل أقل من )5000من )
 ٪17.7 213 ( رايل 15000)( إىل أقل من 10000من )
 ٪12.2 147 ( رايل 20000( إىل أقل من )15000من )

 ٪8.6 104 (رايل فأكثر 20000)
 ٪100.0 1024 اجملموع 
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(  20000( إىل أقل من )15000الشهري من )٪(،ونسبة ذوي الدخل 17.7( رايل )15000( إىل أقل من )10000)
٪(. ولعل التوزيع السابق لفئات الدخل يؤكد  8.6(رايل فأكثر)20000٪(، يف حني بلغت نسبة ذوي الدخل الشهري)12.2رايل)

(،  15000أقل من  -5000أن الغالبية العظمى من العينة من أبناء الطبقة املتوسطة الدنيا، وهم الذي ينحصر مستوى دخلهم من )
%  30.6%( مقابل 20.8(، يف حني شكل أبناء الطبقة املتوسطة العليا قرابة ثلت العينة )48.5وشكلوا تقريًبا قرابة نصف العينة ) 

من أبناء الطبقة الدنيا، وهم من قل دخلهم عن مخسة آالف رايل. ومما الشك فيه أن مستوى الطبقة االجتماعية يرتبط بشكل أو  
اهاهتم حنو القضااي االجتماعية، واليت ينعكس فيها وضعهم االقتصادي الذي حيدد وضعهم وترتيبهم يف السلم  آبخر بقيم األفراد واجت

عندما قدم نظريته حول اهلوية االجتماعية، واليت  Tajfelاالجتماعي على آرائهم واجتاهاهتم. ولعل هذا يتفق مع ما ذكره عامل النفس 
أنفسهم مقابل اآلخرين استناًدا إىل بعض األبعاد واحملددات، منها الطبقة، واليت بال شك   أكد من خالهلا أن أفراد اجملتمع يصنفون 

 (. Rodriguez,2019,p2تتحدد يف كثري من اجملتمعات وفقا للمستوى االقتصادي )

 أداة البحث:
احث على االستبانة كأداة  يف سبيل احلصول على املعلومات الالزمة من مفردات العينة لإلجابة عن تساؤالت البحث، اعتمد الب

أساسية جلمع البياًنت املطلوبة لدعم البحث النظرية ابجلانب التطبيقي لإلجابة على تساؤالهتا وحتقيق أهدافها،إذ تعد االستبانة من  
ول على  أكثر الوسائل استخداًما للحصول على معلومات وبياًنت عن األفراد. وتوصف االستبانة أبهنا عبارة عن أداة مالئمة للحص

معلومات وبياًنت وحقائق بواقع معني. ويقدم االستبيان على شكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة عنها من قبل عدد من األفراد  
املعنيني مبوضوع االستبانة. فبعد أن مت االطالع على الدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع البحث، قام الباحث ببناء وتطوير استبانه  

 ن العوامل املؤثرة على تشكيل اهلوية واالنتماء الوطين لدى الشباب السعودي". هبدف "الكشف ع

 وصف أداة البحث: 
 لقد احتوت االستبانة يف صورهتا النهائية على األجزاء التالية: 

دل،  اجلزء األول: وحيتوي على بياًنت أولية عن عينة الدراسة من حيث اجلنس، والعمر، واملستوى الدراسي، والتخصص، واملع
 ومكان امليالد، والنشأة، وتعليم الوالدين، وعمل الوالدين، والدخل. 

( حماور،  3اجلزء الثاين: ويشتمل على أداة الدراسة واليت تتعلق ابلعوامل املؤثرة على تشكيل اهلوية واالنتماء الوطين، وتتكون من )
 وهي كالتايل: 

 ( عبارات. 6، ويتكون من ) احملور األول: أتثري وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي
 ( عبارات. 8أسرة(، ويتكون من )  –احملور الثاين: أتثري اجلماعات االجتماعية )قبيلة  

 ( عبارات. 7مسجد(، ويتكون من )  –جامعة   – احملور الثالث: أتثري مؤسسات التنشئة االجتماعية )مدرسة  
تزيد االنتماء( وذلك للتعرف على العوامل  –ري مؤثر غ –وقد استخدم الباحث مقياس ليكرت ثالثي التدرج )تضعف االنتماء 

 املؤثرة على تشكيل اهلوية واالنتماء الوطين. 
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 صدق أداة البحث: 
، اليت تعتمد  (Face validity)اعتمد الباحث للتحقق من صدق األدوات على طريقتني، األوىل وتسمى الصدق الظاهري  
  (Internal Consistency)على عرض األداة على جمموعة من املتخصصني اخلرباء يف اجملال، والثانية وتسمى االتساق الداخلي 

وتقوم على حساب معامل االرتباط بني كل وحدة من وحدات األداة واألداة ككل. وفيما يلي اخلطوات اليت اتبعها الباحث للتحقق  
 من صدق األداة طبقا لكل طريقة من الطريقتني: 

رباء  وهو الصدق املعتمد على احملكمني، حيث مت عرض أداة البحث على عدد من عدد من اخلأوالا: الصدق الظاهري:  
 واملتخصصني بلغ عددهم )مخسة( حمكمني طلب منهم دراسة األدوات وإبداء آرائهم فيها من حيث:  

 مدى ارتباط كل فقرة من فقراهتا ابحملور الذي تنتمي إليه.  -
 مدى وضوح كل فقرة وسالمة صياغتها اللغوية. -
ابحلذف أو اإلضافة أو إعادة الصياغة أو غري    مالءمتها لتحقيق اهلدف الذي وضعت من أجله، واقرتاح طرق حتسينها وذلك-

 ما ورد مما يرونه مناسًبا. 
وقد قدموا مالحظات قيمة أفادت الدراسة، وأثرت األداة، وساعدت على إخراجها بصورة جيدة. وبذلك تكون األدوات قد  

 حققت ما يسمى ابلصدق الظاهري أو املنطقي. 
 حساب صدق االتساق الداخلي حبساب معامل ارتباط بريسون بني درجة كل  مت اثنيا: صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة:

 فقرة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه لعينة استطالعية، كما توضح نتائجها اجلدول التايل: 
 معامالت ارتباط بريسون بني درجات كل فقرة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي اليه.  :(14جدول رقم )

 أتثري مؤسسات التنشئة االجتماعية  أتثري اجلماعات االجتماعية  وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي أتثري
 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م
1 0.827** 1 0.807** 1 0.890** 
2 0.863** 2 0.895** 2 0.914** 
3 0.857** 3 0.937** 3 0.894** 
4 0.876** 4 0.837** 4 0.809** 
5 0.924** 5 0.885** 5 0.595** 
6 0.948** 6 0.742** 6 0.710** 
  7 0.709** 7 0.882** 
  8 0.870**   

 0.05وجود داللة عند مستوى  **

للمحور الذي  ( أن معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات أداة الدراسة)االستبانة( والدرجة الكلية 14يالحظ من اجلدول رقم )
(، مما يدل على توافر درجة عالية من صدق االتساق الداخلي  0.05تنتمي إليه جاءت مجيعها دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )

 ألداة الدراسة)االستبانة(. 
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 كالتايل: وقام الباحث ابستخراج معامالت االرتباط بني درجة كل حمور والدرجة الكلية لالستبانة، وكانت النتائج  
 معامالت االرتباط بني درجة كل حمور والدرجة الكلية لالستبانة. : (15جدول )

 معامل االرتباط احملور
 **0.899 أتثري وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي

 **0.917 أتثري اجلماعات االجتماعية 
 **0.902 أتثري مؤسسات التنشئة االجتماعية 

 0.05وجود داللة عند مستوى  **

(السابق أن قيم معامالت االرتباط للمحاور الثالثة ابلدرجة الكلية لالستبانة جاءت بقيم مرتفعة،إذ  15يتضح من اجلدول رقم )
( مما يعين وجود درجة عالية من صدق  0.05(، وكانت مجيعها دالة إحصائيا عند مستوى داللة )0.917 – 0.899تراوحت بني )

 االتساق الداخلي لالستبانة. 

 بات أداة البحث: ث
للتحقق من ثبات االستبانة استخدم الباحث معادلة ألفا كرونباخ لعينة استطالعية. ويوضح اجلدول التايل معامالت الثبات  

 الناجتة ابستخدام هذه املعادلة. 
 معامالت ثبات أداة البحث.  :(16جدول رقم )

 معامل ألفا كرونباخ  عدد الفقرات احملور
 0.773 6 اإلعالم والتواصل االجتماعيأتثري وسائل 

 0.865 8 أتثري اجلماعات االجتماعية 
 0.833 7 أتثري مؤسسات التنشئة االجتماعية 

 0.859 21 االستبانة ككل
( وبلغ معامل الثبات  0.865-0.773يتضح من اجلدول السابق أن قيم معامالت الثبات جاءت بقيم عالية،إذ تراوحت بني )

 (. 0.859)الكلي  
ويف ضوء ما تقدم من قياسات سيكومرتية للمقياس عقب إجراء التجربة االستطالعية، يتضح أن أداة البحث تتميز بدرجة عالية  

 من الصدق والثبات، يطمأن من خالهلا إىل استخدام األداة ألغراض الدراسة. 

 األساليب اإلحصائية املستخدمة: 
 Person Product-moment)استخدامه لتقنني أداة البحث، مثل معامل االرتباط لـ "بريسون"  ابإلضافة إىل ما سبق 

correlation)ومعامل "ألفا كرونباخ ، "(Cronbach Alpha) :فإنه مت استخدام األساليب اإلحصائية التالية ، 
 أواًل: اإلحصاء الوصفي: وذلك من خالل: 

 ملئوية لوصف جمتمع البحث ابلنسبة للمعلومات األولية. التكرارات والنسب ا-
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 املتوسط احلسايب، وذلك حلساب املتوسط احلسايب لكل عبارة ولكل حمور. -
 االحنرافات املعيارية للتعرف على التباين للعبارات واحملاور. -
 معادلة املدى ملقياس ليكارت الثالثي لتحديد درجة املوافقة، كما يف اجلدول التايل:  -

 الوزن النسيب لدرجات املوافقة.  :(17جدول )

 الوزن درجة التأثري 
 1 تضعف االنتماء 

 2 غري مؤثر 
 3 تزيد االنتماء 

 مث يتم حتديد االجتاه ملقياس ليكارت الثالثي كما يف اجلدول التايل:  
 املتوسط املرجح لدرجات املوافقة.  :(18جدول )

 درجة التأثري  املتوسط املرجح 
 تضعف االنتماء  1.66إىل  1من 

 غري مؤثر  2.33إىل  1.67من 
 تزيد االنتماء  3إىل  2.34من 

 االستداليل: وذلك من خالل: اثنيا: اإلحصاء 
( للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات  Independent Samples T-Testاختبار )ت( للعينات املستقلة )-

 داللة إحصائية بني اجتاهات مفردات عينة الدراسة حنو حماور الدراسة ابختالف املتغريات،واليت تنقسم إىل فئتني. 
( للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة  One Way ANOVAحادي )اختبار )ف( حتليل التباين األ-

 إحصائية بني اجتاهات مفردات عينة الدراسة حنو حماور الدراسة ابختالف املتغريات اليت تنقسم إىل أكثر من فئتني. 
يت تنقسم إىل أكثر من فئتني،  ( للتعرف على اجتاه صاحل الفروق حنو أية فئة من فئات املتغريات ال Scheffeاختبار شيفية )-

 وذلك إذا ما بني اختبار حتليل التباين األحادي وجود فروق بني فئات هذه املتغريات. 

 : مناقشة النتائج وتفسريها
 متهيد: 

يهدف البحث إىل الكشف عن العوامل املؤثرة على االنتماء الوطين لدى الشباب السعودي. ولإلجابة على أسئلة البحث، مت  
( من طالب جامعة أم القرى، وقد مت  1204بناء استبانة مشلت هذه املتغريات، ومت تطبيقها على أفراد عينة البحث البالغ عددهم )

 مت حتليل النتائج. SPSSاآليل، وابستخدام الربًنمج اإلحصائي  إدخال البياًنت إىل جهاز احلاسب 

 أسئلة الدراسة: 
 السؤال األول: ما مدى أتثري وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي على االنتماء الوطين؟ 
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على  ( عبارات لتحديد مدى أتثري وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي 6لإلجابة على هذا السؤال،قام الباحث بتخصيص )
 االنتماء الوطين، وكانت النتائج كالتايل: 

ة تنازليا  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتتيب لعبارات مدى أتثري وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي على االنتماء الوطين،مرتب :(19جدول )
 حسب املتوسطات احلسابية. 

 العبارة  م
املتوسط 
 احلسايب 

النسبة 
 املئوية 

االحنراف 
 املعياري

ترتيب  
 درجة التأثري  العبارة 

 تزيد االنتماء  1 0.652 ٪81 2.62 أتثري تويرت فيما يتعلق ابالنتماء الوطينأرى  3

6 
أرى أتثري القنوات الفضائية الشعبية فيما يتعلق ابالنتماء 

 تزيد االنتماء  2 0.611 ٪79 2.58 الوطين 

 تزيد االنتماء  3 0.620 ٪78 2.56 أرى أتثري سناب شات فيما يتعلق ابالنتماء الوطين  2
 تزيد االنتماء  4 0.609 ٪77 2.55 أرى أتثري حمتوى قناة يوتيوب فيما يتعلق ابالنتماء الوطين  1
 تزيد االنتماء  5 0.602 ٪74 2.47 أرى أتثري الواتس آب فيما يتعلق ابالنتماء الوطين  5
 االنتماء تزيد  6 0.610 ٪73 2.45 أرى أتثري انستجرام فيما يتعلق ابالنتماء الوطين  4

 تزيد االنتماء   0.430 ٪77 2.54 أتثري وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي على االنتماء الوطين ككل 
 

( املوضح أعاله يتضح أن أتثري وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي على االنتماء الوطين جاء  19من خالل اجلدول رقم )
(، وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثالثة من فئات مقياس  3من  2.54االنتماء(،إذ بلغ املتوسط احلسايب الكلي )بدرجة استجابة )تزيد 

 (، وهي الفئة اليت تشري إىل درجة استجابة )تزيد االنتماء(. 3.00إىل   2.34ليكرت الثالثي )
رات مدى أتثري وسائل اإلعالم والتواصل  كما يتضح من النتائج أن هناك تفاوات يف استجاابت أفراد عينة الدراسة على عبا 

(، وهي متوسطات تقع ضمن الفئة الثالثة  3من   2.62إىل  2.54االجتماعي على االنتماء الوطين،إذ تراوحت املتوسطات ما بني )
 من فئات مقياس ليكرت الثالثي، وتشري إىل درجة االستجابة )تزيد االنتماء(. 

 كما يوضح اجلدول ما يلي: 
العبارة "أرى أتثري تويرت فيما يتعلق ابالنتماء الوطين" ابملرتبة األوىل بدرجة استجابة )تزيد االنتماء( مبتوسط حسايب  جاءت -

 ٪(. 81( وبنسبة مئوية بلغت )2.62)
تزيد االنتماء(  جاءت العبارة "أرى أتثري القنوات الفضائية الشعبية فيما يتعلق ابالنتماء الوطين" ابملرتبة الثانية بدرجة استجابة )-

 ٪(. 79( وبنسبة مئوية بلغت )2.58مبتوسط حسايب )
جاءت العبارة "أرى أتثري سناب شات فيما يتعلق ابالنتماء الوطين" ابملرتبة الثالثة بدرجة استجابة )تزيد االنتماء( مبتوسط  -
 ٪(. 78( وبنسبة مئوية بلغت )2.56حسايب )
ب فيما يتعلق ابالنتماء الوطين" ابملرتبة الرابعة بدرجة استجابة )تزيد االنتماء(  جاءت العبارة "أرى أتثري حمتوى قناة يوتيو -

 ٪(. 77( وبنسبة مئوية بلغت )2.55مبتوسط حسايب )
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جاءت العبارة "أرى أتثري الواتس آب فيما يتعلق ابالنتماء الوطين" ابملرتبة اخلامسة بدرجة استجابة )تزيد االنتماء( مبتوسط  -
 ٪(. 74نسبة مئوية بلغت )( وب2.47حسايب )
جاءت العبارة "أرى أتثري انستجرام فيما يتعلق ابالنتماء الوطين" ابملرتبة السادسة بدرجة استجابة )تزيد االنتماء( مبتوسط  -
 ٪(. 73( وبنسبة مئوية بلغت )2.45حسايب )

%(  81الرتتيب األول بدرجة استجابة بلغت )وميكن تفسري حصول عبارة "أرى أتثري تويرت فيما يتعلق ابالنتماء الوطين" على 
( إىل حضور تويرت كوسيلة فعالة ملؤسسات اجملتمع احلكومية منها واألهلية، مبا فيها الصفحات  2.62من أراء املبحوثني ومبتوسط )

ظهار مظاهر االنتماء  اخلاصة ابلقبائل، إضافة إىل الصفحات الشخصية للشخصيات االعتبارية يف اجملتمع بشكل إجيايب، فيما يتعلق إب
الوطين يف املناسبات املختلفة، مثل االحتفال ابليوم الوطين، وابلتايل إحداث أتثري إجيايب على هذا اجلانب لدى أفراد جمتمع البحث،  

حاب  وهذا ينسحب على معظم وسائل التواصل االجتماعي اليت جاء ترتيبها منطقيا إىل حد كبري. وهذا يعود بنا ملا اتفق عليه أص
(.  27،ص 2012االجتاه البنائي الوظيفي والصراعي حول الدور الكبري الذي تلعبه وسائل اإلعالم إمجاال يف تشكيل وعينا )بريغر، 

%( من أراء املبحوثني  77ولعل ما يفسر وجود انستجرام يف آخر القائمة فيما يتعلق ابلتأثري على االنتماء الوطين، بنسبة بلغت )
، يرجع إىل طبيعة عمل هذا الربًنمج وطبيعة استخدامه، فالغالبية العظمى من مستخدميه يعرضون فيه حلياهتم  (2.54ومتوسط بلغ )

ساعة، األمر الذي رمبا حيجم أتثريه على   24اخلاصة أو اإلعالن عن أنشطتهم التجارية وال حيفظ هذا الربًنمج احملتوى أكثر من 
منظر علم االجتماع   Randall Collinsسابق يتفق مع ما ذهب إليه راندل كولينز املستخدمني. واجلدير ابلذكر أن التحليل ال

التحليل،وهو واحد رواد االجتاه الصراعي، والذي أكد على أن أمناط االتصال اليت يقيمها الفرد مع آخرين ختتلف ابختالف وسيلة  
ار أو يرفضوهنا، وهذا وفقا لـ كولينز يعتمد على حمتوى التواصل  االتصال، وهذا يلعب دورًا يف حتديد الدرجة اليت يقبل هبا األفراد األفك

 (. 249، ص 2011وسيل اإلشارات والصور اليت متارس )واالس و وولف،
 األسرة( على االنتماء الوطين؟  – السؤال الثاين: ما مدى أتثري اجلماعات االجتماعية مثل )القبيلة  

  –عبارات لتحديد مدى أتثري اجلماعات االجتماعية، مثل )القبيلة   (8لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بتخصيص )
 األسرة( على االنتماء الوطين، وكانت النتائج كالتايل: 

ية  األسرة( على االنتماء الوطين واهلو  –املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتتيب لعبارات أتثري اجلماعات االجتماعية مثل )القبيلة  :(20جدول )
 مرتبة تنازلًيا حسب املتوسطات احلسابية. 

 العبارة  م
املتوسط 
 احلسايب 

النسبة 
 املئوية 

االحنراف 
 املعياري

ترتيب  
 العبارة 

مدى وجود  
 التأثري 

8 
حترص األسرة على حث أبنائها على االلتزام ابلقوانني  

قوانني احلجر -قوانني الذوق العام-مثل)القوانني املرورية
 الصحي...اخل(

 نعم  1 0.391 93٪ 2.87

6 
حترص األسرة على حث أبنائها على التمسك ببعض  

احملافظة على املمتلكات - الطاعة-القيم مثل: الوالء
 املسؤولية االجتماعية اخل .... - العامة

 نعم  2 0.380 93٪ 2.87

 نعم  3 0.414 ٪92 2.84 األسرة السعودية تغرس يف نفوس أبنائها االنتماء للوطن  5
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 العبارة  م
املتوسط 
 احلسايب 

النسبة 
 املئوية 

االحنراف 
 املعياري

ترتيب  
 العبارة 

مدى وجود  
 التأثري 

 نعم  4 0.614 ٪79 2.58 حترص األسرة على االحتفال مع أبنائها ابليوم الوطين  7

2 
ترديد الشيالت أو القصائد اليت متجد الوطن يعزز لدى 

 الشباب االنتماء 
 نعم  5 0.696 74٪ 2.47

 نعم  6 0.648 ٪71 2.41 القبيلة تعزز لدى الشباب االنتماء للوطن 1

3 
التواصل واملواقع اخلاصة ابلقبائل تعزز لدى  مواقع 

 رمبا 7 0.742 ٪60 2.20 الشباب االنتماء للوطن 

4 
ترديد الشيالت أو القصائد اليت متجد القبلية يؤثر سلبا 

 رمبا 8 0.827 ٪44 1.89 على انتماء الشباب للوطن 

االنتماء األسرة( على  –أتثري اجلماعات االجتماعية مثل )القبيلة 
 نعم   0.308 ٪76 2.52 الوطين ككل 

األسرة( على االنتماء الوطين   – ( املوضح أعاله، يتضح أن أتثري اجلماعات االجتماعية مثل )القبيلة 20من خالل اجلدول رقم )
الثالثة من فئات مقياس  ( وهو متوسط يقع ضمن الفئة 3من   2.52جاء بدرجة استجابة )نعم(،إذ بلغ املتوسط احلسايب الكلي )

 (، وهي الفئة اليت تشري إىل درجة استجابة )نعم(. 3.00إىل   2.34ليكرت الثالثي )
كما يتضح من النتائج أن هناك تفاواًت يف استجاابت أفراد عينة الدراسة على عبارات مدى أتثري اجلماعات االجتماعية مثل  

( وهي متوسطات تقع ضمن الفئتني  3من   2.87إىل  1.89ت املتوسطات ما بني )األسرة( على االنتماء الوطين،إذ تراوح – )القبيلة 
 الثانية والثالثة من فئات مقياس ليكرت الثالثي، وتشري إىل درجة االستجابة )رمبا، نعم( على التوايل. 

 كما يوضح اجلدول ما يلي: 
قوانيناحلجرالصحي...اخل" ابملرتبة األوىل  -قوانينالذوقالعام-روريةجاءاتلعبارة"حترصاألسرةعلىحثأبنائهاعلىااللتزامبالقوانينمثاللقوانينامل-

 ٪(. 93( وبنسبة مئوية بلغت )2.87بدرجة استجابة )نعم( مبتوسط حسايب )
احملافظة على املمتلكات  -الطاعة -جاءت العبارة "حترص األسرة على حث أبنائها على التمسك ببعض القيم مثل الوالء-
 ٪(. 93( وبنسبة مئوية بلغت )2.87ماعية اخل ..."بدرجة استجابة )نعم( مبتوسط حسايب )املسؤولية االجت-العامة

جاءت العبارة "األسرة السعودية تغرس يف نفوس أبنائها االنتماء للوطن" ابملرتبة الثالثة بدرجة استجابة )نعم( مبتوسط حسايب  -
 ٪(. 92( وبنسبة مئوية بلغت )2.84)

على االحتفال مع أبنائها ابليوم الوطين" ابملرتبة الرابعة بدرجة استجابة )نعم( مبتوسط حسايب  جاءت العبارة "حترص األسرة -
 ٪(. 79( وبنسبة مئوية بلغت )2.58)

جاءت العبارة "ترديد الشيالت أو القصائد اليت متجد الوطن يعزز لدى الشباب االنتماء" ابملرتبة اخلامسة بدرجة استجابة  -
 ٪(. 74( وبنسبة مئوية بلغت )2.47)نعم( مبتوسط حسايب )
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(  2.41جاءت العبارة "القبيلة تعزز لدى الشباب االنتماء للوطن" ابملرتبة السادسة بدرجة استجابة )نعم( مبتوسط حسايب )-
 ٪(. 71وبنسبة مئوية بلغت )

رتبة السابعة بدرجة استجابة  جاءت العبارة "مواقع التواصل واملواقع اخلاصة ابلقبائل تعزز لدى الشباب االنتماء للوطن" ابمل-
 ٪(. 60( وبنسبة مئوية بلغت )2.20)رمبا( مبتوسط حسايب )

جاءت العبارة "ترديد الشيالت أو القصائد اليت متجد القبلية يؤثر سلًبا على انتماء الشباب للوطن" ابملرتبة الثامنة بدرجة  -
 ٪(. 44( وبنسبة مئوية بلغت )1.89استجابة )رمبا( مبتوسط حسايب )

ويتضح من خالل تراتبية العبارات وفقا للمتوسطات من األعلى لألدىن أن العبارات املرتبطة ابجلوانب القانونية أو اجلوانب اليت  
فيها نصوص صرحية تصنفها ضمن املخالفات جاءت يف املركز األول ابلنسبة لألسرة، مثل حث األبناء على االلتزام ابلقوانني، سواء  

ذوق العام أو احلجر الصحي. مث جاءت يف املستوى التايل اجلوانب املتعلقة ابلبناء القيمي، وكذلك اجلوانب املرتبطة  كانت املرورية أو ال
ا  ابالنتماء للوطن يف املستويني الثاين والثالث، وكذلك جوانب املمارسة الفعلية يف االحتفال ابلوطن يف املستوى الرابع. ويف الواقع هذ

ة على أنه إجيايب، فمسألة احرتام القوانني وإكساب األبناء القيم األساسية واالنتماء للوطن جوانب مهمة بال  ميكن النظر له من ًنحي
شك، ولكن من جانب آخر جند أن اجلوانب الثالثة األوىل جوانب ميكن القول عنها أهنا تنظريية أكثر من كوهنا جوانب ممارسة، وهذا  

 (.  2.52ال يف املستوى الرابع مبتوسط )البعد املتمثل يف املمارسة مل يظهر إ 
كما تشري بياًنت اجلدول السابق إىل أن األسرة تتفوق على القبيلة فيما يتعلق ابلتأثري على األفراد، إذ وجد أن دور القبيلة يف  

رت ميد يف نظريته حول  (، ولعل هذا يتفق مع ما ذكره هرب2.41تعزيز االنتماء الوطين لدى الشباب جاء يف املرتبة اخلامسة مبتوسط ) 
، ص  2014التنشئة االجتماعية، واليت أكد من خالهلا أن التأثري األكرب يف حياة األبناء وعلى شخصياهتم يكون لألسرة )كتبخانه، 

(، وهذا طبيعي يف ظل  2.47(، كما حققت الشيالت اليت متجد الوطن دورًا أكثر من دور القبيلة يف تعزيز االنتماء مبتوسط )157
تشار الشيالت عرب وسائل التواصل االجتماعي املختلفة، ولكن امللفت للنظر أن الشباب يرون أن الشيالت اليت متجد القبيلة من  ان

 احملتمل أن يكون هلا أثر سليب على االنتماء للوطن. 
 االنتماء الوطين؟ املسجد( على    –اجلامعة   – السؤال الثالث: ما مدى أتثري بعض مؤسسات التنشئة االجتماعية )املدرسة 

( عبارات لتحديد مدى أتثري بعض مؤسسات التنشئة االجتماعية )املدرسة  7لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بتخصيص )
 املسجد( على االنتماء الوطين، وكانت النتائج كالتايل:  –اجلامعة   –

املسجد( على  –اجلامعة  –املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتتيب لعبارات أتثري بعض مؤسسات التنشئة االجتماعية )املدرسة  :(21جدول )
 االنتماء الوطين مرتبة تنازلًيا حسب املتوسطات احلسابية. 

املتوسط  العبارة  م
 احلسايب 

النسبة 
 املئوية 

االحنراف 
 املعياري

ترتيب  
 العبارة 

مدى 
وجود  
 التأثري 

 نعم  1 0.412 ٪92 2.85 للمدرسة دور إجيايب يف تعزيز انتماء الشباب للوطن  1

2 
- تعلم املدرسة طالهبا بعض املمارسات مثل)املسؤولية االجتماعية

 نعم  2 0.523 ٪88 2.77 العمل التطوعي ....( - احملافظة على املمتلكات العامة
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 العبارة  م
املتوسط 
 احلسايب 

النسبة 
 املئوية 

االحنراف 
 املعياري

ترتيب  
 العبارة 

مدى 
وجود  
 التأثري 

طالهبا على االلتزام ابلقوانني مثل)القوانني حترص املدرسة على حث  3
 اخل( –قوانني الذوقالعام -املرورية

 نعم  3 0.541 87٪ 2.74

- يف اجلامعة أنشطة تعزز االنتماء للوطن مثل )املسؤولية االجتماعية  4
 املشاركة يف االحتفال ابليوم الوطين(- التطوع

 نعم  4 0.573 85٪ 2.69

 نعم  5 0.552 ٪84 2.68 موضوعات تعزز االنتماء للوطن املسجد يعرض يف خطبه  5

حيرص أساتذة اجلامعة على طرح موضوعات تعزز لدى الطالب  6
 االنتماء للوطن 

 نعم  6 0.683 73٪ 2.47

تتضمن مقررات اجلامعة بعض املوضوعات اليت تعزز االنتماء الوطين  7
 للشباب 

 نعم  7 0.708 73٪ 2.46

املسجد(  –اجلامعة  –التنشئة االجتماعية )املدرسة أتثري بعض مؤسسات 
 على االنتماء الوطين ككل 

 نعم   0.360 83٪ 2.66

املسجد(   – اجلامعة  – ( املوضح أعاله يتضح أن أتثري بعض مؤسسات التنشئة االجتماعية )املدرسة 21من خالل اجلدول رقم )
(، وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثالثة  3من  2.66)نعم(،إذ بلغ املتوسط احلسايب الكلي )على االنتماء الوطين جاء بدرجة استجابة  

 ( وهي الفئة اليت تشري إىل درجة استجابة )نعم(. 3.00إىل  2.34من فئات مقياس ليكرت الثالثي ) 
عض مؤسسات التنشئة  كما يتضح من النتائج أن هناك تفاوات يف استجاابت أفراد عينة الدراسة على عبارات مدى أتثري ب 

( وهي  3من   2.85إىل  2.46املسجد( على االنتماء الوطين،إذ تراوحت املتوسطات ما بني )  – اجلامعة   –االجتماعية )املدرسة  
 متوسطات تقع ضمن الفئة الثالثة من فئات مقياس ليكرت الثالثي، وتشري إىل درجة االستجابة )نعم(. 

 كما يوضح اجلدول مايلي: 
ة "للمدرسة دور إجيايب يف تعزيز انتماء الشباب للوطن" ابملرتبة األوىل بدرجة استجابة )نعم( مبتوسط حسايب  جاءت العبار -

 ٪(. 92( وبنسبة مئوية بلغت )2.85)
العمل   -احملافظة على املمتلكات العامة-جاءت العبارة "تعلم املدرسة طالهبا بعض املمارسات مثل املسؤولية االجتماعية-

 ٪(. 88( وبنسبة مئوية بلغت )2.77التطوعي ..." بدرجة استجابة )نعم(مبتوسط حسايب )
اخل..."   –قوانني الذوق العام  -جاءت العبارة "حترص املدرسة على حث طالهبا على االلتزام ابلقوانني مثل القوانني املرورية-

 ٪(. 87مئوية بلغت )  ( وبنسبة2.74ابملرتبة الثالثة بدرجة استجابة )نعم( مبتوسط حسايب )
املشاركة يف االحتفال ابليوم الوطين"  -التطوع-جاءت العبارة "يف اجلامعة أنشطة تعزز االنتماء للوطن مثل املسؤولية االجتماعية -

 ٪(. 85( وبنسبة مئوية بلغت )2.69ابملرتبة الرابعة بدرجة استجابة )نعم( مبتوسط حسايب )
خطبه موضوعات تعزز االنتماء للوطن" ابملرتبة اخلامسة بدرجة استجابة )نعم( مبتوسط  جاءت العبارة "املسجد يعرض يف -
 ٪(. 84( وبنسبة مئوية بلغت )2.68حسايب )
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جاءت العبارة "حيرص أساتذة اجلامعة على طرح موضوعات تعزز لدى الطالب االنتماء للوطن" ابملرتبة السادسة بدرجة  -
 ٪(. 73وبنسبة مئوية بلغت )(  2.47استجابة )نعم( مبتوسط حسايب )

جاءت العبارة "تتضمن مقررات اجلامعة بعض املوضوعات اليت تعزز االنتماء الوطين للشباب" ابملرتبة السابعة بدرجة استجابة  -
 ٪(. 73( وبنسبة مئوية بلغت )2.46)نعم( مبتوسط حسايب )

ابلرجوع لطبيعة ودور املدرسة، فاملدرسة من  ( 2019وميكن تفسري النتائج السابقة اليت تتفق مع نتائج دراسة )دغمش،
مؤسسات التنشئة االجتماعية الرمسية اليت تعمل على غرس بعض القيم يف نفوس التالميذ بطريقة مقصودة، من خالل مناهج التعليم،  

ابجلوانب املمارسة، مثل ممارسة  ومن ذلك تعزيز قيمة االنتماء للوطن اليت جاءت يف املرتبة األوىل، تال ذلك أيًضا بعض األبعاد املرتبطة  
املسؤولية االجتماعية واحلفاظ على املمتلكات العامة، وكذلك العمل التطوعي، وآخر اجلوانب اليت رأى املبحوثني أن املدرسة هتتم هبا  

جانب ضعف كبري يف دور  كانت اجلوانب املرتبطة اباللتزام ابلقوانني، واليت احتلت املرتبة األوىل عند األسرة، وهذا يف الواقع ميثل 
املدرسة يف هذه اجلوانب املهمة. ولعل ما يفسر ذهاب هذا البعد لصاحل األسرة، كما سبق ذكره، أن هذه اجلوانب مرتبطة بعقوابت  

 جتعل األسرة أكثر حرًصا من املدارس على األبناء، وهذا يعرب عن عدم تكامل األدوار بني األسرة واملدرسة. 
( عن تراجع دور اجلامعة يف تعزيز االنتماء الوطين لدى الشباب، كما  21ياًنت اجلدول السابق رقم )من جانب آخر، كشفت ب

(، وعلى الرغم  2.69عرب عن ذلك املبحوثني، إذ جاء بُعد مسامهة اجلامعة يف تعزيز ممارسات االنتماء الوطين يف املرتبة الرابعة مبتوسط )
ملدرسة تفوقت على اجلامعة يف هذا اجلانب، ولعل تفسري ذلك أن املدارس متنح مساحة أكرب  من أن النسبة تعترب نسبة جيدة، غري أن ا

لألنشطة الالصفية، بعكس اجلامعات اليت تفرض طريقة الدراسة هبا منطًا معيًنا حيد بشكل أو آبخر من األنشطة الطالبية. كما تعرب  
اخلامسة فيما يتعلق بتعزيز االنتماء للوطن. فيما جاء بُعدي مسامهة   ( كذلك عن أن املسجد جاء يف املرتبة 21نتائج اجلدول رقم )

أساتذة اجلامعات يف تعزيز االنتماء وتضمني مقررات اجلامعة موضوعات تعزز االنتماء الوطين يف البعدين ما قبل األخري واألخري على  
 التوايل، وهذا يفسر تراجع دور اجلامعة إمجاال يف هذا اجلانب. 

ابع: هل ختتلف اجتاهات الشباب حنو العوامل االجتماعية املؤثرة على االنتماء الوطين ابختالف بعض  السؤال الر 
   اخلصائص االجتماعية؟

لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث إبجراء اختبار )ت( واختبار التباين األحادي )انوفا( للعينات املستقلة لتحديد داللة  
لشباب حنو العوامل االجتماعية املؤثرة على االنتماء الوطين ابختالف بعض اخلصائص االجتماعية.  الفروق بني متوسطات اجتاهات ا

 وفيما يلي عرض أبهم النتائج املتصلة ابلسؤال: 
 أوال: اجلنس: 

ثرة  قام الباحث ابستخدام اختبار )ت( للعينات املستقلة للمقارنة بني متوسطي اجتاهات الشباب حنو العوامل االجتماعية املؤ 
 ( نتيجة اختبار )ت( لداللة الفروق بني املتوسطات: 22على االنتماء الوطين تعزى ملتغري اجلنس، ويوضح اجلدول رقم )
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 . نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بني متوسطي اجتاهات الشباب حنو العوامل االجتماعية املؤثرة على االنتماء الوطين تعزى ملتغري اجلنس :(22جدول )

 العدد اجلنس احملور
املتوسط 
 احلسايب 

االحنراف 
 مستوى الداللة  قيمة )ت(  املعياري

 أتثري وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي
 0.445 2.52 834 ذكر 

-2.156 0.031* 
 0.391 2.58 370 أنثى 

 أتثري اجلماعات االجتماعية 
 0.300 2.54 834 ذكر 

3.865 0.000* 
 0.321 2.46 370 أنثى 

 أتثري مؤسسات التنشئة االجتماعية 
 0.366 2.66 834 ذكر 

-0.173 0.862 
 0.346 2.67 370 أنثى 

 أتثري العوامل االجتماعية ككل
 0.274 2.58 834 ذكر 

0.751 0.453 
 0.244 2.56 370 أنثى 

 0.05وجود داللة عند مستوى  *

 (: 22يتضح من اجلدول رقم )
داللة إحصائية بني متوسطي استجاابت أفراد العينة حول أتثري وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي تعزى  وجود فروق ذات  -

 (. 0.05( وهي قيمة دالة عند مستوى )0.031ملتغري اجلنس لصاحل اإلًنث،إذ كانت قيمة مستوى الداللة يف اختبار )ت( تساوي )
ت أفراد العينة حول أتثري اجلماعات االجتماعية تعزى ملتغري اجلنس  وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي استجااب -

(. وميكن تفسري  0.05( وهي قيمة دالة عند مستوى )0.000لصاحل الذكور،إذ كانت قيمة مستوى الداللة يف اختبار )ت( تساوي )
لقبيلة اليت يكون ارتباط الذكور هبا أكثر بكثري  هذه النتيجة أبن الذكور يف اجملتمع السعودي أكثر اهتماما ابجلماعات االجتماعية مثل ا

 من اإلًنث، ولعل هذا ماساهم يف وجود الفروقات هنا لصاحل الذكور. 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي استجاابت أفراد العينة حول أتثري مؤسسات التنشئة االجتماعية تعزى   -

 (. 0.05( وهي قيمة غري دالة عند مستوى )0.862يف اختبار )ت( تساوي )ملتغري اجلنس،إذ كانت قيمة مستوى الداللة 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي استجاابت أفراد العينة حول أتثري العوامل االجتماعية ككل تعزى ملتغري   -

 (. 0.05ند مستوى )( وهي قيمة غري دالة ع0.453اجلنس،إذ كانت قيمة مستوى الداللة يف اختبار )ت( تساوي )
 اثنيا: العمر: 

قام الباحث ابستخدام اختبار التباين األحادي )انوفا( للعينات املستقلة للمقارنة بني متوسطات اجتاهات الشباب حنو العوامل  
األحادي )انوفا( للعينات  ( نتيجة اختبار التباين 24االجتماعية املؤثرة على االنتماء الوطين تعزى ملتغري العمر. ويوضح اجلدول رقم )

 املستقلة لداللة الفروق بني املتوسطات: 
طين نتائج اختبار التباين األحادي )انوفا( لداللة الفروق بني متوسطات اجتاهات الشباب حنو العوامل االجتماعية املؤثرة على االنتماء الو  :(24جدول )

 تعزى ملتغري العمر. 
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املتوسط  العدد العمر احملور
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

قيمة  
 )ف(

مستوى  
 الداللة 

أتثري وسائل اإلعالم والتواصل 
 االجتماعي 

( إىل أقل من  18من )
 عاما  ( 23)

665 2.53 0.421 

0.648 0.584 
( إىل أقل من  23من )

 عاما  ( 26)
318 2.56 0.423 

( إىل أقل من  26من )
 عاما  ( 29)

79 2.55 0.452 

 0.475 2.51 142 عاما فأكثر ( 29)

 أتثري اجلماعات االجتماعية 

( إىل أقل من  18من )
 عاما  ( 23)

665 2.50 0.323 

1.320 0.266 
( إىل أقل من  23من )

 عاما  ( 26)
318 2.54 0.308 

( إىل أقل من  26من )
 عاما  ( 29)

79 2.54 0.252 

 0.264 2.51 142 عاما فأكثر ( 29)

أتثري مؤسسات التنشئة  
 االجتماعية 

( إىل أقل من  18من )
 عاما  ( 23)

665 2.62 0.368 

7.131 0.000* 
( إىل أقل من  23من )

 عاما  ( 26)
318 2.70 0.378 

( إىل أقل من  26من )
 عاما  ( 29)

79 2.76 0.299 

 0.270 2.73 142 عاما فأكثر ( 29)

 االجتماعية ككلأتثري العوامل 

( إىل أقل من  18من )
 عاما  ( 23)

665 2.55 0.269 

3.411 0.017* 
( إىل أقل من  23من )

 عاما  ( 26)
318 2.60 0.275 

( إىل أقل من  26من )
 عاما  ( 29)

79 2.62 0.259 

 0.220 2.58 142 عاما فأكثر ( 29)
 0.05وجود داللة عند مستوى *

 (: 24اجلدول رقم )يتضح من 
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي   -
(، وهي قيمة دالة عند مستوى  0.584تعزى ملتغري العمر،إذ كانت قيمة مستوى الداللة يف اختبار التباين األحادي )انوفا( تساوي )

(0.05 .) 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري اجلماعات االجتماعية تعزى ملتغري   -

(، وهي قيمة غري دالة عند مستوى  0.266العمر،إذ كانت قيمة مستوى الداللة يف اختبار التباين األحادي )انوفا( تساوي )
(0.05 .) 

بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري مؤسسات التنشئة االجتماعية تعزى ملتغري  وجود فروق ذات داللة إحصائية  -
 (. 0.05(، وهي قيمة دالة عند مستوى )0.000العمر،إذ كانت قيمة مستوى الداللة يف اختبار التباين األحادي )انوفا( تساوي )

ينة حول أتثري العوامل االجتماعية ككل تعزى ملتغري  وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت أفراد الع -
 (. 0.05(، وهي قيمة دالة عند مستوى )0.017العمر،إذ كانت قيمة مستوى الداللة يف اختبار التباين األحادي )انوفا( تساوي )

 تايل: ونظرًا لوجود معنوية يف اختبار التباين، مت إجراء اختبار شيفيه لداللة الفروق. وكانت النتائج كال 
 نتائج اختبار شيفيه للتعرف على اجتاه الفروق بني متوسطات اجتاهات الشباب حنو العوامل االجتماعية املؤثرة على االنتماء الوطين تعزى :(26جدول )

 ملتغري العمر. 

الفرق بني   املتوسط  (2العمر ) املتوسط  (1العمر ) احملور
 املتوسطات 

 مستوى الداللة 

أتثري مؤسسات 
 التنشئة االجتماعية 

( إىل 18من )
(  23أقل من )
  

2.62 

( إىل أقل  23من )
   ( 26من )

2.70 -0.07202 0.033* 

( إىل أقل  26من )
   ( 29من )

2.76 -0.13926 0.013* 

 *0.022 0.1051- 2.73 عاما فأكثر ( 29)

أتثري العوامل 
 االجتماعية ككل

( إىل 18من )
 2.55 (23أقل من )

( إىل أقل  23من )
   ( 26من )

2.60 -0.04728 0.0029* 

( إىل أقل  26من )
   ( 29من )

2.62 -0.06930 0.028* 

 0.05وجود داللة عند مستوى *

 ( ما يلي: 26يتضح من اجلدول رقم )
العمر كانت بني املنتمني  الفروق بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري مؤسسات التنشئة االجتماعية تعزى ملتغري  -

( إىل أقل من  26( والفئة العمرية من )26( إىل أقل من )23( واملنتمني للفئة العمرية من)23( إىل أقل من )18للفئة العمرية من )
العمرية من   ( والفئة26( إىل أقل من )23عاما فأكثر، لصاحل املنتمني للفئة العمرية من)(  29وكذلك املنتمني للفئة العمرية )  (  29)
 عاما فأكثر، ذوات املتوسط احلسايب األعلى.  ( 29واملنتمني للفئة العمرية ) (  29( إىل أقل من )26)
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الفروق بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري العوامل االجتماعية ككل تعزى ملتغري العمر كانت بني املنتمني للفئة  -
(،  29( إىل أقل من )26( والفئة العمرية من )26( إىل أقل من )23واملنتمني للفئة العمرية من)( 23( إىل أقل من )18العمرية من )

، ذوات املتوسط احلسايب  ( 29( إىل أقل من )26( والفئة العمرية من )26( إىل أقل من )23لصاحل املنتمني للفئة العمرية من)
عاًما سيما إذا ما ربطت ابملستوى   26ل له من تتجاوز أعمارهم األعلى. ولعل التفسري هلذه النتيجة يكمن يف النضج الذي وص 

 الدراسي الذي يعتقد أن يكون الطالب فيه يف مراحل الدراسات العليا. 
 اثلثا: املرحلة الدراسية: 

لعوامل  قام الباحث ابستخدام اختبار التباين األحادي )انوفا( للعينات املستقلة للمقارنة بني متوسطات اجتاهات الشباب حنو ا
( نتيجة اختبار التباين األحادي )انوفا(  28االجتماعية املؤثرة على االنتماء الوطين تعزى ملتغري املرحلة الدراسية. ويوضح اجلدول رقم )

 للعينات املستقلة لداللة الفروق بني املتوسطات: 
جتاهات الشباب حنو العوامل االجتماعية املؤثرة على االنتماء الوطين نتائج اختبار التباين األحادي )انوفا( لداللة الفروق بني متوسطات ا :(28جدول )

 تعزى ملتغري املرحلة الدراسية. 

 العدد املرحلة الدراسية  احملور
املتوسط 
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

قيمة  
 )ف(

مستوى  
 الداللة 

أتثري وسائل اإلعالم والتواصل 
 االجتماعي 

 0.369 2.67 19 دكتوراه 

1.229 0.298 
 0.476 2.49 162 ماجستري 
 0.435 2.57 5 دبلوم 

 0.423 2.54 1018 بكالوريوس 

 أتثري اجلماعات االجتماعية 

 0.206 2.57 19 دكتوراه 

0.624 0.599 
 0.261 2.49 162 ماجستري 
 0.298 2.60 5 دبلوم 

 0.317 2.52 1018 بكالوريوس 

 االجتماعية أتثري مؤسسات التنشئة 

 0.274 2.76 19 دكتوراه 

0.922 0.429 
 0.293 2.69 162 ماجستري 
 0.499 2.74 5 دبلوم 

 0.370 2.66 1018 بكالوريوس 

 أتثري العوامل االجتماعية ككل

 0.176 2.66 19 دكتوراه 

0.926 0.427 
 0.235 2.56 162 ماجستري 
 0.351 2.64 5 دبلوم 

 0.271 2.57 1018 بكالوريوس 
 (: 28يتضح من اجلدول رقم )
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي   -
(، وهي قيمة دالة عند  0.298)انوفا( تساوي ) تعزى ملتغري املرحلة الدراسية،إذ كانت قيمة مستوى الداللة يف اختبار التباين األحادي 

 (. 0.05مستوى )
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري اجلماعات االجتماعية تعزى ملتغري   -

(، وهي قيمة غري دالة عند  0.599)املرحلة الدراسية،إذ كانت قيمة مستوى الداللة يف اختبار التباين األحادي )انوفا( تساوي  
 (. 0.05مستوى )
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري مؤسسات التنشئة االجتماعية تعزى   -

قيمة غري دالة عند   ( وهي 0.429ملتغري املرحلة الدراسية،إذ كانت قيمة مستوى الداللة يف اختبار التباين األحادي )انوفا( تساوي )
 (. 0.05مستوى )
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري العوامل االجتماعية ككل تعزى ملتغري   -

عند   (، وهي قيمة غري دالة0.427املرحلة الدراسية،إذ كانت قيمة مستوى الداللة يف اختبار التباين األحادي )انوفا( تساوي )
 (. 0.05مستوى )

 رابعا: التخصص: 
 ص.نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بني متوسطي اجتاهات الشباب حنو العوامل االجتماعية املؤثرة على االنتماء الوطين تعزى ملتغري التخص :(29جدول )

 العدد التخصص  احملور
املتوسط 
 احلسايب 

االحنراف 
 قيمة )ت(  املعياري

مستوى  
 الداللة 

 أتثري وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي
 0.432 2.54 860 إداري وإنساين 

0.773 0.440 
 0.426 2.52 344 علمي وتطبيقي 

 أتثري اجلماعات االجتماعية 
 0.298 2.53 860 إداري وإنساين 

1.823 0.069 
 0.332 2.49 344 علمي وتطبيقي 

 أتثري مؤسسات التنشئة االجتماعية 
 0.365 2.67 860 وإنساين إداري 

1.373 0.170 
 0.346 2.64 344 علمي وتطبيقي 

 أتثري العوامل االجتماعية ككل
 0.266 2.58 860 إداري وإنساين 

1.786 0.074 
 0.264 2.55 344 علمي وتطبيقي 

الشباب حنو العوامل االجتماعية املؤثرة  قام الباحث ابستخدام اختبار )ت( للعينات املستقلة للمقارنة بني متوسطي اجتاهات 
 ( نتيجة اختبار )ت( لداللة الفروق بني املتوسطات 29على االنتماء الوطين تعزى ملتغري التخصص، ويوضح اجلدول رقم )

 (: 29وبناء عليه يتضح من اجلدول رقم ) 
 وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي استجاابت أفراد العينة حول أتثري -

 (. 0.05( وهي قيمة غري دالة عند مستوى )0.440تعزى ملتغري التخصص،إذ كانت قيمة مستوى الداللة يف اختبار )ت( تساوي )
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي استجاابت أفراد العينة حول أتثري اجلماعات االجتماعية تعزى ملتغري   -
 (. 0.05( وهي قيمة غري دالة عند مستوى )0.069تخصص،إذ كانت قيمة مستوى الداللة يف اختبار )ت( تساوي )ال

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي استجاابت أفراد العينة حول أتثري مؤسسات التنشئة االجتماعية تعزى   -
 (. 0.05(، وهي قيمة غري دالة عند مستوى )0.170ت( تساوي )ملتغري التخصص،إذ كانت قيمة مستوى الداللة يف اختبار ) 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي استجاابت أفراد العينة حول أتثري العوامل االجتماعية ككل تعزى ملتغري   -
 (. 0.05) (، وهي قيمة غري دالة عند مستوى 0.074التخصص،إذ كانت قيمة مستوى الداللة يف اختبار )ت( تساوي )

 خامسا: املستوى الدراسي: 
قام الباحث ابستخدام اختبار التباين األحادي )انوفا(للعينات املستقلة للمقارنة بني متوسطات اجتاهات الشباب حنو العوامل  

التباين األحادي )انوفا(  ( نتيجة اختبار 30االجتماعية املؤثرة على االنتماء الوطين تعزى ملتغري املستوى الدراسي. ويوضح اجلدول رقم )
 للعينات املستقلة لداللة الفروق بني املتوسطات: 

طين نتائج اختبار التباين األحادي )انوفا( لداللة الفروق بني متوسطات اجتاهات الشباب حنو العوامل االجتماعية املؤثرة على االنتماء الو  :(30جدول )
 تعزى ملتغري املستوى الدراسي. 

 العدد  دراس  المستوى ال  المحور 
المتوسط  
 الحسان   

االنحراف  
 المعياري 

قيمة  
 )ف( 

مستوى  
 الداللة 

تأثير وسائل اإلعالم  
 والتواصل االجتماع  

    - األول  
 0.422 2.57 280 الثان 

2.388 0.067 
 0.438 2.50 292 الرابع   - الثالث  

 0.401 2.58 218 السادس   - الخامس  

 0.442 2.52 414 الثامن   - السابع  

 تأثير الجماعات االجتماعية 

    - األول  
 0.336 2.49 280 الثان 

1.064 0.363 
 0.285 2.51 292 الرابع   - الثالث  

 0.310 2.52 218 السادس   - الخامس  

 0.304 2.53 414 الثامن   - السابع  

تأثير مؤسسات التنشئة  
 االجتماعية 

    - األول  
 0.317 2.70 280 الثان 

6.036 0.000 * 
 0.367 2.60 292 الرابع   - الثالث  

 0.392 2.64 218 السادس   - الخامس  

 0.357 2.70 414 الثامن   - السابع  

تأثير العوامل االجتماعية  
 ككل 

    - األول  
 0.259 2.58 280 الثان 

2.143 0.093 
 0.264 2.54 292 الرابع   - الثالث  

 0.267 2.58 218 السادس   - الخامس  

 0.268 2.59 414 الثامن   - السابع  

 0.05وجود داللة عند مستوى *
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 (: 30يتضح من اجلدول رقم )
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي   -

( وهي قيمة غري دالة  0.067الداللة يف اختبار التباين األحادي )انوفا( تساوي ) تعزى ملتغري املستوى الدراسي،إذ كانت قيمة مستوى 
 (. 0.05عند مستوى )

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري اجلماعات االجتماعية تعزى ملتغري   -
( وهي قيمة غري دالة عند  0.363لتباين األحادي )انوفا( تساوي )املستوى الدراسي،إذ كانت قيمة مستوى الداللة يف اختبار ا

 (. 0.05مستوى )

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري مؤسسات التنشئة االجتماعية تعزى ملتغري   -
( وهي قيمة دالة عند مستوى  0.000نوفا( تساوي )املستوى الدراسي،إذ كانت قيمة مستوى الداللة يف اختبار التباين األحادي )ا

(0.05 .) 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري العوامل االجتماعية ككل تعزى ملتغري   -
وهي قيمة غري دالة عند  (  0.093املستوى الدراسي،إذ كانت قيمة مستوى الداللة يف اختبار التباين األحادي )انوفا( تساوي )

 (. 0.05مستوى )

 ونظرًا لوجود معنوية يف اختبار التباين مت إجراء اختبار شيفيه لداللة الفروق. وكانت النتائج كالتايل: 
اء الوطين تعزى نتائج اختبار شيفيه للتعرف على اجتاه الفروق بني متوسطات اجتاهات الشباب حنو العوامل االجتماعية املؤثرة على االنتم :(31جدول )

 ملتغري املستوى الدراسي. 

املستوى  احملور
 ( 1الدراسي)

املستوى  املتوسط 
 ( 2الدراسي)

الفرق بني   املتوسط 
 املتوسطات 

 مستوى الداللة 

أتثري مؤسسات 
التنشئة  

 االجتماعية 
 2.62 الرابع -الثالث 

 *0.009 0.10171- 2.70 الثاين -األول 

 *0.004 0.10048- 2.70 الثامن -السابع 

 0.05وجود داللة عند مستوى *

 
 ( ما يلي: 31يتضح من اجلدول رقم )

الفروق بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري مؤسسات التنشئة االجتماعية تعزى ملتغري املستوى الدراسي كانت   -
  – الثامن( لصاحل )طلبة املستوى األول -الثاين وطلبة املستوى السابع  –( وبني )طلبة املستوى األول  الرابع -بني )طلبة املستوى الثالث

الثامن( ذوي املتوسط احلسايب األعلى. وميكن تفسري هذه النتيجة أبن طلبة املستوى األول والثاين أكثر  -الثاين وطلبة املستوى السابع 
 العليا السابع والثامن نضًجا أكرب يف تصرفاهتم. التزاًما حبكم دخوهلم عامل اجلامعة حديثا، فيما يظهر طلبة املستوايت 
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 سادسا: املعدل الدراسي: 
قام الباحث ابستخدام اختبار التباين األحادي )انوفا( للعينات املستقلة للمقارنة بني متوسطات اجتاهات الشباب حنو العوامل  

( نتيجة اختبار التباين األحادي )انوفا(  32الدراسي. ويوضح اجلدول رقم )االجتماعية املؤثرة على االنتماء الوطين تعزى ملتغري املعدل 
 للعينات املستقلة لداللة الفروق بني املتوسطات: 

ى ين تعز نتائج اختبار التباين األحادي )انوفا(لداللة الفروق بني متوسطات اجتاهات الشباب حنو العوامل االجتماعية املؤثرة على االنتماء الوط  :(32جدول )
 ملتغري املعدل الدراسي. 

 العدد  المعدل الدراس   المحور 
المتوسط  
 الحسان   

االنحراف  
 المعياري 

قيمة  
 )ف( 

مستوى  
 الداللة 

تأثير وسائل اإلعالم  
 والتواصل االجتماع  

 0.434 2.53 579 ( 4( إىل ) 3.5من ) 

1.366 0.243 

( إىل أقل من  2.75من ) 
 (3.5 ) 

338 2.54 0.425 

( إىل أقل من  1.75) من  
 (2.75 ) 

209 2.54 0.427 

 0.446 2.60 65 ( 1.75( إىل أقل من ) 1من ) 

 0.293 2.77 13 ( 1أقل من ) 

تأثير الجماعات  
 االجتماعية 

 0.325 2.46 579 ( 4( إىل ) 3.5من ) 

9.282 0.000 * 

( إىل أقل من  2.75من ) 
 (3.5 ) 

338 2.57 0.266 

( إىل أقل من  1.75من ) 
 (2.75 ) 

209 2.54 0.313 

 0.284 2.60 65 ( 1.75( إىل أقل من ) 1من ) 

 0.231 2.67 13 ( 1أقل من ) 

تأثير مؤسسات التنشئة  
 االجتماعية 

 0.374 2.65 579 ( 4( إىل ) 3.5من ) 

1.913 0.106 

( إىل أقل من  2.75من ) 
 (3.5 ) 

338 2.66 0.345 

( إىل أقل من  1.75من ) 
 (2.75 ) 

209 2.69 0.337 

 0.382 2.73 65 ( 1.75( إىل أقل من ) 1من ) 

 0.225 2.84 13 ( 1أقل من ) 

تأثير العوامل  
 االجتماعية ككل 

 0.275 2.54 579 ( 4( إىل ) 3.5من ) 

5.134 0.000 * 

( إىل أقل من  2.75من ) 
 (3.5 ) 

338 2.59 0.235 

( إىل أقل من  1.75من ) 
 (2.75 ) 

209 2.59 0.277 

 0.262 2.64 65 ( 1.75( إىل أقل من ) 1من ) 

 0.224 2.75 13 ( 1أقل من ) 

 0.05وجود داللة عند مستوى *

 (: 32يتضح من اجلدول رقم )
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي   -
( وهي قيمة غري دالة  0.243املعدل الدراسي،إذ كانت قيمة مستوى الداللة يف اختبار التباين األحادي )انوفا( تساوي ) تعزى ملتغري 

 (. 0.05عند مستوى )
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري اجلماعات االجتماعية تعزى ملتغري املعدل   -

 (. 0.05( وهي قيمة دالة عند مستوى )0.000يمة مستوى الداللة يف اختبار التباين األحادي )انوفا( تساوي )الدراسي،إذ كانت ق
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري مؤسسات التنشئة االجتماعية تعزى   -

( وهي قيمة غري دالة عند  0.106يف اختبار التباين األحادي )انوفا( تساوي )ملتغري املعدل الدراسي،إذ كانت قيمة مستوى الداللة 
 (. 0.05مستوى )
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري العوامل االجتماعية ككل تعزى ملتغري   -

( وهي قيمة دالة عند مستوى  0.000حادي )انوفا( تساوي )املعدل الدراسي،إذ كانت قيمة مستوى الداللة يف اختبار التباين األ
(0.05 .) 

 ونظرًا لوجود معنوية يف اختبار التباين، مت إجراء اختبار شيفيه لداللة الفروق. وكانت النتائج كالتايل: 
 نتائج اختبار شيفيه للتعرف على اجتاه الفروق بني متوسطات اجتاهات الشباب حنو العوامل االجتماعية املؤثرة على االنتماء الوطين تعزى :(33جدول )

 ملتغري املعدل الدراسي. 

 املعدل الدراسي  احملور
(1) 

 املعدل الدراسي  املتوسط
(2) 

الفرق بني   املتوسط
 املتوسطات 

 مستوى الداللة 

اجلماعات  أتثري 
 االجتماعية

( إىل  3.5من )
(4) 

2.46 

( إىل أقل من  2.75من )
(3.5) 

2.57 -0.10570 0.000 * 

( إىل أقل من  1.75من )
(2.75) 

2.54 -0.07819 0.039 * 

( إىل أقل من  1من )
(1.75) 

2.60 -0.13307 0.025 * 

أتثري العوامل  
 االجتماعية ككل 

( إىل  3.5من )
(4) 

2.54 

( إىل أقل من  2.75)من 
(3.5) 

2.59 -0.04769 0.008 * 

( إىل أقل من  1.75من )
(2.75) 

2.59 -0.04832 0.023 * 

( إىل أقل من  1من )
(1.75) 

2.64 -0.09781 0.005 * 

 * 0.004 0.21210- 2.75 (1أقل من )

 2.75 (1أقل من )

( إىل أقل من  2.75من )
(3.5) 

2.59 0.16441 0.027 * 

( إىل أقل من  1.75من )
(2.75) 

2.59 0.16378 0.030 * 

 0.05وجود داللة عند مستوى *
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 ( ما يلي: 33يتضح من اجلدول رقم )
الفروق بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري اجلماعات االجتماعية تعزى ملتغري املعدل الدراسي كانت بني من   -

( ومن كان معدهلم الدراسي  3.5( إىل أقل من )2.75( ومن كان معدهلم الدراسي من )4)( إىل 3.5من ) كان معدهلم الدراسي  
( لصاحل من كان معدهلم الدراسي من  1.75( إىل أقل من )1( ومن كان معدهلم الدراسي من ) 2.75( إىل أقل من )1.75من )
( إىل  1( ومن كان معدهلم الدراسي من )2.75( إىل أقل من )1.75( ومن كان معدهلم الدراسي من )3.5( إىل أقل من )2.75)

 ( ذوي املتوسط احلسايب األعلى. 1.75أقل من )
الفروق بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري العوامل االجتماعية ككل تعزى ملتغري العمر كانت بني من كان   -

( ومن كان معدهلم الدراسي من  3.5إىل أقل من )( 2.75( ومن كان معدهلم الدراسي من )4( إىل ) 3.5من ) معدهلم الدراسي  
( لصاحل من  1( ومن كان معدهلم أقل من )1.75( إىل أقل من )1( ومن كان معدهلم الدراسي من )2.75( إىل أقل من )1.75)

( ومن كان  2.75( إىل أقل من )1.75( ومن كان معدهلم الدراسي من )3.5( إىل أقل من )2.75كان معدهلم الدراسي من )
(  1أقل من )(، وكذلك بني من كان معدهلم الدراسي  1( ومن كان معدهلم أقل من )1.75( إىل أقل من )1معدهلم الدراسي من )

( لصاحل من  2.75( إىل أقل من )1.75( ومن كان معدهلم الدراسي من )3.5( إىل أقل من )2.75ومن كان معدهلم الدراسي من )
 ملتوسط احلسايب األعلى. (ذوي ا1أقل من )كان معدهلم الدراسي  

 سابعا: مكان امليالد: 
قام الباحث ابستخدام اختبار التباين األحادي )انوفا( للعينات املستقلة للمقارنة بني متوسطات اجتاهات الشباب حنو العوامل  

بار التباين األحادي )انوفا(  ( نتيجة اخت34االجتماعية املؤثرة على االنتماء الوطين تعزى ملتغري مكان امليالد. ويوضح اجلدول رقم )
 للعينات املستقلة لداللة الفروق بني املتوسطات: 

ين تعزى نتائج اختبار التباين األحادي )انوفا(لداللة الفروق بني متوسطات اجتاهات الشباب حنو العوامل االجتماعية املؤثرة على االنتماء الوط  :(34جدول )
 ملتغري مكان امليالد. 

 العدد  د مكان الميال  المحور 
المتوسط  
 الحسان   

االنحراف  
 المعياري 

قيمة  
 )ف( 

مستوى  
 الداللة 

تأثير وسائل اإلعالم والتواصل  
 االجتماع  

ة   0.429 2.54 867 مدينة كبير

 0.427 2.52 181 مدينة متوسطة  0.839 0.176

 0.442 2.55 156 قرية أو هجرة 

 تأثير الجماعات االجتماعية 

ة   0.319 2.50 867 مدينة كبير

 0.278 2.56 181 مدينة متوسطة  * 0.005 5.379

 0.273 2.56 156 قرية أو هجرة 

تأثير مؤسسات التنشئة  
 االجتماعية 

ة   0.365 2.65 867 مدينة كبير

 0.356 2.70 181 مدينة متوسطة  * 0.013 4.355

 0.325 2.73 156 قرية أو هجرة 

 االجتماعية ككل تأثير العوامل  

ة   0.270 2.56 867 مدينة كبير

 0.249 2.59 181 مدينة متوسطة  * 0.022 3.823

 0.253 2.62 156 قرية أو هجرة 

 0.05وجود داللة عند مستوى *
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 (: 34يتضح من اجلدول رقم )
وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري   -

( وهي قيمة غري دالة عند  0.839تعزى ملتغري مكان امليالد،إذ كانت قيمة مستوى الداللة يف اختبار التباين األحادي )انوفا( تساوي )
 (. 0.05مستوى )
تماعية تعزى ملتغري مكان  وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري اجلماعات االج -

 (. 0.05( وهي قيمة دالة عند مستوى )0.005امليالد،إذ كانت قيمة مستوى الداللة يف اختبار التباين األحادي )انوفا( تساوي )
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري مؤسسات التنشئة االجتماعية تعزى ملتغري   -
( وهي قيمة دالة عند مستوى  0.013امليالد،إذ كانت قيمة مستوى الداللة يف اختبار التباين األحادي )انوفا( تساوي )مكان 

(0.05 .) 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري العوامل االجتماعية ككل تعزى ملتغري   -

( وهي قيمة دالة عند مستوى  0.022الداللة يف اختبار التباين األحادي )انوفا( تساوي )مكان امليالد،إذ كانت قيمة مستوى 
(0.05 .) 

 ونظرًا لوجود معنوية يف اختبار التباين مت إجراء اختبار شيفيه لداللة الفروق. وكانت النتائج كالتايل: 
 نتائج اختبار شيفيه للتعرف على اجتاه الفروق بني متوسطات اجتاهات معلمي اللغة العربية حنو استخدام اسرتاتيجيات التدريس املتمايز يف :(35جدول )

 أثناء تعليم الوظيفة النحوية تعزى ملتغري مكان امليالد. 

 احملور
مكان 
 ( 1امليالد)

 املتوسط  ( 2مكان امليالد) املتوسط 
الفرق بني  
 املتوسطات 

 مستوى الداللة 

أتثري اجلماعات  
 االجتماعية 

 2.50 مدينة كبرية 
 *0.046 0.06239- 2.56 مدينة متوسطة 
 *0.043 0.06721- 2.56 قرية أو هجرة

أتثري مؤسسات 
 التنشئة االجتماعية 

 *0.029 0.08303- 2.73 قرية أو هجرة 2.65 مدينة كبرية 

أتثري العوامل 
 *0.029 0.05656- 2.62 قرية أو هجرة 2.56 كبرية مدينة   االجتماعية ككل

 0.05وجود داللة عند مستوى *

 ( ما يلي: 35يتضح من اجلدول رقم )
الفروق بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري اجلماعات االجتماعية تعزى ملتغري مكان امليالد كانت بني مواليد   -

املتوسطة ومواليد القرى واهلجر لصاحل مواليد املدن املتوسطة ومواليد القرى واهلجر ذوي املتوسط احلسايب  ومواليد املدن  املدن الكبرية 
 األعلى. 
الفروق بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري مؤسسات التنشئة االجتماعية تعزى ملتغري مكان امليالد كانت بني   -

 اهلجر لصاحل مواليد القرى واهلجر ذوي املتوسط احلسايب األعلى. مواليد املدن الكبرية ومواليد القرى و 
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الفروق بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري العوامل االجتماعية ككل تعزى ملتغري مكان امليالد كانت بني مواليد   -
 يب األعلى. ومواليد القرى واهلجر لصاحل مواليد القرى واهلجر ذوي املتوسط احلسا املدن الكبرية 

 اثمنا: مكان النشأة: 
قام الباحث ابستخدام اختبار التباين األحادي )انوفا( للعينات املستقلة للمقارنة بني متوسطات اجتاهات الشباب حنو العوامل  

التباين األحادي )انوفا(  ( نتيجة اختبار 36االجتماعية املؤثرة على االنتماء الوطن يتعزى ملتغري مكان النشأة. ويوضح اجلدول رقم )
 للعينات املستقلة لداللة الفروق بني املتوسطات: 

وطين تعزى ( نتائج اختبار التباين األحادي )انوفا(لداللة الفروق بني متوسطات اجتاهات الشباب حنو العوامل االجتماعية املؤثرة على االنتماء ال36جدول )
 ملتغري مكان النشأة. 

املتوسط  دالعد مكان النشأة  احملور
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

مستوى   قيمة )ف( 
 الداللة 

أتثري وسائل اإلعالم والتواصل 
 االجتماعي 

 0.431 2.53 924 مدينة كبرية 
 0.394 2.60 150 مدينة متوسطة  0.137 1.994

 0.459 2.53 130 قرية أو هجرة

 أتثري اجلماعات االجتماعية 
 0.316 2.49 924 مدينة كبرية 

 0.280 2.58 150 مدينة متوسطة  *0.000 11.814
 0.256 2.61 130 قرية أو هجرة

أتثري مؤسسات التنشئة  
 االجتماعية 

 0.371 2.64 924 مدينة كبرية 
 0.293 2.74 150 مدينة متوسطة  *0.002 6.400

 0.328 2.71 130 قرية أو هجرة

 أتثري العوامل االجتماعية ككل
 0.270 2.55 924 مدينة كبرية 

 0.239 2.64 150 مدينة متوسطة  *0.000 9.570
 0.240 2.62 130 قرية أو هجرة

 0.05وجود داللة عند مستوى *

 (: 36يتضح من اجلدول رقم )
والتواصل االجتماعي  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري وسائل اإلعالم  -

( وهي قيمة غري دالة عند  0.137تعزى ملتغري مكان النشأة،إذ كانت قيمة مستوى الداللة يف اختبار التباين األحادي )انوفا( تساوي )
 (. 0.05مستوى )
غري مكان  وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري اجلماعات االجتماعية تعزى ملت  -

 (. 0.05( وهي قيمة دالة عند مستوى )0.000النشأة،إذ كانت قيمة مستوى الداللة يف اختبار التباين األحادي )انوفا( تساوي )
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري مؤسسات التنشئة االجتماعية تعزى ملتغري   -
( وهي قيمة دالة عند مستوى  0.002يمة مستوى الداللة يف اختبار التباين األحادي )انوفا( تساوي )مكان النشأة،إذ كانت ق

(0.05 .) 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري العوامل االجتماعية ككل تعزى ملتغري   -

( وهي قيمة دالة عند مستوى  0.000التباين األحادي )انوفا( تساوي )مكان النشأة،إذ كانت قيمة مستوى الداللة يف اختبار 
(0.05 .) 

 ونظرًا لوجود معنوية يف اختبار التباين مت إجراء اختبار شيفيه لداللة الفروق. وكانت النتائج كالتايل: 
 نتائج اختبار شيفيه للتعرف على اجتاه الفروق بني متوسطات اجتاهات الشباب حنو العوامل االجتماعية املؤثرة على االنتماء الوطين تعزى :(37جدول )

 ملتغري مكان النشأة. 

 احملور
مكان 
 املتوسط  ( 2مكان النشأة) املتوسط  ( 1النشأة)

الفرق بني  
 مستوى الداللة  املتوسطات 

اجلماعات  أتثري 
 االجتماعية 

 2.49 مدينة كبرية 
 *0.046 0.06239- 2.58 مدينة متوسطة 
 *0.043 0.06721- 2.61 قرية أو هجرة

أتثري مؤسسات 
 التنشئة االجتماعية 

 *0.029 0.10051- 2.74 مدينة متوسطة  2.64 مدينة كبرية 

أتثري العوامل 
 2.55 مدينة كبرية  االجتماعية ككل

 *0.001 0.08752- 2.64 متوسطة مدينة 
 *0.027 0.06639- 2.62 قرية أو هجرة

 0.05وجود داللة عند مستوى *

 ( ما يلي: 37يتضح من اجلدول رقم )
الفروق بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري اجلماعات االجتماعية تعزى ملتغري مكان النشأة كانت بني الذين   -

وبني الذين نشأوا يف مدن متوسطة والذين نشأوا يف قرى أو هجر لصاحل الذين نشأوا يف مدن متوسطة والذين   كبرية نشأوا يف مدن  
 نشأوا يف قرى أو هجر، ذوي املتوسط احلسايب األعلى. 

كانت بني  الفروق بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري مؤسسات التنشئة االجتماعية تعزى ملتغري مكان النشأة   -
 الذين نشأوا يف مدن كبرية والذين نشأوا يف مدن متوسطة لصاحل الذين نشأوا يف مدن متوسطة، ذوي املتوسط احلسايب األعلى. 

الفروق بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري العوامل االجتماعية ككل تعزى ملتغري مكان النشأة كانت بني الذين   -
وبني )الذين نشأوا يف مدن متوسطة والذين نشأوا يف قرى أو هجر لصاحل الذين نشأوا يف مدن متوسطة والذين   نشأوا يف مدن كبرية 

 . ( نشأوا يف قرى أو هجر، ذوي املتوسط احلسايب األعلى
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 اتسعا: تعليم األب: 
متوسطات اجتاهات الشباب حنو العوامل  قام الباحث ابستخدام اختبار التباين األحادي )انوفا(للعينات املستقلة للمقارنة بني 
( نتيجة اختبار التباين األحادي  38االجتماعية املؤثرة على االنتماء الوطن يتعزى ملتغري تعليم األب. ويوضح اجلدول رقم )

 )انوفا(للعينات املستقلة لداللة الفروق بني املتوسطات: 
ين تعزى نتائج اختبار التباين األحادي )انوفا(لداللة الفروق بني متوسطات اجتاهات الشباب حنو العوامل االجتماعية املؤثرة على االنتماء الوط  :(38جدول )

 ملتغري تعليم األب.

 العدد تعليم األب  احملور
املتوسط 
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

قيمة  
 )ف(

مستوى  
 الداللة 

اإلعالم والتواصل أتثري وسائل 
 االجتماعي 

 0.441 2.54 516 متوسط أو أقل

1.480 0.218 
 0.437 2.51 314 اثنوي
 0.380 2.58 278 جامعي 

 0.479 2.50 96 دراسات عليا 

 أتثري اجلماعات االجتماعية 

 0.287 2.55 516 متوسط أو أقل

3.568 0.014* 
 0.326 2.49 314 اثنوي
 0.298 2.50 278 جامعي 

 0.373 2.49 96 دراسات عليا 

أتثري مؤسسات التنشئة  
 االجتماعية 

 0.336 2.70 516 متوسط أو أقل

2.950 0.032* 
 0.379 2.63 314 اثنوي
 0.382 2.64 278 جامعي 

 0.338 2.65 96 دراسات عليا 

 أتثري العوامل االجتماعية ككل

 0.256 2.60 516 متوسط أو أقل

3.302 0.020* 
 0.282 2.54 314 اثنوي
 0.254 2.57 278 جامعي 

 0.278 2.55 96 دراسات عليا 
 0.05وجود داللة عند مستوى *

 (: 38يتضح من اجلدول رقم )
والتواصل االجتماعي  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري وسائل اإلعالم  -

( وهي قيمة غري دالة عند  0.218تعزى ملتغري تعليم األب،إذ كانت قيمة مستوى الداللة يف اختبار التباين األحادي )انوفا( تساوي )
 (. 0.05مستوى )
ري تعليم  وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري اجلماعات االجتماعية تعزى ملتغ -

 (. 0.05( وهي قيمة دالة عند مستوى )0.014األب،إذ كانت قيمة مستوى الداللة يف اختبار التباين األحادي )انوفا( تساوي )



       
 

 

 

 االجتماعيةمجلة جامعة أم القرى للعلوم  

 اتجاهات الشباب نحو العوامل املؤثرة على االنتماء الوطني  

62 

 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري مؤسسات التنشئة االجتماعية تعزى ملتغري   -
( وهي قيمة دالة عند مستوى  0.032مستوى الداللة يف اختبار التباين األحادي )انوفا( تساوي ) تعليم األب،إذ كانت قيمة 

(0.05 .) 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري العوامل االجتماعية ككل تعزى ملتغري تعليم   -

 (. 0.05( وهي قيمة دالة عند مستوى )0.020اين األحادي )انوفا( تساوي )األب،إذ كانت قيمة مستوى الداللة يف اختبار التب
 ونظرًا لوجود معنوية يف اختبار التباين، مت إجراء اختبار شيفيه لداللة الفروق. وكانت النتائج كالتايل: 

ية حنو استخدام اسرتاتيجيات التدريس املتمايز أثناء نتائج اختبار شيفيه للتعرف على اجتاه الفروق بني متوسطات اجتاهات معلمي اللغة العرب :(39جدول )
 تعليم الوظيفة النحوية تعزى ملتغري تعليم األب.

تعليم   احملور
 ( 1األب)

الفرق بني   املتوسط  ( 2تعليم األب) املتوسط 
 املتوسطات 

 مستوى الداللة 

أتثري اجلماعات  
 االجتماعية 

 *0.039 0.06366 2.49 اثنوي 2.55 متوسط أو أقل

أتثري مؤسسات 
 2.70 متوسط أو أقل التنشئة االجتماعية 

 *0.009 0.06712 2.63 اثنوي
 *0.025 0.05980 2.64 جامعي 

أتثري العوامل 
 االجتماعية ككل

 *0.030 0.05666 2.54 اثنوي 2.60 متوسط أو أقل

 0.05وجود داللة عند مستوى *

العينة حول أتثري اجلماعات االجتماعية تعزى ملتغري تعليم األب كانت بني أبناء  الفروق بني متوسطات استجاابت أفراد  -
احلاصلني على الشهادة املتوسطة أو أقل وأبناء احلاصلني على الثانوية لصاحل أبناء احلاصلني على الشهادة املتوسطة أو أقل، ذوي  

 املتوسط احلسايب األعلى. 
لعينة حول أتثري مؤسسات التنشئة االجتماعية تعزى ملتغري تعليم األب كانت بني  الفروق بني متوسطات استجاابت أفراد ا  -

( وأبناء احلاصلني على الثانوية واحلاصلني على الشهادة اجلامعية لصاحل أبناء احلاصلني  أبناء احلاصلني على الشهادة املتوسطة أو أقل 
 على الشهادة املتوسطة أو أقل، ذوي املتوسط احلسايب األعلى. 

الفروق بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري العوامل االجتماعية ككل تعزى ملتغري تعليم األب كانت بني أبناء   -
وأبناء احلاصلني على الثانوية لصاحل أبناء احلاصلني على الشهادة املتوسطة أو أقل، ذوي   احلاصلني على الشهادة املتوسطة أو أقل 

 لى. املتوسط احلسايب األع

 عاشرا: تعليم األم: 
وطين تعزى ( نتائج اختبار التباين األحادي )انوفا(لداللة الفروق بني متوسطات اجتاهات الشباب حنو العوامل االجتماعية املؤثرة على االنتماء ال40جدول )

 ملتغري تعليم األم. 



       
 

 63 (4( العدد )13املجلد ) 

5 

 د. ناصر بن عوض الزهراني

املتوسط  العدد تعليم األم  احملور
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

قيمة  
 )ف(

مستوى  
 الداللة 

أتثري وسائل اإلعالم 
 والتواصل االجتماعي 

 0.455 2.54 643 متوسط أو أقل

1.090 0.352 
 0.410 2.51 245 اثنوي
 0.387 2.57 281 جامعي 

 0.420 2.55 35 دراسات عليا 

 أتثري اجلماعات االجتماعية 

 0.308 2.53 643 متوسط أو أقل

3.296 0.020* 
 0.294 2.54 245 اثنوي
 0.316 2.47 281 جامعي 

 0.320 2.48 35 دراسات عليا 

أتثري مؤسسات التنشئة  
 االجتماعية 

 0.342 2.70 643 متوسط أو أقل

5.485 0.001* 
 0.374 2.64 245 اثنوي
 0.374 2.62 281 جامعي 

 0.392 2.56 35 دراسات عليا 

االجتماعية أتثري العوامل 
 ككل 

 0.267 2.59 643 متوسط أو أقل

2.074 0.102 
 0.272 2.56 245 اثنوي
 0.255 2.55 281 جامعي 

 0.273 2.53 35 دراسات عليا 
 0.05وجود داللة عند مستوى *

متوسطات اجتاهات الشباب حنو العوامل  قام الباحث ابستخدام اختبار التباين األحادي )انوفا( للعينات املستقلة للمقارنة بني 
( نتيجة اختبار التباين األحادي  40االجتماعية املؤثرة على االنتماء الوطين تعزى ملتغري تعليم األم. ويوضح اجلدول رقم )

 )انوفا(للعينات املستقلة لداللة الفروق بني املتوسطات 
 (: 40وبناء عليه يتضح من اجلدول رقم ) 

داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي    عدم وجود فروق ذات -
( وهي قيمة غري دالة عند  0.352تعزى ملتغري تعليم األم،إذ كانت قيمة مستوى الداللة يف اختبار التباين األحادي )انوفا( تساوي )

 (. 0.05مستوى )
بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري اجلماعات االجتماعية تعزى ملتغري تعليم  وجود فروق ذات داللة إحصائية  -

 (. 0.05( وهي قيمة دالة عند مستوى )0.020األم،إذ كانت قيمة مستوى الداللة يف اختبار التباين األحادي )انوفا( تساوي )
ة حول أتثري مؤسسات التنشئة االجتماعية تعزى ملتغري  وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت أفراد العين  -

( وهي قيمة دالة عند مستوى  0.001تعليم األم،إذ كانت قيمة مستوى الداللة يف اختبار التباين األحادي )انوفا( تساوي )
(0.05 .) 
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جتماعية ككل تعزى ملتغري  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري العوامل اال -
( وهي قيمة غري دالة عند مستوى  0.102تعليم األم،إذ كانت قيمة مستوى الداللة يف اختبار التباين األحادي )انوفا( تساوي )

(0.05 .) 
 ونظرًا لوجود معنوية يف اختبار التباين، مت إجراء اختبار شيفيه لداللة الفروق. وكانت النتائج كالتايل: 

 نتائج اختبار شيفيه للتعرف على اجتاه الفروق بني متوسطات اجتاهات الشباب حنو العوامل االجتماعية املؤثرة على االنتماء الوطين تعزى :(41جدول )
 ملتغري تعليم األم. 

 املتوسط  ( 2تعليم األم) املتوسط  ( 1تعليم األم) احملور
الفرق بني  
 مستوى الداللة  املتوسطات 

 *0.048 0.06197 2.47 جامعي  2.53 متوسط أو أقل االجتماعية أتثري اجلماعات 
أتثري مؤسسات التنشئة  

 االجتماعية 
 *0.012 0.08479 2.62 جامعي  2.70 متوسط أو أقل

 0.05وجود داللة عند مستوى *

 ( ما يلي: 41يتضح من اجلدول رقم )
اجلماعات االجتماعية تعزى ملتغري تعليم األم كانت بني أبناء  الفروق بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري  -

احلاصالت على الشهادة املتوسطة أو أقل وأبناء احلاصالت على الشهادة اجلامعية لصاحل أبناء احلاصالت على الشهادة املتوسطة أو  
 أقل، ذوي املتوسط احلسايب األعلى. 

أتثري مؤسسات التنشئة االجتماعية تعزى ملتغري تعليم األم كانت بني أبناء    الفروق بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول -
وأبناء احلاصالت على الشهادة اجلامعية لصاحل أبناء احلاصالت على الشهادة املتوسطة أو   احلاصالت على الشهادة املتوسطة أو أقل 

 أقل، ذوي املتوسط احلسايب األعلى. 
اليت قبلها املتعلقة بتعليم األب أبن ذلك يعد انعكاًسا طبيعًيا لسيطرة اجلماعات االجتماعية   وميكن تفسري هذه النتيجة والنتيجة 

  ومؤسسات التنشئة االجتماعية على ذوي التعليم األقل، مقارنة بذوي التعليم األعلى الذين ميلكون استقاللية أكرب يف آرائهم واجتاهاهتم
 وتصرفاهتم مع أبنائهم. 

 ب: احلادي عشر: عمل األ
قام الباحث ابستخدام اختبار التباين األحادي )انوفا(للعينات املستقلة للمقارنة بني متوسطات اجتاهات الشباب حنو العوامل  

( نتيجة اختبار التباين األحادي  42االجتماعية املؤثرة على االنتماء الوطين تعزى ملتغري عمل األب. ويوضح اجلدول رقم )
 اللة الفروق بني املتوسطات: )انوفا(للعينات املستقلة لد

ين نتائج اختبار التباين األحادي )انوفا(لداللة الفروق بني متوسطات اجتاهات الشباب حنو العوامل االجتماعية املؤثرة على االنتماء الوط  :(42جدول )
 تعزى ملتغري عمل األب.
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املتوسط  العدد عمل األب احملور
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

قيمة  
 )ف(

وى  مست
 الداللة 

أتثري وسائل اإلعالم والتواصل 
 االجتماعي 

 0.444 2.50 174 أعمال حرة 

1.100 0.360 

 0.426 2.55 299 موظف حكومي 
 0.334 2.67 40 موظف قطاع خاص

 0.430 2.56 113 عسكري
 0.430 2.52 489 متقاعد 
 0.500 2.52 32 ال يعمل
 0.422 2.58 57 متوف 

 أتثري اجلماعات االجتماعية 

 0.291 2.53 174 أعمال حرة 

1.698 0.118 

 0.299 2.50 299 موظف حكومي 
 0.312 2.42 40 موظف قطاع خاص

 0.260 2.57 113 عسكري
 0.329 2.52 489 متقاعد 
 0.314 2.55 32 ال يعمل
 0.297 2.46 57 متوف 

أتثري مؤسسات التنشئة  
 االجتماعية 

 0.331 2.70 174 أعمال حرة 

2.355 0.029* 

 0.344 2.70 299 موظف حكومي 
 0.358 2.70 40 موظف قطاع خاص

 0.429 2.57 113 عسكري
 0.360 2.64 489 متقاعد 
 0.338 2.68 32 ال يعمل
 0.353 2.71 57 متوف 

 أتثري العوامل االجتماعية ككل

 0.253 2.58 174 أعمال حرة 

0.251 0.959 

 0.266 2.58 299 موظف حكومي 
 0.236 2.59 40 موظف قطاع خاص

 0.281 2.57 113 عسكري
 0.269 2.56 489 متقاعد 
 0.289 2.59 32 اليعمل 
 0.253 2.58 57 متوف 

 0.05وجود داللة عند مستوى *
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 (: 42يتضح من اجلدول رقم )

فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي  عدم وجود  -
( وهي قيمة غري دالة عند  0.360تعزى ملتغري عمل األب،إذ كانت قيمة مستوى الداللة يف اختبار التباين األحادي )انوفا( تساوي )

 (. 0.05مستوى )
ة إحصائية بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري اجلماعات االجتماعية تعزى ملتغري  عدم وجود فروق ذات دالل  -

( وهي قيمة غري دالة عند مستوى  0.118عمل األب،إذ كانت قيمة مستوى الداللة يف اختبار التباين األحادي )انوفا( تساوي )
(0.05 .) 

أفراد العينة حول أتثري مؤسسات التنشئة االجتماعية تعزى ملتغري   وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت -
( وهي قيمة دالة عند مستوى  0.029عمل األب،إذ كانت قيمة مستوى الداللة يف اختبار التباين األحادي )انوفا( تساوي )

(0.05 .) 
العوامل االجتماعية ككل تعزى ملتغري  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري  -

( وهي قيمة غري دالة عند مستوى  0.959عمل األب،إذ كانت قيمة مستوى الداللة يف اختبار التباين األحادي )انوفا( تساوي )
(0.05 .) 

 ونظرًا لوجود معنوية يف اختبار التباين، مت إجراء اختبار شيفيه لداللة الفروق. وكانت النتائج كالتايل: 
نتائج اختبار شيفيه للتعرف على اجتاه الفروق بني متوسطات اجتاهات الشباب حنو العوامل االجتماعية املؤثرة على االنتماء الوطين   :(43ول )جد

 تعزى ملتغري عمل األب.

الفرق بني   املتوسط  (2عمل األب) املتوسط  (1عمل األب) احملور
 املتوسطات 

 مستوى الداللة 

أتثري مؤسسات 
 االجتماعية التنشئة 

 2.57 عسكري

 *0.004 0.12435- 2.70 أعمال حرة 
 *0.002 0.12248- 2.70 موظف حكومي 

 *0.047 0.13088- 2.70 موظف قطاع خاص
 *0.017 0.13909- 2.71 متوف 

 0.05وجود داللة عند مستوى *

 ( ما يلي: 43يتضح من اجلدول رقم )
أفراد العينة حول أتثري مؤسسات التنشئة االجتماعية تعزى ملتغري عمل األب كانت بني  الفروق بني متوسطات استجاابت  -

وأبناء من يعملون يف األعمال احلرة وأبناء املوظفني احلكوميني وأبناء موظفي القطاع اخلاص وأبناء املتوفيني لصاحل أبناء   أبناء العسكريني 
 كوميني وأبناء موظفي القطاع اخلاص وأبناء املتوفيني، ذوي املتوسط احلسايب األعلى. من يعملون يف األعمال احلرة وأبناء املوظفني احل

 الثاين عشر: عمل األم: 
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قام الباحث ابستخدام اختبار التباين األحادي )انوفا( للعينات املستقلة للمقارنة بني متوسطات اجتاهات الشباب حنو العوامل  
( نتيجة اختبار التباين األحادي )انوفا(  44االنتماء الوطين تعزى ملتغري عمل األم. ويوضح اجلدول رقم )االجتماعية املؤثرة على 

 للعينات املستقلة لداللة الفروق بني املتوسطات: 
 

ين تعزى نتائج اختبار التباين األحادي )انوفا(لداللة الفروق بني متوسطات اجتاهات الشباب حنو العوامل االجتماعية املؤثرة على االنتماء الوط  :(44جدول )
 ملتغري عمل األم. 

املتوسط   العدد  عمل األم احملور
 احلسايب

االحنراف  
 املعياري 

قيمة  
 )ف( 

مستوى  
 الداللة

اإلعالم والتواصل  أتثري وسائل  
 االجتماعي 

 0.403 2.50 46 أعمال حرة 

2.130 0.060 

 0.396 2.51 162 موظفة حكومية
 0.385 2.57 14 موظفة قطاع خاص

 0.439 2.54 907 ربة منزل
 0.360 2.67 69 متقاعدة
 0.713 2.25 6 متوفاة 

 أتثري اجلماعات االجتماعية 

 0.254 2.55 46 أعمال حرة 

9.220 0.000 * 

 0.310 2.52 162 موظفة حكومية
 0.325 2.36 14 موظفة قطاع خاص

 0.293 2.53 907 ربة منزل
 0.420 2.31 69 متقاعدة
 0.304 2.19 6 متوفاة 

 أتثري مؤسسات التنشئة االجتماعية 

 0.327 2.70 46 أعمال حرة 

4.623 0.000 * 

 0.378 2.61 162 موظفة حكومية
 0.454 2.49 14 موظفة قطاع خاص

 0.350 2.69 907 ربة منزل
 0.393 2.53 69 متقاعدة
 0.369 2.38 6 متوفاة 

 أتثري العوامل االجتماعية ككل 

 0.193 2.59 46 أعمال حرة 

4.269 0.001 * 

 0.276 2.55 162 موظفة حكومية
 0.279 2.46 14 موظفة قطاع خاص

 0.263 2.59 907 ربة منزل
 0.278 2.49 69 متقاعدة
 0.270 2.27 6 متوفاة 

 0.05وجود داللة عند مستوى *
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 (: 44يتضح من اجلدول رقم )

االجتماعي  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري وسائل اإلعالم والتواصل  -
(، وهي قيمة غري دالة عند  0.060تعزى ملتغري عمل األم،إذ كانت قيمة مستوى الداللة يف اختبار التباين األحادي )انوفا( تساوي )

 (. 0.05مستوى )
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري اجلماعات االجتماعية تعزى ملتغري عمل   -

 (. 0.05( وهي قيمة دالة عند مستوى )0.000م،إذ كانت قيمة مستوى الداللة يف اختبار التباين األحادي )انوفا( تساوي )األ
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري مؤسسات التنشئة االجتماعية تعزى ملتغري   -

( وهي قيمة دالة عند مستوى  0.000يف اختبار التباين األحادي )انوفا( تساوي )  عمل األم،إذ كانت قيمة مستوى الداللة
(0.05 .) 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري العوامل االجتماعية ككل تعزى ملتغري عمل   -
 (. 0.05( وهي قيمة دالة عند مستوى )0.001فا( تساوي )األم،إذ كانت قيمة مستوى الداللة يف اختبار التباين األحادي )انو 

نتائج اختبار شيفيه للتعرف على اجتاه الفروق بني متوسطات اجتاهات الشباب حنو العوامل االجتماعية املؤثرة على االنتماء الوطين   :(45جدول )
 تعزى ملتغري عمل األم. 

 املتوسط  (2عمل األم) املتوسط  (1عمل األم) احملور
الفرق بني  
 املتوسطات 

 مستوى الداللة 

أتثري اجلماعات  
 االجتماعية 

 2.31 متقاعدة 
 *0.004 0.24004- 2.55 أعمال حرة 

 *0.001 0.20461- 2.52 موظفة حكومية 
 *0.000 0.22245- 2.53 ربة منزل

أتثري مؤسسات التنشئة  
 االجتماعية 

 *0.042 0.22245- 2.53 متقاعدة  2.69 ربة منزل

أتثري العوامل 
 االجتماعية ككل

 2.27 متوفاة 
 *0.006 0.31712- 2.64 أعمال حرة 

 *0.012 0.27631- 2.62 موظفة حكومية 
 *0.004 0.31582- 2.59 ربة منزل

 *0.003 0.09704- 2.49 متقاعدة  2.59 ربة منزل
 0.05وجود داللة عند مستوى *

 اختبار التباين، مت إجراء اختبار شيفيه لداللة الفروق. وكانت النتائج كالتايل: ونظرًا لوجود معنوية يف 
الفروق بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري اجلماعات االجتماعية تعزى ملتغري عمل األم كانت بني أبناء   -

اء رابت املنزل لصاحل أبناء ذوي األعمال احلرة وأبناء  وبني أبناء ذوي األعمال احلرة وأبناء املوظفات احلكوميات وأبن  املتقاعدات 
 املوظفات احلكوميات وأبناء رابت املنزل، ذوي املتوسط احلسايب األعلى. 
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الفروق بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري مؤسسات التنشئة االجتماعية تعزى ملتغري العمر كانت بني أبناء   -
 عدات لصاحل أبناء رابت املنزل، ذوي املتوسط احلسايب األعلى. رابت املنزل وأبناء املتقا

الفروق بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري العوامل االجتماعية ككل تعزى ملتغري عمل األم كانت بني أبناء   -
املنزل لصاحل أبناء ذوي األعمال احلرة وأبناء املوظفات  وبني أبناء ذوي األعمال احلرة وأبناء املوظفات احلكوميات وأبناء رابت  املتوفيات 

احلكوميات وأبناء رابت املنزل. وكذلك توجد فروق بني أبناء رابت املنزل وأبناء املتقاعدات لصاحل أبناء رابت املنزل،ذوي املتوسط  
 احلسايب األعلى. 

 الثالث عشر: الدخل الشهري: 
ادي )انوفا(للعينات املستقلة للمقارنة بني متوسطات اجتاهات الشباب حنو العوامل  قام الباحث ابستخدام اختبار التباين األح

( نتيجة اختبار التباين األحادي  46االجتماعية املؤثرة على االنتماء الوطين تعزى ملتغري الدخل الشهري. ويوضح اجلدول رقم )
 )انوفا(للعينات املستقلة لداللة الفروق بني املتوسطات: 

ين نتائج اختبار التباين األحادي )انوفا(لداللة الفروق بني متوسطات اجتاهات الشباب حنو العوامل االجتماعية املؤثرة على االنتماء الوط  :(46جدول )
 تعزى ملتغري الدخل الشهري. 

املتوسط   العدد  الدخل الشهري  احملور 
 احلسايب 

االحنراف  
 املعياري

قيمة  
 )ف( 

مستوى  
 الداللة 

اإلعالم  أتثري وسائل  
 والتواصل االجتماعي

 0.423 2.55 369 (رايل 5000أقل من )

0.442 0.778 

( إىل أقل  5000من )
 0.432 2.54 371 ( رايل 10000من )

( إىل أقل  10000من )
 0.438 2.54 213 ( رايل 15000من )

( إىل أقل  15000من )
 ( رايل 20000من )

147 2.50 0.407 

 0.469 2.53 104 (رايل فأكثر 20000)

أتثري اجلماعات 
 االجتماعية

 0.286 2.55 369 (رايل 5000أقل من )

2.221 0.065 
( إىل أقل  5000من )
 0.316 2.51 371 ( رايل 10000من )

( إىل أقل  10000من )
 ( رايل 15000من )

213 2.47 0.349 
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 العدد  الدخل الشهري  احملور 
املتوسط  
 احلسايب 

االحنراف  
 املعياري

قيمة  
 )ف( 

مستوى  
 الداللة 

( إىل أقل  15000من )
 0.308 2.52 147 ( رايل 20000من )

 0.254 2.52 104 (رايل فأكثر 20000)

أتثري مؤسسات التنشئة  
 االجتماعية

 0.334 2.71 369 (رايل 5000أقل من )

6.225 0.000 * 

( إىل اقل  5000من )
 0.371 2.68 371 ( رايل 10000من )

( إىل أقل  10000من )
 0.369 2.63 213 ( رايل 15000من )

( إىل أقل  15000)من  
 0.355 2.67 147 ( رايل 20000من )

 0.358 2.52 104 (رايل فأكثر 20000)

أتثري العوامل  
 االجتماعية ككل

 0.246 2.60 369 (رايل 5000أقل من )

2.892 0.021 * 

( إىل اقل  5000من )
 0.280 2.57 371 ( رايل 10000من )

( إىل أقل  10000من )
 0.268 2.54 213 ( رايل 15000من )

( إىل أقل  15000من )
 0.270 2.56 147 ( رايل 20000من )

 0.257 2.52 104 (رايل فأكثر 20000)
 0.05وجود داللة عند مستوى *

 (: 46يتضح من اجلدول رقم )
اإلعالم والتواصل االجتماعي  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري وسائل  -

( وهي قيمة غري دالة  0.778تعزى ملتغري الدخل الشهري،إذ كانت قيمة مستوى الداللة يف اختبار التباين األحادي )انوفا( تساوي ) 
 (. 0.05عند مستوى )
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اعية تعزى ملتغري  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري اجلماعات االجتم -
( وهي قيمة غري دالة عند مستوى  0.065الدخل الشهري،إذ كانت قيمة مستوى الداللة يف اختبار التباين األحادي )انوفا( تساوي )

(0.05 .) 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري مؤسسات التنشئة االجتماعية تعزى ملتغري   -

( وهي قيمة دالة عند مستوى  0.000خل الشهري،إذ كانت قيمة مستوى الداللة يف اختبار التباين األحادي )انوفا( تساوي )الد
(0.05 .) 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري العوامل االجتماعية ككل تعزى ملتغري   -
( وهي قيمة دالة عند مستوى  0.021ى الداللة يف اختبار التباين األحادي )انوفا( تساوي )الدخل الشهري،إذ كانت قيمة مستو 

(0.05 .) 
 ونظرًا لوجود معنوية يف اختبار التباين، مت إجراء اختبار شيفيه لداللة الفروق. وكانت النتائج كالتايل: 

نتائج اختبار شيفيه للتعرف على اجتاه الفروق بني متوسطات اجتاهات الشباب حنو العوامل االجتماعية املؤثرة على االنتماء الوطين   :(47جدول )
 تعزى ملتغري الدخل الشهري. 

 احملور
الدخل 
 املتوسط  (2الدخل الشهري) املتوسط  ( 1الشهري)

الفرق بني  
 مستوى الداللة  املتوسطات 

أتثري 
مؤسسات 
التنشئة  

 االجتماعية 

( رايل  20000)
 فأكثر

2.52 

 *0.000 0.18478- 2.71 (رايل 5000أقل من )
( إىل أقل من  5000من )
 *0.003 0.15980- 2.68 ( رايل 10000)

( إىل أقل من  15000من )
 *0.025 0.15286- 2.67 ( رايل 20000)

أتثري العوامل 
االجتماعية 

 ككل 

أقل من  
 2.60 ( رايل 5000)

( إىل أقل من  10000من )
 *0.009 0.05966 2.54 ( رايل 15000)

 *0.005 0.08185 2.52 (رايل فأكثر 20000)
 0.05وجود داللة عند مستوى *

 ( ما يلي: 47يتضح من اجلدول رقم )
ملتغري الدخل الشهري كانت بني  الفروق بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري مؤسسات التنشئة االجتماعية تعزى  -

(  10000( إىل أقل من )5000(رايل وذوي الدخل من )5000(رايل فأكثر وبني ذوي الدخل أقل من )20000)ذوي الدخل  
(رايل وذوي الدخل من  5000( رايل( لصاحل ذوي الدخل أقل من )20000( إىل أقل من )15000رايل وذوي الدخل من )

 ( رايل ذوي املتوسط احلسايب األعلى. 20000( إىل أقل من )15000رايل وذوي الدخل من ) (10000( إىل أقل من )5000)
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 الفروق بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول أتثري العوامل االجتماعية ككل تعزى ملتغري العمر كانت بني ذوي الدخل   -
(رايل فأكثر لصاحل  20000( رايل وذوي الدخل ) 15000( إىل أقل من )10000رايل( وبني ذوي الدخل من )5000أقل من )

 رايل( ذوي املتوسط احلسايب األعلى. 5000ذوي الدخل أقل من )
 وبناًء على ما تقدم ميكن تلخيص أبرز النتائج اليت توصلت هلا الدراسة يف اآليت: 

على التساؤالت، واليت كشفت عن أن   حاولت الدراسة، حتقق أهدافها من خالل اجلزء امليداين وتطبيق املنهجية العلمية لإلجابة
وسائل التواصل االجتماعي وفقا آلراء جمتمع البحث مجيعًها ترفع وتزيد االنتماء، وتساهم يف تشكيل اهلوية لدى الشباب، ولكن  

أيًضا تزيدان االنتماء  أكثرها أتثريًا متثل يف تويرت وأقلها كان االنستجرام.وفيما يتعلق ابجلماعات االجتماعية وجد أن األسرة والقبيلة  
الوطين وتشكالن هوية الشباب، ولكن وجد أن األسرة هلا دور أكرب يف هذا اجلانب، فهي أكثر حرًصا على تنشئة األبناء على االلتزام  

فيما   ابلقوانني املرتبطة ابلعقوابت من جانب، واليت تضمن السالمة لألبناء من جانب آخر، ووجد أهنا تعمل بشكل أفضل من القبيلة 
يتعلق بغرس االنتماء الوطين لدى األبناء، فيما وجد الشباب أن الشيالت اليت متجد الوطن تزيد االنتماء؛ ويف نفس الوقت أبدى  

 الشباب قلقا من الشيالت اليت متجد القبيلة، مؤكدين احتمالية أن يكون هلا أتثرياً سلبًيا على االنتماء للوطن.  
االجتماعية املتمثلة يف املدرسة واملسجد واجلامعة، كشفت نتائج الدراسة أن املدرسة تتفوق على  فيما يتعلق مبؤسسات التنشئة 

اجلامعة واملسجد يف تعزيز االنتماء وتشكيل اهلوية الوطنية، فهي تعزز العديد من اجلوانب املرتبطة هبذين البعدين من خالل اجلوانب  
واحلفاظ على املمتلكات العامة والتطوع، وهي بال شك هنا جتسد اهلدف األساسي الذي  النظرية واملمارسة، مثل املسؤولية االجتماعية 

. يف املقابل جند أن اجلامعة واملسجد أتيا خلف املدرسة،  2030أنشئت من أجله، ويتضح تناغمها مع حتقيق أهداف رؤية اململكة 
 وكشفت أراء العينة عن جوانب ضعف يف أدورامها فيما يتعلق ابملواطنة. 

فيما يتعلق ابخلصائص العامة ومدى وجود اختالف يف اجتاهات الشباب حنو املواطنة وتشكيل اهلوية ميكن أن تعزى إىل  
 اختالفهم يف هذه اخلصائص، وجد أن: 

 هناك فروق ذات داللة إحصائية حول أتثري اجلماعات االجتماعية تعزى ملتغري اجلنس ذهبت لصاحل الذكور.  •

  26داللة إحصائية حول أتثري مؤسسات التنشئة االجتماعية تعزى ملتغري العمر ذهبت لصاحل الفئات هناك فروق ذات  •
 فأعلى. 

هناك فروق ذات داللة إحصائية حول أتثري مؤسسات التنشئة االجتماعية تعزى ملتغري املستوى الدراسي ذهبت لصاحل   •
 املستوايت األول والثاين والسابع والثامن. 

لة إحصائية حول أتثري اجلماعات االجتماعية ومؤسسات التنشئة االجتماعية تعزى ملكان امليالد، إذ  هناك فروق ذات دال  •
جند أتثري اجلماعات االجتماعية ذهب لصاحل املدن املتوسطة والقرى واهلجر، يف حني اقتصر أتثري مؤسسات التنشئة االجتماعية وفقا  

يتعلق مبكان النشأة، وجد أن هناك أتثري للجماعات االجتماعية ذهب لصاحل من نشأوا  ملتغري مكان امليالد على القرى واهلجر. وفيما  
 يف القرى واهلجر. 
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هناك فروق ذات داللة إحصائية حول أتثري اجلماعات االجتماعية ومؤسسات التنشئة االجتماعية تعزى ملتغري تعليم األم   •
 واألب ذهبت لصاحل مستوى متوسط أو أقل. 

 : التوصيات
 على النتائج، توصي الدراسة ابآليت: وبناًء 

تفعيل دور وسائل التواصل االجتماعي، خاصة اليت تنال اهتمام الشباب وحضور املؤسسات ذات العالقة فيها بشكل أكرب   •
 وتوجيه حمتواها بشكل خيدم االنتماء الوطين، ويشكل هوية الشباب مبا حيقق املواطنة الصاحلة. 

صفحات القبائل ابجلوانب املتعلقة ابالنتماء الوطين، والعمل على توجيه والء األفراد للوطن  رفع مستوى إدراك القائمني على   •
 بشكل كامل. 

توجيه االهتمام ابملقررات يف اجلامعات املرتبطة بتعزيز االنتماء الوطين وتضيمنها مناهج اجلامعة كمتطلب أساسي، وإقامة   •
 قرراهتم ابجلوانب الوطنية. فعاليات تدعم هذا اجلانب، وحث األعضاء على ربط م 

تفعيل جوانب املمارسة يف يتعلق بتعليم األبناء املواطنة كقيمة وإخراجها من اجلوانب التنظريية اليت طغت على معظم   •
 مؤسسات التنشئة االجتماعية واجلماعات االجتماعية عموًما. 

لى القنوات الشعبية أو مشاهري السوشيال ميداي  نشر ثقافة أن االنتماء للوطن جيب أن يكون أولوية، خاصة عند القائمني ع •
 والشعراء، سيما الذين اشتهروا منهم أبداء أو كتابة الشيالت واألًنشيد احلماسية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 

 

 

 االجتماعيةمجلة جامعة أم القرى للعلوم  

 اتجاهات الشباب نحو العوامل املؤثرة على االنتماء الوطني  

74 

 

 املراجع:
 أوال: املراجع العربية: 

 ، اجليزة: دار هنضة مصر. 2(: مقدمة ابن خلدون، دراسة وحتقيق وتعليق علي عبدالواحد الوايف، ج2017ابن خلدون، عبدالرمحن بن حممد ) -

 ، ترمجة صاحل أبو أصبع، الكويت: عامل املعرفة.وسائل اإلعالم واجملتمع وجهة نظر نقدية(:2012بريغر، آرثر آسا ) -

 ، ترمجة فائز الصباغ، بريوت: مركز دراسات الواحدة العربية. تماععلم االج(:2005جدنز، أنتوين ) -

 ، الرايض: العبيكان. مهارات البحث االجتماعي وتقنياته(:2018الدبل، صاحل عبدهللا ) -

سالمية للدراسات جملة اجلامعة اإل(، أثر بعض العوامل على واقع االنتماء لوطين لدى طلبة املرجلة الثانوية مبدينة غزة، 2018دغمش، فواز زايد ) -
 . 27ع  5، مج الرتبوية والنفسية

 ، ديب: مدارك للنشر والتوزيع. ماذا فعل بنا اإلنرتنت(:2015الشنربي، عبدهللا ) -

 . 4515، ابب ال تبديل خللق هللا، حديث رقم صحيح البخاري -

 ، الدمام: مكتبة املتنيب. سوسيولوجيا االتصال اإلعالم(:1435عبدالرمحن، عبدهللا حممد ) -

مؤمتر واجب  : االنتماء إىل الوطن وأثره يف محاية الشباب من االحنراف، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، (2018)العبدالقادر، بدر  -
 . 2018/يناير /29-28، 5سجل  اجلامعات السعودية وأثرها يف محاية الشباب من اجلماعات واألحزاب واالحنراف،

، رسالة ماجستري، جامعة تبوك، كلية الرتبية واآلداب، ية يف تعزيز اهلوية الثقافية الوطنيةيف ضوء حتدايت العوملةدور الرتب(:2017العنزي، كوثر ) -
 قسم علم النفس. 

، ترمجة إيهاب عبدالرحيم، عامل املعرفة: 445، ع تغري العقل كيف ترتك التقنيات الرقمية بصماهتا على أدمغتنا(:2017غرينفيلد، سوزان ) -
 الكويت. 

، ع جملة الباحث اإلعالمي(: مسؤولية اجلرائد العراقية املستقلة يف تعزيز قيم املواطنة واالنتماء للوطن يف اجملتمع، 2019الفالحي، حسني علي ) -
 .34 –  7 ، ص  11، جملد 46

 ، بريوت: مندى املعارف. العشرية بني التقليدي واحلديث -سوسيولوجيا املصطلح البدوي(:2015فؤاد، خليل ) -

 ، جدة: خوارزم العلمية. 5، ط أسس علم االجتماع(:2014بخانه، إمساعيل السيد )كت -

 ، ترمجة منري السعيداين، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية.مفهوم الثقافة يف العلوم االجتماعية(:2007كوش، دنيس ) -

، جامعة احلاج  جملة العلوم االجتماعية واإلنسانيةوالتأثري، (: اإلعالم اجلديد واهلوية، دراسة نظرية يف جدلية العالقة 2014لونيس، ابديس ) -
 ، ديسمرب. 31أخضر ابتنه، ع 

 ، هناء قدري، املرتجم، القاهرة: املركز القومي للرتمجة. مقدمة يف علم االجتماع الثقايف (:2019ليس ابك، وآخرون ) -

 اجلوهري وآخرون، القاهرة: اجمللس األعلى للثقافة.، ترمجة حممد 1، مج موسوعة علم االجتماع(:2000مارشال، جوردن ) -

 ، بريوت:  دار املشرق.38،طاملنجد يف اللغة واإلعالم(:2000معلوف، لويس، وآخرون) -



       
 

 75 (4( العدد )13املجلد ) 

5 

 د. ناصر بن عوض الزهراني

 ، جدة: هتامة للنشر والتوزيع. النمو من الطفولة للمراهقة (:1989منصور، حممد مجيل، وعبدالسالم، فاروق ) -

جملة جامعة  فاعلية برًنمج تربوي يف تنمية االنتماء الوطين لدى طلبة املرحلة اإلعدادية، العراق،  (:2018ًندر، أديب حممد، وغالب، رفل ) -
 . 10، ع25، مج تكريت للعلوم اإلنسانية

 ، جدة: املؤلف. تصميم البحوث العلمية يف العلوم االجتماعية والسلوكية(: 2000نوري، حممد عثمان ) -

 ، ترمجة حممد احلوراين، عمان:دار جمدالوي. ملعاصرة يف علم االجتماع متدد آفاق النظرية الكالسيكيةالنظرية ا(: 2011واالس، رث، ألسونوالف) -

 ، بغداد: دار الوراق. دراسة يف طبيعة اجملتمع العراقي(:2012الوردي، علي ) -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 

 

 

 االجتماعيةمجلة جامعة أم القرى للعلوم  

 اتجاهات الشباب نحو العوامل املؤثرة على االنتماء الوطني  

76 

 

 اثنياا: املراجع األجنبية وااللكرتونية: 
- Halverson,E. R.,Lowenhaupt, Gibbons,R., D.&Bass, M. (2009) University of 

Wisconsin-Madison, USA,E–Learning Volume 6 Number 

1.www.wwwords.co.uk/ELEA 

- Favero, Paolo (2005): Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of 

Social Anthropology. P 275. 

- Rodriguez, J. (2019): Social identity theory. Salem Press Encyclopedia of Health. 

- Spivak, L.&Piontkovska, D. (2019): Psychological support of students with 

nationalidentity transformations. Polish Journal of Public Health, [s. l.], v. 129, n. 2, p. 

43–46. DOI 10.2478/pjph-2019-0010. Disponívelem: 

http://search.ebscohost.com.sdl.idm.oclc.org/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=139

895194&site=eds-live. Acessoem: 19 jun. 2020. 

- https://2u.pw/P5o0d12/6/2020 

- https://2u.pw/OQjqa13/6/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


