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  أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعى

 على النسق القيمى للشباب المصرى
                 [9] 

 (3)صالح سليمان عبد العظيم -(2)ليلى أحمد السيد -(1)أيمن عبد المغنى محمد
جامعة عين ، كلية اآلداب( 3جامعة عين شمس ، كلية الطفولة( 8 مؤسسة أخبار اليوم( 0

 شمس 
 

 المستخلص
تزايد أهمية اإلنترنت يوما بعد يوم كوسيلة إعالمية مهمة إلى جانب الوسائل مع 

فقد أسهمت التطورات ، فضال عن الفوائد المتعددة التى تقدمها للمستخدمين، اإلعالمية األخرى
ما يسمى بمواقع التواصل االتصال عبر شبكة اإلنترنت إلى ظهور  التقنية فى مجال

دور كبير أصبح لها و ، وتعددت هذه المواقعقليلة تطورت  ومع مرور سنوات، االجتماعى
بما فيهم شباب ، أساسى فى حياة األفراد جميعهم خاصة شباب الجامعات على مستوى العالم

وقد أصبح لهذه المواقع أهمية كبيرة فى حياتنا مما جعلها تؤثر فى قيم ، الجامعات فى مصر
صد وتحليل أثر استخدام مواقع ر  فت الدراسة إلىوهدباإليجاب أو بالسلب ؛ تشبابنا سواء أكان

صد وتحليل أثر استخدام مواقع ر ، التواصل االجتماعى على النسق القيمى للشباب المصرى
صد وتحليل أثر استخدام ر ، التواصل االجتماعى على العالقات األسرية للشباب المصرى
ولذلك جاءت مشكلة الدراسة . مواقع التواصل االجتماعى على القيم الدينية للشباب المصرى 

، للتعرف على تأثير مواقع التواصل االجتماعى على النسق القيمى لشباب الجامعات فى مصر
محاولة الوصول إلى المعرفة الدقيقة " لدراسات الوصفية وهى اتعتبر الدراسة الحالية من و 

ق ووضع السياسات للوصول إلى فهم أفضل وأد، والتفصيلية لعناصر المشكلة أو ظاهرة قائمة
أداة  المنهج الوصفى االرتباطى واستخدام وقد تم استخدام "واإلجراءات المستقبلية الخاصة بها 

، الواتس آب}الفيسبوك ) استخدام مواقع التواصل االجتماعى المسح بالعينة ؛ لقياس أثر 
يساعد استخدام  التى والسلبيات والقيم، على النسق القيمى(  أنستجرام -التويتر -{الماسنجر 

مع التطبيق على عينة من شباب الجامعات المصرية مواقع التواصل االجتماعى على نشرها
، العمديةاعتمدت الدراسة على جمع البيانات من العينة و . سواء أكانت حكومية أو خاصة

وتم جمع ، حيث تم توزيع هذه االستمارات على الشباب مستخدمى مواقع التواصل االجتماعى
جامعة " تمثل  (جامعة القاهرة  )، الجامعات المصرية انات األولية من طالبالبي

 (طالب وطالبة811)" جامعة خاصة"تمثل ( معة المستقبلجا)، (طالب وطالبة  011)"حكومية
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إلى حدوث  ىمواقع التواصل االجتماعى أداستخدام أن  وتوصلت نتائج الدراسة إلى
أن مواقع كما .األسرة مشاكل كثيرة داخلفى  سببنه ت؛ ألفجوة بين الشباب وبين أسرهم

ضعاف ، الصالة التواصل االجتماعى أدت إلى إهمال الشباب للشعائر الدينية مثل تأخير وا 
مواقع التواصل وكذلك استخدام .الوحدة الوطنية عملت على إضعاف الهوية الدينية وأنها 

وحدوث بلبلة فكرية ، الف بينهمإلى العزلة بين الشباب وزيادة حدة االختدى االجتماعى أ
مواقع التواصل استخدام ساعد و .إلى وجود صداقات وهمية  وأدى.وانشقاق فى رأى الشباب 

كما . االجتماعى على زيادة اهتمام الشباب لمعرفة أخبار بالده مصر باستمرار لحظة بلحظة
 وأدى.لمختلفة إلى حرية التعبيرعن اآلراء ا أدىالتواصل االجتماعى استخدام مواقع أن 

، انتشار الشائعات وتشوية الحقائقو .إهدار الوقت  إلىمواقع التواصل االجتماعى استخدام 
 .لفاظ النابية والسب بين الشبابوكثرة الشتائم واأل

؛ تأسيس شبكة تواصل اجتماعى مصرية: بعدة توصيات منها وتوصى الدراسة الحالية
وضع رقابة ، بادئ المواطنة واالنتماء للوطننشر مو  لتعزيز التواصل بين الشباب المصرى

شديدة لمتابعة ماينشر على هذه المواقع والشبكات لحماية أبنائنا مما يبث عليها من أفكار 
وهذا ليس معناه ، هدامة وصور إباحية وعالقات غير مشروعة ال تتناسب مع قيمنا وعاداتنا

 .هذه المواقع من خالل وضع رقابة على حرية التعبير 
 

 لمقدمةا
على اختالف تعددها وتنوعها وبطريقة تكاد تكون _وضعت وسائل اإلعالم واالتصال 

، (عصر سيادة اإلعالم ) يستحق أن يطلق عليه البشرية فى مواجهة عصر جديد_ مصيرية
، والبث المباشر، قد ازدادت أبعاد الدور اإلعالمى واالتصالى من خالل األقمار الصناعيةو 

وشيوع  (8112، حبيب)ا من قبل اصل االجتماعى على نحو لم يكن مسبوق  مواقع التو  وزيادة
األمر الذى جعل من ، اشبكة اإلنترنت وربطها العالم فى شرايين معلوماتية لم تكن متاحة سابق  

وفى ، الميسور وضع الجمهور فى دول العالم كافة عرضة لتأثير وسائله المتنوعة من جهة
ا وهو ما يطرح مفهوم  ، من جهة أخرى إلعالم ومروجيه وبائعيهموقع المواجهة مع صناع هذا ا

فى إطار العولمة أو ما  السابقة يضاف إلى أدواره ا لإلعالم ووسائل االتصال الحديثةجديد  
ا ويبقى اإلنترنت مالذ  . تى تحكم البث اإلعالمى واالتصالىال( العولمة الثقافية )يطلق عليه 

وينسجون عالقات اجتماعية شبيهة ، عما يشغل بالهم، كل حريةففيه يستطيع التعبير ب، للشباب
قلق وانشغال  مصدرولذلك أصبح مثل هذا الوضع . بالتى ال يقدرون عليها فى بيئتهم الواقعية 

مما ولد هاجس التخوف من التأثيرات ، لدى العديد من المؤسسات وعلى مختلف المستويات
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من خالل وسائل االتصال الحديثة متمثلة فى مواقع  يمهمالسلبية فيما يتعلق بهويتهم الثقافية وق
، التواصل االجتماعى لقد أصبح المجتمع يعانى الكثير من المشكالت الناجمة عن تغير القيم

 نحو أنفسنا نرى ما آلت إليه بع  قيمنا األصيلة التى كانت سمة لمجتمعنا فإذا نظرنا قليال  
ومن مظاهر تضاؤل القيم .تكنولوجيا المعاصرة أصبحت ال تتناسب مع عالم الماديات وال

وأصبح ، والالمباالة بالنظم والقوانين، عدم احترام ملكية الغير، األخالقية فى الجيل الناشئ
ولقد طغت القيم ، وأكثر فوضى بدعوة الحرية، المجتمع أكثر عنفا وأقل انضباطا وأكثر تساهال  

واالستغالل وحل الصراع محل التنافس والتعاون  فسادت األنانية، المادية على القيم الروحية
ت روابط سادوغاب التكافل االجتماعى وتفككت الروابط االجتماعية واألسرية األصيلة و 

 (.8100، الرفاعى).المصالح والمنافع
ا من مصادر التغيير ا ومصدر  أكثر فئات المجتمع حركة ونشاط  ويعتبر الشباب 

 فهى الفئة المؤهلة، والعطاء واإلبداع فى جميع المجاالت باإلنتاجيتصفون كما ، االجتماعى
 .للنهو  بمسئوليات بناء المجتمع

 

 مشكلة الدراسة
عتمد شبكات التواصل االجتماعى على االتصال بين مجموعة من األفراد لهم نفس ت
منظومة من الشبكات اإللكترونية التى تسمح : )لذلك تعرف بأنها، واالهتمامات، الميول
ومن ثم ربطه خالل نظام اجتماعى إلكترونى مع ، رك فيها بإنشاء موقع خاص بهللمشت

، الشهرى)( أو جمعه مع أصدقائه، أعضاء آخرين لديهم نفس االهتمامات والميول والهوايات
فقد تبين فى الدراسة ، وفيما يتعلق بالتغير فى القيم ومدلوالتها لدى الشباب الجامعى، (8112

واالتجاهات السلبية التى انتشرت بين  ثارن هناك كثيرا  من اآلأ( 8110، خليفة)التى أجراها 
وهى ، واالهتمام الزائد بالموضة، واالختالط الجنسي، التدخين: الشباب الجامعى من أهمها

حيث حدث نوع من التخلى عن ، تكشف عن خلل واضح فى منظومة قيم الشباب الجامعى
لذلك ، (8110، خليفة" ).أو احتضانها، السلبية آلثار  االعديد من القيم اإليجابية وتبني بع

يمكن أن تسهم القيم فى التحكم فى استخدام شبكات التواصل االجتماعى سواء باإلقبال على 
، أو استخدامها على نحو مشروع أو غير مشروع، استخدام هذه الشبكات أو رف  استخدامها
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الفرد من مخاطر االتصال واالستفادة من  فالقيم من هذا المنطلق يمكن أن تسهم فى وقاية
وكذلك يترتب ، منجزات التقنية الحديثة فى تقليل نفقات التواصل مع اآلخرين واالطمئنان عليهم

على تدنى مستويات القيم ارتكاب سلوكيات سلبية بسبب غياب النسق القيمي المتوازن الذى 
مخاطر متنوعة نتيجة التواصل  يعمل كرقيب ذاتى على االتجاهات والسلوكيات مايسهم فى

وما يترتب ، السلبي الذى يتيح الفرص الرتكاب مخالفات شرعية والتعارف بين الشباب والفتيات
قامة عالقات غير مشروعة، والوصول إلى محتويات غير مناسبة، عليه من مجاالت ابتزاز ، وا 

لتعاطى  جوالتروي، الحقيقى بجانب إبعاد أفراد المجتمع عن التواصل االجتماعى المباشر
وكذلك إمكانية تلفيق أفكار متطرفة يترتب عليها إشاعة الفوضى ، المخدرات وارتكاب الجرائم
 .وزعزعة األمن واالستقرار

يجابى لشبكة ( 8108، عبد السالم) ولقد أشارت دراسة  إلى وجود تأثير سلبى وا 
صال عبر اإلنترنت يعمل على أن االت تحيث ذكر ، تويتر أهم أدواتها شبكة اإلنترنت التى تعد

، توسيع شبكة عالقات الفرد االجتماعية مع اآلخرين على المستوى المحلى واإلقليمي والدولى
ويتيح . والجنسية، والعرقية، واالقتصادية واالجتماعية، بصرف النظر عن خلفياتهم السياسية

ودون قيود ويالحظ ، يرةبحرية كب" Self-Presentation"خرين لألفراد فرصة تقديم أنفسهم لآل
أن هناك زيادة مستمرة ، من خالل مشاهدة األنماط السلوكية االجتماعية على أر  الواقع

قباال  مرتفعا  ألعداد الناس وبخاصة فئة ، ومن مختلف فئات المجتمع المستخدمين لإلنترنت، وا 
عالقاتهم  وعلى، ما يؤثر على سلوكهم، إلى درجة اإلدمان، قد يصل استخدامهم، الشباب

الذى من شأنه تعزيز القيم الفردية ، وطرق التفكير فى التعامل مع متغيرات الحياة، االجتماعية
ا فى ثقافة ا مهم  بدال  من القيم االجتماعية وقيم العمل الجماعى المشترك الذى يمثل عنصر  

 .المجتمع
استخدام من ظاهرة تنامى  -وبخاصة مصر - ا لما تشهده المجتمعات الحديثةنظر  و 

فقد ظهر جيل جديد لم يعد يتفاعل مع اإلعالم التقليدى بقدر ما ، لكترونىتقنيات االتصال اإل
قناة لنقل التى أصبحت يتفاعل مع اإلعالم اإللكترونى وال سيما مواقع التواصل االجتماعى 

ق القيم وهذا أدى إلى تغييرات على أنسا، أنماط ذهنية وسلوكية مغايرة للسياق الثقافى المصرى
والشباب المصرى بصفة ، الثقافة والسلوكيات على مستوى أفراد المجتمع المصرى بصفة عامةو 
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على النسق أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعى ": وتتلخص مشكلة الدراسة فىخاصة 
 ".القيمى للشباب المصرى

 

 ية الدراسةمأه
، المصرى فى الوقت الحاضر تهتم الدراسة الحالية بدراسة النسق القيمى للمجتمع -0

 .المجتمع المصرى فىغريبة ات سلبي فالمالحظ فى األونة األخيرة انتشار
؛ ألنها انعكاس لألسلوب الذى مؤشر لنوعية الحياة فى أى مجتمع إن القيم األخالقية هى -8

 .التحوالت التى طرأت على المجتمعيفكر به الفرد فى ظل 
ومن خالل الشبكة ، صاالت التى حدثت فى األونة األخيرةمع حدوث ثورة المعلومات واالت-3

على الشباب وغيرهم وأقبل ظهرت مواقع التواصل االجتماعى  (اإلنترنت)العنكبوتية 
وقد ذكر ، ظاهرة اجتماعية عامة مما أدى إلى تحولها إلى، هذه المواقع فيما بينهم استخدام

ن انتشار مواقع التواصل االجتماعى أ( 8100، رائد)تقرير صادر عن كلية محمد بن رائد 
بينما يأتى الواتساب حوالى ، لمستخدمى الفيسبوك% 22يمثل فى العالم العربى حوالى 

 وقد ذكر التقرير أيضا أن، %38وأخيرا التويتر حوالى %  33ويوتيوب حوالى ، 20%
لف أ 111         مليون ا و01 مصر جاءت فى المرتبة األولى حيث بلغ عدد مستخدمى الفيسبوك

ثم يليها فى المرتبة الثانية المملكة العربية السعودية حيث بلغ عدد ، %83بنسبة 
ثم يليها فى المرتبة الثالثة ، %00            ألف ا بنسبة  281ماليين و 2مستخدمى الفيسبوك حوالى 

 ثم، %3ألف بنسبة 811ماليين و 1حيث بلغ عدد مستخدمى الفيسبوك حوالى  المغرب
أن عدد مستخدمى  8102صاء والتعبئة بمصر فى عام أظهرت إحصائية مركز اإلح

بينما وصل مجموع مستخدمى تويتر إلى أكثر من ، مليار مستخدم0،00فيسبوك قد تجاوز 
مما دفع بالعديد من ، مليون مستخدم وهوعدد قليل مقارنة بعدد مستخدمى الفيسبوك 311

 .عمرية مختلفة وزوايا عديدة مراحلوتأثيرها على الشباب فى ، الباحثين لدراسة هذه المواقع
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 أهداف الدراسة
 :ويتفرع عنه عدة أهداف فرعية، الهدف الرئيسالدراسة إلى التعرف على  تهدف

على النسق صد وتحليل أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعى ر  :األول الهدف الرئيس
 .القيمى للشباب المصرى

 :ماه هدفان ويتفرع عن الهدف الرئيس
العالقات األسرية  صد وتحليل أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعى علىر : ولاأل  الهدف

 .للشباب المصرى
صد وتحليل أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعى على القيم الدينية ر  :الهدف الثانى
 .للشباب المصرى

 

 فروض الدراسة
  :دراسة إلى اختبار الفروض التاليةتسعى ال

استخدام مواقع التواصل االجتماعى والنسق لة إحصائية معنوية بين عالقة ذات دال توجد -0
 .القيمى للشباب المصرى

العالقات استخدام مواقع التواصل االجتماعى و عالقة ذات داللة إحصائية معنوية بين توجد -8
 .األسرية للشباب المصرى

الجتماعى والقيم استخدام مواقع التواصل اعالقة ذات داللة إحصائية معنوية بين  توجد-3
 .للشباب المصرى الدينية

 

 دراسات سابقة
دور التعرف على  هذه الدراسة إلى تهدف :(2112)دراسة منى حمدى سعد -1

اإللكترونية والصفحات المتخصصة فى شئون الجريمة فى تكوين إدراك الشباب  مواقعال
وء النظريات التى لواقعهم المجتمعى والمرتبط بالجريمة وذلك من خالل إطار نظرى فى ض

 .لواقع اإلعالمى االتصالى فى مصروتحليل ا، صيغت فى هذا الشأن
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نظرية االعتماد ؛ألنها من النظريات التى تهتم بوسائل اإلعالم  واعتمدت الدراسة على
( ولماذا ؟، ومتى، كيف)والفكرة الجوهرية للنظرية تقوم على أساس أن المتغير األساسى لفهم 

وتعتبر الدراسة من الدراسات ، اإلعالمية على معتقدات الجمهور وسلوكهم تؤثر على الوسائل
الوصفية واستخدمت الباحثة أداة المسح باعتباره أنسب األدوات التى تساعد على توصيف هذه 

، (مفردة من كل من جامعة المنصورة وجامعة الزقازيق ( 011)الدراسة وكانت عينة الدراسة 
 .وذلك لكثافة عدد الطالب والطالبات فى جامعة القاهرة ( لقاهرة جامعة ا)مفردة من ( 811)و

أن المواقع اإللكترونية والصفحات المتخصصة فى  :يلى إلى ما وتوصلت هذه الدراسة
وأنها تؤدى إلى نشر كيفية ارتكاب ، شئون الجريمة تؤدى إلى وجود الدافع لتقليد هذه الجرائم

عليه من  ل على إدراك الشباب لواقعهم المجتمعى وما طرأوأنها تعم، الجريمة وطرقها وأدواتها
 متغيرات وظواهر جديدة 

التعرف على مدى  هذه الدراسة إلى تهدف :(م2112)مهدىمروة صالح دراسة  -2
ومعرفة السلبيات واإليجابيات ، تأثير جودة مواقع التواصل االجتماعى على القيم األخالقية

، لبة الجامعات األردنية الخاصة فى العاصمة عمانلشبكات التواصل االجتماعى على ط
طالب وطالبة ( 811)وتكونت عينة الدراسة من .ومعرفة مدى تأثر الطلبة بتلك المواقع 

ة عمدية من طلبة الجامعات واستخدمت الدراسة االستبانة أداة لجمع البيانات وكانت العين
حصائية لعوامل جودة مواقع وجود عالقة ذات داللة إ وتوصلت الدراسة إلى .الخاصة

وجود عالقة ذات داللة  .تخدام شباب الجامعة لهذه المواقعالتواصل االجتماعى واس
لجامعى إحصائية لعوامل جودة التواصل االجتماعى وبين الروابط االجتماعية للشباب ا

ضعاف العالقات األسرية  <وا 
رفة عادات وأنماط مع هدفت الدراسة إلى :(م2110)صايل فالح مقداددراسة  -3

، تعر  الشباب الجامعى األردنى فى جامعة آل البيت لمواقع التواصل االجتماعى
وأهم ، ومعرفة أوجه استعادة الشباب الجامعى األردنى من مواقع التواصل االجتماعى

المعوقات التى تحول دون تفعيل مواقع التواصل فى المجتمع معرفة اإليجابيات التى يراها 
ويتكون مجتمع الدراسة من طلبة آل البيت فى األردن خالل  .المجتمع األردنى الشباب فى
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طالب وطالبة من مختلف  0211وتكونت عينة الدراسة ( 8101- 8102) العام الجامعى
مدت أداة واعت، (0020)وكانت عدد االستبانات الصالحة للتحليل ، طلبة جامعة آل البيت

 .سة على االستبانةالدرا
أن أفراد جامعة آل البيت يستخدمون مواقع التواصل  :دراسة إلى ما يلىوتوصلت ال

يليه واتساب بنسبة ، %(3100)وقد احتل الفيس بوك المرتبة األولى بنسبة ، االجتماعى
وهذا يؤكدانتشار استخدام مواقع التواصل ، %(2001)وانستجرام بالمرتبة الثالثة ، %(2003)

وأن مواقع التواصل ، بيت وارتفاع نسبة المشتركين فيهااالجتماعى بين طلبة جامعة آل ال
االجتماعى تعمل على نشر األفكار المتطرفة وزعزعة األمن واالستقرار واإلساءة إلى العادات 

 .والتقاليد 
التعرف على مدى  هذه الدراسة إلى تهدف :"(م2112)أحمد محمد محمددراسة  -4

االجتماعى كمصدر للحصول على اعتماد الشباب المصرى على مواقع التواصل 
والكشف عن الفروق بين ، واكتسابهم بع  القيم السياسية، معلوماتعن قضايا السياسية

واإلقامة والمستوى ، النوع:)الشباب المصرى عينة الدراسة من حيث متغيرات الدراسة ومنها 
قيم السياسية فى درجة اكتساب ال( والجامعات وكثافة االستخدام ، واالجتماعى، االقتصادى

وتنتمى هذه الدراسة إلى الدراسات ، من خالل االعتماد على مواقع التواصل االجتماعى
حيث اعتمدت على منهج المسح اإلعالمى الذى يعد من أنسب المناهج ، الوصفية
عينة من مستخدمى مواقع التواصل قوامها  وقد أجريت الدراسة الميدانية على، مالءمة

، من الشباب المصرى( مفردة011)ارها من عينة عشوائية قوامها تم اختي، (مفردة311)
-المنصورة)وتم اختيارهم من الجامعات األربعة ، (سنة80-02)تتراوح أعمارهم بين 

وقد استخدمت الدراسة استبيان استخدام مواقع التواصل ، (القاهرة -عين شمس-الزقاريق
 .وى االجتماعى واالقتصادى لألسرةواستمارة المست، االجتماعى ومقياس القيم السياسية

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين زيادة اعتماد  وتوصلت الدراسة إلى أنه
الشباب المصرى عينة الدراسة فى الحصول على المعلومات عن القضايا السياسية عبر 

من أفراد  %(20،2)وأن نسبة ، مواقع التواصل االجتماعى واكتسابهم بع  القيم السياسية
%( 32)ونسبة ، العينة يستخدمون مواقع التواصل االجتماعى عبر شبكات اإلنترنت دائما
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وارتفاع نسبة استخدام مواقع التواصل االجتماعى عبر شبكة ، منهم يستخدمونها أحيانا
%( 2302)فى مقابل أفراد عينة اإلناث %( 3302)اإلنترنت لدى أفراد عينة الذكور 

نها توفر لهم ما يحتاجون إليه من معلومات إاستخدام الشباب المصرى هم دوافع وجاءت أ
وارتفاع نسبة مساهمة ، والتعرف على آراء األخرين وتعليقاتهم على الموضوعات، سياسية

المضامين المطروحة فى مواقع التواصل االجتماعى فى زيادة معرفة الشباب المصرى 
حصائيا لصالح ذوى المستوى المنخف  ويوجد فروق دالة إ، السياسية ببع  القضايا

 . وقليل االستخدام لمواقع التواصل االجتماعى
هدفت  :(م2114)حصة حمودى البازعى، عواطف إبراهيم الصقرىدراسة  -2

والتعرف على عالقة ، النسق القيمى لطالب وطالبات بجامعة القصيم الدراسة التعرف على
، المستوى الدراسى، التخصص، الجنس)غيرات النسق القيمى لطالب وطالبات الجامعة بمت

 .ومستوى تعليم األب، مستوى تعليم األم، الحالة االجتماعية
كما تم استخدام المنهج ، أداة السيرة الذاتية عن حياة الطالب واستخدمت الدراسة

طالبا من جامعة القصيم ( 31)طالبة و( 081)وتكونت العينة من ( تحليل المحتوى )الوصفى 
 –علوم االجتماعية ال –كلية اللغة العربية  –كلية العلوم  –كلية التربية )الكليات اآلتية من 

 .(الطب البيطرى  –كلية الزراعة –كلية االقتصاد واإلدارة –واالقتصاد المنزلى –كلية التصاميم
 : وصلت الدراسة إلى عدة نتائج منهاوقد ت

القيم االجتماعية فى :على النحو التالى أن ترتيب النسق القيمى لطالب الجامعة كان  -0
ثم القيم األخالقية ، ثم تأتى القيم العلمية ثم القيم الشخصية والقيم الدينية، المرتبة األولى

 .قتصادية وأخيرا القيم الجماليةتلتها القيم الترويحية ثم القيم السياسية والقيم اال
طالب كلية و الب الدينية لصالح اإلناث أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بين قيم الط -8

كما أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بين القيم االقتصادية ، االقتصاد واإلدارة
التوجد فروق ذات داللة كما أنه  .وطالب كلية االقتصاد واإلدارةوالترويحية لصالح الذكور 

 .بين القيم المتبقية ومتغير الجنسإحصائية 
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هذه  تهدف :(م2113)الطاهات زهير ياسين، على الدبيس الكريم عبدراسة د-0
التعرف على مدى انتشار شبكات التواصل االجتماعى الرقمية بين طلبة  الدراسة إلى

والكشف عن العوامل المؤثرة فى تشكيل اتجاهات ، الجامعات األردنية ومعدالت استخدامها
دى منافسة مواقع التواصل والكشف عن م، الرأى العام لدى طلبة الجامعات األردنية

والكشف عن مدى ثقة الطلبة فيما تنشره أو تبثه ، االجتماعى وسائل اإلعالم التقليدية
وكان مهنج هذه الدراسة المنهج الوصفى عن طريق القيام .شبكات التواصل االجتماعى 

وكذلك اعتمدت الدراسة على نظرية ، بمسح الرأى العام فى الجامعات األردنية
الطلبة لشبكات التواصل  امات واإلشباعات لتحديد األغرا  المتحققة من استخداماالستخد

، واعتمدت على االستبانة للحصول على المعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة، االجتماعى
 .طالب وطالبة باستخدام أسلوب التوزيع المتساوى 311واختارت الدراسة عينة عددها

شار استخدام شبكات التواصل االجتماعى بين الطلبة انت: وتوصلت الدراسة إلى مايلى
، وأصبحت تلك الشبكات مصدر ا من مصادر حصولهم على األخبار والمعلومات، األردنيين

والكراهية والعنف والمنافسة شبكات التواصل االجتماعى لوسائل اإلعالم التقليدية والصحافة 
التشكيك فى مصداقية ما  تعمل على، النتماءعدم تعزيز الروح الوطنية والوالء وا، اإللكترونية

وتحر  على التظاهر واالعتصام ، تبثه تلك وسائل اإلعالم الوطنية الرسمية وشبه الرسمية
انتهاك الخصوصية  وتؤدى إلى، وتعمل على استخدام العامل الدينى إلثارة سلوك أفراد المجتمع

ثارة الفتن وزعزعة الوح ضعاف قدرة اإلبداع ، دة الوطنيةالفردية والتشهير باألشخاص وا  وا 
 .ارتكاب الجريمة واإلساءة للقيم والتحري  على الكراهية وتشجع على

معرفة استخدامات  هذه الدراسة إلى تهدف :Smith ;Anderson, 2018 دراسة-2
 02م عند األمريكان البالغين بداية من سن 8102مواقع التواصل االجتماعى فى عام 

وكانت ، فأكبر( 02)بالغ أمريكى من سن 8118اسة على عينة مكونة واعتمدت الدر ، عاما
وقد توصلت .ومقاطعة كولومبيا، والية أمريكية 21العينة عشوائية من الذين يعيشون فى 

ولكن ، أن معظم األمريكان يستخدمون الفيسبوك واليوتيوب: الدراسة إلى عدة نتائج منها
وكان حوالى ثلثى ( ألنستجرام واالسناب شاتا)موقع  الشباب صغير السن يستخدمون أكثر

من مستخدمى الفيسبوك أنه هو األساس فى االستخدام عند األمريكان %( 12)العينة أو 
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وثالثة أرباع العينة من مستخدمى الفيسبوك يدخلون ، م ومازال حتى اآلن8108منذ 
 ،من مستخدمى تويتر%( 80)، االنستجرام من مستخدمى%( 32)و، بصفة يومية

من العينة %( 30)وتوصلت الدراسة أيضا إلى أن ، من مستخدمى الواتس آب%( 88)و
زيادة %( 08)وكذلك جاءت إجابات أفراد العينة بنسبة ، (80-02)كانوا من الفئة العمرية 

من أفراد العينة يرون أنه من الصعوبة %(22)حيث جاءت ، 8100عن استقصاء 
 .ىاالستغناء عن مواقع التواصل االجتماع

التعرف  هذه الدراسة إلى تهدف :, Rajendra Prasad, Dasari 2017دراسة -8
حيث ، على النسق القيمى والقيم المفضلة للمدرسين المحتمل عملهم فى المدارس الثانوية

إن المجتمع الحالى يحتاج إلى األخالق وتنظيم كاٍف فى كل جزء من حياتنا من أجل 
يجاد كيان منظم إلنجاز  التعليم المدرسى يلمس الوتر الحساس األخالقى .ات الفرد تحقيق وا 

وهذه ، حيث إنه يلعب دورا مهما فى غرس القيم الصحيحة، فى تنشئة األطفال والشباب
وكبالغين يمكنهم ممارسة القيم فى .القيم هى التى تجعلهم على أساس سليم فى مستقبلهم 

ولذا فإن تعليم ، رحلة التكوين والتشكيلوتأصلت فيهم فى م، حياتهم االجتماعية التى تشربوا
 وذلك ألن، القيم يجب أن تكون االهتمام األول عندما يقوم المدرسون بتحضير دروسهم

كهم وأفعالهم مستقبال فى المعلم تقع عليه مسئولية تشكيل أفكار األطفال التى تحدد سلو 
 .حياتهم

وتم اختيار العينة بطريقة ، ىمعلم ا متدرب ا فى برنامج تدريب331وكانت عينة الدراسة 
 .الستقصاء هو طريقة جمع البياناتوكان ا، واتخذت الدراسة المنهج الوصفى، عشوائية

أن المعلمين المحتمل عملهم فى المدارس الثانوية موجهون ذاتيا  :وتوصلت الدراسة إلى
وبالرغم من ، مع توضيح رغبتهم تجاه الحرية والراحة والصداقة، تجاه الوضع النهائى لوجودهم

وهم مدركون لطبيعة ، ذلك فقد توصلوا إلى أن طريقة تصرفهم موجهة تجاه طبيعة العمل الجاد
وتوصلت الدراسة أيضا إلى أن المناهج ، وعقولهم منفتحة، الواجب الذى يجب أن يقوموا به

الدراسية والتعليمات يجب أن تمدنا بمدخالت للعمل النظرى والتطبيقى لجعل المدرسين 
 األمانة، احترام النفس، السالم، لمحتمل عملهم يدركون أهمية قيم المساواةا
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مواقع التواصل االجتماعى لها تأثير مهم  :, Selami Ahmet, 2016 Salgurدراسة -9
وأن عدد الشباب ، ولها تأثير على الشباب، على الناس الذين يستخدمونها بصفة يومية

وأن مواقع ، د بصفة مستمرة فى األونة األخيرةالذين يستخدمون مواقع التواصل يتزاي
التواصل أصبح جزء ا مهما جدا فى الحياة اليومية وأن االستخدام اليومى يؤثر فى الحياة 

هذه الدراسة إلى ما إذا كانت مواقع التواصل  تاالجتماعية ومهارات التواصل وهدف
وقد ، اشر للشباب مع أسرهمعالقتهم العائلية واالتصال المب االجتماعى تؤثر على الشباب

تواصل الشباب مع  قام بعمل استقصاء عن استخدام مواقع التواصل االجتماعى وفترات
فى بخارست مفردة من مدينتين مختلفتين 002وكانت عينة الدراسة ، أفراد عائالتهم

 .وقسطنطينة فى رومانيا
ديهم حسابات على ل%( 3201)أن األغلبية العظمى بنسبة  :وتوصلت الدراسة إلى مايلى

وذلك معناه أن ، هذه المواقع على األقل حساب واحد ويقومون باستخدامه بالطريقة اليومية
وهو مايدل على ، 002طالب فقط من العينة ليس لديهم حسابات على هذه المواقع من 0

 وأن شبكات التواصل االجتماعى النسبة العمرية األكثر، أهمية هذه المواقع بالنسبة للشباب
وأن أكثر من نصف .مقارنة باألعمار األخرى %( 3303)بنسبة ( سنة  01)دخول عليها هى 

يقومون بالتواصل من خالل شبكات التواصل االجتماعى على األقل عدة %( 1000)العينة 
من العينة يقضون ساعتين أو أكثر فى مواقع التواصل %( 2003)مرات يوميا وأن نسبة 

من العينة يقضون ساعة مع أفراد األسرة وذلك %( 0202)وأن ، داالجتماعى فى اليوم الواح
يقضون ساعة مع أسرهم %( 0300)وأن ، فردا يقضون مع األسرة أقل من ساعة 23يعنى أن 

ورأى نسبة ، وهم يرون أن تأثير مواقع التواصل االجتماعى سلبى على عالقاتهم األسرية
طول مع أسرهم إذا قللوا دخولهم لهذه من العينة أنهم يمكن أن يقضوا وقتا أ%( 0802)

 .قعالموا
  ,Barthel ,Michael ; Mitchell ,Amy ;Holcomb ,Jess 2110 دراسة-11
معرفة كيف تؤثر األخبار المزيفة من خالل مواقع التواصل  هذه الدراسة إلى تهدف

 مل مقابلةوتم ع، بالغ من الواليات المتحدة (0118)وكانت العينة ، االجتماعى على المجتمع
من أفراد العينة من خالل  218و، من أفراد العينة من خالل التليفونات األرضية (211)مع 
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وأجرى ، وكانت العينة عشوائية، ليس لديهم تليفون أرضى 302وكان منهم ، التليفون المحمول
 .الحوار باللغة اإلنجليزية واألسبانية 

ظم األمريكان يرون أن األخبار المزيفة تؤثر أن مع :وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها
من األمريكان البالغين أن قصص األخبار %( 10)وأكد ثلثى العينة أو حوالى ، على المجتمع

الكاذبة تؤثر تأثيرا كبيرا على االضطرابات النفسية التى تحدث لألمريكان وهذا الشعور منتشر 
نتماءات الحزبية وعوامل ديمقراطية على نطاق واسع ويختلف حسب مستويات التعليم واال

وبالرغم من أن األخبار المزيفة تنشر البلبلة إال أن األمريكان يعبرون عن الثقة فى ، كثيرة
من أفراد العينة %( 32)ويرى %( .20)قدرتهم على حماية أنفسهم من األخبار المزيفة بنسبة 

شاركوا قبل ذلك فى تزييف األخبار وأكدوا أنهم ، أن األخبار السياسية كثيرا ما يتم تزييفها
 .ونشرها

 

 اإلطار النظرى للدراسة
 :مواقع التواصل االجتماعى نبذة عن مفهوم: أوال

 :التواصل مفهوم -1
صل واحد يدل على أ :إن الواووالصاد والالمف :(ل  -ص -و) بالرجوع إلى مادة وصل  :لغة

: والوصل، ضد التصادم والتواصل، (0323فارس محمد ، الرازى)، ضم شىء إلى شىء
، وصال  ، يصل، وصل: دج  ن  وفى الم  (. 8111محمد ، محمد) الرسالة ترسلها إلى صاحبك

، أنهاه إليه وبلغه إياه :ا إلى كذاوأوصل فالن  ، الزمه وجمعه :وصل الشىء بالشىء، وصلة
ليه، اتصل بالشىء التأم به ل معناه ومن هذه المعانى اللغوية نجد أن التواص.بلغ وانتهى: وا 

المنجد فى " ، لويس، معروف ). وكذا اإلعالم، واإلبالغ: يدل على االقتران واالتصال اللغوى
 ."(اللغة

 حيث تنطلق الرسالة من، لةستقب  لة وذات م  رس  هو تبادل أدلة بين ذات م  :التواصل : اصطالحا
األشياء أو  هوو ، ا عما تتحدث عنها أو صريح  ا ضمني  تقتضى العملية حوار  ، الذات األخرى

ويتطلب نجاح هذه العملية اشتراك عناصر ، أو بعبارة أشمل موضوعات العالم، الكائنات
 (اللغة والخطاب "، عمر أوكان).االتصال
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محمود ، سماعيلإ)  نشطة اوالتواصل عالقة بين فردين على األقل كل منهما يمثل ذات  
والمستقبل لرسالة معينة فى سياق وكذلك هو العملية التى يتفاعل بها المرسل  (.8113، حسن

، يوسف، قطامى )تحقيق غاية أو هدف محدد  بغر وعبر وسيط معين ، اجتماعى معين
8111.) 

كما تشير ، ؤدى إلى التفاعل بينهمات، عالقة متبادلة بين طرفين"ويعرف أيضا على أنه 
 .(0332، كمال، زيتون. )إلى عالقة حية متبادلة بين الطرفين

وهى منظومة من ، يطلق عليها الشبكات االجتماعية: اقع التواصل االجتماعىمفهوم مو  -2
ومن ثم ربطه من ، الشبكات اإللكترونية التى تسمح للمشترك فيها بإنشاء حساب خاص به

أو ، خالل نظام اجتماعى إلكترونى مع أعضاء آخرين لديهم نفس االهتمامات والهوايات
 .(8100، وائل، فضل اهلل ).ةمع أصدقاء الجامعة أو الثانوي جمعه

ويطلق عليها مواقع إلكترونية تسمح لألفراد بالتعريف بأنفسهم والمشاركة فى شبكات 
وتتكون هذه الشبكات من مجموعة ، اجتماعية من خاللها يقومون بإنشاء عالقات اجتماعية

كة من الفاعلين الذين يتواصلون مع بعضهم ضمن عالقات محددة مثل صداقات أعمال مشتر 
وتتم المحافظة على وجود هذه الشبكات من خالل استمرار تفاعل ، أو تبادل معلومات وغيرها

ونظم عدد ، األعضاء فيما بينهم وهى الشبكات التى تستخدم من أجل إيجاد عالقات جديدة
، طاهات، الدبيس.)Linkdeein كبير من أسماء المستخدمين غير المعروف مثل موقع

8103). 
موقع الفيسبوك وبع  تطبيقاته  ) :التواصل االجتماعى فى الدراسة الحالية فىوتتمثل مواقع 

  (وموقع التويتر وموقع االنستجرام  -الواتس آب والماسنجر  -وهى 
موقع ويب "بأنه  (face book)وتعرف موسوعة ويكيبيديا فيسبوك  :موقع الفيسبوك -أ

محدودة المسؤولية " فيس بوك"شركة وتديره ، للتواصل االجتماعى يمكن الدخول إليه مجانا
فالمستخدمون بإمكانهم االنضمام إلى الشبكات التى تنظمها المدينة أو ، كملكية خاصة لها

. والتفاعل معهم، وذلك من أجل االتصال باآلخرين، جهة العمل أو المدرسة أو اإلقليم
رسال ال، يمكن للمستخدمين إضافة أصدقاء إلى قائمة أصدقائهم، كذلك ، رسائل إليهموا 

ويشير اسم الموقع إلى دليل . وأيضا تحديث ملفاتهم الشخصية وتعريف األصدقاء بأنفسهم
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الصور الذى تقدمه الكليات والمدارس التمهيدية فى الواليات المتحدة األمريكية إلى أعضاء 
والذى يتضمن وصفا ألعضاء الحرم الجامعى كوسيلة ، هيئة التدريس والطلبة الجدد

أن فيسبوك هو حركة اجتماعية " مارك زوكربيرج"ويري مخترع الشبكة . إليهمللتعرف 
Social Movement وأنه سوف يزيح البريد ، وليس مجرد أداة أو وسيلة للتواصل
وسوف يسيطر على كل نواحى النشاط البشرى على الشبكة ، اإللكترونى ويحل محله

وأنه موقع يتيح لألفراد العاديين " العالم دليل سكان"وبالتالى فإنه يوصف بكونه . العنكبوتية
أن يصنعوا من أنفسهم كيانا عاما من خالل اإلدالء و المشاركة بما يريدون من معلومات 
، حول أنفسهم واهتماماتهم ومشاعرهم وصورهم الشخصية ولقطات الفيديو الخاصة بهم

 .تاحاولذلك فإن الهدف من هذا االختراع هو جعل العالم مكانا  أكثر انف
وهو عبارة عن موقع من فئة المواقع ، تويتر يعني المغرد :(Twitter)التويتر موقع -ب

فكرته ببساطة بأن تؤسس ، أو التدوين القصير Micro bloggingاالجتماعية تقنية 
جابة ومن ثم تستمر بشكل متكرر باإل. مجموعة من أصدقائك وزمالئك فى العمل وأقاربك

؟ وهو بذلك يتحول إلى أجمل وسيلة إلخبار األشخاص الذين اآلنماذا تفعل  )عن السؤال 
. فإنه يبقيك على اطالع دائم على ماذا يفعلون، باإلضافة لذلك، يهمونك بماذا تفعل اآلن

والموقع إلى اآلن ال يحمل أى شكل من أشكال اإلعالن المأجور ، وهذه الخدمة مجانية
حالى من قبل األشخاص أو الشركات أو ويتم استخدام هذا الموقع فى الوقت ال. فيه

ومن ثم يباشر بإضافة ، ويقوم بإنشاء حساب فيه المجموعات لتبادل األفكار واألخبار
 (.8100، مؤتمر اإلعالم اإلسالمى. )أصدقائه ومن يرغب بتتبع أخبارهم

التى كان لها قوة مؤثرة ، وموقع تويتر يمثل إحدى منصات التواصل االجتماعى األخرى
 811ولقد تجاوز عدد مستخدمى تويتر . مستويات عدة خالل الربع األول من العامعلى 

ليبلغ إجمالى عدد التغريدات التى يرسلها هؤالء أربعة ، مارس للعام ذاته 3مليون فى نهاية 
 (.8103، العمارى. )مليارات تغريدة شهريا  
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أنه حتى وقت  (ramInstag) تعرف موسوعة ويكيبيديا :(Instagram)موقع انستجرام  -ج
أما اليوم تلك ، قريب كان عبارة عن تطبيق صور مغمور ومتوفر على أجهزة معينة فقط

المنصة المغمورة قد تحولت إلى عادة من بين العادات اليومية لدى الماليين من 
فبعد أن تطور من مجرد تطبيق بسيط لترشيح الصور أصبح اليوم يراكم ، المستخدمين

خصائص التى أضفت على مشاركة صورك مظهرا اجتماعيا أكثر لتغدو عددا هائال من ال
 .واحدا من أكبر الشبكات االجتماعية من االستخدام لدى الكبار والصغار على حد سواء 

ولكن عمل .الرسمية تتمحور حول تحميل الصور  (Instagram)فى البداية كانت مهمة 
لىSnapchat هرت مع أنستجرام اآلن على االستفادة من الخصائص التى ظ اآلن هو  وا 

 مجرد تطبيق لمشاركة صور بسيطة بالنسبة للعديد من المستخدمين 
هى مجموعة من } :ئي فى الدراسة الحالية لمواقع التواصل االجتماعى التعريف اإلجرا -3

لتقديم خدمات تواصل  (انستجرام وغيرها الكثير، التويتر، الفيس بوك)المواقع الفعالة 
، بين مجموعة من المعارف واألصدقاء الجدد والقدامى( تفاعلى -صوتى -ئى مر )مباشر

، واختالف األعمار برغم تباعد المكان، بينهموالتواصل بغر  توطيد العالقة االجتماعية 
ودمج ثقافات مختلفة بين أصدقاء هذه المواقع لتغيير الثقافات الراسخة عند بع  األفراد 

يجاد ثقافة تكاد تكون موح  .{دة بين أصدقاء هذه المواقعوا 
كما  (Adolescence)أو المراهقة  (Youth)تبدأ مرحلة الشباب  :الشباب مفهوم :ثانيا  

، أو اكتمال النضج الجنسى(Puberty)تسمى فى بع  الكتابات بتخطى مرحلة بلوغ الحلم 
أو ، ةويحدث ذلك عند سن الخامسة عشر ، بلوغ القدرة على التناسل وتيقظ الحاجة الجنسية

وتغطى مرحلة الشباب مدة عشر سنوات تقريبا  فتنتهى فى الخامسة والعشرين أو . قبلها بقليل
تشهد و .أو االرتقاء، فمصطلح بلوغ الحلم يشير إلى الناحية الجنسية من النضوج. ما حولها

ومن الناحية . ووظائفه من آخر درجات النضج، بداية مرحلة الشباب اقتراب شكل الجسم
، ويتيقظ إحساس الشخص بأنه لم يعد صغيرا  . ة يكاد عمر الفرد العقلى يصل إلى قمتهالنفسي

ومن الناحية االجتماعية يتأكد اعتراف اآلخرين بأن . ويطالب بتوقف معاملته على أنه صغير
ن كانوا يترددون فى االعتراف به كرجل، الشخص لم يعد طفال   وبداية الشباب هى بهذا نقطة .وا 

 (.م 8113، عبد اهلل، لبوجال.)تحول
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، سنة 82إلى  02ويري علماء االجتماع أن الشباب هو كل من يدخل فى السن من 
بينما لم يكتمل ، أو العضوى، ويبنون رأيهم على أساس أن أولئك قد تم نموهم الفسيولوجى

قة وبين وبالتالى فهم فى مرحلة وسط بين الطفولة و المراه، نموهم النفسى والعقلى اكتماال  تاما  
أو ما قبلها بقليل ، ةوالشباب ليس مجرد مرحلة زمنية تبدأ فى الخامسة عشر . الرجولة الكاملة

حيث يكتمل النمو الجسمى والعقلى على نحو يجعل المرء قادرا  على ، بعدد آخر من سنوات
نما هو مجموعة من الخصائص والمواصفات التى ينبغى أن تؤخذ فى ، أداء وظيفته المختلفة وا 

وهى فى كل األحوال مرحلة ال تنفصل عن بقية ، االعتبار عند نظرنا إلى مرحلة الشباب
نما هو ، مراحل العمر وخاصة مرحلة الطفولة والمراهقة فالشباب اليمثل مرحلة نمو مفاجئ وا 

استمرار لعملية التنشئة االجتماعية التى تبدأ من مرحلة الطفولة المبكرة وتستمر خالل مراحل 
 (8113، عزى، عبد الرحمن ).ةكل الحيا
ثمة تعريفات عدة لمفهوم الشباب حيث نجد من يتناولها من منظور العمر أو على و 

 سنة31-01أساس المعيار الزمنى فيكون الشباب هم تلك المرحلة العمرية التى تتراوح ما بين 
 (.8103، حنان بنت شعشوع، الشهرى)

ية يمر بها اإلنسان تتميز بالحيوية وترتبط حالة نفس"ويعرف علماء النفس الشباب بأنها 
وهى ، باالستعداد والرغبة والقدرة على التعلم ومرونة العالقات اإلنسانية وتحمل المسئولية

إلى مرحلة يصبح ، المرحلة التى ينتقل فيها الشخص من مرحلة كان يعتمد فيها على اآلخرين
 (8112، وجدى محمد، بركات). على نفسه افيها معتمد  

مرحلة الشباب هى مرحلة تغير كمى ونوعى " :للشباب فى الدراسة الحالية التعريف اإلجرائى
يقيد  فى مالمح الشخصية يختلط فيها الرغبة فى تأكيد الذات والتمرد على كل ما هو قديم

تجاه مجتمع ، والحرية المطلقة والبحث عن دور اجتماعى نابع من إحساسه بالمسئولية، حريته
 ".أفضل
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 :نبذة عن مفهوم النسق القيمى: ثاثال
، النسق القيمى أحد المفاهيم المهمة فى أدبيات العلوم التربوية واالجتماعية :النسق القيمى-1

وهذا االهتمام نابع من أهمية هذا ، ا من اهتمامات العلماء والباحثينا كبير  ونال قسط  
 .الجتماعية وفى بناء شخصية الفردالمفهوم ودوره فى الحياة ا

مما يسمح لهم ، وتبرز أهمية النسق القيمى للمجتمع فى تبنى أفراده قيما مشتركة متقاربة
يوفر ، بالتعامل اإليجابى والتفاهم العلمى بالدرجة التى تشعرهم باالنتماء إلى إطار قيمى سائد

لهم رؤية مشتركة تساعدهم على التعايش واالتفاق على منطلقات أساسية رغم االختالف 
بتطوير توقعاته المستقرة عن سلوك ى وبالنسبة للفرد يسمح له النسق القيم، د بينهمالموجو 

 .ت المتعلقة باألدوار االجتماعيةاآلخرين وأداء االلتزاما
من غموضها أكثر  زاد إلى الحد الذى، ىالقيمالنسق كثرت وجهات النظر بشأن تحديد 

ضيق للقيم على أنها مجرداهتمامات أو فهناك من يتجه إلى التحديدال، مما زاد من فهمنا لها
فى حين نجد فى القطب االخر تحديدا واسعا للقيم ، رغبات غير ملزمة لألفراد أو الجماعات

النسق القيمى على أنه نموذج منظم للقيم ): "زاهر"يعرف و . يراها معايير مرادفة للثقافة ككل
المتبادل الذى يجعلها تدعم بعضها القيم الفردية فيه باالرتباط  فى مجتمع أو جماعة وتتميز

 .(بعضا وتكون كال متكامال 
 :القيم مفهوم -2
ما : ويقال، ثمنه: فقيمة المتاع -قدر الشىء : تعرف على أنها:  فى اللغة القيم مفهوم -أ

، أى قدر الشئ وثمنه: القيم فى اللغة مشتقة من قوم، لفالن قيمة أى ليس له ثبات ودوام
لفيروز )ا(. إزالة العوج: والتقويم، إعطاؤه قيمة: وتقييم الشئ، قيمةأى ذو  :وكتاب قيم

وفى جانبها ، بالفضائل الخلقية وقدارتبطت القيمة فى جانبها اإليجابى، (8113، آبادى
 من الفعل الالتينى مشتقة Valueوقد وردت كلمة القيمة، أى الرذائل صالسلبى بالنقائ

Vales  تحتوى على معنى المقاومة والصالبة أن القيمةوهذا يعنى ، "أنا أقوى"بمعنى. 
 .لتنسيق والتنظيماوالنسق فى اللغة هو ما جاء على نظام واحدأو 
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فهناك من أرجع ، اختلف المفكرون حول تحديد مفهوم القيم :اصطالحا القيم مفهوم -ب
تقديم مما تطلب ، وتضاربت الرؤى بينهم، ومنهم من أرجعها للمجتمع، مصدرها للدين

ألن متغير القيم ، هتحديد التعريف اإلجرائى لدراستالباحث ستطيع يريفات مختلفة حتى تع
 .يعد من أصعب المتغيرات قياسا  فى الواقع

القيمة فكرة يعتقد بها اإلنسان ويعتنقها وتجعل منه إنسانا  أو مواطنا  صالحا  ومتكيفا  مع 
ألنها تنشأ من ، ولذلك يطلق على هذه القيم تعبير القيم االجتماعية، جماعته أو مجتمعه

فالقيم هى الصفات الشخصية . احتكاك األفراد بعضهم البع  واتصالهم فى جماعة أومجتمع
ولهذا كانت القيم هى التى تتصل اتصاال  ، التى يفضلها أو يرغب فيها الناس فى ثقافة معينة

ومن هنا ، دات والتقاليد واألعراف تصنعها القيم فى أى مجتمعفالعا، مباشرا  بثقافة المجتمع
وتصبح من ، تم اكتسابها دون وعى، وكلما كانت القيم ذات عمق واضح، كانت القيم مكتسبة

 .موجهات السلوك دون إحساس مشعور به
القيم عبارة عن نظام معقد يتضمن أحكاما  تقويمية إيجابية وسلبية تبدأ من القبول إلى "و

رف  ذات طابع فكرى ومزاجى نحو األشياء وموضوعات الحياة المختلفة بل نحو ال
وتعكس القيم أهدافنا واهتماماتنا وحاجات والنظام االجتماعى والثقافة التى تنشأ ، األشخاص

 .(8113، بوجالل عبداهلل. )فيها بما تتضمنه من نواحى دينية واقتصادية وعلمية
 هى بأن القيمة: نظريته الحتمية القيمية فى اإلعالم فى" عزى ، عبد الرحمن"  وعرفها

فاإلنسان اليكون ، ويكون مصدر القيم فى األساس الدين، ما يرتفع بالفرد إلى المنزلة المعنوية"
نما أداة يمكن أن تتجسد فيه القيم، مصدر القيم  .(8113، عزي، عبد الرحمن) ".وا 

أخوذة من المقياس الذى وضعه الباحث على قائمة من القيم مت هذه الدراسة وقد اعتمد
 :فى نظريته وهى كاآلتى عبد الرحمنعزى 
، حب النجاح، طلب العلم، استخدام كلمات طيبة فى التواصل والحوار، قيمة التضامن)
احترام ، التواضع، الحياء والحشمة، النصيحة والتوجيه، االلتزام الديني، الطموح، االجتهاد
 .(الصدق، الصداقة، اآلخرين
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 –سياسية  –اجتماعية }هو منظومة من القيم الفردية " :للنسق القيمى التعريف اإلجرائى-3
تتميز باالرتباط المتبادل والمتناغم { جمالية  –اقتصادية  -نظرية–عملية  –دينية 

ا والمتناسق وتعمل هذه ، وتكون كيان ا متكامال  ، الذى يجعلها تدعم بعضها بعض 
وتؤدى كذلك .ايير والمثل والمعتقدات والسلوك االجتماعى للفردالمنظومةعلى تحديد المع

 ". إلى استمرار قيم المجتمع النابع منها قيم الفرد التى تميزه عن المجتمعات األخرى
والمشاركة والتفاعل بين ، والقيم الدينية، العالقات األسرية )وقد قام الباحث باختيار قيم  

ثم ، ياس أثر مواقع التواصل االجتماعى على النسق القيمى؛ لق(واالنتماء للوطن ، األصدقاء
 .قع التواصل االجتماعى على نشرهاالتى يعمل استخدام موا بيان السلبيات والقيم

 تعتبر: نظرية االستخدامات واالشباعات: النظرية المستخدمة فى الدراسة: رابعا  
إلعالم التى ظهرت فى أواخر نظرية االستخدامات واالشباعات من نظريات التأثير لوسائل ا

وتركز هذه النظرية على دراسة أسباب استخدام وسائل اإلعالم ، الستينات من القرن الماضى
واالتصال والتعر  لها من مختلف الفئات االجتماعية فى محاولة للربط بين هذه األسباب 

 .ذا يحقق الفرد من هذا االستخداموما /واالستخدام 
ى موضوع هذه الدراسة حيث إنها تساهم فى التعرف على أثر مواقع وتساعد هذه النظرية ف

 :ويتم ذلك من خالل.امعات المصرية النسق القيمى لطلبة الج التواصل االجتماعى على
ويستخدمون ، أن طلبة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة فاعلون فى عملية االتصال -0

 .ما يخدمهم ويلبى توقعاتهمل على مواقع التواصل االجتماعى بقصد الحصو 
تحدد الفروق الفردية لطلبة الجامعات المصرية العالقة بين استخدام مواقع التواصل  -8

 .ى والنسق القيمى للشباب الجامعىاالجتماع
طلبة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة هم الذين يختارون الوسائل والمضامين التى  -3

 .ع التواصل االجتماعىستخدام مواقتناسبهم من خالل ا
يكون طلبة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة على علم بالفائدة التى تعود عليهم من  -0

 .ستخدام مواقع التواصل االجتماعىخالل ا
لخاصة تحكم المعايير الثقافية السائدة عند استخدام طلبة الجامعات المصرية الحكومية وا -2

 .لمواقع التواصل االجتماعى
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 راءات الدراسةإج
نظرا  يتمثل مجتمع الدراسة فى كافة طالب الجامعات المصرية الحكومية :مجتمع الدراسة

من الجامعات الحكومية حيث إن الطلبة فى ( جامعة القاهرة )تم اختيار ، لكبر مجتمع الدراسة
 من( جامعة المستقبل ) وتم اختيار .هذه الجامعة يمثلون كافة شرائح المجتمع المصرى 

  الجامعات الخاصة
الجامعات  من طالب من العينة العمدية اعتمدت الدراسة على جمع البيانات :عينة الدراسة

ونظرا لكبر حجم مجتمع الدراسة فقد اختار ، المستخدمين للمواقع التواصل االجتماعى المصرية
ها عينة ويؤخذ من، "جامعة حكومية" تمثل حيث جامعة القاهرة :من  الباحث عينة الدارسة

 .األعداد بها عن جامعة المستقبل نظرا لكثافة(طالب وطالبة  011)قوامها 
(. طالب وطالبة 811)ويؤخذ منها عينة قوامها ، "جامعة خاصة"تمثل  حيث جامعة المستقبل

تم ، (0331، بازرعة) مفردة استنادا الى الجداول اإلحصائية  111تم تحديد حجم العينة ب
الطلبة فى الجامعات مباشرا  خالل تواجد الباحث داخل الحرم الجامعى  توزيع االستبيان على

 .(صباحا  و مساء  ) فترات مختلفة على 
 

 مـــجــاالت الـــدراســــــة
، الواتس آب}الفيسبوك ) تظهر الدراسة أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعى

، ب فى الجامعات المصريةعلى النسق القيمى للشبا(  أنستجرام -التويتر -{الماسنجر
 إال أن هناك، التى يساعد استخدام مواقع التواصل االجتماعى على نشرها والسلبيات والقيم

 : حيث تتمثل أهم هذه المحددات فيما يلي، تحيط بالدراسة ال بد من اإلشارة إليها محددات
حيث 8102منذ عام بدأت الدراسة منذ إجراء الباحث لمعاينة ميدان الدراسة  :المجال الزمنى

لغر  تحديد مشكلة الدراسة وفرضياتها ومجتمع الدراسة في  قام الباحث بإجراء دراسة أولية
-02)وبالتحديد فى  8102حين تم إعداد استمارة االستقصاء من قبل الباحث في بداية عام 

خضاعها للتحليل حيث( 0-8102  وعرضها على المحكمين وتعديلها وتوزيعها واستردادها وا 
 .8102تنتهي الدراسة في شهر ينايرعام 
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ة وهى مواقع التواصل االجتماعى يشمل المجموعة المحددة بالدراس :المجال المكانى
وأثرها على النسق القيمى للشباب ( أنستجرام -التويتر -{الماسنجر ، الواتس آب}الفيسبوك )

ع التواصل االجتماعى على التى يساعد استخدام مواق فى الجامعات المصرية والسلبيات والقيم
 .نشرها

 

 منهج الدراسة
محاولة الوصول إلى المعرفة الدقيقة " تعتبر الدراسة الحالية من الدراسات الوصفية وهى 

للوصول إلى فهم أفضل وأدق ووضع السياسات ، والتفصيلية لعناصر المشكلة أو ظاهرة قائمة
وقد تم استخدام المنهج الوصفى  (8112لرفاعى ".)واإلجراءات المستقبلية الخاصة بها 

تخدام مواقع التواصل االجتماعى ؛ لقياس أثر اسأداة المسح بالعينة االرتباطى واستخدام
والسلبيات ، على النسق القيمى(  أنستجرام -التويتر -{الماسنجر ، الواتس آب}الفيسبوك )

لتطبيق على عينة من التى يساعد استخدام مواقع التواصل االجتماعى على نشرهامع ا والقيم
 .شباب الجامعات المصرية سواء أكانت حكومية أو خاصة أو إقيليمة أو دينية
لتحقيق أهداف  :األساليب اإلحصائية المستخدمة فى اختبار فروض الدراسة

 :قد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية، فرو  الدراسة واختبار، دراسةال
تشتمل المقاييس  (: (Descriptive Statisticsحصائية الوصفيةالمقاييس اإل (أ

، للمتغيرات الديموجرافية، التكرارات والنسب المئوية: اإلحصائية الوصفية على كل من
وذلك لتحديد سمات ، والترتيب، معامل االختالف، اإلنحراف المعياري، المتوسط الحسابي

تأثير استخدام : من مفردات عينة الدراسة من حيث مدى موافقة عينة الدراسة على كل
السلبيات التى يساعد ، شباب المصرىلمواقع التواصل االجتماعى على النسق القيمى ل

القيم التى يساعد ، استخدام مواقع التواصل االجتماعى على نشرها بين الشباب المصرى
 .استخدام مواقع التواصل االجتماعى على نشرها بين الشباب المصرى
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لقياس مدى تأثير استخدام مواقع  :One Sample t- testحدة لعينة وا" ت"اختبار  (ب
السلبيات التى يساعد استخدام ، التواصل االجتماعى على النسق القيمى للشباب المصرى

والقيم التى يساعد استخدام ، مواقع التواصل االجتماعى على نشرها بين الشباب المصرى
 .المصرىمواقع التواصل االجتماعى على نشرها بين الشباب 

 Contingencyمعامل التوافق، Chi Squareاختبار مربع كاي لالستقاللية (ج
Coefficient تأثير : المتغيرات الديموجرافية وأبعاد كل من لقياس قوة العالقة بين

السلبيات التى ، استخدام مواقع التواصل االجتماعى على النسق القيمى للشباب المصرى
القيم التى ، ل االجتماعى على نشرها بين الشباب المصرىيساعد استخدام مواقع التواص

 .يساعد استخدام مواقع التواصل االجتماعى على نشرها بين الشباب المصرى
للتحقق من  :Confirmatory Factor Analysis (CFA) التحليل العاملى التوكيدى (د

واقع التواصل تأثير استخدام م: الصدق البنائى لمقياس الدراسة فيما يتعلق بكل من
السلبيات التى يساعد استخدام مواقع ، االجتماعى على النسق القيمى للشباب المصرى

القيم التى يساعد استخدام مواقع ، التواصل االجتماعى على نشرها بين الشباب المصرى
 .التواصل االجتماعى على نشرها بين الشباب المصرى

والبنائي لمقياس ، دق اإلتساق الداخليص، Cronbach's alpha ختبار الفا كرونباخا (ه
 .الدراسة

ولتقييم الثبات في المقاييس المستخدمة في الدراسة الحالية تم استخدام أسلوب معامل 
باعتباره أكثر أساليب تحليل  Alpha Correlation Coefficientالفا كرونباخ  االرتباط

ت أو بنود المقياس للبنية األساسية الثبات داللة في تقييم درجة التناسق الداخلي بين محتويا
 .المطلوب قياسها وليس شيئا آخر

والمقياس الثابت يعطي ، ويشير ثبات المقياس إلى تحقيق االتساق الداخلي بين عباراته
 .وباستخدام نفس مجموعة المستقصى منهم، نفس النتائج إذا قاس نفس الشيء مرات متتالية
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تى ألبعاد أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعى على عامل الثبات والصدق الذام :(1)جدول
 كرونباخ ألفا معامل باستخدام النسق القيمى للشباب المصرى

 معامل الصدق معامل الثبات عدد المتغيرات المتغيرات م
 10223 10218 1 العالقات األسرية 0
 10222 10222 3 القيم الدينية 8
 10312 10203 3 .المشاركة والتفاعل مع األصدقاء 3
 10232 10212 2 االنتماء للوطن  0
السلبيات التى يساعد استخدام مواقع  2

 10332 10222 80 على نشرها االجتماعى التواصل 
قع القيم التى يساعد استخدام موا 1

 10318 10382 03 التواصل االجتماعى على نشرها 
 10303 10223 23 إجمالى متغيرات الدراسة

 

لفا كرونباخ لقياس ثبات المحتوى لمتغيرات أاحث باستخدام معامل الثبات وقد قام الب
جمالى أبعاد أثر استخدام مواقع التواصل إللفا كرونباخ أوقد تبين أن معامل ، الدراسة

مما يدل على الثبات المرتفع ( 10223)االجتماعى على النسق القيمى للشباب المصرى قد بلغ 
هذا وقد سجل ، (10303) أثره على الصدق الذاتى حيث بلغ  األمر انعكس، لعينة الدراسة

القيم التى يساعد استخدام مواقع التواصل ): أعلى ثبات لمحتوى أبعاد الدراسة بين كل من
السلبيات التى يساعد استخدام مواقع التواصل االجتماعى على ) ، (االجتماعى على نشرها 

بمعامالت ثبات على ( االنتماء للوطن )، (المشاركة والتفاعل مع األصدقاء )، (نشرها 
بينما سجل أقل ثبات لمحتوى أبعاد ( .10212)، (10203)  ،(10222) ، (10382): الترتيب

بمعامالت ثبات على الترتيب ( ة العالقات األسري) ، (القيم الدينية )الدراسة بين كل من 
ن كان قيم، (10218)، (10222) قد ارتفعت عن الحد األدنى  ةبعاد الدراسأل اثبات األقل وا 
 .(1021)عامل الثبات الفا كرونباخ لم

لفا كرونباخ إلى أنها كانت تفوق الحدود المقبولة فى البحوث أوتشير نتائج تحليل الثبات 
وبالنسبة لكل بعد من األبعاد التى يتكون منها ، المقياس إلجمالى( 1021)االجتماعية وهى 

 .مجموعات األسئلة المستخدمة فى األبعاد صالحة للقياسوهذا يعنى أن ، نموذج الدراسة
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 تحليل ومناقشة نتائج الدراسة
 :عينة الدراسة-أ

 : من حيث النوع -1
 متغير نوع أفراد العينة  توصيف عينة البحث حسب :(2)جدول
 الترتيب % العدد النوع م
 8 3301 310 ذكر 0
 0 1100 832 أنثى 8

  011 232 اإلجمالى
 ونسبة عدد الذكور يمثل %(1100) أن نسبة عدد اإلناث يمثل (8)جدول  يتضح من

 .من أفراد العينة %( 3301)
:من حيث متغير الفئة العمرية  -2  

 متغير الفئة العمرية أفراد العينة  توصيف عينة البحث حسب :(3)جدول
 الترتيب % العدد العمر م
 3 0002 13 سنة 81أقل من  0
 0 2103 080 83 أقل من – 81من  8
 8 0802 21 81أقل من  –83من  3
 0 002 83 83أقل من  – 81من  0

  011 232 اإلجمالى
ثم ، %(2103)أحرزت نسبة ( سنة 83 - 81)أن فئة العمر  (3)يتضح من جدول 

أقل ) العمرية الفئة ثم تليها، %(0802)بنسبة  (سنة  81أقل من  -سنة 83من)الفئة العمرية 
( سنة 83أقل من  -سنة81من )وأخيرا فإن الفئة العمرية ، %(0002) بنسبة  (سنة 81من 

ويرجع ذلك إلى أن معظم الكليات يكون سنوات التعليم فيها ، %(002)فكانت  جاءت أقل نسبة
 .سنوات 2ة والطب فإنها تزيد على سوى بع  الكليات مثل كليات الهندس سنوات 0
 :(حكومى/ خاص)من حيث نوع الجامعة -3
 متغير نوع الجامعة التى يلتحق بها أفراد العينة  توصيف عينة البحث حسب :(4)دولج

 الترتيب  % العدد  نوع الجامعة  م
 0 1100 332  (القاهرة) جامعة حكومية 0
 8 3301 810 (المستقبل)جامعة خاصة  8

  011 232 اإلجمالى 
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أى ، %(1100)تمثل  الحكوميةأن نسبة أفراد العينة من الجامعة ( 0)يتضح من جدول 
بينما كانت نسبة أفراد العينة من الجامعة الخاصة ، أنه أكثر من ثالثى أرباع أفراد العينة

وهذا يوضح سبب ارتفاع نسبة أفراد العينة من الجامعة الحكومية وانخفا  نسبة %(  3301)
 . أفراد العينة من الجامعة الخاصة

 من حيث نوع الدراسة بالكلية -4
 متغير الكلية التى يلتحق بها أفراد العينة  توصيف عينة البحث حسب :(2)دولج

 الترتيب % العدد نوع الدراسة بالكلية م
 8 3102 881 كلية عملية 0
 0 1308 322 كلية نظرية 8

  011 232 اإلجمالى
 بينما  %(1308) تمثل أن نسبة أفراد العينة من الكلية النظرية( 2)يتضح من الجدول 

 .%( 3102)تمثل نسبة أفراد العينة من الكلية االعملية
 

 الدراسة تحليل فروض
توجد عالقة ذات داللة إحصائية معنوية بين استخدام  :اختبار الفرض الرئيس األول

 :ويتفرع عنه فرضان، مواقع التواصل االجتماعى والنسق القيمى للشباب المصرى
ية معنوية بين استخدام مواقع التواصل توجد عالقة ذات داللة إحصائ :األول الفرض

 االجتماعى والعالقات األسرية للشباب المصرى
 قياس معامل االختالف لتأثير استخدام مواقع التواصل االجتماعى على العالقات األسرية : (0)جدول

المتوسط  بيان م
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

معامل 
 الترتيب االختالف

نى وبين أفراد أسرتى يساهم فى وجود فجوة بي 0
 0 82003 00120 3022 األسرى وعدم الترابط

يتسبب طول مدة استخدامى فى مشكالت مع  8
 8 83021 00133 3011 .الوالدين

 0 32031 00002 8033 .زودنى بقيم تعتر  أسرتى عليها دائما  3
 2 08000 00820 3010 االجتماعيةفى المناسبات  تراجعت مشاركتى 0
األقارب إذا كانت ستؤثر األهل و  ل زيارةال أفض 2

 3 21001 00820 8021 .استخدامى لمواقع التواصل االجتماعى علي 
 2 00008 00011 8013 الزيارات العائلية مع أقاربىكثرة  على ساعدي 1
 1 00003 00008 8021 األسرية العالقاتقوية ؤدى إلى تي 2
 3 31088 00033 3030 على إدمانى موسيقى وأغانى يساعد 2
 2 02020 00383 8022 .الدخول بكلمة سر يضعف الثقة بين أفراد األسرة 3

  81033 1018028 301022 اإلجمالى
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أن استخدام أفراد العينة لمواقع التواصل االجتماعى يؤثر تأثير ا كبير ا ( 1)يتضح من جدول  -0
تساهم )فى أولها جملة  حيث جاءت، على بع  العبارات الخاصة بالعالقات األسرية

( وجود فجوة بينى وبين أفراد أسرتى وعدم الترابط األسرى فىمواقع التواصل االجتماعى 
يتسبب طول مدة )ثم تليها عبارة ، (3022)ومتوسط حسابى ( %82003)بمعامل اختالف 

بمعامل اختالف ( التواصل االجتماعى فى مشكالت مع الوالدين لمواقعاستخدامى 
استخدام مواقع التواصل  يساعد)ثم تليها عبارة ، (3011)ومتوسط حسابى ( 83021%)

بمعامل اختالف ( أنها هدامة على إدمانى موسيقى وأغانى تراها أسرتى االجتماعى
زودنى استخدام )ثم جاءت فى المركز الرابع عبارة ، (3030)ومتوسط حسابى  (31088%)

( %32031)بمعامل اختالف ( ليها دائمامواقع التواصل االجتماعى بقيم تعتر  أسرتى ع
العينة أن استخدام مواقع  ثم جاءت معظم إجابات أفراد، ( .8033)ومتوسط حسابى 

 ساعدي)التواصل االجتماعى لها تأثير بنسبة أقل حيث جاءت فى المركز الخامس عبارة 
معامل ب( الزيارات العائلية مع أقاربىكثرة  مواقع التواصل االجتماعى علىاستخدام 
ؤدى استخدام مواقع ي)ثم تليها عبارة ، (8013) ومتوسط حسابى( %00008)اختالف 

ومتوسط ( %00003)بمعامل اختالف ( األسرية العالقاتقوية التواصل االجتماعى إلى ت
 االجتماعيةفى المناسبات  تراجعت مشاركتى)وفى المركز السابع عبارة ( 8021)حسابى 

ومتوسط حسابى ( %08000)بمعامل اختالف ( صل االجتماعىمواقع التوال ىمااستخد منذ
بمعامل (دخول هذه المواقع بكلمة سر يضعف الثقة بين أفراد األسرة)وبعدها عبارة ( 3010)

ال )ثم أخير ا فى المركز التاسع عبارة ( 8022)ومتوسط حسابى ( %02020)اختالف 
( مى لمواقع التواصل االجتماعى استخدااألقارب إذا كانت ستؤثر علي األهل و  أفضل زيارة

 (.8021)ومتوسط حسابى ( %21001)بمعامل اختالف 
على أن %( 20020)ويتضح من نسب معامل االختالف أن أفراد العينة اتفقوا بنسبة  -8

ويمكن تفسير ذلك ، مواقع التواصل االجتماعى تؤدى إلى وجود فجوة بين الشباب وأسرهم
لمواقع أو بسبب السلبية فى مشاركة الشباب لألسرة إلى ضياع الوقت فى تصفح هذه ا
وهذا ما يفسر استخدام مواقع التواصل االجتماعى ، لظروف حياتهم االجتماعية واألسرية
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التى جاءت فى المرتبة الثانية بنسبة { وجود مشكالت دائما بين الشباب وأسرهم}يؤدى إلى 
للشباب لموسيقى وأعاٍن تراها  لوجود إدمان}حيث أدت هذه المواقع ، %(21000)اتفاق 

وتؤدى بهم إلى ابتذال فى الحس والذوق وهى ما جاءت فى ، األسرة أنها هدامة وغيرهادفة
وكذلك كان لهذه ، %(13022)المرتبة الثالثة حيث حصلت على اتفاق أفراد العينة بنسبة

يخالف {  تزويد الشباب بقيم جديدة تعتر  األسرة عليها} المواقع تأثير حيث أدت إلى
بع  القيم الموجودة عند اآلباء واألمهات وقد جاءت فى المرتبة الرابعة باتفاق أفراد العينة 

لتبين أن استخدام  ثم جاء إجابات أفراد العينة تكاد تكون متساوية، %(13010)بنسبة 
لى وكذلك ال تؤدى إ، الشباب لمواقع التواصل االجتماعى اليؤدى إلى كثرة الزيارات العائلية

وأنها ال تؤثر على مشاركتهم فى المناسبات العائلية وكذلك ليؤدى ، تقوية العالقات األسرية
إلى إضعاف الثقة بين أفراد األسرة نتيجة استخدام كلمة سر لدخول هذه المواقع وأخير ا جاء 
فى المركز األخير أن استخدام مواقع التواصل ال تمنعهم من زيارة األهل واألقارب ويمكن 

فسير ذلك بأن النت متوافر فى أى مكان يمكن الذهاب إليه وبالتالى ال يجد الشباب ت
 .ولذلك التمنعهم عن الزيارات العائلية ، صعوبة فى الدخول لموقع المفضل

وأخير ا كان معامل االختالف اإلجمالى ألفراد العينة لبيان أثر استخدام مواقع التواصل  -3
أى أن هناك اتفاقا بينهم بنسبة %( 81033)رية االجتماعى على العالقات األس

وفى على تأثيراستخدام مواقع التواصل االجتماعى على العالقات األسرية %( 23010)
عالقة ذات داللة توجد " الثانى وهو  ضوء ماتقدم يرى الباحث وجوب قبول الفر 

ية للشباب لعالقات األسر استخدام مواقع التواصل االجتماعى واإحصائية معنوية بين 
 ".المصرى
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توجد عالقة ذات داللة إحصائية معنوية بين استخدام مواقع التواصل  :الثانىالفرض 
 للشباب المصرى والقيم الدينيةاالجتماعى 

 قياس معامل االختالف لتأثير استخدام مواقع التواصل االجتماعى على القيم الدينية :(2)جدول
المتوسط  بيان م

 الحسابى
االنحراف 

 معيارىال
معامل 
 الترتيب االختالف

الدينية مثل  ائرالشعتأدية يسبب اإلهمال فى  0
 2 30021 00021 3012 الصالة يرتأخ

لدينية عند الهوية ا إضعافيؤدى إلى  8
 3 31038 00101 3002 .الشباب 

 8 82008 00110 3021 المعلومات الدينية التشكيك فىيؤدى إلى  3
ين المسلمين الوحدة الوطنية ب يعزز 0

 2 30003 00000 3083 .المسيحيين 
 3 32001 00110 8021 .االلتزام الدينىفى تدعيم  يساهم 2
 مناسباتيؤدى إلى تذكيرالشباب ببع  ال 1

 0 80082 10232 3013 ( التطوعى صيامال) الدينية مثل
 0 30001 00123 3002 ينشر التدين الشكلى فقط 2
 1 33022 10321 8023 .يساهم فى انتشارالتدين  2
 2 33032 00121 3013 .يؤدى إلى انتشار التشدد الدينى بين الشباب 3

  00001 1002182 303808 اإلجمالى
أن استخدام أفراد العينة لمواقع التواصل االجتماعى يؤثر تأثير ا كبير ا ( 2)يتضح من جدول -0

يؤدى استخدام )أولها جملة حيث جاءت فى ، على بع  العبارات الخاصة القيم الدينية
 صيامال) الدينية مثل مناسباتمواقع التواصل االجتماعى إلى تذكيرالشباب ببع  ال

يؤدى )ثم تليها عبارة ، (3013)ومتوسط حسابى ( %80082)بمعامل اختالف  ( التطوعى
 المعلومات الدينية التى يحصل عليها التشكيك فىاستخدام مواقع التواصل االجتماعى إلى 

يؤدى )ثم تليها عبارة ، (3021)ومتوسط حسابى ( %82008)بمعامل اختالف .( الشباب
بمعامل ( لدينية عند الشبابالهوية ا إضعافاستخدام مواقع التواصل االجتماعى إلى 

ثم جاءت فى المركز الرابع عبارة ، (3002)ومتوسط حسابى  (%31038)اختالف 
بمعامل اختالف ( لتدين الشكلى فقطينشراستخدام مواقع التواصل االجتماعى ا)
يسبب )ثم جاءت فى المركز الخامس عبارة ، ( .3002)ومتوسط حسابى ( 30001%)

(  الصالة يرالدينية مثل تأخ ائرالشعتأدية استخدام مواقع التواصل االجتماعى اإلهمال فى 
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ام يساهم استخد)ثم تليها عبارة ، (3012) ومتوسط حسابى( %30021)بمعامل اختالف 
ومتوسط ( %33022)بمعامل اختالف ( مواقع التواصل االجتماعى فى انتشارالتدين

يؤدى استخدام مواقع التواصل االجتماعى إلى )وفى المركز السابع عبارة ( 8023)حسابى 
( 3013)ومتوسط حسابى ( %33032)بمعامل اختالف ( انتشار التشدد الدينى بين الشباب

الوحدة الوطنية بين الشباب مواقع التواصل االجتماعى استخدام  يعزز)وبعدها عبارة 
ثم ( 3083)ومتوسط حسابى ( %30003)بمعامل اختالف (المسلمين والشباب المسيحيين

فى تدعيم استخدام مواقع التواصل االجتماعى  يساهم)أخير ا فى المركز التاسع عبارة 
 (.8021)ومتوسط حسابى ( %32001)بمعامل اختالف .( االلتزام الدينى

على عبارة ( %22022)أن هناك إتفاق ا بين أفراد العينة بنسبة ( 2)يتضح من جدول -8
 الدينية مثل مناسباتيؤدى استخدام مواقع التواصل االجتماعى إلى تذكيرالشباب ببع  ال)
ويمكن إرجاع ذلك إلى مشاركة ونشر المنشورات الخاصة بهذه ، " (التطوعى صيامال"

يؤدى استخدام )ثم تليهاعبارة ، ى إلى التذكير والتنبيه لهذه المناسباتالمناسبات مما يؤد
 المعلومات الدينية التى يحصل عليها التشكيك فىمواقع التواصل االجتماعى إلى 

على أن استخدام ( %20022)العينة بنسبة  حيث كان هناك اتفاق بين أفراد، (الشباب
المنشورة ؛ألنها مجهولة المصدر  ومات الدينيةمواقع التواصل يؤدى إلى عدم الثقة فى المعل

والنشر وكان الشباب أفراد العينة على وعى ودراية بأنه عند أخذ معلومات دينية يجب أن 
يؤدى استخدام مواقع )ثم جاء فى المركز الثالث عبارة ، تكون معروفة المصدر ومحققة

، (%13012)باتفاق نسبته ( لدينية عند الشبابالهوية ا إضعافالتواصل االجتماعى إلى 
ثم ، ويؤدى إلى عدم الثقة فى المعلومات الدينية، أى أنه يؤدى إلى التذكير بالمناسبات فقط

يؤدى إلى ضعف الهوية عند الشباب لما ينشر عليه من تشكيك فى معلومات دينية تؤدى 
قع التواصل ينشراستخدام موا)ثم جاء فى المركز الرابع عبارة ، إلى إثارة البلبلة والجدل

 .(االجتماعى التدين الشكلى فقط
كان معامل االختالف اإلجمالى ألفراد العينة لبيان أثر استخدام مواقع التواصل  -3

%( 22020)أى أن هناك اتفاقا بينهم بنسبة %( 00001) االجتماعى على القيم الدينية
 :قدم يرى الباحثوفى ضوء مات .على تأثير استخدام مواقع التواصل على القيم الدينية
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استخدام عالقة ذات داللة إحصائية معنوية بين  توجد" :الثالث وهو وجوب قبول الفرض
 ".للشباب المصرى  مواقع التواصل االجتماعى والقيم الدينية

على تأثير استخدام مواقع %( 23010) وأخير ا كان معامل االتفاق بين أفراد العينة بنسبة -0
كان معامل االتفاق بين أفراد العينة بنسبة  و، العالقات األسريةالتواصل االجتماعى على 

وفى ضوء .على تأثير استخدام مواقع التواصل االجتماعى على القيم الدينية %( 22020)
عالقة ذات داللة إحصائية  توجد" األول وهو وجوب قبول الفر  ماتقدم يرى الباحث

 ."والنسق القيمى للشباب المصرى استخدام مواقع التواصل االجتماعى معنوية بين 
 

 النتائجمناقشة  
توصلت الدراسة إلى أن استخدام مواقع التواصل االجتماعى خالل اختبار الفرو   ومن

يث أظهرت النتائج ح، النسق القيمى للشباب فى الجامعات المصرية تأثيرا مباشرا قد أثر على
االجتماعية التى تتمثل فى العالقات التأثيرات السلبية على النسق القيمى من خالل القيم 

فالشباب الجامعى أصبح يعتمد  .، األسرية والقيم الدينية التى اعتمدت عليها الدراسة الحالية
وهو ما تعتمد  ؛ لتحقيق أهداف واحتياجات معينةالتواصل االجتماعىاعتمادا كبيرا على مواقع 

ر سواء أكان إيجابيا أم سلبيا على مما كان لها تأثي عليه نظرية االستخدامات واالشباعات
 : كما سيتضح من خالل نتائج الدراسة التالية، النسق القيمى لهم

وأنه تسبب ، أن استخدام مواقع التواصل االجتماعى أحدث فجوة بين الشباب وبين أسرهم -0
وأن استخدام هذه المواقع أدى إلى ضعف . فى مشكالت كثيرة بينهم وبين آبائهم وأمهاتهم

ضعاف العالقات األسرية، زيارات العائليةال فإن لمواقع التواصل االجتماعى  ومن ثم، وا 
تأثير ا سلبي ا على أهم ما يميز العالقات األسرية ؛ أال وهو الترابط والزيارات والعالقات 

أن مواقع التواصل Jacob Amedie2015  الدراسة الحالية مع مقال وقداتفقت. األسرية
، سهولة إدمانا ألصحابها فهى تعمل على االرتباط بها ارتباطا شديدااالجتماعى تصبح ب

وتؤدى إلى تقطيع العالقات األسرية وتضييع الوقت وتضعف المهارات الشخصية فيؤدى 
حيث ( م8102)وكذلك تتفق مع دراسة مروة صالح مهدى ، ذلك إلى سلوك غير اجتماعى
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ماعى لها عالقة ذات داللة إحصائية توصلت الدراسة إلى أن جودة مواقع التواصل االجت
ضعاف العالقات األسريةوبين الروابط اال  .جتماعية وا 

: إلى اإلهمال فى تأدية الشعائر الدينية مثل أن استخدام مواقع التواصل االجتماعى أدى -8
وكذلك يؤدى إلى التشكيك فى ، وأدى إلى إضعاف الهوية الدينية، تأخير الصالة

وذلك يرجع إلى إهمال التربية الدينية فى ، لتى يحصل عليها الشبابالمعلومات الدينية ا
وهذا يؤدى إلى خلق بيئة خصبة لنشأة الجماعات ، المدارس والجامعات والتنشئة فى البيت

الدراسة الحالية مع  اتفقت الدينية المتطرفة مقابل االنحالل القيمى والدينى فى المجتمع وقد
ع التواصل االجتماعى أصبحت وسيلة لإلجرام أن مواقJacob Amedie2015مقال

وقد اتفقت الدراسة الحالية ، حيث تمكنهم من ارتكاب أفعال غير قانونية، والسرقة واإلرهاب
حيث توصلت دراسته إلى أن استخدام مواقع التواصل ( م8101)مع دراسة صايل فالح 

ساءة للعادات والتقاليد االجتماعى أدى إلى نشر األفكار المتطرفة وزعزعة االستقرار واإل
حيث توصلت دراستهما إلى أن ( 8103)الطاهات ، واتفقت أيضا مع دراسة الدبيس

 .ابهااستخدام مواقع التواصل أدى إلى انتشار الجرائم وارتك
 

 توصياتال
إجراء دراسات تتابعية عن ثأثير مواقع التواصل االجتماعى على األسر المصرية بصفة  -0

 .سريةتلك المواقع فى العالقات األ عامة وما تحدثه
تأسيس شبكة تواصل اجتماعى عربية إسالمية من شأنها تعزيز التواصل االجتماعى بين  -8

اإلسالمية وقيم اإلسالم  الشباب العربى والمسلم والشباب فى العالم ونشر الثقافة العربية
 .السمحة

ن الشباب المصرى يكون هدفها تأسيس شبكة تواصل اجتماعى مصرية لتعزيز التواصل بي -3
 .بادئ المواطنة واالنتماء للوطناألول نشر م

وضع رقابة شديدة لمتابعة ماينشر على هذه المواقع والشبكات لحماية أبنائنا مما يبث  -0
عليها من أفكار هدامة وصور إباحية وعالقات غير مشروعة ال تتناسب مع قيمنا 

 .ى حرية التعبير على هذه المواقععل وهذا ليس معناه وضع رقابة، وعاداتنا
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؛ المرأة لمواقع التواصل االجتماعىإجراء أبحاث ودراسات مستقبلية عن أثر استخدام  -2
قهاالصحيحة من خالل لتمكين المرأة من حقو  ألنهن األكثر دخوال على هذه المواقع ؛ وذلك

 .هذه المواقع
ومات الكافية عن أثر تلك المواقع على تطبيق نتائج هذه الدراسة يؤدى إلى إعطاء المعل -1

ولذلك توصى الدراسة بعمل أنشطة يومية للشباب ، الشباب للمنظمات والمؤسسات المصرية
تمكن القائمين على اتخاذ القرارات فى المؤسسات من ربط هذه األنشطة باهتمامات الشباب 

ع وعدم إساءة وبذلك يساعد على االستخدام األمثل لهذه المواق، على هذه المواقع
 .استخدامها

 
 المراجع

الدارالعالمية للنشر ، مبادئ علم االتصال ونظريات التأثير :(8113)محمود حسن، اسماعيل
 .مصر ، القاهرة، األهرام، والتوزيع

دار ، 2ط، تطبيقات إدارية واقتصادية:مناهج البحث العلمى  :(8112)أحمد حسين، الرفاعى
 .األردن، انعم، وائل للنشر والتوزيع

دور اإلعالم فى العصر الرقمى فى تشكيل قيم األسرة العربية " :(8100)محمد خليل، الرفاعى
 8 -0ع، 82مج ، مجلة جامعة دمشق، دراسة تحليلية"

، عبد السالم محمد هارون:تح ، "مقاييس اللغة  معجم"، أحمد بن فارس بن زكريا، الرازى
 .1ج ، 0323، ط.د، دارالفكر

أثر استخدام شبكات التواصل اإللكترونية على "  :(8103)حنان بنت شعشوع ،الشهرى
دراسة ميدانية على عينة من ، "الفيسبوك وتويتر نموذجا العالقات االجتماعية

قسم ، رسالة ماجستير غير منشورة، طالبات جامعة الملك عبد العزيز بجدة
جامعة الملك ، إلنسانيةكلية اآلداب والعلوم ا، االجتماع والخدمة االجتماعية

 .عبد العزيز 
العالقة بين استخدام الشباب المصرى لمواقع التواصل " :(م8102)أحمد محمد محمد

 معهد الدراسات، رسالة دكتوراه، "االجتماعى واكتسابهم بع  القيم السياسية
 .جامعة عين شمس ، العليا للطفولة
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، خطيط والرقابة واتخاذ القرارات التسويقيةبحوث التسويق للت :(8111)محمود صادق، بازرعة
 . السعودية، الريا ، مكتبة العبيكان، 0ط

نحو استراتيجية عربية لمواجهة تأثير " :(8112)محمد منصور، حسن، وجدى محمد، بركات
جامعة الشارقة مؤتمر األسرة ، "اإلعالم المعاصر على األسرة والشباب 

 .سرة مجلس التعاون الخليجى والشباب فى دول المجلس األعلى لأل
أثر مشاهدة التليفزيون على القيم الثقافية واالجتماعية لدى " :م8113، عبد اهلل، بوجالل

العدد ، األمير عبد القادر، كلية الشريعة، قسطنطينة، مجلة المعيار، "األطفال
(2. ) 

ادر عن كلية محمد الص"  :(8100) "نظرة على اإلعالم االجتماعى فى العالم العربى"تقرير 
 .بن رائد لإلدارة الحكومية ونادى دبى للصحافة 

عالقة التعر  للصحافة المطبوعة واإلنترنت بمستوى المعرفة  :(8112)محمد رضا، حبيب
جامعة القاهرة ، كلية اإلعالم، رسالة ماجستير، السياسية للشباب المصرى

 .013ص.
 مصر ، العلمى للكمبيوتر والنشر المكتب، "اراته التدريس نماذجه ومه" :(0332) كمال، زيتون

دورمواقع التواصل االجتماعى فى تشكيل الوعى "  :(م8101)صايل فالح مقداد السرحان
مجلة ، (8101-8102)دراسة تطبيقية على طلبة جامعة آل البيت "السياسى

 .0ع، 88مج ، المنارة للبحوث والدراسات
دورشبكات التواصل "  :(م8103)، اسين الطاهاتوزهير ي، عبد الكريم على الدبيس

مجلة العلوم "االجتماعى فى تشكيل الرأى العام لدى طلبة الجامعات األردنية 
  0العدد ، 0اإلنسانية واالجتماعية مج 

، مجلة المستقبل العربى، "الثقافة وحتمية االتصال نظرة قيمية"  :(8113) عزى، عبد الرحمن
 .سبتمبر، (832)العدد ، 81السنة 

االنعكاسات االجتماعية لإلنترنت كأحد أشكال التكنولوجيا (:" 8108)وفاء حافظ، عبد السالم
المؤتمر ، دراسة وصفية مطبقة على عينة من طالب جامعة القاهرة، "الرقمية

مستقبل )الدولى الخامس والعشرون لكلية الخدمة االجتماعية بجامعة حلوان 
 .مصر -(الدولة المدنية الحديثةالخدمة االجتماعية فى ظل 
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النسق القيمى لدى طالب " :(8100)حصة حمودى البازغى، عواطف إبراهيم الصقرى
الجنس والتخصص الجامعى  وطالبات جامعة القصيم فى ضوء متغيرات

جامعة ، كلية التربية، رسالة الخليج العربى، "والمستوى التعليمى لألبوين 
 .السعودية ، القصيم

فهرسة المكتبة ، "أثر الفيسبوك على المجتمع "  :(8100) وائل مبارك خضر، فضل اهلل
 .السودان ، الخرطوم، 0ط، الوطنية أثناء النشر

، دار الفكر للطباعة والنشر، "األسس السيكولوجية :إدارة الصفوف " :(8111)يوسف، قطامى
 .األردن ، عمان، د ت، 8ط

، "مظاهره وأسبابه: ى نسق القيم لدى الشباب الجامعىالتغير ف"  :(8110)عبد اللطيف، خليفة
الشباب "بحث مقدم إلى المؤتمر السنوى الثانى بجامعة الزرقاء األهلية 

يوليو  83-82المنعقد فى الفترة من " ثقافته وقيمه فى عالم متغير: الجامعى
 .األردن، 8110
اعى على القيم األخالقية تأثير جودة مواقع التواصل االجتم" :(م8102)مروة صالح مهدى

كلية ، رسالة ماجستير، "طلبة الجامعات األردنية الخاصة فى العاصمة 
 .األردن ، جامعة عمان العربية، األعمال

، عبد العليم الطحطاوى: تح" تاج العروس من جواهر القاموس ": (8111)محمد بن محمد
 .30ج، ،0ط، الكويت، مؤسسة الكويت للتقدم العلمى

اعتماد الشباب على المواقع االلكترونية والصفحات المتخصصة "  :(م8102)مدى سعدمنى ح
، دراسة ميدانية، "فى شئون الجريمة وعالقتها بادراكهم لواقعهم المجتمعى 
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ABSTRACT 

The importance of internet and other media means has been 

increasing day by day as an important media mean. Moreover, it offers 

many benefits to its users .The advanced in technology in the field of 

the communication through the internet helped in the appearance of the 

social media. As short time passes, social media websites have been 

developed and increased and they played a great and main role in 

everyone’s life especially for university teenagers from around the 

world including the Egyptian teenager’s universities. Social media 

websites have become of great importance in our lives to the extent that 

they affect the values of our teenagers whether positively or negatively. 

This study aims to analyze the impact of using social media websites on 

system value for the Egyptian youth. It also aims to analyze the impact 

of using social media websites on the family relations and on the 

religious values for the Egyptian youth. And here the research problem 

appeared to identify the effect of social media websites on value system 

for university teenagers in Egypt. This study is considered from the 

descriptive studies that aimed to reach adequate and detailed knowledge 

about the elements and the phenomenon of the problem in order to have 

a better and an adequate understanding to it and to put its future policies 

and procedures. The descriptive correlated approach is used by 

applying the sampling method as a mean for data collection to measure 
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the effect of using social media websites (facebook, whatsapp, 

messenger, twitter, Instagram) on the value system. This study also 

measures the negativity and the values that the usage of social media 

websites help in spreading; by applying on a sample from the Egyptian 

university’s teenagers either on private or public sector. This study 

depended on collecting data from a purposive sample and the 

questionnaire has been distributed among the teenagers that use the 

social media websites. The primary data has been collected from 

Egyptian university students represented in 400 students from public 

universities and 200 students from private universities. This study has 

reached the following results: Social media websites led to the 

formation of a gap between youth and their families as they cause many 

problems inside the family. They led to the youth neglecting of the 

religious rituals like pray delay and weakening of the religious identify, 

it also did not promote national unity. They also led to the isolation and 

the increase of the difference that led to the intellectual confusion and 

the difference in youth's opinions. They led to the existence of fake 

(unreal) friendships. It helped increasing the teenagers' attention 

towards knowing the updated information about Egypt continuously, it 

also led to expressing different opinions freely. Social media websites 

led to the waste of time, the spreading of rumors, the changing of facts, 

the increasing use of swearing and cursing words in the expressions 

among youth. This study suggested some recommendations: To build 

Egyptian social media networks to strengthen the communication 

among the Egyptian youth and to spread the principles of citizenship 

and the homeland affiliation. It also recommends putting strict control 

to follow what’s published through these networks and websites to 

protect our children from what’s transmitted through them from 

destructive opinions, sex photos, and illegal relations that don’t suit our 

traditions and values. But this doesn’t mean to control the freedom of 

expression through these websites. 

 

 
 


