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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





االستخدام القيمي لوسائل التواصل االجتماعي بالتطبيق على عينة 

من املراهقني )يف إطار نظرية احلتمية القيمية(

د. دينا محمد محمود عساف

مدرس بقسم اإلعالم التربوي - كلية التربية النوعية بجامعة بورسعيد

drdinaassaf@yahoo.com

Value use of social media by applying to a sample

of adolescents (In value-deterministic theory)
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تهــدف هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى مســتوى اســتخدام املراهقــن ملواقــع التواصــل االجتماعــي وعالقتــه 
مبســتوى القيــم لديهــم، وكذلــك التعــرف علــى مفهــوم القيــم، مــن خــالل منظــور جديــد يتوافــق مــع بيئتنــا االجتماعيــة 
والثقافيــة واحلضاريــة والقيميــة، وهــو نظريــة احلتميــة القيميــة يف اإلعــالم، وقــد اعتمــدت الدراســة علــى اســتمارة 
اســتبيان طبقــت علــى عينــة عشــوائية مــن املراهقــن يف محافظــة بورســعيد، وبلــغ إجمالــي مفــردات العينــة 383 
مفــردة: مقســمة بواقــع 188 )للذكــور( بنســبة %49.1 مــن إجمالــي مفــردات العينــة، و195 )لإلنــاث( بنســبة 

50.9 % مــن إجمالــي مفــردات العينــة.

 ومتثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي:

1-جاء مستوى استخدام املراهقن ملواقع التواصل االجتماعي يف الترتيب األول بنسبة 56.7%.

2- وجــود عالقــة ارتباطيــة عكســية ذات دالــة إحصائيــة بــن كثافــة اســتخدم املراهقــن ملواقــع التواصــل االجتماعــي 
ومســتوى القيــم لديهــم.

3 - وجــود عالقــة ارتباطيــة عكســية ذات داللــة إحصائيــة بــن مســتوى القيــم لــدى املراهقــن ومســتوى غايــات 
اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي لديهــم.

ــدى املراهقــن ومســتوى ممارســتهم  ــم ل ــة بــن مســتوى القي ــة إحصائي ــة ذات دالل 4 - عــدم وجــود عالقــة ارتباطي
ــع التواصــل االجتماعــي. ــر مواق ــة عب لألنشــطة التفاعلي

 الكلمات املفتاحية: االستخدام القيمي - وسائل التواصل االجتماعي – املراهقن

This study aims to identify the adolescents’ level of social media usages and the rela-
tionship to their level of values, and to recognize the concept of values through a new 
perspective that is compatible with our social, cultural, civil and value environments 
which is the theory of value determinism in the media.

The study based on a questionnaire form applied to a random sample of adolescents in 
Port Said city, with a total sample of 383 individuals divided into 188 (male), 49.1% of the 

total sample and 198 (female), 50.9% of the total sample.
The study reached a set of results and among these are:

1- The level of social media usages by adolescents is 56.7%, which proves the high rate 
of usage among adolescents, where social media provide them an important window 
to access the outside world.

2- There is a statistically significant inverse correlation between the intensity of adoles-
cents’ use of social media sites and their level of values.

3-There is a statistically significant inverse correlation between the level of adolescents’ 
values and their social media wants.

4- There is a statistically significant inverse correlation between the level of adolescents’ 
values and the level of motivations they have for using social media.
Keywords: The value use - Social media - Adolescent / Teenagers

ملخص الدراسة
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تعد شبكة اإلنترنت، مبا لديها مـن قـدرة فائقـة علـى جتـاوز حـدود الزمـان واملكـان، إحـدى 
أدوات البعد الثقايف واملعريف املهمة التي يقبل عليها األفراد ويسـرفون يف اسـتخدامها؛ ملـا 

االطــالع والبحــث غيــر تتيحــه مــن تــوفير فــرص التســلية وقضــاء وقــت الفــراغ، فضــًال عــن 
  املحدودين.

كما يعد انتشار شبكات التواصل االجتمـاعي عبـر اإلنترنـت الظـاهرة األبـرز علـى السـاحة 
ا، كمــا أن إقبــال اجلمهــور علــى اســتخدام تلــك الشــبكات، ســواء مــن حيــث  اإلعالميــة حاليــً
اإلشتراك فيها أو استخدامها، يعد النشـاط االتصـالي األبـرز، خاصـة يف السـنوات العشـر 

  السابقة.
رت شــبكات التواصــل االجتمــاعي علــى املجتمعــات، وعلــى قــيم األفــراد، وأّدت إلــى  وقــد أثــّ

  .)1(انصراف غالبية األفراد إليها، واعتبارها بديًال عن املواد املطبوعة
رت وســائل التواصــل االجتمــاعي بصــورة كبيــرة علــى منظومــة القــيم يف املجتمــع،  فلقــد أثــّ

ي مـع الرفـاق واألقـارب، وأصـبح وأصبح اسـتخدام تلـك الوسـائل بـديًال للتفاعـل االجتمـاع
الفــرد يقضــي ســاعات طويلــة يف استكشــاف تلــك الوســائل املتعــددة؛ ممــا يعنــي تغيــًرا يف 
منظومــة قــيم األفــراد، حيــث يعــزز القــيم الفرديــة بــدًال مــن القــيم االجتماعيــة التــي متثــل 

  عنصًرا مهًما يف ثقافتنا.
دام شـــبكات التواصـــل مـــن جانـــب آخـــر، ميكـــن أن تســـهم القـــيم يف الـــتحكم يف اســـتخ

ــ ــى اسـ ــال علـ ــواء باإلقبـ ــاعي، سـ ــتخدامها، أو االجتمـ ــض اسـ ــبكات أو رفـ ــذه الشـ تخدام هـ
ــن أن  ــق ميكـ ــذا املنطلـ ــن هـ ــالقيم مـ ــروع؛ فـ ــر مشـ ــروع أو غيـ ــو مشـ ــى نحـ ــتخدامها علـ اسـ

ــن ــتفادة مــ ــال، واالســ ــاطر االتصــ ــن مخــ ــرد مــ ــة الفــ ــهم يف وقايــ ــة  تســ ــزات التقنيــ منجــ
ــل مـــــع ــات التواصـــ ــل نفقـــ ــدني  احلديثـــــة يف تقليـــ ــرين، وكـــــذلك يترتـــــب علـــــى تـــ اآلخـــ

ــ ــيم ارتكــ ــتويات القــ ــوازن مســ ــي املتــ ــق القيمــ ــاب النســ ــبب غيــ ــلبية بســ ــلوكيات ســ اب ســ
  .)2(الذي يعمل كرقيب ذاتي على االجتاهات والسلوكيات

مباشـر للوسـيلة علـى   والنسق القيمي وفق هذا املنظـور يبـدل الصـورة، ويحولهـا مـن تـأثير
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ا اسـتخدام الوسـيلة، وتطويـع إمكانياتهـا ومـا تتيحـه وفقًـ الفرد إلى تقنني مـن الفـرد لسـيل  
  لنسقه القيمي الذي يتحكم به ويلزمه مبا يعد مباًحا مشروًعا وما يعد مرفوًضا مذموًما.

السـتخدام وهو ما ينبع من اعتماد نظرية احلتمية القيمية يف اإلعالم، التي تقوم علـى أن ا
ا كلمــ ا بهــا، ملواقــع التواصــل االجتمــاعي يكــون قيميــً ا بــالقيم ومقترنــً ا كــان املحتــوى مرتبطــً

إلى املستخدم الذي يكون مشبًعا بالقيم، ويكون االستخدام ال قيمًيا حني يبتعد كـل إضافة  
  .)3(من املحتوى واملستخدم عن القيم

ا لهــذه النظريــة تنبــع مــن الفــرد ذاتــه، ومــن طبيعــة  أي أن طبيعــة االســتخدام القيمــي وفقــً
خدم موضـع ائل التواصـل االجتمـاعي، فمـا بالنـا لـو كـان هـذا املسـتتوظيفه الستخدام وسـ

الدراســـة احلاليـــة هـــو املراهـــق، يف تلـــك املرحلـــة العمريـــة اخلاصـــة، التـــي تنطـــوي علـــى 
  احتياجات ومتطلبات تفرضها طبيعة املرحلة العمرية.

لتواصل االجتماعي من حيث اسـتخدامها لـدى فئـة نوعيـة وعليه، سنحاول دراسة وسائل ا
  مؤثرة يف املجتمع، وهم املراهقون.و

  الدراسات السابقة:
  أوًال: الدراسات التي تتعلق باالستخدام القيمي:  * 

حول أثر اإلعالم اجلديد علـى قـيم الشـباب،   )4()2019تدور دراسة (حميدة، نواصرية:  
دراسة ميدانية من منظور احلتمية القيمي يف اإلعالم، وتوصلت إلـى أن وسـائل اإلعـالم 

ا لفــروض اجل ديــد تعــزز القــيم اخلاصــة بالُبعــد اجلمــالي واملعــريف واالجتمــاعي (تطبيقــً
عــزز مــن الثقــة ل اإلعــالم اجلديــد تنظريـة احلتميــة القيميــة)، كمــا توصــلت إلــى أن وسـائ

بالنفس، وجتعل الفرد أكثر اهتماًما بذاته ومع اآلخرين يف تعاملـه وسـلوكه، كمـا أظهـرت 
  قية على القيم األخرى.النتائج أولوية القيم األخال

إلـى التعـرف علـى تـأثير ثقافـة )  5(  )2019يف حني هـدفت دراسـة (الـديب، هبـة أحمـد:  
   املجتمع اإلماراتي.اإلعالم اجلديد على بعض القيم االجتماعية يف

وتوصلت إلى ارتفاع معدل عدد ساعات االستخدام اليومي لوسائل التواصل االجتمـاعي 
ــاء ــات، وجـ ــالب اجلامعـ ــدى طـ ــيًال لـ ــرات تفضـ ــر الفتـ ــن أكثـ ــهرة مـ ــاء والسـ ــرة املسـ ت فتـ

 لالستخدام لديهم.
الطـالب بـالقيم كما أشارت النتائج إلى أن ملواقع التواصل االجتمـاعي تـأثيًرا يف تعريـف  

االجتماعية، وجاءت إجابات مفردات العينة لتؤكد عدم تعارض ما يقدم عبر تلك املواقـع 
  .مع القيم االجتماعية التي يتبنونها
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، حول الشباب اجلزائري وموقـع التواصـل )6()  2018وهدفت دراسة (لسويف، شهرزاد:  
والـال قيمـي للموقـع،   االجتماعي "الفيس بـوك"، إلـى دراسـة مظـاهر االسـتخدام القيمـي

وتوصلت إلى أن حالة استخدام موقع الفيس بوك كوقع اجتماعي تواصلي تكون إيجابيـة 
ا  ولفتــرات قصــيرة متباعــدة ولــدوافع محــددة يحــددها قيميــة كلمــا كــان اعتمــاده وظيفيــً

الفرد بعقالنية، ويكـون مشـبًعا بـالقيم التـي تسـاعده أثنـاء التفاعـل علـى املوقـع، يف حـني 
لتأثير سلبًيا وال قيمًيا إذا ابتعد الفرد عن عقالنية االسـتخدام، وعـن قيمـه، وعـن ون ايك

عدم فهمـه أو إدراكـه ألي محتـوى القدرة على حتديد نوع عالقاته االجتماعية فيه، وعن 
  أو أي قيم أو ثقافة يتعايش معها.

 .Patti M.Valkenburg , Jochen peter & Joseph B)وتناولــت دراســة 
(7)2016) walther   تأثيرات الوسائط اإلعالمية وانعكاسـاتها علـى األفـراد، وتوصـلت

أن األفراد يكونون أكثر   إلى مجموعة من النتائج أهمها: إثبات فرضية تقارب املحتوى، أي
عرضة للرسائل اإلعالمية إذا تقاربت مـع القـيم واملعـايير يف البيئـة االجتماعيـة ملسـتخدم 

نــه ينجــذب لتلــك التــي تتفــق مــع قيمــه ومعتقداتــه الداخليــه عالميــة، حيــث إالوســائط اإل
  ويكون أكثر عرضة لالقتناع بها، وهو ما يؤكد فرضية نظرية احلتمية القيمية.

حــول موضــوع احلتميــة  ، التــي تــدور)8() 2015راســة (العــزي، عبــد الــرحمن: لت دوتوصــ
منظورنـا دون مرجعيـة تـربط القيمية واإلعالم املعاصر، إلى أن دراسـة اإلعـالم ال تـتم يف  

ا إذا كانـت املحتويـات  محتويات هذه الوسائل بـالقيم، ويكـون تـأثير وسـائل اإلعـالم إيجابيـً
ا، وباملقابـل يكـون التـأثير   وثيقة الصلة بالقيم، وكلما كانت الوثاقة أشد كان التـأثير إيجابيـً

ة، و كلمـا كـان االبتعـاد سلبًيا إذا كانت املحتويات ال تتقيد بأي قيمـة أو تتنـاقض مـع القيمـ
  عن القيمة أكثر كان التأثير السلبي أكثر.

ملراهـق حول استخدام ا  ، التي تدور)9()  2015  –  2014وهدفت دراسة (قرناي، ياسني:  
وجيـا اإلعــالم واالتصـال احلديثــة يف ضــوء النظريـة القيميــة، إلــى الكشـف عــن آثــار لتكنول

عكاسها على األبعـاد القيميـة لـديهم، وتوصـلت استخدام املراهقني لتكنولوجيا االتصال وان
إلـى مجموعــة مـن النتــائج أهمهــا: الـدور اإليجــابي الســتخدام وسـائل تكنولوجيــا االتصــال 

م القيم والسـلوكيات اإليجابيـة لـدى املـراهقني موضـع الدراسـة ممـا يـدعم احلديثة يف دع
قضاء على أوقـات الفـراغ، االستخدام القيمي لتلك الوسائل، مثل: االنفتاح على العالم، وال

وزيـادة املعلومـات، وتوسـيع مجــال التسـلية، يف حـني كـان هنــاك بعـض السـلوكيات الســلبية 
  الهروب من الواقع االجتماعي، وانتشار الرذيلة.أيًضا مثل: التشجيع على الكسل، و
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حـول احلتميـة القيميــة يف  ، التــي تـدور)10() 2014وتوصـلت دراسـة (همـاش، سـاعد: 
ن التخصيص إلى التعميم من علـوم اإلعـالم واالتصـال إلـى العلـوم اإلنسـانية اإلعالم م

ة ومفهومهــا مــن واالجتماعيــة، إلــى أن ماهيــة القيمــة يف العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــ
خالل نظرية احلتمية القيمية متقارب بدرجة كبيـرة خاصـة مـن ناحيـة األصـل، وتبقـى 

  ؤية التخصص كمتغير القيمة.الفروق طفيفة من ناحية الفروع ومن حيث ر
(اســتخدام وســائل اإلعــالم واحليــاة  Firat  (11)), (R.B : 2014وتناولــت دراســة 

دراسة على القيم باعتبارهـا تفسـيرات محتملـة لكيفيـة املدنية: دور القيم)، ورّكزت هذه ال
  سائط اإلعالمية على املشاركة املدنية.تأثير استخدام الو
اســتخدام الوســائط اإلعالميــة واإلنترنــت مــرتبط بــالقيم، التــي بــدورها وتوصــلت إلــى أن 

للفـرد   متثل جزًءا صغيًرا من تأثيرات الوسائط على املشاركة املدنية، أي أن القيم الذاتيـة
هـــي التـــي توجهـــه ليحـــدد كيـــف سيتصـــرف مـــن خـــالل مجموعتـــه اخلاصـــة مـــن القـــيم 

ا ليتفـــ ق مــع نظريـــة احلتميــة القيميـــة واالفتراضــات واألولويــات، وهـــو مــا يصـــب أساســً
 اإلعالمية.

زت دراسـة  تصـورات وسـائل اإلعـالم  علـى J 2013) ,Y & coche  ,(Tsfsti  (12)وركـّ
ة يف وسـائل اإلعـالم وتصـورات وسـائل اإلعـالم العدائيـة، وتأثيرات وسائل اإلعـالم، والثقـ

ــا تعرضــه وســائل اإلعــالم  ــا أن م ــا هن ــائج يهمن ــى عــدة نت ــك الدراســة إل وقــد توصــلت تل
للجمهور من محتوى ومدى مصداقيته بالنسبة لهم يتوقف على موقـف الشـخص ذاتـه مـن 

  ه الشخصية.ى املقدم له ومدى اقتناعه به وفق قناعاته اخلاصة وقيمذلك املحتو
أي أننا نؤكد بشكل آخر علـى فرضـية نظريـة احلتميـة القيميـة يف اإلعـالم، فلـيس كـل مـا 
ــي تتشــارك  ــه، خاصــة بــني اجلمــاهير الت ــأثر ب ــه الفــرد ويت يقــدم يف وســائل اإلعــالم يقبل

  لنصوص اإلعالمية.شخصًيا وعاطفًيا يف القضايا التي تتناولها ا
حـول إعـادة  and others 2012) h. ,shalom  ,(Schwartz (13)وتـدور دراسـة 

صياغة نظرية القـيم الفرديـة األساسـية، وتهـدف إلـى حتديـد مجموعـة شـاملة مـن القـيم 
األساسية املعترف بها يف جميع املجتمعات، فقد حـدد القـيم األساسـية علـى أنهـا أهـداف 

ــة يف ــف متفاوتـ ــر املوقـ ــاة شـــخص أو عبـ ــة يف حيـ ــادئ توجيهيـ ــل كمبـ ــي تعمـ ــة، التـ  األهميـ
  مجموعة.  

لقد افترض أن القيم األساسية منظمة يف نظـام متماسـك يكمـن وراءه، وميكـن أن يسـاعد 
يف شرح صنع القرار الفردي واملواقف والسلوك، تنشأ هـذه البنيـة املتماسـكة مـن الصـراع 

لتـي يختبرهـا النـاس عنـدما يتخـذون قـرارات االجتماعي والنفسي، أو التطابق بني القيم ا
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  يومية.
  دراسات التي تتعلق بوسائل التواصل االجتماعي ا: ال* ثانيً 

حـول أثـر مواقـع التواصـل   )14()2020تدور دراسة (نور الدين، همـيس وياسـني، حامـدي:
االجتمــاعي علــى القــيم االجتماعيــة لــدى الشــباب اجلــامعي اجلزائــري (دراســة يف ضــوء 

  احلتمية القيمية يف اإلعالم).
عديـد مـن القـيم تواصـل االجتمـاعي تسـهم يف تعزيـز وتوصلت الدراسة إلـى أن مواقـع ال

لقيمــي)؛ حيــث االجتماعيــة لــدى الشــباب اجلــامعي (ممــا يــدعم فرضــية االســتخدام ا
يوافقون على تعزيز القيم االجتماعيـة لـديهم مثـل: مسـاعدة املحتـاج، والتعـاون، واحتـرام 

 اآلخرين، وصلة الرحم، وتكوين الصداقات، واملسئولية االجتماعية.
، التـــي تـــدور حـــول اســـتخدام شـــبكات )15()2017لت دراســـة (لطـــرش، جنـــوى: وصـــوت

التواصل االجتماعي وتأثيرها على القـيم األسـرية لـدى الشـباب اجلـامعي (الفـيس بـوك 
منوذًجا)، إلى مجموعة من النتائج أهمها هنا فيما يدعم فرضية االسـتخدام القيمـي أن 

قومـون الشخصية وال يظهرون بياناتهم وال يعينة الدراسة لديهم وعي بأهمية املعلومات  
بتحديث صفحاتهم الشخصية إال نادرًا، كما أن مفردات العينة يسـتخدمون الفـيس بـوك 
لتحقيق عدة دوافع، وإشباع رغبـات كثيـرة أهمهـا إقامـة عالقـات اجتماعيـة، فضـًال عـن 

ــاء التســـلية والترفيـــه، واحلصـــول علـــى املعلومـــات واألخبـــار، واإلحســـاس بقيمـــة اال نتمـ
  األسري.  

ا إلــى   3ارتفــاع معــدل االســتخدام اليــومي ملوقــع الفــيس بــوك ألكثــر مــن وتوصــلت أيضــً
ا، وكانـت فتـرة املسـاء والسـهرة مـن أكثـر الفتـرات التـي يتصـفح فيهـا أفـراد  ساعات يوميـً

  العينة املوقع.
منتـــديات  التعـــرف علــى دور )16()2017وحاولــت دراســـة (بلخيــري، رضـــوان لعجيمــي: 

يـة لـدى الشـباب اجلزائـري (دراسـة يف دوافـع ة يف غـرس القـيم الدينشة اإللكترونيالدرد
  االستخدام واإلشباعات املتحققة ملنتدى فايسبوك).

وتوصلت إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن الفئـة األكثـر اسـتخداًما ملنتـديات الدردشـة 
ثـار السـلبية مثـل: سـنة، وكـان السـتخدامها عديـد مـن اآل 28و  19هي التي تتراوح بـني 
باب وفسـاد أخالقهـم، واإلدمـان علـى الدردشـة، والشـعور باإلحبـاط، انحراف سلوك الش

واالنعزال عن املجتمع، كما جاءت النتـائج لترصـد نسـبة أخـرى قـد اسـتخدمت املنتـديات 
 ألغراض تثقيفية مثل احلصول على املعلومات واألخبار وتعلم اللغة اإلجنليزية.
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حـول تـأثير وسـائل  T. : 2016) ,& Singh  ,S. ,ddiqui (Si (17)وتـدور دراسـة 
  التواصل االجتماعي يف اجلوانب اإليجابية والسلبية.

وتوصلت الدراسـة إلـى أن وسـائل التواصـل االجتمـاعي زادت مـن جـودة ومعـدل التعـاون 
ا، وعلـى اجلانـب اآلخـر فـإن  للطالب، حيث يتعرض الشباب لالتصال بهذه الوسائل يوميـً

بعــض اجلوانــب الســلبية؛ حيــث ميكــن أن تــؤدي املعلومــات الكاذبــة إلــى فشــل نظــام  لهــا
ميكــن لــبعض املضــامني غيــر املفيــدة أن جتعــل التعلــيم، وغــزو خصوصــية األفــراد، كمــا 

 األفراد أكثر عنًفا ويلجأون التخاذ تصرفات غير مالئمة.
اصـل وسـائل التوحول تـأثير ، التي تدور J. : 2015) ,(Amedie  (18)وتوصلت دراسة 

االجتماعي على املجتمع، إلى أن هناك مجموعة من التأثيرات السلبية لوسائل التواصـل 
ا بــالروابط عبــر اإلنترنــت  االجتمــاعي يف ا زائفــً ثــالث فئــات رئيســية: أوًال تعــزز إحساســً

  والصداقات السطحية التي تؤدي إلى مشاكل عاطفية ونفسية.
ا بســهولة؛ ممـا يـؤثريتمثـل الضـرر الثـاني يف أنهــا ميكـن  علـى العالقــات  أن تصـبح إدمانـً

  األسرية.
إلــى التعــرف علــى أثــر  )19()2014وســعت دراســة (حســن، أميــن عبــد املغنــي أحمــد: 

استخدام مواقع التواصل االجتماعي على النسق القيمي للشباب املصري، وتوصـلت إلـى 
مـاعي أحـدث فجـوة مجموعة من النتـائج أهمهـا هنـا أن اسـتخدام مواقـع التواصـل االجت

بني الشباب وأسرهم، وتسـبب يف إحـداث تـأثيرات سـلبية كثيـرة مثـل: اإلهمـال يف تأديـة 
ية، واالنحـالل القيمـي واألخالقـي يف املجتمـع، وضـعف املشـاركة والتفاعـل الشعائر الدين

  بني األصدقاء، ولغة "الفرانكو آرب" يف احلوارات، وزعزعة االنتماء للوطن.
حــول شــبكات التواصــل االجتمــاعي  )20()2014:يــار، فهــد بــن علــي وتــدور دراســة (الط

ا) ، وقـد توصـلت إلـى مجموعـة مـن وأثرها على القيم لدى طالب اجلامعة (تويتر منوذجـً
ال يف تنميـة  النتائج أهمها هنا: أن نسبة كبيرة من املبحوثني يرون أن اإلنترنت له دور فعـّ

ــدة، وأن األمنــاط الســلوكية  ــة أمنــاط ســلوكية جدي ــافى مــع القــيم األخالقي املكتســبة تتن
ــد مظــاهر احل ــع اجلــنس اآلخــر، وتقلي ــات م ــوين عالق ــل: تك ــة مث ــة املجتمعي ــاة والديني ي

  الغربية، واالنعزال عن اآلخرين، واإلهمال يف الشعائر الدينية.
وعلى اجلانب اآلخر، كانت هناك بعض اآلثار اإليجابية من وجهة نظر املبحـوثني، متثلـت 

ع على أخبار البلد، وتعلم أمـور جديـدة، وترسـيخ القـيم واملبـادئ، كمـا توصـلت يف: االطال
ــة  ــاع كثافـ ــى ارتفـ ــوثنيإلـ ــتخدام املبحـ ــة يف اسـ ــاعات طويلـ ــاء سـ ــبكات، وقضـ ــك الشـ  لتلـ

  االستخدام. 
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حول تنمية وتطـوير العالقـات االجتماعيـة  فهي تدور (21) (Nicole :2014)أما دراسة 
  .على مواقع التواصل االجتماعي

وهدفت إلى التعرف على طبيعة العالقات االجتماعية التـي يقيمهـا الشـباب عبـر مواقـع 
االجتماعي، وتوصلت إلـى أن االسـتخدام القيمـي لوسـائل التواصـل االجتمـاعي التواصل  

ــاربني يف الســن  ــراد املتق ــني األف ــة ب ــات االجتماعي ــى العالق ــاظ عل ــثًال يف احلف جــاء متم
ــو ــوفر الفــيس ب ــث ي ــادل والتخصــص؛ حي ــني األصــدقاء، وتب ــارف ب ا للتع ــً ك مصــدرًا مهم

، فضًال عن احترام الذات الذي جاء كأحـد األخبار السارة، والرد والتفاعل مع األصدقاء
  مظاهر االستخدام القيمي مرتفًعا لدى اإلناث مقارنة بالذكور.

إلــى حتديــد ســلوك املســتخدمني املتعــدد ملواقــع  (22) (vastly : 2012)وســعت دراســة
ى أن شـبكات التواصـل االجتمـاعي شبكات االجتماعية "منوذج نظري"، وقد توصلت إلـال

واحلفاظ على العالقات االجتماعيـة بـني املـراهقني الـذين لهـم مصـالح   تساعد على بناء
مماثلة أو أنشـطة متشـابهة، ممـا يـدعم نظريـة االسـتخدام القيمـي لتلـك الوسـائل، فقـد 

الجتماعيـة بـني األفـراد وبنـاء منـوذج اجتمـاعي ساعدت علـى تـدعيم أواصـر العالقـات ا
آخـر، فقـد أسـهمت مواقـع التواصـل يف يقربهم وفًقا لنواحي التشابه بيـنهم، ومـن جانـب  

  مساعدة األفراد يف التعبير عن آرائهم ورغباتهم واحتياجاتهم خاللها.
 حول أثـر اسـتخدام مواقـع ، التي تدور Karbnsky : 2010) ,(Aren  (23)أما دراسة 

ل الدراسي لدى طالب اجلامعات، فقـد توصـلت إلـى مجموعـة الفيس بوك على التحصي
مــن النتــائج أهمهــا هنــا: تــدني مســتوى التحصــيل الدراســي لــدى الطــالب الــذين يرتفــع 
معــدل اســتخدامهم لإلنترنــت بوجــه عــام والفــيس بــوك علــى وجــه اخلصــوص، وهــو مــا 

سـتخدامهم ك؛ حيـث إنـه كلمـا زاد اال قيمـي ملوقـع الفيسـبويدخل يف إطار االستخدام الـ
 للموقع كلما قّل وقتهم املخصص للدراسة والتحصيل.

 :.Romero D.M. ,Galuba W., Asur S., & Huberman B.A)ودراسـة 
، التي تدور حول التأثير والسـلبية يف وسـائل التواصـل االجتمـاعي، كشـفت (24)  (2011

تمـاعي يعـدون بر وسائل التواصل االجين ينشرون املعلومات عأن غالبية املستخدمني الذ
مستهلكني للمعلومات السلبية وال يقومون بإعـادة توجيـه املحتـوى إلـى الشـبكة؛ لـذا لكـي 
يصبح األفراد مؤثرين فال يجب عليهم االكتفاء فقط بجذب االنتباه؛ لكـن علـيهم التغلـب 

 على ما يسمى بسلبية املستخدم.
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  راسات السابقة: التعليق على الد
ز معظمهــا علــى االســتبيان كــأداة دمت اســتخ - الدراســات الســابقة املــنهج الوصــفي، وركــّ

جلمــع البيانــات، وأظهــرت نتائجهــا اإلقبــال الكبيــر مــن فئــة املــراهقني والشــباب علــى 
استخدام مواقع التواصل االجتماعي، وهو ما أفاد الباحثة يف حتديد منهجية الدراسة 

  طبيق إجراءاتها.البحثية، وتطوير أدواتها، وتواألسئلة  
ــة  - ــى كثافـ ــاعي علـ ــل االجتمـ ــع التواصـ ــة مبواقـ ــات املتعلقـ ــائج الدراسـ ــم نتـ زت معظـ ــّ ركـ

ــرش  ــوى لطـــ ــة جنـــ ــا يف دراســـ ــائل، كمـــ ــك الوســـ ــوثني لتلـــ ــتخدام املبحـــ ، 2017اســـ
، وهــو مــا يعطــي مؤشــًرا عــن مــدى جاذبيــة تلــك 2014ودراســة فهــد علــي الطيــار 

لصــــغيرة مــــن املــــراهقني ، خاصــــة لــــدى الفئــــات العمريــــة االوســــائل لالســــتخدام
  .والشباب

ــك  - ــز اســتخدام املبحــوثني لتل ــى تركي ــائج بعــض الدراســات الســابقة إل ــا توصــلت نت كم
الوسائل على فترتي املسـاء والسـهرة مقارنـة بـالفترات الصـباحية، كمـا يف دراسـة هبـة 

ــديب  ــى هــروب 2017، ودراســة جنــوى لطــرش 2019ال ، وهــو مــا ميكــن إرجاعــه إل
سـاء والسـهرة للخـروج عـن سـلطة العـالم اإلفتراضـي يف فتـرة امل املستخدمني إلـى ذلـك

اآلباء، واالنفصال عن عالم القيود واألوامر السلطوية من األهل إلـى عـالم خـاٍو إال مـن 
 رغباتهم واحتياجاتهم اخلاصة.

جاءت نظرية احلتمية القيميـة لتحـول منظـور تـأثير وسـائل التواصـل االجتمـاعي علـى  -
ًال مـن كونهـا اجتاهـا واحـًدا يـنعكس اجتاهني تـأثيريني متبـادلني بـد  املبحوثني لتكون يف

أثره سلبًيا على املستخدم من جّراء ذلك االستخدام، فيمكن التأثير على الفـرد يف قـوة 
ا مبضــمون القــيم  رصــيده القيمــي ومتســكه بقيمــه اخلاصــة، فهــذا يجعــل تــأثيره إيجابيــً

ــاعي،  ــن وســائل التواصــل االجتم ــي يتلقاهــا م ــرحمن عــزي الت ــد ال ــا يف دراســة عب كم
،  Tsfati.Y & cohe , J (2013)، ودراسـة 2018، ودراسة شهرزاد سـويف 2015
 .Firat R.B 2014ودراسة  

متثلــت النتــائج اإليجابيــة لفرضــية احلتميــة القيميــة يف متســك الفــرد بقيمــه اإليجابيــة  -
جتماعيــة، وفــق مــا توصــلت إليــه الدراســات الســابقة يف احلفــاظ علــى العالقــات اال

ء، والتعبير عن اآلراء والرغبـات، وتعزيـز الثقـة بـالنفس، وأولويـة والتفاعل بني األصدقا
القـــيم األخالقيـــة علـــى القـــيم األخـــرى، والتعـــاون، واحتـــرام اآلخـــرين، وصـــلة الـــرحم، 

،  Nicole 2014، وVastly 2012واملســـئولية االجتماعيـــة، كمـــا يف دراســـات 
 .2020ور الدين  ، وهميس ن2019ونواصرية حميدي 
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السلبية الستخدام وسائل التواصـل االجتمـاعي، التـي تـدخل حتـت إطـار متثلت النتائج   -
ــى التحصــيل الدراســي  ــأثير الســلبي عل ــك الوســائل، يف الت ــال قيمــي لتل االســتخدام ال
للطـــالب، وارتفـــاع معـــدل عـــدد ســـاعات االســـتخدام، والكســـل، والهـــروب مـــن الواقـــع 

ــاعي، وتكــوين عالقــات مــ ملحيطــني، وتقليــد ع اجلــنس اآلخــر، واالنعــزال عــن ااالجتم
ــي الطيــار  ــاة الغربيــة، كمــا يف دراســات فهــد عل ، وياســني قرنــاي 2014مظــاهر احلي

 .2019، وهبة الديب 2014
ــد اســتخدام وســائل  - ــون عن ــائج الدراســات الســابقة لتؤكــد أن املبحــوثني يقبل جــاءت نت

ــالرأي، واملشــاركة  التواصــل االجتمــاعي علــى اخلــدمات اآلتيــة: الدردشــة، واملشــاركة ب
باإلعجاب، والبحـث عـن أصـدقاء جـدد وقـدامى، واحلصـول علـى املعلومـات واألخبـار، 

، وجنـــوى لطـــرش 2017وتعلـــم اللغـــات، كمـــا يف دراســـات رضـــوان لعجيمـــي بلخيـــري 
 .  Rarbnsky Aren 2010، و2017

 مشكلة الدراسة: 
م التي أصبحت عليها طبيعة استخداتتلخص مشكلة الدراسة احلالية يف الكثافة الهائلة  

الظاهرة   تعد  إذ  واليوتيوب؛  وتويتر  الفيسبوك  خاصة  االجتماعي،  التواصل  وسائل 
  اإلعالمية األبرز يف الوقت احلالي.

االجتماعي  التواصل  لشبكات  املراهقني  استخدام  نسب  أن  دراسات  عدة  بينت  وقد 
  . )25(مرتفعة بصفة عامة من حيث زمن التعرض أو تكراره 

آثار   نفكر يف  يجعلنا  وانعكاسه على طبيعة مما  املراهقني،  املكثف على  االستخدام  هذا 
استخدامهم، سواء كان قيمًيا (إيجابًيا)، أو سلبًيا (ال قيمًيا)؛ حيث برز لنا منظور قيمي 
جديد أطلق عليه (نظرية احلتمية القيمية يف اإلعالم)، كمنظور تفسيري ملسألة القيم؛ إذ  

صل االجتماعي يكون إيجابًيا إذا كانت املحتويات وثيقة  ا له فإن تأثير وسائل التواأنه وفقً 
الصلة بالقيم، وكلما كانت الوثاقة أشد كان التأثير إيجابًيا، وباملقابل يكون التأثير سلبًيا 
عن  االبتعاد  كان  وكلما  القيمة،  مع  تتناقض  أو  قيمة  بأي  تتقيد  ال  املحتويات  كانت  إذا 

أك أكثرالقيمة  السلبي  التأثير  كان  موضوع  ) 26(ثر  يف  دراسته  الباحثة  ستحاول  ما  وهو   ،
  البحث احلالي الذي يعالج االستخدام القيمي لوسائل التواصل االجتماعي.

  ومن ثم تنبثق املشكلة البحثية يف السؤال اآلتي: 
ــى عينــة مــن  ــاعي بــالتطبيق عل مــا طبيعــة االســتخدام القيمــي لوســائل التواصــل االجتم

 مية الرقمية يف اإلعالم؟ملراهقني يف ضوء نظرية احلتا
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  أهمية الدراسة:

انتشــار اســتخدام مواقــع التواصــل االجتمــاعي بــني مختلــف شــرائح املجتمــع املصــري  .1
خاصة املراهقني (الذين ميثلون مرحلة عمرية ذات متطلبات خاصـة)، وطـول فتـرات 

  ورة تأثيرية مباشرة عليهم.هذا االستخدام مع حريته الال محدودة، التي تنعكس بص
اسـته برؤيـة خاصـة تسـمح بإمكانيـة أهمية مفهوم القيم من خالل منظـور جديـد لدر .2

اإلسقاط املنطقي على الظاهرة، يتوافق مع بيئتنا االجتماعيـة والثقافيـة واحلضـارية 
  والقيمية، وهو نظرية احلتمية القيمية يف اإلعالم.

قة ة التـــي تناولتهـــا أغلـــب الدراســـات الســـابتغييـــر مســـار العالقـــة التأثيريـــة القيميـــ .3
ى املســتخدم لتــؤثر وتغيــر، ويقــوم البــاحثون بقيــاس باعتبارهــا تســير مــن الوســيلة إلــ

درجة هذا التأثير وشدته، حتى تغيرت إلى مسار جديد من املسـتخدم إلـى الوسـيلة، 
 بحيث يحدد الفرد، وهو املراهق هنا، مباذا وكيف يتأثر وفق منظوره اخلاص.

 الدراسة:اف أهد

املــراهقني ملواقــع التواصــل االجتمــاعي التعــرف علــى العالقــة بــني مســتوى اســتخدام  .1
 ومستوى القيم لديهم.

الكشف عـن ارتبـاط كثافـة اسـتخدم املـراهقني ملواقـع التواصـل االجتمـاعي مبسـتوى  .2
  القيم لديهم.  

ــأثير مســتوى اســتخدام املــراهقني ملواقــع التواصــل االجتمــ .3 ــى ت اعي إلقــاء الضــوء عل
 وعالقته مبستوى دوافعهم الستخدام تلك املواقع.  

 املقارنة بني الفروق يف مستوى القيم لدى املراهقني باختالف النوع. .4
ــاختالف  .5 ــع التواصــل االجتمــاعي ب ــراهقني ملواق ــات اســتخدام امل ــل مســتوى غاي حتلي

 مستوى استخدامهم لتلك املواقع.  
تالف مســتوى غايــات اســتخدام دراســة اخــتالف مســتوى القــيم لــدى املــراهقني بــاخ .6

 لديهم.جتماعي  مواقع التواصل اال
ــراهقني ومســتوى ممارســتهم لألنشــطة  .7 ــدى امل ــني مســتوى القــيم ل ــة ب دراســة العالق

 التفاعلية عبر مواقع التواصل االجتماعي.
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  اإلطار النظري للدراسة:  
  نظرية احلتمية القيمية:  

لتناقض بني التنظير الغربي وثقافة  تعد النظرية حديثة االستخدام، وظهرت نتيجة ا
املجتمعات العربية اإلسالمية باعتبارها ال تلبي متطلبات هذه األخيرة معرفًيا وفكرًيا 

  وثقافًيا.
ويقصد باحلتمية اعتبار متغير واحد هو املحرك األساس يف تفسير أو فهم أي ظاهرة،  

فتخص اإلعالم أو االتصال،  واملتغير الرئيسي يف هذه النظرية هو القيمة، أما الظاهرة 
  . )27(ك أن تلك الظاهرة تفسر من قربها أو بعدها عن القيمة ويعني ذل

وتقوم تلك النظرية على أن الثقافة تستوعب وسائل اإلعالم، بينما تشمل األخيرة جزًءا 
محدًدا ومحدوًدا من الثقافة؛ أي ذلك اجلزء الذي ينتقل إلى وسائل اإلعالم، أما 

العالقة بني الثقافة ووسائل اإلعالم؛ فالثقافة  ل املرجع يف ضبط تلك الرسالة فتمث
مرجعية ثابتة تتحدد بالفعل واملمارسة، بينما الوسيلة تولدت يف فضاء الثقافة، وسعت  

إلى التعبير عن بعض مظاهر هذه األخيرة، وإذا كانت وسائل االتصال قد أنتجت ما 
  . )28(س العكسملجتمع اجلماهيري ولييسمي بالثقافة اجلماهيرية فإنها وليدة ا

تعتمد تلك الدراسة على استخدام فرضيات نظرية احلتمية القيمية، خاصة فيما يتعلق  
(التي تتعلق بكثرة استخدام وسائل التواصل بحًثا عن التفاعل   بفرضيات عادات االتصال

فة التعامل مع  قاوثوتأثيراتها املتعلقة بالتمرد والبحث عن الهوية)،  ،واإلثارة واملتعة 
، إضافة إلى االفتراضات اخلاصة  ، مضاف إليها البعد القيميئل االتصالوسا

 (التأثيرات السالبة والتأثيرات املوجبة).  باستخدام وسائل اإلعالم اجلديد
فكلما ارتبطت مضامني وسائل اإلعالم اجلديد (وهي هنا وسائل التواصل االجتماعي)  

ابتعدت عن القيم أو تناقضت معها كان  ، وكلمااألثر موجًبابالقيم ومعايير املجتمع كان 
   األثر سالًبا.

  فروض الدراسة:

توجد عالقـة ارتباطيـة ذات داللـة إحصـائية بـني مسـتوى اسـتخدام املـراهقني ملواقـع  .1
 التواصل االجتماعي ومستوى القيم لديهم.

هقني ملواقــع توجــد عالقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصــائية بــني كثافــة اســتخدام املــرا .2
  التواصل االجتماعي ومستوى القيم لديهم.  

توجد عالقـة ارتباطيـة ذات داللـة إحصـائية بـني مسـتوى اسـتخدام املـراهقني ملواقـع  .3
 التواصل االجتماعي ومستوى دوافعهم الستخدام تلك املواقع.  
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 اللة إحصائية يف مستوى القيم لدى املراهقني باختالف النوع.توجد فروق ذات د .4
قة ارتباطية ذات داللـة إحصـائية بـني مسـتوى غايـات اسـتخدام املـراهقني عال  توجد .5

 ملواقع التواصل االجتماعي ومستوى استخدامهم لتلك املواقع.  
توجـــد عالقـــة ارتباطيـــة ذات داللـــة إحصـــائية بـــني مســـتوى القـــيم لـــدى املـــراهقني  .6

 ستوى غايات استخدام مواقع التواصل االجتماعي لديهم.وم
ت داللـــة إحصـــائية بـــني مســـتوى القـــيم لـــدى املـــراهقني ارتباطيـــة ذاتوجـــد عالقـــة  .7

 ومستوى ممارستهم لألنشطة التفاعلية عبر مواقع التواصل االجتماعي.
 نوع الدراسة ومنهجها: 

الظـاهرة للخـروج بنتـائج تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي تسـتهدف وصـف  
وهو من أبرز املناهج العلمية املسـتعملة يف الدراسة، وقد استخدمت منهج املسح بالعينة،  

ا مــن الدراســات االستكشــافية،  حيــث يعتمــد علــى حتليــل الظــاهرة قيــد الدراســة انطالقــً
 حتديد املكان واملجال والناس املعنيني بالدراسة.

  عينة الدراسة: 
ة كــــرة الــــثلج؛ حيــــث أرســــلت اســــتمارة االســــتبيان عبــــر البريــــد طّبقــــت الباحثــــة عينــــ

ومواقـــــع التواصـــــل االجتمـــــاعي إلـــــى بعـــــض املـــــراهقني التـــــي تعـــــرفهم اإللكترونـــــي 
ــة شخ ــن معرفـ ــاعي، ممـ ــطها االجتمـ ــار وسـ ــمن إطـ ــدخلون ضـ ــذين يـ ــؤالء الـ ــية، أو هـ صـ

يســــتخدمون مواقــــع التواصــــل االجتمــــاعي، وطلبــــت مــــنهم إرســــالها إلــــى أصــــدقائهم 
ا مواقـــــع التواصـــــل االجتمـــــاعي، وطلبـــــت مـــــنهم ترشـــــيح الـــــذين ي ــً ســـــتخدمون أيضـــ
  لتوجه إليهم وتطبيق االستمارة معهم.غيرهم ل

مـــن الـــذكور  200مفـــردة ( 400وهكـــذا وصـــلت إلجمـــالي مفـــردات العينـــة املطلوبـــة 
مــــن اإلنــــاث)، وبعــــد حصــــر االســــتمارات التــــي مت اســــتردادها مــــن املبحــــوثني  200و

ــث  ــة البحـــ ــت عينـــ ــر 188كانـــ ــبة مفـــ ــذكور بنســـ ــن الـــ ــردة  195% و 49.1دة مـــ مفـــ
  لي العينة.% من إجما50.9لإلناث بنسبة  
  أدوات الدراسة: 

  مت تصـــميم اســـتمارة اســـتبيان تناولـــت اســـتخدام مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي
وطبيعته، ومعدله، ووقتـه، واألنشـطة املفضـلة يف هـذا االسـتخدام، فضـًال عـن لغـة 

  التصفح.
  ــي ــاس ثالثـ ــميم مقيـ ــم تصـ ــه، يضـ ــراهقني عليـ ــتجابات املـ ــاس اسـ ــيم لقيـ  20للقـ

الت للقـــــيم كـــــي تكـــــون موضـــــع القيـــــاس عبـــــارة، وقـــــد تضـــــمن خمســـــة مجـــــا
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 مالية).ج –دينية   –وطنية   –ثقافية  –(اجتماعية  
  اختبارا الصدق والثبات:  

  اختبار الصدق: . 1
 وهو أن تقيس استمارة االستبيان مـا وضـعت لقياسـه، وقـد أجـري اختبـار الصـدق للتأكـد

اؤالت من صدق محتوى االستمارة، حيث مت حتديد أهداف الدراسة وترجمة ذلك يف تس
األسـئلة التـي تعنـى استمارة االستبيان بعد االطالع على الدراسات السابقة، ثم مت وضـع 

  بتحقيق أهداف الدراسة وتساؤالتها.
املحكمــني ومت التحقــق مــن صــدق االســتمارة وإمكانيــة حتققهــا مــن خــالل عرضــها علــى 
حتقيقهــا واخلبــراء يف مجــال اإلعــالم للتأكــد مــن دقــة االســتمارة وصــدقها، وإمكانيــة 
صـبح يف ألهداف الدراسـة، وأجريـت بعـض التعـديالت يف ضـوء آراء السـادة املحكمـني لت

 شكلها النهائي.
  اختبار الثبات:    . 2

ينة نفسـها، وقـد يقصد به أن تعطي االستمارة النتائج نفسها تقريًبا إذا ما طبقت على الع
% مـن 10أخـرى علـى مت تطبيق االستمارة على عينـة املـراهقني، ثـم إعـادة التطبيـق مـرة  

ج متســقة بــني إجمــالي عينــة املبحــوثني بعــد مــرور أســبوعني، ومت احلصــول علــى نتــائ
  %.94التطبيقني األول والثاني بلغت  

  مصطلحات الدراسة: 

 :االستخدام 
  .)29( سلوكيات معينة إزاء كل غامضاكتشاف ووصف وحتليل 

 التعريف اإلجرائي: -
يعـة تعامل مع وسائل التواصل االجتماعي، وطبيشير مصطلح االستخدام هنا إلى كيفية ال

  ذلك التعامل، والتعرف على عدد ساعات ووقت استخدامه.
 :القيمة 

  .)30(املواقفهي هيكلة معرفية مرتبطة باحلاالت املرغوبة والسلوك املجرد أكثر من 
  التعريف اإلجرائي:

خدام وسـائل القيمة هنـا يف هـذه الدراسـة يقصـد بهـا مـا سيحصـل عليـه الفـرد عنـد اسـت
لتي يتم من خاللها السـيطرة علـى التواصل االجتماعي من املبادئ واملقاييس واملؤثرات، ا

االجتماعيـة، سـواء األفكار واملعتقدات واالجتاهـات اخلاصـة بـالفرد ومواقفـه الفرديـة أو 
أكانــت إيجابيــة أم ســلبية، وقــد مت تقســيمها إلــى: قــيم اجتماعيــة، ومعرفيــة، ووطنيــة، 
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  وجمالية.  وأخالقية،
 :وسائل التواصل االجتماعي 

هــي منصــات ومواقــع علــى شــبكة اإلنترنــت تتــيح التفاعــل الثنــائي االجتــاه عبــر محتويــات 
  .)31( املستخدمنيينتجها املستخدمون أنفسهم، فضًال عن التواصل بني

 التعريف اإلجرائي: -
ون لتحقيــق يقصــد بهــا كــل وســائل تكنولوجيــا االتصــال احلديثــة التــي يســتخدمها املبحوثــ

ينكـد ان، وواتسـاب، والتيـك التفاعل مثل: اليوتيوب، والفيسـبوك، وانسـتجرام، وتـويتر، ول
 توك.

  :املراهقني 
هم األفراد يف تلـك الفتـرة العمريـة التـي ينتقلـون فيهـا مـن الطفولـة إلـى مرحلـة الرشـد و 

  .)32(الرجولة، ويعاني فيها الفرد من تغيرات نفسية واجتماعية وبيولوجية 
 التعريف اإلجرائي: -

  سنة. 18:  15يقصد بها هنا األفراد ممن يقعون يف مرحلة املراهقة يف الفترة من 
 مجتمع الدراسة: 

يقصد به كامل أفـراد موضـوع البحـث، وهـم هنـا املراهقـون املسـتخدمون ملواقـع التواصـل 
  سنة. 18:  15االجتماعي ممن يقعون يف املرحلة العمرية من 

  
  يدانية:نتائج الدراسة امل

  

  توزيع املراهقني عينة الدراسة وفًقا ملتغير النوع   -
 ) 1جدول (

  ملتغير النوعتوزيع املراهقني عينة الدراسة وفًقا 
 

  

  

  

  

  

  

ا علــى  400مت توزيــع  مفــردة  200مفــردة، بواقــع  400اســتمارة اســتبيان إلكترونيــً
مفــردة لإلنــاث، بتطبيــق عينــة كــرة الــثلج، وبعــد اســتبعاد االســتمارات غيــر  200كور وللــذ

االسـتمارات التــي مت اسـتردادها مـن املبحـوثني كانــت عينـة البحـث كمــا الصـاحلة وحصـر 

  %  ك النوع 

 49.1  188  ذكور

 50.9  195  إناث 

 100  383 اإلجمالي
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مفـردة  195% مـن إجمـالي العينـة، و 49.1مفردة (للذكور) بنسـبة   188يوضح اجلدول  
 ينة.% من إجمالي الع50.9(لإلناث) بنسبة  

التواصل  ملواقع  املراهقني  استخدام  وأمناط  بعادات  اخلاصة  النتائج  األول:  املحور    أوًال: 
  االجتماعي. 

  :مستوى استخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي -1
 ) 2جدول (

  مستوى استخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يتضـــح مـــن اجلـــدول الســـابق: جـــاء مســـتوى اســـتخدام املـــراهقني ملواقـــع التواصـــل 
ا) يف الترتيــب األول بنســبة االجتمــاعي (دا ا) 56.7ئمــً ــً %، يليــه يف الترتيــب الثــاني (أحيان

%، وهــو مــا يثبــت معــدل 5.7%، ويف الترتيــب الثالــث واألخيــر (ال) بنســبة 37.6بنســبة 
االستخدام العالي لدى املراهقني؛ حيث متثل لهم وسائل التواصل االجتماعي نافذة مهمـة 

لها، وهـو مـا يتفـق مـع دراسـة (احلسـني، أسـعد بـن لالطالع على العالم اخلارجي من خال
صلت إلى ارتفـاع معـدل اسـتخدام شـبكات التواصـل التي تو،  )33()2016ناصر بن سعيد:  

  % لدى املبحوثني.86.33االجتماعي بنسبة 
ا معـدالت االسـتخدام )34()  2019وكذلك دراسة (مغازي، أحمد:   ، التي أثبتـت أيضـً

 لتلك الشبكات.
 
  

 النوع      
  

  مستوى االستخدام

  اإلجمالي  إناث   ذكور
  ك  ك  ك

%  %  %  

  دائًما
125  92 217 

66.5% 47.2% 56.7% 

 أحياًنا
56  88 144 

29.8% 45.1% 37.6% 

 ال
7  15 22 

3.7% 7.7% 5.7% 

 اإلجمالي
188  195 383 

100% 100% 100% 
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 : ملواقع التواصل االجتماعيخدام املراهقنيأسباب عدم است -2
 ) 3جدول (

  أكثر من بديل)  (أسباب عدم استخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي 

 

يتضح من اجلدول السابق: جـاء يف مقدمـة أسـباب عـدم اسـتخدام املـراهقني ملواقـع 
% مـن إجمـالي 72.7التواصل االجتماعي عبارة (والداي يرفضان استخدامي لها) بنسـبة 

اعي مـن عينـة الدراسـة، يليـه يف املراهقني العازفني عن استخدام مواقـع التواصـل االجتمـ
صــور ومعلومــات غيــر مالئمــه لقــيم املجتمــع) بنســبة  الترتيــب الثــاني (ألنهــا حتتــوي علــى

%، ثـم يف الترتيـب الرابـع 50%، ويف الترتيب الثالث (صـعوبة التعامـل معهـا) بنسـبة 63.6
 %، ويف الترتيــب اخلــامس جــاءت عبــارة (مــن45.5(ألن معلوماتهــا مشــكوك بهــا) بنســبة 

رة (ألنهــا تعــد % ، وجــاءت عبــا40.9الســهل انتحــال شخصــيات غيــر حقيقيــة بهــا) بنســبة 
 %.31.8مضيعة للوقت) يف الترتيب السادس واألخير بنسبة  

 النوع      
  

  األسباب 

  اإلجمالي  إناث   ذكور

  ك  ك  ك

%  %  %  

  والداَي يرفضان استخدامي لها
3  13 16 

42.9% 86.7% 72.7% 

ة علومات غير مالئمحتتوي على صور وم ألنها

 لقيم املجتمع

2  12 14 

28.6% 80.0% 63.6% 

 صعوبة التعامل معها
3  8 11 

42.9% 53.3% 50.0% 

 ألن معلوماتها مشكوك بها 
4  6 10 

57.1% 40.0% 45.5% 

 من السهل انتحال شخصيات غير حقيقية بها
0  9 9 

0.0% 60.0% 40.9% 

 ألنها تعد مضيعة للوقت 
5  2 7 

71.4% 13.3% 31.8% 

 إجمالي من سئلوا 
7 15  22 

100% 100% 100% 
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كمــا تشــير نتــائج اجلــدول الســابق إلــى أن أهــم األســباب التــي حتــول بــني املــراهقني 
للوقــت) يف الترتيــب (الــذكور) واســتخدام مواقــع التواصــل االجتمــاعي (أنهــا تعــد مضــيعة 

أســـباب املراهقـــات (اإلنـــاث) يف الترتيـــب األول %، بينمـــا كانـــت أهـــم 71.4األول بنســـبة 
  %.86.7(والداي يرفضان استخدامي لها) بنسبة 

 

  مواقع التواصل االجتماعي املفضلة لدى املراهقني:   -3
 ) 4جدول (

  يل)  من بد أكثر  (تفضيالت املراهقني عينة الدراسة ملواقع التواصل االجتماعي 
 

ــوك) يف مقدمــة مواقــع التواصــل  يتضــح مــن اجلــدول الســابق: جــاء موقــع (فــيس ب
املــراهقني املســتخدمني % مــن إجمــالي 77.8االجتمــاعي املفضــلة لــدى املــراهقني بنســبة 

 النوع      
  

  األسباب 

  اإلجمالي  إناث   ذكور
  ك  ك  ك

%  %  %  

  الفيس بوك
163  118 281 

90.1% 65.6% 77.8% 

 انستجرام 
97  123 220 

53.6% 68.3% 60.9% 

 واتساب 
112  89 203 

61.9% 49.4% 56.2% 

 تويتر 
86  105 191 

47.5% 58.3% 52.9% 

 تيك توك
109  78 187 

60.2% 43.3% 51.8% 

 اليوتيوب
59  43 102 

32.6% 23.9% 28.3% 

 لينكد ان
21  7 28 

11.6% 3.9% 7.8% 

 إجمالي من سئلوا 
181 180 361 

100% 100% 100% 
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التواصــل االجتمــاعي عينــة الدراســة، يليــه يف الترتيــب الثــاني (انســتجرام) بنســبة ملواقــع 
%، ثــم يف الترتيــب الرابــع (تــويتر) 56.2%، ويف الترتيــب الثالــث (واتســاب) بنســبة 60.9
%، ويف الترتيـب 51.8%، ويف الترتيب اخلامس جاء موقع (تيك توك) بنسبة  52.9بنسبة  

يف الترتيـب السـابع واألخيـر جـاء موقـع (لينكـد ان) % ، و28.3ادس (يوتيـوب) بنسـبة  الس
 %.7.8بنسبة  

كما تشير نتائج اجلدول السابق إلى أن موقع (الفيس بوك) هو األكثـر تفضـيًال علـى 
ا يرتفـع معـدل اسـتخدام الفـيس بـوك 90.1مستوى املراهقني (الـذكور) بنسـبة  %، وعمومـً

يــه املراهــق بعيــًدا عــن التزامــات لقــه مــن كيــان افتراضــي يتعــايش فلــدى املــراهقني ملــا يخ
، التــي أثبتــت )35() 2017العــالم احلقيقــي، وهــو مــا يتفــق مــع دراســة (لطــرش، جنــوى: 

ارتفـــاع معـــدل اســـتخدام الفـــيس بـــوك لـــدى املراهـــق الـــذي يســـتخدمه إلقامـــة عالقـــات 
دراسـة (الشـرايف، رامـي   اجتماعية واحلصول على األخبار واملعلومات، يف حني تختلف مع

التــي توصــلت لعــدم وجــود فــروق بــني الــذكور واإلنــاث يف اســتخدام  )36()2012حســني: 
موقع الفـيس بـوك؛ بينمـا موقـع (انسـتجرام) هـو األكثـر تفضـيًال علـى مسـتوى املراهقـات 

%، وهو ما يتفق فيما يخص ارتفاع معدل االستخدام للموقع عموًما 68.3(اإلناث) بنسبة  
  .Nicola Ghiselli),Luca Foschini ,Bellavista(Paolo   (37)ةمع دراس

  :معدل استخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي -4
 ) 5جدول (

  معدل استخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي 
 

  

  

  

  

  

  

 النوع      
  

  معدل االستخدام

  اإلجمالي  إناث   ذكور

  ك  ك  ك

%  %  %  

  بصورة منتظمة ومستمرة
104  64 168 

57.5% 35.6% 46.5% 

 بصورة منتظمة إلى حد ما
59  80 139 

32.6% 44.4% 38.5% 

 بصورة غير منتظمة 
18  36 54 

9.9% 20.0% 15.0% 

 اإلجمالي
181  180 361 

100% 100% 100% 
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ــاء  ــابق: جـ ــدول السـ ــن اجلـ ــح مـ ــدل يتضـ ــل معـ ــع التواصـ ــراهقني ملواقـ ــتخدام املـ اسـ
%، يليـه يف الترتيـب 46.5مستمرة) يف الترتيـب األول بنسـبة    ظمةمنتاالجتماعي (بصورة  

%، ويف الترتيب الثالث واألخيـر (بصـورة 38.5الثاني (بصورة منتظمة إلى حد ما) بنسبة  
 %.15غير منتظمة) بنسبة  

كمــا تشــير نتــائج اجلــدول الســابق إلــى أن معــدل االســتخدام جــاء (بصــورة منتظمــة 
%، بينمـا جـاء 57.5مسـتوى املـراهقني (الـذكور) بنسـبة لـى  ل عومستمرة) يف الترتيب األو

(بصورة منتظمة إلـى حـد مـا) يف الترتيـب األول علـى مسـتوى املراهقـات (اإلنـاث) بنسـبة 
ــل %، 44.4 ــع التواصـ ــتظم ملواقـ ــت واملنـ ــتخدام الثابـ ــدل االسـ ــاع معـ ــت ارتفـ ــا يثبـ ــو مـ وهـ

عليهــا، وتتفــق تلــك صــه وحراالجتمــاعي، الــذي يؤكــد مــدى ارتبــاط املراهــق بتلــك املواقــع 
دراســة مجــدي محمــد رشــيد حنــاوي النتيجة مع عديد من نتـائج الدراسـات السـابقة مثـل:  

ــري 2016 ــرحمن العمـ ــد الـ ــد اهللا عبـ ــن عبـ ــرحمن بـ ــد الـ ــة عبـ ــك ، 2018، ودراسـ ــع ذلـ ويرجـ
االخــتالف، وإن كــان بســيًطا بــني اســتخدام كــل مــن الــذكور واإلنــاث، إلــى طبيعــة املجتمــع 

  رية أكثر للذكور مقارنة باإلناث.ي حتعطوقيوده التي 

 :معدل استخدام املراهقني اليومي ملواقع التواصل االجتماعي -5
 ) 6جدول (

  معدل استخدام املراهقني اليومي ملواقع التواصل االجتماعي  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

اسـتخدام املـراهقني اليـومي ملواقـع التواصـل معـدل  يتضح من اجلدول السابق: جـاء  
%، يليـه يف الترتيـب الثـاني 40.2ات) يف الترتيب األول بنسبة  ساع  5:  3االجتماعي (من  

 النوع   
  

  اليوميمعدل االستخدام 

  اإلجمالي  إناث   ذكور
  ك  ك  ك

%  %  %  

  ساعات 5: 3من 
63 82 145 

34.8% 45.6% 40.2% 

 ساعات 5أكثر من 
65 63 128 

35.9% 35.0% 35.5% 

 ساعات 3: 1من 
53 35 88 

29.3% 19.4% 24.4% 

 اإلجمالي
181  180 361 

100% 100% 100% 
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سـاعات)   3:  1%، ويف الترتيـب الثالـث واألخيـر (مـن  35.5سـاعات) بنسـبة    5مـن    (أكثر
ا إلـى ارتفـاع عـدد سـاعات االسـ24.4بنسبة   تخدام اليـومي %، وتشير تلك النتيجـة عمومـً

راهـق بتلـك املواقـع وقضـائه جلـزء ملواقع التواصل االجتماعي؛ ممـا يثبـت مـدى ارتبـاط امل
ا فارتفــاع كبيــر مــن ســاعات يومــه يف اســتخدامها  مقارنــة ببقيــة أنشــطته اليوميــة، وعمومــً

عدد الساعات اليومية الستخدام مواقع التواصـل االجتمـاعي قـد أثبتهـا عديـد مـن نتـائج 
، ودراسـة (لطـرش، )38()  2016لسـابقة مثـل دراسـة (حنـاوي، مجـدى رشـيد:  الدراسات ا

  .)39()2017جنوى:  
كما تشير نتائج اجلدول السابق إلى أن معـدل االسـتخدام اليـومي املرتفـع (أكثـر مـن 

%، بينمـا 35.9ساعات) جاء يف الترتيب األول على مستوى املـراهقني (الـذكور) بنسـبة    5
ســـاعات) يف الترتيـــب األول علـــى مســـتوى املراهقـــات  5: 3جـــاء املعـــدل املتوســـط (مـــن 

حـة %، وهي نتيجة ذات داللة منطقية تتفـق مـع طبيعـة الـذكور املنفت45.6  (اإلناث) بنسبة
التــي مينحهــا لهــم املجتمــع الشــرقي مقارنــة باإلنــاث الالتــي يفــرض علــيهن املجتمــع قيــوًدا 

ــ ــل لهـ ــي توصـ ــة التـ ــع النتيجـ ــق مـ ــا يتفـ ــو مـ ــرة، وهـ ــغوطات كثيـ ــني: وضـ ــور، حتسـ ا (منصـ
 خدام اليومي للذكور مقارنة باإلناث، يف، التي أثبتت أيًضا ارتفاع معدل االست)40()2014

، التـي أثبتـت عـدم وجـود فـروق بـني )41()2019حني تعارضـت مـع دراسـة (الـديب، هبـة:  
 الذكور واإلناث فيما يتعلق بساعات االستخدام اليومي. 
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 الفئات التي يتعامل معها املراهقون عبر مواقع التواصل االجتماعي:  -6
 ) 7جدول (

  أكثر من بديل)  الدراسة عبر مواقع التواصل االجتماعي ( معها املراهقون عينةالفئات التي يتعامل 

(األصدقاء) يف مقدمـة الفئـات التـي يتعامـل معهـا   تيتضح من اجلدول السابق: جاء
ــل االج ــع التواصـ ــر مواقـ ــون عبـ ــبة املراهقـ ــاعي بنسـ ــراهقني 76.2تمـ ــالي املـ ــن إجمـ % مـ

ة الدراسة، ثم جاء يف الترتيـب الثـاني (زمـالء املستخدمني ملواقع التواصل االجتماعي عين
ــث (األقــارب) بنســبة %، ويف الترتيــ54.8الدراســة) بنســبة  ــب 36ب الثال ــم يف الترتي %، ث

ألخيـر جـاءت فئـة %، ويف الترتيـب اخلـامس وا31.9الرابع (أصـدقاء افتراضـيني) بنسـبة  
ــون جنســية مختلفــة) بنســبة  ــب يحمل ــة املراهــق 5.8(أجان %، وهــو مــا يتماشــى مــع طبيع

معهـم يف كـل جتمع األصدقاء والزمالء يف نفـس املرحلـة ليتشـاركوا  اخلاصة التي تفضل م
أمــورهم احلياتيــة بعيــًدا عــن ســلطة األســرة وقيودهــا التــي يرفضــونها، فيجــدون وســائل 

تنفًسا لتلك الرغبة االنسحابية من عالم الكبار واللجـوء إلـى عـاملهم التواصل االجتماعي م
ــه بأنفســهم ــون في ــذين يشــكلونه ويتحكم ــن اخلــاص ال ــد م ــا عدي ، وهــي نتيجــة توصــل له

 النوع      
  

  الفئات

  اإلجمالي  إناث   ذكور

  ك  ك  ك

%  %  %  

  األصدقاء
134  141 275 

74.0% 78.3% 76.2% 

 زمالء الدراسة     
91  107 198 

50.3% 59.4% 54.8% 

 ألقاربا
48  82 130 

26.5% 45.6% 36.0% 

 أصدقاء افتراضيني 
76  39 115 

42.0% 21.7% 31.9% 

 أجانب يحملون جنسية مختلفة 
17 4 21 

9.4% 2.2% 5.8% 

 إجمالي من سئلوا 
181 180 361 

100% 100% 100% 
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، ودراسـة (نـور الـدين، )Marina : 2012 ,(Vastly )42(ل دراسـة الباحثني من قبل، مث
 .)43()2020هميسي: 

  :ع التواصل االجتماعيتقييم املراهقني الستخدام مواق -7
 ) 8جدول (

  تقييم املراهقني الستخدام مواقع التواصل االجتماعي
 

  

  

ــاء  ــابق: جـ ــدول السـ ــن اجلـ ــل يتضـــح مـ ــع التواصـ ــتخدام مواقـ ــراهقني السـ ــيم املـ تقيـ
ــاني 70.1يف الترتيــب األول (ســهلة وبســيطة) بنســبة االجتمــاعي  %، يليــه يف الترتيــب الث

ــوا ــت وت ا صــعبة بســبب اإلنترن ــً ــاز املناســب) بنســبة (أحيان ــب 20.5فر اجله %، ويف الترتي
لسـابق يتضـح %، ومبالحظـة نتـائج اجلـدول ا9.4الثالث واألخير (صـعبة ومعقـدة) بنسـبة 

لنا سهولة استخدام وسائل التواصل االجتماعي من وجهة نظر املسـتخدمني لـدى كـل مـن 
ني من اسـتخدام تلـك الذكور واإلناث، وهو ما يعطي لنا مؤشًرا عن مدى متكن فئة املراهق

الوسائل والتحكم بها باعتبارها منفًذا مهًما لهم يطلون من خاللها علـى العـالم اخلـارجي، 
مــن قيــود الواقــع وســلطة املحيطــني، وهــو مــا يتفــق مــع دراســة (لســويف، شــهرزاد  ويهربــون

ــع ، )45()2014، ودراســة (منصــور، حتســني: )44()2018: ــل م ــا ســهولة التعام ــان أثبت اللت
 لكل من الذكور واإلناث.  التواصل االجتماعي من قبل املراهقني مواقع

 
 
  

 النوع   
  التقييم

  اإلجمالي  إناث   ذكور

  ك  ك  ك

%  %  %  

  سهلة وبسيطة 
114 139 253 

63.0% 77.2% 70.1% 

أحياًنا صعبة بسبب اإلنترنت  

 وتوافر اجلهاز املناسب

46 28  74 

25.4% 15.6% 20.5% 

 بة ومعقدة عص
21 13  34 

11.6% 7.2% 9.4% 

 اإلجمالي
181  180  361 

100% 100% 100% 
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 :االجتماعيطريقة استخدام املراهقني ملواقع التواصل   -8
 ) 9جدول (

  طريقة استخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 استخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعييتضح من اجلدول السابق: جاء منط  
%، يليه يف الترتيـب الثـاني (مـع أصـدقائي 64.5سبة   الترتيب األول بن(مبفردي دائًما) يف

ا) بنســبة  ــً ــر (حســب الظــروف املتاحــة) بنســبة 21.3دائم ــث واألخي ــب الثال %، ويف الترتي
%، ونالحظ هنا أن إجابة أستخدم مبفردي جاءت لدى املـراهقني اإلنـاث أعلـى مـن 14.1

اث، وهـو مـا ترجعـه لدى الذكور مـن اإلنـة مع أصدقائي أعلى  الذكور، يف حني جاءت إجاب
الباحثــة مــرة أخــرى إلــى قيــود املجتمــع التــي يفرضــها علــى اإلنــاث مقارنــة بالــذكور، حيــث 
ــة والــذهاب ملقــاهي اإلنترنــت أو املحــالت  يســمح لهــم بالبقــاء خــارج املنــزل لفتــرات طويل

 اث.  ما ال يسمح به لإلنواألماكن العامة أو اخلاصة يف منازل األصدقاء، وهو 
 
 
 
 
 
  
  

 النوع   
  

  منط االستخدام 

  اإلجمالي  إناث   ذكور

  ك  ك  ك

%  %  %  

  مبفردي دائًما 
99 134 233 

54.7% 74.4% 64.5% 

 مع أصدقائي دائًما
59 18 77 

32.6% 10.0% 21.3% 

 حسب الظروف املتاحة
23 28 51 

12.7% 15.6% 14.1% 

 اإلجمالي
181  180 361 

100% 100% 100% 
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التواصل  -9 مواقع  عبر  استخدامها  املراهقون  يفضل  التي  التفاعلية  األنشطة 
 االجتماعي: 

 ) 10جدول (
  أكثر من بديل) األنشطة التفاعلية التي يفضل املراهقون استخدامها عبر مواقع التواصل االجتماعي (

ــطة  ــة األنشـ ــاء يف مقدمـ ــق) جـ ــاب والتعليـ ــابق: أن (اإلعجـ ــدول السـ ــن اجلـ ــح مـ يتضـ
التفاعليــة التــي يفضــل املراهقــون اســتخدامها عبــر مواقــع التواصــل االجتمــاعي، بنســبة 

ني ملواقــع التواصــل االجتمــاعي عينــة الدراســة؛ راهقني املســتخدم% مــن إجمــالي املــ75.6
سـتخدمي وسـائل التواصـل االجتمـاعي، فاإلعجاب والتعليق نشاط مهم ضـمن نشـاطات م

حيـث يـأتي يف شـكل اإلعجـاب مبنشـورات األصـدقاء املتنوعـة والتعليـق عليهـا، واإلعجـاب 
ــتم دعــوتهم لإلعجــا ــا ي ــة حســب حاجــاتهم، وم ــه والتعليــق عليــه، بالصــفحات املختلف ب ب

 النوع      
  

  األنشطة 

  اإلجمالي  إناث   ذكور

  ك  ك  ك

%  %  %  

  ليقاإلعجاب والتع
149  124 273 

82.3% 68.9% 75.6% 

 الدردشة 
61  136 197 

33.7% 75.6% 54.6% 

 مشاركة املنشورات
23  81 104 

12.7% 45.0% 28.8% 

 تكوين الصداقات
19 73 92 

10.5% 40.6% 25.5% 

 نشر املوضوعات 
53  25 78  

29.3% 13.9% 21.6% 

 اآلخرين فقطقراءة منشورات 
18 26 44 

9.9% 14.4% 12.2% 

 األلعاب
6 34 40 

3.3% 18.9% 11.1% 

 إجمالي من سئلوا 
181 180 361  

100% 100% 100% 
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ا علـى شـكل مجـامالت لألصـدقاء، وت تفـق وأحياًنا يكون مقصوًدا وأحياًنا عرضًيا، وأحيانـً
تلك النتيجة يف تقـدم نشـاط التعليـق واإلعجـاب لفئـة املـراهقني مـع دراسـة (نومـار، مـرمي 

، حيث جـاء )47()2018(لسويف، شهرزاد :دراسة  ، يف حني تختلف مع  )46()2012نرميان:  
 والتعليق يف مرتبة متأخرة من حيث االستخدام من قبل املبحوثني.   شاط اإلعجابن

%، وهـي مـن األنشـطة املتقدمـة 54.6ثم جـاء يف الترتيـب الثـاني (الدردشـة) بنسـبة  
التــي يقــوم بهــا املراهقــون مــن اجلنســني املســتخدمني ملواقــع التواصــل االجتمــاعي بغــرض 

تسـلية، وقـد اتفقـت تلـك النتيجـة مـع رغبـاتهم والالتنفيس عـن  مناقشة أمورهم احلياتية و
نتــائج الدراســات الســابقة؛ لتؤكــد أهميــة نشــاط الدردشــة ضــمن األنشــطة التــي يقــوم بهــا 

، )48()2018(لســـويف، شـــهرزاد:  مســـتخدمو مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي، مثـــل دراســـة
  .)49()2020دراسة (نور الدين، هميسي: و

%، وهــو نشــاط يشــير إلــي 28.8ة شــورات) بنســبمشــاركة املنويف الترتيــب الثالــث (
إيجابية املبحوث وتفاعله يف نشر املنشورات ومشاركتها مـع اآلخـرين، وتتفـق تلـك النتيجـة 

، حيـث جـاءت مشـاركة املنشـورات قـي )50()2018(لسـويف، شـهرزاد:    مع ما أثبتته دراسـة
  الترتيب الثالث أيًضا.  

ا %25.5بنســـبة الصـــداقات)  ثـــم يف الترتيـــب الرابـــع (تكـــوين  ، ويعـــد نشـــاًطا مهمـــً
بالنســبة للمراهــق؛ ألنــه يوســع دائــرة عالقاتــه االجتماعيــة ويكســبه مزيــًدا مــن الصــداقات 
ــدين،  ــور ال ــذلك مــع دراســة (ن ــك النتيجــة ب ــق تل ــر وســائل التواصــل االجتمــاعي، وتتف عب

ث، أي يف مرتبة ، حيث جاء تكوين الصداقات لديها يف الترتيب الثال)51()2020هميسي:  
  أيًضا.متوسطة 

%، ثـــم يف الترتيـــب 21.6ويف الترتيـــب اخلـــامس جـــاء (نشـــر املوضـــوعات) بنســـبة  
%، ويف الترتيـب السـابع واألخيـر 12.2السادس (قراءة منشـورات اآلخـرين فقـط) بنسـبة  

%، وهـي أضـعف األنشـطة التـي يقـوم بهـا املبحوثـون (عينـة 11.1جاءت (األلعاب) بنسـبة  
  ن حيث الترتيب وفًقا لنتائج الدراسة.الدراسة) م

كما تشير نتائج اجلدول السـابق إلـى أن (اإلعجـاب والتعليـق) جـاء يف الترتيـب األول 
%، بينما جاءت (الدردشة) يف الترتيب األول 82.3على مستوى املراهقني (الذكور) بنسبة  

تفضـيًال عبـر   % كـأكثر األنشـطة التفاعليـة75.6على مستوى املراهقـات (اإلنـاث) بنسـبة  
مواقع التواصل االجتماعي، وهو ما تفسره الباحثة وفًقا الخـتالف الطبيعـة السـيكولوجية 

 لكل من الذكور واإلناث.
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  :مستوى ممارسة املراهقني لألنشطة التفاعلية عبر مواقع التواصل االجتماعي  -11
 ) 11جدول (

  مواقع التواصل االجتماعي   مستوى ممارسة املراهقني عينة الدراسة لألنشطة التفاعلية عبر 

ــة الدراســة لألنشــطة يتضــح  مــن اجلــدول الســابق: جــاء مســتوى ممارســة املــراهقني عين
ا) يف الترتيـب األول بنسـبة   %، يليـه يف 44التفاعلية عبر مواقع التواصل االجتماعي (دائمـً

ا) بنســـبة  %، ويف الترتيـــب الثالـــث واألخيـــر (نـــادرًا) بنســـبة 34.9الترتيـــب الثـــاني (أحيانـــً
21.1.%  

  :املراهقون عبر مواقع التواصل االجتماعييستخدمها اللغة التي  -10
 ) 12جدول (

  اللغة التي يستخدمها املراهقون عبر مواقع التواصل االجتماعي
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  النوع   
  

  ممارسة األنشطة التفاعلية

  اإلجمالي  إناث   ذكور
  ك  ك  ك

%  %  %  

  دائًما
79 80 159 

43.6% 44.4% 44% 

 أحياًنا
67 59 126 

37.0% 32.8% 34.9% 

 نادرًا 
35 41 76 

19.3% 22.8% 21.1% 

 اإلجمالي
181  180 361 

100% 100% 100% 

 النوع  
  

  اللغة

  اإلجمالي   إناث   ذكور 
  ك  ك  ك

%  %  %  

  العربية 
126  75 201 

69.6% 41.7% 55.7% 

 الفرانكوعرب 
42 83 125 

23.2% 46.1% 34.6% 

 اإلجنليزية 
13 22 35 

7.2% 12.2% 9.7% 

 اإلجمالي 
181  180 361 

100% 100% 100% 
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يتضـــح مـــن اجلـــدول الســـابق: أن اللغـــة (العربيـــة) جـــاءت يف مقدمـــة اللغـــات التـــي 
%، يليهـا يف الترتيـب 55.7يستخدمها املراهقون عبـر مواقـع التواصـل االجتمـاعي بنسـبة  

يف الترتيـب الثالـث واألخيـر (اإلجنليزيـة) بنسـبة %، و34.6الفرانكـوعرب) بنسـبة  الثاني (
9.7.%  

ومتسك املراهق باستخدام اللغة العربية كلغة أولى يف ترتيب االستخدام عبر وسـائل 
التواصل االجتماعي يدل على اعتـزازه بهويتـه ولغـة وطنـه، مبـا يتفـق مـع دراسـة (لسـويف، 

األفــراد تنبــع مــن الرغبــة يف ، بينمــا الفرانكــوعرب فهــي مــن ابتكــار )52()2020شــهرزاد: 
ا ال يسـتخدم الفرانكـوعرب سـوى مجتمـع  اإلحساس بالذات ومتلـك مقاليـد األمـور؛ فغالبـً
املــراهقني والشــباب بعيــًدا عــن ســلطة الكبــار اللــذين ال يجيــدون اســتخدامها، وتتفــق تلــك 

اســتخدام الفرانكــو عــرب  يف )53()4201(حســن، أميــن عبــد املغنــي محمــد:  النتيجــة مــع
  يلة للتواصل عبر مواقع التواصل االجتماعي. كوس

كما تشير نتائج اجلدول السابق إلى أن اللغة (العربية) جاءت يف الترتيـب األول علـى 
%، بينما جاءت (الفرانكوعرب) يف الترتيـب األول 69.6مستوى املراهقني (الذكور) بنسبة  

ســتخدمة عبــر مواقــع % كــأكثر اللغــات امل46.1إلنــاث) بنســبة علــى مســتوى املراهقــات (ا
  التواصل االجتماعي.

 استجابات املراهقني على مقياس دوافع استخدام مواقع التواصل االجتماعي  - 11
  ) 12جدول (

  استجابات املراهقني على مقياس دوافع استخدام مواقع التواصل االجتماعي 
 االجتاه          

  العبارة
املتوسط   غير موافق  ماإلى حد   موافق  

  املرجح 

ف  االنحرا

  املعياري
  االجتاه

 % ك % ك %  ك

الهـــــــروب مـــــــن امللـــــــل 

 املوجود يف الواقع
 موافق  650. 2.57 8.9 32 24.9 90 66.2 239

الشـــــــعور باالنســــــــجام 

  والترابط االجتماعي
 موافق  719. 2.53 13.3 48 20.8 75 65.9  238

ــات  كــــــــــــوين عالقــــــــــ ت

 جديدةوصداقات  
 فق موا 669. 2.45 10.0 36 35.5 128 54.6  197

إشــــــــــــباع الفضــــــــــــول 

واحلصـــــــــــول علـــــــــــى 

 املعلومات

 موافق  719. 2.37 14.1 51 34.9 126 51.0  184

ــاتي  ــكيل عالقــــــــ تشــــــــ

 االجتماعية
 موافق  711. 2.35 13.9 50 37.4 135 48.8  176
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 االجتاه          
  العبارة

املتوسط   غير موافق  ماإلى حد   موافق  

  املرجح 

ف  االنحرا

  املعياري
  االجتاه

 % ك % ك %  ك

ــن  ــا عــ ــعور بالرضــ الشــ

 نفسي وعن من حولي
 موافق  722. 2.33 15.0 54 37.4 135 47.6  172

التواصـــل املســــتمر مــــع 

 قاربيأصدقائي وأ
166  46.0 127 35.2 68 18.8 2.27 .759 

إلى 

 حد ما

ــارة النقـــــاش حـــــول  إثـــ

 األحداث اجلارية
149  41.3 111 30.7 101 28.0 2.13 .823 

إلى 

 حد ما

ــى  ــالع علــــــــــــ االطــــــــــــ

املســـــــــتجدات وآخـــــــــر 

 األحداث

132  36.6 106 29.4 123 34.1 2.02 .841 
إلى 

 حد ما

  موافق   2.33 ياس املتوسط املرجح للمق  361 إجمالي من سئلوا 
  

) جـاءت الهـروب مـن امللـل املوجـود يف الواقـعيتضح من اجلدول السابق: أن عبارة (  
املراهقني على مقياس دوافع اسـتخدام مواقـع التواصـل االجتمـاعي   استجاباتيف مقدمة  

) يف املرتبـة الثانيـة الشـعور باالنسـجام والتـرابط االجتمـاعي، ثـم (2.57مبتوسط مـرجح  
) يف املرتبة الثالثة مبتوسط تكوين عالقات وصداقات جديدة، ثم (2.53ح  مبتوسط مرج

) مبتوسـط إشباع الفضول واحلصول على املعلومات، ثم يف املرتبة الرابعة (  2.45مرجح  
) مبتوســط مــرجح ي االجتماعيــةتشــكيل عالقــات، ثــم يف املرتبــة اخلامســة (2.37مــرجح 
) يف املرتبــة السادســة مبتوســط وليالشــعور بالرضــا عــن نفســي وعــن مــن حــ، ثــم (2.35
) يف املرتبـة السـابعة مبتوسـط التواصل املستمر مع أصدقائي وأقـاربي، ثم (2.33مرجح  
ــة (2.27مــرجح  ــة الثامن ــة، ثــم يف املرتب ــارة النقــاش حــول األحــداث اجلاري ) مبتوســط إث
خيـرة يف املرتبـة التاسـعة واأل) االطالع على املستجدات وآخر األحداث، ثم (2.13مرجح  

 .2.02مبتوسط مرجح  
ومن التتبع لنتائج الدراسات السابقة، فيما يتعلـق بـدوافع اسـتخدام مواقـع التواصـل 
االجتماعي، جندها لـم تـأِت متسـقة؛ فاختلفـت بـاختالف ظـروف إجـراء كـل بحـث، فنجـد 

ــة (البشاب ــام طايـــل: مـــثال دراسـ ــة، وسـ ــى أن أول دوافـــع  )54()2011شـ ــلت إلـ ــد توصـ قـ
ة املعرفيـــة والتــزود باملعلومـــات وآخرهـــا إشــباع رغبـــة الفضـــول وحـــب االســتخدام الرغبـــ

توصـلت إلـى أن أول دوافـع   )55()2017(لطـرش، جنـوى:    االستطالع لديهم، وجند دراسـة
متضـية وقـت الفـراغ استخدام مبحوثيها تكوين عالقات مع أصدقاء جـدد، وآخرهـا دافـع  
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لتضـع الهـروب مـن امللـل أول   )56()2020واالستمتاع، وتأتي دراسة (نور الدين، هميسـي:  
الـــدوافع النفســـية، والتواصـــل مـــع األصـــدقاء أول الـــدوافع االجتماعيـــة، واالطـــالع علـــى 

  األحداث وآخر املستجدات أول الدوافع املعرفية.
، وهـو مـا 2.335بلـغ  للمقيـاسكما يتضح من اجلـدول السـابق أن املتوسـط املـرجح 

ممـا يشـير إلـى مسـتوى مرتفـع لـدوافع  لثالثـي،ا ليكرتعلى مقياس يعادل اجتاه (موافق)  
  املراهقني يف استخدام مواقع التواصل االجتماعي.

  غايات املراهقني يف استخدام مواقع التواصل االجتماعي  - 12
 ) 13جدول (

  ستجابات املراهقني على مقياس غايات استخدام مواقع التواصل االجتماعي ا
 االجتاه          

  العبارة
املتوسط   غير موافق  إلى حد ما  موافق  

  املرجح 

االنحراف  

  املعياري
  االجتاه

 % ك % ك %  ك

ا ال  ا رمزيــــً أعـــيش عاملـــً
 موافق  588. 2.72 7.2 26 13.6 49 65.9  238 يفهمه غيري

ــا يتيحـــه  ـكــل مـ ــر ب أنبهـ
ــلي  ــالم التواصـ ذلـــك العـ

 اجلديد
 موافق  679. 2.52 10.5 38 27.1 98 62.3  225

ــي  ــالقيم التـــ ــغل بـــ أنشـــ
ــلني ــتخدام  تصـ ــن اسـ مـ

 تلك الوسائل
 موافق  735. 2.37 15.2 55 32.1 116 52.6  190

أرتــــبط مــــع أصــــدقائي 
 موافق  731. 2.35 15.2 55 34.1 123 50.7  183 أكثر

بالراحــــــة مــــــن أشــــــعر 
 783. 2.24 21.3 77 32.7 118 46.0 166 التحكم يف استخدامها

إلى 
 حد ما

ــن  ــا عــ ــعور بالرضــ الشــ
  نفسي وعن من حولي

115  31.9 82 22.7 164 45.4 
1.86 .869 

إلى 
 حد ما

 موافق   2.35 املتوسط املرجح للمقياس   361 إجمالي من سئلوا 
  

ا ال يفهمـه غيـريالسـابق: أن عبـارة (  اجلدوليتضح من     ـًا رمزيـً ) جـاءت أعـيش عامل
يف مقدمة استجابات املراهقني على مقياس غايات استخدام مواقـع التواصـل االجتمـاعي 

، وهو ما يؤكد أن املراهـق يقبـل علـى اسـتخدام تلـك الوسـائل ألنـه 2.72ح  مبتوسط مرج
ال يفهــم داللتــه ســواه ويكونــه بنفســه لنفســه بعيــًدا عــن يشــعر بكونهــا عاملــه اخلــاص الــذي 

أنبهـر بكـل ، ثـم ()57()2020(نور الدين، هميسي:    اآلخرين، وتتفق تلك النتيجة مع دراسة
، وهو ما 2.52) يف املرتبة الثانية مبتوسط مرجح يدما يتيحه ذلك العالم التواصلي اجلد

أنشـغل الفتراضـي ومـا يقدمـه لـه، ثـم (يؤكد مرة أخرى مدى اقتناع املراهق بذلك العـالم ا
، 2.37) يف املرتبة الثالثة مبتوسـط مـرجح  بالقيم التي تصلني من استخدام تلك الوسائل
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، وتتفق بـذلك مـع 2.35سط مرجح ) مبتوأرتبط مع أصدقائي أكثرثم يف املرتبة الرابعة (
 -الرابـع    حيـث جـاء يف الترتيـب  )58()2017النتيجة التي توصلت إليهـا (لطـرش، جنـوى:  

ا لنتــائج دراســتها  التواصــل مــع األصــدقاء القــدامى ثــم احلفــاظ علــى التواصــل مــع  -وفقــً
 ) مبتوسـطأشـعر بالراحـة مـن الـتحكم يف اسـتخدامهااألصدقاء، ثم يف املرتبة اخلامسـة (

ــم (2.24مــرجح  ــن حــولي، ث ــة السادســة الشــعور بالرضــا عــن نفســي وعــن م ) يف املرتب
 )59()2012متســقة مــع دراســة (نومــار، مــرمي نارميــان: ؛ فجــاءت 1.86مبتوســط مــرجح 

التــي توصــلت إلــى تراجــع الــتخلص مــن الفــراغ االجتمــاعي والعــاطفي والــتخلص مــن امللــل 
  .والقلق
وهــو مــا  2.35توســط املــرجح للمقيــاس بلــغ كمــا يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن امل 

ممـا يشـير إلـى مسـتوى مرتفـع لغايـات   ليكرت الثالثـي؛  مقياسعلى  يعادل اجتاه (موافق)  
  املراهقني يف استخدام مواقع التواصل االجتماعي. 

  ثانًيا: املحور الثاني: النتائج اخلاصة بأثر مواقع التواصل االجتماعي على قيم املراهقني. 
 املراهقني على مقياس القيم (املحور األول القيم االجتماعية) استجابات - 13

 ) 14جدول (
  استجابات املراهقني عينة الدراسة على مقياس القيم (املحور األول القيم االجتماعية) 

 االجتاه          
  العبارة

 غير موافق  إلى حد ما  موافق  
املتوسط  

  املرجح 

  

االنحراف  

  املعياري

  االجتاه
 % ك % ك %  ك

ــداقات  ـكــوين صـ ــد ت أجيـ

 وعالقات جيدة
72  18.8 188 49.1 123 32.1 1.87 .702 

إلى 

 حد ما

 630. 1.81 30.8 118 56.9 218 12.3  47 أحافظ على صلة الرحم
إلى 

 حد ما

ــئولياتي  ــل مسـ ــل كـ أحتمـ

 التي تقع على عاتقي
36  9.4 225 58.7 122 31.9 1.78 .603 

إلى 

 حد ما

ــة يف  ــة دائمــ ــدي رغبــ أبــ

 عاون مع من حوليالت
28 7.3 205 53.5 150 39.2 1.68 .604 

إلى 

 حد ما

  إلى حد ما  1.78 للمحور األول املتوسط املرجح   383  إجمالي من سئلوا 

) أجيــد تكــوين صــداقات وعالقــات جيــدةيتضــح مــن اجلــدول الســابق: أن عبــارة (  
م اخلـاص بـالقيم جاءت يف مقدمة استجابات املراهقني على املحور األول من مقياس القـي

ــم (1.87االجتماعيــة مبتوســط مــرجح  ــى ، ث ) يف املرتبــة الثانيــة صــلة الــرحمأحــافظ عل
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ــى عــاتقي، ثــم (1.81مبتوســط مــرجح  ) يف املرتبــة أحتمــل كــل مســئولياتي التــي تقــع عل
أبدي رغبة دائمة يف التعاون مع مـن ، ثم يف املرتبة الرابعة (1.78الثالثة مبتوسط مرجح  

  .1.68رجح  ) مبتوسط محولي
ور األول مـن مقيـاس القـيم كما يتضح من اجلدول السابق أن املتوسـط املـرجح للمحـ

علــى ، وهــو مــا يعــادل اجتــاه (موافــق إلــى حــد مــا) 1.78اخلــاص بــالقيم االجتماعيــة بلــغ 
  مما يشير إلى مستوى متوسط للقيم االجتماعية عند املراهقني.  مقياس ليكرت الثالثي؛

ول السـابق جنـد أن االسـتخدام القيمـي لوسـائل التواصـل ومن مالحظـة نتـائج اجلـد
االجتمــاعي يتضــح مــن دالالت العبــارات الســابقة اخلاصــة بــالقيم االجتماعيــة، حيــث إن 
إجابــات املبحــوثني تعــزز القــيم اخلاصــة بالبعــد االجتمــاعي، فنجــد تعزيــز قيمــة (تكــوين 

خلاصــة باســتخدام عالقــات وصــداقات جديــدة)، وهــو مــا توافــق مــع اجلــداول الســابقة ا
يليها تعزيـز قيمـة (احلفـاظ علـى صـلة الـرحم)، ممـا املراهق لتلك الوسائل مع األصدقاء، 

يدل على رغبته يف التواصل وإقامة عالقات جيدة مع األقارب، ثم تعزيـز القيمـة اخلاصـة 
  (بتحمل املسئوليات)، ثم قيمة (التعاون).

اجلديد تعزز القيم االجتماعية لـدى   عموًما فإن النتائج تشير إلى أن وسائل اإلعالم
  املراهقني.

  استجابات املراهقني على مقياس القيم (املحور الثاني القيم الثقافية)  - 14
 ) 15جدول (

  استجابات املراهقني عينة الدراسة على مقياس القيم (املحور الثاني القيم الثقافية)

 االجتاه          
  العبارة

 غير موافق  إلى حد ما  موافق  
وسط  املت

  املرجح 

  

االنحراف  

  املعياري

  االجتاه
 % ك % ك %  ك

أجد نفسي شغوًفا ملعرفة أي 

 شيء مجهول
60  15.7 210 54.8 113 29.5 1.86 .659 

إلى 

 حد ما

 613. 1.75 34.2 131 56.4 216 9.4  36 أطمح دائًما للنجاح والتميز
إلى 

 حد ما

ــل  ــة قبــ ــاري بدقــ ـكـ ــم أف أنظــ

 اتخاذ أي قرار
45 11.7 191 49.9 147 38.4 1.73 .657 

إلى 

 حد ما

أصر على النجاح دائًما حتى 

  وإن كانت الظروف صعبة
35  9.1 140 36.6 208 54.3 1.55 .657 

غير  

 موافق 

  إلى حد ما  1.72 للمحور الثاني املتوسط املرجح   383  إجمالي من سئلوا 
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) ي شـيء مجهـولأجد نفسي شغوًفا ملعرفة أيتضح من اجلدول السابق: أن عبارة (  
من مقياس القيم اخلاص بـالقيم  ثانيجاءت يف مقدمة استجابات املراهقني على املحور ال

ــة مبتوســط مــرجح  ــم (1.86الثقافي ــز، ث ا للنجــاح والتمي ــً ــة أطمــح دائم ــة الثاني ) يف املرتب
) يف املرتبــة الثالثــة أنظــم أفكـاري بدقــة قبـل اتخــاذ أي قـرار، ثـم (1.75مبتوسـط مــرجح 

ا حتــى وإن كانــت ، ثــم يف املرتبــة الرابعــة (1.73جح مبتوســط مــر أصــر علــى النجــاح دائمــً
  .1.55) مبتوسط مرجح  الظروف صعبة

كما يتضح من اجلدول السابق أن املتوسط املرجح للمحور الثـاني مـن مقيـاس القـيم 
علـى مقيـاس وهو ما يعادل اجتاه (موافق إلى حد ما)  ،  1.72بلغ    الثقافيةاخلاص بالقيم  

  مما يشير إلى مستوى متوسط للقيم الثقافية عند املراهقني.  الثالثي؛ليكرت  
ومــن تتبــع النتــائج الســابقة، فــإن اســتخدام وســائل التواصــل االجتمــاعي عــّزز قــيم 

لــك الوســائل اســتخداًما املعرفــة والطمــوح وتنظــيم األفكــار كقــيم ثقافيــة تؤكــد اســتخدام ت
علـى النجـاح كـدليل علـى االسـتخدام الـال   إيجابًيا، يف حني جاء عدم قبول عبارة اإلصرار

  قيمي لتلك الوسائل.
  

  استجابات املراهقني على مقياس القيم (املحور الثالث القيم الوطنية)  - 15
 ) 16جدول (

  (املحور الثالث القيم الوطنية)استجابات املراهقني عينة الدراسة على مقياس القيم 

 االجتاه          
  العبارة

 موافق غير  إلى حد ما  موافق  
املتوسط  

  املرجح 

  

االنحراف  

  املعياري

  االجتاه
 % ك % ك %  ك

ــر وال  ــي مصــ ــب وطنــ أحــ

أســــمح أن يــــذكره أحــــد 

 بسوء

 موافق  674. 2.57 10.4 40 21.7 83 67.9  260

ــتقبال يف  ــب مســـــــ أرغـــــــ

  جليش وطنياالنضمام  
37 9.7 248 64.8 98 25.6 1.84 .573 

إلى 

 حد ما

ــخص  ــن أي شــ ــع عــ أدافــ

 يتعرض ألذى
59  15.4 188 49.1 136 35.5 1.80 .686 

إلى 

 حد ما

ــارك يف  ــب أن أشــــــ أحــــــ

  األعمال التطوعية
33  8.6 157 41.0 193 50.4 1.58 .645 

غير  

 موافق 

  إلى حد ما  1.94 للمحور الثالث املتوسط املرجح   383  إجمالي من سئلوا 
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أحـد   أحب وطني مصـر وال أسـمح أن يـذكرهيتضح من اجلدول السابق: أن عبارة (  
من مقياس القيم اخلاص   ثالث) جاءت يف مقدمة استجابات املراهقني على املحور البسوء

) أرغـب مسـتقبال يف االنضـمام جلـيش وطنـي، ثم (2.57بالقيم الوطنية مبتوسط مرجح  
) يف أدافــع عــن أي شــخص يتعــرض ألذى، ثــم (1.84يف املرتبــة الثانيــة مبتوســط مــرجح 

أحب أن أشـارك يف ، ثم يف املرتبة الرابعة واألخيرة (1.80املرتبة الثالثة مبتوسط مرجح  
  .1.55) مبتوسط مرجح  التطوعية األعمال
كمــا يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن املتوســط املــرجح للمحــور الثالــث مــن مقيــاس   

علـى ، وهو ما يعادل اجتاه (موافـق إلـى حـد مـا) 1.94القيم واخلاص بالقيم الوطنية بلغ  
عنـد املــراهقني،  الوطنيـةممـا يشـير إلــى مسـتوى متوسـط للقــيم  ي؛مقيـاس ليكـرت الثالثــ

ــالقيم ويتضــ ــق ب ح أن االســتخدام القيمــي لوســائل التواصــل االجتمــاعي يتضــح فيمــا يتعل
الوطنية يف قبول املراهق لقيم حب الوطن، والرغبة يف االنضمام للجيش، والدفاع عـن أي 

ــاركة يف ا ــول املشـ ــدم قبـ ــني عـ ــرض ألذى، يف حـ ــخص يتعـ ــر شـ ــة كمظهـ ــال التطوعيـ ألعمـ
  لالستخدام غير القيمي لتلك الوسائل. 

 استجابات املراهقني على مقياس القيم (املحور الرابع القيم الدينية)  - 16
 ) 17جدول (

  استجابات املراهقني عينة الدراسة على مقياس القيم (املحور الرابع القيم الدينية)

 االجتاه          
  العبارة

 موافق  غير إلى حد ما  موافق  
املتوسط  

  املرجح 

  

االنحراف  

  املعياري

  االجتاه
 % ك % ك %  ك

 693. 2.60 12.0 46 15.7 60 72.3  277 أرد األمانات ألصحابها
إلى 

 حد ما

ا بقــدرتي علــى  واثــق دائمــً

  حتقيق ما أريد
 موافق  650. 1.79 33.7 129 53.5 205 12.8  49

أصــبر كثيــًرا حتــى أحقــق 

  ما أصبو إليه
55 14.4 109 28.5 219 57.2 1.57 .730 

إلى 

 حد ما

ــدأ  ــذب مبــ ـكـ ــوض ال مرفــ

 لدي
37  9.7 112 29.2 234 61.1 1.49 .666 

غير  

 موافق 

  إلى حد ما  1.86 للمحور الرابعاملتوسط املرجح   383  إجمالي من سئلوا 
 

) جــاءت يف مقدمــة أرد األمانــات ألصــحابهايتضــح مــن اجلــدول الســابق: أن عبــارة ( 
مبتوسـط   دينيةمن مقياس القيم اخلاص بالقيم ال  رابعراهقني على املحور الاستجابات امل
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ا بقـدرتي علـى حتقيـق مـا أريـد، ثم (2.60مرجح   ) يف املرتبـة الثانيـة مبتوسـط واثق دائمـً
) يف املرتبــة الثالثــة مبتوســط أصــبر كثيــًرا حتــى أحقــق مــا أصــبو إليــه( ثــم، 1.79مــرجح 
ــة الرابعــة 1.57مــرجح  ــم يف املرتب ــرة (، ث ــدأ مرفــواألخي ــديالكــذب مب ) مبتوســط وض ل
  .1.49مرجح  
كما يتضح من اجلدول السابق أن املتوسط املرجح للمحور الرابع من مقياس القيم   

علـى مقيـاس ، وهو ما يعادل اجتاه (موافق إلى حد ما) 1.86واخلاص بالقيم الدينية بلغ  
  عند املراهقني.   ةالدينيمما يشير إلى مستوى متوسط للقيم    ليكرت الثالثي؛

ابعة نتائج اجلدول السابق فإن مظاهر االسـتخدام القيمـي لوسـائل التواصـل ومن مت
االجتماعي فيما يخص القيم الدينية جاءت بقبول قـيم األمانـة، والثقـة بـالنفس، والصـبر، 

  يف حني جاء الكذب كمظهر من مظاهر االستخدام الال قيمي.
  القيم اجلمالية)يم (املحور اخلامس استجابات املراهقني على مقياس الق - 17

 ) 18جدول (
  استجابات املراهقني عينة الدراسة على مقياس القيم (املحور اخلامس القيم اجلمالية) 

 االجتاه          
  العبارة

 غير موافق  إلى حد ما  موافق  
املتوسط  

  املرجح 

  

االنحراف  

  املعياري

  االجتاه
 % ك % ك %  ك

  أهتم بنظافة املكان من 

اآلخرين  حولي وأشجع 

 على ذلك 

60  15.7 195 50.9 128 33.4 1.82 .679 
غير  

 موافق 

ال أستطيع اجللوس يف  

  مكان غير منظم 
37 9.7 184 48.0 162 42.3 1.67 .644 

إلى 

 حد ما

أحب اإلبداع واالبتكار 

 وأكره النمطية 
65  17.0 123 32.1 195 50.9 1.66 .752 

غير  

 موافق 

 609. 1.39 67.1 257 26.4 101 6.5  25  فنانني والأقدر قيمة الفن 
غير  

 موافق 

  غير موافق   1.63 للمحور اخلامس املتوسط املرجح   383  إجمالي من سئلوا 

ــارة (   أهــتم بنظافــة املكــان مــن حــولي وأشــجع يتضــح مــن اجلــدول الســابق: أن عب
ــى ذلــك ــى اآلخــرين عل  مــن امساخلــ املحــور) جــاءت يف مقدمــة اســتجابات املــراهقني عل

، ثـم (ال أسـتطيع اجللـوس 1.82مقياس القيم اخلاص بـالقيم اجلماليـة مبتوسـط مـرجح  
أحب اإلبداع واالبتكـار ، ثم (1.67يف مكان غير منظم) يف املرتبة الثانية مبتوسط مرجح  
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، ثـم يف املرتبـة الرابعـة واألخيـرة 1.66) يف املرتبة الثالثة مبتوسـط مـرجح  وأكره النمطية
  .1.39) مبتوسط مرجح  لفناننيالفن واأقدر قيمة  (

كمـا يتضـح مـن اجلـدول السـابق أن املتوســط املـرجح للمحـور اخلـامس مـن مقيــاس  
غير موافق) علـى مقيـاس وهو ما يعادل اجتاه (،  1.63القيم اخلاص بالقيم اجلمالية بلغ  

  عند املراهقني. اجلماليةمما يشير إلى مستوى منخفض للقيم    ليكرت الثالثي؛
تـــائج اجلـــدول الســـابق فـــإن مظـــاهر االســـتخدام القيمـــي لوســـائل ومـــن مالحظـــة ن

التواصــل االجتمــاعي جــاءت يف قبــول قــيم النظافــة، والنظــام، واإلبــداع، ومت رفــض قيمــة 
  الفن كمظهر من مظاهر االستخدام الال قيمي. 

 النتائج اخلاصة بالدرجة الكلية ملقياس القيم   - 18
 ) 19جدول (

  قياس القيم  النتائج اخلاصة بالدرجة الكلية مل 

 االجتاه          
  العبارة 

  االجتاه  االنحراف املعياري   املتوسط املرجح 

 موافق إلى حد ما 547.  1.78 املحور األول: القيم االجتماعية

 موافق إلى حد ما 527. 1.72  املحور الثاني: الفقيم الثقافية

 موافق إلى حد ما 468.  1.94 املحور الثالث: القيم الوطنية

 موافق إلى حد ما 417.  1.86  املحور الرابع: القيم الدينية

 غير موافق  547.  1.63  املحور اخلامس: القيم اجلمالية

 حد ماموافق إلى   460.  1.79  املقياس
 

، 1.79أن املتوسـط املـرجح ملقيـاس القـيم بالكامـل بلـغ    :يتضح مـن اجلـدول السـابق
ممـا يشـير إلـى   ى مقيـاس ليكـرت الثالثـي؛إلـى حـد مـا) علـ  موافـقوهو مـا يعـادل اجتـاه (

مستوى متوسط إلجمالي القيم عنـد املـراهقني عينـة الدراسـة، ممـا يؤكـد فرضـية نظريـة 
  احلتمية القيمية التي تعزز من االستخدام اإليجابي لوسائل التواصل االجتماعي.
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  ثالًثا: النتائج اخلاصة بفروض الدراسة 
ارتباطية   املراهقني  ذات داللة إحصائية بني  الفرض األول: توجد عالقة  مستوى استخدام 

  ملواقع التواصل االجتماعي ومستوى القيم لديهم.  
وللتحقق من صحة هذا الفرض مت حساب معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة بني     

تلك   دوافعهم الستخدم  االجتماعي ومستوى  التواصل  ملواقع  املراهقني  استخدام  مستوى 

  كما يلي: املواقع، وذلك  
  ) 20جدول (

نتائج اختبار بيرسون لقياس العالقة بني مستوى استخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي ومستوى  
  القيم لديهم 

  املتغيرات
  مستوى االستخدام 

  الداللة  معامل االرتباط 

 0.01 **203.- قيم اجتماعية 

 0.01 **260.-  قيم ثقافية 

 0.01 **257.- قيم وطنية

 0.01 **329.- م دينيةقي

 0.01 **303.- قيم جمالية 

 0.01 **292.- الدرجة الكلية ملقياس القيم

يتبني من اجلدول السابق: وجود عالقة ارتباطية عكسية ذات دالة إحصائية بـني مسـتوى  
-استخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي ومستوى القيم لديهم، حيث بلغت قيمـة ر

للدرجة الكليـة ملقيـاس القـيم، وهـي قيمـة دالـة إحصـائًيا عنـد مسـتوى داللـة   )  (**292.
)0.01.( 

ــتم قبــول  حيــث توجــد عالقــة ارتباطيــة عكســية ذات  صــحة الفــرض األول،وبــذلك ي
االجتماعي ومستوى القيم   التواصلداللة إحصائية بني مستوى استخدام املراهقني ملواقع  

ات السـابقة؛ فمسـتوى القـيم لـدى املبحـوثني يتـأثر اسـلديهم، وهو ما أثبته عديد مـن الدر
مبستوى استخدام وسائل التواصل االجتماعي، فبزيادة مستوى اسـتخدام املبحـوثني لتلـك 
املواقع ينخفض مستوى القيم لديهم، وهو مـا يعـزز نتيجـة االسـتخدام الـال قيمـي لوسـائل 

 2014ن عبـد املغنـي:  ميـالتواصل االجتماعي، وهو ما يتفق مع مـا توصـل إليـه (حسـن، أ
من أن مستوى االستخدام العالي لوسائل التواصل االجتماعي ينعكس سلًبا على قيم   )60()

  املبحوثني.
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املراهقني   استخدام  كثافة  بني  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد  الثاني:  الفرض 
  ملواقع التواصل االجتماعي ومستوى القيم لديهم.  

لقياس العالقـة   بيرسونا الفرض مت حساب معامل ارتباط  وللتحقق من صحة هذ   
القيم لديهم، وذلك كما بني كثافة استخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي ومستوى  

  يلي:
  ) 21جدول (

نتائج اختبار بيرسون لقياس العالقة بني كثافة استخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي ومستوى  
    القيم لديهم 

 ملتغيراتا
  كثافة االستخدام

  الداللة  معامل االرتباط 

 0.01 **147.- قيم اجتماعية 

 غير دالة 072.-  قيم ثقافية 

 غير دالة 080.- قيم وطنية

 غير دالة 060.- قيم دينية

 0.01 **200.-  قيم جمالية 

 0.05 *134.- الدرجة الكلية ملقياس القيم

قـة ارتباطيـة عكسـية ذات دالـة إحصـائية بـني يتبني مـن اجلـدول السـابق: وجـود عال
لـديهم، حيـث بلغـت كثافة استخدم املـراهقني ملواقـع التواصـل االجتمـاعي ومسـتوى القـيم  

وهي قيمة دالـة إحصـائًيا عنـد مسـتوى داللـة ،  للمقياسللدرجة الكلية    )*134.-قيمة ر(
)0.05.(  

ة بـــني كثافـــة كمـــا تشـــير نتـــائج اجلـــدول الســـابق إلـــى عـــدم وجـــود عالقـــة ارتباطيـــ
واملحــور الثالــث اخلــاص بــالقيم  الثقافيــةاالســتخدام وبــني املحــور الثــاني اخلــاص بــالقيم 

، يف حـني جـاءت 0.05الوطنية واملحور الرابع واخلاص بالقيم الدينية عند مستوى داللـة  
عالقــة ارتباطيــة عكســية ذات داللــة إحصــائية بــني كثافــة االســتخدام وبــني املحــور األول 

قيم االجتماعية واملحور اخلامس اخلـاص بـالقيم اجلماليـة عنـد مسـتوى داللـة اخلاص بال
0.01.  

، حيـث توجـد عالقـة ارتباطيـة عكسـية ة الفــرض الثــاني جزئيــاصحوبذلك يتم قبول  
ملواقــع التواصــل االجتمــاعي ومســتوى  املــراهقنيذات داللــة إحصــائية بــني كثافــة اســتخدم 

فـرض األول؛ فزيـادة معـدل االسـتخدام وقضـائهم القيم لديهم، وهو مـا يتسـق مـع نتـائج ال
لقــيم لــديهم، وهــو مــا يعــزز يــنعكس ســلًبا علــى مســتوى ا الوســائلســاعات طويلــة مــع تلــك 
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فرضية استخدامهم الال قيمي وتأثرهم السلبي من جّراء كثرة االسـتخدام، وهـو مـا يتفـق 
اعات اسـتخدام حول أن زيـادة سـ  )61()2014مع ما توصل إليه (حسن، أمين عبد املغني:  

  مواقع التواصل االجتماعي تنعكس سلًبا على مستوى القيم لديهم.
عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني مستوى استخدام املراهقني  الفرض الثالث: توجد  

  ملواقع التواصل االجتماعي ومستوى دوافعهم الستخدام تلك املواقع. 
ارتباط بيرسون لقياس العالقة بني    وللتحقق من صحة هذا الفرض مت حساب معامل   

افعهم الستخدام تلك  مستوى استخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي ومستوى دو

  املواقع، وذلك كما يلي: 
  ) 22جدول (

نتائج اختبار بيرسون لقياس العالقة بني مستوى استخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي ومستوى  
  ك املواقع دوافعهم الستخدام تل

  املتغيرات
  مستوى الدوافع 

  الداللة  معامل االرتباط 

 0.01 **529. مستوى استخدام 
 

وجـود عالقـة ارتباطيـة طرديـة ذات دالـة إحصـائية بـني  يتبني من اجلـدول السـابق: 
ومسـتوى دوافعهـم السـتخدام تلـك   االجتماعيمستوى استخدام املراهقني ملواقع التواصل  

) وهــي قيمــة دالــة إحصــائًيا عنــد مســتوى داللــة  (**529.قيمــة راملواقــع، حيــث بلغــت 
)0.01.( 

حيــث توجــد عالقــة ارتباطيــة طرديــة ذات  ثالــث،صــحة الفــرض الوبــذلك يــتم قبــول 
ــة إحصــائية بــني مســتوى اســتخدام املــراهقني ملواقــع التواصــل االجتمــاعي ومســتوى  دالل

ــادة مســـتوى االســـتخدا ــع؛ فبزيـ ــع دوافعهـــم الســـتخدام تلـــك املواقـ ــتوى دوافـ م يرتفـــع مسـ
افعـه االستخدام، سواء معرفية أو نفسية أو اجتماعيـة، وتزيـد رغبـة املراهـق يف إشـباع دو

من تلك الوسائل، التي تتوقف على طبيعة املراهق ذاتـه يف حتديـد إيجابيـة أو سـلبية ذلـك 
علـي: اإلشباع وفًقا لنظرية االستخدام القيمي، وهو ما يتفق مع دراسة (الطيـار، فهـد بـن  

 حول زيادة مستوى الدوافع بزيادة مستوى االستخدام. )62()2014
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لدى املراهقني باختالف  ة إحصائية فى مستوى القيمالفرض الرابع: توجد فروق ذات دالل 
  النوع.

وللتحقق من صحة هذا الفرض مت تطبيق اختبار "ت" لقياس الفروق يف مستوى القيم    

  لك كما يلي: لدى املراهقني باختالف النوع، وذ
  ) 23جدول (

  نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق يف مستوى القيم لدى املراهقني باختالف النوع
  النوع

  

  

  املتغير 

  إناث   ذكور
قيمة 

  (ت) 

درجة  

  احلرية 

مستوى 

  املتوسط   لعدد ا  الداللة
االنحراف  

  املعياري 
 املتوسط   العدد 

االنحراف  

 املعياري 

مستوى 

 القيم
188  1.493 .628 195 2.090 .557  8.326 381 10.0 

 

تشير نتائج تطبيق اختبار "ت" إلى وجود فروق دالة إحصائًيا فى مستوى القيم لـدى 
قيمة دالة إحصائًيا عند   وهي)،  8.326املراهقني باختالف النوع، حيث بلغت قيمة "ت" (

صـلت علـى ح)، كما تشير النتائج الجتاه الفروق لصالح اإلنـاث التـي 0.01مستوى داللة (
  املتوسط األعلى مقارنة بالذكور.

القائل بوجود فـروق ذات داللـة إحصـائية يف  الفرض الرابــع صحةوبذلك فإننا نقبل  
مستوى القيم لدى املراهقني باختالف النوع لصـالح اإلنـاث، وهـو مـا ترجعـه الباحثـة بعـد 

اإلنــاث أكثــر  لالســابقة إلــى طبيعــة املجتمــع املنغلقــة التــي جتعــ الدراســاتاالطــالع علــى 
تقييًدا يف استخدام وسائل التواصل االجتماعي وأكثر مراقبة مـن املحيطـني لطبيعـة ذلـك 
االستخدام، علي عكس الذكور الـذين يكونـون أكثـر حتـررًا يف عمليـة االسـتخدام، وهـو مـا 
يصب بالتأكيد يف طبيعة التزام كل منهم باالستخدام القيمي وتعزيزه لديهم؛ فاإلنـاث هنـا 

  رن أكثر بطبيعة االستخدام اإليجابي لوسائل التواصل االجتماعي.ثيتأ
الفرض اخلامس: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني مستوى غايات استخدام 

  املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي ومستوى استخدامهم لتلك املواقع. 
ون لقياس العالقة بني  سوللتحقق من صحة هذا الفرض مت حساب معامل ارتباط بير   

مستوى غايات استخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي ومستوى استخدامهم لتلك  

 املواقع، وذلك كما يلي: 
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  ) 24جدول (
نتائج اختبار بيرسون لقياس العالقة بني مستوى غايات استخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي 

  ومستوى استخدامهم لتلك املواقع

 تغيراتامل
  مستوى غايات االستخدام 

  الداللة  معامل االرتباط 

 0.01 **617. مستوى االستخدام 

يتبــني مــن اجلــدول الســابق: وجــود عالقــة ارتباطيــة طرديــة ذات دالــة إحصــائية بــني 
ملواقع التواصل االجتماعي ومستوى اسـتخدامهم لتلـك   املراهقنيمستوى غايات استخدام  

ــث  ــة (**617.ر بلغــت قيمــةاملواقــع، حي ــد مســتوى دالل ــة إحصــائًيا عن ) وهــي قيمــة دال
)0.01.(  

حيـث توجـد عالقـة ارتباطيـة طرديـة ذات  صــحة الفــرض اخلــامس،وبذلك يتم قبـول 
 داللة إحصائية بني

مستوى غايات استخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي ومستوى استخدامهم  
 وسـائلالثالـث؛ فبزيـادة مسـتوى اسـتخدام ئج الفـرض  لتلك املواقع، وهـو مـا يتسـق مـع نتـا

التواصل االجتماعي يزداد مستوى غايات االستخدام، حيث ترتفع رغبة املبحوث وفضـوله 
يف االستغراق بـذلك العـالم االفتراضـي اجلديـد وإشـباع رغباتـه اخلاصـة، التـي قـد تكـون 

  إيجابية أو سلبية وفًقا لطبيعة استخدام املراهق ذاته.
السادس:   لدى  الفرض  القيم  مستوى  بني  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد 

 املراهقني ومستوى غايات استخدام مواقع التواصل االجتماعي لديهم. 
وللتحقق من صحة هذا الفرض مت حساب معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقـة    

االجتمـاعي مواقـع التواصـل ومسـتوى غايـات اسـتخدام    املـراهقنيبني مستوى القـيم لـدى  
 لديهم، وذلك كما يلي:
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  ) 25جدول (
نتائج اختبار بيرسون لقياس العالقة بني مستوى القيم لدى املراهقني ومستوى غايات استخدام مواقع  

  التواصل االجتماعي لديهم 

 املتغيرات
  مستوى غايات االستخدام 

  الداللة  معامل االرتباط 

 0.01 **159.- قيم اجتماعية 

 0.05 *113.-  قيم ثقافية 

 0.01 **180.- قيم وطنية

 0.05 *131.- قيم دينية

 0.01 **174.-  قيم جمالية 

 0.05 *146.- الدرجة الكلية ملقياس القيم
  

يتبني مـن اجلـدول السـابق: وجـود عالقـة ارتباطيـة عكسـية ذات دالـة إحصـائية بـني 
االجتماعي لـديهم، غايات استخدام مواقع التواصل مستوى القيم لدى املراهقني ومستوى 

 ).0.05دالة إحصائًيا عند مستوى داللة (  قيمة)، وهي (*145.-حيث بلغت قيمة ر
حيـث توجـد عالقـة ارتباطيـة عكسـية ذات   صــحة الفــرض الســادس،وبذلك يتم قبول  

ومســـتوى غايـــات اســـتخدام مواقـــع  املـــراهقنيداللـــة إحصـــائية بـــني مســـتوى القـــيم لـــدى 
ــائج الفرضــني الســابقني؛ بزيــادة مســتوى التواصــل االجتمــاعي لــديهم، ممــا  يتســق مــع نت

غايــات اإلشــباع لــدى املبحــوثني كلمــا انخفــض مســتوى القــيم لــديهم؛ ممــا يعــزز فرضــية 
ستخدام الال قيمي، وميكن تعليل ذلك بأن املراهق بارتياد ذلـك العـالم الواسـع بخبراتـه اال

ي مضـامني غيـر مناسـبة الضعيفة وطبيعة مرحلته العمرية غير املسـتقرة يكـون عرضـة أل
يف محاولته إلشباع غاياته، وهو ما يجعله فريسة سـهلة ملـا يسـمى باالسـتخدام السـلبي أو 

حول انخفـاض   )63()2012لت إليه دراسة (صالح، محمود خالد:  الال قيمي، وهو ما توص
  مستوى القيم لدى املبحوثني بزيادة االستخدام. 

ذا ارتباطية  عالقة  توجد  السابع:  لدى  الفرض  القيم  مستوى  بني  إحصائية  داللة  ت 
  املراهقني ومستوى ممارستهم لألنشطة التفاعلية عبر مواقع التواصل االجتماعي. 

من صحة هذا الفرض مت حساب معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقـة وللتحقق     
ومســتوى ممارســتهم لألنشــطة التفاعليــة عبــر مواقــع  املــراهقنيبــني مســتوى القــيم لــدى 

 تواصل االجتماعي، وذلك كما يلي:ال
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  ) 26جدول (
نتائج اختبار بيرسون لقياس العالقة بني مستوى القيم لدى املراهقني ومستوى ممارستهم لألنشطة 

  التفاعلية عبر مواقع التواصل االجتماعي  

 املتغيرات
  مستوى ممارسة األنشطة التفاعلية

  الداللة  معامل االرتباط 

 ير دالةغ 085.- قيم اجتماعية 

 غير دالة 029.-  قيم ثقافية 

 غير دالة  002. قيم وطنية

 غير دالة 033. قيم دينية

 غير دالة  007.  قيم جمالية 

 غير دالة  021.-  الدرجة الكلية ملقياس القيم
  

يتبني مـن اجلـدول السـابق: عـدم وجـود عالقـة ارتباطيـة ذات دالـة إحصـائية بـني مسـتوى 

التفاعليـــة عبـــر مواقـــع التواصـــل مســـتوى ممارســـتهم لألنشـــطة القـــيم لـــدى املـــراهقني و

) وهي قيمة غير دالة إحصائًيا عند مستوى داللـة (021.-االجتماعي، حيث بلغت قيمة ر

)0.05.( 

، حيث ثبـت عـدم وجـود عالقـة ارتباطيـة عدم قبول صحة الفرض الســابعوبذلك يتم  
ــراهقني ومســ ــدى امل ــة إحصــائية بــني مســتوى القــيم ل توى ممارســتهم لألنشــطة ذات دالل

تفاعلية عبر مواقع التواصل االجتماعي؛ فمسـتوى األنشـطة التـي يسـتخدمها املراهقـون ال
التــي جــاءت يف تلــك الدراســة (اإلعجــاب والتعليــق، ثــم  االجتمــاعيعبــر وســائل التواصــل 

الدردشة، ثم مشاركة املنشورات) من أوائل األنشطة التي يستخدمها املبحوثـون تـدل علـى 
تلــك املواقــع، ذلــك التفاعــل الــذي يحــدد طبيعتــه املراهــق  إيجــابيتهم وتفــاعلهم علــى مــدى

بذاته، فقد يكون إيجابًيا أو سلبًيا وفًقا لطبيعة االستخدام ذاته واملحتوى املسـتخدم، ومـن 
ــة  ــه عالق ــيس ل ــاره مجــرد أداة لالســتخدام ل ــم فمســتوى ممارســة األنشــطة ميكــن اعتب ث

  الية.ت إليه نتائج الدراسة احلمبستوى القيم، وهو ما توصل
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  التعقيب على النتائج: 
  يف إطار نظرية احلتمية القيمية ميكن اإلشارة إلي:

يحدد   - االستخدام  وزمن  وقت  أن  إلى  املبحوثني،  إجابات  الدراسة، من خالل  توصلت 
قيمة يف  يعد  الوقت  إن  الوسائل؛ حيث  لتلك  قيمي  والال  القيمي  االستخدام  مظاهر 

املستخدمون أهميته كلما كان االستخدام إيجابًيا، وكلما قّل هذا فكلما أدرك  حد ذاته،  
وواجباته   أنشطته  أداء  عن  الفرد  يشغل  ألنه  سلبًيا؛  االستخدام  كان  كلما  اإلدراك 
يؤدي   قد  قيمًيا  ال  مظهًرا  يعد  لساعات طويلة  واليومي  املكثف  فاالستخدام  اليومية؛ 

  إلى إدمان االستخدام.
لقيمي لتلك الوسائل حتديد هدف االستخدام لدى املبحوثني؛  االستخدام امن مظاهر    -

من  يعد  أول،  كهدف  احلالية  الدراسة  نتائج  إليه  توصلت  كما  الواقع،  من  فالهروب 
مظاهر االستخدام الال قيمي؛ ألنه يعبر عن رغبة الفرد يف االنفصال عن الواقع، يف 

تائج (الترابط االجتماعي،  ت إليها النحني تشمل مظاهر االستخدام القيمي التي توصل 
يف  والرغبة  االستطالع،  وحب  الفضول  وإشباع  سليمة،  اجتماعية  عالقات  وتكوين 

  املعرفة واحلصول على املعلومات، والتواصل مع املحيطني وإقامة عالقات سليمة).
ت  - التي  العربية،  اللغة  القيمي كما بينتها الدراسة استخدام  دل من مظاهر االستخدام 

  تماء واالعتزاز بالهوية لدى املراهق.على االن
لتلك   - القيمي  التواصل االجتماعي يحدد االستخدام  املراهق لوسائل  طبيعة استخدام 

ما حتكم   إذا  إيجابًيا  يعد  قد  املراهق مبفرده  استخدام  فتفضيل  الوسائل من عدمه؛ 
والتزامه يطالعها،  التي  واملوضوعات  وطبيعته،  االستخدام  باآلداب    بظروف 

إلى وا حتول  إذا  قيمي  الال  االستخدام  مظاهر  من  يعد  وقد  العامة،  ألخالقيات 
  اإلدمان، والرغبة يف إخفاء ما يطالعه لعلمه بكونها منافية لألخالق وقيم املجتمع. 

فيما يتعلق باألنشطة التي يستخدمها املراهقون عبر وسائل التواصل االجتماعي، جند   -
و والتعليق،  وم(اإلعجاب  ونشر  الدردشة،  الصداقات،  وتكوين  املنشورات،  شاركة 

املوضوعات، وقراءة منشورات اآلخرين، وأخيًرا األلعاب)، كما جاء وفًقا للترتيب التي 
لوسائل  القيمي  االستخدام  تعزز  قد  فجميعها  احلالية،  الدراسة  نتائج  إليه  توصلت 

ال لتخدم  وجاءت  استخدامها،  أحسن  إذا  االجتماعي  القيمالتواصل  وتدعم  نواحي  ية 
وعلى   الدينية،  التعاليم  من  وتنبع  وتقاليده،  وعاداته  الشرقي  مجتمعنا  أخالقيات 
املجتمعية  والقيم  والتقاليد  للعادات  املنايف  السلبي  االستخدام  حال  ففي  النقيض؛ 
ال  أو  قيمي  سواء  االستخدام،  أن  أي  قيمي،  الال  االستخدام  تعزز  جندها  والدينية 



 

 
408 408 

  سلبية االستخدام ذاته. يجابية أو قيمي، يرجع إل
قيمية،   - تعد حالة  االجتماعي  التواصل  افتراضية عبر وسائل  إقامة عالقات  أن  جند 

وتدعيم عالقات   تكوين عالقات جديدة  إلى  باألساس  يسعى  إيجابي  كمظهر  تنعكس 
الفرد   وجتعل  واملشاعر،  واألخبار  اآلراء  تبادل  من  متكن  بالفعل،  قائمة  أصدقاء  مع 

عالم اخلارجي، ومن جانب آخر فإن إقامة تلك العالقات االفتراضية قد تًحا على ال منف
يؤدي إلى االنعزال عن واقعه االجتماعي احلقيقي، وعن األصدقاء واألهل واألقارب،  
وقد يقلل بذلك التفاعل معهم، ويعد بذلك مظهًرا سلبًيا من مظاهر استخدام وسائل 

  التواصل االجتماعي.
  اسة:الدرتوصيات 
فيما  - القيمية  احلتمية  واألبحاث يف مجال نظرية  الدراسات  إجراء مزيد من 

لوسائل  قيمي  الال  االستخدام  مواجهة  يف  فرضياتها  توظيف  بكيفية  يتعلق 
  التواصل االجتماعي.  

وسلبياتها  - االجتماعي  التواصل  وسائل  بإيجابيات  املراهقني  توعية  ضرورة 
يع استخدامها وفق إطار قيمي مقبول من  وتطو حتى يتمكنوا من التمييز بينها  

  املجتمع. 
التواصل   - لوسائل  القيمي  االستخدام  تعزيز  يف  األسرة  بدور  االهتمام 

ما  كل  رفض  أجل  من  وكثافته  االستخدام  هذا  طبيعة  ومتابعة  االجتماعي، 
 يعارض تلك القيم لدى أبنائهم من املراهقني.

لتربوية والدينية واإلعالمية ات اإجراء دراسات حول كيفية تفعيل دور املؤسس -
االستخدام  ومواجهة  االجتماعي  التواصل  لوسائل  القيمي  االستخدام  لتعزيز 

 الال قيمي.  
التعليمية - العملية  يف  االجتماعي  التواصل  وسائل  توظيف  وتوجيه  ضرورة   ،

يف   تفيدهم  التي  واملعلومات  املعارف  على  احلصول  يف  الستخدامها  الطالب 
 دراستهم. 
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