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 يمذيــح : 
الدمػك االندانى بالػسائل التكشػلػجية السختمفة ، ولقج أثخت يتأثخ 

التقشيات الحجيثة بذكل كبيخ عمى حياة اإلندان وسمػكو وشخيقة اترالو 
باآلخخيغ ، كسا أنيا أسيست بذكل مباشخ فى التأثيخ عمى الفخد واألسخة 
والسجتسع بحكع كػنيا مطيخ مغ مطاىخ التغيخ السادى، الحى يؤثخ عمى 

ة التفاعل الفخدى والجساعى داخل األسخة وداخل السحيط االجتساعى عسمي
 لمسجتسع األكبخ .

ومغ أىع التقشيات الحجيثة شبكة السعمػمات الجولية )االنتخنت( التى تدايج 
تصبيقاتيا فى مجال االعالم واالترال مسا ساىع فى ضيػر نػع ججيج مغ 
االعالم ، وىػ االعالم االلكتخونى ، الحى يعتبخ ضاىخة اعالمية ججيجة 

قرخ وقت تسيد بدخعة االنتذار والػصػل الى اكبخ عجد مغ الجسيػر وبأت
 .مسكغ واقل تكمفة

أن ثمث العيشة مسغ  (4، صـ6186دراسة )القذعان : وقج أشارت 
عصاء معمػمات خاشئة عغ أنفديع عشجما إيدتخجمػن االنتخنت يقػمػن ب

يتحجثػن مع اآلخخيغ عبخ الذبكة ، وأن اإلستخجام الستدايج لالنتخنت يؤدى 
داخل السشدل وزيادة معجل الى انخفاض االترال والسذاركة مع افخد األسخة 

 االكتئاب والعدلة االجتساعية 

تدايج لو تأثيخ كبيخ عمى مكسا أن تعخض الذباب لػسائل االعالم بذكل 
 داب أو تجعيع أو تغييخ القيع االجتساعية.تالقيع االجتساعية مغ خالل اك

السحجدات الخئيدية لمذخرية ، مغ خالل  ىوتعتبخ القيع االجتساعية أحج
خ عمى الدمػك كسا أنيا تترل بالعجيج مغ جػانب الدمػك األخخى التأثي
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كاالتجاىات والسػاقف، باإلضافة إلى أن القيع مغ أىع السؤثخات عمى دوافع 
 األفخاد .

وتقػم القيع االجتساعية بالعجيج مغ الػضائف لمفخد حيث تدوده باليجف 
تحتل قجر كبيخ لجسيع ما يقػم بو مغ أفعال أو أعسال، وىحا ما جعل القيع 

مغ األىسية لمسجتسع واألفخاد وخاصة الذباب المحيغ ما زالػا فى مخحمة يتع 
 ( 612: 6112فييا تذكيل القيع )صالح، 

شيج السجتسع السرخى خالل الفتخة األخيخة تحػالت جحرية فى كافة قج و 
السجاالت االقترادية والدياسية واالجتساعية والثقافية، مسا أنعكذ عمى 

ة القيع االجتساعية لجى أفخاد السجتسع وخاصة الذباب المحيغ مشطػم
يسثمػن قصاع عخيس داخل ىحا السجتسع، فالتصػرات التكشػلػجية فى 
وسائل االعالم، أدت إلى تالشى حػاجد الدمان والسكان بيغ األفخاد 
والذعػب والثقافات فى مختمف الجول عسل عمى ايجاد قيع غخبية عمى 

ا تأثيخىا عمى مشطػمة القيع االجتساعية داخل السجتسع، السجتسع، وكان لي
فيجج الذباب نفدو أمام نػعيغ مغ القيع، قيع تقميجية مػروثة مغ الثقافة 
الدائجة وقيع ججيجة مغ خالل التصػر االقترادى والدياسى والتكشػلػجى 
وىػ ما يؤدى إلى حجوث صخاع قيسى لجى ىؤالء الذباب الحى أصبح سسة 

 ( .612ص : 6112لعرخ الحى نعيذو اآلن )نجالء راتب، مغ سسات ا
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 يشكهح انثحث 
يتأثخ الذباب فى السجتسع عادة بالتصػرات التكشػلػجية والتغييخات 
الستالحقة التى تتخك آثارىا عمى فئاتو السختمفة ومغ ضسشيا فئة الذباب 

عجمة المحيغ تقع عمييع ميسة تحقيق آمال السجتسع وشسػحاتو وبيع تديخ 
التقجم والتصػر نحػ مدتقبل أفزل حيث أدت ىحه التصػرات السترارعة 
والستالحقة فى مجاالت التكشػلػجيا السختمفة وبشاء مجتسع تقشى معاصخ 
الى تغيخات ثقافية ال شظ أن بعزيا ايجابى واآلخخ سمبى )العتيبي 

 (.62وآخخون : ص 
خجام شبكة التعخف عمى مجى تعخض الذباب الستإلى وييجف البحث 

، وأى السػاقع األكثخ لحلظ السعمػمات الجولية، واألسباب التى تجفعيع
استخجاما مغ جانب الذباب، ومجى تأثيخ ىحه السػاقع عمى تكػيغ ثقافة 

 .ع ببعس القيع السجروسة برفة خاصةالذباب برفة عامة، وعمى تسدكي
ت ومع تشامى اعتساد األفخاد عمى االنتخنت وتصػر السػاقع تعجد

االستخجامات مغ الترفح لمبخيج االلكتخونى ثع السشتجيات وغخف الجردشة 
والخسائل الشرية والفػرية والسجونات حتى ضيخت السػاقع االجتساعية 
كسرصمح اشمق عمى مجسػعة السػاقع االلكتخونية التى ضيخت مع الجيل 
الثانى لمػيب ، واتاحت التػاصل مع مجتسع افتخاضى ، ولعل أشيخىا 

facebook – MySpace – Twitter – Xing  وغيخىا ، حتى وصل
% ، حيث وفخت 36ندبة مدتخجمى االنتخنت مغ الذباب الكثخ مغ 

 Virtual Interactiveلمسدتخجميغ بشية تفاعمية افتخاضية 

Environment  احتمت مداحة واضحة مغ وقت وفكخ واىتسام ووججان
ستقصاب العجيج مغ الفئات وعقػل الذباب وخاصة بعج نجاحيا فى جحب وا
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العسخية دون اعتبار لمفػارق الجغخافية والجيشية والعخقية والجشدية 
والدياسية واالقترادية ، ليستدج االترال الحاتى والذخرى والجسعى 
والجساىيخى فى بيئة واحجة اعادت تذكيل الحياة االجتساعية واالترالية 

يع واالخالق التى تكػن سمػك لمفخد ، وساىست فى التاثيخ عمى مشطػمة الق
 (342:224: ص  6112الفخد)حدغ، 

ضالتو في تفخيغ برفة خاصة عامة والخيفى  وقج وجج الذباب السرخى 
الجخػل عمى ىحه السػاقع، وأصبح يقزى وقتًا  شاقتو وشغل وقت فخاغو في

شػياًل معيا، وأتاحت لو فخص التعاون مع غيخ الذباب مغ الجشديغ مغ 
وثقافات مختمفة، وال شظ أن ذلظ سيكػن لو أثخ عمى تغيخ أفكار جشديات 

وسمػكيات وقيع الذباب السرخى، فإلى أى درجة حجث التغيخ وفي أى 
اليػية الثقافية  مسمبي ييجأم يجعع ثقافة الذباب  إتجاه ىل إيجابى

وعمى ىحا فقج ،السرخية . ىحا ما سػف تحاول الجراسة االجابة عميو 
 -لجراسة في التداؤالت التالية :تحجدت مذكمة ا

الجامعى ذو الشذأة الخيفية ما ىى مسارسات استخجام الذباب  -8
 لػسائل التػاصل اإلجتساعى الحجيثة؟

إلستخجام وسائل الجامعى ذو الشذأة الخيفيةما ىى دوافع الذباب  -6
 التػاصل اإلجتساعى الحجيثة؟

الشذأة  الجامعى ذو استخجام الذبابمغ ما ىى اآلثار الستختبة  -4
 لػسائل التػاصل اإلجتساعى الحجيثة عمى قيسيع وبعس سمػكياتيع؟ الخيفية

لعل اإلجابة عمى ىحه التداؤالت تػضح الرػرة عغ اآلثار الستختبة عمى 
 لػسائل التػاصل اإلجتساعى الحجيثة.الجامعى الخيفى استخجام الذباب 
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 ثاَيا : أهًيح انثحث 
تتعخض األسخة السعاصخة لزغػط عجيجة تحتاج إلى رؤى وسياسات  

اجتساعية ججيجة تتػاكب مع متصمبات ىحه التكشػلػجيا وقجرتيا فى فخض 
نفديا عمى السجتسع بسا تحسمو بيغ شياتيا مغ وسائل جحب وإغخاء تحػل 
دون مقاومتيا والتى تدعى الى اختخاق البشية الثقافية واالجتساعية 

ة القيسية والعسل عمى إضعافيا بيجف استبجاليا بقيع غخبية عمى والسشطػم
 السجتسع وانساط الدمػك .

وميسا كان األمخ وسػاء اعتخفشا باىسية الػسائل التكشػلػجية الحجيثة أو 
قممشا مغ حجع أىسيتيا فإنشا ال ندتصيع أن نغفل التغييخ الحى يحجث لألفخاد 

يذسمو ىحا التغييخ لسختمف جػانب  نتيجة استخجاميع ليحه الػسائل ، بسا
الحياة االندانية مغ اكتداب السيارات والتعمع الحاتى والديصخة عمى 

 .مرادر السعمػمات وتغييخ العالقات االجتساعية والتأثيخ عمى القيع

 ىحا البحث يدتسج أىسيتو عسػما مغ األمػر التالية :

 سا يقجمو وما يشاقر مػضػعا ىاما يتدع بالتغيخ والتصػر الدخيع في
 يتعمق بو مغ أمػر تتعمق بقيع السجتسع ومعاييخه وسمػكو .

  حاجة السجتسع إلى التػعية باألخصار التى تزسخىا ىحه التكشػلػجيا
 خاصة فى ضل الجعاية السغخضة والتقميج األعسى لمغخب .

  يدتيجف فئة الذباب وىع الفئة األكثخ تأثخا بذكل مباشخ مغ غيخىع
سع ألنيع نذأوا مع نذأة ىحا السج التكشػلػجى العارم ، مغ قصاعات السجت

 إذ ستذكل آرائيع محػر أساسى لمبحث .
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  يسكغ في ضػء ىحه الشتائح وضع التجابيخ التى يسكغ مغ خالليا تخشيج
استخجام الذباب لػسائل التػاصل اإلجتساعى الحجيثة إذا كانت آثارىا 

 .سمبية عمى أفكارىع وقيسيع

 أهذاف انذراسح :
اليجف الخئيدى ىػ التعخف عمى أثخ وسائل التكشػلػجيا الحجيثة عمى 

 .سمػكيات وقيع الذباب الجامعى الخيفى 

 ويُثثك يٍ هذا اذلذف أهذاف فزػيح أخزي وهً :
التعخف عمى مسارسات استخجام الذباب الجامعى الخيفى ألساليب  .8

 غأماك -ستخجام االالتػاصل االجتساعى الحجيثة مغ حيث : معجل 
مجاالت  –نػع السعمػمات السدتقاه  –مجة االستخجام اليػمى –االستخجام 

 . شخق التفاعل عبخ شبكات التػاصل اإلجتساعى الحجيثة –التأثيخ 

التعخف عمى استخجام الذباب الجامعى الخيفى ألساليب التػاصل  .6
مغ حيث : )االسباب الجافعة لالستخجام والثقة في  االجتساعى الحجيثة

 .االخبار وشكػى األسخ مغ استخجام الذباب ألساليب التػاصل اإلجتساعى

التعخف عمى التاثيخات التى تحجثيا أساليب التػاصل اإلجتساعى عمى  .4
 سمػكيات وقيع الذباب الجامعى الخيفى 

قيع الثقافية : التعخف عمى درجة تسدظ الذباب الجامعى الخيفى بال .3
 احتخام الػقت. –العسل  –التساسظ األسخى 
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تسدظ الذباب الجامعى الخيفى بالقيع الثقافية العالقة بيغ التعخف عمى  .2
وبيغ كاًل مغ : مدتػى االستخجام وساعات االستخجام والدغ والجخل وعجد 

 .أفخاد األسخة

ثقافية التعخف عمى مقتخحات الذباب الجامعى الخيفي لحساية القيع ال .2
 واإلجتساعية والجيشية مغ الغدو الثقافى الػافج .
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 -فزوض انثحث :
 -لتحقيق اليجف الخامذ تع صياغة الفخوض البحثية التالية: 

تػجج عالقة معشػية بيغ الستغيخات السدتقمة التالية لمسبحػثيغ: الدغ،  -8
الجخل الذيخى لألسخة، عجد أفخاد األسخة، استخجام اإلنتخنت، الػقت 

 السدتخجم في اإلنتخنت، وبيغ تسدظ السبحػثيغ بقيسة التساسظ األسخى.

وبيغ لسجروسةلمسبحػثيغ بيغ الستغيخات السدتقمة اتػجج عالقة معشػية  -6
 تسدكيع بقيسة العسل.

تػجج عالقة معشػية بيغ الستغيخات السدتقمة السجروسة لمسبحػثيغ وبيغ  -4
 .تسدكيع بقيسة احتخام الػقت 

خية التى تشز فه الفخوض ثع وضعيا في صػرتيا الرر صحة ىحباوإلخت
 عمى عجم وجػد عالقة معشػية.

 يفاهيى انذراسح 
يعتبخ تحجيج السرصمحات العمسية أمخا الزما فى كل بحث وكمسا اتدع ىحا 
التحجيج بالجقة تسكغ الباحث مغ إجخاء بحثو عمى اساس عمسى سميع ، 

ك السعانى واألفكار التى يخيج وسيل عمى القخاء الحيغ يتابعػن البحث إدرا
 8222البحث التعبيخ عشيا دون أن يختمفػا فى فيع ما يقػل )حدغ، 

 (.842ص

 Communication Technologyيفهىو ذكُىنىجيا االذصال  -0
ىى الجيػد اإلندانية وشخق التفكيخ السدتخجمة لشقل السعمػمات والسيارات 
والخبخات والعشاصخ البذخية وغيخ البذخية الستاحة مغ خالل اكتذاف 
وسائل تكشػلػجية تداعج فى عسمية ايرال السعمػمات عبخ العسمية 
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االترالية التى يتع بسقتزاىا تفاعل بيغ مخسل ومدتقبل ورسالة فى 
اجتساعية معيشة ، وفى ىحا التفاعل يتع نقل أفكار ومعمػمات  مزاميغ

 (.68: ص 8224ومشبيات بيغ األفخاد عغ قزية ما )عبجالحسيج، 

وأيزـــــا يسكـــــغ االتفـــــاق عمـــــى أن االترـــــال ىـــــػ عسميـــــة مذـــــاركة فـــــى  
ـــــى ،  ـــــث لمسعش ـــــات إرســـــال وب ـــــق عسمي األفكـــــار والسعمػمـــــات ، عـــــغ شخي

ــــا ــــع اســــتقبال بكف ــــو ، ث ــــق اســــتجابة وتػجيــــو وتدــــييخ ل ــــة ، لخم ءة معيش
 – 43: مــــغ ص  6114معيشــــة فــــى وســــط اجتســــاعى معــــيغ )حجــــاب، 

42.) 

 ادلفهىو اإلجزائً نركُىنىجيا االذصال احلذيثح :
ىى التقشيات الحجيثة والػسائل التى تدتخجم فى نقل السعمػمات والسػاد 
السخسمة مغ مخسل إلى مدتقبل سػاء كانت مدسػعة أو مخئية أو مكتػبة 

مرػرة ، والتى تديل عسميات التػاصل بيغ األفخاد والجساعات  أو
والسجتسعات والجول وتخمق أنساط اترالية ججيجة يشتج عشيا أنػاع ججيجة 

 مغ العالقات وتبشى قيع وأفكار واتجاىات ججيجة.

 يفهىو انميى االجرًاػيح -6
يع أو العشاصخ الثقافية التى تجعل الثقافات األخخى عديخة الف ىىالقيع  

بسعشى آخخ ىى مػضػع الخغبة االندانية والتقجيخ ولحلظ ىى تذسل كل 
السػضػعات والطخوف والسبادئ التى أصبحت ذات معشى خالل تجخبة 

: ص  8241اإلندان الصػيمة وقج تكػن ايجابية أو سمبية )غيث وأحسج، 
826.) 
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ساعية ىى ويؤكج )جمبى( أن أكثخ تعخيفات القيع قبػال فى تخاث العمػم االجت
تمظ التى تشطخ الى القيع كدمػك انتقالى يتحجد وفقا لسدتػيات معيارية 
مقبػلة ومختبصة بعالقات االنتاج االجتساعى الدائج فى السجتسع، وىحه 

 .(822ص  : 8212القيع قج تتجدج فى قيع سمػكية أو مػقفية )جمبى، 

شأنيا تداعج الفخد كسا تعخف القيع االجتساعية بأنيا) تمظ القيع التى مغ 
 .(82: ص  6186عمى إشباع بعس الحاجات االجتساعية ( )سفيان، 

 ادلفهىو االجزائً نهميى االجرًاػيح
والتى تعتبخ مجسػعة السعاييخ أو األحكام التى يعطسيا الفخد ويجميا 

سكغ مغ خالليا التسييد بيغ ما ىػ مخغػب فيو محجدات لدمػكو حيث ي
 مغ الدمػك .وما ىػ غيخ مخغػب فيو 

 Youthيفهىو انشثاب   -3
 62: 81تسثل السخحمة العسخية مغ ) الفئة التى بأنيع )حجازى( ععخفي
التى تحسل أىع فخص نساء السجتسع وصشاعة مدتقبمو )حجازى، و  سشة(

 (. 6114ص  :6112

 ادلفهىو االجزائً نهشثاب اجلايؼً
سشة  62-81بيغ تمظ الفئة العسخية التى تجرس بالجامعة والتى تتخاوح 

ذوى الشذأة الخيفية، وتترف بالخغبة فى اقتشاء كل ما ىػ حجيث وتجخبتو 
كسا تترف بدخعة التأثخ بالتصػرات الستالحقة فى السجتسع وعمييع يتػقف 

 شكل السدتقبل .
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 ادلىجهاخ انُظزيح نهذراسح 
تعج الشطخية ىى األساس التى يشصمق مشو الباحث فى التفديخ والتحميل 

 يعتسج البحث عمى :وسػف 

 َظزيح اإلَرشار انثمافً
 تشصمق الشطخية اإلنتذارية مغ أن التغيخ الثقافى يخجع إلى عامل اإلنتذار

 )وليع أوجبخن(. اومغ أنرارى

فاالنتذار عسمية تشتذخ بسػجبيا سسات ثقافية مغ مشصقة إلى أخخى ،  
ر ، وتسيد وتعع تمظ الدسات انحاء العالع ألن مغ سسات الثقافة االنتذا

ىحه الشطخية بيغ انتقال التخاث وانتذاره ، فيعشى األول : االنتقال الثقافى 
عبخ االجيال )مغ جيل إلى آخخ( داخل السجتسع ، أما الثانى فيػ يعشى : 

يعسل  االنتقال انتقال سسات ثقافية مغ مجتسع إلى آخخ ، وبسعشى آخخ أن
 .وفق عامل الدمغ ، بيشسا االنتذار يعسل وفق عامل السكان

وتخجع ىحه الشطخية التغيخات التى تحجث فى مجتسع ، انسا تكػن نتيجة 
استعارة سسات ثقافية مغ مجتسع ثان، أى أن التغيخات الثقافية تخجع فى 
 مرجرىا إلى ثقافة أخخى انصالقا مغ ذلظ تبشى الشطخية أفكارىا عمى عامل
االنتذار وىػ فى كل الحاالت ال يعشى انتقال األفخاد وإنسا انتقال الدسات 
الثقافية، وقج جاء مرصمح االنتذار الثقافى فى كتابات عمساء 
األنثخوبػلػجيا حيث ذىب )تايمػر( فى كتابة )الثقافية البجائية( إلى أن فكخة 

ات االنتذار الثقافى جاءت لتكذف عغ سخ التذابو لكثيخ مغ الدس
والعشاصخ الثقافية فى مجتسعات متباعجة عغ بعزيا، ويخجع ذلظ التذابو 
إلى انتذارىا وانتقاليا مغ مرجر واحج أو مغ عجد السرادر نتيجة 
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لالترال الثقافى بيغ تمظ السجتسعات وقج تكػن ىجخة العشرخ الثقافى 
 كاممة أو جدئية بغس الشطخ عغ تػافق ىحه العشاصخ الثقافية أم ال .

 سري انُظزيح يف ظىء انثحثذف
لقج تعجدت األسباب التى تؤدى إلى االنتذار الثقافى وانتقال ثقافات مغ 
مجتسع إلى آخخ ولعل الثػرة التكشػلػجية التى يذيجىا عرخنا اآلن 
)العرخ الخقسى( وضيػر وسائل وتقشيات اترالية ججيجة ومتعجدة تعج 

يتبع ذلظ مغ تغيخات فى  األكثخ قجرة عمى عسمية نقل الثقافات ىحه وما
ثقافات السجتسعات بسا تذسميا مغ عادات وتقاليج وقيع ومعاييخ وأنساط 

 سمػكية .

 انذراساخ انساتمح 
قج أجخيت العجيج مغ الجراسات حػل مػضػع تكشػلػجيا االترال واألثار 

 الستختبة عمييا وقج تػصمت إلى الشتائج التالية :

 نىسائم انرىاصم اإلجرًاػً : أٌ يٍ أهى اآلثار االجياتيح  -0
( إلى 6111(، و)شايع: 8221اتفقت دراسة كاًل مغ )نجػى عبجالدالم: 

تشػع استخجامات الذباب السرخى لذبكة اإلنتخنت حيث يدتخجميا البعس 
ية أو أو سياس مسيةكػسيمة لمحرػل عمى السعمػمات سػاء كانت ع

 إقترادية أو رياضية أو فشية.

إلى أن مدتخجمى اليػتيػب  (Lange: 2007)في حيغ أشارت دراسة 
يخسمػن مقاشع الفيجيػ الذخرية لمسدتخجميغ اآلخخيغ بيجف بشاء 

ب مع السدتخجميغ اآلخخيغ و عالقات إجتساعية معيع مسا يجفعيع إلى التجا
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عغ شخيق قخاءة تمظ التعميقات أو إرسال ردود عمييا أو شخح تداؤالت في 
 دتخجميغ اآلخخيغ.صفحات الس

( عمى أن التفاعل اإلجتساعى بيغ 6112كساأكجت دراسة )نخميغ خزخ: 
األشخاص عبخ مػاقع الفيذ بػك يؤدى إلى تشسية السيارات الذخرية، 
والخبخات الحياتية، ومػاكبة ما يجخى مغ أحجاث، وتججيج العالقات بأصجقاء 

 الساضى، وابجاء الخأى الحخ.

: (، )حشان الذيخى 6183 :مغ )سحخ عبجالسػجػداتفقت دراسة كاًل  كسا
( عمى أنيا ساعجت الذباب عمى التعامل 6188(، )نفيغ فتحى : 6186

السباشخ مع أصجقائيع ومعارفيع وإقامة عالقات إندانية مبشية عمى 
اإلىتسام واألنذصة السذتخكة وكحلظ االترال الفكخى والثقافى وسيػلة 

 يادة السدتػى التعميسى.الػصػل إلى معمػمات وتبادليا وز 

( إلى أن أىع مسيدات ىحه 6184في حيغ تػصمت دراسة )عداكخ : 
الػسائل التكشػلػجيا الحجيثة أنيا ساعجت عمى التصػر الدخيع في أساليب 

 الحياة السعيذية وساىست في تغيخ القيع األخالقية والسعاييخ اإلجتساعية.

  كسا أكجت دراسة(MeganA . Ramsey and others : 2012)  إلى
أنيا دعست العالقات اإليجابية بيغ األبشاء وأبائيع كالخضا والعالقات 

 الحسيسة والسداعجة الفعالة مع الػالجيغ.

 اآلثار انسهثيح نىسائم انرىاصم اإلجرًاػً : -6
( إلى وجػد عالقة سمبية بيغ استخجام 6113أشارت دراسة )عاشف : 

 .( سشة لإلنتخنت وىػيتيع الثقافية 83:84السخىقيغ مغ سغ )
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( إلى أن ىشاك "لغة مػازية" 6111جت دراسة )محسػد: كفي حيغ أ
يدتخجميا الذباب السرخى والعخبي في محادثاتيع عبخ اإلنتخنت تيجد 

ى بزالل سمبية لحياة اليػمية ليؤالء الذباب وتمقمريخ المغة العخبية في ا
 عمى ثقافة الذباب العخبي وسمػكيع بذكل عام.

% مغ عيشة الجراسة السيجانية 34( أن 6118كسا أكجت دراسة )دمحم: 
تعخضػا لسطاىخ الغدو الثقافى السختمفة مشيا نذخ األفالم السخمة باآلداب، 

ويج اإلعالنى لألعسال الفشية في اإلعالنات، والتخ  اموتجنى الحوق الع
 اليابصة.

( إلى 6188(، و)انترار الداوى: 6186في حيغ اتفق كاًل مغ )الخػلى : 
أن العػلسة الثقافية أثخت عمى السجتسع الخيفي وخاصة األسخة الخيفية فقج 
أحجثت تأثيخات قيسية ىامة أدت إلى تغيخات جحرية مغ وجية نطخ أفخاد 

عالقتيع باألسخة، حيث يتع التخويج لتمظ القيع السجتسع وخاصة الذباب و 
 مغ خالل آليات متسثمة في الفزائيات واإلنتخنت والسحسػل

 & Ann)(، و 6186اتفقت دراسة كاًل مغ )غادة أبػ اليديج : كسا

Steren L . Berman : 2013)  (، و 6184، و)سسخ أحسج(Ronke 

Grace :2012) : شػل الػقت الحي ( إلى أن 6188، و )انترار الداوى
يقزية الذباب حتى وصل إلى مخحمة اإلدمان يأثخ عمى سمػكو العام نحػ 
األسخة وإعاقة التحريل الجراسى وضعف الخوابط األسخية والسيل إلى 
العجوان والذعػر بالقمق والزيق وإنتذار الالمبااله والتػاكل باالضافة إلى 

 إنتذار األغتخاب ودخػل السػاقع السحطػرة.

( إلى أنيا أثخت عمى السطاىخ 6112مت دراسة  )الذاذلى : تػصو 
 الدمػكية وسيادة سسة السرالح الذخرية وتخاجع قيع التجيغ.
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 -ذؼمية :
مغ خالل عخض وترشيف الجراسات الدابقة تبيغ أن نتائجيا ارتبصت بآثار 
عجيجة نطخية وتصبيقية وقج تع عخض دراسات متعجدة ذات عالقة قخيبة 

سة مغ أجل إثخاء البحث وتػضيح أىع اإلسيامات العمسية في بسػضػع الجرا
السػضػع ولإلستفادة مغ بعزيا في تحميل البيانات التى تع الحرػل 

 عمييا.

كسا أنو ال يػجج دراسة مباشخة تشاقر أثخ إستخجام وسائل التػاصل 
 اإلجتساعى عمى سمػكيات وقيع الذباب الجامعى الخيفي. 

 انطزيمح انثحثيح
 ثحث: َىع ان -0

يعج ىحا البحث مغ البحػث الػصفية التحميمية التى تدتيجف وصف 
السػاقف والطخوف واألحجاث، وجسع الحقائق الجقيقة عشيا تصبيقًا عمى أثخ 
استخجام وسائل التػاصل اإلجتساعى الحجيثة عمى سمػكيات وقيع الذباب 

 .معى الخيفي االج
 :يُهج انثحث -6

 اإلجتساعى عغ شخيق العيشة.تدتخجم الجراسة مشيج السدح 
 آداج انثحث: -3

يعتسج ىحا البحث عمى استسارة استبيان لجسع بيانات عغ السبحػثيغ محل 
 -الجراسة واشتسمت عمى البيانات التالية :
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بيانات عغ السبحػث واسختو مغ حيث: الشػع، الدغ، نػع الكمية،  -8
لألسخة، تعميع الجخل الذيخى لألسخة، عجد أفخاد االسخة، الػضع االجتساعى 

 االب، تعميع االم، ميشة االب، ميشة االم 

مغ حيث: معجل  استخجام مػاقع التػاصل االجتساعىبيانات عغ  -6
مجة االستخجام اليػمى، ونػع السعمػمات االستخجام،  وأماكغاالستخجام، 

ل عبخ شبكات التػاصل اعالسدتقاه، ومجاالت التأثيخ، وشخق التف
 اإلجتساعى الحجيثة.

بيانات عغ استخجام الذباب الجامعى الخيفي ألساليب التػاصل  -4
اإلجتساعى الحجيثة مغ حيث : األسباب الجافعة لالستخجام، والثقة في 
األخبار، و شكػى األسخ مغ استخجام الذباب الساليب استخجام التػاصل 

 اإلجتساعى الحجيثة.

اعى عمى بيانات عغ التأثيخات التى تحجثيا اساليب التػاصل اإلجتس -3
 سمػكيات وقيع الذباب الجامعى الخيفي.

بيانات عغ درجة تسدظ الذباب بالقيع السجروسة وىى قيسة التساسظ  -2
االسخى، قيسة العسل، قيسة احتخام الػقت، حيث تع استقراء رأى الذباب 
عمى مجسػعة مغ العبارات التى تقيذ كل قيسة مغ ىحه القيع وذلظ عمى 

ات ىى:مػافق، الى حج ما، غيخ مػافق، مقياس مكػن مغ ثالث مدتػي
، وجسعت الجرجة الكمية لتعبخ عغ تسدظ 8، 6، 4وأعصيت الجرجات 

 الذباب بكل قيسة مغ ىحه القيع.

وبعج الػصػل بإستسارة االستبيان الى شكميا الشيائى تع اجخاء اختبار 
شالب وشالبة مغ كميتى الدراعة بشيغ والجراسات  61مبجئى ليا عمى 
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ية لمبشات، وفى ضػء ىحا االختبار تع اجخاء بعس التعجيالت عمى االندان
االستسارة وححف بعس االسئمة حتى أصبحت االستسارة فى صػرتيا 

 .الشيائية 

وبعج جسع البيانات تع تفخيغيا وتحميميا احرائيًا مدتخجما لحلظ ججاول 
الحرخ العجدى والشدب السئػية، واختبار مخبع كاى، ومعامل االرتباط 

 البديط ليبخسػن. 

 أسهىب اخريار انؼيُح : -4

أجخى البحث عمى عيشة مغ الذباب الجامعى ذوى الشذأة الخيفية بجامعة 
شالب نرفيع مغ الحكػر، 611االزىخ حيث اختيخت عيشة بمغ قػاميا 

 -والشرف االخخ مغ االناث، ونرفيع مغ كميات عسمية )الدراعة بشيغ
والتخبية  -العمػم بشات( واالخخ مغ كميات نطخية )الجراسات االندانية بشات

وتع  بصخيقة عذػائيةوشالبة شالب  21يغ( حيث اختيخ مغ كل كمية بش
 .م6182جسع البيانات خالل شيخ إبخيل مغ عام 
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 َرائج انذراسح :
 أوال : وصف ػيُح انذراسح 

يتزسغ ىـحا الجـدء وصـفا لعيشـة الجراسـة مـغ حيـث خرائرـيع السجروسـة، 
ػضـع الصبقـى، تعمـيع وىى الشػع، الدغ، الكمية، الجخل، عجد افخاد االسخة، ال

األب، تعميع األم، ميشة األب، ميشة األم وجاءت الشتـائج عمـى الشحـػ التـالى 
 ( 8ججول )

%( 21: تدــاوت ندــبة تػزيــع العيشــة وفقــا لمشــػع حيــث بمغــت )انُــىع -8
 %( لإلناث   .21لمحكػر و)

ــى فئــة 21: تبــيغ أن نرــف الصــالب السبحــػثيغ انســٍ -6 % يقعــػن ف
%( 3622الخسدـــيغ مـــشيع ) عمـــى( ســـشة، وأن مـــا يديـــج 66 -61الدـــغ)

%( تقــع فــى فئــة 4ســشة، وأقــل ندــبة ) 61يقعــػن فــى فئــة الدــغ أقــل مــغ 
سشة فأكثخ وىػ مـا يسكـغ تفدـيخه بتعثـخىع فـى الجراسـة الجامعيـة  64الدغ 

 او دخػليع الجامعة فى سغ كبيخ .

يــث بمغــت : تدــاوت ندــبة تػزيــع الصــالب وفقــا لشــػع الكميــة، حانكهيــح -4
 %( لمكميات الشطخية .21%( لمكميات العسمية، و)21)

% ( تتـخاوح 22: تبيغ ان ما يقخب مغ ثالثة أخساس العيشـة ) انذخم -3
( جشيـــو ، فـــى حـــيغ كـــان  4111 -8111دخـــػل أســـخىع  شـــيخيًا بـــيغ ) 

ــل مــغ 64) ــت اقــل ندــبة  8111%( دخــل أســخىع شــيخيًا أق جشيــو،  وكان
جشيـو فـاكثخ، وىـحا يـجل عمـى ان الصبقـة  4111% دخل أسخىع شـيخيًا 81

لسػاقـــع التػاصــل االجتســـاعى وقــج يكـــػن  الستػســصة ىــع األكثـــخ اســتخجاما
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الســباب متعــجدة مشيــا تبــادل السعمػمــات مــع االخــخيغ والتػاصــل مــع العــالع 
 الخارجى. 

: تذيخ الشتـائج ان حـػالى اكثـخ مـغ اربعـة أخسـاس ػذد افزاد االسزج -2
يتـخاوح  العـجد % ( يعيذػن فـى أسـخ متػسـصة18السبحػثيغ مغ الصالب ) 

%( يعيذػن فى 8822فخاد ، فى حيغ كانت ندبة )أ 4-2عجد أفخادىا بيغ 
أفـــخاد ، وأن أقـــل ندـــبة مـــغ  3-4اســـخ صـــغيخة يتـــخاوح عـــجد افخادىـــا بـــيغ 

 أفخاد. 2-1% يعيذػن فى أسخ كبيخة العجد تخاوح مغ 422السبحػثيغ 

: تبــيغ مــغ الشتــائج ان الػضــع الصبقــى لمغالبيــة انىظــغ انطثمــً -2
ــع مــشخفس بشدــبة 23ع )العطســى لمسبحــػثيغ متػســط وبمغــت ندــبتي %( ث

 %(.622%( وأقميا مختفع بشدبة )422)

: تبـيغ ان مـا يديـج عمـى ثمثـى السبحـػثيغ ادلسرىي انرؼهيًً نؤلب -4
% ( مدتػى تعميع ابائيع حاصـل عمـى مؤىـل، فـى حـيغ كـان أقـل مـغ 41)

 %( أمى .422%( يقخأ ويكتب، وكانت اقل ندبة )6622الخبع بقميل )

: تبيغ ان ما يديـج عمـى نرـف السبحـػثيغ نؤلو ادلسرىي انرؼهيًً -1
% ( مدتػى تعميع أمياتيع حاصمة عمى مؤىل، وان ما يديج عمى ربـع 26)

%( أمياتيع أميـات،  واقـل ندـبة كانـت تقـخأ وتكتـب بشدـبة 61السبحػثيغ )
%(، وبـــحلظ يتزـــح أن معطـــع السبحـــػثيغ ابـــائيع واميـــاتيع متعمســـيغ 61)

 حاصميغ عمى مؤىل .

%( ميشـة 2322: تبيغ ان ما يقخب مغ ثمثى السبحػثيغ )بيهُح األ -2
ــجىع مــدارع ، 6222والــجىع مػضــف، وان حــػالى ربــع السبحــػثيغ )  % ( وال

%( يعسل والـجىع اعسـال حـخة 422وكانت اقل ندبة مغ الصالب السبحػثيغ )
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%( عامل، وىػ مايعكذ التشػع السيشى الباء السبحػثيغ عمى الـخغع 622و)
 مغ ذوى الصبقة الستػسصة  مغ ان الغالبية

: تبيغ ان معطـع افـخاد عيشـة الجراسـة كانـت اميـاتيع ربـة يهُح األو -81
 .%( مشيغ مػضفات82( فى حيغ كانت )%18مشدل ) ال تعسل ( بشدبة )
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 ادلذروسح( ذىسيغ ادلثحىثني وفما خلصائصهى 0جذول )
 % عجد الخرائز % عجد الخرائز

 الػضع الصبقى -2 الشػع -8

 622 2 مختفع 21 811 ذكخ

 2321 811 متػسط 21 811 أنثى

 422 4 مشخفس الدغ -6

 مدتػى تعميع األب -4 3622 12 سشة 61أقل مغ 

 422 82 أمى 2122 818 66 – 61

 6622 32 يقخأ ويكتب 421 83 سشة فأكثخ 64

 4121 831 حاصل عمى مؤىل الكمية -4

 مدتػى تعميع األم -1 21 811 نطخية

 6121 22 أميو 21 811 عسمية

 6121 31 تقخأ وتكتب الجخل -3

 2621 813 حاصمة عمى مؤىل 64 32 8111أقل مغ 

 ميشة األب -2 22 881 4111 - 8111

 6222 28 مدارع 81 42 فأكثخ 4111

 422 82 أعسال حخه عجد أفخاد األسخة -2

 2322 862 مػضف 8822 64 3 -4

 622 2 عامل 1821 826 2-4

 ميشة األم -81 422 82 1-2

 1821 826 ربة مشدل   

 8221 41 مػضفة   
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ثاَيًا : ممارسح انشثاب اجلايؼً انزيفي ألسانية انرىاصم 
 اإلجرًاػً احلذيثح :

 يؼذل اسرخذاو انشثاب نشثكح ادلؼهىياخ احلذيثح : 
 شثكح ادلؼهىياخ انذونيحناسرخذايهى دلؼذل ( ذىسيغ ادلثحىثني وفما 6جذول )

 % عجد االستخجام

 8422 64 دائسا

 2822 814 احيانا

 4221 41 ال يدتخجم

 811 611 االجسالى

ــائج جــجول رقــع ) ( أن مــا يديــج عمــى نرــف الصــالب السبحــػثيغ 6تذــيخ نت
يدــتخجمػن شــبكة السعمػمــات الجوليــة احيانــا، ومــا يديــج عــغ   (% 2822)

%( ال يدـتخجمػن شـبكة السعمػمـات الجوليـة، وكانـت أقـل ندـبة 42الثمث )
 %( يدتخجمػن شبكة السعمػمات الجولية برػرة دائسة.8422)

وقج يخجع ارتفاع ندبة استخجام الذـباب لمذـبكة برـػرة متػسـصة ودائسـة  
غ االعسال فى أوقـات محـجودة وبدـخعة فائقـة، ومـع الى انيا تشجد الكثيخ م

شــػل وقــت الفــخا  الــحى يعيذــو الذــباب ويعــانػن مشــو وال يجــجون وســيمة 
 لذغمو اال مغ خالل استخجام شبكة السعمػمات الجولية.

 ان الذباب يسيمػن الى استخجام االنتخنت بكثافة.  ىحا يؤكج
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 أياكٍ اسرخذاو انشثاب نشثكح ادلؼهىياخ -6

 ( ذىسيغ ادلثحىثني وفما ألياكٍ اسرخذاو شثكح ادلؼهىياخ3جذول )

 % عجد أماكغ االستخجام

 1822 824 فى السشدل

 322 81 مقاىى االنتخنت

 122 6 مع االصجقاء

 623 2 فى السجرسة

 822 4 فى الذارع

 122 8 فى السػاصالت

 421 82 كل ما سبق

السبحػثيغ يدتخجمػن االنتخنت ( أن معطع الصالب 4تذيخ نتائج ججول )
%( أنيع يدتخجمػن 421%( ، فى حيغ اشار )1822فى السشدل بشدبة )

االنتخنت فى كل ما سبق مغ االستجابات الدابقة فى السشدل ومقاىى 
االنتخنت ومع األصجقاء وفى السجرسة وفى الذارع وفى السػاصالت ، 

 %( يدتخجمػن االنتخنت فى مقاىى االنتخنت .322و)

قج يخجع ارتفاع ندبة مغ يدتخجمػن االنتخنت بالسشدل إلى تذجيع األسخ و 
 لمذباب عمى أن يكػن تحت إشخافيا لتجشب سػء األستخجام.
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 انىلد ادلخصص السرخذاو شثكح ادلؼهىياخ :-3
( ذىسيغ ادلثحىثني وفما نهىلد ادلخصص السرخذاو شثكح 4جذول )

 ادلؼهىياخ يىييا

 % عجد  الػقت بالداعة 

 6322 32 ساعة

 6421 32 ساعتيغ

 8122 44 ثالث ساعات

 8421 43 أربع ساعات

 8421 43 أكثخ مغ ذلظ

 811 611  االجسالى 

%( 6322( أن ما يقخب مغ ربع عيشة الجراسة )3تذيخ نتائج ججول ) 
ندبة مغ يقزػن مع يقزػن ساعة أمام شبكة االنتخنت يػميا، وتقاربت 

%( قزاؤىع ثالث 8122%(، واشار )64)ساعتيغ يػميا حيث بمغت 
ساعات يػميًا، وتداوت ندبة مغ يقزػن اربع ساعات أو أكثخ مغ ذلظ 

 % لكل مشيسا.84وبمغت 
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 ادلؼهىياخ ادلسرماِ يٍ يىالغ انرىاصم االجرًاػً  -4
( ذىسيغ ادلثحىثني وفما آلرائهى فً َىع ادلؼهىياخ 5جذول )

 االجرًاػً انثمافيح ادلكرسثح يٍ يىالغ انرىاصم

 % عجد  السعمػمات الثقافية 

 3221 21 معمػمات بذأن سمػكيات كبار الشجػم والسسثميغ

 2621 813 معمػمات بذأن عادات وتقاليج بعس الجول الغخبية

 4122 44 معمػمات بذأن السػضة والبذ

 6322 32 معمػمات بذأن عادات االكل والذخب

 6121 31 العالسيةمعمػمات بذأن افزل قرات الذعخ 

( إلى أن مغ اىع السعمػمات الثقافية التى اكتدبيا 2اشارت نتائج ججول )
الذباب مغ مػاقع التػاصل االجتساعى كانت معمػمات بذأن عادات وتقاليج 

%( ان مغ اىع 32%(، وأشار )26بعس الجول الغخبية بشدبة )
%( 4122ويخى )السعمػمات كانت بذأن سمػكيات كبار الشجػم والسسثميغ، 

%( أنيا معمػمات 6322انيا معمػمات بذأن السػضة والمبذ، ويخى )
%( أن إكتداب السعمػمات 62بذأن عادات االكل والذخب، واخيخا يخى )

الخاصة بقرات الذعخ العالسية كانت أىع السعمػمات السدتقاة مغ مػاقع 
 التػاصل االجتساعى.

ػح لمعالع فى كل السجاالت غيخ وىحا يجل عمى انشا اصبحشا فى مجتسع مفت 
أن الذباب ال يكتدب مغ ثقافات الغخب ما ىػ ميع ومفيج لكشو يحخص 
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عمى اكتداب السعمػمات الخاصة بالسػضة وسمػكيات نجػم الفغ وعادات 
 األكل وقرات الذعخ .

انرأثري انىت أحذثرها يىالغ انرىاصم اإلجرًاػً ػهً  رلاالخ-5
 انشثاب انزيفي :

انىت  رلاالخ انرأثري( ذىسيغ ادلثحىثني وفما آلرائهى فً 6جذول )
 احذثرها يىالغ انرىاصم ػهً انشثاب

 % عجد التاثيخات

 6122 38 اجتساعية

 8121 42 ثقافية

 8421 43 سياسية

 6322 62 ديشية

 4222 828 كل ما سبق

( إلى أن أىع التاثيخات التى أحجثتيا مػاقع التػاصل 2تذيخ نتائج ججول )
عمى الذباب التاثيخات االجتساعية والثقافية والدياسية والجيشية  االجتساعي

%( مغ السبحػثيغ وإن اختمفت ندبة التاثيخات ، حيث 4222وأجاب بحلظ )
%( 6122%(، ويخى )6322كانت اعالىا لمتاثيخات الجيشية وأجاب بحلظ )

%( 84%( )81ػثيغ انيا تأثيخات اجتساعية ،فى حيغ أشار )مغ السبح
 مغ السبحػثيغ عمى التػالى انيا ثقافية وسياسية.
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التى اكجت ان ىحه  (6112دراسة )الذاذلى : وىحا ما تػصمت اليو 
السػاقع كان ليا االثخ االكبخ عمى االنعكاسات السعشػية فى الجػانب 

د واالسخة والسجتسع، كسا ساعجت االجتساعية والثقافية عمى مدتػى الفخ 
عمى التصػر الدخيع فى اساليب الحياة السعيذية وساىست فى تغييخ القيع 

 االخالقية والسعاييخ االجتساعية .

 طزق انرفاػم ػرب شثكاخ يىالغ انرىاصم االجرًاػً-6

( ذىسيغ ادلثحىثني وفما نطزق انرفاػم ػرب شثكاخ يىالغ 7جذول )
 انرىاصم االجرًاػً

 % عجد الصخق 

 222 84 السكالسة السخئية بالفيجيػ

 2322 812 الجردشة كتابة

 622 2 السكالسات الرػتية

 6222 22 السذاركة بالرػر

 4821 26 جسيع ما سبق

%( اكجوا عمى 2322( ان اكثخ مغ نرف العيشة )4كذفت نتائج ججول )
ان الجردشة كتابة كانت مغ أىع الصخق التى يتع التفاعل بيا عشج استخجام 

%( مغ السبحػثيغ اشاروا الى 48مػاقع التػاصل االجتساعى، يميو بشدبة )
استخجام كل الصخق مغ مكالسات مخئية وفيجيػ، والجردشة كتابة، 
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سذاركة بالرػر عشج استخجام مػاقع التػاصل والسكالسات الرػتية وال
%( الى ان السذاركة الرػتية مغ ىحه الصخق، 6222االجتساعى، واشار )

%( عمى التػالى الى 622%(، )222فى حيغ يخى ندبة ضئيمة ججا ندبة )
 ان ىحه الصخق ىى السكالسة السخئية بالفيجيػ والسكالسة الرػتية .

العالقات االجتساعية بيغ افخاد االسخة أن غخف الجردشة تداعج عمى ضعف 
الػاحجة، ومغ اىع سمبيات غخفة الذات العدلة االجتساعية التى يعيذيا 
الذباب حتى أنو قج ال يعخف سػى االصجقاء والرجيقات الػىسييغ مغ 
خالل غخفة السحادثة وىحه العدلة ليا اثار سمبية عمى الذباب مشيا 

االنقصاع عغ الجراسة وضياع مدتقبمو االنذغال عغ الجراسة والخسػب او 
 .وابط االجتساعية بيشو وبيغ اسختوالجراسى ، وضعف الخ 
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ثانثًا : اسرخذاو انشثاب اجلايؼً انزيفي ألسانية انرىاصم 
 اإلجرًاػً احلذيثح:

 األسثاب انذافؼح السرخذاو شثكح ادلؼهىياخ :-0

 إلسرخذاو االَرتَد( ذىسيغ ادلثحىثني وفما نؤلسثاب انذافؼح 8جذول )
 % عجد االسباب

 4121 831 االشالع عمى االخبار الدياسية والجيشية

 1122 844 التػاصل مع االخخيغ

 2321 811 التعخف عمى اصجقاء ججد

 4422 834 قزاء وقت الفخا 

 2622 862 متابعة االخبار الخياضية

 4122 824 جع العمسيةاالبحث عغ السعمػمات والسخ 

 6821 36 بالتدػق والذخاء والبيع عبخ االنتخنتالقيام 

 6222 28 التدمية والتعخف عمى الجشذ االخخ

 4122 28 ادمان االنتخنت ومػاقع التػاصل

 6321 31 تذتت افخاد االسخة وعجم االىتسام باالبشاء

 2222 884 مخاجعة الجروس عبخ االنتخنت

 2121 861 متصمبات العسل

 1422 824 مى والتػاصل معيعاالقجالبحث عغ االصجقاء 

 4622 22 لمسطيخ االجتساعى بيغ الشاس

 2621 813 البحث عغ وضائف ) فخص عسل (
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( العجيج مغ االسباب التى تجفع الذباب الستخجام 1تبيغ نتائج ججول رقع )
شبكة السعمػمات، وجاء فى مقجمة ىحه االسباب التػاصل مع االخخيغ 

عغ االصجقاء القجامى والتػاصل معيع بشدبة %(، والبحث 1122بشدبة )
%(، 4122%(، ثع البحث عغ السعمػمات والسخاجع العمسية بشدبة )1422)

%(، واإلشالع عمى االخبار الدياسية 4422وقزاء وقت الفخا  بشدبة )
%(، 2622%(، ومتابعة االخبار الخياضية بشدبة )41والجيشية بشدبة )

مغت ندبة مغ يدتخجمػن االنتخنت فى %( متصمبات العسل، وب21يمييا )
%(، 23%(، ثع التعخف عمى أصجقاء ججد )2222مخاجعة الجروس )

%(، فى حيغ اشارت ثمث أفخاد 26والبحث عغ وضائف )فخص عسل( )
%(، والتدمية والتعخف 4622العيشة أن السطيخ االجتساعى بيغ الشاس )

 %( .68والبيع ) %(، والقيام بالتدػيق والذخاء6222عمى الجشذ االخخ )

 ( التى تخى أن6183ة )سحخ عبجالسجػد : دراس عوتتفق ىحه الشتائج م
تعديد الرجاقات القجيسة والبحث عغ صجاقات ججيجة والتػاصل مع األقارب 

جيغ مكانيا واالنفتاح الفكخى والثقافى وقزاء وقت الفخا  كانت مغ أىع يالبع
 سػاقع.األسباب التى دفعت الذباب الستخجام ىحه ال
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 انثمح فً األخثار انىت ذُشزها يىالغ انرىاصم اإلجرًاػي : -6
( ذىسيغ ادلثحىثني وفما نهثمح فً األخثار انىت ذُشزها يىالغ 9جذول )

 انرىاصم اإلجرًاػً

 % عجد درجة الثقة

 822 4 كبيخة

 4622 22 متػسصة

 2221 846 ال أثق

 811 611  االجسالى 

% ( ال يثقػن 22حػالى ثمثى عيشة الجراسة )  ( أن2تذيخ نتائج ججول )
فى صحة االخبار التى تشذخىا مػاقع التػاصل االجتساعى ، فى حيغ أن ما 

%( ثقتيع فى االخبار التى تشذخىا ىحه 4622يقخب مغ ثمث افخاد العيشة )
%( كانت درجة ثقتيع كبيخة ججا باالخبار التى 822السػاقع متػسصة، )

 تشذخىا السػاقع .

حا يبيغ أن الذباب قج يدتخجم مرادر إترالية ال يثق بيا اال أنيا تقجم وى
 لو مداحة اكبخ مغ الخرػصية والحخية فى التعبيخ.
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 شكىي األسز يٍ اسرخذاو األتُاء دلىالغ انرىاصم االجرًاػً :  -3
( ذىسيغ ادلثحىثني وفما نشكىي األسز يٍ اسرخذاو 01جذول )

 االجرًاػً :األتُاء دلىالغ انرىاصم 

 % عجد درجة الذكػى 

 6121 31 غالبا

 6221 21 أحيانا

 6222 24 نادرا

 6322 32 ال تذكػ

 811 611 االجسالى

%( 62( أن ما يديج عمى ربع عيشة الجراسة )81أوضحت نتائج ججول )
تذكػ أسخىع احيانًا مغ استخجام مػاقع التػاصل االجتساعى، وتقاربت معيا 

أسخىع نادرًا مغ استخجام ىحه السػاقع وبمغت ندبتيع ندبة مغ تذكػ 
%( بأن أسخىع ال يذكػن مغ استخجاميع 6322%(، وأجاب )6222)

السػاقع، فى حيغ بمغت ندبة السبحػثيغ الحيغ تذكػ أسخىع غالبا مغ 
 %( .61استخجام مػاقع التػاصل االجتساعى )

يانًا مغ نرف السبحػثيغ تذكػ أسخىع غالبًا وأححػالى ويتزح أن 
استخجام األبشاء لسػاقع التػاصل االجتساعى بيشسا الشرف اآلخخ إما ال 

 تذكػ أسخىع أو نادرًا ما تذكػ مغ استخجام مػاقع التػاصل االجتساعى .
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 أسثاب شكىي األسز يٍ اسرخذاو األتُاء دلىالغ انرىاصم -4
 االجرًاػً :
( ذىسيغ ادلثحىثني وفما السثاب شكىي األسز يٍ  00جذول ) 

 اسرخذاو األتُاء دلىالغ انرىاصم االجرًاػً

 % عجد  االسباب 

 3421 23 قزاء وقت شػيل امام الفيذ بػك

 8221 41 عجم السذاركة فى السشاسبات والديارات االجتساعية

 4821 26 عجم االىتسام بالعسل والجراسة بجرجة كافية

 8421 43 الجمػس معيع لمتذاور والسذاركة فى اتخاذ القخارعجم 

 4222 44 الخػف عمى نطخ األبشاء مغ كثخة الجمػس امام الذاشة

 6421 32 الخػف مغ الجخػل عمى مػاقع اباحيو

%( كان 34( ان ما يقخب مغ نرف عيشة الجراسة )88تبيغ نتائج ججول )
أىع أسباب شكػى األسخ ىػ قزاء األبشاء وقت شػيل أمام الفيذ بػك، 

%( ان اىع االسباب ىػ خػف 4222فى حيغ أشار أكثخ مغ الثمث )
األسخة عمى نطخ األبشاء مغ كثخة الجمػس أمام الذاشة، ويمييا عجم 

%(، وجاء خػف االسخة 48افية بشدبة )االىتسام بالعسل والجراسة  بجرجة ك
%(، ثع عجم 64عمى الذباب مغ الجخػل عمى مػاقع اباحية بشدبة )

%(، وفى السختبة 84الجمػس لمتذاور والسذاركة فى اتخاذ القخار بشدبة )
 %(.82االخيخة عجم السذاركة فى السشاسبات والديارات االجتساعية بشدبة )
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سخ مغ استخجام األبشاء لذبكة وعميو يتزح تعجد أسباب شكػى األ
السعمػمات الجولية إما خػفا عمى صحتيع ونطخىع ، أو ضياع الػقت بجون 

 فائجة ، والتقريخ فى اعساليع او دراستيع .

وتجل ىحه الشتائج عمى أن ىشاك استشداف لػقت الذباب والمػاليع عمى 
مع االنتخنت وانو يديع اسياما كبيخا فى اضعاف التػاصل االجتساعى 

االسخة مغ خالل قزاء وقت شػيل فى استخجام االنتخنت وعجم القيام 
 بالػاجبات االسخية .

انرأثرياخ انىت حتذثها وسائم انرىاصم االجرًاػً احلذيثح :راتؼًا 
 ػهً سهىكياخ وليى انشثاب اجلايؼً :

 ذأثري انميى انىافذج ػهً انشثاب انزيفً: -0
 ى فً ذأثز انشثاب تانميى انىافذج( ذىسيغ ادلثحىثني وفما آلرائه06جذول )

 % عجد مجى التأثخ

 6222 24 دائسا

 3422 22 احيانا
 6221 26 ال

 81121 611 االجسالى

%( أحيانًا ما يتأثخ بالقيع الػافجة، وما 3422( أن )86تبيغ نتائج ججول ) 
بالقيع الػافجة، في  ن %( دائسًا ما يتأثخو6222يديج عمى ربع السبحػثيغ )

 بحػثيغ عجم تأثخىع بالقيع الػافجة.س%( مغ ال62حيغ يخى )

ويخى حػالى ثالثة أرباع السبحػثيغ أنيع يتأثخون دائسًا وأحيانًا بالقيع 
 الػافجة.
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التى أوضحت أن  (Ronke Grace :2012)وتتفق ىحه الشتائج مع دراسة
يع العسل واالنتاج والتعميع الغدو الثقافى أثخ عمى بعس انداق القيع مشيا ق

 ، والثقافة والسذاركة وااليجابية والػالء واالنتساء والتخابط االسخى. 

 ًيؼزض ػهً يىالغ انرىاصم االجرًاػيىلف ادلثحىثني فيًا  -6
( ذىسيغ ادلثحىثني وفما آلرائهى فيًا يؼزض ػهً يىالغ 03جذول )

  انرىاصم االجرًاػً

 % عجد يتشافى مع القيع

 13 821 نعع

 82 46 ال

 811 611 االجسالى

% ( يخون أن ما 13( ان غالبية السبحػثيغ )84تبيغ نتائج ججول رقع )
يعخض عمى مػاقع التػاصل االجتساعى يتشافى مع القيع االسالمية، فى 

%( ان ما يعخض عمى ىحه السػاقع ال يتشافى مع ىحه 82حيغ أشار )
ميسة التخويج لمقيع الثقافية الغخبية القيع، وىحا يؤكج أن ىحه السػاقع تؤدى 

في اشار ما يعخف )بالطاىخة الكػنية : العػلسة( ونذخىا في مختمف مشاشق 
العالع وتحقيق غاياتيا خاصة في السجال الثقافى، فيى العخبة التى تشقل 
عجة ثقافات وقيع وأنساط سمػكية ومزاميغ لعجة متمقيغ في كل أنحاء 

قميمو. وأنو عمى الخغع مغ معخفة الذباب أن ما  العالع بكل سيػلة وبتكمفو
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يعخض عبخ االنتخنت يتشافى مع القيع األسالمية إال أنو مازال يقبل عمى 
 ىحه السػاقع ربسا لعجم وجػد البجيل الحى يدج الفخا  لجيو  .

يىلف ادلثحىثني يٍ أسثاب ذُافً يا يؼزض مبىالغ انرىاصم  -3
 االجرًاػً يغ انميى واالخالق:

( ذىسيغ ادلثحىثني وفما آلرائهى فً أسثاب ذُافً يا 04) جذول
 يؼزض مبىالغ انرىاصم االجرًاػً يغ انميى واالخالق

 % عجد االسباب

 2421 862 نذخ االفكار التي تذجع عمى سمػكيات االنحخاف

الكثيخ مغ السػضػعات واالفكار تتشافى مع الجيغ االسالمى 
 الحشيف

864 2422 

التػاصل االجتساعى الذباب عمى التسخد عمى قيع تداعج مػاقع 
 السجتسع

814 24.2 

 4822 834 شجعت عمى الجخأة فى معاممة الجشذ االخخ

االنفتاح الثقافى واالعالمى عبخ مػاقع التػاصل يتع دون ضػابط 
 تحكسو

861 2121 

( عغ وجػد العجيج مغ االسباب لتشافى ما 83تبيغ نتائج ججول رقع )
يعخض عمى مػاقع التػاصل االجتساعى مع القيع واالخالق ، وجاء فى 
مقجمة ىحه االسباب انيا شجعت عمى الجخأة فى معاممة الجشذ االخخ 

%(، ووجػد الكثيخ مغ السػضػعات التى تتشافى مع الجيغ 4822بشدبة )
تذار االفكار التى تذجع عمى %(، وان2422االسالمى الحشيف بشدبة )
%(، كسا أجاب حػالى نرف السبحػثيغ أن 24سمػكيات االنحخاف بشدبة )
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مغ أىع األسباب ىػ االنفتاح الثقافى واالعالمى عبخ مػاقع التػاصل 
%(، كسا انيا تداعج عمى 21بشدبة ) تحكسواالجتساعى دون ضػابط 

أن إنبيار الذباب  %(، وىشا نجج2422التسخد عمى قيع السجتسع بشدبة )
 بالشسػذج الغخبى يجعمو ساخط عمى االوضاع السجتسعية الحالية. 

 اآلثار انسهثيح السرخذاو وسائم انرىاصم االجرًاػً احلذيثح -4
( ذىسيغ ادلثحىثني وفما آلرائهى نآلثار انسهثيح 05جذول رلى )

 السرخذاو وسائم انرىاصم االجرًاػً احلذيثح 
 % عجد الشتائج

 4121 822 الػقت بجون فائجةتزييع 

 2821 816 االصابة بالكدل والخسػل والزعف العام

 3122 24 تؤدى الى العجيج مغ االمخاض الجدجية والشفدية

 4322 832 تديج مغ انتذار الخذيمة وفداد االخالق

 3321 11 التذػير نتيجة السعمػمات الغديخة والثقافة الػاسعة والستعارضة

( الى االثار الدمبية الستختبة عمى االستخجام 82ججول )تذيخ نتائج 
السكثف لػسائل التػاصل االجتساعى الحجيثة وجاء فى مقجمتيا تزييع 

%( مغ 4322%(، كسا يخى )41الػقت دون فائجة وأجاب بحلظ) 
السبحػثيغ أنيا تديج مغ انتذار الخذيمة وفداد االخالق، وأجاب نرف 

االصابة بالكدل والخسػل والزعف العام، %( أنيا تدبب 28السبحػثيغ )
%( الى انيا تؤدى الى العجيج مغ األمخاض 31وفى نفذ الدياق أشار )
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%( مغ السبحػثيغ الى انيا تدبب 33الجدجية والشفدية، فى حيغ أشار )
 التذػير نتيجة السعمػمات الغديخة والثقافة الػاسعة والستعارضة .

جتساعى الحجيثة ليا العجيج مغ مسا سبق يتزح ان وسائل التػاصل اال
اآلثار الدمبية عمى كل األسخة والسجتسع متسثمة في سػء استخجام الػقت، 

 وانتذار الخذيمة، واالصابة بالكدل واألمخاض السختمفة. 
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 آثار وسائم انرىاصم االجرًاػً احلذيثح ػهً األمناط انثمافيح -5
( ذىسيغ ادلثحىثني وفما آلرائهى يف اسرخذاو يىالغ انرىاصم  06جذول ) 

 االجرًاػً احلذيثح ػهً االمناط انثمافيح

 االجسالى ال تؤثخ صغيخة متػسصة كبيخة االنساط الثقافية

 % عجد % عجد % عجد % عجد % عجد

 811 611 6221 21 6121 22 6622 22 8222 42 المغة

 811 611 8321 61 8121 42 6222 22 4122 44 العادات والتقاليج

 811 611 6822 34 4822 24 4622 22 6322 62 السأكل والسذخب

السػضة 
 والسالبذ

814 2822 21 6221 68 8122 62 8421 611 811 

 811 611 6322 62 221 81 6122 24 3121 22 القيع االجتساعية

الحوق العام في 
 الفغ

14 3422 42 8222 43 8421 31 6121 611 811 

( الى تأثيخ استخجام مػاقع التػاصل االجتساعى 82تذيخ نتائج ججول )
 -عمى االنساط الثقافية ويتزح مشيا ما يمى :

%( مغ السبحػثيغ الى 4122: أشار )انرأثري ػهً انؼاداخ وانرمانيذ -أ
أن مػاقع التػاصل االجتساعى تؤثخ بجرجة كبيخة عمى العادات والتقاليج 

%( 81%( انيا تؤثخ بجرجة متػسصة، فى حيغ أشار )6222اشار)  بيشسا،
%( انيا ال تؤثخ أبجا 83مغ السبحػثيغ أنيا تؤثخ بجرجة صغيخة ، ويخى )

 عمى العادات والتقاليج .
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: أشار ما يقخب مغ ثمث افخاد انرأثري ػهً منط ادلأكم وادلشزب -ب
خ عمى نسط السأكل %( الى ان مػاقع التػاصل االجتساعى تؤث4622العيشة )

%( يخون انيا تؤثخ 4822والسذخب بجرجة متػسصة، وما يقخب مغ الثمث )
%( حػالى ربع السبحػثيغ انيا تؤثخ 6322بجرجة صغيخة، فى حيغ أشار )

%( انيا ال تؤثخ أبجا عمى نسط السأكل والسذخب 6822بجرجة كبيخة ويخى )
. 

%( 2822اد العيشة ): اشار نرف أفخ انرأثري ػهً ادلىظح وادلالتس -جـ
الى ان ىحه السػاقع تؤثخ عمى السػضة والسالبذ بجرجة كبيخة، وأشار ربع 

%( مغ 84%( الى انيا تؤثخ بجرجة متػسصة، ويخى )62العيشة )
%( مغ 8122السبحػثيغ انيـا ال تؤثخ عمى السػضة والسالبذ، وقج اشار )

 ذ .العيشة الى انيا تؤثخ بجرجة صغيخة عمى السػضة والسالب

: يخى ما يقخب مغ نرف العيشة ثري ػهً انميى االجرًاػيح أانر -د
%( أن ىحه السػاقع تؤثخ عمى القيع االجتساعية لجى الذباب بجرجة 31)

%( الى أنيا تؤثخ بجرجة متػسصة، ويخى 6122كبيخة، فى حيغ أشار )
%( مغ 2%( أنيا ال تؤثخ عمى القيع االجتساعية ، ويخى )6322)

 نيا تؤثخ بجرجة صغيخة .السبحػثيغ ا

: أكج ما يديج عمى خسدى انفٍ انذوق انؼاو يف انرأثري ػهً  -هـ
%( ان ىحه السػاقع تؤثخ عمى الفغ بجرجة كبيخة ،  3422السبحػثيغ )

%( انيا تؤثخ 8222%( انيا ال تؤثخ عمى الفغ، وقج أشار )61وأجاب )
ؤثخ بجرجة %( مغ السبحػثيغ انيا ت84بجرجة متػسصة فى حيغ أجاب )

 صغيخة .
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وعمى ىحا يتزح تأثيخ مػاقع التػاصل االجتساعى عمى األنساط الثقافية فى 
السجتسع السرخى، وخاصة عمى نسط السػضة والسالبذ حيث أصبح 
الذباب يقمج الغخب ويدعى إلى شخاء السػديالت السدتػردة، ثع تأثيخىا عمى 

لتقاليج القيع االجتساعية، اضافة إلى تغيخ الحوق العام في الفغ والعادات وا
 والمغة. 

 آراء ادلثحىثني يف أسثاب ذأثز انشثاب انزيفً تانميى انىافذج:-2

( ذىسيغ ادلثحىثني وفما آلرئهى فً أسثاب ذاثز انشثاب 07جذول )
 تانميى انىافذج

 % عجد االسباب

 4121 831 ضعف الػازع الجيشى لجى العجيج مغ الذباب

 4122 838 تدايج االغخاءات السقجمة مغ ىحه الػسائل

عجم وجػد جيات قادرة عمى مخاقبـة السعمػمـات 
 الػارة اليشا

842 2422 

تخاجع دور االسخة والسدجج والسجرسة عـغ اداء 
 دورىع السشػط بيع

831 43 

( أن مغ أىع أسباب تأثخ الذباب بالقيع الػافجة 84تبيغ نتائج ججول رقع )
بشدبة  بيع السشػط تخاجع دور األسخة والسدجج والسجرسة عغ آداء دورىع

%(، يمييا تدايج اإلغخاءات السقجمة عبخ ىحه الػسائل بشدبة 43)
%(، أن ذلظ يخجع إلى ضعف الػازع 41%(، في حيغ يخى )4122)
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الجيشى وأخيخًا عجم وجػد جيات قادرة عمى مخاقبة السعمػمات الػاردة عبخ 
 .%( 2422ىحه الػسائل بشدبة )

 انميى وانؼىايم ادلزذثطح تها:خايسا:متسك ادلثحىثني تثؼط 
   ذىسيغ ادلثحىثني وفما دلسرىي انرًسك تثؼط انميى ادلذروسح:-أ

 ( ذىسيغ ادلثحىثني وفما دلسرىي متسكهى تانميى ادلذروسح08جذول )
 مدتػى التسدظ       

 القيع

 االجسالى مختفع متػسط مشخفزة

 % عجد % عجد % عجد % عجد

 811 611 8222 42 2222 848 8221 41 التساسظ االسخى 

 811 611 8622 62 2122 884 6221 21 العسل

 811 611 1822 824 8221 46 622 2 احتخم الػقت

 ليًح انرًاسك األسزي : -0
( أن مدتػى تسدظ الذباب بالقيع السجروسة 81اتزح مغ ججول )    

( % 2222جاء عمى الشحػ التالى : أجاب ما يقخب مغ ثمثى السبحػثيغ ) 
أن مدتػى تسدكيع ليحه القيسة متػسط ، وتقاربت ندبة السبحػثيغ فى 

% ، 82وبمغت عمى التختيب ،والسختفع  فئتى مدتػى التسدظ السشخفس
8222 %. 

وعميو فإنو البج مغ أن يكػن ىشاك نػع مغ الزبط القيسى والدمػكى    
والتشافخ  تكشػلػجيا االترال الحجيثة مغ اثار كالعدلةحجثو تقج لسا خػًفا 

 بيغ افخاد االسخة وتػسيع الفجػة والرخاع بيغ االباء واالبشاء .
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 ليًح انؼًم -6
% ( 2122تبيغ ان ما يقخب مغ ثالثة أخساس السبحػثيغ )         

%( مدتػى 8622مدتػى تسدكيع بقيسة العسل متػسط وأقل ندبة) 
 .تسدظ الذباب بقيسة العسلقمقمة تسدكيع مختفع مسا يعشى 

 ليًح احرتاو انىلد -3
ــــائج أن مــــا ي      ــــيغ مــــغ الشت ــــة أخســــاس السبحــــػثيغ تب ــــى اربع ــــج عم دي

ـــــل 1822) ـــــع ، وأق ـــــت مختف ـــــخام الػق ـــــة احت % ( مدـــــتػى تسدـــــكيع بقيس
%( مدـــــتػى تسدـــــكيع مـــــشخفس، وىـــــػ مـــــا يعشـــــى 622ندـــــبة مـــــشيع )

ارتفــــاع مدــــتػى تسدــــظ الذــــباب بقيســــة احتــــخام الػقــــت وىــــػ مــــا يسكــــغ 
ـــان السبحـــػثيغ  ـــػن أن الحفـــا  تفدـــيخه ب ـــخ يعخف ـــة األزى ـــغ شـــالب جامع م

 عمى الػقت مغ تعاليع الجيغ االسالمى الحشيف الحى تخبػا عميو .

 ادلذروسح ػاللح ادلرغرياخ ادلسرمهح ترًسك ادلثحىثني تانميى -ب 
سك ادلثحىثني وتني متادلرغرياخ ادلسرمهح ادلذروسح تني اللح انؼ -8

 تميًح انرًاسك األسزي
يشز الفخض االحرائى األول عمى أنو " ال تػجج عالقة معشػية بيغ 

استخجام االنتخنت ، الػقت السدتخجم فى االنتخنت ، الدغ ، الجخل متغيخى 
 ، عجد افخاد االسخة ، وبيغ تسدظ السبحػثيغ بقيسة التساسظ األسخى " .
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يغ يخ والختبار صحة ىحا الفخض تع استخجام اختبار مخبع كاى مع الستغ    
السدتقمة التدع األولى ، ومعامل االرتباط البديط مع الستغيخات  األوليغ

 : الثالث الستبقية ، وجاءت الشتائج عمى الشحػ التالى

  َرائج اخرثار يزتغ كاي-أ
 انؼاللح تني اسرخذاو االَرتَد وليًح انرًاسك األسزي -0

سك ( ذىسيغ ادلثحىثني السرخذايهى االَرتَد ويسرىي انر09ًجذول )
 تميًح انرًاسك األسزي

 مدتػى التسدظ بقيسة   

 التساسظ األسخى          

 

 مدتػى االستخجام

 اإلجسالى مختفع متػسط مشخفس

 % عجد % عجد % عجد % عجد 

 %46 23 822 8 4222 32 6822 83 مشخفس

 %2322 812 62.2 62 2222 22 8421 82 متػسط

 %8422 64 4424 2 2421 84 424 8 مختفع

  611 8222 42 2222 848 8221 41 اإلجسالى

 **  66262قيسة مخبع كاى السحدػبة = 

%( مغ ذوى االستخجام السشخفس 822( أن )82تبيغ نتائج ججول )
لالنتخنت مدتػى تسدكيع بقيسة التساسظ األسخى مختفع، بيشسا ثمث 

%( مغ ذوى االستخجام السختفع لالنتخنت مدتػى 4424السبحػثيغ )
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تسدكيع بقيسة التساسظ األسخى مختفع، بيشسا كانت أعمى ندبة مغ 
السختفع،  –الستػسط  –السبحػثيغ مغ فئات استخجام االنتخنت السشخفس 

تقع في فئة التسدظ الستػسط بقيسة التساسظ األسخى، وبمغت عمى التختيب 
%(، وعميو يتزح إرتفاع مدتػى %2421(، )2222)%(، 4222)

التسدظ بقيسة التساسظ األسخى بإرتفاع مدتػى استخجام االنتخنت، وىى 
لكغ قج يكػن ذلظ راجع إلى أن ندبة كبيخة مغ نتيجة قج تبجو غخيبة، 

ىؤالء الصالب مغتخبػن عغ أىميع سػاء في السجيشة الجامعية أو في سكغ 
غ الػقت الحي يدتخجمػن فيو وسائل التػاصل خاص وبالتالي فإن جدء م

بدايجة االجتساعي لمتػاصل مع أسخىع وبالتالي يدداد التساسظ األسخي 
مدتػى االستخجام ىحا مغ ناحية ومغ ناحية أخخى قج يكػن بدبب التخبية 

وقج بمغت قيسة مخبع ،  الجيشية التي تخبػا عمييا في رحاب األزىخ الذخيف
 1218%( وىى معشػية عشج السدتػى اإلجتساعى.66262كاى السحدػبة )

، مسا يعشى وجػد عالقة بيغ مدتػى استخجام السبحػثيغ لالنتخنت 
 ومدتػى تسدكيع بقيسة التساسظ األسخى.
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 انؼاللح تني ػذد ساػاخ اسرخذاو االَرتَد انرًاسك األسزي -6

( ذىسيغ ادلثحىثني وفمًا نساػاخ اسرخذايهى نالَرتَد 61جذول )
 ويسرىي متسكهى تميًح انرًاسك األسزي

 مدتػى التسدظ بقيسة     

 التساسظ األسخى           

 

 ساعات االستخجام

 اإلجسالى مختفع متػسط مشخفس

 % عجد % عجد % عجد % عجد 

 64 32 124 3 2124 64 6422 82 ساعة

 63 31 4826 82 2226 64 8622 2 ساعتيغ

 8222 42 8621 2 1322 44 622 8 ثالث ساعات

 84 43 6223 81 2324 66 222 6 أربع ساعات

 8222 44 8226 2 2224 66 8126 2 أكثخ مغ ذلظ

 811 611 8222 42 2222 848 8221 41 اإلجسالى

 ** 61212قيسة مخبع كاى السحدػبة = 

%( 4826( أن ما يقخب مغ ثمث السبحػثيغ )61تبيغ مغ نتائج ججول )
مسغ يدتخجم االنتخنت ساعتيغ في اليػم مدتػى تسدكيع مختفع بقيسة 
التساسظ األسخى، وانخفزت عشيا قمياًل ندبة السبحػثيغ مسغ يدتخجمػن 

%(، بيشسا كانت أقل ندبة في 6223االنتخنت أربع ساعات يػميًا وبمغت)



 

 

 
011 

  د/ هدى حممد إبراهيم الليجي          د/ شيماء عبدالعزيز عبد الباسط الدالي     

 و (6106ػذد ) ديسًرب   رلهح كهيح انذراساخ اإلَساَيح

 

ػى التسدظ السختفع بقيسة التساسظ األسخى مسغ يدتخجمػن فئة مدت
%(، وفي فئة مدتػى التسدظ 124االنتخنت ساعة واحجة في اليػم وبمغت )

الستػسط بقيسة التساسظ األسخى كانت أعمى ندبة مغ السبحػثيغ مغ 
جسيع فئات عجد ساعات استخجام االنتخنت وكانت أعالىا لسغ يدتخجم 

%( لسغ 2226%(، وأقميا )1322اليػم وبمغت )في  االنتخنت ثالث ساعات
يدتخجم ساعتيغ في اليػم وقج بمغت قيسة مخبع كاى السحدػبة 

مسا يعشى وجػد عالقة بيغ  1218%( وىى معشػية عشج مدتػى 61212)
عجد ساعات السبحػثيغ لالنتخنت، وبيغ مدتػى تسدكيع بقيسة التساسظ 

م الستػسط مغ ساعتيغ إلى أربع األسخى، وىحه العالقة  لرالح االستخجا
ساعات يػميًا، وىػ ما يتفق مع نتائج ججول مدتػى استخجام السبحػثيغ 

 لالنتخنت.

 َرائج يؼايم االرذثاط انثسيط - أ

يؼايم االرذثاط انثسيط  نهؼاللح تني ادلرغرياخ  ح( لي60ًجذول )
 تميًح انرًاسك األسزيادلسرمهح ادلذروسح وتني درجح متسك انشثاب 

 ةالقيس                      

 

 الستغيخات السدتقمة

 التساسظ االسخى 

 ** 12642 - الدغ

 12122 الجخل

 ** 12611 - عجد افخاد االسخة
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وجػد عالقة ارتباشيو معشػية عكدية عشج مدتػى ( 68نتائج ججول )تبيغ 
بيغ متغيخى عجد أفخد األسخة ، والدغ ، وبيغ قيسة التساسظ األسخى  1218

،  12611 – 12642وبمغت قيسة معامل االرتباط البديط السحدػبة  ،
 وعجم وجػد عالقة ارتباشية بيغ الجخل والتسدظ بقيسة التساسظ االسخى .

األول كمية وبشاء عمى ىحه الشتائج فإنو ال يسكغ رفس الفخض االحرائى 
شدبة لمستغيخات التى ثبت معشػية عالقتيا بقيسة بل يسكغ رفزة بال

سظ األسخى وىى: استخجام االنتخنت، عجد ساعات استخجام االنتخنت، التسا
عجد أفخاد األسخة، الدغ، وإمكانية قبػل الفخض البحثى البجيل بالشدبة ليحه 

 الستغيخات.

انؼاللح تني ادلرغرياخ ادلسرمهح ادلذروسح وتني انرًسك تميًح -6
 انؼًم

قة معشػية بيغ يشز الفخض االحرائى الثانى  عمى أنو " ال تػجج عال
الستغيخات السدتقمة السجروسة وبيغ تسدظ السبحػثيغ بقيسة العسل " 

 :.وجاءت الشتائج عمى الشحػ التالى 
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 َرائج اخرثار يزتغ كاي -أ
 انؼاللح تني اسرخذاو االَرتَد وتني انرًسك تميًح انؼًم -0

( ذىسيغ ادلثحىثني وفمًا السرخذايهى نالَرتَد ويسرىي 66جذول )
 تميًح انؼًم انرًسك

  مدتػى التسدظ       

 بقيسة العسل          

 

 مدتػى االستخجام

 اإلجسالى مختفع متػسط مشخفس

 % عجد % عجد % عجد % عجد

 46 23 324 4 2328 38 4826 61 مشخفس

 2322 812 8222 81 2421 24 6224 61 متػسط

 8422 64 8321 3 3128 84 44.1 81 مختفع

 811 611 8622 62 2122 884 6221 21 اإلجسالى

 غيخ معشػية 2228قيسة مخبع كاى السحدػبة = 

%( مغ 44( أن ما يديج عمى ثمث السبحػثيغ )66تبيغ مغ نتائج ججول )
ذوى االستخجام السختفع لالنتخنت، مدتػى تسدكيع بقيسة العسل مشخفس، 

%( مغ ذوى االستخجام السشخفس لالنتخنت يقعػن في نفذ 8426مقابل )
فئة التسدظ السشخفس بقيسة العسل، وفي فئة التسدظ السختفع بقيسة العسل 

%(، 8321غت ندبة السبحػثيغ مغ ذوى االستخجام السختفع لالنتخنت )بم
 %( مغ ذوى االستخجام السشخفس في نفذ الفئة،.324مقابل )
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%( وىى غيخ معشػية احرائيًا 2228وقج بمغت قيسة مخبع كاى السحدػب )
مسا يعشى عجم وجػد عالقة معشػية بيغ مدتػى استخجام السبحػثيغ 

 يع بقيسة العسل.لالنتخنت ومدتػى تسدك

انؼاللح تني ػذد ساػاخ اسرخذاو االَرتَد وتني انرًسك  -6
 تميًح انؼًم

( ذىسيغ ادلثحىثني وفمًا نساػاخ اسرخذايهى نالَرتَد 63جذول )
 ويسرىي انرًسك تميًح انؼًم

 مدتػى التسدظ     
 بقيسة العسل          

 
 ساعات االستخجام

 اإلجسالى مختفع متػسط مشخفس

 % عجد % عجد % عجد % عجد

 64 32 8122 2 2226 41 6422 88 ساعة

 63 31 8622 2 4422 81 2121 63 ساعتيغ

 8222 42 424 4 4222 48 8621 2 ثالث ساعات

 84 43 6222 2 2821 68 8821 3 أربع ساعات

 8222 44 228 6 2822 84 3623 83 أكثخ مغ ذلظ

 811 611 8622 62 2122 884 6221 21 اإلجسالى

 ** 48264قيسة مخبع كاى السحدػبة = 

%( 6222( أن ما يديج عمى ربع السبحػثيغ )64أوضحت نتائج ججول )
يدتخجمػن االنتخنت أربع ساعات يػميًا مدتػى تسدكيع بقيسة العسل 
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%( مسغ يدتخجمػن االنتخنت 228مختفع، بيشسا كانت أقل ندبة في الفئة )
مدتػى التسدظ السشخفزة تبيغ أن أكثخ مغ أربع ساعات يػميًا، وفي فئة 

%( مسغ يدتخجمػن االنتخنت ساعتيغ يػميًا، بيشسا 21نرف السبحػثيغ )
%( مسغ يدتخجمػن االنتخنت أربع ساعات يػميًا 8821كانت أقل ندبة )

 مدتػى تسدكيع بقيسة العسل مشخفس.

%( وىى معشػية عشج مدتػى 48264وبمغت قيسة مخبع كاى السحدػب )
شى وجػد عالقة بيغ عجد ساعات استخجام السبحػثيغ مسا يع 1218

لالنتخنت وبيغ مدتػى تسدكيع بقيسة العسل، وىحه العالقة لرالح 
السبحػثيغ المحيغ يدتخجمػن االنتخنت أربع ساعات يػميًا، وىػ ما يسكغ 
تفديخه بأن ىؤالء السبحػثيغ قج يدتخجمػن االنتخنت خالل الداعات األربع 

ساليع وأصبحػا أكثخ إنجازًا لمعسل مغ خالل االنتخنت في أمػر تتعمق بأع
 وبالتالى زاد تسدكيع بقيسة العسل مغ خالل استخجاميع لالنتخنت. 
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 َرائج يؼايم االرذثاط انثسيط  - ب
يؼايم االرذثاط انثسيط  نهؼاللح تني ادلرغرياخ  ح( لي64ًجذول )

 تميًح انؼًمادلسرمهح ادلذروسح وتني درجح متسك انشثاب 
 ةالقيس                   

 

 الستغيخات السدتقمة

 العسل

 ** 12813 - الدغ

 12832 الجخل

 12162 - عجد افخاد االسخة

عالقة ارتباشية عكدية عشج مدتػى ( وجػد 63نتائج ججول )تبيغ  -
بيغ سغ السبحػثيغ وبيغ تسدكيع يقيسة العسل ، وبمغت  1218معشػية 

بيشسا كانت العالقة  12813 –السحدػبة رتباط البديط قيسة معامل اال 
بيغ متغيخ الجخل والتسدظ  1212ارتباشية شخدية عشج مدتػى معشػية 

  12832بقيسة العسل ، وبمغت قيسة معامل االرتباط البديط السحدػبة 

عجم وجػد عالقة معشػية بيغ متغيخ عجد أفخاد األسخة والتسدظ بقيسة  -
 العسل 

الثانى وبشاء عمى ىحه الشتائج فإنو ال يسكغ رفس الفخض االحرائى  -
كمية بل يسكغ رفزو بالشدبة لمستغيخات التى ثبتت معشػية عالقتيا بقيسة 

الجخل ، وامكانية قبػل و الدغ ، و االنتخنت ،  العسل وىى ساعات استخجام
 الفخض البحثى البجيل بالشدبة ليحه الستغيخات



 

 

 
011 

  د/ هدى حممد إبراهيم الليجي          د/ شيماء عبدالعزيز عبد الباسط الدالي     

 و (6106ػذد ) ديسًرب   رلهح كهيح انذراساخ اإلَساَيح

 

ستغيخات السدتقمة السجروسة وبيغ التسدظ بقيسة احتخام العالقة بيغ ال -4
 الػقت

يشز الفخض االحرائى الثالث عمى أنو " ال تػجج عالقة معشػية بيغ  
الستغيخات السدتقمة السجروسة وبيغ تسدظ السبحػثيغ بقيسة احتخام الػقت 

 :"وجاءت الشتائج عمى الشحػ التالى 

 َرائج اخرثار يزتغ كاي : - أ
 اسرخذاو االَرتَد وتني انرًسك تميًح احرتاو انؼاللح تني-0

 انىلد
( ذىسيغ ادلثحىثني وفمًا السرخذايهى نالَرتَد ويسرىي 65جذول )

 انىلداحرتاو متسكهى تميًح 
 مدتػى التسدظ بقيسة     

 احتخام الػقت          

 

 مدتػى االستخجام

 اإلجسالى مختفع متػسط مشخفس

 % عجد % عجد % عجد % عجد

 46 23 4128 21 8328 2 421 2 مشخفس

 2322 812 1226 23 8421 82 - - متػسط

 8422 64 4123 82 6222 1 - - مختفع

 811 611 1822 824 8221 46 622 2 اإلجسالى

 **  82212قيسة مخبع كاى السحدػبة = 
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( إلى أن أعمى ندبة مغ السبحػثيغ مغ فئات 62نتائج ججول ) تذيخ
مدتػى استخجام االنتخنت تقع في فئى مدتػى التسدظ السختفع بقيسة 

%( مغ ذوى 1226الػقت بأن اختمفت ندبتيع حيث كانت أعالىا )
%( مغ ذوى االستخجام 4123االستخجام الستػسط لالنتخنت، وأقميا )

مدتػى التسدظ السشخفس بقيسة ندبة السختفع لالنتخنت وفي فئة 
%(، ولع يتزح 421السبحػثيغ مغ ذوى االستخجام السشخفس لالنتخنت )

وجػد أي مبحػث مغ فئتى مدتػى االستخجام الستػسط والسختفع في ىحه 
 الفئة.

%( وىى معشػية عشج 82212وقج بمغت قيسة مخبع كاى السحدػبة )
مدتػى استخجام السبحػثيغ مسا يعشى وجػد عالقة بيغ  1218مدتػى 

لالنتخنت وبيغ مدتػى تسدكيع بقيسة الػقت، وىحه العالقة لرالح 
 السبحػثيغ مغ فئتى االستخجام السشخفس والستػسط لالنتخنت.
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انؼاللح تني ػذد ساػاخ اسرخذاو االَرتَد وتني انرًسك -6
 تميًح احرتاو انىلد

ايهى نالَرتَد ( ذىسيغ ادلثحىثني وفمًا نساػاخ اسرخذ66جذول )
 ويسرىي متسكهى تميًح احرتاو انىلد

 مدتػى التسدظ بقيسة   

 احتخام الػقت         

 
 ساعات االستخجام

 اإلجسالى مختفع متػسط مشخفس

 % عجد % عجد % عجد % عجد

 64 32 1228 38 8122 2 - - ساعة

 63 31 1222 34 8123 2 - - ساعتيغ

 8222 42 1224 42 8124 3 - - ثالث ساعات

 84 43 4422 62 8821 3 8324 2 أربع ساعات

 8222 44 2422 82 3623 83 - - أكثخ مغ ذلظ

 811 611 1822 824 8221 46 622 2 اإلجسالى

 **   32248قيسة مخبع كاى السحدػبة = 

( أن أعمى ندبة مغ السبحػثيغ مغ جسيع فئات 62تبيغ نتائج ججول )
عجد ساعات استخجام االنتخنت يقعػن في فئة التسدظ السختفع بقيسة 
احتخام الػقت، وإن اختمف ىحه الشدب حيث كانت أعالىا لسغ يدتخجام 

%(، و أقميا لسغ 1222%(، )1228االنتخنت ساعة أو ساعتيغ وبمغت )
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%( وعمى ىحا 2422نت أكثخ مغ أربع ساعات يػميًا وبمغت )يدتخجم االنتخ 
 جديتزح إرتفاع وتسدظ السبحػثيغ بقيسة احتخام الػقت كمسا انخفس ع

 ساعات استخجاميع لالنتخنت يػميًا.

%( وىى معشػية عشج مدتػى 32248وبمغت قيسة مخبع كاى السحدػب )
تخنت يػميًا مسا يعشى وجػد عالقة بيغ عجد ساعات استخجام االن 1218

وبيغ مدتػى التسدظ بقيسة احتخام الػقت، وىحه العالقة لرالح االستخجام 
السشخفس لالنتخنت، وىػ ما قج يخجع إلى أن مدتخجمى االنتخنت لداعات 
شػيمة في اليػم يذعخون  أن الػقت يسخ دون الذعػر بو  وبالتالى 

 يشخفس تسدكيع بقيسة احتخام الػقت.

 انثسيط َرائج يؼايم االرذثاط - ب
يؼايم االرذثاط انثسيط  نهؼاللح تني ادلرغرياخ  ح( لي67ًجذول )

 تميًح احرتاو انىلدادلسرمهح ادلذروسح وتني درجح متسك انشثاب 
 ةالقيس                   

 

 الستغيخات السدتقمة

 احتخام الػقت

 12113 الدغ

 **12828- الجخل

 12141 عجد افخاد االسخة
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وجػد عالقة ارتباشية عكدية عشج مدتػى ( 64نتائج ججول )تبيغ  -
بيغ متغيخ الجخل وبيغ تسدظ السبحػثيغ بقيسة احتخام  1218معشػية 

 12828 –الػقت ، وبمغت قيسة معامل االرتباط البديط السحدػبة 

عجم وجػد عالقة معشػية بيغ متغيخى الدغ ، وعجد افخاد األسخة ، وبيغ  -
 م الػقت .التسدظ بقيسة احتخا

الثالث وبشاء عمى ىحه الشتائج فانو ال يسكغ رفس الفخض االحرائى  -
كمية بل يسكغ رفزو بالشدبة لمستغيخات  التى ثبت معشػية عالقتيا بقيسة 
احتخام الػقت وىى استخجام االنتخنت، وعجد ساعات استخجام االنتخنت، 

 .ه الستغيخاتالفخض البحثى البجيل بالشدبة ليحوالجخل وإمكانية قبػل 

: يمرتحاخ ادلثحىثني حلًايح انميى انثمافيح واإلجرًاػيح سادساً 
 وانذيُيح يٍ انغشو انثمافً: 

 انميى( ذىسيغ ادلثحىثني وفما دلمرتحاذهى حلًايح 68جذول )
 انثمافيح واالجرًاػيح وانذيُيح يٍ انغشو انثمافً انىافذ

 % عجد السقتخحات

 4222 822 والسجرسة والجامعةتفعيل دور االسخة والسدجج 

 1422 824 تشسية الػازع الجيشى لجى الذباب

 2321 861 ضخورة تفعيل دور االعالم السحمى

الخقابة عمى ما يدتػرد مغ البمجان االجشبية مغ 
 مشتجات اعالمية

834 4422 
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( أن مغ أىع اإلقتخاحات لحساية القيع الثقافية 61تذيخ نتائج ججول )
والجيشية مغ الغدو الثقافى الػافج ىػ تشسية الػازع الجيشى لجى واإلجتساعية 

%(، يمييا تفعيل دور األسخة والسدجج والسجرسة 1422الذباب بشدبة )
%( ألن األسخة ىى الحامى األول لمذباب مغ 4222والجامعة بشدبة )

يمييا الخقابة عمى ما يدتػرد مغ البمجان ، اإلنحخاف واإلنقياد وراء الذيػات
%(، وضخورة تفعيل دور 4422جشبية مغ مشتجات إعالمية بشدبة )األ

%( حيث اليشجحب الذباب لسذاىجتو واليجج 23االعالم السحمى بشدبة )
 فى بخامجو كل ما يصمبو مغ تشػع .

وعميو البج مغ تشػع البخامج التى تحسى الذباب مغ اإلندالق وراء األشياء 
المحيغ يتستعػن بالثقة والسرجاقية اليابصة وحدغ إختيار مقجميغ البخامج 

 مغ أفخاد السجتسع.
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 ادلسرخهص
يدتيجف ىحا البحث التعخف عمى مسارسات استخجام الذباب الجامعى 
ألساليب التػاصل اإلجتساعى وأسباب ذلظ، وتأثيخاتيا عمى قيع الذباب 

 الجامعى، وأخيخًا مقتخحات الذباب لحساية القيع مغ الغدو الػافج.

عمى عيشة مغ شمبة وشالبات جامعة األزىخ ذوى الشذأة  أجخى البحث
 -الخيفية مغ الكميات العسمية والشطخية وتمخرت أىع الشتائج في :

حػالى ثمث السبحػثيغ يدتخجمػن شبكة السعمػمات الجولية )دائسًا /  -8
 ويدتخجمػنو بالسشدل. –ساعات يػميًا  4-8احيانًا(، ويقزػن 

النتخنت لمتػاصل مع اآلخخيغ ثع لمبحث غالبية السبحػثيغ يدتخجمػن ا -6
عغ األصجقاء القجامى ،وثمثى السبحػثيغ ال يثقػا في األخبار السدتقاه مغ 
مػاقع التػاصل اإلجتساعى ،وحػالى نرف السبحػثيغ تذكػ أسخىع مغ 
استخجام األبشاء مغ لالنتخنت بدبب الخػف عمى صحتيع ووقتيع واىساليع 

 لمجراسة.

سبحػثيغ أنيع يتأثخون )دائسًا / احيانًا( بالقيع يخى حػالى ثمثى ال -4
 الػافجة،

والغالبية تخى أن ما يعخض عمى ىحه السػاقع يتشافى مع القيع، وأنيا تؤدى 
 لزياع الػقت، وتعسل عمى نذخ الخزيمة.

مدتػى تسدظ السبحػثيغ بقيستى التساسظ األسخى والعسل متػسصًا  -3
 .بيشسا كان مختفعًا بالشدبة لقيسة الػقت
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أ( وجػد عالقة معشػية بيغ مدتػى استخجام االنتخنت وكال مغ مدتػى  -2
 التسدظ بقيسة التساسظ األسخة، وقيسة الػقت.

ب( وجػد عالقة معشػية بيغ ساعات استخجام االنتخنت وكاًل مغ قيسة 
 التساسظ األسخى، وقيسة العسل، وقيسة الػقت.

يسة التساسظ األسخى ج( وجػد عالقة معشػية سالبة بيغ الدغ وكاًل مغ ق
 وقيسة العسل.

د( وجػد عالقة معشػية سالبة بيغ عجد أفخاد األسخة وقيسة التساسظ 
 األسخى.

ىـ( وجػد عالقة معشػية مػجبة بيغ الجخل وقيسة العسل، بيشسا كانت سالبة 
 مع قيسة الػقت.

وانتيت الجراسة بسجسػعة مغ التػصيات والسقتخحات مغ وجية نطخ 
 الجامعى الخيفي وتتسثل في :الذباب 

العسل عمى إيجاد الصخق األفزل لبشاء عالقة واعية ونذصة بيغ األسخة  -
 ووسائل اإلعالم الحجيثة في ضل التعاون مع السشطسات والجسعيات األىمية.

 إحجاث آليات لستابعة الطػاىخ الشاشئة عغ تأثيخ التقشيات الحجيثة. -

السؤسدات التخبػية تيجف إلى وضع بخامج تكػيغ متكاممة تجرس في  -
تخبية الشاشئة عمى التعامل السدؤول مع تقشيات اإلعالم الحجيثة، وتسكشو 

 مغ االستغالل الستشػع اإلعالمى بأسمػب الشاقج ال الستقبل الدمبي.

 الخقابة عمى مايدتػرد مغ البمجان االجشبية مغ مشتجات اعالمية. -
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The Effect of using Social Networking Site on Rural 
College Students Values . 

The study aimed to identify College Students of 
Practices ofusing social Networking site, reasons, effect 
on values, and suggestions to protect values of foreign 
attack . 

The study was conducted in some colleges, El-Azhar 
University. A sample of rural male and female students 
was selected. The main Findings are :- 

1- One third of respondents use social Networking Site 
(always /sometimes), spend 1-3 houly, in homed. 

2- Most of respondents use Enternet to communicate 
with others, and to search for old friends.  

Two third of respondents do not trust news of social 
Networking Site About half of respondents, their 
families cpmplain of using Internet, because of health, 
time, and study. 

3- About two third of respondents are affected (always, 
sometimes) by foreign values. 

Most of respondents consider that watching thes sites 
conflict wilt their values, waste Time, and diffuse vice. 

4- The level of family oqhesive, and labor values was 
moderate, but was high with time value. 

5- A- There is significant relationship between using 
Internet and each of family cohesive and labor values. 

B- There is significant relationshib between number of 
hours of using Internet and each of family cohesive, 
labor, and time values. 
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C- There is negative relationship between age and each 
of family cohesive, and labor values. 

D- There is negative relationship between family size 
and family cohesive. 

E- There is positive relationship between income and 
labor value, but it was negative with fme value. 

The respondents suggest many recommendations.  
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 " ادلزاجـــــغ "
بــــػعصيط ســــفيان ، القــــيع الذخرــــية فــــى ضــــل التغيــــخ االجتســــاعي أ -8

، كتـػراة ، جامعـة مشتـػرى ، قدـشصيشةوعالقتيـا بـالتػافق السيشـى ، رسـالة د
 . 6186الجدائخ ، 

ة ، أثـــخ شـــبكات العالقـــات االجتساعيـــة التفاعميـــ أشـــخف جـــالل حدـــغ -6
باالنتخنت ورسائل الفزائيات عمى العالقـات االجتساعيـة واالترـالية لألسـخة 

، الســـؤتسخ العمســـي الدـــشػي الثالـــث الســـؤتسخ العمســـي   السرـــخية والقصخيـــة
الدشػي الخامذ عذخ "اإلعـالم واألسـخة وتحـجيات العرـخ"، كميـة اإلعـالم ، 

 . 6112جامعة القاىخة، 

ــداوى ، اتجاىــات  -4 ــج ال ــة ، انترــار حس ــة العػلس الذــباب نحــػ قــيع ثقاف
دراســة ميجانيــة عمــى عيشــة مــغ شــالب جامعــة قــاريػس ، رســالة دكتــػراه ، 

 .6188قدع االجتساع كمية االداب جامعة عيغ شسذ ، 

أيســــغ ابــــخاىيع الجســــػقى عدــــاكخ، التكشػلػجيــــا الخقسيــــة وانعكاســــتيا  -3
، معيـــج  االجتساعيـــة ، رســـالة ماجدـــتيخ ، قدـــع العمـــػم االندـــانية البيئيـــة

 . 6184الجراسات والبحػث البيئية ، جامعة عيغ شسذ ، 

بجر بغ جػيعج العتيبى وآخـخون ، العػلسـة الثقافيـة وأثخىـا عمـى ىػيـة  -2
  6111الذباب الدعػدى ، بحث مشذػر ، جامعة السمظ فيج ، الدعػدية ، 

. 

( 84:  83حــاتع دمحم عــاشف، العالقــة بــيغ اســتخجام الســخاىقيغ ســغ ) -2
لإلنتخنــت وىــػيتيع الثقافيــة، رســالة ماجدــتيخ غيــخ مشذــػرة، معيــج ســشة 

 .6113الجراسة العميا لمصفػلة، جامعة عيغ شسذ، 



 

011 

  على سلوكيات  وقيم الشباب اجلامعي  أثر استخدام وسائل التواصل االجتماعي احلديجة 

 و (6106ديسًرب  ػذد )  رلهح كهيح انذراساخ اإلَساَيح

 

ــــخ اســــتخجام شــــبكات التػاصــــل  -4 ــــت شعذــــػع الذــــيخى ، اث ــــان بش حش
االلكتخونـــى عمـــى العالقـــات االجتساعيـــة )دراســـة ميجانيـــة عمـــى عيشـــة مـــغ 

ـــجالعديد بجـــجه ، رســـ ـــغ عب ـــظ ب ـــة السم ـــات جامع الة ماجدـــتيخ ، قدـــع شالب
، اب والعمػم االندانية ، الدـعػديةاالجتساع والخجمة االجتساعية ، كمية االد

6186 . 

ســـامى عبـــجالخوؤف شـــايع ، اســـتخجام االنتخنـــت فـــى العـــالع العخبـــى ،  -1
ديدــسبخ ،  –السجمــة السرــخية لبحــػث الــخاى العــام ، العــجد الخابــع ، اكتــػبخ 

 . 6111جامعة القاىخة ، 

جالسػجػد ، االثـــار االجتساعيـــة والسجتسعيـــة لتعامـــل ســـحخ حدـــغ عبـــ -2
الذــباب الجــامعى مــع مػاقــع التػاصــل االلكتخونــى ، رســالة دكتــػراه ، قدــع 
العمػم االندانية ، معيج الجراسات والبحػث البيئية ، عيغ شـسذ ، القـاىخة 

 ،6183  

ســـميسان صـــالح ، االعـــالم واالترـــال فـــى السجتسعـــات السعاصـــخة ،  -81
لمعالقة بيغ االعالم والسجتسع ، مكتبة الفالح لمشذخ والتػزيـع نطخية ججيجة 
 .  6112، القاىخة ، 

 ه، الغدو الثقافى فى السجتسع السرخى وتـأثيخ رجبسسخ رجب أحسج  -88
قيع الذباب ، رسالة ماجدتيخ ، قدع االجتساع ، كمية األداب جامعة بشيا ، 

6184 

دة تذــكيل وســائل االترــال الحجيثــة واعــا ،عــاشف احســج الذــاذلى -86
الثقافــة الخيفيــة ، رســالة دكتــػراه ، قدــع االجتســاع ، كميــة االداب ، جامعــة 

 6112السشيا ، 
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ـــام ، دار  -84 ـــاع الع ـــع االجتس ـــج ، عم ـــب ســـيج أحس ـــث وغخي عـــاشف غي
 .  8241السعخفة الجامعية ، االسكشجرية ، 

، ط ػل البحث االجتساعى ، مكتبة وىبـوعبجالباسط دمحم حدغ ، أص -83
 . ، القاىخة ،  88

عبــجالخحسغ الذــامى اســتخجام الذــباب الجــامعى لالنتخنــت ، دراســة  -82
،  66مدحية ، السجمة العخبيـة لمعمـػم االندـانية ، جامعـة الكػيـت ، العـجد 

6113  

عمى صالح محسػد، ثقافة الذباب العخبي، السخكد القـػمى لمبحـػث  -82
 م6188اإلجتساعية والجشائية، القاىخة، 

لبحــــث االجتســــاعى ، األســــذ عمــــى عبــــجالخازق جمبــــى، ترــــسيع ا -84
 . 8212واالستخاتيجية، دار السعخفة الجامعية ن القاىخة ، 

عمى ليمو ، دور االعالم فى تكشػلػجيا السعمػمات فى تيتظ الشديج  -81
االسخى رصج التحخك التفاعل مـغ السخكـد الـى اليـامر ، السـؤتسخ العمسـى " 

-82ميـة االعـالم ، االسخة واالعالم وتحجيات العرخ " ، جامعة القـاىخة ، ك
 . 6112فبخايخ  84

ــة لثــػرة االترــاالت  -82 ــج ، األبعــاد االجتساعي ــجالسشعع ابػاليدي غــادة عب
وأثخىا عمى الذباب ن رسالة ماجدتيخ قدع االجتساع ، كمية البشات ، عـيغ 

 . 6186شسذ ن القاىخة 

الخيـــف  دمحم، تـــأثيخ الغـــدو الثقـــافى عمـــى جسيـــػردمحم عبـــج الحكـــيع  -61
الرـحافة القػميـة، دراسـة تحميميـة وميجانيـة عمـى عيشـة  السرخى مغ خالل
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ـــجد الحـــادى عذـــخ، مـــغ محافطـــة الجقيمية، ـــة السرـــخية لبحـــػث الع  السجم
 .6118، ، ، كمية اإلعالم، جامعة القاىخةاالعالم 

دمحم عبجالحسيج ، نطخيات اإلعـالم واتجاىـات التـأثيخ ، عـالع الكتـب   -68
 .  8224، القاىخة ،  8، ط

ــــ -66 ــــخ حج ــــة ، دار الفجــــخ لمشذــــخ دمحم مشي اب ، السػســــػعة اإلعالمي
 . 6114والتػزيع ، القاىخة ، السجمج األول ، 

محســـػد فيـــج القذـــعان ، ورقـــة بعشـــػان " مـــجى تمبيـــة التكشػلػجيـــا  -64
االلكتخونيــة لحاجــة الســخاىقيغ، نــجوة مدــتججات الفكــخ االســالمى التاســعة، 

 6186كمية العمػم االجتساعية، جامعة الكػيت، 
ـــة نفدـــية مرـــصفى  -63 حجـــازى ، اإلندـــان السيـــجور ، دراســـة تحميمي

ـــجار البيزـــاء ، السغـــخب ، ط ،  8اجتساعيـــة ، السخكـــد الثقـــافى العخبـــى ، ال
6112 . 

بعس القيع فـي عمى ارىا ثز عمى الخػلى، العػلسة الثقافية وآمخم -62
األسخة الخيفية بقخية دنذػاى، رسالة ماجدتيخ قدع اإلجتساع، كمية اآلداب، 

 .6186السشػفية، جامعة 

مشــى حدــيغ نرــيخ ، دور االنتخنــت فــى تذــكيل القــيع االجتساعيــة  -62
لجى الذباب الجامعى)دراسة ميجانية عمى عيشة مغ شالب جامعة السشػفية( 
رســــالة ماجدــــتيخ ، قدــــع االجتســــاع ، كميــــة األداب ، جامعــــة السشػفيــــة ، 

6184. 

مشتـجى  نجالء راتب ، صـخاع الجيـل الذـاب بـيغ السـػروث والػافـج ، -64
 ( 6112حػار الثقافات) الييئة القبصية االنجيمية لمخجمة االجتساعية ،
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نجػى عبجالدالم ، انساط ودوافع استخجام الذـباب السرـخى لذـبكة  -61
ــاىخة ، الســؤتسخ العمســى الخابــع  ــة الق ــت ، دراســة اســتصالعية ، جامع االنتخن

 م .8221مايػ  64-62بكمية االعالم ، 

، الذـــباب السرـــخى وتحـــجيات العػلســــة نفـــيغ إبـــخاىيع دمحم فتحـــى  -62
الثقافيــة ، )دراســة ميجانيــة لسدــتخجمى االنتخنــت( ، رســالة ماجدــتيخ قدــع 

 6188االجتساع ، كمية األداب ، جامعة السشرػرة ، 

نػيرخ بمقاسع ، التشسية والتغيخ فى ندق القيع االجتساعية )دراسـة  -41
ســصيف( رســالة سػســيػلػجية ميجانيــة باحــجى السجتسعــات السحميــة بسجيشــة 

دكتػراه ، كمية العمػم االجتساعية واالندانية ، جامعة مشتػرى ، قدشصيشة ، 
 . 6188الجدائخ ، 

وزارة االترـــاالت وتكشػلػجيـــا السعمػمـــات )الجيـــاز القـــػمى لتشطـــيع  -48
االترــاالت( ، تقخيــخ مــػجد عــغ مؤشــخات االترــال فــى مرــخ ، ســبتسبخ 

6184 . 
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