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والدراســات  البحــوث  بنشــر  املجلــة  تقــوم    
والترجمــات  والتقاريــر  الكتــب  ومراجعــات 

اآلتيــة: للقواعــد  وفًقــا 

قواعد النشر 

 يعتمد النشر على رأي اثنني من املحكمني 
املتخصصني يف حتديد صالحية املادة 

للنشر.

 أال يكون البحث قد سبق نشره يف أي مجلة 
علمية محكمة أو مؤمتًرا علمًيا.

 ال يقل البحث عن خمسة آالف كلمة وال 
يزيد عن عشرة آالف كلمة ... ويف حالة 

الزيادة يتحمل الباحث فروق تكلفة النشر.

 يجب أال يزيد عنوان البحث –الرئيسي 
والفرعي- عن 20 كلمة.

 يرسل مع كل بحث ملخص باللغة العربية 
وآخر باللغة االجنليزية ال يزيد عن 250 

كلمة.

 يزود الباحث املجلة بثالث نسخ من البحث 
 ،C D  مطبوعة بالكمبيوتر .. ونسخة على

على أن يكتب اسم الباحث وعنوان بحثه 
على غالف مستقل ويشار إلى املراجع 

والهوامش يف املنت بأرقام وترد قائمتها يف 
نهاية البحث ال يف أسفل الصفحة.

 ال ترد األبحاث املنشورة إلى أصحابها .... 
وحتتفظ املجلة بكافة حقوق النشر، ويلزم 

احلصول على موافقة كتابية قبل إعادة نشر 
مادة نشرت فيها.

 تنشر األبحاث بأسبقية قبولها للنشر .

 ترد األبحاث التي ال تقبل النشر ألصحابها.

  جميع اآلراء الواردة يف املجلة تعبر عن رأي صاحبها وال تعبر عن رأي املجلة 
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محتويات العدد

   االجتاهات احلديثة يف بحوث تطبيق الضوابط األخالقية يف الصحافة 
الرقمية »رؤية حتليلية نقدية«                            أ.د.  أسامة عبد الرحيم علي 

 إدارة أزمــة اإلســاءة للنبــي محمــد )صلــى اهلل عليــه وســلم( يف الصفحــات 
الرســمية »دراســة حتليليــة لصفحتــي األزهــر الشــريف، وفرنســا 24«

أ.م.د. محمد حسني حسني محروص

  التفاعليـــة عبـــر صفحـــات املؤسســـات اخليريـــة علـــى فيـــس بـــوك وتعزيـــز 
املســـتخدمني لـــدى  االجتماعيـــة  املســـئولية 

 أ.م.د. فاطمة الزهراء صالح أحمد حجازي

  اعتمــاد الطــالب املغتربــني يف مصــر علــى املواقــع اإللكترونيــة اإلخباريــة 
وعالقتــه بتشــكيل الوعــي الصحــي لديهــم نحــو أزمــة كورونــا )كوفيــد 19( 
دراســة ميدانيــة                                          د. محمــد صبحــي محمــد فــودة 

  فاعليــة اإلجــراءات االحترازيــة املتخــذة ملواجهــة األزمات العاملية يف تقليص 
مخــاوف الشــراء عبــر اإلنترنــت - دراســة ميدانيــة بالتطبيــق علــى عينــة مــن 
الشــباب املصــري                                                         د. نرمــني عــالء الديــن علــي

   دوافع التعرض للمحتوى الدرامي يف خدمات املشاهدة حسب الطلب 
)VOD( واإلشباعات املتحققة: دراسة ميدانية

د. أماني رضا عبد املقصود مصطفى

  دور الفيس بوك يف تغيير النسق القيمي للشباب املصري )دراسة مسحية(
د. منى سمير محمد محمد
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     االســتخدام القيمــي لوســائل التواصــل االجتماعــي بالتطبيــق علــى عينــة 
مــن املراهقــني )يف إطــار نظريــة احلتميــة القيميــة( 

د. دينا محمد محمود عساف

   أثــر التعــرض للصحافــة اإللكترونيــة علــى إدراك الوالديــن ملخاطــر جرائــم 
االعتــداء علــى األطفــال »دراســة يف تأثيــر الشــخص الثالــث«

رانيا أمين محمد محمود سلطان

قنــاة  علــى  بالتطبيــق  العربيــة:  السياســية  لألزمــات  اإلخباريــة  املعاجلــة    
الثامنــة« »بانورامــا  نشــرات  مــن  لعينــة  حتليلــة  »دراســة  اإلخباريــة   النيــل 
بسمة سالم عيساوي إسماعيل مشرف



ِ الرَّْحَِن الرَِّحيِم بِْسِم اللَّ
ُ َعَملَُكْم َورَُسوُلُ َوالُْمْؤِمُنوَن وََسُتَدُّوَن  »وقُِل اْعَملُوا فََسَيَى اللَّ

َهاَدةِ َفُينَّبُِئُكْم بَِما ُكنُْتْم َتْعَملُوَن« إَِل َعلِِم الَْغيِْب َوالشَّ

االفتتاحية
بقلم: األستاذ الدكتور

رضا عبدالواجد أمني
رئيس التحرير



البحــث العلمــي هــو أحــد األضــاع الرئيســية التــي تقــوم بهــا اجلامعــات واملؤسســات 

ــي  ــل البحــث العلم ــع، ويحت ــة املجتم ــم وخدم ــم والتعل ــى التعلي ــة إل ــة، باإلضاف األكادميي

حيــزا كبيــرا يف التصنيفــات املتعــددة للجامعــات، إذ تشــير البحــوث املتميــزة إلــى قــدرة 

اجلامعــة علــى تقــدمي األفــكار اجلديــدة املبدعــة التــي تســهم يف تنميــة وتطويــر املجتمــع.

ــوم اإلعــام  ــا عل ــة، ومنه ــوم االجتماعي وتواجــه البحــوث والدراســات يف مجــال العل

واالتصــال العديــد مــن التحديــات، وتعتريهــا العديــد مــن الصعوبــات، حيــث أنهــا تتعامــل 

ــد مامــح الظاهــرة أو  ــرة تســهم يف حتدي ــر بعوامــل كثي ــة، وتتأث ــرات ديناميكي مــع متغي

الظواهــر املدروســة،  لــذا البــد - مــن حــني آلخــر- مــن عمــل مراجعــات علميــة رصينــة 

لهــذه الدراســات ومــدى حتقيقهــا لنــواجت البحــث املنشــودة، مــع ضــرورة االطــاع علــى 

التجــارب األخــرى اإلقليميــة والعامليــة يف هــذ الســياق ، واألخــذ منهــا مبــا يتوافــق مــع 

طبيعــة الدراســات التــي يتــم إجنازهــا، أمــا يف التطويــر ، ورغبــة يف التحديــث.

ونحــن يف مجلــة البحــوث اإلعاميــة، وانطاقــا مــن املكانــة التــي وصلــت إليهــا املجلــة 

ــى للجامعــات مبصــر  ــى تقييــم وفقــا لتصنيــف املجلــس األعل ــى أعل ، حيــث حصلــت عل

ملرتــني متتاليتــني ، كمــا أن املجلــة مصنفــة يف قاعــدة كاريفيــت األمريكيــة الشــهيرة،  

نحــاول طــرح عــدد مــن التســاؤالت علــى أفــراد املجتمــع البحثــي يف تخصــص اإلعــام 

بفروعــه املختلفــة، يف محاولــة للوصــول إلــى صيغــة أفضــل ملخرجــات البحــوث اإلعاميــة 



، مــن قبيــل :  هــل مــن املهــم أن يتــم تبنــي معاييــر النشــر الدوليــة يف دورياتنــا العلميــة ؟ 

ومــا مــدى اســتعداد الباحثــني لتقبــل مثــل هــذه االشــتراطات ؟ وهــل تتعــارض بعــض تلــك 

االشــتراطات مــع لوائــح وأعــراف اللجــان العلميــة للترقيــات األكادمييــة؟ 

وبالتــوازي مــع طــرح هــذه التســاؤالت مت اتخــاذ القــرار بالتوجــه نحــو تطويــر البحــوث 

اإلعاميــة ، وإن شــاء اهلل ســتقوم إدارة املجلــة بعقــد سلســلة نــدوات وورش عمــل حــول 

ــك بالتنســيق  ــني وللبحــث العلمــي، وذل ــرة القادمــة خدمــة للباحث هــذا املوضــوع يف الفت

والتعــاون مــع كل األطــراف ذوي العاقــة، إلمياننــا أن كل شــيء يقــف مكانــه دون تطــور 

البــد أن يتجــاوزه الزمــن يومــا ، ونســأل اهلل - ســبحانه – التوفيــق والســداد.

ويســعدنا أن نقــدم للباحثــني والقــر اء عــددا جديــدا مــن مجلــة البحــوث اإلعاميــة 

يحتــوي علــى العديــد مــن البحــوث والدراســات املهمــة التــي نأمــل أن يســتفيد منهــا 

الباحثــون يف النســخة الورقيــة ، والباحثــون املوجــودون جغرافيــا يف أي مــكان يف العالــم 

مــن خــال إطاعهــم علــى كامــل الورقــات البحثيــة املتاحــة  علــى املوقــع اإللكترونــي 

ــت. ــة يف شــبكة اإلنترن للمجل

واهلل من وراء القصد

وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني

أد/ رضا عبد الواجد أمني

                                                                                                     رئيس التحرير
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يهــدف هــذا البحــث إلــى التعــرف علــى دور الفيــس بــوك يف تغييــر النســق القيمــي للشــباب، مــن خــال اســتخدام 
منهــج املســح بشــقه امليدانــي، وقــد اســتخدمت الباحثــة اســتمارة االســتبيان جلمــع بيانــات الدراســة امليدانيــة علــى 
عينــة عمديــة مــن الشــباب املصــري املســتخدم للفيــس بــوك؛ حيــث وزعــت الباحثــة )200( اســتمارة، بواقــع )100( 
اســتمارة للشــباب مــن ســن )19-25( ســنة، و)100( اســتمارة للشــباب مــن ســن )-26 40( ســنة، مــن الذكــور 

واإلنــاث.

- وكان من أهم نتائجها ما يلي:
جــاء يف الترتيــب األول )يومًيــا( مــن حيــث عــدد أيــام اســتخدام الشــباب املصــري عينــة الدراســة للفيــس بــوك . 1

أســبوعًيا بنســبة 76,5%.

جــاء يف الترتيــب األول )أحــرص علــى نشــر صــورة صحيحــة عــن دينــي عبــر الفيــس بــوك( بنقــاط ترجيحيــة . 2
187,3؛ حيــث حصلــت )موافــق( علــى %88 مــن إجمالــي العينــة.

جــاء يف الترتيــب األول )يجعلنــي علــى تواصــل بزمــاء الدراســة وأصدقائــي القدامــى( بنقــاط ترجيحيــة . 3
185,2؛ حيــث حصلــت )موافــق( علــى أعلــى تكــرار )171( بنســبة 85,5%.

ــد االســتقرار األســري . 4 ــة وتهدي ــات الزوجي ــادة اخلاف ــى زي ــوك عل ــس ب ــب األول )ســاعد الفي جــاء يف الترتي
للمتزوجــن( بنقــاط ترجيحيــة 166,7؛ حيــث حصلــت )موافــق( علــى أعلــى تكــرار )141( بنســبة 70,5%

الكلمات الدالة: الفيس بوك، النسق القيمي، تغيير النسق القيمي، الشباب املصري.

This research aims to identify the role of Facebook in changing the pattern as-
sessment of the Egyptian youth by using the field flat survey methodology, and the 
researcher used a form Questionnaire to collect field study data on an intentional 
sample of Egyptian youth who use Facebook Whereas, the researcher distributed 
(200) forms of (100) forms for youth from the age of (19-25) years, and (100) forms 
the age of (40-26) years, male and female

Most important findings of the study came as follows:-
1- It came first (daily) in terms of the number of days the Egyptian youth use Face-

book for a week, at a rate of 76.5%
2- It came in the first place (I am keen to publish a correct picture of my religion on 

Facebook) with a weight of 187.3, as I got (agree) 88% of the total sample.
3- It came in the first order (puts me in contact with classmates and my old friends) 

with weights points. 185,2; It (Agreed) obtained the highest frequency (171) with 
a rate of 85.5%

4- came in the first place. Facebook helped increase marital disputes and threaten 
family stability For married people with a weight of 166.7, where (agree) got the 
highest frequency (141) with a percentage of 70.5

Keywords: Facebook -  value pattern - change the value pattern- Egyptian youth.

ملخص الدراسة
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تعد       حيث  االجتماعية،  والتفاعالت  العالقات  يف  نوعية  نقلة  اإلنترنت  شــبكة  تعد 
االجتماعية على مســتوى   وتأثيراتها  اإلنترنت  مطلًبا مستمًرا يف  دراســة  واملجتمع  الفرد 

ظل ما ميوج به املجتمع املعاصر من تغيرات متالحقة، سواء من خالل مواقعها وأدواتها  
)، أو من  Face book  ،Twitterع واخلدمات اجلماعية لهذه الشبكة مثل موقع ( كاملواق

تل يف  تساعد  معلومات  من  وينتشر  مجموعات  من  يومًيا  عليها  ينشــأ  ما  بية  خالل 
الصداقات  وتكوين  املعلومات،  على  واحلصول  باآلخريــن،  لالتصال  األفراد  احتياجات 

  ). 1(ــال املباشر بالعالم اخلارجيوالعالقات، وما إلى ذلك، بعيًدا عن االتص
باإلعالم      ُتعرف  بوك)  (الفيس  مثل  اإلنترنت  عبر  التواصل  مواقع  أصبحت  وقد 

ة ديناميكية من التطور واالنتشار السريع، فقد كان االجتماعي اجلديد، الذي يشهد حرك 
ازداد مع أن  لبث  ما  ثم  افتراضًيا على نطاق ضيق ومحدود،  بداياته مجتمًعا  الوقت    يف 

ليتحول من أداة إعالمية نصية مكتوبه إلى أداة إعالمية سمعية وبصرية تؤثر يف قرارات  
من بضغوط  واستجاباتهم،  الت   املستخدمني  املؤثرة  األمناط  القوة  تأثيرها  يف  تستخدم  ي 

البصري)، باعتبار أن املتأثر وأمناطه محور مهم    –احلسي    –الشخصية للفرد (السمعي  
ر، مستغلة (أي القوة املؤثرة) أن السمعي سريع يف قراراته ألن طاقته عالية يف عمية التأثي 

قرار يف  حذر  والبصري  يسمعه،  أو  به  يتحدث  ما  علويتخيل  مبنية  ألنها  التحليل  اته  ى 
الدقيق لألوضاع، واحلسي يبني قراراته على مشاعره، وعواطفه املستنبطة من التجارب  

أولئك من  محاولة  يف  بها،  مّر  واملشاعر    التي  واألفكار  واآلراء  املفاهيم  لتغيير  املؤثرين 
    ).2(واملواقف والسلوك

الت  التي دار حولها جدل كبير نتيجة  القيم واحدة مــن القضايا  غيرات واملستجدات وتعد 
يف العصر احلديث، والسيما مع تنامي موجات العوملة، وما رافقها من تطورات هائلة يف  

أ وما  املعلوماتية،  للمجتمع  مجال  والثقايف  االجتماعي  النســيج  يف  تأثير  من  ذلك  حدثه 
  ). 3(بشكل عام والنسق القيمي بشكل خاص
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ملجتمعات املحافظة للتغيرات العاملية يف  ولقد نشــأ الشــباب اليوم يف عصر تعرضت فيه ا 
  ظل احلضارة املعاصرة والتقدم العلمي والتكنولوجي الذي مييز أمناط احلياة ووســائلها 

املوروثة   القيم  بني  والصراع  الشخصية  يف  االنفصام  فريسة  الشباب  فوقع  ومتطلباتها، 
  ).4(لقلق والتيهوالتقاليد املستوردة، ما أصابهم باحليرة وا

العنكبوتية، فضال عن كونها أحد أهم مصادر املعلومات لدى الشباب، سواء     فالشبكة 
أو   اإللكترونية  الصحف  مواقع  خالل  من  ذلك  أن كان  إال  االجتماعي؛  التواصل  مواقع 

تأثيرها ال يتوقف على زيادة احلصيلة املعرفية، أو عند حرية التعبير عن اآلراء، وتبادل 
قات االجتماعية فحسب؛ بل من املمكن أن يكون لها انعكاس أيًضا  لومات، وبناء العالاملع

يت األفراد  أصبح  أن  بعد  خاصة  لديهم،  املختلفة  القيم  منظومة  تلك  على  مع  فاعلون 
بإضافة   سواء  االجتماعي،  التواصل  وسائل  على  املوجودة  حساباتهم  عبر  الوسيلة 

وسائل التفاعل األخرى، مما    ملشاركات وغيرها مناملوضوعات، أو التعليق على الصور وا
من  املواقع  تلك  أصبحت  بعدما  خاصة  األفراد،  بني  االجتماعية  العالقات  من  يعزز  قد 

اليومي املواقع مع خصائص  املمارسات  تلك  لتوافق سمات  نتيجة  الشباب  لدى  املفضلة  ة 
جعل   مما  املستمر؛  والتغير  والسرعة  بالتفاعل  تتسم  التي  هذا الشباب  يصف  البعض 

  ). 5(ل بأنه اجليل الرقمياجلي
ومع التزايد املستمر يف استخدام هذه املواقع، وجدت الباحثة أنه ال بّد من دراسة ومعرفة  

الن وسلبياته  اآلثار  إيجابياته  له  فكل شيء  التأثير،  هذا  ونوع  االستخدام،  هذا  عن  اجتة 
ال على  فقط  تؤثر  ال  األوقاالتي  بعض  ويف  بأكمله،  املجتمع  على  ولكن  واألحداث فرد  ت 

على العالم برمته، خاصة إذا كان هذا التأثير خاًصا بالقيم والعادات والتقاليد التي ينص  
 خص فئة مهمة كالشباب.عليها الشرع واملجتمع، وي

  اإلحساس باملشكلة: -
يعتبر اإلحساس مبشـكلة البحـث اخلطـوة األولـى يف البحـث العلمـي، واإلحسـاس باملشـكلة 

باستعمال الفكرة والتفكير إليجاد احللول املناسبة بصورة موضوعية علميـة، وتنبـع مرتبط  
ن الضــروري مشــكلة البحــث مــن شــعور الباحــث بحيــرة وغمــوض جتــاه موضــوع معــني، ومــ

التمييز بني مشكلة البحـث ومشـكالت احليـاة اليوميـة التـي نعيشـها: فمشـكلةُ البحـث هـي 
وإظهــار نتــائج، أو هــي تســاؤل يــدور يف ذهــن  موضــوع الدراســة، أو كــل مــا يحتــاج إلــى حــل

  .الباحث حول موضوع غامض يحتاج إلى تفسير
شخصـية للباحـث، أو القـراءة وتتعدد مصادر املشكالت البحثية، منهـا مـا يتعلـق بـاخلبرة ال

ات والبحوث السابقة وآراء اخلبراء واملتخصصني، وهنـاك الناقدة التحليلية، كذلك الدراس
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وجتــارب اآلخــرين، وغيــر ذلــك مــن املصــادر التــي يســتطيع مــن خاللهــا املالحظــة العلميــة 
  الباحث اإلحساس باملشكلة.

ا مـن الظـواهر والسـلوكيات وقد نتجت هذه الدراسة من إحساس الباحثـة أن هنـاك عديـدً 
ــي ــا، الت ــى مجتمعن ــة عل ــد  الغريب ــني الشــباب نتيجــة االســتخدام األعمــى والزائ انتشــرت ب

ي، خاصة الفيس بوك، فقد الحظت الباحثة مـن خـالل اخلبـرة لوسائل التواصل االجتماع
الشخصـية وخبـرات اآلخـرين، وكـذلك الدراسـات والبحـوث السـابقة، أن الشـباب املصـري 

ني يقبل على استخدام الفيس بوك بشكل مبـالغ فيـه؛ فبنـاًء علـى تقريـر اجلهـاز من اجلنس
ــام  ــاء لعـ ــة واإلحصـ ــة العامـ ــزي للتعبئـ ــإن 2019املركـ ــري % 97,7، فـ ــباب املصـ ــن الشـ مـ

يتواصــلون عبــر الفــيس بــوك وتــويتر، حيــث يعــدهما الشــباب النافــذة األولــى للتواصــل مــع 
مــن الســلوكيات واأللفــاظ الغريبــة التــي ال العــالم، كمــا الحظــت الباحثــة أن هنــاك عديــًدا 

تتناسب مع مجتمعنا وعاداتنا وتقاليـدنا، كـذلك السـلبية املطلقـة مـن جانـب الشـباب جتـاه 
ــا ســـبق شـــعرت الباحثـــة أن هنـــاك مشـــكلة تســـتحق  أنفســـهم وأســـرهم ومجـــتمعهم، وممـ
  الدراسة.

  مشكلة الدراسة:  -
اليوم مبرحلة خطيرة من االنفتاح والت الثقايف واالجتماعي واألخالقي  مير مجتمعنا  طور 

ا للتطور  املعاير  نتيجة  على  كبيرة  وبصورة  ينعكس  الذي  االتصال،  تكنولوجيا  يف  لهائل 
للم والرقي  القيمية  التقدم  بركب  للحاق  محاولة  يف  خاص،  بشكل  وللشباب  ككل  جتمع 

  ومالحقة كل ما هو جديد.
االجتماعي بشكل خاص على    فقد استحوذت شبكة اإلنترنت بشكل عام ووسائل التواصل

وعادة   الشباب،  فئة  تترك  اهتمام  التي  املتالحقة  التغيرات  هذه  مبثل  الشباب  يتأثر  ما 
ومع قيمه  على  وبهم  آثارها  وُعدتها،  األمه  عصب  هم  الشباب  وألن  وأخالقياته،  تقداته 

الوقوف على   بد من  أفضل، فكان ال  نحو مستقبل  والتقدم  التطور  وتستمر عجلة  تسير 
االجتماعية طب ومنها  املجاالت،  من  عديد  يف  للشباب  حتدث  قد  التي  التغيرات  يعة 

  تي تؤثر على قيمه ومعتقداته.  واألخالقية والثقافية واألسرية وغيرها من املجاالت ال
ومن هنا وجدت الباحثة أن هناك مشكلة تستدعي الدراسة، وميكن أن تتبلور يف التساؤل 

 تغيير النسق القيمي للشباب؟اآلتي: ما دور الفيس بوك يف 
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  أهمية الدراسة: -
  أهمية فئة الشباب ملا لها من دور قوي وفّعال يف تقدم املجتمع وازدهاره. -1
والفيس بوك بشكل خاص يف احلياة أهم  -2 االجتماعي بشكل عام  التواصل  ية وسائل 

  اليومية للشباب، خاصة بعد االنتشار الواسع والسريع لها.
ر احلقيقي لوسائل التواصل االجتماعي (الفيس بوك) يف ظل  كشف عن الدو أهمية ال  -3

  انتشارها السريع بني الشباب.
النسق    -4 ملوضوع  واالجتماعية تناولها  الثقافية  املجاالت  من  للشباب يف عديد  القيمي 

  واألخالقية وغيرها، وهو جانب يف غاية األهمية بالنسبة للشباب واملجتمع ككل.
  يرات القيمية التي أحدثها الفيس بوك على الشباب.  ى مظاهر التغالوقوف عل -5
  بيان إيجابيات االستخدام املتزايد للفيس بوك وسلبياته.  -6
  :أهداف الدراسة -
  معرفة عدد األيام التي يستخدم فيها الشباب الفيس بوك.  -1
  التعرف على املواعيد املفضلة التي يستخدم فيها الشباب الفيس بوك.  -2
  الكشف عن أسباب استخدام الشباب للفيس بوك حتديًدا. -3
  التعرف على مدى تصفح الشباب للفيس بوك أثناء اجللسات العائلية. -4
 –الثقافية    –االجتماعية    –رصد دور الفيس بوك يف التغيرات القيمية (األخالقية    -5

  االقتصادية) لدى الشباب املصري.   -األسرية 
 اإلطار املعريف: -
  مة: مقد  

اإلنترنت،     انتشار  مع  خاصة  احلديثة،  التكنولوجيا  مجال  يف  الهائل  التطور  أثبت  لقد 
ا وبدأ  العالم،  على  جديًدا  املجتمع،  واقًعا  أفراد  بني  للتواصل  جديد  طريق  عن  لبحث 

يحكم   افتراضي  عالم  يتالحمون يف  الناس  وأصبح  االجتماعي،  التواصل  مواقع  فظهرت 
اعي والثقايف، من خالل هذه املواقع التي يشترك عبرها ماليني  الواقع اإلنساني واالجتم

بوك   (الفيس  الناس مثل  التي    –التويتر    –من  الفيس اليوتيوب.....)،  أتاح بعضها، مثل 
بوك، تبادل مقاطع الفيديو والصور ومشاركة امللفات وإجراء املحادثات الفورية والتواصل 

    ).6(املباشر بني األفراد
  الفيس بوك: -

يبحث الناس اليوم أكثر من أي وقت مضي عن إيجاد طرق للتواصل مع األصدقاء وأفراد  
الدراسة، ويعد الفيس بوك أكثر وسائل التواصل استخداًما؛  العائلة وزمالء العمل وزمالء  
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مليار مستخدم شهرًيا،    22.5)  2020حيث بلغ عدد مستخدمي فيسبوك يف بداية عام (
 2019مليار مستخدم يف الربع الثالث من عام    2.45بعدد    %، مقارنة  2بزيادة قدرها  

بنسبة   املستخدمني شهرًيا  إيرادات فيسبوك خالل    %، وقد زادت1.65عندما منا عدد 
% 7مليار دوالر، يف حني زادت األرباح بنسبة    21ر1الربع األخير من العام املاضي إلى  

  مليار دوالر.  7ر35إلى 
مؤ زوكربيرغ"،  "مارك  أصبح  منفقد  واحًدا  بوك،  الفيس  موقع  يف    سس  الرجال  أشهر 

جامعة دراسته يف  بوك خالل  الفيس  "مارك"  أسس  فقد  وأغناهم،  عام    العالم  هارفارد 
، بالتعاون مع زميله "هيوز وموسكوفيتز"، واقتصر االنتساب للفيسبوك يف بدايته  2003

بو يف  والكليات  اجلامعات  بقية  ليشمل  توسع  ثم  هارفارد،  طالب  تطور  على  ثم  سطن، 
الذين تزيد أعمارهم على ( واملدارس  ثم  13ليستضيف جميع طالب اجلامعات  ) عاًما، 

واسع يف بشكل  فوق    انتشر  العمرية  والفئات  األجناس  ليشمل جميع  العالم  أنحاء  جميع 
  ).  7() عاًما13(
  أسباب إقبال املستخدمني على الفيس بوك: -
أفراد    جتماعية من منط احلياة املعاصرة؛ إذ أنالعزلة االجتماعية: نتجت العزلة اال  -1

شخص   عن  األفراد  يبحث  نفسه  الوقت  يف  املنزل،  خارج  يعملون  مبا  األسرة  يخبرونه 
  يحدث لهم، فوجدوا ضالتهم يف الشبكات االجتماعية.

حرية الرأي: من املعروف أن هذه املواقع تسمح لألشخاص بحرية التعبير عن آرائهم    -2
  كان هذا الرأي إيجابًيا أو سلبًيا. وقضاياهم، سواء

الشبكات   -3 بعض  تعمل  املهنية:  الظروف  حتسني  يف  الرغبة  أو  البطالة  انتشار 
االجتماعية على إتاحة فرصة للحصول على وظيفة مناسبة، أو حتى مجرد تسهيل إجناز  

  عمل ما.
ني خاصة  احلصول على املعلومات واكتساب خبرة: متكن الشبكات االجتماعية املثقف  -4

أك تكون  وقد  والتجارية،  الثقافية  االجتاهات  أحدث  على  احلصول  للكتب  من  ثر حتديًثا 
  والدوريات.

ة واإلعالن: تعد الشبكات االجتماعية مراكز دعاية وإعالن مؤثرة؛ ألنها تولد  الدعاي  -5
  ).8(لدى الشخص الرغبة امللحة ملعرفة ما يتحدث عنه الناس
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  إيجابيات الفيس بوك:  -
طريقة جديدة للدعوة إلى اهللا: يعرض الّدعاة واملسلمون عموًما دعوتهم مبختلف   -1

اإلقبال من الناس على الفيس بوك فُيمكن أن يكون الطرق واألساليب، وبسبب  
  نقطة تأثير ُمهّمة يف هذا املجال. 

  نافذة إعالمية لنشر األخبار املختلفة فور حدوثها.   -2
النفس  -3 عن  والترويح  للتسلية  تضنافذة  وعدم  الشرعية  بالضوابط  ولكن  ييع  ، 

 الوقت.  
من   -4 مجال  أّي  يف  أو  العالم  يف  السائدة  األحداث  يف  الرأي  عن  للتعبير  طريق 

 مجاالت احلياة.  
 باب للتواصل مع األصدقاء واألقارب املوجودين يف أماكن بعيدة.   -5

 سلبيات الفيس بوك: -
  أن ينتفع بها الفرد وينفع بها غيره. ضياع األوقات وفوات كثير من األعمال التي ُميكن  -1
  لتواصل الشخصي مع األسرة واألصدقاء، وتالشي الروابط والعالقات الودية. ضعف ا-2
  نشر أسرار البيوت واخلصوصّيات التي ينبغي االحتفاظ بها.   -3
دون    -4 اإلباحية  املواقع  انتشار  و  الفنت  نشر  استغالله يف  األخالقي: من حيث  الفساد 

  ). 9(رقيب
  النسق القيمي:  -
القيم بأنها األفكار املجردة التي حتدد ما يعد مهًما ومحبًذا   تعرف العلوم االجتماعية   

القيم  هذه  عن  تعبر  التي  السلوك  قواعد  فهي  املعايير  أما  ما،  ثقافة  يف  فيه  ومرغوبًا 
األفراد    الثقافية، وتعمل القيم واملعايير سوًيا على تشكيل أمناط السلوك التي يتعني على

القيم واملعايير تترسخ يف أعماق شخصيات األفراد    انتهاجها إزاء ما يحيط بهم، ومع أن
  ). 10(واجلماعات؛ فإنها ال بد أن تتعرض للتغيير مع مرور الوقت

  تصنيف القيم: -
الشدة -1 أساس  والقيم على  يكون،  أن  يجب  ما  حتدد  التي  املثالية  القيم  هناك   :

ي ما  حتدد  التي  وهي  التفضيلية  امللزمة،  والقيم  يكون،  أن  الناهية،  فضل  اآلمرة 
  وحتدد ما هو صحيح أو خطأ يف ضوء العادات واألعراف السائدة.

: هناك القيم العامة التي يتسم بها أفراد مجتمع ما، وهو على أساس مدى الشيوع -2
 موضوع اهتمام علماء االجتماع، والقيم اخلاصة ألفراد فئة عمرية أو تعليمية معينة،

 . وهو موضوع اهتمام علماء علم النفس
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 : وهنا جند ستة أنواع يف الغالب:على أساس املضمون أو املحتوى -3
النظرية - املعرفية القيم  والنظرة  احلقيقة  عن  للكشف  الفرد  ميل  يف  وتنعكس   :

 النقدية لألشياء.
االقتصادية - واملادة  القيم  الثروة  على  واحلصول  نافع،  هو  مبا  الفرد  اهتمام  حيث   :

 النظرة العملية.و
والتناسق  اجلماليةالقيم   - الشكل  حيث  من  اجلمالية،  باجلوانب  الفرد  اهتمام  وهي   :

 وتذوق اجلمال واإلبداع الفني.
االجتماعية - من   القيم  عديد  وتكوين  لهم  العون  وتقدمي  اآلخرين  مساعدة  يف  وتنعكس 

 العالقات االجتماعية.
 اآلخرين. اط السياسي وحل مشكالت : ومن مظاهرها االهتمام بالنشالقيم السياسية -
 ). 11(: وتتمثل يف اتباع تعاليم الدين يف كل النواحي احلياتيةالقيم الدينية -

 مكونات القيم: -
املستوى األول يف    -1 ويعد االختيار  القيمة،  انتقاء  االختيار، أي  املعريف: ومعياره  املكون 

ملمكنة  هي: استكشاف البدائل ا  سلم الدرجات املؤدية إلى القيم، ويتكون من ثالث خطوات
  ثم االختيار احلر.  –والنظر يف عواقب كل بديل  –
بها،    -2 واالعتزاز  بالقيمة  التعلق  يف  ينعكس  الذي  التقدير  ومعياره  الوجداني:  املكون 

املستوى   يف  التقدير  ويعد  املأل،  على  إعالنها  يف  والرغبة  الختيارها،  بالسعادة  والشعور 
الدرج سلم  القيم،  الثاني يف  إلى  املؤدية  الشعور  ات  هما:  متتاليتني  من خطوتني  ويتكون 

 التمسك بالقيمة على املأل.  –بالسعادة الختيار القيمة 
الفعلية للقيمة    -2 الفعل، ويشمل املمارسة  املكون السلوكي: ومعياره املمارسة والعمل أو 

 متتاليتني هما: ترجمة  أو املمارسة على نحو يتسق مع القيمة املنتقاة، ويتكون من خطوتني 
 ).12(وبناء منط قيمي –القيمة إلى ممارسة 

 وظائف القيم يف حياة الفرد واملجتمع:  -
للفرد  -1 بناء بالنسبة  يف  مهًما  دورًا  فتؤدي  معينة،  خيارات  للفرد  القيم  تهيئ   :

شخصيته، كما تعطي القيم للفرد إمكانية أداء ما هو مطلوب منه؛ لذلك جتعله  
التكي على  على  أقدر  تقويه  ألنها  باألمان  اإلحساس  للفرد  فهي حتقق  كذلك  ف، 

وتو ومعتقداته،  أفكاره  لتحسني  الفرد  وتدفع  النفس،  ضعف  إطاره  مواجهة  سع 
اجتماعًيا  الفرد  على إصالح  تعمل  أنها  كما  باآلخرين،  فهم عالقته  املرجعي يف 
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الف  نزوات  ضبط  على  تعمل  أنها  كما  وثقافًيا...،  ونفسًيا  وشهواته  وأخالقًيا  رد 
  ومطامعه. 

 بالنسبة للمجتمع:   -2
حتافظ القيم على متاسك املجتمع، وتساعده على مواجهة التغيرات التي حتدث،  

م حتمي املجتمع من األنانية والدونية الطائشة، وتزود املجتمع بالصيغة التي  والقي
 ). 13(يتعامل بها مع املجتمعات األخرى من حوله 

  الدراسات السابقة:  -
تع الباوسوف  األقدم على  رض  إلى  األحدث  واحد من  السابقة يف محور  الدراسات  حثة 

 النحو اآلتي: 
)، استهدفت الدراسة التعرف على أثر استخدام 2017فليح (  دراسة ممدوح منيزل   -1

طلبة   من  عينة  لدى  واألخالقية  الدينية  القيم  منظومة  على  االجتماعي  التواصل  مواقع 
واستخدمت الدراسة منهج املسح بشقه امليداني على عينة    اجلامعة الهاشمية يف األردن،

 ) طالب وطالبات.210عمدية من طالب اجلامعة الهاشمية باألردن قوامها (
وكان من أهم نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث يف عدد 

د ذات  فروق  وجود  وعدم  فيها،  املشتركني  االجتماعي  التواصل  بني  مواقع  إحصائية  اللة 
التواصل  مواقع  تصفح  يف  الطلبة  يقضيها  التي  الساعات  معدل  يف  واإلناث  الذكور 

وجاء الفيس بوك يف الترتيب األول من حيث أكثر مواقع التواصل االجتماعي   االجتماعي،
التواصل  ملواقع  الطلبة  استخدام  أثر  بني  ضعيفة  ارتباطية  عالقة  ووجود  انتشارًا، 

  ). 14(قيم الدينية واألخالقية لديهماالجتماعي وال
2-  ) الدراسة  2016دراسة أسعد ناصر سعيد احلسني  التعرف على دور  )، استهدفت 

التربية   منظور  من  وقيمهم  الشباب  سلوكيات  على  وأثرها  االجتماعي  التواصل  وسائل 
) قوامها  عينة  على  الستبيان  أداة  واستخدمت  الشباب 300اإلسالمية،  من  مفردة   (

  ) سنة. 37 -15ي من اجلنسني يف مدينة جدة تتراوح أعمارهم من (السعود
(يومًيا نتائجها: أن  العينة  وكان من أهم  الترتيب األول من حيث مدة استخدام  ) جاء يف 

بنسبة   االجتماعي  التواصل  وأن  75لوسائل  الهاتف  %50،  يستخدمون  العينة  من   %
يف بوك  الفيس  وجاء  باإلنترنت،  اتصال  كوسيلة  حيث  املحمول  من  األول  الترتيب   

م الشباب %، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بني أثر استخدا63,5االستخدام بنسبة  
التربية   منظور  من  الشباب  وقيم  سلوكيات  على  االجتماعي  التواصل  لوسائل 

  ).15(اإلسالمية
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3-  ) مؤيد  جودة  هيثم  تأثيرات  2016دراسة  على  التعرف  الدراسة  استهدفت   ،(
(مصري التفاعالت   اجلنسية  من  لكل  والثالثية  واإلناث،  -الثنائية  الذكور  من  سعودي) 
(ع شريعة  والتعليم  إنسانية    –لوم  ملواقع    –علوم  الطالب  إدمان  على  تطبيقية)  علوم 

االجتماعي  املال  رأس  إلى  إضافة  واألخالقية،  االجتماعية  والقيم  االجتماعي  التواصل 
سح اإلعالمي واملنهج املقارن على عينة قوامها بأنواعه، وقد استخدمت الدراسة منهج امل 

م  354 والسعودية  مصر  يف  اجلامعة  طالب  من  اجلامعات   179قسمني  مفردة  من 
و هي:    175املصرية  مقايس  أربعة  الدراسة  استخدمت  وقد  السعودية،  اجلامعات  من 

ة أبعاد  مقياس القيم االجتماعية واألخالقية، ومقياس رأس املال االجتماعي املكون من ست
ت تبادل املعلوما-تقدير الذات-الثقة يف العالقات االجتماعية-العابر-التبادلي-(التواصلي

وأخيًرا  االجتماعي،  التواصل  لوسائل  التعرض  كثافة  مقياس  ثم  املتبادلة)،  والعالقات 
  مقياس إدمان مواقع التواصل االجتماعي).

اليومي ألكثر من أن االستخدام  نتائجها:  التواصل   وكان من أهم  لوسائل  خمس ساعات 
الترتي يف  جاء  بنسبة  االجتماعي  األول  بني  48,6ب  موزعة  من  %50,8،  املصرين،  % 

األسبوعي 46,3و االستخدام  حيث  من  األسبوع  أيام  جميع  وجاءت  السعوديني،  من   %
بني  91,2بنسبة   ما  موزعة  و%91,6  املصرين،  من  ووجود  %90,6  السعوديني،  من   %

إح داللة  ذات  على  فروق  الدراسة  عينة  اجلامعي  الشباب  درجات  متوسطات  بني  صائية 
واألخالقية االجتماعية  القيم  تبًعا   مقياس  االجتماعي  التواصل  مواقع  عززتها  التي 

(اجلنسية   متغيرات  الدراسي-النوع  –الختالف  التواصل   -املسار  مواقع  وإدمان 
إناث)    -تغير النوع (ذكور كثافة االستخدام)؛ حيث اتضح وجود فروق تعزى مل   -االجتماعي

ال لصالح  التعليمي  املسار  ويف  الذكور،  لصالح  األبعاد  يف  أكبر  الشرعية،  بدرجة  كليات 
على   للجنسية  تأثير  وجود  يتبني  لم  حني  يف  األكبر،  الدرجة  لصالح  اإلدمان  ومتغير 

  ).  16(التأثيرات القيمية على اختالف أنواعها
مدى )، استهدفت الدراسة التعرف على  2014دراسة غادة حمزة محمد الشربيني (   -4

ي من وجهة نظر طالب جامعة تأثير مواقع التواصل االجتماعي يف إحداث تغيير اجتماع
بشقه   الوصفي  املنهج  الدراسة  استخدمت  وقد  السعودية،  العربية  باململكة  خالد  امللك 

لمية وأدبية،  ) طالًبا وطالبة يف تخصصات ع 812امليداني، على عينة عشوائية قوامها (
أن   نتائجها:  أهم  من  مواق98وكان  من  أكثر  أو  اثنني  يشتركون يف  العينة  أفراد  من  ع % 

و االجتماعي،  االجتماعي 45,5التواصل  التواصل  مواقع  يستخدمون  العينة  أفراد  من   %
ساعات يومًيا، وأكثر املواقع التي يشترك فيها أفراد العينة تويتر ثم اليوتيوب ثم    6-2من  
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باملظاهر    الفيس املتعلقة  اآلثار  بعض  له  االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام  وأن  بوك، 
  ).17(زيادة القدرة على التعبير عن الرأي، وسهولة التواصل مع األصدقاء اإليجابية، منها

5-  ) بيان 2012دراسة خالد صالح صالح محمود  على  التعرف  الدراسة  استهدفت   ،(
االجتماعي التواصل  شبكات  من   تأثير  اجلامعي  الشباب  لدى  االجتماعية  القيم  على 

استخدمت الدراسة منهج املسح بالعينة  منظور املمارسة العامة للخدمة االجتماعية، وقد  
عينة  على  االجتماعية  القيم  ومقياس  االستبيان  استمارة  خالل  من  امليداني،  بشقه 

) مفردة عشوائية 20) مفردة من طالب جامعة طنطا (الذكور)، و(80عشوائية قوامها (
  من اخلبراء واملختصني واألخصائيني االجتماعيني يف مجال العمل مع الشباب.

العينة  وك استخدام  من حيث  األول  الترتيب  جاء يف  بوك  الفيس  أن  نتائجها  أهم  من  ان 
%)، وجاء االستخدام اليومي لشبكات التواصل  77,5لوسائل التواصل االجتماعي بنسبة (

من   (  6:  4االجتماعي  بنسبة  األول  الترتيب  يف  يومًيا  (جعلتني  40ساعات  وجاءت   ،(%
مب أهتم  االجتماعي  التواصل  األول شبكات  الترتيب  يف  املناسبات)  يف  أصدقائي  شاركة 

) الترتيب  87,5بنسبة  يف  الوالدين)  بر  االجتماعي  التواصل  شبكات  (تدعم  وجاءت   ،(%
  ).18(%)93,7األول بنسبة ( 

أثر  Mecheel vansoon   )2010دراسة    -6 على  التعرف  الدراسة  استهدفت   ،(
ا العالقات  على  االجتماعي  التواصل  شبكات  وقد استخدام  للشباب،  الجتماعية 

) قوامها  عينة  على  امليداني،  بشقه  املسح  منهج  الدراسة  من  1600استخدمت  شاب   (
لعينة  % من ا53مستخدمي الفيس بوك واليوتيوب يف بريطانيا، وكان من أهم نتائجها: أن  

وأكد  حياتهم،  أمناط  تغيير  يف  سبًبا  كانت  االجتماعي  التواصل  شبكات  أن  على  وافقوا 
الوقت  أفراد   من  أكثر  االجتماعي  التواصل  شبكة  على  أطول  وقًتا  يقضون  أنهم  العينة 

الدراسة   أكدت عينة  كما  أفراد أسرتهم،  أو مع  الذي يقضونه مع أصدقائهم احلقيقيني 
  ).19(از كثيًرا، ويلعبون عدًدا أقل من ألعاب الكمبيوترأنهم ال يشاهدون التلف

التعرف  Ketin Hampton &others  )2011  دراسة  -7 الدراسة  )، استهدفت 
على تأثير مواقع التواصل االجتماعي على العالقات والقيم االجتماعية لدى البالغني  

على ع امليداني،  بشقه  املسح  منهج  الدراسة  استخدمت  وقد  قوامها األمريكيني،  ينة 
االجتماعية 2255( القيم  مقياس  استخدمت  كما  البالغني،  األمريكيني  من  مفردة   (

املشاركة السياسية)، وكان من    –الدعم االجتماعي    –التسامح    –لة يف (الثقة  املتمث 
%،  92أهم نتائجها: أن الفيس بوك جاء يف الترتيب األول من حيث االستخدام بنسبة  

اال التواصل  مواقع  االجتماعية وأن  العالقات  تعزيز  على  كبير  بشكل  تؤثر  جتماعي 
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األفرا بني  املشتركة  االجتماعية  يف والقيم  واإلناث  الذكور  بني  فروق  وجود  وعدم  د، 
كثافة التفاعل مع مواقع التواصل االجتماعي، وارتفاع عامل الثقة يف مواقع التواصل  

التواصل االجتماعي (الفيس بوك) التي جتمع بني األصدقاء واأل  سر مقارنة مبواقع 
  ).20(االجتماعي التي جتمع بني زمالء العمل وغيرها

م  -8 تيسير  (دراسة  اخلوالدة  درجة  2008حمد  على  التعرف  الدراسة  استهدفت   ،(
وقد  األردن،  يف  الشباب  لدى  واالجتماعية  الثقافية  التغيرات  يف  اإلنترنت  إسهامات 

) شابًا 490ني على عينة عشوائية قوامها (استخدمت الدراسة منهج املسح بشقة امليدا
  وشابة.

اإلنتر إسهامات  درجة  أن  نتائجها:  أهم  من  والثقافية وكان  االجتماعية  التغيرات  يف  نت 
الشباب يف األردن جاءت متوسطة، ووجود فروق ذات داللة إحصائية يف إسهامات  لدى 

اجل ملتغير  تعزى  واالجتماعية  الثقافية  التغيرات  يف  الذكور،  اإلنترنت  لصالح  كانت  نس، 
الثقا التغيرات  يف  اإلنترنت  إسهامات  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  فية ووجود 

العليا، وعدم  الدراسات  لصالح حملة شهادات  كانت  العلمي،  للمؤهل  تعزى  واالجتماعية 
وجود فروق ذات داللة إحصائية يف إسهامات اإلنترنت يف التغيرات الثقافية واالجتماعية 

  ). 21(الختالف احلالة االجتماعيةتعزى 
  التعليق على الدراسات السابقة  -

استخدام املنهج الوصفي بشقه امليداني، كما استخدمت   على  اتفقت الدراسات السابقة
(الدينية   القيم  مقياس  استخدم  من  منها  اختالفها،  على  القيم  األخالقية)    –مقياس 

ا مقياس  استخدم  من  ومنها  فليح،  (السلوكية  كدراسة ممدوح  كدراسة   –لقيم  الدينية) 
واألخ (االجتماعية  القيم  مقياس  استخدم  ومنها من  ناصر،  كدراسة هيثم  أسعد  القية) 

ميشيل  استخدم  حني  يف  االجتماعية،  القيم  مقياس  صالح  خالد  استخدم  كما  جودة، 
الثقافية  القيم  مقياس  محمد  تيسير  استخدمت  وقد  االجتماعية،  العالقات  مقياس 

وأداة واالجت الشباب،  وهم  الدراسة  عينة  على  السابقة  الدراسات  اتفقت  كما  ماعية، 
  ن بجانب مقياس القيم.  الدراسة وهي االستبيا

ولكنها اختلفت يف بعض األهداف والنتائج، كما رّكزت كل دراسة على نوع أو نوعني    -
  من القيم دون األنواع األخرى.

  أوجه االستفادة من الدراسات السابقة: - 
  ساعدت الدراسات السابقة الباحثة يف صياغة أهداف الدراسة وتساؤالتها. -1
  اإلطار النظري للدراسة.حتديد  -2
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هذه    -3 يف  بها  االستفادة  ميكن  التي  واألجنبية  العربية  املراجع  أهم  على  االطالع 
  الدراسة.

  بلورة مشكلة الدراسة مبا يتناسب مع منهجية البحث.  -4
الدراسة احل  -5 التتفق  الدراسات  التركيز واالهتمام بدراسة وسائل الية مع  سابقة يف 

حيث لم تعد وسائل التواصل االجتماعي مجرد وسيلة للترفيه أو التواصل االجتماعي،  
  التواصل مع اآلخرين؛ بل أصبح لها تأثير قوي على الشباب يف مختلف نواحي احلياة.

السابقة  -6 الدراسات  مع  احلالية  الدراسة  لم    اختلفت  أخرى  جوانب  تدرس  أنها  يف 
ح وظهرت  لها  التواصلتتطرق  وسائل  استخدام  نتيجة  القيم   ديًثا  مثل  االجتماعي 

(األخالقية   القيم  من  نوع  من  أكثر  احلالية  الدراسة  جمعت  كما    –االقتصادية، 
  االقتصادية).  –الثقافية  –األسرية  –االجتماعية 

    تساؤالت الدراسة: -
  الفيس بوك؟ يستخدم فيها الشباب كم عدد األيام التي  -1
  ؟كم عدد الساعات التي يستخدم فيها الشباب الفيس بوك  -2
  ما األوقات املفضلة التي يستخدم فيها الشباب الفيس بوك؟  -3 
  ما أسباب استخدام الشباب للفيس بوك حتديًدا؟ -4 

  ما مدى انشغال الشباب بالفيس بوك أثناء التواجد باملنزل؟  -5
الفيس   -6 دور  التغيرما  يف  (األخالقية  بوك  القيمية   - الثقافية    –االجتماعية    –ات 

 دية) لدى الشباب املصري؟  االقتصا –األسرية 

 فروض الدراسة: -
الشباب   -1 استخدام  ساعات  عدد  بني  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد 

(االجتماعية   القيمية  والتغيرات  بوك    –فية  الثقا  –األخالقية    –األسرية    –للفيس 
 االقتصادية). 

استخدام    -2 أيام  عدد  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  بوك  توجد  الفيس  الشباب 
  املستوى االقتصادي).  –املهنة  –السن  –واملتغيرات الدميوجرافية (النوع 

الفيس بوك    -3  بها  التي يسهم  القيمية  التغيرات  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني 
  املستوى االقتصادي).  –املهنة  –السن  –ة (النوع واملتغيرات الدميوجرافي

  : متغيرات الدراسة -
 املستقل: استخدام الشباب للفيس بوك.  املتغير -1
 املستوى االقتصادي).  –املهنة   –السن  -املتغيرات الوسيطة (النوع  -2
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(األخالقية   -3 املصري  للشباب  القيمية  التغيرات  التابع:   –االجتماعية    –املتغير 
 االقتصادية).  –قافية الث  –األسرية 

 مصطلحات الدراسة:  -
 التعريفات اإلجرائية: 

هذا بوكالفيس   -1 ويتيح  اإلنترنت،  شبكة  على  شهرة  االجتماعية  املواقع  أكثر  من   :
املوقع إمكانية مشاركة الصور والرسائل النصية ومقاطع الفيديو، سواء مع أصدقاء 

لة واملشاعر اإلنسانية، وال دراسة أو عمل أو منظمة واحدة، إضافة إلى مشاركة احلا
ام حتى إن كان هذا املستخدم غير ملّم يواجه املستخدم فيه أي صعوبة يف االستخد

العالم، واالشتراك   أيًضا من خالله مع أعضاء حول  التواصل  بالتكنولوجيا، وميكن 
 يف مجموعات مغلقة حسب ميول املستخدمني ورغباتهم. 

يتعامل من خاللها مع  بناها الفرد يف حياته و: مجموعة القيم التي يتالنسق القيمي  -2
التي  وهي  املجتمع،  هذه   أفراد  يف  قيم  وتضم خمس  اآلخرين،  مع  سلوكياته  حتدد 
 االقتصادية).  –الثقافية  –األسرية  –االجتماعية  –الدراسة، هي: (األخالقية 

، سواء : تغير سلوكيات الفرد عن األمناط املقبولة داخل املجتمعتغيير النسق القيمي -3
 ...).  اقتصادًيا – أخالقًيا –ثقافًيا  -كان هذا التغير (اجتماعًيا 

الشباب املصري من سن (الشباب -4 الدراسة  به يف هذه  املقصود  ) سنة  40  –  19: 
  املستخدم للفيس بوك. 

الدراسة ومنهجها:  - التي تسعى لكشف    نوع  تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية 
املتغيرات، وتعتمد على منهج املسح بشقه امليداني باعتباره جهًدا العالقات املختلفة بني  

احلالية، علم اإلعالمية  الظاهرة  عن  وأوصاف  ومعلومات  بيانات  للحصول  منظًما  ًيا 
  ومعرفة مختلف جوانب الدراسة، واستخالص النتائج.  

 مجتمع الدراسة وعينتها: -
ب املصري املستخدم للفيس بوك  يتمثل مجتمع الدراسة يف الشباأوًال: مجتمع الدراسة:  

 دمياط.) سنة يف محافظة 40 - 19من سن (
) مفردة، موزعة  200قامت الباحثة باختيار عينة عمدية قوامها (    ثانًيا: عينة الدراسة:

) مفردة من اإلناث املستخدم للفيس بوك يف  100) مفردة من الذكور و(100بالتساوي (
 .2018محافظة دمياط، خالل شهر أكتوبر 
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مع البيانات من املبحوثني  استخدمت الدراسة استمارة االستبيان جلأدوات جمع البيانات: 
حول دور الفيس بوك يف تغيير النسق القيمي للشباب املصري، وقد مت تطبيق االستمارة  

 من خالل املقابلة والبريد اإللكتروني والفيس بوك. 
وثباته: التحليل  الظاه  صدق  الصدق  أسلوب  استخدام  االستمارة  مت  بعرض  وذلك  ري، 

م املحكمني  على  من  املحكمون للتأك  )22(جموعة  اتفق  وقد  للتطبيق،  صالحيتها  من  د 
%)، وبعد ذلك مت 95على صالحية االستمارة للتطبيق؛ حيث وصلت نسبة اتفاقهم إلى (

عمل التعديالت املطلوبة لتصبح يف صورتها النهائية، وللتأكد من الثبات طّبقت الباحثة  
من عينة الدراسة، ثم    ) مفردات، مت اختيارها عشوائًيا10ستمارة على عينة قوامها (اال

حساب  ومت  األول،  التطبيق  من  أسبوعني  مرور  بعد  نفسها  العينة  على  التطبيق  إعادة 
) الثبات  معامل  قيمة  وبلغت  التطبيقني،  نتائج  بني  االرتباط  نسبة 94معامل  وهي   ،(%

 مارة وصالحيتها للتطبيق.ثبات تدل على مدى وضوح االست

    نتائج الدراسة: -
 عينة الدراسة•خصائص 

  ) يوضح خصائص عينة الدراسة املسحية 1جدول (
 % ك  املتغيرات 

 النوع 
 50  100  ذكر 
 50  100 أنثى

 100  200 اإلجمالي 

 الفئات العمرية 
 53  106  سنة 25-19ــ من  1
 47  94 سنة 40: 26ــ من  2

 100 200 اإلجمالي 

 هنةملا

 47  94  ــ طالب  1
 18  36 ــ موظف حكومي 2

 15.5  31 ــ موظف قطاع خاص  3
 19.5  39 ـــ أعمال حرة  4

 100  200 اإلجمالي 

 مستوى الدخل 

 17.5  35 ــ مستوى دخل منخفض  1
 78  156 ــ مستوى دخل متوسط  2

 4.5  9 ــ مستوى دخل مرتفع 3
 100 200 اإلجمالي 
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  لفيس بوك أسبوعًيا. لشباب املصري لأيام استخدام ا 
  يوضح أيام استخدام املبحوثني للفيس بوك أسبوعًيا )2جدول (

 التكرار والنسبة 
  %  ك عدد أيام استخدام الفيس بوك

  14  28  حسب الظروف
  2  4  يوم واحد 

  3  6 من يومني لثالثة أيام 
  4.5  9  من أربعة خلمسة أيام 

  76.5  153  يومًيا
  100  200  اإلجمالي

) إلى أن (يومًيا) جاء يف الترتيب األول من حيث عدد 2تشير بيانات اجلدول السابق (
%، وقد 76,5أيام استخدام الشباب املصري عينة الدراسة للفيس بوك أسبوعًيا بنسبة  

وسائل  على  للدخول  الدائم  وشغفهم  بالتكنولوجيا،  الشباب  اهتمام  إلى  ذلك  يرجع 
اسة (أسعد ناصر  بوك، وتتفق هذه الدراسة مع در  التواصل االجتماعي، خاصة الفيس

%، ويف الترتيب الثالث (من 14سعيد)، وجاء يف الترتيب الثاني (حسب الظروف) بنسبة  
بنسبة   أيام)  بنسبة  4,5أربعة خلمسة  أيام)  لثالثة  يومني  (من  ثم  الترتيب  %3،  ويف   ،%
  %.2األخير (يوم واحد) بنسبة 

 ًياري عينة الدراسة للفيس بوك يومعدد ساعات استخدام الشباب املص.  

  ) يوضح عدد ساعات استخدام الشباب املصري عينة الدراسة للفيس بوك يومًيا3جدول (

 التكرار والنسبة 
  %  ك عدد ساعات استخدام الفيس بوك

  19.5  39  اقل من ساعة 
  27  54  من ساعة إلى ثالث ساعات 

  53.5  107  ساعات أكثر من ثالث 
  100  200  اإلجمالي

) إلى أن (أكثر من ثالث ساعات) جاءت يف الترتيب  3تشير بيانات اجلدول السابق (  
األول من حيث استخدام الشباب املصري عينة الدراسة للفيس بوك يومًيا، وذلك بنسبة 

ذلك  53,5 يرجع  وقد  املبحوثون    - %،  ذكر  والرغبة    -كما  بالراحة  يشعرون  أنهم  إلى 
وك وال يشعرون بأي ملل يف ذلك، وتتفق هذه النتيجة  بالدائمة يف الدخول على الفيس  

خمس  من  (أكثر  بوك  الفيس  على  الدخول  جاء  حيث  مؤيد؛  جودة  هيثم  دراسة  مع 
الشربيني، ويف الترتيب الثاني (من ساعة   حمزةساعات) يف الترتيب األول، ودراسة غادة  

  %.19,5بنسبة  ث %، ثم (أقل من ساعة) يف الترتيب الثال27إلى ثالث ساعات) بنسبة 
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 األوقات املفضلة الستخدام الشباب املصري عينة الدراسة للفيس بوك .  

  ) يوضح األوقات املفضلة الستخدام الشباب املصري عينة الدراسة للفيس بوك4جدول (

 التكرار والنسبة 
  %  ك املواعيد املفضلة 

  2.5  5  صباًحا
  1.5  3  ظهًرا

  3  6 عصًرا 
  49.5  99  ليًال 

  43.5  87  قات األويف كل 
  100  200  اإلجمالي

) إلى أن (ليًال) جاء يف الترتيب األول من حيث أوقات 4تشير بيانات اجلدول السابق ( 
%، وقد يرجع السبب 49,5عينة الدراسة للفيس بوك بنسبة    املصرياستخدام الشباب  

ال وأعمالهم  واجباتهم  أنهوا  قد  يكونون  التوقيت  هذا  الشباب يف  أن  إلى  ذلك  يومية يف 
على   أو  النهار،  فترة  يعطيهم  خالل  الليل؛ مما  فترة  يف  األعمال  من  قليل  لديهم  األقل 

%،  43,5فرصة أكبر الستخدام الفيس بوك، ويف الترتيب الثاني (يف كل األوقات) بنسبة  
الثالث بنسبة   الترتيب  الرابع بنسبة  3ثم (عصًرا) يف  الترتيب  %،  2,5%، و(صباًحا) يف 

  %.1,5) بنسبة وأخيًرا (ظهًرا 
 باب املصري عينة الدراسة للفيس بوكأسباب استخدام الش .  

  ) يوضح أسباب استخدام الشباب املصري عينة الدراسة للفيس بوك 5جدول (
 التكرار والنسبة 

  %  ك  أسباب استخدام الفيس بوك 

  68 136  للتسلية وقضاء وقت الفراغ 
  52.5 105  للتواصل مع األهل واألصدقاء 

  35 70  واقعغيره من امللشهرته عن  
  34 68  معلومات واكتساب خبرة جلمع  

  30.5 61 ألنه نافذة للشباب للتعبير عن آرائهم بحرية 
  25 50  للربح املادي

  17.5 35  لتكوين صداقات جديدة 
  16.5 33  ألسباب تتعلق بالدراسة 

  5.5 11  البحث عن عمل 
  200  جملة من أجابوا

) السابق  بيانات اجلدول  وقضا5تشير  للتسلية  (األول  أن  إلى  الفراغ) جاء يف )  وقت  ء 
الترتيب من حيث أسباب استخدام الشباب املصري عينة الدراسة للفيس بوك حتديًدا 

بنسبة  68بنسبة   واألصدقاء)  األهل  مع  (للتواصل  الثاني  الترتيب  ويف  ثم  %52,5،   ،%
بن املواقع)  من  غيره  عن  الرابع    ويف%،  35سبة  (لشهرته  معلومات الترتيب  (جلمع 
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%، وجاء يف الترتيب اخلامس أنه (نافذة للشباب للتعبير عن  34كتساب خبرة) بنسبة  وا
%، ويف 25%، ثم (للربح املادي) يف الترتيب السادس بنسبة  30,5آرائهم بحرية) بنسبة  

يب الثامن (أسباب %، ويف الترت 17,5الترتيب السابع (لتكوين صداقات جديدة) بنسبة  
  %. 5,5بحث عن عمل) بنسبة % وأخيًرا (ال 16,5اسة) بنسبة تتعلق بالدر

 مدى تصفح الشباب املصري عينة الدراسة للفيس بوك أثناء اجللسات العائلية .  

  ) يوضح مدى تصفح الشباب املصري عينة الدراسة للفيس بوك أثناء اجللسات العائلية6جدول (
 التكرار والنسبة 

  %  ك ملبحوثني للفيس بوكتصفح ا

  12  24  ادائمً 
  62.5  125  أحياًنا

  22.5  45 نادرًا
  3  6  إطالًقا 

  100  200  اإلجمالي

) إلى أن (أحياًنا) جاء يف الترتيب األول من حيث مدى 6تشير بيانات اجلدول السابق (
للفيس   الدراسة  عينة  املصري  الشباب  العائلية    بوك تصفح  اجللسات  بنسبة أثناء 

ب الثالث بنسبة ، ثم (دائًما) يف الترتي22,5ا) بنسبة  %، ويف الترتيب الثاني (نادرً 62,5
  %.3%، وأخيًرا (إطالًقا) بنسبة 12

  .اجتاهات الشباب املصري نحو التغيرات القيمية على الفيس بوك  
  بوك.) يوضح اجتاهات الشباب املصري نحو (القيم األخالقية) على الفيس 7جدول (

  درجة املوافقة 
 العبارة

النقاط    معارض   محايد  موافق 
 %  ك %  ك % ك  الترجيحية 

أحرص على نشر صورة صحيحة عن ديني عبر الفيس 
 187.3 2 4 10 20 88  176  بوك

 186.5 87.5 175 9.5 19 3  6 أشاهد مقاطع فيديو وصورًا مخالفة للشرع
أقوم بحذف كل املضامني غير األخالقية التي تصلني  

 185.0 6 12 7 14 87  174 فورًا

نشره قبل مشاركته مع  حة ما يتم أتأكد من ص
 184.8 2 4 12.5 25 85.5  171 أصدقائي  

تعلمت من الفيس بوك التحدث بال حياء والغيبة 
 180.0 81.5 163 14 28 4.5  9 والنميمة 

أستغل الفيس بوك يف دعوة من أتواصل معهم بااللتزام  
 166.0 4.5 9 28 56 67.5  135 باألخالق واملحافظة عليها

 165.7 67.5 135 27 54 5.5  11 ت الصالة أثناء تصفحي الفيس بوك  أجيل وقأقوم بت
أسهم يف تعلم الشباب األلفاظ البذيئة والتفكير 

 158.8 11 22 26.5 53 62.5  125 السطحي 

أسهم الفيس بوك يف نشر الفضائح وكشف أسرار  
 145.0 10.5 21 41 82 48.5  97 اآلخرين 

 90.3 65 130 23 46 12  24 ع اجلنس اآلخر ساعدني على حل مشكلة تعاملي م 
   200 جملة من أجابوا
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بيانات اجلدول السابق ( أحرص على نشر صورة صحيحة عن ديني  ) إلى أن (7تشير 
حيث حصلت (موافق)    187,3جاء يف الترتيب األول بنقاط ترجيحية  )  عبر الفيس بوك

إجمالي  88على   من  ال%  مدى متسك  على  ذلك  يدل  وقد  عينة  العينة،  املصري  شباب 
وح  بدينهم،  مدى الدراسة  على  أيًضا  يدل  كما  عنه،  صحيحة  صورة  نشر  على  رصهم 

أو   األعمى  االنبهار  بوك) وعدم  (الفيس  االجتماعي  التواصل  لوسائل  االستغالل اجليد 
ني (أشاهد مقاطع فيديو  االنسياق العشوائي وراء كل ما هو جديد، يليه يف الترتيب الثا

مخالفة ترجيحية    وصورًا  بنقاط  حصل   186,5للشرع)  أعلي  حيث  على  (معارض)  ت 
) بنسبة  175تكرار  بدينه  186,5)  الشباب  متسك  مدى  على  أيًضا  ذلك  يدل  وقد   ،

وأخالقه، ويؤكد أن التقدم والتطور ال يلغي عادات الدين اإلسالمي وتقاليده وتعاليمه أو  
الت ويف  املضامني  يطمسها،  كل  بحذف  (أقوم  الثالث  تصلني  رتيب  التي  األخالقية  غير 

بنق ترجيحية  فورًا)  تكرار(  185اط  أعلى  على  (موافق)  حصلت  بنسبة 174حيث   (
الرابع87 الترتيب  يف  جاء  ثم  مع   %،  مشاركته  قبل  نشره  يتم  ما  صحة  من  (أتأكد 

%، 85,5نسبة  حيث حصلت (موافق) على تكرار ب  184,8أصدقائي) بنقاط ترجيحية  
اخل  الترتيب  يف  جاء  (بينما  والغيبة امس  حياء  بال  التحدث  بوك  الفيس  من  تعلمت 

ترجيحية   بنقاط  بنسبة   180والنميمة)  تكرار  أعلى  على  (معارض)  حصلت  حيث 
%، وبينما جاء يف الترتيب السادس (أستغل الفيس بوك يف دعوة من أتواصل معهم  81,5

ع واملحافظة  باألخالق  ترجيحية  بااللتزام  بنقاط  الت166ليها)  يف  جاء  السابع ،  رتيب 
حيث    165,7أثناء تصفحي الفيس بوك) بنقاط ترجيحية    (أقوم بتأجيل وقت الصالة

%، بينما جاء يف الترتيب الثامن (أسهم  67,5حصلت (معارض) على أعلى تكرار بنسبة  
ترجيحية   بنقاط  السطحي)  والتفكير  البذيئة  األلفاظ  الشباب  تعلم  ويف 158,8يف   ،

الفي (أسهم  التاسع  اآلالترتيب  أسرار  وكشف  الفضائح  نشر  يف  بوك  بنقاط س  خرين) 
العاشر145ترجيحية   الترتيب  يف  جاء  بينما  مع    ،  تعاملي  مشكلة  حل  على  (ساعدني 

 .  90.3اجلنس اآلخر) بنقاط ترجيحية 
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 .اجتاهات الشباب املصري نحو (القيم االجتماعية) على الفيس بوك  
  قيم االجتماعية) على الفيس بوك.يوضح اجتاهات الشباب املصري نحو (ال )8(جدول 

  درجة املوافقة 
 العبارة

النقاط    معارض   محايد  موافق 
 %  ك %  ك % ك  الترجيحية 

يجعلني على تواصل بزمالء الدراسة 
 185.2 1 2 13.5 27 85.5  171  وأصدقائي القدامى

أصبحت أشعر أني أعيش يف مجتمع عاملي 
 176.2 4 8 18.5 37 77.5  155 واسع 

يف ترويج الشائعات بني   فيس بوكأسهم ال
 172.3 5 10 21 42 74  148 الناس 

يجعلني أتعرف على العادات االجتماعية 
 167.7 4 8 27 54 69  138 لآلخرين 

أصبح الفيس بوك يحل محل الزيارات 
 164.2 16 32 14.5 29 69.5  139 العائلية والتهنئة يف املناسبات واألعياد

اصل مع أشعر بضعف مهاراتي يف التو
 152.8 56.5 113 32.5 65 11  22 هم اآلخرين واجللوس مع

شجعني الفيس بوك على العمل التطوعي  
 150.3 6.5 13 41 82 52.5  105 ومساعدة اآلخرين 

 150.0 56 112 26 52 18  36 أصبحت أشعر بالغربة داخل مجتمعي
 116.3 30.5 61 27 54 42.5  85 أخشى اإلساءة لي على الفيس بوك

 107.8 48.5 97 27.5 55 24  48 الفيس بوك للبحث عن عمل  خدمأست
   200 جملة من أجابوا

) السابق  اجلدول  بيانات  تواصل  8تشير  على  (يجعلني  أن  إلى  الدراسة  )  بزمالء 
القدامى)   األولوأصدقائي  الترتيب  يف  ترجيحية    جاء  حصلت    185,2بنقاط  حيث 

كما ذكر    -، وقد يرجع السبب يف ذلك  %85,5) بنسبة  171(موافق) على أعلى تكرار ( 
ا  -املبحوثون أهم  من  بوك  الفيس  أن  أصدقائهم  إلى  مع  يتواصلون  التي جتعلهم  ملواقع 

نما بسهولة، سواء يف العمل أو الدراسة أو حتى من أبعدتهم املسافات وظروف احلياة، بي
بن  واسع)  عاملي  مجتمع  يف  أعيش  أني  أشعر  (أصبحت  الثاني  الترتيب  يف  قاط جاء 

ترويج 176,2ترجيحية   يف  بوك  الفيس  (أسهم  الثالث  الترتيب  على  حصل  وقد   ،  
حيث حصلت (موافق) على أعلي تكرار    172,3الشائعات بني الناس) بنقاط ترجيحية  

بنسبة  148( إلى  74)  ذلك  يف  السبب  يرجع  وقد  التي  %،  واألكاذيب  الشائعات  كثرة 
الفيس بوك، يف حني    خاصة الجتماعي،  تنتشر يف الوقت الراهن على وسائل التواصل ا

الرابع الترتيب  يف  بنقاط    جاء  لآلخرين)  االجتماعية  العادات  على  أتعرف  (يجعلني 
محل 167,7ترجيحية   يحل  بوك  الفيس  (أصبح  اخلامس  الترتيب  على  وحصل   ،

حيث حصلت    164,2بنقاط ترجيحية    ة والتهنئة يف املناسبات واألعياد)الزيارات العائلي
(  (موافق) تكرار  أعلى  بنسبة  139على  و69,5)  إلى %،  ذلك  يف  السبب  يرجع  قد 
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مصاعب احلياة واالنشغال الدائم بالظروف املعيشية مما يجعل معظم الناس يتواصلون  
لسؤال عنهم، يلي ذلك يف الترتيب مع ذويهم عبر الفيس بوك للتهنئة أو العزاء أو حتى ا
مع التواصل  يف  مهاراتي  بضعف  (أشعر  بنقاط   السادس  معهم)  واجللوس  اآلخرين 

عمل التطوعي ومساعدة اآلخرين) يف  ، ثم (شجعني الفيس بوك على ال152,8ترجيحية  
، بينما جاء يف الترتيب الثامن (أصبحت أشعر  150,3الترتيب السابع بنقاط ترجيحية  

ترجيحية  بالغربة   بنقاط  مجتمعي)  (أخشى  150داخل  التاسع  الترتيب  على  وحصل   ،
، ويف الترتيب األخير (أستخدم 116,3لي على الفيس بوك) بنقاط ترجيحية  اإلساءة  

 .107,8س بوك للبحث عن عمل) بنقاط ترجيحية الفي
  * اجتاهات الشباب املصري نحو (القيم األسرية) على الفيس بوك.

  يوضح اجتاهات الشباب املصري نحو (القيم األسرية) على الفيس بوك. )9جدول (
  درجة املوافقة 

عبارةال  
النقاط    معارض   محايد  موافق 

 %  ك %  ك % ك  الترجيحية 
ساعد الفيس بوك على زيادة اخلالفات الزوجية  

 166.7 11.5 23 18 36 70.5  141  وتهديد االستقرار األسري للمتزوجني
 165.2 67 134 27.5 55 5.5  11 يسهم الفيس بوك يف زيادة متاسك األسرة 

 163 66 132 25 50 9  18 شكالت األسرية لفيس بوك على حل امليساعد ا
فيس بوك يف زيادة التفاعل والتفاهم بني  يسهم ال

 145.7 51 102 33 66 16  32 أفراد األسرة 
لنصح من أصدقاء الفيس بوك أكثر من  أتقبل ا
 145.5 48.5 97 42.5 85 9  18 األسرة 

أسهم الفيس بوك يف تقلص الفجوة بني اآلباء 
 135.2 43 86 33.5 67 23.5  47 واألبناء

لوس على الفيس بوك أكثر من اجللوس  أفضل اجل
 134.8 45 90 24.5 49 30.5  61 مع األسرة 

 130.3 40.5 81 29 58 30.5  61 يضعف الفيس بوك عالقاتي مع أفراد أسرتي 
الفيس بوك على احلوار اإليجابي مع  يشجعني 

 129 38 76 35 70 27  54 األسرة 
لفيس بوك أكثر من وجودي مع  إلثارة على اأشعر با
 128 37.5 75 34 68 28.5  57 األسرة 

   200 أجابوا جملة من

) السابق  اجلدول  بيانات  اخلالفات 9تشير  زيادة  على  بوك  الفيس  (ساعد  أن  إلى   (
الترتيب األول بنقاط ترجيحية   الزوجية وتهديد االستقرار األسري للمتزوجني) جاء يف 

عل  166,7 (موافق)  حصلت  (حيث  تكرار  أعلى  بنسبة  141ى  يرجع  70,5)  وقد   ،%
بيئة املحيطة أو املجتمع املصري ككل عن  السبب يف ذلك إلى ما نراه ونسمع عنه يف ال

لوسائل  السيئ  االستخدام  بسبب  الطالق  إلى  تصل  قد  التي  األسرية  املشكالت  تزايد 
الفيس بوك يف    التواصل االجتماعي، خاصة الفيس بوك، يليه يف الترتيب الثاني (يسهم
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كرار  حيث حصلت (معارض) على أعلى ت 165,2زيادة متاسك األسرة) بنقاط ترجيحية 
إلى ما يالحظونه    -كما ذكر املبحوثون -%، وقد يرجع السبب يف ذلك  67) بنسبة  134(

بوك،   الفيس  التواصل االجتماعي، خاصة  بوسائل  األسرة  أفراد  انشغال كل  حولهم من 
صية أو الكمبيوتر أو األجهزة اإللكترونية األخرى، دون النظر  سواء على هواتفهم الشخ 
العالقة األسرية على املتزايد    إلى  التفكك األسري واإلقبال  إلى  أدى  الواقع؛ مما  أرض 

املشكالت  حل  على  بوك  الفيس  (يساعد  الثالث  الترتيب  يف  جاء  ثم  بوك،  الفيس  على 
ترجيحية   بنقاط  الترتيب  163األسرية)  على  وحصل  يف  ،  بوك  الفيس  (يسهم  الرابع 

ترجيحية   بنقاط  األسرة)  أفراد  بني  والتفاهم  التفاعل  يف 145,7زيادة  جاء  بينما   ،
بنقاط   األسرة)  من  أكثر  بوك  الفيس  أصدقاء  من  النصح  (أتقبل  اخلامس  الترتيب 

، ويليه يف الترتيب السادس (أسهم الفيس بوك يف تقلص الفجوة بني  145,5ترجيحية  
، وجاء يف الترتيب السابع (أفضل اجللوس على  135,2بناء) بنقاط ترجيحية  اآلباء واأل

أكثر بوك  ترجيحية    الفيس  بنقاط  األسرة)  مع  اجللوس  على  134,8من  وحصل   ،
ترجيحية   بنقاط  أسرتي)  أفراد  مع  عالقاتي  بوك  الفيس  (يضعف  الثامن  الترتيب 

على  130,3 بوك  الفيس  (يشجعني  التاسع  الترتيب  يف  جاء  ثم  مع  ،  اإليجابي  احلوار 
رة على الفيس بوك  ، يليه يف الترتيب العاشر (أشعر باإلثا129األسرة) بنقاط ترجيحية  

 . 128أكثر من وجودي مع األسرة) على نقاط ترجيحية 
  اجتاهات الشباب املصري نحو (القيم الثقافية) على الفيس بوك  

 افية) على الفيس بوك.اجتاهات الشباب املصري نحو (القيم الثق ) يوضح10جدول (
  درجة املوافقة 

 العبارة
النقاط    معارض   محايد  موافق 

 %  ك %  ك % ك  الترجيحية 
ميكنني الفيس بوك من معرفة ثقافات شعوب  

 175.7 4 8 19 38 77  154  وبلدان أخرى 

 171.7 5.5 11 21 42 73.5  147 م بنشر املعلومات املفيدة ليستفيد منها اآلخرون أقو
الفيس بوك أكثر من قراءة الكتب  ل لتصفحأمي

 164 15 30 16 32 69  138 واملجالت 

 136.2 8.5 17 52.5 105 39  78 أكتشف سلبيات العوملة بالدخول على الفيس بوك
 128.8 9.5 19 58.5 117 32  64 ل على الفيس بوك لزيادة مستوى ثقافتي أدخ

 127.2 11.5 23 57.5 115 31  62 ينمي الفيس بوك لدي ثقافة احلوار 
أثر الفيس بوك سلبًيا على دراستي ومستوى  

 126.7 33 66 48 96 19  38 حتصيلي 

مد على الفيس بوك كمصدر أساسي للحصول  أعت
 123.8 12.5 25 59.5 119 28  56 على املعلومات  

 111 24 48 57 114 19  38 أحصل على ثقافتي الصحية من الفيس بوك
 106.7 32.5 65 50 100 17.5  35 يزية اصل مع اآلخرين باللغة اإلجنلأتو

   200 جملة من أجابوا
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) السابق  اجلدول  بيانات  ثقافات 10تشير  معرفة  من  بوك  الفيس  (ميكنني  أن  إلى   (
حيث حصلت    175,7شعوب وبلدان أخرى) حصل على الترتيب األول بنقاط ترجيحية  

لك إلى التواصل %، وقد يرجع السبب يف ذ77بنسبة  )  154(موافق) على أعلى تكرار ( 
األرض على صفحات   بقاع  من شتى  األفراد  االحتكاك    الفيسبني مختلف  وهذا  بوك، 

يولد مزيًدا من االنفتاح والتعرف على الثقافات املختلفة للبلدان األخرى، يليه يف الترتيب  
اآلخر منها  ليستفيد  املفيدة  املعلومات  بنشر  (أقوم  ترجيحيةالثاني  بنقاط  ، 171,7ون) 

يف واملجالت)  وجاء  الكتب  قراءة  من  أكثر  بوك  الفيس  لتصفح  (أميل  الثالث  الترتيب   
ترجيحية   على  164بنقاط  بالدخول  العوملة  سلبيات  (أكتشف  الرابع  الترتيب  يف  ثم   ،

ترجيحية   بنقاط  بوك)  على  136,2الفيس  (أدخل  اخلامس  الترتيب  يف  جاء  بينما   ،
، ثم ينمي الفيس بوك لدي 128,8ة  ادة مستوى ثقافتي) بنقاط ترجيحيالفيس بوك لزي

، يليه يف الترتيب السابع (أّثر الفيس بوك سلبًيا 127,2ثقافة احلوار بنقاط ترجيحية  
ترجيحية   بنقاط  حتصيلي)  ومستوى  دراستي  الترتيب  126,7على  على  حصل  وقد   ،

ع  للحصول  أساسي  كمصدر  بوك  الفيس  على  (أعتمد  بنقاط  الثامن  املعلومات)  لى 
من  123,8ترجيحية   الصحية  ثقافتي  على  (أحصل  التاسع  الترتيب  يف  جاء  بينما   ،

ترجيحية   بنقاط  بوك)  اإلجنليزية)  111الفيس  باللغة  اآلخرين  مع  (أتواصل  وأخيًرا   ،
 .106,7بنقاط ترجيحية 

  *اجتاهات الشباب املصري نحو (القيم االقتصادية) على الفيس بوك.
  حو (القيم االقتصادية) على الفيس بوك.اجتاهات الشباب املصري ن  ) يوضح11جدول (

  درجة املوافقة 
 العبارة

النقاط   معارض   محايد  موافق 
 %  ك %  ك % ك  الترجيحية 

 189.8 91 182 5.5 11 3.5  7  أقوم بعمل شركات وهمية على الفيس بوك جلمع األموال 
أشتري من مواقع على الفيس بوك ببطاقات مصرفية  

 189.7 91 182 4 8 5  10 مزيفة 

 186.8 89 178 4.5 9 6.5  13 لي الفيس بوك نافذة جديدة للبحث عن عمل  فتح
وق كثيًرا من مواقع للتسوق على الفيس بوك أشياء  أتس

 171.2 74 148 17.5 35 8.5  17 غير ضرورية 

الفيس بوك احلصول على ماركات وسلع يصعب احلصول  سهل
 147.7 28 56 15 30 57  114 عليها بالطرق التقليدية 

خدم الفيس بوك يف تسويق مشروعي التجاري املوجود  أست
 115.3 57.5 115 8 16 34.5  69 على أرض الواقع 

 94.5 76.5 153 3.5 7 20  40 أقوم بعمل إعالنات على الفيس بوك مقابل أجر مادي 
 89.2 79 158 5.5 11 15.5  31 م ببيع حسابي على الفيس بوك كل فترة ألتربح منه أقو

الربح من خالل عمل فيديوهات متنوعة على  أحصل على 
 87.3 81.5 163 4 8 14.5  29 الفيس بوك 

 75.3 84.5 169 12 24 3.5  7 لك متجًرا إلكترونًيا على الفيس بوك أتربح منه أمت
   200 جملة من أجابوا
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أن (أقوم بعمل شركات وهمية على الفيس بوك    ) إلى 11تشير بيانات اجلدول السابق(
حيث حصلت (معارض)    189,8ل) جاء يف الترتيب األول بنقاط ترجيحية  جلمع األموا

%، وقد يرجع السبب يف ذلك إلى أن الشباب املصري  91) بنسبة  182على أعلى تكرار(
متدين   الراد   ويخشى بطبعه  القانوني  العقاب  من  إلى خوفه  إضافة  هو حرام،  ملن  ما  ع 

مو  من  (أشتري  الثاني  الترتيب  يف  جاء  بينما  ببطاقات  يخطئ،  بوك  الفيس  على  اقع 
، وحصل على الترتيب الثالث (فتح لي الفيس 189,7مصرفية مزيفة) بنقاط ترجيحية  

ترجيحية   بنقاط  عمل)  عن  للبحث  جديدة  نافذة  من 186,8بوك  كثيًرا  (أتسوق  ثم   ،
غ أشياء  بوك  الفيس  على  للتسوق  ترجيحية  مواقع  بنقاط  ضرورية)  يف   171,2ير 

حني حصل على الترتيب اخلامس (سّهل الفيس بوك احلصول على    الترتيب الرابع، يف
، وجاء 147,7ماركات وسلع يصعب احلصول عليها بالطرق التقليدية) بنقاط ترجيحية  

يف الترتيب السادس (أستخدم الفيس بوك يف تسويق مشروعي التجاري اخلاص املوجود  
ترجيحية  ع بنقاط  الواقع)  أرض  السا115,3لى  الترتيب  ويف  بعمل ،  (أقوم  جاء  بع 

 . 94,5إعالنات على الفيس بوك مقابل أجر مادي) بنقاط ترجيحية 

  القيمة التجميعية للتغيرات القيمية  
  ) يوضح القيمة التجميعية للتغيرات القيمية 12جدول (

  درجة املوافقة 
  التغييرات القيمية 

  معارض   محايد   موافق 
 % ك ك  ك %  ك

 33.7 675 19.9 397 46.4  928  م األخالقية القي
 22.7 456 24.9 497 52.4 1047 االجتماعية القيم

 44.8 896 30.2 604 25.0 500 األسرية  القيم
 15.6 312 43.9 878 40.5 810 الثقافية القيم

 66.4 1322 8.0 159 25.6  509 االقتصادية  القيم
 36.6 3661 25.4 2535 38.0  3794 القيمة التجميعية للتغيرات القيمية 

) السابق  اجلدول  بيانات  الترتيب  12تشير  على  حصلت  االجتماعية)  (القيم  أن  إلى   (
للقيم بنسبة   التجميعية  القيمة  بينما جاءت 52,4األول من حيث  % لالختيار (موافق)، 

الترتيب   يف  األخالقية)  بنسبة  (القيم  فقد حصلت  46,4الثاني  الثالث  الترتيب  أما   ،%
بنسبة الثقافية)  (القيم  الترتيب 40,5  عليه  يف  االقتصادية)  (القيم  جاءت  حني  يف   ،%

%، 25%، وقد حصلت (القيم األسرية) على الترتيب اخلامس بنسبة  25,6الرابع بنسبة  
 الترتيب األول (القيم وقد اختلف ترتيب القيم من حيث االختيار (محايد)؛ حيث جاء يف

%، 30,2القيم األسرية) بنسبة  %، بينما جاء يف الترتيب الثاني ( 43,9الثقافية) بنسبة  
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بنسبة   االجتماعية)  (القيم  الثالث  الترتيب  على  حصل  حني  الترتيب  24,9يف  ويف   ،%
بنسبة   األخالقية)  (القيم  االقتصادية)  19,9الرابع  (القيم  اخلامس  الترتيب  ويف   ،%

على  8بة  بنس االقتصادية)  (القيم  حصلت  فقد  (معارض)  لالختيار  بالنسبة  أما   ،%
 %.15,6%، و(القيم الثقافية) يف الترتيب األخير بنسبة 66,4األول بنسبة  الترتيب

  .نتائج اختبارات فروض الدراسة  
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصـائية بـني كثافـة اسـتخدام الشـباب   الفــرض األول:

ــة  ــة (االجتماعيـ ــرات القيميـ ــوك والتغيـ ــيس بـ ــرية  –للفـ ــة  –األسـ ــة  –األخالقيـ –الثقافيـ

  ية).االقتصاد
  القيمية  *االرتباط اخلطي بني كثافة استخدام الفيس بوك والتغيرات

خدام الشباب املصري للفيس بوك والتغيرات  ) يوضح االرتباط اخلطي بني كثافة است13جدول (

  القيمية. 

  كثافة االستخدام         
   

  التغيرات القيمية 

كثافة استخدام الشباب ملواقع التواصل االجتماعي  
  وك) (الفيس ب

  مستوى املعنوية   قيمة بيرسون 

  دال إحصائًيا0.010  0.182  القيم االجتماعية
  إحصائًيادال  0.01  0.329 القيم األسرية 

  دال إحصائًيا 0.013  0.175 القيم األخالقية 
  دال إحصائًيا 0.007  0.192 القيم الثقافية

  دال إحصائًيا 0.01  0.288 القيم االقتصادية 

اجلد بيانات  (تشير  السابق  كثافة  13ول  بني  ضعيفة  ارتباطية  عالقة  وجود  إلى   (
والتغيرات   بوك  للفيس  املصري  الشباب  حيث  استخدام  االجتماعية)؛  (القيم  القيمية 

بيرسون   قيمة  معنوية    0,182كانت  مستوى  عند  إحصائًيا  دالة  و(القيم 0,05وهي   ،
ا عند مستوى معنوية  وهي دالة إحصائيً   0,175األخالقية)؛ حيث كانت قيمة بيرسون  

بيرسون  0,05 قيمة  كانت  الثقافية)؛ حيث  و(القيم  عند   0,192،  إحصائًيا  دالة  وهي 
معنوية  مستو بيرسون  0,01ى  قيمة  كانت  حيث  االقتصادية)؛  و(القيم  وهي   0,288، 

معنوية   مستوى  عند  إحصائًيا  بني  0,01دالة  متوسطة  ارتباطية  عالقة  توجد  بينما   ،
القيم األسرية؛ حيث كانت قيمة بيرسون  واب املصري للفيس بوك  كثافة استخدام الشب

 .0,01معنوية وهي دالة إحصائًيا عند مستوى  0,329
كثافة  سبق  مما   بني  ضعيفة  ارتباطية  عالقة  توجد  حيث  كلًيا؛  األول  الفرض  حتقق 

والثقافية،  (األخالقية،  القيم  من  كل  يف  بوك  للفيس  املصري  الشباب  استخدام 
 ة، واالقتصادية)، بينما توجد عالقة ارتباطية متوسطة للقيم األسرية.  واالجتماعي
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ذات داللـــة إحصـــائية بـــني كثافـــة اســـتخدام الشـــباب املصـــري توجـــد فـــروق  الفـــرض الثـــاني:
  للفيس بوك باختالف املتغيرات الدميوجرافية (النوع ــ الفئات العمرية ــ مستوى الدخل).

 ) النوع:1(

  يف كثافة استخدام الشباب املصري للفيس بوك باختالف النوع ) يوضح الفروق14جدول (

املتوسط  العدد  املجموعات   املتغيرات
 احلسابي

االنحراف 
 املعياري 

 قيمة 
 مستوى املعنوية  د.ح ت

 1.94 6.73  100 ذكر  2. س 1س
غير دال  0.404 198 0.836

 1.95 6.50  100 أنثى إحصائًيا 

) إلى أنه ال توجد فروق دالة إحصائًيا بني الذكور  14تشير بيانات اجلدول السابق (  
(ت)   قيمة  كانت  بوك؛ حيث  للفيس  املصري  الشباب  استخدام  كثافة  من حيث  واإلناث 

عند    0,836 إحصائًيا  دالة  غير  ثقة    0,05معنوية    مستوىوهي  وقد 95ودرجة   ،%
الشباب   اهتمام  إلى  ذلك  السبب يف  وحرصهم  يرجع  بالتكنولوجيا  اجلنسني  الدائم  من 

 على مواكبتها والتعرف عليها.
  ) الفئات العمرية:2( 

  باختالف الفئات العمرية  املصري للفيس بوك ) الفروق يف كثافة استخدام الشباب15(جدول

املتوسط  العدد  املجموعات   املتغيرات
 احلسابي

االنحراف 
 املعياري 

 قيمة 
املعنوية مستوى  د.ح ت  

كثافة استخدام الشباب 
صل االجتماعي  ملواقع التوا

 (الفيس بوك) 

  25-19ــ من  1
 2.23 106  106 سنه 

دال   0.030 198 2.191
  40: 26ــ من  2 إحصائًيا 

 2.47 94  94 سنه 

) إلى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني كثافة  15تشير بيانات اجلدول السابق (
 40  -26سنة/    25-19الشباب املصري للفيس بوك والفئات العمرية (من  استخدام  

 0,05وهي دالة عند مستوى معنوية    2,191سنة)؛ حيث بلغت حيث بلغت قيمة (ف)  
، وقد يرجع  106سنة) حيث بلغ املتوسط احلسابي    25  -19لصالح الفئة العمرية من (

متع الشباب فيها باحلرية والبعد السبب يف ذلك إلى أن هذه املرحلة العمرية ال يزال يت 
و احلياة  ضغوطات  وسائل عن  الستخدام  الوقت  من  كثيًرا  ميتلك  لذلك  مسئولياتها؛ 

 التواصل االجتماعي خاصة الفيس بوك.  
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  املهنة. ) 3(
  املهنة يوضح الفروق يف كثافة استخدام الشباب املصري للفيس بوك باختالف )16جدول (

املتوسط  العدد  املهنة املتغيرات 
 احلسابي

االنحراف  
 املعياري

 درجة احلرية 
بني   مستوى املعنوية  قيمة ف 

 املجموعات 
داخل  

 املجموعات 

كثافة 
استخدام  

الشباب ملواقع 
التواصل  

االجتماعي  
 (الفيس بوك) 

 1.92 6.36  94  ــ طالب  1

دال  0.01  15.547  196 3
  إحصائًيا

 2.41 5.28  36  ــ موظف حكومي  2
 0.54 7.68  31 ــ موظف قطاع خاص 3

 1.16 7.62  39 ـــ أعمال حرة  4

) إلى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف كثافة  16تشير بيانات اجلدول السابق (  

 15,547استخدام الشباب املصري للفيس بوك باختالف املهنة؛ حيث بلغت قيمة (ف)  

 %.  99ودرجة ثقة  0,01وهي دالة إحصائًيا عند مستوى معنوية  

  هنةلبحثية يف متغير امل* داللة الفروق بني املجموعات ا
  ) يوضح داللة الفروق بني املجموعات البحثية يف متغير املهنة17جدول (

الفروق بني   الفئة املقارنة   املهنة
 مستوى املعنوية  املتوسطات 

 ــ طالب  1
  دال إحصائًيا  0.002  *  1.08392 ــ موظف حكومي  2

  دال إحصائًيا  0.01  *  - 1.31572 ــ موظف قطاع خاص 3

  دال إحصائًيا  0.01  *  - 1.25368 ـــ أعمال حرة  4

 2 ــ موظف حكومي 
  دال إحصائًيا  0.002  *  -1.08392 ــ طالب  1

  دال إحصائًيا  0.01  *  - 2.39964 ــ موظف قطاع خاص 3

  دال إحصائًيا  0.01  *  - 2.33761 ـــ أعمال حرة  4

) السابق  اجلدول  من  إحصائيً 17يتضح  دالة  فروق  توجد  أنه  كثافة  )  يف  استخدام ا 
الشباب املصري للفيس بوك) بني الطالب واملوظف احلكومي لصالح الطالب؛ حيث بلغ  

احلسابي   ليس 6,36املتوسط  احلكومي  املوظف  أن  إلى  ذلك  يف  السبب  يرجع  وقد   ،
للفيس بوك؛ ألنه غالًبا ما يكون لديه عمل آخر   املكثف  الكايف لالستخدام  الوقت  لديه 

ان بعد  به  العمل  يقوم  من    احلكوميتهاء  مرهًقا  يعود  أنه  أو  املعيشية،  احتياجاته  ليسد 
عملة؛ لذلك ال ميتك الوقت الكايف لالستخدام املتزايد لوسائل التواصل االجتماعي، كما 
موظف   لصالح  اخلاص  القطاع  وموظف  الطالب  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

حسابي   مبتوسط  اخلاص  يرجع 7,68القطاع  وقد  ذ   ،  يف  موظف  السبب  أن  إلى  لك 
القطاع اخلاص غالًبا ما يكون لدية كثيًرا من الوقت والدخل املادي الذي يجعله يستخدم  
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بني   كذلك  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وتوجد  دائم،  بشكل  االجتماعي  التواصل  وسائل 
 .7,62الطالب وموظف األعمال احلرة لصالح موظف األعمال احلرة مبتوسط حسابي 

ت ذاكما  فروق  اخلاص وجد  القطاع  وموظف  احلكومي  املوظف  بني  إحصائية  داللة  ت 
، وبني املوظف احلكومي وموظف  7,68لصالح موظف القطاع اخلاص مبتوسط حسابي  

  .7,62األعمال احلرة لصالح موظف األعمال احلرة مبتوسط حسابي 

   الفروق يف كثافة استخدام الشباب املصري للفيس بوك باختالف مستوى
  دخل ال
  بوك باختالف مستوى الدخل للفيس ) يوضح الفروق يف كثافة استخدام الشباب املصري18 (جدول

املتوسط  العدد  املجموعات   املتغيرات
 احلسابي

االنحراف 
 املعياري 

 قيمة 
 مستوى املعنوية  د.ح ت

كثافة استخدام الشباب 
ملواقع التواصل االجتماعي  

 (الفيس بوك) 

ــ مستوى دخل   1
 0.68 2.69  35 منخفض

دال   0.007 189 2.714
ــ مستوى دخل   2 إحصائًيا 

 0.77 2.30  156 متوسط

(فئة مستوى دخل مرتفع) نظًرا مستوى الدخل) مبحوثني من التحليل اإلحصائي يف متغير املستوى ( 9** مت استبعاد عدد  
 0لعدم مالءمة هذا العدد للتحليل اإلحصائي الكمي

ا   اجلدول  بيانات  (تشير  كثافة  18لسابق  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  إلى   (
الدخل؛ حيث بلغت قيمة (ت)    مستوىاستخدام الشباب املصري للفيس بوك باختالف  

معنوية    2,714 مستوى  عند  إحصائًيا  دالة  الدخل 0,001وهي  مستوي  لصالح   ،
  .2,69املنخفض؛ حيث بلغ املتوسط احلسابي  

زئًيا؛ حيث ال توجد فروق بني الذكور واإلناث يف كثافة  مما سبق يتحقق الفرض الثاني ج
استخدام الفيس بوك، بينما توجد فروق يف كثافة استخدام الشباب املصري للفيس بوك  

العمرية   الفئة  لصالح  العمرية  للفئة  يف  25  -19(  من بالنسبة  فروق  توجد  كما  سنة،   (
امل الشباب  استخدام  املهنكثافة  متغير  يف  بوك  للفيس  واملوظف  صري  الطالب  (بني  ة 

موظف  لصالح  اخلاص  القطاع  وموظف  الطالب  و(بني  الطالب)،  لصالح  احلكومي 
موظف   لصالح  احلكومي  واملوظف  اخلاص  القطاع  موظف  و(بني  اخلاص)،  القطاع 
يف   بوك  للفيس  املصري  الشباب  استخدام  كثافة  يف  فروق  توجد  كما  اخلاص)،  القطاع 

 الدخل املنخفض.  تغير مستوي الدخل لصالح مستوىم
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توجد فروق ذات داللة إحصائية يف التغيرات القيمية التي  الفرض الثالث: 
أسهم بها الفيس بوك باختالف املتغيرات الدميوجرافية (النوع ــ الفئات  

  العمرية ــ مستوى الدخل). 
  

  ) النوع:1( 
  بها الفيس بوك باختالف النوع.*الفروق يف التغيرات القيمية التي أسهم 

 باختالف النوعالتغيرات القيمية التي أسهم بها الفيس بوك الفروق يف ) يوضح 19(جدول

املتوسط   العدد املجموعات  التغييرات القيمية 
 احلسابي

االنحراف  
 املعياري 

 قيمة
 مستوى املعنوية  ت

 2.22 25.65  100 ذكر  القيم األخالقية 
 إحصائًيا غير دال 0.586 0.546

 2.19 25.82  100 أنثى

 2.28 24.43  100 ذكر  االجتماعية 
 غير دال إحصائًيا 0.782 0.277

 2.31 24.34  100 أنثى

 3.14 23.31  100 ذكر  القيم األسرية
 غير دال إحصائًيا 0.523 0.640

 3.48 23.01  100 أنثى

 2.63 23.26  100 ذكر  القيم الثقافية
 غير دال إحصائًيا 0.786 0.272

 3.06 23.15  100 أنثى

 3.99 21.53  100 ذكر  القيم االقتصادية
 دال إحصائًيا  0.01 4.210

 1.95 19.66  100 أنثى

 لكل مجموعة  198درجة احلرية = 

بيانات   (  اجلدولتشير  الذكور  19السابق  بني  إحصائًيا  دالة  فروق  توجد  ال  أنه  إلى   (
  التغيرات القيمية التي أسهم بها الفيس بوك يف كل من: واإلناث يف 

(ت)   قيمة  بلغت  حيث  األخالقية؛  القيم  مستوى  0,546أوًال:  عند  دالة  غير  وهي   ،
  .0,05معنوية 

القيم   (ت)  االجتماعيةثانًيا:  قيمة  بلغت  حيث  مستوى  0,277؛  عند  دالة  غير  وهي   ،
  0,05معنوية 

، وهي غير دالة عند مستوى معنوية  0,640مة (ت)  ؛ حيث بلغت قياألسريةثالًثا: القيم  
0,05.  

، وهي غير دالة عند مستوى معنوية  0,786؛ حيث بلغت قيمة (ت)  الثقافيةابًعا: القيم  ر
0,05.  

يرجع   على    السببوقد  دائًما  يحرص  اجلنسني  من  املصري  الشباب  أن  إلى  ذلك  يف 
أنواعها (أخالقية   بالقيم باختالف  ثقافية)، حيث إن   –أسرية    –اجتماعية    –التمسك 

يه  أو  يخص  ال  بالقيم  يهم  التمسك  بل  أخرى؛  دون  املجتمع  يف  معينة  فئة  أو  نوًعا  م 
  املجتمع ككل. 
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القيمية (القيم   هناكيف حني أن   التغيرات  فروًقا دالة إحصائًيا بني الذكور واإلناث يف 
، وهي دالة عند 4,210(ت)  االقتصادية) التي أسهم بها الفيس بوك؛ حيث بلغت قيمة  

، وقد يرجع  21,53لغ املتوسط احلسابي  ب   حيثلصالح الذكور؛    0,05مستوى معنوية  
الدخل االقتصادي لألسرة؛ لذلك  املسؤول األول عن  الذكر هو  أن  إلى  السبب يف ذلك 

  فهو الذي يبحث دائًما عن مصدر للدخل.

  ) الفئات العمرية.2(
  القيمية التي أسهم بها الفيس بوك باختالف الفئات العمرية *الفروق يف التغيرات 

  باختالف الفئات العمرية التغيرات القيمية التي أسهم بها الفيس بوكلفروق يف ا) يوضح 20جدول(

املتوسط   العدد املجموعات  التغييرات القيمية 
 احلسابي

االنحراف  
 املعياري 

 قيمة
 مستوى املعنوية  ت

 2.35 25.55  106 سنة 25-19ــ من  1 األخالقية القيم 
غير دال 0.200 1.286

 2.00 25.95  94 سنة  40: 26ــ من  2 إحصائًيا 

 2.19 23.96  106 سنة 25-19ــ من  1 القيم االجتماعية
دال   0.005 2.821

 2.31 24.86  94 سنة  40: 26ــ من  2 إحصائًيا 

 3.52 22.50  106 سنة 25-19ــ من  1 القيم األسرية 
دال   0.003 3.055

 2.90 23.90  94 سنة  40: 26ــ من  2 إحصائًيا 

 3.05 23.08  106 سنة 25-19ــ من  1 لثقافيةالقيم ا
غير دال 0.496 0.682

 2.61 23.35  94 سنة  40: 26ــ من  2 إحصائًيا 

 2.24 19.23  106 سنة 25-19ــ من  1 القيم االقتصادية 
 دال إحصائًيا 0.01 7.002

 3.56 22.14  94 سنة  40: 26ــ من  2

 لكل مجموعة  198درجة احلرية =  

السابق (تشير   التغيرات  20بيانات اجلدول  دالة إحصائًيا يف  توجد فروق  أنه ال  إلى   (
  القيمية التي أسهم بها الفيس بوك باختالف الفئات العمرية يف كل من:

، وهي غير دالة عند مستوى معنوية  1,286األخالقية؛ حيت بلغت قيمة (ت)  القيم   -
0,05.  

وهي غير دالة عند مستوى معنوية    ،0,682القيم الثقافية؛ حيث بلغت قيمة (ت)   -
0,05. 

 بينما توجد فروق دالة إحصائًيا يف التغيرات القيمية التي أسهم بها الفيس بوك يف: 
حيث   - االجتماعية؛  (ت)  القيم  قيمة  معنوية  2,821بلغت  مستوى  عند  دالة  وهي   ،

من    0,05 العمرية  الفئة  حسابي    40  -26لصالح  مبتوسط  وقد 24,86سنة   ،
ب يف ذلك إلى أن هذه الفئة العمرية مرت بعديد من التجارب واخلبرات يرجع السب

واألعراف   والتقاليد  بالعادات  وتتمسك  صحيح  بشكل  املجتمع  تفهم  جتعلها  التي 
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للوسائل الس األمثل  واالستخدام  السليم  االنفتاح  مع  املجتمع،  يرتضيها  التي  ليمة 
  اعي.التكنولوجيا احلديثة، ومنها وسائل التواصل االجتم

  0,01، وهي دالة عند مستوى معنوية  3,055القيم األسرية؛ حيث بلغت قيمة (ت)   -
  .23,90سنة مبتوسط حسابي  40 -26لصالح الفئة العمرية من 

ا - (ت)  القيم  قيمة  بلغت  معنوية  7.002القتصادية؛ حيث  مستوى  عند  دالة  وهي   ،
من    0,01 العمرية  الفئة  حسابي    40-26لصالح  مبتوسط  وقد   ،22,14سنة 

العملية   احلياة  على  املقبلة  هي  العمرية  الفئة  هذه  أن  إلى  ذلك  يف  السبب  يرجع 
لزي املتاحة  الفرص  كل  يف  البحث  من  لها  بد  ال  لذلك  الدخل ومتطلباتها؛  ادة 

  االقتصادي، خاصة احلديث منها.
  املهنة. ) 3( 

  الفروق يف التغيرات القيمية التي أسهم بها الفيس بوك باختالف املهنة *
 باختالف املهنة التغيرات القيمية التي أسهم بها الفيس بوك الفروق يف ) يوضح 21جدول)

التغييرات  
املتوسط   العدد املهنة  القيمية

 احلسابي
االنحراف  

 مستوى املعنوية  قيمة ف املعياري 

 القيم األخالقية 

 2.27 25.70  94 ــ طالب  1

غير دال 0.523 0.750
 إحصائًيا 

 2.02 26.17  36 ظف حكوميــ مو 2
 2.24 25.74  31 ــ موظف قطاع خاص  3
 2.17 25.41  39 ـــ أعمال حرة  4

القيم 
 االجتماعية 

 2.15 23.97  94 طالب ــ  1

دال   0.01 7.341
 إحصائًيا 

 2.63 23.72  36 ــ موظف حكومي 2
 2.29 24.74  31 ــ موظف قطاع خاص  3
 1.69 25.72  39 ـــ أعمال حرة  4

 القيم األسرية 

 3.39 22.38  94 ــ طالب  1

دال   0.012 3.743
 إحصائًيا 

 3.35 24.14  36 ــ موظف حكومي 2
 3.67 23.35  31 ــ موظف قطاع خاص  3
 2.28 23.97  39 ـــ أعمال حرة  4

 القيم الثقافية

 2.89 23.00  94 ــ طالب  1

غير دال 0.185 1.626
 ا إحصائيً 

 3.01 24.14  36 ــ موظف حكومي 2
 3.10 22.87  31 ــ موظف قطاع خاص  3
 2.27 23.10  39 ـــ أعمال حرة  4

القيم 
 االقتصادية 

 2.13 19.01  94 ــ طالب  1

دال   0.01 53.802
 إحصائًيا 

 1.46 20.03  36 ــ موظف حكومي 2
 2.07 20.68  31 ــ موظف قطاع خاص  3
 3.77 24.87  39 ـــ أعمال حرة  4

   3* درجات احلرية باجلدول بني املجموعات   = 
  196* درجات احلرية باجلدول داخل املجموعات =  
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-  ) السابق  اجلدول  بيانات  التي  21تشير  القيمية  التغيرات  يف  فروق  توجد  أنه  إلى   (
  أسهم بها الفيس بوك باختالف املهنة يف كل من:

االجتم  - بلغت قيمة (ف)  القيم  دالة إحصائًيا عند مستوى  7,341اعية؛ حيث  ، وهي 
  %.99ودرجة ثقة   0,01معنوية 

(ف)    - قيمة  بلغت  حيث  األسرية؛  مستوى  3,743القيم  عند  إحصائًيا  دالة  وهي   ،
 %.95ودرجة ثقة   0,05معنوية 

  ، وهي دالة إحصائًيا عند مستوى 53,802القيم االقتصادية؛ حيث بلغت قيمة (ف)    -
 %. 99ودرجة ثقة   0,01معنوية 

بينما ال توجد فروق يف التغيرات القيمية التي أسهم بها الفيس بوك باختالف املهنة    -
 يف كل من: 

، وهي غير دالة إحصائًيا عند مستوى  0,750القيم األخالقية؛ حيث بلغت قيمة (ف)    -
    0,05معنوية 

وى  ير دالة إحصائًيا عند مست ، وهي غ1,626القيم الثقافية؛ حيث بلغت قيمة (ف)    -
 .0,05معنوية 

  داللة الفروق بني املجموعات البحثية يف متغير القيم األسرية  *
  داللة الفروق بني املجموعات البحثية يف متغير القيم األسريةيوضح  )22جدول (

الفروق بني   الفئة املقارنة   املهنة
 مستوى املعنوية  املتوسطات 

 ــ طالب  1
  غير دال إحصائًيا0.567  0.24586 ي ــ موظف حكوم 2
  غير دال إحصائًيا0.089  -  0.77385 ــ موظف قطاع خاص 3
  دال إحصائًيا  0.01  *  - 1.74986 ـــ أعمال حرة  4

 2 ــ موظف حكومي 
  غير دال إحصائًيا0.567  -  0.24586 ــ طالب  1
  غير دال إحصائًيا0.059  -  1.01971 ــ موظف قطاع خاص 3
  دال إحصائًيا  0.01 *  - 1.99573 ال حرة ـــ أعم 4

توجد فروق دالة إحصائًيا يف متغير القيم   ) إلى أنه22تشير بيانات اجلدول السابق (  
 األسرية  

  بني كل من: 
% لصالح 99ودرجة ثقة  0,01الطالب وموظف األعمال احلرة عند مستوى معنوية  -

  موظف  
 .23,97األعمال احلرة؛ حيث بلغ املتوسط احلسابي  -
%  99ودرجة ثقة    0,01موظف حكومي وموظف األعمال احلرة عند مستوى معنوية   -

 .24,14لصالح املوظف احلكومي؛ حيث بلغ املتوسط احلسابي 
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  روق دالة إحصائًيا يف متغير القيم األسرية بني: بينما ال توجد ف -
املعنوية   - مستوى  بلغ  حيث  احلكومي؛  واملوظف  دالة    0,567الطالب  غير  وهي 

  .0,05ا عند مستوى معنوية إحصائيً 
وهي غير دالة    0,089الطالب وموظف القطاع اخلاص؛ حيث بلغ مستوى املعنوية   -

 .0,05إحصائًيا عند مستوى معنوية 
املعنوية  املوظف احل   - بلغ مستوى  القطاع اخلاص؛ حيث  وهي   0,059كومي وموظف 

 .0,05غير دالة إحصائًيا عند مستوى معنوية  
  وعات البحثية يف متغير القيم األخالقية* الفروق بني املجم

  داللة الفروق بني املجموعات البحثية يف متغير القيم األخالقيةيوضح  )23جدول (

الفروق بني   املقارنة الفئة   املهنة
 مستوى املعنوية  املتوسطات 

 ــ طالب  1
  دال إحصائًيا  0.006  *  -1.75591 ــ موظف حكومي  2
  غير دال إحصائًيا0.150  -  0.97186 ــ موظف قطاع خاص 3
  دال إحصائًيا  0.011 *  - 1.59138 ـــ أعمال حرة  4

 ) السابق  بيانات اجلدول  دالة إحصائًيا بني  23تشير  أنه توجد فروق  إلى  املجموعات ) 
 البحثية يف متغير القيم األخالقية يف كل من:  

املوظف % لصالح  99ودرجة ثقة    0,01طالب وموظف حكومي عند مستوى معنوية   -5
  . 26,17احلكومي؛ حيث بلغ املتوسط احلسابي  

عند   -6 حرة  أعمال  وموظف  معنوية  طالب  ثقة    0,05مستوى  لصالح  95ودرجة   %
 .25,70الطالب؛ حيث بلغ املتوسط احلسابي 

بينما ال توجد فروق دالة إحصائًيا بني املجموعات البحثية يف متغير القيم األخالقية بني  
وهي قيمة غير دالة    0.150اص؛ حيث بلغ مستوى املعنوية  الطالب وموظف القطاع اخل

 .0,05نوية إحصائًيا عند مستوى مع
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  * الفروق بني املجموعات البحثية يف متغير القيم االقتصادية  
  داللة الفروق بني املجموعات البحثية يف متغير القيم االقتصاديةيوضح  )24جدول (

الفروق بني   الفئة املقارنة   املهنة
 مستوى املعنوية  طات املتوس

 ــ طالب  1
  إحصائًيا دال  0.035  *  - 1.01714 ــ موظف حكومي  2
  دال إحصائًيا  0.01  *  -1.66678 ــ موظف قطاع خاص 3
*  - 5.86116 ـــ أعمال حرة  4   دال إحصائًيا  0.01 

 2 ــ موظف حكومي 
 دال إحصائًيا  0.035  *  1.01714 ــ طالب  1
  غير دال إحصائًيا0.279  - 0.64964 ــ موظف قطاع خاص 3
  إحصائًيا دال  0.01 *  - 4.84402 ـــ أعمال حرة  4

 3 ــ موظف قطاع خاص
  دال إحصائًيا  0.01  *  1.66678 ــ طالب  1
  غير دال إحصائًيا0.279  0.64964 ــ موظف حكومي  2
  دال إحصائًيا  0.01 *  - 4.19438 ـــ أعمال حرة  4

فروق دالة إحصائًيا بني املجموعات ) إلى أنه توجد  24ق (تشير بيانات اجلدول الساب  
 البحثية يف متغير القيم االقتصادية بني كل من:

معنوية  - مستوى  عند  حكومي  وموظف  ثقة    0,05طالب  املوظف  95ودرجة  لصالح   %
  . 20,03احلكومي؛ حيث بلغ املتوسط احلسابي  

% لصاح موظف  99ة  ودرجة ثق   0,01طالب وموظف قطاع خاص عند مستوى معنوية  -
 .20,68 القطاع اخلاص؛ حيث بلغ املتوسط احلسابي

% لصالح موظف أعمال 99ودرجة ثقة    0,01طالب وأعمال حرة عند مستوى معنوية  -
 .24,87حرة؛ حيث بلغ املتوسط احلسابي 

معنوية  - مستوى  عند  حرة  أعمال  وموظف  حكومي  ثقة    0,01موظف  % 99ودرجة 
 .24,87بلغ املتوسط احلسابي لصالح األعمال احلرة؛ حيث 

% 99ودرجة ثقة    0,01حرة عند مستوى معنوية    موظف قطاع خاص وموظف أعمال-
 .24,87لصالح األعمال احلرة؛ حيث بلغ املتوسط احلسابي 

بينما ال توجد فروق دالة إحصائًيا بني املجموعات البحثية يف متغير القيم االقتصادية بني  
  كل من:  

يمة ، وهي ق 0,279وظف القطاع اخلاص؛ حيث بلغ مستوى املعنوية  املوظف احلكومي وم
 .0,05غير دالة إحصائًيا عند مستوى معنوية  
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 *التغيرات القيمية التي أسهم بها الفيس بوك باختالف مستوى الدخل
  باختالف مستوى الدخلالتغيرات القيمية التي أسهم بها الفيس بوك الفروق يف ) يوضح 25(جدول 

املتوسط   العدد املجموعات  القيمية التغييرات 
 احلسابي

االنحراف  
 املعياري 

 قيمة
 مستوى املعنوية  ت

 القيم األخالقية 

ــمستوى دخل  1
 2.17 25.80  35  منخفض 

غير دال 0.878 0.153
ــ مستوى دخل  2 إحصائًيا 

 2.19 25.74  156 متوسط 

 القيم االجتماعية

ــمستوى دخل  1
 2.31 24.69  35 منخفض 

غير دال 0.447 0.762
دخل ــ مستوى  2 إحصائًيا 

 2.29 24.36  156 متوسط 

 القيم األسرية 

ــمستوى دخل  1
 2.32 23.71  35 منخفض 

غير دال 0.239 1.181
ــ مستوى دخل  2 إحصائًيا 

 3.44 22.99  156 متوسط 

 القيم الثقافية

ـمستوى دخل   1
 2.21 23.37  35 منخفض 

غير دال 0.661 0.439
ــ مستوى دخل  2 إحصائًيا 

 2.92 23.14  156 متوسط 

 القيم االقتصادية 

ــمستوى دخل  1
 4.51 23.23  35 منخفض 

 دال إحصائًيا 0.01 5.416
ــ مستوى دخل  2

 2.69 20.09  156 متوسط 
نظًرا  (فئة مستوى دخل مرتفع)مستوى الدخل مبحوثني من التحليل اإلحصائي يف متغير املستوى  9** مت استبعاد عدد  

 0لعدم مالءمة هذا العدد للتحليل اإلحصائي الكمي
  لكل مجموعة  189* درجة احلرية =       

) إلى أنه ال توجد فروق دالة إحصائًيا يف التغيرات  25تشير بيانات اجلدول السابق (  
(األخالقية   القيم  يف  الدخل  مستوى  باختالف  بوك  الفيس  بها  أسهم  التي   –القيمية 

الثقافية)، بينما توجد فروق دالة إحصائًيا يف القيم االقتصادية    –األسرية    –االجتماعية  
املخ املستويات  معنوية  بني  مستوى  عند  للدخل  ثقة    0,01تلفة  لصالح  99ودرجة   %

  . 23,23مستوي الدخل املنخفض؛ حيث بلغ املتوسط احلسابي  
إحص - دالة  فروق  توجد  ال  حيث  جزئًيا؛  الثالث  الفرض  يتحقق  سبق  بني  مما  ائًيا 

(القيم   من  كل  يف  بوك  الفيس  بها  أسهم  التي  القيمية  التغيرات  يف  واإلناث  الذكور 
بني   إحصائًيا  دالة  فروق  توجد  بينما  الثقافية)،  والقيم  األسرية،  والقيم  األخالقية، 

ية لصالح الذكور، أما بالنسبة للفئات العمرية فال الذكور واإلناث يف القيم االقتصاد
لة إحصائًيا يف التغيرات القيمية للقيم (األخالقية، والثقافية)، بينما توجد فروق دا 
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توجد فروق دالة إحصائًيا يف القيم (االجتماعية، واألسرية، واالقتصادية)، يف حني ال 
الفي بها  أسهم  التي  القيمية  التغيرات  فروق يف  كل توجد  املهنة يف  باختالف  بوك  س 

االقتصادية)، بينما توجد فروق دالة إحصائًيا يف من القيم (االجتماعية، واألسرية، و
  القيم (األخالقية، والثقافية). 

  املعاجلة اإلحصائية للبيانات:
إلى احلاسب    -بعد ترميزها-بعد االنتهاء من جمع بيانات الدراسة، مت إدخالها    

معا جرت  ثم  برنامج اآللي،  باستخدام  اإلحصائية  النتائج  واستخراج  وحتليلها  جلتها 
 Statisticalاختصاراً لـ:    SPSSحلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية" واملعروف باسم  "ا

Package for the Social Sciences واالختبارات املعامالت  إلى  باللجوء  وذلك   ،
  واملعاجلات اإلحصائية اآلتية:

  سيطة والنسب املئوية. التكرارات الب  -1
  املتوسط احلسابي واالنحراف املعياري.  -2
  الوزن املئوي الذي يحسب من املعادلة:   -3

  ) ÷ الدرجة العظمى للعبارة. x 100الوزن املئوي = (املتوسط احلسابي 
املتغير مثل:    لقيم  النسبية  األوزان  إلى  استناًدا  الترجيحية  بالنقاط  املئوي يحسب  الوزن 

  دة. ) عبر القسمة احلسابية على القيم املحد3)، ومعارض (2)، ومحايد (1موافق (
5-  ) بيرسون  ارتباط  لدراسة  Pearson Correlation Coefficientمعامل   (

 Intervalمتغيرين من مستوى املسافة أو النسبة (  شدة العالقة االرتباطية واجتاهها بني
Or Ratio  من أقل  املعامل  قيمة  كانت  إذا  ضعيفة  العالقة  اعتبرت  وقد   ،(0.30 ،

  .0.70زادت عن ، وقوية إذا 0.70-0.30ومتوسطة ما بني 
6-  ) املستقلة  للمجموعات  (ت)  )  Independent-Samples T-Testاختبار 

لل اإلحصائية  الداللة  من  لدراسة  مستقلتني  ملجموعتني  حسابيني  متوسطني  بني  فروق 
  ). Interval Or Ratioاحلاالت املدروسة يف أحد املتغيرات من نوع املسافة أو النسبة (

البعد    -7 ذو  التباين  (حتليل  )  Oneway Analysis of Varianceالواحد 
باسم   اختصارًا  امل  ANOVAاملعروف  بني  للفروق  اإلحصائية  الداللة  توسطات لدراسة 

احلسابية ألكثر من مجموعتني من احلاالت املدروسة يف أحد املتغيرات من نوع املسافة أو  
  ). Interval Or Ratioالنسبة (
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8-  ) البعدية  (Post Hoc Testsاالختبارات  معنوي  فرق  أقل  بطريقة   (LSD: 
Least Significance Differenceائية ) ملعرفة مصدر التباين وإجراء املقارنات الثن

  وجود فروق دالة إحصائًيا بينها. ANOVAبني املجموعات التي يثبت  
% فأكثر، أي عند مستوى  95ـــ وقد مت قبول نتائج االختبارات اإلحصائية عند درجة ثقة  

  فأقل. 0.05معنوية 
  اخلالصة:   -
عينة    -1 املصري  الشباب  استخدام  أيام  عدد  حيث  من  (يومًيا)  األول  الترتيب  يف  جاء 

  %76,5ة للفيس بوك أسبوعًيا بنسبة الدراس
استخدام   -2 أسباب  حيث  من  الفراغ)  وقت  وقضاء  (للتسلية  األول  الترتيب  يف  جاء 

  %.68بة الشباب املصري عينة الدراسة للفيس بوك حتديًدا بنس
جاء يف الترتيب األول (أحرص على نشر صورة صحيحة عن ديني عبر الفيس بوك)    -3

  % من إجمالي العينة. 88ث حصلت موافق على ؛ حي187,3بنقاط ترجيحية 
القدامى)   -3 وأصدقائي  الدراسة  بزمالء  تواصل  على  (يجعلني  األول  الترتيب  يف  جاء 

ترجيحية   ع185,2بنقاط  (موافق)  حصلت  حيث  (؛  تكرار  أعلى  بنسبة  171لى   (
85,5.%  

وته  -4 الزوجية  اخلالفات  زيادة  على  بوك  الفيس  (ساعد  األول  الترتيب  يف  ديد  جاء 
حيث حصلت موافق على أعلى    166,7االستقرار األسري للمتزوجني) بنقاط ترجيحية  

  %.70,5) بنسبة 141تكرار (
معرفة    -5 من  بوك  الفيس  (ميكنني  األول  الترتيب  على  وبلدان  حصل  شعوب  ثقافات 

ترجيحية   بنقاط  تكرار (175,7أخرى)  أعلى  موافق على  بنسبة 154؛ حيث حصلت   (
77.%  

األموال)  جاء يف    -6 بوك جلمع  الفيس  على  وهمية  بعمل شركات  (أقوم  األول  الترتيب 
  %.91) بنسبة  182؛ حيث حصلت (معارض) على أعلى تكرار ( 189,8بنقاط ترجيحية 

اطية ضعيفة بني كثافة استخدام الشباب املصري للفيس بوك يف  توجد عالقة ارتب -7
واالقتصادية)، بينما توجد عالقة    كل من القيم (األخالقية، والثقافية، واالجتماعية،

 ارتباطية متوسطة للقيم األسرية. 
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  : التوصيات -
التواصل   -1 ملواقع  األمثل  لالستخدام  مهاراتهم  لتطوير  للشباب  تدريبية  دورات  عمل 
  جتماعي.اال
  ضرورة إجراء دراسات مماثلة على فئات وأعمار أخرى.  -2
النسق    -3 لتنمية  تدريبية  دورات  ضرورة  عمل  إلى  وإرشادهم  الشباب  لدى  القيمي 

  التمسك بالقيم والعادات والتقاليد التي يرتضيها املجتمع.
التواصل   -5 بوسائل  وعالقته  للشباب  القيمي  النسق  حول  البحوث  من  مزيد  إجراء 

بهدف   اإللكترونية؛  الوسائل  تلك  على  املحتملة العتمادهم  التأثيرات  ورصد  االجتماعي، 
  التواصل مع تلك الفئة. إحداث مزيد من 

األبحاث،    -6 من  مزيد  بإجراء  اجلديد  اإلعالم  وسائل  تأثير  خلطورة  االنتباه  ضرورة 
ل االجتماعي،  خاصة أن نتائج هذه الدراسة تشير إلى االستخدام الزائد لوسائل التواص

  خاصة الفيس بوك. 

  مراجع الدراسة: -
لديهم،    -1 بأبعاد االغتراب  الهدي. استخدام طالب اجلامعة لإلنترنت وعالقته  أبو  القادر  مجلة إسالم عبد 

  . 2011اجلزء األول يناير،   75، جامعة املنصورة، العدد كلية التربية

الشبكات االجتماعية-2 السيد.  العال  واملكتبة،    أمينة وهبة عبد  الثالث  وتأثيرها على األخصائي  عشر  املؤمتر 

 . 2009يوليو، القاهرة، جامعة حلوان،  7-5، يف الفترة من أخصائي املكتبات واملعلومات

  ). 2011، (عمان: دار الشروق للنشر، 2، طالشباب والقيم يف عالم متغيرماجد محمد الزيودي.   -3

االجتماعي -4 التواصل  شبكات  الطيار.  على  (تويتر    فهد  اجلامعة  طالب  لدى  القيم  على    منوذًجا)، وأثرها 

 . 2014، 61، العدد13، الرياض، املجلد املجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب

لدى -5 واألخالقية  االجتماعية  القيم  مبنظومة  وعالقته  االجتماعي  التواصل  مواقع  إدمان  مؤيد.  جودة  هيثم 

والسعودي املصري  اجلامعي  مقارنة،    -الشباب  الصحافةدراسة  لبحوث  املصرية  القاهرة،  املجلة  جامعة   ،

  . 2016، 6كلية اإلعالم، قسم الصحافة، العدد  

مثاال)،  - 6 بوك  (الفيس  الشباب  على  وأبعادها  االجتماعي  التواصل  مواقع  عثمان.  محمد  املنبر،غادة    مجلة 

  . 2016، أكتوبر  23هيئة علماء السودان، العدد 

 ). 2017، 1بة للنشر والتوزيع، ط ، (القاهرة: دار النخالفيسبوك حتت املجهر ة. حسان أحمد قميح-7

ماجد محمد الزيودي. دور الشبكة االجتماعية الفيس بوك يف إحداث التغيرات السلوكية لدي طلبة جامعة    -8

والثقافية،   االجتماعية  املتغيرات  بعض  يف  املنورة  باملدينة  العربيطيبة  اخلليج  رسالة  امجلة  لسعودية،  ، 

 ). 2009دخيل. الشبكات االجتماعية ثورة يف عالم اإلنترنت، . نقًال عن (مني ال2015، 135العدد 

 ). 2010، (جامعة األقصى: كلية اإلعالم،الفيس بوك بني اإليجابيات والسلبياتماجد تربان.  -9
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