
 فهد عائض القحطايند.     طالب اجلامعي يف جامعة أم القرىأثر مواقع التواصل االجتماعي على قيم ال

 1   م2019هـ / سبتمرب 1441حمرم  -1ج -( 1) عدد –( 11اجمللد ) –جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية 

 

 

 

 

 

 

 

 أثر مواقع التواصل االجتماعي على قيم الطالب اجلامعي يف جامعة أم القرى
The impact of social networking sites on the values of 

university students at Umm Al-Qura University 
 إعداد

 فهد عائض فهد القحطايند. 
 القرى ة أمجامع -كلية الرتبية   -أستاذ أصول الرتبية املساعد 

 
  



 فهد عائض القحطايند.     طالب اجلامعي يف جامعة أم القرىأثر مواقع التواصل االجتماعي على قيم ال

 2   م2019هـ / سبتمرب 1441حمرم  -1ج -( 1) عدد –( 11اجمللد ) –جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية 

 أثر مواقع التواصل االجتماعي على قيم الطالب اجلامعي يف جامعة أم القرى
 فهد عائض فهد القحطاين

 أستاذ أصول الرتبية املساعد بكلية الرتبية جامعة أم القرى

 امللخص

ة أثر مواقع التواصل االجتماعي على قيم الطالب  اابامعي ج جامعب الكشف عنهدفت هذه الدراسة إىل 
 أم القرى.

استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي لقياس أهداف البحبث  تككوتبت أةاا البحبث ساالسبتباتة  مبن 
 . يةتالقيم االقتصاة  القيم الدينية تاألخالقية  القيم األسريةهي: ة رئيس  حماتر 3  فقرا مقسمة إىل س26س

تقبد أههبرن تتبائج البحبث مبا   لقبرى  طالب  تطالببة مبن جامعبة أم ا800تككوتت عينبت الدراسبة مبن س
 يلي:

تجوة موافقة من قبل أفراة العينة حول مدى أتثري مواقع التواصل االجتماعي على القيم الدينية تاألخالقية  .1
 .%70.6للطال  ااامعي ج جامعة أم القرى بوزن تسيب 

تماعي على القيم األسرية موافقة حياةية من قبل أفراة العينة حول مدى أتثري مواقع التواصل االجتجوة  .2
 .%61.2 للطال  ااامعي ج جامعة أم القرى بوزن تسيب

تجوة موافقة حياةية من قبل أفراة العينة حول مدى أتثري مواقع التواصل االجتماعي على القيم االقتصاةية  .3
 .%67.4جامعة أم القرى مبتوسط حسايب للطال  ااامعي ج 

  حول مدى أتثري مواقع التواصل α ≤ 0.05ة عند مستوى الداللة سال كوجد فرتقان ذان ةاللة إحصائي .4
 ملتغري التخصص.االجتماعي على قيم الطال  ااامعي ج جامعة أم القرى كعزى 

  حول مدى أتثري مواقع التواصل α ≤ 0.05كوجد فرتقان ذان ةاللة إحصائية عند مستوى الداللة س .5
عدة ساعان تمتغري  ملتغري اانسعة أم القرى كعزى االجتماعي على قيم الطال  ااامعي ج جام

مبعدل استخدام مواقع التواصل االجتماعي  لصاحل الطلبة الذين يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي 
 .قل من ساعة يوميا  أ

حتفيز طلبة ااامعان على إثراء كما كوصل البحث إىل جمموعة من التوصيان تاملقرتحان كان من أمهها: 
تإجراء   عرب املسابقان تالتوجيه تاإلرشاة  تالدعم املاةي تاملعنوي ؛التواصل االجتماعيوى النافع ج مواقع احملت

ةراسان كنبؤية ملآالن التأثري احلايل ملواقع التواصل االجتماعي على شخصية الطال   تمستواه األكاةميي 
من أجل كوهيف مواقع عضاء هيئة التدريس؛ ترشان مهنية من قبل املختصني أل  ابإلضافة إىل عقد تاملعرج

 التواصل االجتماعي ج العملية التعليمية  لتعزيز االستفاةا املثلى منها.
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Abstract 

The impact of social networking sites on the values of university students  

at Umm Al-Qura University 
 

This study aimed to measure and determine social media usage effect on 

students at Umm Alqura University. The researcher used descriptive analysis to 

measure the research goals. The tool was a survey. The survey has 26 questions  
the questions were divided into three main parts which are: Ethical and religious 

values  family values  and economy values. The study result reveled the 

following: 
1- There is an agreement on the affect of the social media on religious and 

ethical values by 70.6% among the sample Umm Alqura University 

students.  

2- There is a neutral agreement on the effect of the social media on family 

values by 61.2% among students at Umm Alqura University. 

3- There is a neutral agreement from the sample about economy values for 

students at Umm Alqura University by 67.4%. 

4- There is no statistical differences at P value (α < 0.05) about the effect of 

social media on students at Umm Alqura University for major variable.  

5- There is a statistical difference at p- value (α < 0.05) for using social media 

on students value gender variable and for number of hours variable using 

social media for students who use it less than an hour per day.  

The researcher concluded with several recommendation: first  motivating 

university student to increase the worthy content in social media through 

competition  direction  advising  and financial support. Also  he suggested that 

doing a predictive research for existing social media effect on the student 

personality and his academic level. In addition  doing a workshop by specialists 

for university faculty to employ social media in educational process to make it 

beneficial to them.  
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 :املقدمة

الرئيس شهد العصر احلايل كطور ا كبري ا على كافة األصعدا  إذ كاتت التكنولوجيا تالثورا املعلوماكية الرافد 
هلذا التطور  الذي سهل على كل فرة الوصول السريع للحقول املعرفية  تالتواصل بني أهل االختصاص  تاالطالع 

 .عظم الثقافان  ما أسهم ج إحداث كغيري شامل على بنية اجملتمعان ثقافي ا تاقتصاةًي  تاجتماعي ا تسياسي اعلى م

تكعترب مواقع التواصل االجتماعي جزء ا رئيس ا من أجزاء املنظومة التكنولوجية بتطورها املتسارع  تأثرها البني 
تالعرقية تالسياسية ما أةى إىل التمازج الثقاج بني أفراة اجملتمع على اجملتمع  إذ جتاتزن احلدتة ااغرافية تالثقافية 

 . جهة أخرىالواحد من جهة  تبني اجملتمعان ككل من 

على ثقافة  اتاضح   ااتعكاس  تقد كان هلذا التطور التكنولوجي بشكل عام تملواقع التواصل بشكل خاص 
تمعان قبل الثورا املعلوماكية  كراتح هذا التأثري بصور عدا ما اجملتمع تقيمه تعالقاكه  بوكريا متسارعة مل كشهدها اجمل

 .إجيابية تسلبية بني

تغريان ااوهرية اليت طاهلا التأثري  إذ كشكل قيم اجملتمع جوهر ثقافته  تجزء ا رئيس ا تكعترب القيم ضمن امل
احلياا اليت متيز جمتمع ا ما  تهذا  من هويته  تعرب القيم ميكن التعرف على السمان اخلاصة تالفلسفة العامة تتوعية

اإذ شكلت لسلوك األفراة تاجملتمعان   ما يؤكد أمهيتها  .ةافع ا تمرشد 

بفعل تسائل  -تهي اليت متثل ةعائم البناء االجتماعي للمجتمع-على القيم  كغرٌي بنيوٌي تاضحٌ تلقد طرأ 
راة مبختلف ك عميق األثر ج حياا األفعلماء االجتماع  تكان لذل عدة منالتواصل االجتماعي  كما يذكر 

بيئاهتم االجتماعية  من خالل التفاعالن تالعالقان االجتماعية  أت من خالل كبنيهم للقيم املختلفة اليت على 
 أساسها كؤطر عالقاهتم االجتماعية فيحدث التفاعل االجتماعي  كوهنا كشكل أحد احملدةان املهمة للسوك

 . 2017ر الفرةي تاالجتماعي سالبكا

ابملقابل فقد زاةن تسبة املستخدمني لإلترتتت ج السنوان القليلة املاضية بشكل كبري  حيث اركفعت من 
م  تيقدر عدة مستخدمي اإلترتتت ج اململكة العربية 2017عام  %82م إىل حوايل 2014عام  64%

دا أسباب من أبرزها: التزايد إىل ع االكصاالن سب  تزاراتكعزي مليون مستخدم   26السعوةية حالي ا أبكثر من 
االكصاالن تكقنية  وزارازًيةا االستخدام تاالركباط الكبري بقنوان التواصل االجتماعي سالنشرا االلكرتتتية ل

 . 2017املعلومان  

ال الرقمي  تاتتشار تيواجه الشباب ااامعي اليوم حتدًين عدا  تمنها التحدي القيمي ج هل ثورا االكص
زع إىل املاةية الصرفة  تال كراعي ااوات  القيمية أت الرتبوية  تحتمل ج طياهتا لتواصل االجتماعي  تاليت كنمواقع ا

خليط من احملتوى النافع تالضار  تُكشكل منصة لتداتل األفكار البناءا تاهلدامة على حد سواء  كما أهنا أصبحت 
ن انحية أخرى  تلكن حمتواه الذي ا حيمله من جوات  إجيابية مينا التتشاره من انحية  تملتاقع ا أشبه ابملفرتض عل
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ال يلتزم أبطر معينة  تال ضوابط أخالقية؛ جيعل منه حتدًي  قيمي ا للمجتمع عامة تلألطفال تالشباب على تجه 
 .اخلصوص

ية  الفكرية تاالجتماعية تالدين لقد حدثت كغريان جذرية ج قيم اإلتسان املعاصر أصابت جوات  احلياا
  جعلت الكون مرتابط بال حواجز ثقافية.تاكسمت بسمة العوملة اليت

تكؤكد الدراسان أن أكثر شرائح اجملتمع كعرض ا هلذه التغريان هم طلبة ااامعان  تأن أتل ما يتعرض 
عن بعض القيم  تاكتساب قيم للتغيري عند هؤالء الشباب تتيجة التدخل هي القيم  تما يلي ذلك من التخلي 

  22-15التشكل القيمي عند اإلتسان ككون ج فرتا املراهقة أي ما بني س يدا  تابلتايل فإن أخطر مراحلجد
 سنة. 

إذ كؤكد العديد من الدراسان أن الفرة ميكن أن يغري من أحكامه تممارساكه اخللقية ج سن التعليم 
حلة ار تالسلوكيان  لذلك كعد املر تاضح السمان كتبلور فيه األفكااامعي  حيث خيط الفرة لنفسه طريق ا 
العتباران املرحلة العمرية  تلطبيعة احلياا ااامعية الثرية ابخلربان  ؛ااامعية قنطرا مهمة ج كشكيل قيم األفراة

  .2008سااالة 

رتن هبا من خصائص كوهنا تتظر ا هلذا التأثري الذي يطال طالب ااامعان  تما للمرحلة العمرية اليت مي
 احلياا كبداية تضج للقيم  تاكتمال االستقاللية الشخصية  تحتديد التخصص مرحلة اتتقالية ملفرتق طرق ج كعترب
فإن هذا البحث حياتل استقصاء طبيعة أتثري مواقع التواصل االجتماعي على القيم ضمن هذه املرحلة  ؛املهين

 العمرية احلساسة.

 :الدراسة شكلةم

ا ةقيق با  تال التنببؤ الواضبح مبآالكبه  ذلبك ا بنيوًي  ال ميكن رصد اجملتمعان املعاصرا كغيري   كشهد مالحمبه رصبد 
أن التقنيببة كشببكل العامببل الببرئيس ج حتريببك ةفببة هببذا التغيببري  تتظببر ا حلداثببة التقنيببة بشببكل عببام  تمواقببع التواصببل 

ترصببدن الدراسببان ي ا  مل يسبببق تأن كعرضببت لببه أجيببال عببدا  فإتنببا تتعامببل مببع متغببري جديببد تسببب ؛بشببكل خبباص
لتأثري املستقبلي الناجم عنه  تابلتايل فإن الساحة العلمية مازالت حباجة إىل ككثيف البحوث التجريبية أت املسحية ا

التقنيبة تثببورا الرتبويبة تاالجتماعيبة تالنفسبية البيت هتبدف إىل التعببرف البدقيق علبى أببرز  بان التببأثري النباكج مبن عبامل 
 . االكصال تاإلعالم ااديد

تإذا كاتببت األسببرا هببي النببواا الصببلبة الببيت حتببدة مببدى متاسببك اجملتمببع أت كفككببه؛ فإهنببا ليسببت مبعببزل عببن 
أتثبببري مواقبببع التواصبببل االجتمببباعي  تكبببل كغبببري يطبببرأ علبببى األسبببرا فإتبببه يبببنعكس علبببى اجملتمبببع  تقبببد أشبببارن بعبببض 

سبري  تخلبق حالبة مبن العزلبة االجتماعيبة واقع التواصل االجتماعي علبى التواصبل األالدراسان إىل التأثري السليب مل
 . 2012ةاخل األسرا. سمسعوةان 
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كمبببا أن ملواقبببع التواصبببل االجتمببباعي أتثبببري يبببرتاتح ببببني السبببليب تاإلجيبببايب علبببى القبببيم الدينيبببة تاالجتماعيبببة   
 . 2015  ساخلزاعلة 2015  سالشرعة 2017ي تاالقتصاةية تاألخالقية لدى طالب تطالبان ااامعان سالتميم

تهذا ما ةعا الباحث إىل املسامهة ج رصد معامل التأثري القيمي الناكج من تسائل التواصل االجتماعي على 
جامعببة أم القببرى  إذ أن القببيم كشببكل عمبباة اهلويببة لببدى الفببرة  تكببل كغيببري يطببرأ عليهببا فإتببه يشببكل  طلبببةعينببة مببن 

 . كغيري ا ج ااذتر العميقة للهوية

 :أسئلة الدراسة

مببا أثببر مواقببع التواصببل االجتمبباعي علببى قببيم الطالبب   لإلجابببة عببن السببؤال الببرئيس التببايل: لدراسببةكسببعى ا
 تذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة الفرعية التالية:؟ جبامعة أم القرى ااامعي

 ما أثر مواقع التواصل االجتماعي على القيم الدينية تاألخالقية لدى الطال  ااامعي؟ −
 لى القيم األسرية لدى الطال  ااامعي؟واصل االجتماعي عما أثر مواقع الت -
 دى الطال  ااامعي؟ما أثر مواقع التواصل االجتماعي على القيم االقتصاةية ل -
  حببول مببدى أتثببري مواقببع α ≤ 0.05كوجببد فرتقببان ذان ةاللببة إحصببائية عنببد مسببتوى الداللببة سهببل  -

إىل متغريان ساانس  التخصص  أم القرى كعزى  التواصل االجتماعي على قيم الطال  ااامعي ج جامعة
 عدة الساعان ؟

 :أهداف الدراسة

أثببر مواقببع التواصببل االجتمبباعي علببى قببيم الطالبب  ااببامعي  تذلببك مببن هتببدف الدراسببة إىل التعببرف علببى 
 خالل األهداف الفرعية التالية:

 .لدى الطال  ااامعيمواقع التواصل االجتماعي على القيم الدينية تاألخالقية  الكشف عن أثر -
 .أثر مواقع التواصل االجتماعي على القيم األسرية لدى الطال  ااامعيالكشف عن  -
 .أثر مواقع التواصل االجتماعي على القيم االقتصاةية لدى الطال  ااامعيالكشف عن  -
أتثبري    حبول مبدىα ≤ 0.05فرتقان ذان ةاللة إحصائية عند مستوى الداللبة سمعرفة ما إذا كان هناك  -

إىل متغببريان ساابببنس  اقببع التواصببل االجتمببباعي علببى قببيم الطالببب  ااببامعي ج جامعببة أم القبببرى كعببزى مو 
 .التخصص  عدة الساعان 

 :أمهية الدراسة

لكوهنبا كتنباتل موضبوع ا حبديث ا تسببي ا مل يبتم إشبباعه ابلدراسبان العلميبة سبيما  ؛كتشكل أمهيبة هبذه الدراسبة
فإتنا حباجة إىل ةراسان مسبتمرا تمتجبدةا لرصبد  ؛ان مواقع التواصل االجتماعيتوى تأةت لتجدة حمتتظر ا  .احمللية

 جوات  التأثري النامجة عن استخدامها.
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  تالبذي يبحبث أثبر مواقبع 2030أهداف رؤيبة اململكبة العربيبة السبعوةية مع تكتناتل الدراسة جاتب ا يتسق 
 "ئحببة الرؤيبة علبى البدتر الببرئيس لألسبرا  تممبا ترة فيهببا: التواصبل االجتمباعي علبى القببيم األسبرية  حيبث تصبت ال

سبرا تقيامهبا هدفنا هو كعزيز مباةئ الرعاية االجتماعية تكطويرها لبناء جمتمع قوي تمنتج  من خالل كعزيبز ةتر األ
 مبسبببؤتلياهتا... تسبببنعمل علبببى إشبببراك أتليببباء األمبببور ج العمليبببة التعليميبببة  كمبببا سبببنعمل علبببى مسببباعدهتم ج بنببباء
شخصبببيان أطفببباهلم تمبببواهبهم حبببص يكوتبببوا عناصبببر فاعلبببة ج بنببباء جمبببتمعهم  تسنشبببجع األسبببر علبببى كببببين ثقافبببة 

نهبا مبن كبوفري احتياجبان أبنائهبا تالعنايبة هببم علبى أكمبل   مع اإلمكاانن املتاحة هلا  تمببا ميكالتخطيط مبا يتناس
 تجه"

رئيس من حماتر رؤية اململكبة العربيبة السبعوةية  تابلتايل فإن هذه الدراسة كستهدف املسامهة ج حتقيق جزء
لك لببيت كعببم بتمكببني الوالببدين مببن كربيببة أبنببائهم كربيببة كتببواءم مببع قيمنببا تمباةئنببا اإلسببالمية  تكراعببي كببذ  تا2030

 جوات  التطور تمتطلبان الواقع .

ملعرفببة جواتبب  التببأثري علببى  ؛وركمببا أن تتببائج الدراسببة احلاليببة قببد كشببكل إضببافة لألكبباةمييني تأتليبباء األمبب
 .لغرض التوجيه تاإلرشاة ؛الطالب  تاالسرتشاة هبا ج العملية التعليمية الرتبوية

إلجبراء ةراسبان كنبؤيبة ملبآالن التبأثري احلبايل ملواقبع  ؛اباب  للباحثني الرتببوينيتقد كفتح تتائج الدراسة احلالية 
  تحميطببه االجتمبباعي  إذ أن معظببم الدراسببان احلاليببة حتبباتل التواصببل االجتمبباعي علببى شخصببية الطالبب   تأسببركه

 .املستقبليكنتقل بعد إىل التنبؤ أببعاة التأثري ا تملإشباع ااات  الوصفي هلذا التأثري  

 :حدود الدراسة

 هب1440احلدتة الزماتية: مت كطبيق هذه الدراسة ج العام الدراسي 

 القرى.ى عينة عشوائية من طالب تطالبان جامعة أم احلدتة املكاتية: مت كطبيق هذه الدراسة عل

لدينيببة تاألخالقيببة  علببى القببيم ا رفببة أثببر مواقببع التواصببل االجتمبباعياحلببدتة املوضببوعية: اقتصببرن الدراسببة علببى مع
 .تالقيم األسرية  تالقيم االقتصاةية

 مصطلحات الدراسة

ل االجتماعي أبهنا: احملتوى اإلعالمي الذي   مواقع التواص2012مواقع التواصل االجتماعي: عرفت الراتي س
 .لشخصي  تاملتناقل بني طرفني أت أكثر  عرب شبكة اجتماعيةيتميز ابلطابع ا

لكرتتتية كتيح لألفراة فتح صفحة خاصة هبم يقدمون من خالهلا كصور عن هنا مواقع إتكعرف أيض ا على أ
خدمني الذين يتشاركون معهم ج اإلكصال سالسعيدي شخصياهتم  تفق تظام معني يوضح قائمة جملموعة من املست

 .م 2015تضيف 
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م له الطريق الذي يقوةه ألةاء تاجباكه القيم: هي جمموعة املباةئ تالضوابط األخالقية اليت حتدة سلوك الفرة  تكرس
 .م 2000احلياكية  تةتره ج اجملتمع سإ اعيل 

لى إصدار األحكام  اليت حتكم سلوك الفرة  تكوجه أفكاره  تكعينه عتميكن كعريفها إجرائي ا أبهنا: األخالق تاملعايري
ينية تاألخالقية  تالقيم األسرية  تالقيم ج خمتلف املواقف  تهلا جوات  عدا  تسرتكز هذه الدراسة على القيم الد

 .االقتصاةية

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة

 بعض النظرايت اليت تفسر الدراسة:

 Modeling Theoryذج: نظرية النمو 

كببدخل هببذه النظريببة ضببمن تظببرًين الببتعلم االجتمبباعي  تالببيت كعببم بفهببم ا ليببة الببيت يكتسبب  النبباس مببن 
 .السلوك املختلفة  تاليت ككون حمصلة لعملية التعلم ضمن بيئة اجتماعية معينةخالهلا أشكال 

ليت كقدمها تسائل اإلعالم  مما يدفعه لتبين تكركز تظرية النموذج على أتثر الفرة مبختلف النماذج السلوكية ا
 . 2003ج سإ اعيل شيئ ا من هذه النماذ 

كطبيببق النظريببة لتوضببيح كليببة اكتسبباب سببلوك جديببد انكببج مببن تجببوهر املوضببوع هببو "عمليببة النمببوذج" عنببد 
  :1995تسائل اإلعالم  تهذه العملية حتتوي على عدا مراحل  تميكن إمجاهلا فيما يلي سةيفلري رتكيتش 

بببا  يشبببرتك ج لبببوذج للتصبببرف ج  -1 يالحبببأل األفبببراة املسبببتخدمني لوسبببيلة إعالميبببة معينبببة أن شخص بببا سلوذج 
 حمتوى إعالمي.

ملالحأل على النموذج تيتماثل معبه  ألتبه يعتقبد التشبابه بينبه تببني النمبوذج  أت يطمبح ألن يكبون يتعرف ا -2
 .مثله  أت يرى لوذج ا جذااب  جدير ا أبن يقلده

بوعي أت يسبتنتج ببال تعبي أن الشبخص البذي يالحظبه  أت أن السبلوك املوصبوف سبيكون  ملالحأليدرك ا -3
ا له  أي أن هذا الشخص يعتقد   .إبجيابية النتائج املتحصلة من تراء كبين هذا السلوك ج موقف مامفيد 

 .فق ا للنموذجعندما يواجه الشخص هرتف ا مشاهبة سموقف التأثري   فإته يلجأ إىل التصرف تاالستجابة ت  -4

تعنببد اذبباذ هببذا السببلوك ج مواجهببة موقببف التببأثري  فببإن ذلببك يشببكل كعزيببز ا لببه  تشببعور ا ابلرضببا  تيببزةاة  -5
 .دعيمالت

 .يزيد هذا التدعيم من احتمالية استخدام الفرة هلذا السلوك كوسيلة لالستجابة ج املواقف املشاهبة -6

التواصببل االجتمبباعي  إذ أن  لتببأثري القيمببي لألفببراة مببن خببالل تسببائلتكقببدم تظريببة النمببوذج كفسببري ا  ليببة ا
  .لاذج  كخرين؛ كنعكس على السلوك تالقيماملعتقدان اليت يتبناها الفرة جراء كواصله مع أشخاص س
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ون تإذا مببا أخببذان ابالعتبببار النمبباذج املببؤثرا  تشببرحية املشبباهري ج تسببائل التواصببل االجتمبباعي فإتنببا  ببد التببأثري يكبب
  تالببيت هببدفت إىل كقصببي عالقببة مشبباهري التواصببل االجتمبباعي ابلتببأثري علببى 2017أتضببح  ففببي ةراسببة سالقبباةر 

  كان من أببرز تتبائج الدراسبة: التبأثري الكببري ملشباهري التواصبل االجتمباعي  علبى اااتب  السبليب األخالقيااات  
 تاإلجيايب  تالثقة الكبريا هبم  تابحملتوى الذي يقدموته .

 Dependency Theoryنظرية االعتماد على وسائل االتصال: 

اإلعالم ااماهريية  فأحياان  يكون التأثري مباشر حتاتل هذه النظرية كفسري سر التباين ج أتثري تسائل 
 تتاضح  تأحياان  يكون غري مباشر تضعيف  تكتناتل التأثري املتباةل بني تظم االكصال تالنظم االجتماعية .

 النظرية على النحو التايل:كلخيص تميكن 

لوسائل ابلوهائف املركبطة بنقل يزةاة التأثري املعرج تالعاطفي تالسلوكي لوسائل التواصل عندما كقوم هذه ا
املعلومان بشكل متميز تمكثف  كزةاة قوا هذا االحتمال إذا كرافق معه عدم استقرار بنائي ج اجملتمع تتيجة 

 التغيري تالصراع. 

إىل ذلك فإن فكرا كغيري معارف تسلوك تتجدان اامهور ميكن أن كصبح أتثري ا عكسي ا لتغيري ضافة تابإل
تاجملتمع على حد سواء  تهذا هو املراة ابلعالقة الثالثية بني تسائل االكصال تاجملتمع تاامهور  تسائل االكصال

  2003املستهدف سإ اعيل 

فيما بينها  فوسائل  كصال كشكل منظومان ثالث كتباةل التأثريفاجملتمع تاامهور املستهدف تتسائل اال
حيدثون كغيري ا ج اجملتمع  تتتيجة لذلك ينعكس التأثري على االكصال حتدث كغيري ا لدى املتلقني  تهم بدترهم 
 تسائل االكصال ج عمل منظومي متباةل األةتار .

 ى النحو التايل:  هذه العالقان عل1998تقد خلص مكاتي تالسيد س

جمموعة  أتال : ينشأ كدفق األحداث من اجملتمع الذي حيتوي جمموعة من النظم االجتماعية  ابإلضافة إىل −
من القيم تالتقاليد تألاط السلوك اليت متيزه  تحتدث عالقان اعتماة متباةلة بني النظم االجتماعية تتسائل 

 اإلعالم.
إجيااب  تسلب ا  حبيث حتدة  الجتماعية للمجتمع على تسائل اإلعالمتي ا: كؤثر عناصر الثقافة تالنظم ااث −

تاملوارة  تالتنظيم  تالبناء  تيؤثر ذلك ابلتايل على خصائص تسائل اإلعالم اليت كتضمن: األهداف  
 األتشطة اليت متارسها تسائل اإلعالم .

تكقوم تسائل اإلعالم كذلك  اثلث ا: كغطي تسائل اإلعالم األحداث اليت جتري ج النظم االجتماعية  −
 ل لألفراة املتلقني .ابلرتكيز على بعض القضاًي اليت كشكل رسائ
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هؤالء األفراة املتلقني لديهم بناء متكامل للواقع االجتماعي ساهم ج كشكيله عوامل خمتلفة  رابع ا:  −
م هؤالء األفراة تسائل كالتنشئة االجتماعية  تاالتتماء إىل مجاعان ةميغرافية  تالتعليم تغريها  تيستخد

 اإلعالم الستكمال بناء الواقع االجتماعي الذي ال يدركوته ابخلربا املباشرا.
خامس ا: هنا يتباين أتثري تسائل اإلعالم على األفراة  فحني يكون الواقع االجتماعي حمدة ا تمفهوم ا  −

ون لرسائل اإلعالم أتثري يذكر سوى لألفراة  تيليب حاجاهتم قبل تأثناء استقبال الرسائل اإلعالمية  لن يك
ون لدى األفراة تاقع اجتماعي كدعيم القيم تاملعتقدان املوجوةا ابلفعل  تعلى العكس  حني ال يك

حقيقي يسمح ابلفهم تالتوجيه للسلوك؛ فإهنم يعتمدتن على تسائل اإلعالم بقدر أكرب لفهم الواقع 
 كرب .االجتماعي  تابلتايل يكون هلذه الوسائل أتثري أ

لومان ساةس ا: كتدفق املعلومان من تسائل اإلعالم لكي كؤثر ج األفراة  تج بعض احلاالن كتدفق املع −
من األفراة لكي كؤثر ج تسائل اإلعالم  تج اجملتمع ككل  تهذا بدتره يؤةي إىل كغيريان ج طبيعة 

 .العالقان بني النظم االجتماعية  تتظم تسائل اإلعالم

 :االنتقائي نظرية التأثري

التواصل  تكعزت هذه الفرتق إىل كفسر تظرية التأثري االتتقائي الفرتق الفرةية بني األفراة ج التأثر بوسائل 
 .أسباب تفسية تاجتماعية كشكل بدترها فرتق ا ج توع تةرجة التأثري

ة ألفراة اامهور هي مفتاح تالفكرا الرئيسة هلذه النظرية هي أن الفرتق الفرةية ج البنية النفسية تاإلةراكي
وعان  حيث أن التأثر خيضع لعوامل اتتقائية   تاملوضاهتماماهتم بوسائل اإلعالم  تحتديد سلوكهم حنو القضاًي

حيث أتنا خنتار ما تتعرض له من حمتوى تسائل االكصال تهذه العملية كسمى التعرض االتتقائي  كذلك فإن 
أفعالنا  تكعرف هذه العملية ابإلةراك االتتقائي  تبسب  اإلةراك االتتقائي فإن إةراكنا هلذا الرسائل يؤثر ج رةتة 

ر فقط ااوات  اليت كؤيد أفكار تكتفق معها  تإذا كاتت ذتلف معه فقد يلغيها كلي ا  تهذا يسمى الفرة يتذك
 . 1998التذكر االتتقائي سمكاتي السيد 

 :االتتقائية اليت حتكم تظرية التأثري   القواعد الرئيس2003سإ اعيل تقدم 

  تلكنها كفسر بشكل اتتقائي من قبل املتلقني بشكل كقدم تسائل اإلعالم رسائلها إىل ااماهري املختلفة -
 متباين .

 يرجع أساس هذه التفسريان املتنوعة إىل طبيعة اإلةراك تالفرتقان بني املتلقني . -

 حلاجان .له منظومة خاصة من القيم تاملعتقدان تا يرجع االختالف ج اإلةراك إىل أن كل فرة -

 تاالستجابة ككون أيض ا اتتقائية .تألن اإلةراك اتتقائي؛ فإن التذكر  -
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كما أن الظرتف االجتماعية تالثقافية تالدميوجرافية تغريها كؤةي إىل اختالف اإلةراك تالتفسري 
ستجابة تالتأثر ابحملتوى اإلعالمي  تمن جهة أخرى فإن هذا تاالستجابة بني املتلقني  مما يشكل كباين ا بينهم ج اال

 للتنبؤ بطبيعة االستجاابن حملتوى إعالمي مجاهريي معني . يشكل حتدًي  أمام الباحثني

 كطور شبكان التواصل االجتماعي:

  أن أتل ههور 2015  تيذكر اخلزاعلة س(1.0)كاتت املرحلة األتىل كعرف مبرحلة اايل األتل للوي  
 (classmates.com)م موقع 1995  حيث صمم كوتراةز عام هلذه الشبكان كان ج بداية التسعينيان

 digree six)م أتشأ موقع 1997تاهلدف منه هو مجع األصدقاء القدامى عرب شبكة موحدا  مث ج عام 

.com) . للتواصل االجتماعي 

قع التواصل االجتماعي  افسة تكعدة مواحيث بدأن املن (2.0)مث ههرن مرحلة اايل الثاين لإلترتتت 
ملستخدمون  تقد اركبطت هذه املرحلة بشكل أساسي بتطور تكوفري اخلدمان األيسر تاألسرع مبا يتطلع له ا

خدمان شبكة اإلترتتت  تالزال اتتشارها مستمر ا  ت ي املستخدمون هلا ابجملتمع االفرتاضي  تقد بلغ عدة 
مليون مستخدم لإلترتتت ج  135مليون مستخدم تشط  من بني  71م 2014 املستخدمني هلا ج منتصف عام

 . 2015بدالعزيز العامل العريب سع

 دوافع استخدام مواقع التواصل االجتماعي:

تشأن عدا تظرًين ج علم االكصال حتاتل ج بعض جزئياهتا كفسري الدتافع املختلفة لألفراة الستخدام 
 .شباعاناإلمن أبرزها تظرية االستخدامان ت تسائل التواصل تلعل 

تكسعى هذه النظرية لتحقيق ثالثة أهداف رئيسة تهي: كوضيح ةتافع استخدام تسائل اإلعالم  تاهلدف 
كصال االلث: الرتكيز على أن فهم عملية : التعرف على كيفية استخدام األفراة لوسائل اإلعالم  تاهلدف الثاالثاين

 . 2003سإ اعيل  االكصال ااماهرييستخدام تسائل أييت تتيجة ال

   مخسة فرتض كعتمد عليها النظرية لتحقيق أهدافها تهي:1998تأترة مكاتي تالسيد س

اامهور مشاركون فاعلون ج عملية االكصال ااماهريي  تيستخدمون تسائل االكصال أن أعضاء  -1
 لتحقيق أهداف مقصوةا كليب كوقعاهتم.

ن احلاجان اليت يدركها أعضاء اامهور  تكتنوع هذه احلاجان بناء على سائل االكصال عيعرب استخدام ت  -2
 الفرتق الفرةية بينهم.

ضمون الذي يشبع حاجاكه  تليست تسائل االكصال هي اليت حتدة اامهور هو من خيتار الرسائل تامل -3
 ذلك.
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ار الوسائل اليت يعتقدتن أن كتوافق يستطيع األفراة حتديد حاجاهتم تةتافعهم  تهذا ما يقوةهم إىل اختي -4
 تحاجاهتم.

قبل  ميكن االستدالل على املعايري الثقافية السائدا ج جمتمع ما من خالل توع احملتوى املستخدم من -5
 األفراة  تكذلك استخداماهتم لوسائل االكصال.

فراة كوسيع ةائرا لتحقيق الغرض البارز من مسماها  إذ كتيح لأل ؛تقد تشأن مواقع التواصل االجتماعي
م ج العامل احلقيقي  أت ككوين صداقان جديدا افرتاضية  تالبحث عن األفراة ذتي التواصل بينهم تبني أصدقائه

 .شرتكةاالهتمامان امل

ديو  تشكلت لألفراة منرب ا لبث يكتيح هلم التواصل عرب النصوص تالصور تالصون تمقاطع الف أيضا
لثقافية تغريها  كما شخصية ج كافة اجملاالن السياسية تاالجتماعية تاالقتصاةية تاأفكارهم تهواًيهتم تكرائهم ال

 هذه املواقع. أهنا أاتحت مساحة من احلرية قد ال جيدها الفرة خارج إطار

  إىل شعورهم ابأللفة أكثر ج 2015من أفراة العينة ج ةراسة عبدالعزيز س %49رمبا هذا ما ةفع 
من العينة يوافقون على  %61التواصل االجتماعي من التواصل مباشرا تجه ا لوجه  كما أن  التواصل عرب شبكان

كسمح هلم التكلم بصراحة تجرأا ج خمتلف املواضيع واصل االجتماعي مع معارفهم أن كواصلهم عرب شبكان الت
 أكثر من اكصاهلم هبم تجه ا لوجه .

نني  تاملسافة املاةية اسد  تتربا الصون  تتظران العي  كعليال  لذلك أبن لغة ا2017س غرينفيلدتكورة 
عند اللقاء املباشر قد كعمل مجيعها مبثابة حتذيران بعدم اإلةالء مبعلومان شخصية أكثر خاصة ج املراحل املبكرا 

ون أسهل  تابلتايل فإن مواقع من العالقة  تحني ال يكون هنالك عالمان حتذيرية مثل هذه فإن اإلفصاح يك
ا من ةتافع اارأا للحديث أكثر عن ذتاهتم تالتعبري عن كرائهم .تواصل االجتماعي كوفر لألفراة مال  زيد 

  عدة ا 2017س غرينفيلدتهنالك ةافع بيولوجي من تراء استخدام شبكان التواصل االجتماعي  إذ كورة 
ا شبكان التواصل االجتماعي  تمنه إفراز هرمون الدتابمني ابستخداممن املربران اليت قد ككون مؤشر ا الركباط 

 مايلي: 

: ألهنا كوفر إشباع ا فورًي   إذ ميكن للفرة أن جيد من يتواصل معه على الفور حال اكصاله.  أتال 

عندما  اثتي ا: أهنا كوفر إاثرا استباقية  إذ كظهر ةراسان التصوير العصيب مستوًين أعلى من التحفيز تالنشاط
مواقع التواصل للفرة من  هما كوفر كافأا ابلفعل  تهذا تة مبا حيدث عندما حيصلون على ميتوقع الناس مكافأا مقار 

 خالل اتتظاره للتفاعل مع منشوراكه  تالرةتة على رسائله.

ن حجم املعلومان اثلث ا: كقدم هذه املواقع قطع ا صغريا من املعلومان  إذ جيري حتفيز منظومة الدتابمني عندما يكو 
 ا تغري مرضي .الوارةا متواضع  
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رابع ا: عدم القدرا على التنبؤ  تهذا ميثل كلية املكافأا/العقاب تاليت كقوم بوهيفة التعزيز  فالفرة ج شبكان 
هو حمتواها  تهو ابلضبط ما حيفز إفراز  التواصل االجتماعي  ال يتنبأ مبن سيتواصل معه  تمص ستصله الرةتة  تما

 لدتابمني ج الدماغ .ا

  ةتافع أخرى الستخدام مواقع التواصل االجتماعي تمنها: 2015عبدالعزيز س ائج ةراسةتأههرن تت
التواصل مع األهل تاألصدقاء تزمالء الدراسة  تالتعرف على األخبار تاملعلومان  تالبحث العلمي  تالرتفيه 

 تالتسلية  تإشباع الفراغ العاطفي تاالجتماعي .

   تمنها:2012ة أترةهتا تومار ساقع التواصل االجتماعي  ان خاصتملو 

التعريف ابلذان: إذ متثل اخلطوا األتىل للدخول إىل الشبكان االجتماعية إتشاء صفحة شخصية خاصة   -
 يقوم املستخدم من خالهلا ابلتعريف عن تفسه  تكظهر فيها اهتماماكه من خالل احملتوى الذي ينشره .

هتمام تماعية ككوين صداقان جديدا يباةلوهنم االجديدا لتكوين اجملتمع: كتيح الشبكان االجطرق  -
 تاحملتوى  تبذلك كسهم ج كشكيل اجملتمع االفرتاضي .

سهولة االستخدام: إذ كعد من أبرز  ان الشبكان االجتماعية  فال حتتاج إىل خربا كقنية لكي كنشئ  -
 .صفحة شخصية  تكتفاعل مع ا خرين 

مفهوم التفاعلية بني  تواصل االجتماعي منذ تشأهتا  تهي جتسيدالتفاعلية:  ة رئيسة سعت هلا مواقع ال -
 أفراةها  لضمان كطورها تاستمرارها .

االهتمام: تهي شبكان كبم عرب مصلحة مشرتكة بني أفراةها  مثل: األلعاب  القراءا تالثقافة  السياسة   -
 سوق املال  الصحة .

اصل على استخدام الطلبة بشكل خاص ملواقع التو   بعض الفوائد املرتكبة 2017ةن التميمي ستأتر 
 االجتماعي تمنها:

زًيةا رأس املال االجتماعي: توع من العالقان بني جمموعة من اجملتمع مع جمموعة خمتلفة  تاستثمار هذه  -
على بعض مواقع التواصل لديهم العالقان ألهداف خمتلفة  حيث تجد أن الطلبة الذين لديهم حساابن 

متكنهم هذه التطبيقان من أةاء تهائفهم  اعية أفضل من أتلئك الذين ليس لديهم  حيثعالقان اجتم
 تتاجباهتم بطرق أفضل .

االتدماج االجتماعي: تيعين الوصول إىل الفرص تاملوارة مبا ج ذلك السكن تالعمل تالرعاية الصحية   -
اصل بني الطلبة تزمالئهم تماعي إىل االتدماج االجتماعي  تفرص التو تالتحول من االستبعاة االج

 تمعلميهم .
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الثقة ابلنفس: حيث ةفعت مواقع التواصل االجتماعي الشباب إىل مزيد من التفاعالن تككوين  -
طال  أن الطلبة الذين  800الصداقان  تاملشاركة ج خمتلف األتشطة  حيث أثبتت ةراسة طبقت على 

 تالرضا عن احلياا أعلى من أتلئك الذين الة على مواقع التواصل لديهم احرتام الذان ميتلكون صفح
 يستخدموهنا .

 تابملقابل فقد أترةن مجلة من السلبيان املرتكبة على استخدامها تمنها:

اليت كوفرها  العزلة االجتماعية: حيث كدفع مواقع التواصل االجتماعي الفرة إىل العزلة من خالل املتعة  -
ر ابلوحدا  استخدامها لساعان طويلة يزيد من االكتئاب تالشعو تأشارن تتائج بعض الدراسان إىل أن 

 تالعزلة عن األهل .

اتتهاكان اخلصوصية: تهي حق األفراة ج عدم تشر بياانهتم الشخصية  فاألمان تاخلصوصية ليست من  -
 ر تاتتهاك خصوصية األفراة .اهتمام أصحاب هذه املواقع  تقد يؤةي ذلك إىل تش

ف الوالدين حول أةاء أبنائهم الدراسي بسب  الوقت الطويل واقع التواصل: خمات تمن العيوب األخرى مل -
 املستهلك ج التواصل مع ا خرين .

 القيم:

حظيت القيم ابهتمام ابرز من العلماء تاملتخصصني ج جمال الرتبية  تعلم النفس  تعلم االجتماع  
كسهم ج ثقافة تهوية اجملتمعان  تإطار ا مرجعي ا هلا  ت  لفلسفة  تالسياسة تاالقتصاة  إذ كشكل القيم جوهرتا

كشكيل العالقان االجتماعية  تمالمح الضبط االجتماعي  تحتديد ما هو مساحة املقبول تاملمنوع لكل ثقافة  إذ 
ملسؤتليان تالواجبان  تعلى تطاق األفراة كشكل كساهم القيم املشرتكة ج صياغة العقد االجتماعي  تحتديد ا

م  تتفق ا لقيم الفرة كنشأ االركباطان تالعالقان  تكثري ا ما قيم جزء ا رئيس ا من هويتهم  تكربز مالمح شخصياهتال
 ككون الصراعان بني األفراة تتيجة لالختالف القيمي بينهم  تهي املوجه الرئيس للفرة ج اختيار الفعل ترة الفعل

 ترسالة الفرة. ضفي املعم الشخصي للحياا  تكساهم ج حتديد رؤيةللمواقف املختلفة  تاذاذ القراران  كما أهنا ك

تكشكل القيم االجتماعية املعايري اليت يشرتك فيها كافة أفراة اجملتمع تاليت حتقق هلم التكامل  فاإلتسان 
 ه  تكل قيمة حتمل معنيني: معم موضوعي ا مركبط ايكتس  القيم  تعلى ضوئها يتحدة سلوكه تجماالن كفكري 

ع ثقة تكقدير  تمعم كخر معنوي مركبط ابلفرة ككون فيه القيمة ابلعقل اامعي  تج هذا اجملال ككون القيمة موض
  .تسبية ذتلف من فرة  خر  حس  احلاجان تالتطلعان تالتنشئة االجتماعية

ن إىل زعزعة القيم  ية املتسارعة عرب تسائل التواصل االجتماعي قد أةتجتدر اإلشارا إىل أن التغريان املاة
هذا الكم اهلائل من القيم ااديدا  تاليت كعرب عن حالة من الفوضى القيمية  تهتافت  ترمبا التفكك تاالهنيار أمام

 . 2007املعايري  ليصبح الفرة غري قاةر على التمييز بني الصواب تاخلطأ بني القيم سالبكار 
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لسياسية ااوهرية ج مجيع مياةين احلياا االقتصاةية تا  إىل "أن القيم من املفاهيم 1966تكشري ةًيب س
تاالجتماعية  تهي متس العالقان اإلتساتية بكافة صورها ألهنا ضرترا اجتماعية  تألهنا معايري تأهداف البد أن 

كتغلغل ج األفراة ج شكل اجتاهان تةتافع   دها ج كل جمتمع منظم سواء كان متخلف ا أت متقدم ا  فهي
فسها ج شكل قواتني تبرامج للتنظيم االجتماعي تالنظم ان  تج بعض املواقف االجتماعية كعرب القيم عن تتكطلع

  .16االجتماعية"سص

   االجتاهان الرتبوية ج النظرا للقيم تفق ا لألةب الرتبوي  تهي:2008تيورة ااالة س

 على األشياء من حيث احلسن تالقبح. القيم جمموعة املعايري تاملقاييس اليت حيكم هبا االجتاه األتل:

يرى بعض الباحثني أن القيم عبارا عن معايري حمدةا ميكن من خالهلا متييز احلسن من القبيح  تاخلري من 
معايري اعتماة القيم ذتلف ان تالتصرفان  تمن الضرتري التنويه إىل أن يالشر  تاحلكم من خالهلا على السلوك

ى املنطق  تما كعارف عليه اجملتمع  الغربية كرى أن معيار القيم معيار ا عقلي ا  يعتمد علمن ثقافة ألخرى  فالرتبية 
خبالف اجملتمع اإلسالمي الذي يعتمد على املرجعية الدينية لتشكيل القيم  مع األخذ ابالعتبار العقل تأحكامه  

   تاأللاط االجتماعية .تالتكوين اإلتساين

 ن خيتارها الفرة .االجتاه الثاين: القيم كفضيال

ينظر هذا االجتاه إىل القيم تظرا عمومية  حيث يعد الباحثون املؤيدتن هلذه النظرا القيم كفضيالن خيتارها 
ها هو القيم اليت ان اليت لتثليالفرة تينتج عنها السلوك  فالتفضيالن الشخصية هي متثيل للقيم  تمبعث السلوك

 ة .اذاذ القراران كلها كفضيالن كعكس القيم اخلاصة ابلفر تتبناها  تكذلك التقدير تاالختيار ت 

 االجتاه الثالث: القيم حاجان تةتافع تاهتمامان تاجتاهان تمعتقدان كركبط ابلفرة.

رة تاستعداةاكه تاستجابته هذا االجتاه ميثل علماء النفس االجتماعي  الذين يرتن أن القيم متثل  ان الف
لفون عن علماء االجتماع الذين يتعاملون مع القيم ااماعية  فهم يركزتن ذلك خيت  تهم بفيما يتعلق اب خرين

على القيم الفرةية ابختالف حمدةاهتا النفسية تاالجتماعية  تهذا ما ةفعهم لربط القيم حباجان الفرة  تةتافعه  
 وكه .تاهتماماكه  تمعتقداكه  تسل

  فهي خليط من جاتز جمرة املشاعر أت التفضيالن الشخصيةتمما سبق تستنتج أن القيم كركي  معقد يت
مكوانن تفسية  تفلسفية  تاجتماعية  تةينية  تيصع  أتطريها بتعريف تاحد  أت كركي  معني اثبت  تستظل 

أبعاةها تجوات  أتثريها  سيما حني كركبط مبتغريان القيم ساحة للبحث الرتبوي تالنفسي تالفلسفي الستقصاء 
 سارعة  تالتأثري املتباةل بينها تبني هذه املتغريان .العصر املت
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  2017تللقيم خصائص متيزها عن املفاهيم املشاهبة هلا كاملباةئ تاملعتقدان تاالجتاهان  تيذكر البكار س
 خصائصها تمنها:

 لفعل اإلتساين تهي الثقافة تاجملتمع تالشخصية .القيم كدخل ج األتساق الكربى ل -

 ن من خالهلا فهم املعم لفعل معني .كعميمان  ميككعترب القيم  -

 للقيم ةرجة معينة من العمومية . -

 ةائم ا ككون القيم من املواضيع املرغوبة  إذ أهنا كشكل ما يرغ  فيه الناس . -

  ثقافة ما مسترت ا أت متعارف ا عليه .ليست كل القيم هاهرا  فأحياان  يكون تسق القيمة ج -

 ا:صائص أخرى للقيم تمنه  خ2005تيذكر السيد س

 كنتمي القيم إىل عامل املثل  فهي كعبري أخالقي مستمد من فلسفة معينة  أت عقيدا ةينية. -

 كعد القيم قواعد حتدة تكوجه السلوك ج املواقف املختلفة . -

 اهان ج اجملتمع  تبذلك كوضح للفرة الطرق اليت جي  أن يسلكهاكركبط القيم ابألفكار تاملباةئ تاالجت -
 لتحقيق أهدافه اخلاصة .

 كعم القيم ابألهداف البعيدا اليت يضعها الفرة بنفسه  ال ابألهداف الفرعية . -

 الدراسات السابقة:

  تاليت هدفت للتعرف إىل ةتر استخدام تسائل التواصل االجتماعي تأثرها ج 2017ةراسة البكار س
رةتية من تجهة تظر الشباب ااامعي  تاكتشاف الفرتق اليت القيم االجتماعية تاالقتصاةية تالثقافية ج األسرا األ

دة أفراةها  تمعدل ساعان التصفح ملواقع كعوة إىل متغري اانس  تالسنة الدراسية  تالدخل الشهري لألسرا تع
  طالب ا تطالبة من 244التواصل  تأكثر شبكان التواصل االجتماعي استخدام ا  تككوتت عينة الدراسة من س

 البلقاء التطبيقية  مت اختيارهم بطريقة العينة العشوائية الطبقية.جامعة 

ماعي أثر ا كبري ا على قيم األسرا األرةتية على تكان من أبرز تتائج الدراسة: أن لوسائل التواصل االجت
لصت مستوى القيم االجتماعية تالثقافية تاالقتصاةية  تطغى عليها ااات  السليب أكثر من اإلجيايب  كما خ

  فأقل ج أثر تسائل التواصل 05 0النتائج إىل عدم تجوة فرتق ذان ةاللة إحصائية عند مستوى الداللة س
يم ج األسرا األرةتية كعزى للجنس  تالسنة الدراسية  تالدخل الشهري تعدة أفراة األسرا  االجتماعي على الق

 تمعدل ساعان التصفح  تأكثر الشبكان استخدام ا .

ةراسة هدفت إىل معرفة أثر مواقع التواصل االجتماعي على منظومة القيم   2017يمي ستأجرن التم
معة الدمام كلية الرتبية لألقسام األةبية من تجهة تظرهن  تككوتت لدى طالبان قسم الدراسان اإلسالمية ج جا

اختيارها ابلطريقة   طالبة من قسم الدراسان اإلسالمية مقسمني إىل جمموعتني  مت 165أفراة العينة من س
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القصدية  تكان من أبرز تتائج الدراسة: أن أثر مواقع التواصل االجتماعي على منظومة القيم عند الطالبان 
  كعزى ملتغري عدة a=05كراتحت بني الكبريا تاملتوسطة  تهنالك فرتق ذان ةاللة إحصائية عند مستوى ةاللة س

   ساعان يومي ا على جمال القيم الدينية.4-3ستخدمن املواقع سالساعان االستخدام لصاحل الطالبان الاليت ي

اعي على جوةا احلياا األسرية لدى   إىل اكتشاف أثر مواقع التواصل االجتم2016تهدفت ةراسة علي س
  طال  تطالبة كرتاتح 400الشباب ااامعي ج ضوء بعض املتغريان الدميوجرافية  تككوتت أفراة العينة من س

 8ساعان على شبكة االترتتت  تمت كقسيمهم إىل  3سنة  ممن يقضون أكثر من  22-18 أعمارهم بني
بة  مع مراعاا املتغريان الدميوجرافية  تكان من أبرز النتائج اليت طال  تطال 50جمموعان  كل جمموعة كتكون من 

تجوةا احلياا األسرية   كوصلت هلا الدراسة: تجوة عالقة سالبة بني ةرجة استخدام شبكان التواصل االجتماعي
خدام فكلما زاة استخدام مواقع التواصل االجتماعي قل مستوى جوةا احلياا  كما أههرن النتائج أن ةرجة است

طلبة تطالبان ااماعة أتثرن أتثري ا ضعيف ا بكل من: اانس  تاملستوى االجتماعي تاالقتصاةي  تلط الثقافة 
أثري التفاعل بني اانس تاملستوى االجتماعي االقتصاةي على استبيان حضر   تأن هنالك عالقة ةالة لت-سريف

 مواقع التواصل االجتماعي .

يت هدفت إىل التعرف على أثر استخدام الوسائط ااديدا على كوافق   تال2016تج ةراسة الفول س
امعة اازائر  مت   طال  تطالبة من ج200تقد ككوتت العينة من س  الطلبة اازائريني من ااات  األسري 

   تمن أبرز تتائج الدراسة: عدم تجوة فرتق ذان ةاللة إحصائية ج أتثري الوسائطاختيارهم ابلطريقة القصدية
ااديدا على التوافق األسري لدي العينة كعزى إىل متغريي اانس  تالسن  ابملقابل تجوة فرتق ذان ةاللة 

فق األسري كغزى إىل متغريي: مكان السكن  تاملستوى األكاةميي   إحصائية ج أتثري الوسائط ااديدا على التوا
 على العالقان األسرية .كما بينت النتائج التأثري السليب الستخدام الوسائط ااديدا 

  إىل التعرف على أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي ج منظومة 2015تهدفت ةراسة الشرعة س
  طال  210ة لدى عينة من طلبة ااامعة اهلامشية ج األرةن  تككوتت عينة الدراسة من سالقيم الدينية تاألخالقي

ة  تكوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها: تجوة فرتق ذان ةاللة القصديتطالبة  مت اختيارهم ابلطريقة 
≤05.إحصائية عند مستوى س 𝑎كعزى إىل متغري اانس    ج أثر استخدام الطلبة ملواقع التواصل االجتماعي

االجتماعي تمنظومة القيم هناك اركباط ا ضعيف ا بني أثر استخدام مواقع التواصل لصاحل اإلانث  كما كبني أن 
 الدينية تاألخالقية .

  إبجراء ةراسة هدفت إىل التعرف على أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي 2015تقام محدي س
بوك  الفيسأجرى الدراسة على عينة عشوائية من الشباب الذين يستخدمون  على قيم الشباب العريب  حيث

  من الشباب املضافني لديه  تكشفت الدراسة أن 2748من أصل س   مفرةا137  بلغ عدةهم سface bookس
 من أفراة العينة ال %46بوك بشكل يومي ألكثر من ثالث ساعان  تأن  الفيسمعظم أفراة العينة يستخدمون 
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رتن نة يمن أفراة العي %61يساهم ج كعزيز قيم االلتزام الديين  تالقيم األسرية  ابملقابل فإن  كيس بو أن الفيرتن 
 بوك ج كعزيز القيم املعرفية . يسأن هنالك ةتر إجيايب للف

  إبجراء ةراسة هدفت إىل معرفة أثر استخدام شبكان التواصل االجتماعي على 2015تقام عبدالعزيز س
  طال  من طالب جامعة غرب كرةفان ممن كرتاتح 120ااامعي  تككوتت العينة العشوائية من سالطال  

  سنة  تخلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أبرزها: أن من أسباب هرتب الطال  30-18أعمارهم بني س
  تأن %60تذلك بنسبة ااامعي تاستخدامه ملواقع التواصل االجتماعي هو الشعور ابلفراغ العاطفي تاالجتماعي 

 جتماعي .بسب  استخدام مواقع التواصل اال %60التحصيل الدراسي للطال  ااامعي قد كراجع بنسبة 

  ةراسة هدفت إىل استقصاء أثر مواقع التواصل االجتماعي على منظومة القيم 2015تأجرى اخلزاعلة س
  طالب ا تطالبة مت اختيارهم ابلطريقة 772من س االجتماعية لدى طلبة جامعة امللك فيصل  تككوتت عينة الدراسة

التواصل االجتماعي على منظومة القيم ااامعية  لدى طلبة الطبقية العشوائية  تكان من أبرز النتائج: أن أثر مواقع 
جامعة امللك فيصل قد جاء بدرجة متوسطة  كما أههرن الدراسة عدم تجوة فرتق ذان ةاللة إحصائية ج أثر 

تواصل االجتماعي على منظومة القيم ااامعية كعزى ملتغري اانس  تبينت الدراسة أيض ا تجوة فرتق ذان مواقع ال
ة إحصائية ج أثر مواقع التواصل االجتماعي على منظومة القيم ااامعية كعزى ملتغري الكلية  تلصاحل كلية ةالل

 الرتبية .

التواصل االجتماعي على الثقافة االجتماعية    إىل معرفة أتثري شبكان2014تهدفت ةراسة الصوًين س
هم ملواقع التواصل االجتماعي  تككوتت اماستخدالسعوةي  تحبث ا اثر االجتماعية  تحجم تأسباب  للشباب

  طال  تطالبة  تخلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج منها: اركفاع التأثري السليب ملواقع 400العينة من س
من حيث هدر الوقت  تاالتفصال عن تاقعهم  تاركباطهم أكثر ابلعامل االفرتاضي  تالتأثري التواصل على الشباب 

 غتهم تكبنيهم لقيم أخرى ةخيلة .السليب على ل

 التعليق على الدراسات السابقة:

من خالل مراجعة الدراسان السابقة يتضح أن هنالك ةراسان ركزن على ةراسة أتثري شبكان التواصل 
   تةراسة علي 2016  تةراسة الفول س2017االجتماعي على القيم تخصصتها بقيم األسرا كدراسة البكار س

ل االجتماعي عليها  ك ةراسان اقتصرن على ةراسة القيم االجتماعية تأتثري مواقع التواص   تهنال2016س
  حيث اقتصرن على القيم الدينية تاألخالقية  يقابلها 2015   تةراسة الشرعة س2015كدراسة اخلزاعلة س
 ما ةراسة محدي  اليت كناتلت أتثري مواقع التواصل على القيم كمنظومة متكاملة  تأ2017ةراسة التميمي س

على قيم الشباب العريب  تهنالك ةراسان كناتلت  بوك تمدى أتثريه يس  فقد اقتصرن على موقع الف2015س
  ةرست أتثري الشبكان االجتماعية 2014أتثري مواقع التواصل على جوات  معينة غري القيم  فدراسة الصوًين س
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  ركزن على ةراسة الدتافع من تراء استخدام مواقع 2015على الثقافة االجتماعية للشباب  تةراسة عبدالعزيز س
 تماعي.التواصل االج

تكتشابه الدراسة احلالية مع الدراسان السابقة ج كناتهلا لتأثري مواقع التواصل االجتماعي على القيم  
كما أن   تاستخدمها ألةاا تمنهجية كتشابه مع بعض الدراسان السابقة  تكتفرة هذه الدراسة ابختالف العينة 

تطورا بشكل متسارع تهذا يعكس ضرترا مواصلة موضوع الشبكان االجتماعية يعد من املواضيع املتجدةا تامل
البحث املتقصي اوات  أتثريها  كما أن هذه الدراسة كتناتل جوات  قيمية شاملة للدين تاألخالق تاألسرا 

 تاالقتصاة  تعالقة ذلك مبتغريان التخصص تاانس .

 :البحثوأداة إجراءات منهجية و 

عرف أبته "طريقة ج البحث كتناتل أحداث تهواهر مّت استخدام املنهج الوصفي التحليلي تالذي ي
تممارسان موجوةا متاحة للدراسة تالقياس كما هي ةتن كدخل الباحث ج جمرًيهتا تيستطيع الباحث أن يتفاعل 

 على توعني من البياانن:البحث عتمد حيث ا   83 ص1999تاألستاذ  معها فيصفها تحيللها" ساألغا 

ة رئيسكأةاا   االستبيانملوضوع البحث اأ الباحث إىل مجع البياانن من خالل  ملعااة ااوات  التحليلية
تاستخدام االختباران حصائي اإل SPSSمن مث مت كفريغ االستباانن تحتليلها ابستخدام برانمج  للبحث.

 .البحثهبدف الوصول لدالالن ذان قيمة تمؤشران كدعم موضوع  ؛املناسبةحصائية اإل

 :البحثأداة 

 ج االستباتة تقد مت كقسيمها إىل  قسمني رئيسيني:البحث أةاا متثلت 

عببدة  –التخصببص  –ااببنس التعببرف علببى البيبباانن الشخصببية تالدميوغرافيببة للمبحببوث س القســم الول:  .1
  الساعان

موزعببة     فقببرا26حيببث ككببون مببن سالبحببث تهببو القسببم الببذي يعببرب عببن حمبباتر تمتغببريان  لقســم الينــاين:ا .2
 :موضحة ج اادت التايلر حمات  ثالثةعلى 

 أببعادها وفقرات كل حمور البحث:حماور  1جدول 
 عدد الفقرات احملور

 10 القيم الدينية تاألخالقيةاحملور األتل: 
 8 القيم األسريةاحملور الثاين: 
 8 القيم االقتصاةيةاحملور الثالث: 

 26 البحثجمموع فقران مجيع حماتر 
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لإلجابة على فقران القسم الثاين  تكاتت اإلجاابن على كل فقرا  ؛ماسيمت اعتماة مقياس ليكرن اخل
تفق اادتل رقم  غري موافق بشدا" كعين 1تالدرجة " موافق بشدا" كعين 5إجاابن حيث الدرجة " 5مكوتة من 

 . 2س

 تصنيف مقياس ليكرت اخلماسي )الوزن النسيب(: 1جدول 

علبببى فقبببران تحمببباتر االسبببتباتة  يبببتم االعتمببباة علبببى قيمبببة البحبببث تلتحديبببد مسبببتوى موافقبببة أفبببراة جمتمبببع 
  :3كما هو موضح تفق اادتل رقمس   املتوسط احلسايب املرجح لكل فقرا أت حمور بشكل أساسي

 البحثسلم املقياس املستخدم يف : 2جدول 

 :البحثصدق أداة 

 طرق:قام الباحث ابلتأّكد من صدق تثبان االستباتة بثالث 

 :الصدق الظاهري

املتخصصني أعضاء هيئة التدريس من  3عرض الباحث االستباتة على جمموعة من احملكمني أتلفت من 
تبذلك تقد استجاب الباحث  راء احملكمني تقام إبجراء ما يلزم من حذف تكعديل ج ضوء املقرتحان املقدمة  

 .خرج االستبيان ج صوركه النهائية

 :الصدق البنائي

ترب الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األةاا الذي يقيس مدى حتقق األهداف اليت كريد األةاا الوصول يع
 ابلدرجة الكلية لفقران االستباتة.البحث إليها  تيبني مدي اركباط كل جمال من جماالن 

 ومعامل االرتباط لكل حمور ابلدرجة الكلية البحثحماور : 4جدول 
 النتيجة توى الداللةمس معامل االرتباط احملور

 اركباط طرةي قوي 0.000 0.693 احملور األتل: القيم الدينية تاألخالقية

 اركباط طرةي قوي 0.000 0.707 احملور الثاين: القيم األسرية

 اركباط طرةي قوي 0.000 0.795 احملور الثالث: القيم االقتصاةية

 غري موافق بشدة غري موافق حمايد موافق ةموافق بشد التصنيف

 1 2 3 4 5 الدرجة

 موافق بشدا موافق حمايد غري موافق غري موافق بشدا مستوى املوافقة

 4.21أكرب من أت يساتي  4.20إىل  3.41 3.40إىل  2.61 2.60إىل  1.80 1.80أقل من  الوسط احلسايب
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وضبح أن مجيبع القبيم االحتماليبة كاتبت أقبل مبن يتضح من خبالل اابدتل السبابق أن معبامالن االركبباط ك
ةالة إحصائيا . تتس  معامل االركباط على التبوايل هبي  كاتت مبعم ان معامالن االركباط 05 0مستوى الداللة 

 . 0.693س   0.707س   0.795س

 :ثبات االستبانة

 لك كما يلي:من خالل طريقة معامل ألفا كرتتباخ تذالبحث حتقق الباحث من ثبان استباتة 

 Cronbach's Alpha Coefficientمعامل ألفا كرونباخ  

أن قيمببة معامببل ألفببا  اسببتخدم الباحببث طريقببة ألفببا كرتتببباخ لقيبباس ثبببان حمبباتر االسببتباتة  تكاتببت النتببائج 
  تهو معامل ثبان مركفع تسبيا   تككبون االسبتباتة ج صبورهتا 0.700س أعلى من كرتتباخ اميع فقران االستباتة

ن اسبتباتة الدراسبة ممبا جيعلبه علبى ثقبة اتمبة النهائية قابلة للتوزيع. تبذلك يكون الباحث قبد أتكبد مبن صبدق تثببا
 .بصحة االستباتة تصالحيتها لتحليل النتائج تاإلجابة على أسئلة الدراسة

 :أساليب املعاجلة اإلحصائية

 لي  اإلحصائية التالية:ابستخدام األساالبحث التحليل اإلحصائي إلجاابن عينة جراء إمت 

 : تيسبتخدم هبذا األمبر للتعبرف علبى Frequencies and Percentagesالتكبراران تالنسب  املئويبة س .1
 .البحثككراران استجاابن أفراة عينة 

 : للتحقبق مبن صبدق االسبتباتة تثباهتبا  تالعالقبة ببني Correlation coefficientمعبامالن االركبباط س .2
 املتغريان.

 .البحثثبان استباتة   : للتعرف علىCronbach's Alpha Coefficientرتتباخ سمعامل ألفا ك .3

  تالببوزن النسببيب: للتعببرف علببى الببوزن النسببيب تمتوسببط اسببتجاابن أفببراة عينببة Meanاملتوسببط احلسببايب س .4
 على فقران االستباتة.البحث 

  : للتعرف على الفرتق بني جمموعتني.Independent Samples T testاختبار س .5

 ث جمموعان فأكثر : للتعرف على الفرتق بني ثالOne Way ANOVAsختبار سا .6

 :نتائج حتليل البحث ومناقشتها

 البحثأواًل: خصائص أفراد عينة 

عببدة  –التخصببص  –ااببنس س تفببق اخلصببائص الشخصببية تالدميوغرافيببة هلببا البحببثفيمببا يلببي عببرض لعينببة 
  الساعان
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 نساجلتبعاً ملتغري  البحثتوزيع أفراد عينة  .1

 اجلنستبعاً ملتغري البحث توزيع استجاابت أفراد : 5جدول 
 النسبة املئوية التكرار البيان
 %57.0 456 ذكر
 %43.0 344 أتثى
 %100 800 اجملموع

كاتت من الذكور حيث بلغت تسبتهم   البحثيتضح من خالل اادتل أن النسبة األكرب ج عينة 
 .%43.0إلانث حيث بلغت تسبتهم لة األقل . بينما كاتت النسبالبحثمن عينة  57.0%

 التخصصتبعاً ملتغري  البحثتوزيع أفراد عينة  .2

 التخصصتبعاً ملتغري البحث توزيع استجاابت أفراد : 6جدول 

 النسبة املئوية التكرار البيان

 %38.75 310 ذصص تظري

 %22.75 182 لميذصص ع

 %38.50 308 ذصص شرعي

 %100 800 اجملموع

  حيث لذتي التخصص النظريكاتت البحث  السابق أن النسبة األكرب من عينة دتل من اا يالحأل
  حيث بلغت لذتي التخصص العملي تكاتبينما النسبة األقل    البحثمن عينة  %38.75بلغت تسبتهم 

 .البحث% من عينة  22.75تسبتهم 

 عدد الساعاتتبعاً ملتغري  البحثتوزيع أفراد عينة  .3

 عدد الساعاتتبعاً ملتغري  عينة البحث استجاابت أفراد توزيع: 7جدول 

 النسبة املئوية التكرار البيان

 %4.50 36 أقل من ساعة

 %10.25 82 أقل من ساعتني –من ساعة 

 %19.38 155 ساعان 3أقل من  –من ساعتني 

 %20.87 167 ساعان 4أقل من  –ساعان  3من 

 %45.00 360 ساعان 4أكثر من 

 %100 800 اجملموع
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ملن يقضون ساعان كزيد عن كاتت البحث  يتضح من خالل اادتل السابق أن النسبة األكرب من عينة 
ملن   بينما كاتت النسبة األقل %45.00  حيث بلغت تسبتهم ساعان يوميا على مواقع التواصل االجتماعي 4

 .البحثمن عينة  %4.50بتهم   حيث بلغت تسيوميا  على مواقع التواصل االجتماعي من ساعة يقضون أقل

 :البحثاثنياً: مناقشة حماور 

طالب لل القيم الدينية والخالقيةمدى أتثري مواقع التواصل االجتماعي على ما الول:  السؤالاإلجابة عن 
 ؟اجلامعي يف جامعة أم القرى

   "الدينية تاألخالقيةاحث بتحليل فقران احملور األتل "القيم تلإلجابة عن السؤال الرئيسي األتل  قام الب
املرّجح على فقران احملور األتل قد تصلت لدرجة البحث تذلك ملعرفة ما إذا كان متوسط ةرجة موافقة أفراة عينة 

 :يوضح هذه النتائج . اادتل التايل3.4من ةرجة احلياة تهي أعلى 

 د عينة البحث على الفقرات املتعلقة ابحملور الول : التكرارات والنسب املئوية إلستجاابت أفرا3جدول 

 حسب مقياس ليكرت

قرة
الف

 

 غري موافق بشدة غري موافق حمايد موافق موافق بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك

ا أراق  هللا عند استخدامي ملواقع  ةائم 
 .التواصل االجتماعي

215 26.9% 293 36.6% 218 27.3
% 63 7.9% 11 1.4% 

قع التواصل جعلتين أكثر أرى أن موا
21.9 175 %26.3 210 %18.3 146 جرأا على احملرمان

% 156 19.5% 113 14.1
% 

مواقع التواصل أاثرن لدي شبها  إحلاةية 
  كشكك ج الدين

27 3.4% 53 6.6% 63 7.9% 178 22.3% 479 59.9
% 

أحياان  استخدم حسااب  تمهي ا لكي أرة 
ا عن أي قيوة ةينية  على ا خرين بعيد 

 أت أخالقية
37 4.6% 44 5.5% 55 6.9% 176 22.0% 488 61.0

% 

أحترى الصدق ج كرائي تشهاةيت على 
  ا خرين ج مواقع التواصل

303 37.9% 293 36.6% 135 16.9
% 34 4.3% 35 4.4% 

ال أتشر حمتوى فيه حمظور شرعي أت 
 %3.3 26 %3.4 27 %7.4 59 %18.6 149 %67.4 539 .أخالقي

اتتين مواقع التواصل على تشر اخلري أع
 .تالنفع للناس

313 39.1% 341 42.6% 124 15.5
% 17 2.1% 5 0.6% 

مواقع التواصل حتفز على الرًيء حني 
 . ينشر الفرة الطاعان اليت عملها

167 20.9% 188 23.5% 258 32.3
% 124 15.5% 63 7.9% 

أراعي قيمة السرت فال أتشر فضائح 
 %1.1 9 %0.9 7 %3.9 31 %23.8 190 %70.4 563 . ا خرين

أبتين مؤمتن ج كل ما أكتبه أكذكر ةائم ا 
 . تأتشره

448 56.0% 261 32.6% 68 8.5% 16 2.0% 7 0.9% 
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على الفقرات املتعلقة ابحملور  البحث: املتوسطات احلسابية والوزن النسيب واالحنراف املعياري إلجاابت أفراد عينة 9جدول 
 تنازلياً حسب املتوسطات احلسابية الول مرتبة

على فقران احملور األتل تكركيبها حس  البحث استجاابن أفراة عينة متوسط  نان السابقيوضح اادتال
 .البحثاملتوسطان احلسابية من األهم فاألقل أمهية من تجهة تظر أفراة عينة 

." مبتوسط أراعي قيمة السرت فال أتشر فضائح ا خرين  تاليت كنص على "9أعلى فقرا كاتت الفقرا رقم س .1
مدى االلتزام الديين تاألخالقي لدى شرحية     تكعكس هذه العبارا%92.2 تتزن تسيب 4.61حسايب 

كبريا من أفراة عينة البحث  تالذي يتضح منه كيفية كعاملهم مع فضائح ا خرين اليت قد يتم كداتهلا عرب 
مواقع التواصل االجتماعي  مثل هذا االلتزام ينبع من كون اإلتسان املؤمن الصاةق ليس فضاحا   تمبيل 

التواصل إىل السرت عن عيوب ا خرين  مثل هذا السرت حص تإن كان عرب مواقع  فقا  لشريعتنا اإلسالميةت 
 .  كعزيز قيمة السرت لدى اجملتمعج تشرعية االجتماعي املختلفة  يساهم من انحية أخالقية 

بها  إحلاةية مواقع التواصل أاثرن لدي ش  تاليت كنص على "3الفقرا رقم سلكل من أقل فقرا كاتت  .2
أحياان  استخدم حسااب  تمهي ا لكي أرة على    تاليت كنص على "4تالفقرا رقم س." دينكشكك ج ال

ا عن أي قيوة ةينية أت أخالقية "    لكل منهما %34.2 تتزن تسيب 1.71مبتوسط حسايب ا خرين بعيد 

فقرا م
ال

سايب 
 احل
سط

ملتو
ا

 

سيب
ن الن

لوز
ا

ري 
ملعيا

ف ا
حنرا
اال

 

جة
النتي

ي  
الرتك

 

1.  
ا أراق  هللا عند استخدامي ملواقع التواصل  ةائم 

 .االجتماعي
 6 موافق 0.970 76.0% 3.80

 8 حمايد 1.316 %63.0 3.15 التواصل جعلتين أكثر جرأا على احملرمانأرى أن مواقع   .2

3.  
مواقع التواصل أاثرن لدي شبها  إحلاةية كشكك ج 

  الدين
 9 غري موافق 1.080 34.2% 1.71

4.  
أحياان  استخدم حسااب  تمهي ا لكي أرة على ا خرين 

ا عن أي قيوة ةينية أت أخالقية  بعيد 
 موافقغري  1.109 34.2% 1.71

9 
 مكرر

5.  
ن ج أحترى الصدق ج كرائي تشهاةيت على ا خري

  مواقع التواصل
 5 موافق 1.055 79.8% 3.99

 2 موافق بشدا 0.993 %88.8 4.44 .ال أتشر حمتوى فيه حمظور شرعي أت أخالقي  .6
 4 موافق 0.811 %83.6 4.18 .أعاتتين مواقع التواصل على تشر اخلري تالنفع للناس  .7

مواقع التواصل حتفز على الرًيء حني ينشر الفرة   .8
 . لهاالطاعان اليت عم

 7 حمايد 1.194 66.8% 3.34

 1 موافق بشدا 0.709 %92.2 4.61 . أراعي قيمة السرت فال أتشر فضائح ا خرين  .9
 3 موافق بشدا 0.798 %88.2 4.41 . أكذكر ةائم ا أبتين مؤمتن ج كل ما أكتبه تأتشره  .10

 موافق 0.387 %70.6 3.53 فقران احملور معا  مجيع 
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جتماعي أثرن مواقع التواصل اال تيتضح من العباركني السابقتني أن تسبة قليلة من أفراة عينة الدراسة
املختلفة على معتقداهتم الدينية تاألخالقية بطريقة أت أبخرى  هذا التأثري الذي يتناقض مع معتقداهتم 
الدينية اليت تشأتا عليها منذ الصغر  األمر الذي قد يدفعهم ج بعض األحيان إىل التنصل من شخصيتهم 

عن  شاذاى التعبري عن كرائهم الأخرى تمهية  كساعدهم عل شخصيان تحساابن إىلاحلقيقية  تاللجوء 
من قبل ا خرين   جومللنقد أت اهل عرضة  ةتن أن ككون أقواهلم أت شخصياهتم القيم تاملعتقدان اجملتمعية
 أت حتت طائلة احملاسبة.

الثقافان أن تسبة االتفتاح الذي كوفره مواقع التواصل االجتماعي على العديد من  تيرى الباحث
االطالع على تجهان تظر خمتلفة عما تشأ عليه  ابب تاملعتقدان الدينية املختلفة عرب أحناء العامل  قد كفتح له 

عهم إىل حماتلة اخلوض أكثر تيدف –املهتز  اإلميانعند األشخاص ذتي  –األمر الذي قد يزعزع معتقداهتم الدينية 
   سيما إذا مل يكن الفرة حمصن ا شرعي ا تفكرًي  .لدينية اخلاصة مبجتمعهلفهم هذه املعتقدان تمقارتتها مبعتقداكه ا

 %70.6والوزن النسيب يساوي  3.53بصفة عامة يتبني أن املتوسط احلسايب جلميع الفقرات بلغ 
مدى أتثري مواقع التواصل االجتماعي على القيم مما يدل على وجود موافقة من قبل أفراد العينة حول 

 .خالقية للطالب اجلامعي يف جامعة أم القرىالدينية وال

  تاليت بينت أن أثر مواقع التواصل 2017تاكفقت هذه النتائج كقريبا  مع تتائج ةراسة التميمي س
  بينما اختلفت تتائج هذا البحث مع االجتماعي على منظومة القيم عند الطالبان كراتحت بني الكبريا تاملتوسطة

تاليت بّينت أن هناك اركباط ا ضعيف ا بني أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي    2015ة ستتائج ةراسة الشرع
 تمنظومة القيم الدينية تاألخالقية.

لطالب اجلامعي يف القيم السرية لما مدى أتثري مواقع التواصل االجتماعي على اليناين:  السؤالاإلجابة عن 
 جامعة أم القرى؟

"  تذلك ملعرفة ما إذا كان متوسط ةرجة موافقة أفراة عينة القيم األسريةحملور الثاين "مت حتليل فقران ا
. اادتالن التاليان 3.4ى من ةرجة احلياة تهي املرّجح على فقران احملور الثاين قد تصلت لدرجة أعلالبحث 

 يوضحان هذه النتائج
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 على الفقرات املتعلقة  البحثإلستجاابت أفراد عينة  : التكرارات والنسب املئوية4جدول 
 ابحملور اليناين حسب مقياس ليكرت

 

 على الفقرات  البحث: املتوسطات احلسابية والوزن النسيب واالحنراف املعياري إلجاابت أفراد عينة 5جدول 
 املتعلقة ابحملور اليناين مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات احلسابية

املتوسط  الفقرة م
 احلسايب

الوزن 
 سيبالن

االحنراف 
 الرتتيب النتيجة املعياري

إجيابي ا على مستوى احلوار ةاخل أثرن مواقع التواصل   .1
 2 موافق 1.168 %68.4 3.42 .أسريت

أقضي مع أسريت تقت ا أطول من تقت كصفحي ملواقع   .2
 .التواصل االجتماعي

 5 حمايد 1.238 62.2% 3.11
 أفضل احلديث مع أفراة األسرا حول موضوعاهتم  .3

تمشكالهتم أكثر من اتشغايل مبواقع التواصل 
 .االجتماعي

 1 موافق 1.140 73.0% 3.65

أصبحت من خالل مواقع التواصل أكثر اهتمام ا   .4
 .بقضاًي أسريت

 3 حمايد 1.125 65.2% 3.26
زاةن مواقع التواصل من مستوى التواصل بني أفراة   .5

 4 حمايد 1.219 %61.6 3.08  أسريت
 6 حمايد 1.270 %57.8 2.89 . العائليةتواصل مشاركيت ج املناسبان قلصت مواقع ال  .6
قللت مواقع التواصل من تالئي ألسريت بسب  املقارتة   .7

 .أبسر أكثر سعاةا تكرابط ا
 8 غري موافق 1.28 45.6% 2.28

أثرن مواقع التواصل سلب ا على قيامي مبهامي تتاجبايت   .8
 7 حمايد 1.285 %55.4 2.77 .األسرية

0 596 %61.2 3.06 مجيع فقران احملور معا    حمايد 

 بشدةغري موافق  غري موافق حمايد موافق موافق بشدة الفقرة

 % ك % ك % ك % ك % ك
أثرن مواقع التواصل إجيابي ا على مستوى 

 .احلوار ةاخل أسريت
170 

21.3
% 

219 27.4
% 243 30.4

% 113 14.1
% 55 6.9% 

أقضي مع أسريت تقت ا أطول من تقت 
15.9 127 .كصفحي ملواقع التواصل االجتماعي

% 191 23.9
% 217 27.1

% 175 21.9
% 90 11.3

% 

احلديث مع أفراة األسرا حول أفضل 
موضوعاهتم تمشكالهتم أكثر من 

 .اتشغايل مبواقع التواصل االجتماعي
228 28.5

% 223 27.9
% 231 28.9

% 77 9.6% 41 5.1% 

أصبحت من خالل مواقع التواصل أكثر 
15.3 122 .اهتمام ا بقضاًي أسريت

% 220 27.5
% 251 31.4

% 157 19.6
% 50 6.3% 

التواصل من مستوى زاةن مواقع 
  التواصل بني أفراة أسريت

110 13.8
% 209 26.1

% 202 25.3
% 191 23.9

% 88 11.0
% 

قلصت مواقع التواصل مشاركيت ج 
 .لعائليةاملناسبان ا

102 12.8
% 180 22.5

% 169 21.1
% 229 28.6

% 120 15.0
% 

قللت مواقع التواصل من تالئي ألسريت 
سعاةا بسب  املقارتة أبسر أكثر 

 .تكرابط ا
69 8.6% 83 10.4

% 134 16.8
% 230 28.7

% 284 35.5
% 

أثرن مواقع التواصل سلب ا على قيامي 
 .مبهامي تتاجبايت األسرية

78 9.8% 194 24.3
% 150 18.8

% 218 27.3
% 160 20.0

% 
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على فقران احملور الثاين تكركيبها حس  البحث ن استجاابن أفراة عينة االسابق نيوضح اادتال
 .البحثاملتوسطان احلسابية من األهم فاألقل أمهية من تجهة تظر أفراة عينة 

ضل احلديث مع أفراة األسرا حول موضوعاهتم أف  تاليت كنص على "3أعلى فقرا كاتت الفقرا رقم س .1
  %73.0تتزن تسيب  3.65سايب ." مبتوسط حتمشكالهتم أكثر من اتشغايل مبواقع التواصل االجتماعي

االهتمام الذي يوليه تسبة كبريا من أفراة عينة البحث جتاه أفراة أسرهتم  من  تكوضح هذه الفقرا مدى
ر احلياا تذلك عوضا عن اتشغاهلم تاستغراقهم ج استخدام حيث كباةل أطراف احلديث تمناقشة أمو 

 . مواقع التواصل االجتماعي املختلفة

الوقت الذي خيصصه األشخاص لعالقاهتم األسرية  تاملشاركة احلقيقية بني أفراة األسرا ن تيرى الباحث أ
يساهم ج كوطيد العالقة األسرية  ألسرا ابالواحدا ج النقاشان املختلفة تاذاذ القراران املختلفة اليت كتعلق 

  اجملتمع  ما يرتك  على بذلك استقرار اجملتمع ذاكهتيساهم ج استقرار األسرا  تاليت كعترب الوحدا الرئيسية لتكوين 
سيما أن مواقع التواصل االجتماعي رسخت لدى الوعي اامعي أهنا مهدة لالستقرار األسري  حني ابكت 

 ضي الفرة مع أسركه.كستقطع من الوقت الذي يق

تالئي ألسريت بسب  املقارتة قللت مواقع التواصل من    تاليت كنص على "7أقل فقرا كاتت الفقرا رقم س .2
   تيتضح من هذه العبارا أن%45.6تتزن تسيب  2.28." مبتوسط حسايب أبسر أكثر سعاةا تكرابط ا

واقع التواصل االجتماعي قد يرتك  عليه كرى ان استخدام متسبة منخفضة تسبيا  من أفراة عينة الدراسة 
تضعهم األسري بوضع أسر أخرى أكثر استقرارا   ج بعض األحيان شعور بعدم الرضا لديهم تتيجة مقارتة

 .منهم -سعاةا  –

أبن طبيعة النفس البشرية متيل للمقارتة ةتما مع ا خرين  تالتطلع الدائم لوضع تيفسر الباحث ذلك 
احلايل اخلاص هبم  لذا يعترب استخدام مواقع التواصل االجتماعي تما يوفره من معاينة خمتلف أفضل من الوضع 

سرية املختلفة عرب أماكن خمتلفة حول العامل  قد يرتك  عليه عقد مقارانن املستوًين املعيشية تالعالقان األ
ر الذي قد يؤثر سلبا على سرية املتاحة لدى الشخص املتطلع  األمتكطلعان قد كزيد عن اإلمكاتيان األ

 .االستقرار النفسي تاألسري للشخص

مما يدل  %61.2والوزن النسيب يساوي  3.65بصفة عامة يتبني أن املتوسط احلسايب جلميع الفقرات بلغ 
مدى أتثري مواقع التواصل االجتماعي على القيم من قبل أفراد العينة حول  حيادية على وجود موافقة

 .الب اجلامعي يف جامعة أم القرىالسرية للط

أن لوسائل التواصل أتضحت تاليت   2017البكار سمع ةراسة توعا  ما احلايل البحث تكتفق تتائج 
االجتماعي أثر ا كبري ا على قيم األسرا األرةتية على مستوى القيم االجتماعية تالثقافية تاالقتصاةية  تطغى عليها 

لبة بني ةرجة استخدام   تاليت أشارن إىل تجوة عالقة سا2016ةراسة علي ست   جيايبااات  السليب أكثر من اإل
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شبكان التواصل االجتماعي تجوةا احلياا األسرية  فكلما زاة استخدام مواقع التواصل االجتماعي قل مستوى 
 .جوةا احلياا

القتصادية للطالب اجلامعي مدى أتثري مواقع التواصل االجتماعي على القيم االينالث:  السؤالاإلجابة عن 
 يف جامعة أم القرى؟

"  تذلك ملعرفة ما إذا كان متوسط ةرجة  القيم االقتصاةية قام الباحث بتحليل فقران احملور الثالث "
. 3.4املرّجح على فقران احملور الثالث قد تصلت لدرجة أعلى من ةرجة احلياة تهي البحث موافقة أفراة عينة 

 يان يوضحان هذه النتائجاادتالن التال
 على الفقرات املتعلقة  البحث: التكرارات والنسب املئوية إلستجاابت أفراد عينة 12جدول 

 ابحملور الينالث حسب مقياس ليكرت

 
  

 الفقرة
 غري موافق بشدة غري موافق حمايد موافق موافق بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
قللببببت مواقببببع التواصببببل مببببن احببببرتام 

 .يمة اقتصاةيةقيمة الوقت كق
235 

29.4
% 

268 
33.5
% 

149 
18.6
% 

91 1.4% 57 7.1% 

أصببببببببببببحت مبببببببببببن خبببببببببببالل مواقبببببببببببع 
التواصببببببببببببببببببببببل أكثببببببببببببببببببببببر اهتمام ببببببببببببببببببببببا 

 .ابلكماليان

106 
13.3
% 222 

27.8
% 224 

28.0
% 179 

22.4
% 69 8.6% 

مواقبببع التواصبببل زاةن مبببن األعبببباء 
 .االقتصاةية ةاخل أسريت

87 
10.9
% 184 

23.0
% 183 

22.9
% 221 

27.6
% 125 

15.6
% 

ممتلكبايت تمبا أشباهده ال أقارن بني 
ج مواقبببببع التواصبببببل مبببببن ممتلكبببببان 

 . ا خرين
300 37.5

% 
260 32.5

% 
135 16.9

% 
79 9.9% 26 3.3% 

زاةن مواقع التواصبل مبن اهتمبامي 
 . ابالةخار

100 
12.5
% 

204 
25.5
% 

252 
31.5
% 

195 
24.4
% 

49 6.1% 

ال أأتثببببببببببببببببببر بكثببببببببببببببببببرا الببببببببببببببببببدعاًين 
يت أشبببببببببباهدها ج تاإلعببببببببببالانن البببببببببب

 .التواصلمواقع 
316 

39.5
% 

224 
28.0
% 

141 
17.6
% 

75 9.4% 44 5.5% 

حفببببببببزكين مواقببببببببع التواصببببببببل لببببببببزًيةا 
 ةخلي الشهري

124 
15.5
% 

189 
23.6
% 

195 
24.4
% 

197 
24.6
% 

95 
11.9
% 

حفببزكين مواقببع التواصببل لالسببتثمار 
 أت أتسيس مشرتعي اخلاص

164 
20.5
% 

236 
29.5
% 

180 
22.5
% 

141 
17.6
% 

79 9.9% 
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 على الفقرات  البحث: نتائج اختبار ت واملتوسطات احلسابية والوزن النسيب إلجاابت أفراد عينة 13جدول 
 املتعلقة ابحملور الينالث مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات احلسابية

املتوسط  الفقرة م
 احلسايب

الوزن 
 النسيب

االحنراف 
 املعياري

 الرتتيب النتيجة

1.  
احرتام قيمة الوقت كقيمة تواصل من قللت مواقع ال

 .اقتصاةية
 3 موافق 1.211 73.4% 3.67

2.  
أصبحت من خالل مواقع التواصل أكثر اهتمام ا 

 .ابلكماليان
 5 حمايد 1.165 63.0% 3.15

3.  
مواقع التواصل زاةن من األعباء االقتصاةية ةاخل 

 .أسريت
 8 حمايد 1.244 57.2% 2.86

أشاهده ج مواقع التواصل  ال أقارن بني ممتلكايت تما  .4
 . من ممتلكان ا خرين

 1 موافق 1.107 78.2% 3.91

 6 حمايد 1.107 %62.8 3.14 .زاةن مواقع التواصل من اهتمامي ابالةخار  .5

6.  
ال أأتثر بكثرا الدعاًين تاإلعالانن اليت أشاهدها ج 

 .مواقع التواصل
 2 موافق 1.194 77.4% 3.87

 7 حمايد 1.255 %61.2 3.06 ًيةا ةخلي الشهريالتواصل لز حفزكين مواقع   .7

8.  
حفزكين مواقع التواصل لالستثمار أت أتسيس مشرتعي 

 4 حمايد 1.256 %66.6 3.33 اخلاص

0 582 %67.4 3.37 مجيع فقران احملور معا    حمايد 

حس  على فقران احملور الثالث تكركيبها البحث ن استجاابن أفراة عينة ان السابقوضح اادتالك
  .البحثاملتوسطان احلسابية من األهم فاألقل أمهية من تجهة تظر أفراة عينة 

ال أقارن بني ممتلكايت تما أشاهده ج مواقع التواصل    تاليت كنص على "4أعلى فقرا كاتت الفقرا رقم س .1
ريا أن تسبة كب   تكوضح هذه العبارا%78.2 تتزن تسيب 3.91." مبتوسط حسايب من ممتلكان ا خرين
تهذا اتعكس على ختلفة  امل مممتلكاهت تسائراالقتصاةي  مكشعر ابلرضا جتاه تضعه من أفراة عينة الدراسة

تضع األخرين الذين يشاهدتهنم عرب ت االقتصاةي اخلاص  مإىل عقد مقارانن بني تضعه عدم حاجتهم
 .املختلفةمواقع التواصل االجتماعي 

 ااات  االقتصاةي قد كسب  بعض الضغوطان النفسية لدى عملية املقارتة خاصة جتيرى الباحث أن 
األفراة  حيث كولد لديهم الرغبة ابملواكبة تالتغيري حص تإن كاتت هذه املواكبة خارج تطاق امكاتياهتم  األمر 

ا من   سيما أن مواقع التواصل االجتماعي جتمع أفراة  ةالذي قد يوقعهم ج العديد من املشاكل االقتصاةية تالنفسي
 . سائر الطبقان االجتماعية تاالقتصاةية
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مواقع التواصل زاةن من األعباء االقتصاةية ةاخل    تاليت كنص على "3أقل فقرا كاتت الفقرا رقم س .2
تسبة حياةية كزيد عن    تيتضح من هذه العبارا أن%57.2 تتزن تسيب 2.86." مبتوسط حسايب أسريت

ن مواقع التواصل كعترب من أهم األسباب اليت قد كزيد من تصف افراة عينة الدراسة بقليل  كرى أ
مسئولياهتم تأعبائهم االقتصاةية  تذلك تتيجة مواكبة مستوى معيشة ا خرين الذين ينشرتن بشكل ةتري 

 .معلومان حول مستواهم تامكاتياهتم املاةية تاالقتصاةية

مما يدل  %67.4والوزن النسيب يساوي  3.37 بصفة عامة يتبني أن املتوسط احلسايب جلميع الفقرات بلغ
مدى أتثري مواقع التواصل االجتماعي على القيم من قبل أفراد العينة حول  حياديةعلى وجود موافقة 

 .االقتصادية للطالب اجلامعي يف جامعة أم القرى

ئل التواصل أتضحت أن لوسا  تاليت 2017البكار ساحلايل توعا  ما مع ةراسة البحث تكتفق تتائج 
االجتماعي أثر ا كبري ا على قيم األسرا األرةتية على مستوى القيم االجتماعية تالثقافية تاالقتصاةية  تطغى عليها 

 .ااات  السليب أكثر من اإلجيايب

 ثالثةال البحثمناقشة حماتر اادتل التايل يلخص اهم تتائج 

 البحثأفراد العينة على حماور  املتوسطات احلسابية والوزن النسيب إلجاابت: 14جدول 

املتوسط  احملور م
 احلسايب

الوزن 
 النسيب

االحنراف 
 املعياري

 الرتتيب النتيجة

 1 موافق 387 0 %70.6 35 3 تاألخالقيةاحملور األتل: القيم الدينية   .1

 3 حمايد 596 0 %61.2 3.06 احملور الثاين: القيم األسرية  .2
0 582 %67.4 3.37 ةاحملور الثالث: القيم االقتصاةي  .3  2 حمايد 

( حول α ≤ 0.05توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )اإلجابة عن السؤال الرابع: هل 
، اجلنس) اتتعزى ملتغري  الطالب اجلامعي يف جامعة أم القرىمدى أتثري مواقع التواصل االجتماعي على قيم 

 .التخصص، عدد الساعات(؟

 نسأواًل: متغري اجل

  للفرتق بني T-testقام الباحث حبساب املتوسط احلسايب تإجراء اختبار س تلإلجابة عن السؤال
 النتائج:املتوسطان هبدف فحص الفرتق بني الذكور تاإلانث  تيبنّي اادتل التايل هذه 
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 البحثيع حماور تبعاً ملتغري اجلنس يف مج T: املتوسط احلسايب الستجاابت أفراد العينة ونتائج اختبار 15جدول 

 من اادتل السابق يتضح ما يلي:

  حبول مبدى أتثبري مواقبع التواصبل α ≤ 0.05كوجبد فرتقبان ذان ةاللبة إحصبائية عنبد مسبتوى الداللبة س -
كعبببزى ملتغبببري اابببنس لصببباحل  للمقيببباس الكلبببياالجتمببباعي علبببى قبببيم الطالببب  اابببامعي ج جامعبببة أم القبببرى 

 الطالبان  تذلك بعد الرجوع إىل املتوسطان احلسابية

واصبل الت  حول مدى أتثري مواقبع α ≤ 0.05كوجد فرتقان ذان ةاللة إحصائية عند مستوى الداللة سال  -
االجتمبباعي علببى قببيم الطالبب  ااببامعي ج جامعببة أم القببرى ج احملببور األتل القببيم الدينيببة تاألخالقيببة كعببزى 

 ملتغري اانس

  حبول مبدى أتثبري مواقبع التواصبل α ≤ 0.05كوجبد فرتقبان ذان ةاللبة إحصبائية عنبد مسبتوى الداللبة س -
 احملور الثاين القيم األسرية كعبزى ملتغبري اابنسج االجتماعي على قيم الطال  ااامعي ج جامعة أم القرى 

 لصاحل الطالبان  تذلك بعد الرجوع إىل املتوسطان احلسابية

  حبول مبدى أتثبري مواقبع التواصبل α ≤ 0.05كوجبد فرتقبان ذان ةاللبة إحصبائية عنبد مسبتوى الداللبة س -
القببيم االقتصبباةية كعببزى ملتغببري لببث االجتمبباعي علببى قببيم الطالبب  ااببامعي ج جامعببة أم القببرى ج احملببور الثا

 لصاحل الطالبان  تذلك بعد الرجوع إىل املتوسطان احلسابية اانس

 اثنًيا: متغري التخصص

قام الباحث حبساب املتوسط احلسايب تجمموع املربعان تمتوسط املربعان تقيمة  تلإلجابة عن السؤال
ملعرفة الفرتق بني  One Way ANOVAةي "ف" تةاللتها تذلك إبجراء اختبار حتليل التباين األحا

 اجملموعان الثالث  تيبنّي اادتلني التاليني هذه النتائج:

متغري  احملاور الرئيسية
 اجلنس

املتوسط 
 احلسايب

درجة 
 احلرية

 قيمة
T 

مستوى 
 Sigالداللة 

 الداللة

 احملور األتل:
 تاألخالقيةالقيم الدينية 

 798 35.38 ذكر
 غري ةالة 0.6685 0.428

 35.26 أتثى
 احملور الثاين:
 القيم األسرية

 798 11 24 ذكر
 ةالة 0.0209 2.315-

 90 24 أتثى
 احملور الثالث:
 القيم االقتصاةية

 798 62 26 ذكر
 ةالة 0.0138 2.519-

 44 24 أتثى
 

 املقياس الكلي
 798 13 86 ذكر

 ةالة 0.0402 2.05-
 87.61 أتثى
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 البحثيف مجيع حماور  التخصصاملتوسط احلسايب الستجاابت أفراد العينة تبعاً ملتغري : 16جدول 
 

 املقياس الكلي
 املتوسطات احلسابية

 شرعيختصص  ختصص علمي ختصص نظري
86.43 87.37 86.75 

 البحثيف مجيع حماور  التخصصنتائج اختبار حتليل التباين تبعاً ملتغري : 17جدول 

( حول α ≤ 0.05ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )السابق أنه  يتضح من اجلدول
 . تعزى ملتغري التخصص املقياس الكليمدى أتثري مواقع التواصل االجتماعي على قيم الطالب اجلامعي يف 

 ري عدد الساعاتاثلينًا: متغ

قام الباحث حبساب املتوسط احلسايب تجمموع املربعان تمتوسط املربعان تقيمة  تلإلجابة عن السؤال
ملعرفة الفرتق بني  One Way ANOVA"ف" تةاللتها تذلك إبجراء اختبار حتليل التباين األحاةي 

 اجملموعان الثالث  تيبنّي اادتلني التاليني هذه النتائج:

  عدد ساعات استخدام مواقع التواصل االجتماعياملتوسط احلسايب الستجاابت أفراد العينة تبعاً ملتغري : 18جدول 
 البحثيف مجيع حماور 

 
  

جمموع  التخصص احملاور الرئيسية
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 قيمة

F 

مستوى الداللة 
Sig 

 املقياس الكلي
 50851 2 101.7 بني اجملموعان

 102.99 797 82088.89 جملموعانةاخل ا 0.610 0.49

  799 82190.59 اجملموع

 احملاور الرئيسية
 املتوسطات احلسابية

أقل من 
 ساعة

اقل  -ساعة من 
 من ساعتني

أقل  –من ساعتني 
 ساعات 3من 

أقل  – 3من 
 ساعات 4من 

 4أكينر من 
 ساعات

 احملور األتل:
 تاألخالقيةالقيم الدينية 

37.80 35.84 35.17 35.35 35.03 

 احملور الثاين:
 القيم األسرية

29.16 25.78 24.18 24.39 23.82 

 احملور الثالث:
 االقتصاةيةالقيم 

29.08 26.37 26.36 26.88 27.21 

 86.08 86.62 85.72 88.00 96.05 املقياس الكلي
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 البحثيف مجيع حماور عدد ساعات استخدام مواقع التواصل االجتماعي ختبار حتليل التباين تبعاً ملتغري نتائج ا: 19جدول 

 يتضح من اادتلني السابقني ما يلي:

  حبول مبدى أتثبري مواقبع التواصبل α ≤ 0.05كوجبد فرتقبان ذان ةاللبة إحصبائية عنبد مسبتوى الداللبة س -
كعببزى ملتغببري عببدة سبباعان  املقيبباس الكلببياالجتمبباعي علببى قببيم الطالبب  ااببامعي ج جامعببة أم القببرى ج 

جتمبباعي لصبباحل الطلبببة الببذين يسببتخدمون مواقببع التواصببل االجتمبباعي مبعببدل اسببتخدام مواقببع التواصببل اال
 وسطان احلسابية.أقل من ساعة يوميا   تذلك بعد الرجوع ادتل املت

  حبول مبدى أتثبري مواقبع التواصبل α ≤ 0.05كوجبد فرتقبان ذان ةاللبة إحصبائية عنبد مسبتوى الداللبة س -
أم القببرى ج احملببور األتل القببيم الدينيببة تاألخالقيببة كعببزى االجتمبباعي علببى قببيم الطالبب  ااببامعي ج جامعببة 

اسبتخدام مواقبع التواصبل االجتمباعي لصباحل الطلببة البذين يسبتخدمون مواقبع التواصبل ملتغري عدة سباعان 
 لك بعد الرجوع ادتل املتوسطان احلسابية.االجتماعي مبعدل أقل من ساعة يوميا   تذ

  حبول مبدى أتثبري مواقبع التواصبل α ≤ 0.05د مسبتوى الداللبة سكوجبد فرتقبان ذان ةاللبة إحصبائية عنب -
االجتماعي على قبيم الطالب  اابامعي ج جامعبة أم القبرى ج احملبور الثباين القبيم األسبرية كعبزى ملتغبري عبدة 

جتماعي لصباحل الطلببة البذين يسبتخدمون مواقبع التواصبل االجتمباعي ساعان استخدام مواقع التواصل اال
 ساعة يوميا   تذلك بعد الرجوع ادتل املتوسطان احلسابيةمبعدل أقل من 

 احملاور الرئيسية
عدد ساعات 

استخدام مواقع 
 االجتماعيالتواصل 

 جمموع املربعات
درجات 

 احلرية
متوسط 
 املربعات

 قيمة

F 

مستوى 
الداللة 

Sig 

 احملور األتل:
 القيةتاألخالقيم الدينية 

 69.397 4 227.589 بني اجملموعان

 14.720 795 1170.630 ةاخل اجملموعان 0.0009 4.714

  799 11980.220 اجملموع

 احملور الثاين:
 األسريةالقيم 

 274.151 4 1096.607 بني اجملموعان

 21.436 795 17041.861 ةاخل اجملموعان 0.0001 12.789

  799 18138.468 اجملموع

 احملور الثالث:
 القيم االقتصاةية

 67.345 4 269.380 بني اجملموعان

 21.473 795 17071.337 ةاخل اجملموعان 0.0142 3.136

  799 17340.718 اجملموع

 املقياس الكلي
 1435.16 4 1435.61 بني اجملموعان

 101.19 795 80754.97 ةاخل اجملموعان 0.0002 14.19

  799 82190.59 اجملموع
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  حبول مبدى أتثبري مواقبع التواصبل α ≤ 0.05كوجبد فرتقبان ذان ةاللبة إحصبائية عنبد مسبتوى الداللبة س -
م القببرى ج احملببور األتل القببيم االقتصبباةية كعببزى ملتغببري االجتمبباعي علببى قببيم الطالبب  ااببامعي ج جامعببة أ

واقببببع التواصببببل االجتمبببباعي لصبببباحل الطلبببببة الببببذين يسببببتخدمون مواقببببع التواصببببل عببببدة سبببباعان اسببببتخدام م
 .االجتماعي مبعدل أقل من ساعة يوميا   تذلك بعد الرجوع ادتل املتوسطان احلسابية

 :البحث ومقرتحات نتائج وتوصياتملخص 

ميكن البحث تحماتر من خالل العرض السابق لإلطار النظري للدراسة تتتائج التحليل اإلحصائي جملاالن 
 كلخيص أهم النتائج كالتايل:

 :البحثأواًل: نتائج 

 النتائج التالية: البحث بشكل عام  أههر البحثبعد مناقشة حماتر 

مواقع التواصل االجتماعي على القيم الدينية تاألخالقية تجوة موافقة من قبل أفراة العينة حول مدى أتثري  .1
 .%70.6بوزن تسيب  للطال  ااامعي ج جامعة أم القرى

تجوة موافقة حياةية مبن قببل أفبراة العينبة حبول مبدى أتثبري مواقبع التواصبل االجتمباعي علبى القبيم األسبرية  .2
 .%61.2للطال  ااامعي ج جامعة أم القرى بوزن تسيب 

اةية موافقة حياةية من قبل أفراة العينة حول مدى أتثري مواقع التواصل االجتماعي على القيم االقتصتجوة  .3
 .%67.4للطال  ااامعي ج جامعة أم القرى مبتوسط حسايب 

  حبول مبدى أتثبري مواقبع التواصبل α ≤ 0.05كوجبد فرتقبان ذان ةاللبة إحصبائية عنبد مسبتوى الداللبة س .4
 ملتغري اانس .  ااامعي ج جامعة أم القرى كعزى االجتماعي على قيم الطال

  حول مدى أتثري مواقبع التواصبل α ≤ 0.05وى الداللة سال كوجد فرتقان ذان ةاللة إحصائية عند مست .5
 .االجتماعي على قيم الطال  ااامعي كعزى ملتغري التخصص

  حبول مبدى أتثبري مواقبع التواصبل α ≤ 0.05كوجبد فرتقبان ذان ةاللبة إحصبائية عنبد مسبتوى الداللبة س .6
 –اة عينبة البحبث الدميوغرافيبة االجتماعي على قيم الطال  ااامعي ج جامعة أم القرى كعزى خلاصبية أفبر 

عبببدة سببباعان اسبببتخدام مواقبببع التواصبببل االجتمببباعي  لصببباحل الطلببببة البببذين يسبببتخدمون مواقبببع التواصبببل 
 . مبعدل اقل من ساعة يوميا  االجتماعي 
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 :ومقرتحاته البحثاثنياً: توصيات 

املختلفة  يقرتح  الثالثة البحث  تبعد الرجوع إىل مناقشة حماتر البحثسفر عنها أج ضوء النتائج اليت 
 :الباحث عدا كوصيان تذلك على النحو التايل

عببرب املسببابقان تالتوجيببه  ؛نببافع ج مواقببع التواصببل االجتمبباعيااامعببان علببى إثببراء احملتببوى الحتفيببز طلبببة  .1
 .تاإلرشاة  تالدعم املاةي تاملعنوي

جتمبباعي علببى شخصببية الطالبب   تمسببتواه إجببراء ةراسببان كنبؤيببة ملببآالن التببأثري احلببايل ملواقببع التواصببل اال .2
 .األكاةميي تاملعرج

الفكريببببة  تالقببببيم ةراسببببة جواتبببب  أخببببرى ملنظومببببة القببببيم لطلبببببة جامعببببة أم القببببرى  كببببالقيم املعرفيببببة  تالقببببيم  .3
 .االجتماعية

عقد ترشان كوعوية لطلبة جامعة أم القرى حول أمهية احرتام الوقت كقيمة اقتصاةية ميكن االستفاةا منها  .4
 تواحي احلياا املختلفة. ج

مببن قبببل املختصببني ألعضبباء هيئببة التببدريس؛ مببن أجببل كوهيببف عقببد ترشببان مهنيببة عمببل ةتران كدريبيببة ت  .5
 .عي ج العملية التعليمية  لتعزيز االستفاةا املثلى منهامواقع التواصل االجتما
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 املراجع:

 القاهرا: ةار الفكر العريب . م .األصول الفلسفية للرتبية.2000س. إ اعيل  علي سعيد

 تالتوزيع .مباةئ علم االكصال تتظرًين التأثري. القاهرا: الدار العاملية للنشر 2003س. إ اعيل  حمموة حسن

تأثرهببا علببى القببيم ج األسببرا األرةتيببة:  االجتمبباعي . اسببتخدام تسببائل التواصببل 2017س .حممد عبببدالقاةرالبكار 
  .218 - 161    7س77مج ا ةاب  كلية  - القاهرا جامعة ا ةاب: كلية  لةجم. ميداتية اجتماعيةةراسة 

أثببر مواقببع التواصببل االجتمبباعي علببى املنظومببة القيميببة لببدى طالبببان قسببم   .2017س. إميببان حممببد رضببا التميمببي 
 األرةتية ااامعة الرتبوية: العلوم ةراسان  الدراسان اإلسالمية ج جامعة الدمام تعالقتها ببعض املتغريان

  .210-44 193 العلمي البحث عماةا -

 . املنظومببة القيميببة لببدى طلبببة جامعببة عجمببان للعلببوم تالتكنولوجيببا ج ضببوء 2008س .ااببالة  ماجببد زكببي حممببد
  430-366   2س20بعض املتغريان. جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية تالنفسية  جامعة أم القرى  

على قيم الشباب العريب: ةراسة ميداتيبة  االجتماعيأثر استخدام موقع التواصل   .2015س. حممد الفاكح محدي 
   20جملة البرتاث س من الشباب العريب املتصفح ملوقع الفايس بوك.جامعة زًين عاشور ابالفة  على عينة

178-205 . 

ومبة القببيم ااامعيبة لببدى  . أثبر مواقببع التواصبل االجتمبباعي علبى منظ2015س .عيسبى تاخللفببان  حممبد ؛ اخلزاعلبة 
 . 228-189   3س25 الرتبية كلية  - اإلسكندرية جامعة الرتبية: كلية  جملة  لك فيصلطلبة جامعة امل

  .القيم تالعاةان االجتماعية. القاهرا: ةار الكتاب العريب .1966س .ةًيب  فوزية

البدار ة: كمبال عببدالرؤتف  القباهرا:  . تظرًين تسائل اإلعالم. كرمج1995س. مليفني؛ ترتكيتش  ساتدرا ةيفلر 
 الدتلية للنشر تالتوزيع .

 لبباةاب الدتليببة اجمللببة. يمببدخل تظببر   .ةتر مواقببع التواصببل االجتمبباعي ج التغيببري2012س. بشببرى مجيببل الببراتي 
 .63-34  10 سالبشرية تالتنمية العلمي للبحث العربية املؤسسة تاالجتماعية: االتساتية تالعلوم

 .اسببتخدام مواقبع التواصببل تأثبره علببى القبيم لببدى الطالب  ااببامعي. 2015س. نبان؛ تضببيف  عائشبةالسبعيدي  ح
 اازائر . رسالة ماجستري غري منشورا  جامعة قاصدي:

رسبالة ةكتبوراه   .البناء القيمي تعالقته ابلتنشبئة االجتماعيبة تالدافعيبة لإل باز.2005السيد  إبراهيم السيد أمحد س
 جامعة الزقازيق . غري منشورا  مصر:



 فهد عائض القحطايند.     طالب اجلامعي يف جامعة أم القرىأثر مواقع التواصل االجتماعي على قيم ال

 37   م2019هـ / سبتمرب 1441حمرم  -1ج -( 1) عدد –( 11اجمللد ) –جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية 

 . أثبببر اسبببتخدام مواقبببع التواصبببل االجتمببباعي علبببى منظومبببة القبببيم الدينيبببة 2015س. ممبببدتح منيبببزل فلبببيح الشبببرعة 
املببؤمتر العبباملي الثبباين عشببر للنببدتا العامليببة  تاألخالقيببة لببدى عينببة مببن طلبببة ااامعببة اهلامشيببة ج األرةن." ج

-1589  3باب اإلسببببالمي مراكش لنببببدتا العامليببببة للشببببللشببببباب اإلسببببالمي: الشببببباب ج عببببامل متغببببري  ا
1637  

علببى الطالبب  ااببامعي: ةراسببة  االجتمبباعيشبببكان التوصببل  اسببتخدام . أثببر 2015س. خالببد إبببراهيم عبببدالعزيز 
  -جملببة العلببوم اإلسببالمية تاللغببة العربيببة  جامعببة غببرب كرةفببان  .ميداتيببة علببى طببالب جامعببة غببرب كرةفببان

 . 96-69  1ية تاللغة سكلية العلوم االسالم

 . أثببر اسببتخدام مواقببع التواصببل االجتمبباعى علببى جببوةا احليبباا األسببرية لببدى 2016س. هنبباء السببيد حممببد علببي 
اجمللة العلمية لبحبوث -لية اإلعالمك-الشباب ااامعي ج ضوء بعض املتغريان الدميوجرافية.جامعة القاهرا

 . 234-181   7اإلذاعة تالتلفزيون س

 . كغببري العقببل. كرمجببة: إيهبباب إبببراهيم علببي  الكويببت: اجمللببس الببوطين للثقافببة تالفنببون 2017س .سببوزان غرينفيلببد 
 تا ةاب .

يني مبن اااتب  األسببري:  . أثبر اسبتخدام خمتلببف الوسبائط ااديبدا علببى كوافبق الطلببة اازائببر 2016س. رمي الفبول 
 . 243-205   7كلية ا ةاب س  راكه جامعة مص ةراسة ميداتية على عينة من طلبة جامعة اازائر 

 . عالقة مشباهري ببرامج التواصبل االجتمباعي ابألثبر األخالقبي. جامعبة عبني 2017س .القاةر  ماجد حممد مشدين
 . 293-277   18س 6مشس 

 . اسببببتخدام تسببببائل االكصببببال ت اإلعببببالم ااديببببدا ت عالقتببببه ابلعزلببببة 2012س تارم. تالعيببببد  أمحببببد ؛ مسببببعوةان 
جملبة الرتبيبة: جامعبة  .ة: ةراسة حتليلية لتأثري شبكان التواصل االجتماعي على التواصل األسبرياالجتماعي
 . 767-739  151س1كلية الرتبية   -األزهر 

تتظرًيكبببه املعاصبببرا. القببباهرا: البببدار املصبببرية  االكصبببال . 1998س. مكببباتي  حسبببن عمببباة؛ تالسبببيد  ليلبببى حسبببني
 اللبناتية .

خدام مواقبع الشبببكان االجتماعيبة تأتثببريه ج العالقبان االجتماعيببة. رسبالة ماجسببتري  .اسببت2012س .تومبار  مبرمي
 اازائر غري منشورا  جامعة احلاج خلضر:

  .2017س  املعلومان االكصاالن تكقنيةتزارا 

http://www.citc.gov.sa/ar/mediacentxy5er/annualreport/Documents/PR_REP_013A.pdf  
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