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  )دراسة مٌدانٌة (

                                                                                                                  *د. شيركو جبار محمد

 ** محمد جبلؿ هذارد. 

 

 )ملخص الدراسة(

ىو التعرؼ عمى مستويات استخداـ شبكة التواصؿ االجتماعي وانعكاستيا عمى القيـ  البحثاليدؼ مف ىذه 
بأف اف العراؽ، معتبرًا مف المبلحظة العممية الذي يراه الباحث –االجتماعية لدى طمبة الجامعات في اقميـ كوردستاف 

عف  ىذا البحثشبكات التواصؿ االجتماعي أحد المصادر التي يستقي منيا الشباب قيميـ، وفي ضوء ذلؾ تكشؼ 
القيـ االجتماعية التي تعكسيا استخداـ شبكة التواصؿ االجتماعي وتأثيرىا عمى القيـ االجتماعية لدى طبلب 

سيو_ إعبلمية حوؿ ظاىرة استخداـ و األدبيات الس مف خبلؿ مساىمتيا في إثراء ىذا البحثتظير أىمية و  الجامعات.
وسائؿ التكنولوجيا الحديثة، حيث تزايدت أعداد مستخدميو في اآلونة األخيرة بشكؿ  إحدىشبكة التواصؿ االجتماعي ك

مف عمى المنيج المسحي ا البحث عتمد ىذيو  الفت لمنظر، واتسع نطاؽ تأثيراتو المباشرة في ثقافة األفراد واتجاىاتيـ.
والذي تحاوؿ مف  ا البحثية لتغطية الجانب التطبيقي مف ىذخبلؿ استخداـ صحيفة استقصاء  كأداة لمدراسة الميدان

واطار  البحثخبللو اإلجابة عمى أسئمة الدراسة واستخبلص نتائجيا مف خبلؿ االعتماد عمى االستبانة، وتمثؿ عينة 
( استبانة توزيعًا متساويًا وفؽ شكؿ 022نية التقنية حيث يتـ توزيع )المعاينة مف طمبة الكميات التابعة لجامعة السمما

ىي: أف أعمى نسبة مف  ومف أىـ النتائج التي توصمت إليو البحث. عمى المبحوثيفغير عشوائية العينة العمدية 
اسة أف وأكدت الدر  طبلب جامعات اقميـ كوردستاف يفضموف استخداـ الموقع األلكتروني االجتماعي )فيس بوؾ(.
جامعات كانت ذات الالدرجة الكمية لآلثار السمبية لمسموكيات االجتماعية لمواقع التواصؿ االجتماعي عمى طبلب 

 %.02تأثير)كبير(، حيث بمغت قيمة معدؿ الوزف النسبي الستجابة المبحوثيف عمى جميع فقرات ىذا المجاؿ 
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 المقدمة:

ومتبلحقة لتكنولوجيا  سريعةنسانية خبلؿ العقد األخير مف القرف الماضي، تطورات شيدت المجتمعات اال    
االتصاالت والمعمومات، مما ساىمت في تسييؿ إمكانية التواصؿ اإلنساني والحضاري، ولعؿ أىميا يتمثؿ في شبكة 

التواصؿ وتعد مواقع  (1.)يماتعصر المعمو الاإلنجازات البشرية في  المعمومات العالمية "اإلنترنت" التي ُتعدُّ أبرز
أحدث منتجات تكنولوجيا االتصاالت وأكثرىا شعبية، ورغـ أف ىذه المواقع أنشئت في  االجتماعي عبر اإلنترنت

األساس لمتواصؿ االجتماعي بيف األفراد لكف استخداميا امتد ليشمؿ النشاط السياسي مف خبلؿ تداوؿ المعمومات 
 الخاصة باألحداث وكذلؾ الدعوة إلى حضور الندوات أو التظاىرات الجماىيرية.

التأثير السمبي والمباشر  فمياعمى الدواـ، الشبكات االجتماعية الرغـ مف االنتقادات الشديدة التي تتعرض ليا  عمى    
عمى المجتمع األسري وتفككو، لكف في المقابؿ ىناؾ مف يرى فييا وسيمة ميمة لمتنامي وااللتحاـ بيف المجتمعات، 

وخاصة كثرة استخداميا بيف  ،(0)عمى ثقافات الشعوب المختمفة وتقريب المفاىيـ والرؤى مع اآلخر، واإلطبلع والتعرؼ
أكثر فئة عمرية تتميز بصفات البحث والكشؼ والتمعف وراء المجتمعية كفئات الشباب كشريحة ناشطة ومحركة لمتنمية 

 .األفكار واإلبتكارات المستحدثة

 فيسبوؾ)عمى جمعيا في متابعة مواقع التواصؿ االجتماعي  (3)أفادت إحصائية أجراىا كمية دبي لئلدارة الحكومية    
Face book ) تويتر)و(Twitter  راـجانست) و ( Instagram و (لينكدإفLinkedIn ) ، 0212مف كانوف الثاني 

 ،بيف الدوؿ العربية في استخداـ موقع التواصؿ االجتماعي العراؽ المرتبة الرابعةباحتبلؿ . 0210إلى كانوف الثاني  
 % مف اجمالي سكاف العراؽ.02مميوف مستخدـ أي   13عدد مستخدمي ىذه الشبكة في العراؽ أكثر مف حيث جاء 

 بمداف الشرؽ األوسط.في  Social Mediaمف مستخدمي  %64 ةسنة بنسب 32تحت  وتحتؿ الفئة العمرية

التي أثارت اىتماـ الباحثيف مف مختمؼ التخصصات المعرفية وبالذات  ويعد موضوع القيـ مف الموضوعات    
لدورىا في عممية البناء والتغيير االجتماعي، وعميو تعتبر القيـ مرآة إعبلمية، وذلؾ  –سوسيو الالمختصيف في مجاؿ 

يرتبط مفيوـ القيـ  عاكسة لشخصية المجتمعات نظرًا لمرونتيا ونسبيتيا و اختبلفيا مف مجتمع إلى آخر، وكثيرًا ما
خمؽ وتثبيت و تغيير القيـ داخؿ المجتمعات، فقد توصؿ أحد العوامؿ األساسية في عممية كبوسائؿ اإلعبلـ الجماىيرية 

التواصؿ مواقع لاعديد مف الدراسات والبحوث الميدانية إلى أف ىناؾ آثارًا كبيرة لئلعبلـ الجديد أو التفاعمي بشكؿ عاـ و 
 خاص الذي أصبح يشارؾ في التنشئة االجتماعية لمشباب جنبًا إلى جنب مع األسرة والجامعة.االجتماعي بشكؿ 

                                                                                                     

(، 0(، العدد)13، المجمد)مجمة المنارة لمبحوث والدراساتفايز المجالي، استخداـ اإلنترنت وتاثيره عمى العبلقات االجتماعية لدى الشباب الجامعي،  (1)
 .121،ص0220

 .100ص  )0222القاىرة: المركز العربي ألبحاث الفضاء األلكتروني،  (الديمقراطية الرقميةعادؿ عبدالصادؽ،  (0)
 https://weedoo.tech. عمى الموقع األلكتروني : 0210اإلعبلـ االجتماعي العربي، كمية دبي لئلدارة الحكومية، اإلصدار السابع،  (3)



3 

 

شعوب دوؿ العالـ الثالث المحافظة بما فيو المجتمع ـ في عصر تعرضت فيو المجتمعات و شباب اليو ولقد نشأ       
أنماط الحياة ووسائميا  تغّير لوجي الذيالكوردي لمتغيرات العالمية في ظؿ الحضارة المعاصرة والتقدـ العممي والتكنو 

عبلمي واالختراؽ الثقافي الموجو التدفؽ اإلوسنداف يـ اتلمجتمعومتطمباتيا، فوقع الشباب ما بيف مطرقة القيـ الموروثة 
تأثيرات سموكية تحوؿ الفقد ترتب عمى ذلؾ  مف المجتمعات الغربية، ما أصابيـ بالحيرة والقمؽ واالغتراب النفسي.

يجابًا، لدى طبلب الجامعة  القيـ االجتماعيةعمى و ووجدانية ومعرفية   ،بما يحممونو مف رغبة في التغيير والتجديدسمبًا وا 
والغمبة ومحاولة ترسيخ ذلؾ بسموكيات غير مقبولة تظير في شكؿ نزعات معاناة القديـ والشعور بالتفوؽ وترتب عمييـ 

 الخروج عمى قواعد الضبط االجتماعي والقيـ االجتماعية. وسموكيات عدوانية تتضمف

ية المتعمقة مف المبلحظات العممية سالفة الذكر والمفاىيـ العمم اف في ىذا البحثإليو الباحث وبناًء عمى ما أشار     
التعرض  كيفية، تحاوؿ ىذه الدراسة استطبلع آراء طبلب الجامعات في اقميـ كوردستاف نحو بمتغيرات ىذا البحث

لشبكات التواصؿ االجتماعي والتعرؼ عمى أنماط وعادات استخداميـ لتمؾ المواقع، والكشؼ عف أسباب ودوافع 
يجابية مع بياف تأثيرىا عمى اإلقيـ السمبية أـ السموكيات السواء مف ناحية عمى القيـ،  ىاتأثير االستخداـ لتمؾ المواقع و 

 المناسبة لمحد مف التأثيرات السمبية وزيادة التأثيرات اإليجابية.القيـ االجتماعية بيدؼ وضع التوصيات 
 :وأهمٌته مشكلة البحثأوالً: 

يجابي لشبكة اإلنترنت التي تعد مواقع التواصؿ  -عدة دراسات سوسيوتشير     إعبلمية إلى وجود تأثير سمبي وا 
االجتماعي أىـ أدواتيا، حيث ُذكر في تمؾ الدراسات أف االتصاؿ عبر اإلنترنت يعمؿ عمى توسيع شبكة عبلقات الفرد 

بصرؼ النظر عف خمفياتيـ السياسية، واالقتصادية،  االجتماعية مع اآلخريف عمى المستوى المحمي واإلقميمي والدولي،
ألعداد الجميور ومف مختمؼ فئات المجتمع المستخدميف وأف الزيادة الممحوظة  (1)واالجتماعية، والعرقية، والجنسية.

لتمؾ المواقع، وخاصة فئة الشباب، قد يصؿ استخداميـ إلى درجة اإلدماف، ما يؤثر عمى سموكيـ، وعمى عبلقاتيـ 
جتماعية، وطرؽ التفكير في التعامؿ مع متغيرات الحياة، الذي مف شأنو تعزيز القيـ الفردية بداًل مف القيـ اال

 االجتماعية وقيـ العمؿ الجماعي المشترؾ.

مف وذلؾ استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي، تأثير لكي تبيف بصورة ميدانية  البحث ىذامشكمة ومف ىنا جاءت 
منظومة القيـ االجتماعية  عمىه، وقوة تأثيره زيادة انتشار و  تمؾ المواقع ا الشخصي مع م، وتعاممييفالباحثخبلؿ متابعة 

ا لمقياـ بيذا يمما دع العراؽ، – طبلب الجامعة في اقميـ كوردستاف تعتبر مف أكثر مستخدمييالدى فئة الشباب والتي 
 .رديإللقاء الضوء عمى ىذه الظاىرة في مجتمعنا الكو  البحث

 

                                                                                                     

)مصر: جامعة حمواف، كمية الخدمة  المؤتمر الدولي الخامس والعشروفوفاء حافظ، االنعكاسات االجتماعية لئلنترنت كأحد أشكاؿ التكنولوجيا الرقمية،  (1)
 .3220ص  (0210الجتماعية، ا
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 :ومنيا والتطبيقية في ضوء بعض االعتبارات نظريةأىميتو ال ىذا البحثويكتسب  
 :األهمٌة العلمٌة  -1

ستخداـ شبكات إإعبلمية حوؿ ظاىرة  –إثراء األدبيات السوسيو  ا البحثيذل العممية ىميةاألتظير  -
مستخدمييا في الفترة األخيرة تزايد عدد تالتواصؿ االجتماعي كإحدى وسائؿ التكنولوجيا الحديثة التي 

 بشكؿ ممموس، واتسع نطاؽ تأثيراتيا المباشرة في ثقافة األفراد واتجاىاتيـ.
ة يفي الجامعات والمؤسسات التعميم يفعبلميإ –سوسيو الفي مجاؿ الساتذة المختصيف ا ا البحثتفيد ىذ -

مواقع التواصؿ االجتماعي عمى المتغيرات االجتماعية لدى شباب  تشكموواالعبلمية لمعرفة التأثير الذي 
 الجامعييف وخاصة ما يتعمؽ بالقيـ االجتماعية لدييـ.

 :األهمٌة العملٌة -2

توجيو صناع القرار في الؤسسات التعميمية و التربوية في رسـ السياسات التعممية والقرارات التربوية  -
ؿ االجتماعي، واستدراج دورىا في إحداث التغيير االجتماعي لدى لمواكبة ثورة اإلتصاالت ومواقع التواص
 سنة. 02فئة الطمبة وتحديدًا الفئة العمرية دوف 

عي في التوافؽ االجتماعي لدى فئة امتفي ابراز دور مواقع التواصؿ االجالباحثييف  ا البحثتفيد ىذ  -
 .ة بشكؿ خاصيالمؤسسات التعميمعات في امي بشكؿ عاـ، وطمبة الجردالشباب  في المجتمع الكو 

 :تساؤالت البحثثانٌاً: 

 إلى اإلجابة عمى العديد مف التساؤالت مف أىميا: استبيافمف خبلؿ استمارة  ا البحثتسعى ىذ      
ـ المواقع االجتماعية ايـ كوردستاف في استخدمجامعات اق طبلبعدد الساعات( التي يقضييا ما الفترة الزمنية ) -1

 يوميَا؟
 ؟اسبوعياً ـ المواقع االجتماعية ااستخديـ كوردستاف في مجامعات اقكـ عدد األياـ التي يقضييا طبلب  -0
 نترنت؟اإلجامعات اقميـ كوردستاف عبر شبكة  بلباصؿ االجتماعي التي يستخدميا طما أىـ شبكة التو  -3
 ؟ العراؽ -جامعات اقميـ كوردستاف بلبصؿ االجتماعي لدى طاما ىي دوافع استخداـ شبكة التو  -0
ما ىي التأثيرات )السمبية وااليجابية( الناتجة عف استخداـ شبكة التواصؿ االجتماعي عمى القيـ االجتماعية  -5

 ؟ العراؽ -لدى طمبة جامعات اقميـ كوردستاف
 :: أهداف البحثثالثاً 

 تحقيؽ عدة أىداؼ منيا: ميدانيال ا البحثتسعى ىذ
جامعات اقميـ  بلبالتواصؿ االجتماعي لدى طلمواقع )عدد األياـ، عدد الساعات( رصد حجـ التعرض  -1

 .العراؽ – كوردستاف
 العراؽ. – لدى طمبة جامعات اقميـ كوردستاف التعرؼ عمى أىـ مواقع شبكة التواصؿ االجتماعي المفضمة -0
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 .صؿ االجتماعياالتو  اتعات إلى االشتراؾ أو استخداـ شبكالتعرؼ عمى األسباب التي تدفع طبلب الجام -3
عند  تظيراالجتماعية التي  صؿ االجتماعي عمى القيـالكشؼ عف اآلثار )االيجابية والسمبية( لشبكات التوا -0

 .(العممي التخصصوع، ن)ال ديموغرافية كػػػػػ وعبلقتيا بمتغيرات ـ تمؾ المواقع لدى طمبة الجامعاتاستخدا
 :نوع البحث ومنهجه: رابعاً 

إلى البحوث والدراسات الوصفية التي تستيدؼ وصؼ المواقؼ والظواىر واألحداث وجمع  ا البحثنتمي ىذت     
بوسائط اإلعبلـ الجديد وتاثيرىا عمى  العراؽ -الحقائؽ الدقيقة عنيا تطبيقًا عمى عبلقة طبلب جامعات اقميـ كوردستاف

منيج المسح بشقيو الوصفي والتحميمي الذي يعرؼ بأنو أحد األساليب المتعمقة  بحثالجتماعية لدييـ، وتستخدـ الالقيـ ا
 بجمع المعمومات عف سموكيات األفراد وعبلقتيـ بوسائؿ اإلعبلـ.

 خامساً: اإلجراءات المنهجٌة للبحث:

 :مجتمع وعٌنة البحث  -1
العراؽ، وذلؾ في جميع مراحؿ الدراسة  –في فئة طبلب جامعات اقميـ كوردستاف  بحثيتمثؿ مجتمع ال     

في عينة عمدية غير عشوائية ممثمة مف طبلب الجامعات  بحثوالتطبيقية، وتتمثؿ عينة ال والتخصصات االنسانية
ساويًا بيف أنواع فئات متوزعًة توزيعًا مت( مبحوثًا 022قواميا ) السميمانية محافظةمف جامعات  الحكومية واألىمية

 الطبلب إلمكانية إجراء المقارنات والوصوؿ إلى االختبلفات بيف المتغيرات الديموغرافية لممبحوثيف.
 أدوات جمع البٌانات: -2
وذلؾ مف خبلؿ تصميـ استمارة  Questionnaireأداة المسح الميداني  في جمع البيانات عمى  عتمد البحثت     
بعد عرضيا عمى عدد مف  عف طريؽ المقابمة الشخصية و والبريد األلكتروني بحثعينة ال قصاء تـ تطبيقيا عمىاست

جراء التعديبلت المطموبة. (*)المحكميف وفؽ ( سؤااًل تـ تقسيميا 12وتضـ استمارة االستبياف عددًا مف األسئمة بمغت ) وا 
استخداـ شبكات التواصؿ في: ( محاور أساسية يتمثؿ 3وتـ صياغتيا وفؽ ) ترتيب أىداؼ ومتغيرات البحث
استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي عمى القيـ تأثيرات و ( اسئمة، 5متوزعة عمى ) االجتماعي لدى طبلب الجامعات

 متوزعة عمى سؤاليف، وركز المحور األخير عمى أسئمة البيانات الشخصية لممبحوثيف. االجتماعية
 

                                                                                                     

 أسماء السادة المحكميف: * 
 .، استاذ اإلعبلـ، كمية العمـو االنسانية، جامعة السميمانيةفتح اهلل أ.ـ.د. ابراىيـ سعيد

 أ.ـ.د. بياءالديف أحمد محمد، استاذ االعبلـ، كمية تقنيات اإلدارة، جامعة السميمانية التقنية.
 اإلعبلـ، كمية العمـو االنسانية، جامعة السميمانية.أ. ـ. د. ىيمف مجيد، استاذ 

 جامعة التنمية البشرية.كمية قانوف السياسة، د. أحمد حمو غريب ئومربمي، مدرس إعبلـ، 

 % التكرار الفئات المتغيرات
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خصائص عينة  ( 1جدوؿ رقـ )
 البحث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :اختبار الصدق وثبات البحث  -3
Pre- tإجراء اختبار قبمي )           est ليا عمى عينة  ( الستمارة االستبياف بالمقابمة وذلؾ بإجراء اختبار مبدئي
، وقد تـ إعادة صياغة المتساويطبلب الجامعات وفًقا لؤلسموب ( مبحوثًا مف  10%( أي مايعادؿ ) 2نسبتيا )

ثبات تـ و  .بتعديؿ بعض األسئمة في االستمارة بعد االختبار القبمي افاالستمارة في صورتيا النيائية بعد أف قاـ الباحث
مف تطبيقيا في  أسبوع( استبانة بعد 02%( مف مجموع االستبانات الصحيحة أي عدد )12اعادة تطبيؽ )األستمارة ب

المرة األولى عمى المبحوثيف مف ضمف إطار العينة التي تـ تطبيؽ االستبانة عمييا، وبمغت قيمة معامؿ الثبات 
 %(، وىو ما يدؿ عمى ثبات استمارة االستبياف وصبلحية قياسيا وتطبيقيا.20)

 :أسلوب المعالجة اإلحصائٌة للبٌانات -4

إلى الحاسب اآللي،  -بعد ترميزىا  -بإدخاؿ جميع البيانات  مابنفسي افقاـ الباحثنتياء مف جمع البيانات، بعد اال     
بأحد الخبراء اإلحصائييف لعبلج وتحميؿ البيانات عف طريؽ استخداـ برنامج )الحزمة اإلحصائية  افثـ استعاف الباحث

( اختصاًرا  SPSS( البرنامج المعروؼ باسـ ) Statistical Package for Social Scienceلمعموـ االجتماعية )
 وذلؾ بالمجوء إلى المعامبلت واالختبارات والمعالجات اإلحصائية اآلتية :

 التكرارات البسيطة والنسب المئوية. -

  
 51 111 ذكور النوع

 51 111 إناث

 111 211 اإلجمالي

 
 

 الجامعات

 25 51 جامعة السميمانية

 25 51 جامعة التنمية البشرية 

 25 51 جامعة السميمانية التقنية

 25 51 جامعة جيياف

 111 211 اإلجمالي

 51 111 نسانيةالعمـو اال التخصص

 51 111 تطبيقيةالعمـو ال

 111 211 اإلجمالي
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 المتوسطات الحسابية واألنحرافات المعيارية والوزف النسبي. -
( لدراسة الداللة اإلحصائية  Independent- Samples  T-Testاختبار ) ت ( لممجموعات المستقمة  )  -

المتغيرات مف نوع المسافة أو النسبة  ىلمفروؽ بيف متوسطيف حسابييف لمجموعتيف مف المبحوثيف في أحد
(Interval or Ratio .) 
   :بحثلمفاهٌم ال اإلجرائٌةالتعرٌفات  -5

لمستخدمييا في أي وقت يشاءوف و في شبكات اجتماعية تفاعمية تتيح التواصؿ وىي  شبكة التواصل االجتماعً:  -
أي مكاف مف العالـ، ظيرت عمى شبكة االنترنيت منذ سنوات وتمكنيـ أيضا مف التواصؿ المرئي و الصوتي 

 (1).وتبادؿ الصور و غيرىا مف اإلمكانات التي توطد العبلقة االجتماعية بينيـ

وؾ والمبادئ المرغوبة التي تمثؿ ثقافة مجموعة مف ىي مجموعة العادات واألعراؼ ومعايير السمالقٌم االجتماعٌة:  -
الناس أو جماعة أو فرد، وتعتبر عناصر بنائية مشتقة مف التفاعؿ االجتماعي وتعبر عف مكونات أساسية 

 (0.)نسانيلممجتمع اإل

لكافة التخصصات العممية في  "يقصد بيـ جميع طمبة المرحمة الجامعية األولى "البكالوريوس طالب الجامعة: -
 .0210 – 0212العراؽ لعاـ الجامعي  –الجامعات الحكومية واألىمية بأقميـ كوردستاف 

 :السابقة ذات الصلة بموضوع البحثالدراسات سادساً: 
 : في تناوليا التراث العممي المرتبط بموضع البحثعدة دراسات  بحثيعرض ال

( بعنواف: شبكات التواصؿ االجتماعي وثقافة العنؼ لدى الشباب 0212دراسة ايياب حمدي جمعة )  -1
 (3)الجامعي.

عمى طبيعة سموؾ العنؼ لدى الشباب الجامعي بأبعاده المختمفة وكذلؾ التعرؼ ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ       
عمى الدوافع النفسية واالجتماعية التي تكمف وراءه، واختيرت العينة مف مجموعة مف طمبة و طالبات جامعة 

مت إلييا الدراسة : سنة، ومف أىـ النتائج التي توص 03 – 12مبحوثًا تتراوح أعمارىـ ما بيف  022االسكندرية قواميا 
%( التي تيتـ شباب الجامعة بمتابعة الفيديو والمشاركة فيو. وأكد 3293احتؿ موقع يوتيوب المرتبة األولى بنسبة )

%( مف المبحوثيف أف 0091%( مف المبحوثيف أف الضرب ىو مف أكثر االفعاؿ الدالة عمى العنؼ، كما أكد )1393)

                                                                                                     

 . 133، ص 0211،األردف،1،دار وائؿ لمنشر، طاإلعبلـ الجديد و الصحافة االلكترونيةعبد الرزاؽ محمد الدليمي،  -1
، 0212، )األردف: عماف، دار الفكر لمتوزيع، صراع القيـ بيف الغرب واإلسبلـجيو، ترجمة ىبة الباشا،  رضواف زيادة، أتوؿ، كيفف -0

 .130ص
المؤتمر العممي الدولي الثاني والعشروف )اإلعبلـ ايياب حمدي جمعة، شبكات التواصؿ االجتماعي وثثقافة العنؼ لدى الشباب الجامعي،  -3

 .512( ص0212مايو،  0-3)جامعة القاىرة: كمية اإلعبلـ،  وثقافة العنؼ(
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%( مف المبحوثيف أف التطرؼ ىو مف الكممات 1392دؿ عمى العنؼ، وأوضح )االرىاب ىو مف أكثر الكممات التي ت
 الدالة التي تشير إلى العنؼ.

( بعنواف: استخدامات الشباب الجامعي لمواقع التواصؿ االجتماعي 0212دراسة محمد محفوظ الزىري )  -0
(SMS.واالشباعات المتحققة وانعكاساتيا عمى سموكياتيـ )(1) 

تيدؼ ىذه الدراسة التعرؼ عمى مدى استخداـ الشباب الجامعي لمواقع التواصؿ االجتماعي واالشباعات المتحققة 
بالتطبيؽ عمى الشباب المصري، واعتمدت الدراسة عمى المنيج المسحي وفي اطاره تـ مسح عينة مف الجميور 

مبحوثًا بجامعة جنوب الوادي  222باجمالي عامًا  05 – 13المصري مف الشباب الجامعي تتراوح اعمارىـ ما بيف 
%( مف الشباب الجامعييف يستخدموف مواقع التواصؿ االجتماعي يوميًا 32بمحافظة القنا. ومف أىـ نتائج الدراسة: أف )

%( مف الشباب الجامعييف يستخدموف مواقع التواصؿ االجتماعي بدافع )التواصؿ 02ساعات، واف ) 3مف ساعة إلى 
%( مف العينة يروف التأثير السمبي لمواقع التواصؿ االجتماعي تتمثؿ في نشر الشائعات 52وأف ) مع اآلخريف(

 واألخبار الكاذبة.

Alexandru Balog, Vincentas Lamanauskas and viol Slekiene ((2)دراسة  -3
 (2015 

تيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة تأثير رأس الماؿ االجتماعي في التعامؿ مع الفيسبوؾ مف وجية نظر طبلب      
جامعة ليتوانيا ومعرفة تأثير استخداـ الفيسبوؾ عمى العممية التعممية لمطبلب مف منظور التعمـ االجتماعي وتـ استخداـ 

وتبيف مف الدراسة أف استخداـ الفيسبوؾ كأداة  0210المنيج التجريبي خبلؿ الفترة مف شير سبتمبر و ديسمبر 
اتصالية اجتماعية ال تثري العممية التعميمية بيف طبلب الجامعات واليدؼ األساسي مف استخدامو ىو تعزيز رأس 

شباع رغبات الطبلب العاطفية وتوثيؽ العبلقات االجتماعية.  الماؿ االجتماعي والمتمثؿ في التواصؿ وا 

 (3)(.0210وآخروف ) Jeewanjit Gill دراسة -0

يؽ تيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة استخدامات الفيسبوؾ وتويتر العممية عبر مواقع التواصؿ االجتماعي، وتـ تطب    
مفردة، وتبيف مف الدراسة أف  305عمى عينة مكونة مف  Preslerkshipتاوا جامعة أالدراسة عمى طبلب كمية الطب ب

% مف افراد العينة تستخدـ ىذه المواقع والنسبة األكبر مف أفراد العينة تحرص عمى األستخداـ بمعدؿ ساعتيف 35

                                                                                                     

( واالشباعات المتحققة وانعكاساتيا عمى SMSدراسة محمد محفوظ الزىري، استخدامات الشباب الجامعي لمواقع التواصؿ االجتماعي ) -1
 .102( ص0212ديسمبر  -( أكتوبر50)جامعة القاىرة: كمية اإلعبلـ، العدد) المجمة المصرية لبحوث اإلعبلـسموكياتيـ، 

2- Alexandru Balog, Vincentas Lamanauskas and viol Slekiene, Soci al  on face book, Montana state uni versi t y, 

Mar, vol , 34, i ssue 1, p20-30.18p. 2015. 

3- Gill, jeewanjlt, 2014, Facebook, Twitter and Mead: investigating social networking usage among medical, 

Education in medicine journal, vol6, issue4,pe82-e86.5p. 
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ـ يوميًا، وتبيف مف خبلؿ تحميؿ الرسائؿ النصية المستخدمة عبر الفيسبوؾ والتويتر ويوتيوب والسكاي بي، أف استخدا
 ىذه المواقع يسيؿ عممية التعمـ وتبادؿ المحاضرات وتنمية الميارات الطبية وأف كاف ىناؾ تبايف في آلية االستخداـ.

 
 : التعلٌق على الدراسات السابقة ومدى اإلستفادة منها:سابعاً 

 والمفاىيـ النظرية متغيرات البحثمع اختبلؼ  أجريت حوؿ نفس الموضوع الدراسات السابقة التيالبحوث و ندرة     
ضمف نطاؽ استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي تناولت التي  بحثلطبيعة المجتمعات وعينة ال التي تـ معالجتيا وفقاً 

مخرجات  كأحدىمواقع التواصؿ االجتماعي وبالتحديد  مجاؿ اإلعبلـ الجديدخاصة في و  القيـ اإلجتماعية نظرية
بشكؿ عاـ، وفئة الشباب لدى الجميور  التعرضبدرجة كبيرة مف  التي تحظىعاصرة الم األلكترونية االعبلميةالوسائط 

تمثمت أوجو االستفادة مف الدراسات السابقة في تحديد مشكمة و  وىو ما ستتناولو تمؾ الدراسة بالتفصيؿ.بشكؿ خاص 
 .وتحديد العينة الميدانيةتيا ووضع صياغة لمدراسة تساؤالة غوصيا بحثال

 

 :اإلطار النظري للبحث: ثامناً 

بأف طبيعة موضوع ىذه  فيفي إطارىا النظري عمى مدخميف عمميتيف اساسيتيف إيمانًا مف الباحث ا البحثتعتمد ىذ
 الدراسة متعدد األبعاد والزوايا واليمكف تفسيره وفؽ نظرية واحدة:

 :ةنظرٌة القٌم االجتماعٌ -1
فراده، فيي تعتبر المكوف األساس في بناء المجتمع وتحقيؽ التماسؾ بيف أ تقوـ القيـ االجتماعية بدور رئيس    

المرفوضة اجتماعيًا، ويمكف أف نحكـ عمى و  مى السموكيات المقبولة اجتماعياً تعرؼ األفراد علمثقافة، ومف خبلليا ت
اد المجتمع بقيميـ " أفر المجتمع ما إذا كاف متماسكا أـ توجد حالة فوضى فى داخمو مف خبلؿ تحديد مدى "تمسؾ

قبؿ المجتمع قيـ تعية، وعندما يتنعدـ ىيبة القانوف بقيميـ االجتما، فعندما تنتشر الفوضى في المجتمع و االجتماعية
تغيير في منظومة السمبية كػ "الوساطة واالنتيازية والسموؾ االستيبلكي خاصة لدى الشباب، فإف ذلؾ يعني حدوث 

 (1).القيـ االجتماعية داخؿ المجتمع

 

 

 

 المفهوم النظري للقٌم: - أ

                                                                                                     

، معيد البحوث ير منشورةتورا غكدراسة دىزار محمد جبلؿ، تأثير المسمسبلت المدبمجة عمى منظومة القيـ االجتماعية لدى الشباب،  -1
 .03، ص0210والدراسات العربية، قسـ البحوث والدراسات اإلعبلمية، 
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ر عف المعتقدات التي يرى مف يتمسكوف بيا أنيا ذات قيمة، ويوجد بعد أخبلقي يىناؾ مف يرى أف القيـ تعب     
لمفيوـ القيـ الذي يتمثؿ في أف المعتقدات الخاصة بالخير غالبا ما تتصؿ بالقيـ، وتحتؿ القيـ مكانة مركزية ألنيا 

 (1.)إيجاد تضامف اجتماعي بيف األفراد المختمفيفيمكف أف تعمؿ عمى 
وىناؾ مف يعرؼ القيـ بأنيا الحكـ الذى يعيده اإلنساف عمى شىء ما ميتديًا بمجموعة مف المبادىء، والمعايير      

 (0).التى وضعيا المجتمع، ويحدد المرغوب وغير المرغوب فيو، وىى موجيات السموؾ
لتي تتفؽ مع سموؾ األفراد نحو األشياء المرغوبة واتعد موجيًا مف موجيات القيـ االجتماعية  يعرؼ أف وىناؾ مف     

وىناؾ مف يرى أف القيـ االجتماعية ىي اىتماـ الفرد وميمو إلى غيره مف الناس، فيو يحبيـ مبادئ وقيـ المجتمع، 
 (3).ىأنيـ غايات وليسوا وسائؿ لغايات أخر  ويميؿ إلى مساعدتيـ، ويجد في ذلؾ إشباعًا لو، وىو ينظر إلى غيره عمى

ىي قواعد عامة تحدد وتوجو السموؾ المناسب في المواقؼ المختمفة، وتمثؿ شيئًا مثاليًا يمتـز بو  Valuesالقيـ    
بمعنى آخر ىي أحكاـ مكتسبة مف الظروؼ االجتماعية يتشربيا الفرد ويحكـ بيا وتحدد مجاالت ، و رس المينيالمما

وسموكو وتؤثر في تعممو، وتختمؼ القيـ باختبلؼ المجتمعات والجماعات، وقد تكوف إيجابية مثؿ: الصدؽ تفكيره 
األمانة،تحمؿ المسئولية أو سمبية كالكذب، والغش، والنفاؽ. ويوجد في كؿ مجتمع مجموعات مف القيـ التي يشترؾ 

 (0).فييا جميع أفراد ىذا المجتمع تقريباً 
 (5):لقائم على المضمونتصنٌف منظومة القٌم ا  - ب

 "Theoretical Values"نظرٌة القٌم ال  -

تعني اىتماـ الفرد وميمو إلى اكتشاؼ الحقيقة فإنو يسعى إلى معرفة ما وراء القوانيف التي تحكـ األشياء دوف 
أعمى  النظر إلى قيمتيا العممية أو صورتيا الجمالية، ولذلؾ نجد أف األشخاص الذيف يضعوف تمؾ القيـ في مستوى

 مف غيرىا مف القيـ يتميزوف بنظرة نقدية، معرفية، تنظيمية، وعادة يكونوف مف الفبلسفة والعمماء.

 

 "Economic Values"تقتصادٌة االقٌم ال -

                                                                                                     

1- Tony Law Son, Joan Garrod. “Di ct i onary of  soci ol ogy” (London. Chi cago: Fi tzroy dear  born publ i sher, 2001) P.265. 

 .033( ص0220الثقافة، ". )األردف: عماف، دار عمـ النفس اإلجتماعىجودت جابر." -2

معيد ،جامعة عيف شمس". )القاىرة:تنمية بعض القيـ االجتماعية لدى عينة مف أطفاؿ المدرسة االبتدائية."أماني عبد المقصود عبد الوىاب -3
 .12ص (0222 ،10ـ، ،مجمة دراسات الطفولةالدراسات العميا لمطفولة

( 0223،كمية اآلداب، قسـ الدراسات االجتماعية، جامعة الممؾ سعود ) السعودية:. "."أسس الخدمة االجتماعيةىند الميزر -4
 ص.12

ص  (1223،دار غريب لمطباعة والنشر والتوزيع)القاىرة: .سيكولوجية المجارة، الضغوط االجتماعية تغير القيـحسف عمي حسف.  -5
 .102 -105ص
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ويقصد بيا اىتماـ الفرد وميمو إلى ما ىو نافع، فيسعى لمحصوؿ عمى الثروة وزيادتيا بأي وسيمة لتحقيؽ ىذا 
لتسويؽ واستيبلؾ البضائع واستثمار األمواؿ وغيرىا مثؿ )الثراء، القوة، الشجاعة( ولذلؾ نجد اليدؼ، فيقوـ باإلنتاج وا

أف األشخاص الذيف لدييـ تمؾ القيـ يتميزوف بالنظرة العممية لؤلشياء واألفراد، بحيث يحكموف عمى األشياء 
 األعماؿ.واألشخاص وفقًا لما سيعود عمييـ بالنفع، وىـ عادة يكونوف مف رجاؿ الماؿ و 

 "Political Values"سٌاسٌة القٌم ال  -

ويقصد بيا اىتماـ الفرد وميمو لمحصوؿ عمى القوة، بيدؼ السيطرة والتحكـ في األشياء واألشخاص مثؿ )الحرية، 
العدالة، الديمقراطية( وال يعني ذلؾ أف الذيف يمتازوف بيذه القيـ يكونوف مف رجاؿ الحرب أو السياسة، فبعضيـ قادة 

 نواحي الحياة المختمفة ويتصفوف بقدرتيـ عمى توجيو غيرىـ والتحكـ في مصائرىـ.في 

 "Religious Values"دٌنٌة القٌم ال  -

تعني اىتماـ الفرد بمعرفة ما وراء العالـ الظاىري ، فنجده يرغب في معرفة أصؿ اإلنساف ومصيره ويؤمف أف 
يربط نفسو بيذه القوة بصورة ما مثؿ )التقوى، العدؿ،  ىناؾ قوة تسيطر عمى العالـ الذي يعيش فيو، ويحاوؿ أف

الجياد، السبلـ، الصبر( وال يعني ذلؾ أف الذيف يمتازوف بيذه القيـ ىـ مف النساؾ الزاىديف، فبعض الناس يمتازوف 
 حياة الدنيا باعتبارىا عمؿ ديني.ي طمب الرزؽ والسعي وراء بأنيـ يجدوف ف

 Aesthetic Values"جمالٌة القٌم ال -

ويقصد بيا اىتماـ الفرد وميمو إلى ما ىو جميؿ مف ناحية الشكؿ، وال يعني ىذا أف الذيف يمتازوف بيذه القيـ 
ف كانوا يتذوقوف نتائجو،  ومف ىذه القيـ يكونوف فنانيف مبتكريف، بؿ إف بعضيـ ال يستطيعوف اإلبداع الفني وا 

 )الجماؿ، التناسؽ(.

 الحصول على القٌم اإلجتماعٌة:كأحدى مصادر وسائل اإلعالم    -ج

نولوجي كتقوـ وسائؿ اإلعبلـ بدور ميـ وبارز في اكتساب الشباب لمقيـ االجتماعية وخاصة مع زيادة التطور الت     
عية لمفرد الذي يكتسب مف مامف خبلؿ قياميا بالتنشئة االجت األلكترونية، وىذا ـاء في وسائؿ اإلعبلـ التقميدية أبيا سو 

، باإلضافة إلى أنيا تعكس الثقافة العامة لممجتمع أو يدعميا قيـ موجودة أصبلً الأو يغير  ـ اجتماعية جديدةبلليا قيخ
وتنقؿ ثقافات المجتمعات األخرى، وذلؾ بتناوليا لمختمؼ المضاميف اإلعبلمية طبقًا لخصائص كؿ وسيمة إعبلمية، 
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في تكويف شخصية الفرد  مجتمع وتقـو بدور أساسرد داخؿ الالف ومف خبلؿ ىذا تؤثر وسائؿ اإلعبلـ في سموؾ
 (1.)وتطبيعو اجتماعياً 

لمساعدة في ترسيخ الشخصية تقوـ وسائؿ اإلعبلـ بدور ىاـ في عممية إشباع احتياجات الشباب والتعامؿ معيـ وا    
 اً الشباب لكونو يستيمؾ جزء، وخاصة أف التميفزيوف أكثر قربًا مف بدور في مجاؿ التغيير االجتماعيحيث تقـو الشابة، 

وىكذا يصبح التميفزيوف شريكًا في والتى تتأثر بما يشاىدونو، ذلؾ يتحكـ في أذواقيـ وعقوليـ وب يـمف أوقات اً كبير 
ويتعرض الشباب لوسائؿ اإلعبلـ بيدؼ إدراؾ ما يحيط بو مف أحداث وقضايا في إطار  (0).التنشئة االجتماعية

وذلؾ بيدؼ الحصوؿ عمى معمومات جديدة تساعده عمى اتخاذ القرارات  أو خارجو،المجتمع الذي يعيش داخمو 
 (3).والتصرؼ بشكؿ مقبوؿ اجتماعيًا، باإلضافة إلى الترفيو الذي يوفر لو التسمية واإلمتاع

حيث أف أي تغيير ميـ في تغيير القيـ االجتماعية، مف خبلؿ ما سبؽ يتضح أف وسائؿ اإلعبلـ تقوـ بدور 
اجتماعي مقصود في المجتمع البد أف يصؿ إلى األفراد مف خبلؿ ىذه الوسائؿ. وبذلؾ نستطيع القوؿ إف وسائؿ 
اإلعبلـ ال يكتمؿ دورىا في المجتمع إال مف خبلؿ التكامؿ الذي تقوـ بو فيما بيف إكساب وتدعيـ وتغيير القيـ لدى 

ر تأثير استخداـ شبكات مواقع التواصؿ االجتماعي عمى الشباب وذلؾ طبقا لمضموف القيـ االجتماعية، وىنا يتبمو 
 القيـ االجتماعية لدى الشباب الجامعي.

 :النظرٌات المفسرة لمواتقع التواصل االجتماعً -0

ت التحديث لممجتمعات البشرية، أشارت لضياع مفيوـ المجتمع المحمي أو الواقعي في تحوال توجد عدة دراسات      
عمى تحميبلت عمـ االجتماع  ، وذلؾ بناءً "ماركس و دوركايـ" كارؿ   ت عمى يد كؿ مفخاصة الدراسات التي ظير و 

األمر الذي تفاقـ في مظاىر التحوؿ و االنتقاؿ إلى مجتمعات ما بعد الحداثة كما  classical sociologyالتقميدي 
 ،المجتمعات الغربية الحديثةف عمـ االجتماع الحديث يشير إلى ضياع ىذا المفيوـ خصوصا في أ 1203وستر يقوؿ ف

تعريفا سيسيولوجيا و إخضاعيا لمتحميؿ الكيفي و الكمي و  20بعد فحصو لنحو  "جورج ىيمري"الذي عرفو و 
استخبلصو ليذا التعريؼ عمى أنو "مجموعة مف الناس يشتكوف في تفاعؿ اجتماعي و بغض الروابط المشتركة بينيـ، 

 (0).األقؿ لبعض الوقت و يشتركوف في الوقت في مساحة ما عمى

                                                                                                     

 . 213(،ص 2112، )القاهرة: دار العربً للنشر والتوزٌع، ، أثر القنوات الفضائية على القيم األسريةمحمد عبدالبدٌع السٌد -1

 .11( ص0220، 0)القاىرة: مجمة اإلذاعات العربية، العدد، التمفزة والشباب والتنشئة تواصؿ أـ تنافسعبد المنصؼ وناس.  -2

 .15( ص0220)القاىرة: عالـ الكتب،  ،اإلعبلـ وقضايا التنميةعمي عجوة.  -3

 .20،ص (  0223ط،-الكويت، ب)، عالـ المعرفة، االجتماع اآلليعمـ  ،عمي محمد رحومة -0
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يحوي مختمؼ ت و الويب تحديدا أصبح ت التواصؿ االجتماعي عمى االنترنفإف التمثيؿ الرقمي لحركة شبكاوعميو      
بذلؾ التفاعؿ االجتماعي برمتو عمى مستوى األفراد و الجماعات و  لكتروني شامبلً أاالجتماعية بشكؿ  الظواىر

المنظمات و أيضا المنتجات المعرفية و الخدمية بأنواعيا و االتصاؿ و النماذج البنائية لممجتمعات االفتراضية التي 
 .تتمثؿ بشكؿ رقمي مجرد عمى الشبكةأصبحت جميعيا 

 النظرٌة البنائٌة: - أ
صؿ االجتماعي حسب ىذا االتجاه تبحث عف عولمة العبلقات االجتماعية و شبكات التواىي مقاربة اجتماعية     
مجموعة مف العبلقات التي يكونيا مجموعة مف األفراد و تكوف ذات نمط خاص و نوعي عمى سبيؿ المثاؿ )التعاوف، و 

منيجية لوصؼ عولمة البناء النصح، الرقابة( بيف مجموعة مف الفاعميف، وعميو فإف تحميؿ ىذه الشبكات يقـو عمى 
فمواقع التواصؿ االجتماعي قد جعمت عبلقات األفراد أكثر تداخبل و اعتماد بعضيا عمى  (1)العبلئقي ليذا المجتمع.

بعض مما كاف عميو األمر في الماضي، حيث أصبح كؿ فرد يعيش في الساحة الخمفية لآلخر، فشبكة الترابط و نقاط 
ية و االقتصادية التي تتقاطع خطوطيا وتتجاوز الحدود تؤثر تأثيرا حاسما عمى األفراد الوصؿ االجتماعية و السياس

 المشاركيف فييا
 نظرٌة الحلقة االجتماعٌة:  - ب

 (0)."ىي مقاربة تقوـ عمى وصؼ و ربط الشبكات مف خبلؿ صفات و سمات داخمية )داخؿ الشبكة(

فمواقع التواصؿ االجتماعي وفؽ ىذه النظرية ىو تفاعؿ مجموع المستخدميف ليذه الشبكة  مع بعضيـ وفؽ رموز و 
 توفرىا ليـ ىذه المواقع ما ينجـ عنو نظاـ معرفي داخمي خاص بيذه األخيرة. اثبلتتمشفرات معينة، قواعد و 

 تتعمؽ الحمقات االجتماعية بثبلث سمات وىي:و 

 و الذي يمثؿ قوة العبلقات بيف األفراد و األعضاء المشكميف لمحمقة االجتماعية. التماسؾ الداخمي -
 اليوية التي تميز حمقة اجتماعية عف األخرى. -
تكامؿ األدوار بيف األعضاء المشكميف ليذه الحمقة أو ىذا التشابؾ االجتماعي كما أف األفراد قد ينتموف لعدة  -

 شبكات اجتماعية أو لحمقات اجتماعية.

 

 
                                                                                                     

،عمى الموقع االلكتروني:  عادؿ عبد الصادؽ: استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي بيف األمف و الحرية -1
rialhttp://digitalahram.org.ef/articles.aspx?se  : 10/2/0210تاريخ دخوؿ الموقع. 

 .20،ص  ، مرجع سابؽعمي محمد رحومة -0
 

http://digitalahram.org.ef/articles.aspx?serial
http://digitalahram.org.ef/articles.aspx?serial
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 نظرٌة الشبكة االجتماعٌة:  - ت

ىي نظرية تتناوؿ بالفحص و الكشؼ و الدرس نماذج و خصائص الروابط االجتماعية و عبلقاتيا بحياة األفراد "
 (1)و المنظمة االجتماعية".

وتستخدـ ىذه النظرية إطار الدراسة كيؼ يرتبط الناس بعضيـ ببعض، مف خبلؿ أواسط شبكات الحواسيب و 
تتضمف ىذه الخصائص تركيب الشبكات، و حجـ الشبكات، و مدى الشبكة والتردد االتصالي بيف الناس و كثافة 

د المتاح لمشبكة كما أشار إلى ذلؾ الروابط المتبادلة بيف األشخاص و خصائص األعضاء و تاريخ الشبكة و المور 
 ".ويياف و فرانؾ"

 نظرٌة رأس المال االجتماعً االفتراضً: - ث

فيذه النظرية ترى أف رأس الماؿ االجتماعي عمى الصعيد االفتراضي يتأسس بناء عمى شبكة مف االرتباطات 
المجاؿ االفتراضي يتأسس عبر بيف أفراد التفاعبلت االفتراضية المنتشرة في مواقع التواصؿ االجتماعي، إذ أف 

تفاعبلت االنترنيت التي تشكؿ آلية التواصؿ لتحقيؽ رأس الماؿ االجتماعي االفتراضي،" وذلؾ عبر عدة مف الخصاؿ 
 (0.)و السمات طرحيا ببل تشرد وىي التبادؿ المعموماتي و الدعـ االجتماعي"

ف األفراد في ىذه الشبكة عوامؿ تساىـ في تشكيؿ رأس فعنصر العبلقات المتبادلة و تكامؿ االىتمامات المشتركة بي 
 الماؿ االفتراضي في شبكات التواصؿ االجتماعي التي مف الممكف تشكيؿ منافع لؤلفراد و الجماعات.

نظريتيف مرتبطتيف بأبنية مفاىيـ ومقايس  افييا الباحثلذي تناوؿ فمما سبؽ، مف عرض اإلطار النظري ليذه الدراسة وا
مف خبلؿ العرض المفصؿ لئلطار النظري في بناء األىداؼ  افالمعرفية، وقد أستفاد الباحث االدراسة الحالية وأبعادى

يضًا أ اف، مع تحديد أبعاد الواقع المدرؾ مف لدف تمؾ النظريتيف، كما أستفاد الباحثوالتساؤالت العممية لمدراسة ومتغيراتيا
مف ىذا اإلطار النظري كيفية استخداـ الشباب الجامعي لشبكات التواصؿ االجتماعي ومعرفة تأثير تمؾ المواقع عمى 

 العراؽ. –منظومة القيـ لدى طبلب الجامعات في اقميـ كوردستاف 

 

 

 

 
                                                                                                     

 .123،ص  ، مرجع سابؽعمي محمد رحومة -1
 http://www.accronline.com: وليد رشاد زكي، رأس الماؿ االجتماعي بيف السياؽ الواقعي و االفتراضي، عمى الموقع األلكتروني -0

 .42/9/4102تاريخ دخول الموقع: 
 

http://www.accronline.com/
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 :لبحث المٌدانًالنتائج العامة ل

 اتقلٌم كوردستانت جامعا شبكات التواصل االجتماعً لدى طالب استخداممدى  -1
 (0جدوؿ رقـ )

 التواصؿ االجتماعي تفضيبًل لدى الشباب الجامعييبيف أكثر مواقع 

 

 

 

 

 

 

باىتماـ طبلب  ىمواقع التواصؿ االجتماعي والتي تحظ النسبة األعمى مفأف ( 0رقـ )يتبيف مف الجدوؿ السابؽ 
% في 50.3الفيس بوؾ و يوتوب معًا حيث بمغت نسبتيـ  و ىو موقعيفضموف استخدامو جامعات اقميـ كوردستاف 

. ومف ذلؾ % في الترتيب الثاني31الترتيب األوؿ لصالح موقع فيس بوؾ، يمي ذلؾ مف يستخدـ موقع يوتوب بنسبة 
نستنتج أف الفيس بوؾ أكثر استخدامًا مف المواقع االجتماعية األخرى بيف طبلب جامعات اقميـ كوردستاف، وىذا دليؿ 

مى أف موقع فيس بوؾ ىو نظاـ تواصمي أكثر اجتماعيًا تشتمؿ كؿ خصائص الوسائط المتعددة وغيرىا مف ع
، وىذه النسب دليؿ خصائص التسمية والجدية وىذا ما يجعمو يتفوؽ عمى المواقع االجتماعية األخرى في كثرة االستخداـ

تمع المعموماتي، وتتفؽ ىذه النتيجة مع مدخؿ عمى أف استخداـ المواقع اإللكترونية أصبحت لغة العصر في المج
االستخدامات واإلشباعات مف ناحية وجود انتقائية في اختيار الجميور المتمقي لوسيمة اتصالية معينة والتعرض 

 وف معيف فييا.ملمض

وىذه  ،يفضئيمة مف اىتماـ الشباب الجامعي وىي نسبة% 2.5اف موقع التويتر حظى بنسبة  ونبلحظ مف نتائج البحث
مف المممكة  (1)دراسة )حناف الشيري(، حيث تشير منيا الخميجيةوخصوصًا العربية  البحوث والدراسات النتيجة بعكس

                                                                                                     

كمية اآلداب  -حناف الشيري، أثر استخداـ شبكات التواصؿ اإللكترونية عمى العبلقات االجتماعية، رسالة ماجستير، جامعة الممؾ عبدالعزيز (1)
 .0210والعمـو االنسانية، 

 الترتيب اإلجابة الموقع األلكتروني

 % ؾ

 Face Book                        183 54.3 1  فيس بوؾ

 You Tube                                104 31 2يوتيوب
 Twitter 32 9.5 3 تويتر

 Snap chat 13 4 4 شات سناب
 live Space 4 1.3 5اليؼ سبيس 

 --- 100 337 حجـ العينةف= 
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الشباب واستخداـ اىتماـ اجمالي في التريب األوؿ مف جاء % 03نسبة استخداـ موقع التويتر العربية السعودية اف 
 لمواقع التواصؿ االجتماعي. يفالجامعي

 (3ـ )جدوؿ رق
 التواصؿ االجتماعييوضح عدد األياـ المفضمة لدى الشباب الجامعي الستخداـ مواقع 

 

 

 

 

 

 

 

إلقميـ كوردستاف بمواقع التواصؿ االجتماعي كوسيمة  يفمف الشباب الجامعي بحثار السعي لفيـ عبلقة عينة الوفى إط
أكد أغمبية  عف كثافة استخداـ العينة لتمؾ المواقع) أسبوعيا (، بدايةً ( 3رقـ )اتصالية، تكشؼ بيانات الجدوؿ السابؽ 

في المرتبة األولى،  % مف إجمالي العينة أنيـ يستخدموف مواقع التواصؿ االجتماعي يومياً 33المبحوثيف ذلؾ بنسبة 
)يـو واحد  يأياـ في االسبوع(، ثـ حظ 5واقع )% فقط ممف يستخدموف تمؾ الم2ويمي ذلؾ في الترتيب الثاني نسبة 

كؿ وفي المراتب األخيرة حصؿ ، تخدـ تمؾ المواقع أسبوعياً س% فقط مف سي0.5وبنسبة ة ثفي االسبوع( المرتبة الثال
 .% مف المستخدميف1.5% وفي األخير حصؿ )يوماف( عمى نسبة 0أياـ( بنسبة  0% و )3أياـ( بنسبة  3)مف 

شكؿ السميـ الفراغ الذي ينتج عف سوء إدارة الوقت أو حسف استغبللو بالأف  مف نتيجة الجدوؿ أعبله البحث ويستنتج
الذي يجعؿ الفرد ال يحس بقيمتو و يبحث عف سبيؿ يشغؿ ىذا الوقت مف بينيا مواقع التواصؿ االجتماعي حيث أف 

صدقاء بالصور لمستخدمييا ومشاركة كؿ مجموعة أالتواصؿ االجتماعي عدد التطبيقات البلمتناىية الذي تنتجو شبكة 
سائؿ مؿء الفراغ و بالتالي يصبح وسيمة لمتسمية الو  ىاعي عامة أحدشبكات التواصؿ االجتمات الصوتية يجعؿ الممفو 
ضاعةو   .الوقت عند البعض منيـ ا 

 

 الترتيب اإلجابة ـ في األسبوععدد األيامتوسط 

 % ؾ

 1 83 166 يومياً 
 3 4.5 9 يوـ واحد في األسبوع

 6 1.5 3 يوماف
 0 3 6 أياـ 3
 5 2 4 أياـ 0
 0 6 12 ياـأ 5

 --- 100 022 المجموع
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 (0جدوؿ )
 يوضح عدد ساعات االستخداـ اليومي لمواقع التواصؿ االجتماعي لدى الشباب الجامعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متقاربة جدًا في أف متوسط استخداـ الشباب الجامعي لمواقع التواصؿ االجتماعي ( 0رقـ )نبلحظ مف الجدوؿ السابؽ 
ساعات يوميًا(  5-0ساعات(، حيث جاء ) 0نسبة االستخداـ اليومي لتمؾ المواقع مابيف )ساعة واحدة إلى أكثر مف 

ساعة( بنسبة  0-1%، ثـ )00ساعات( في المرتبة الثانية بنسبة  3 -0%، يمييا )03في المرتبة األولى بنسبة 
الجدوؿ عف متوسط ساعات استخداـ الشباب  . يشير نتائج ىذا%02وميًا( بنسبة ساعات ي 0ر مف )وأكث%، 01

مف ساعات اليـو  اً كبير  الجامعي لمواقع التواصؿ االجتماعي أف أغمبية عينة الدراسة )مف الذكور واإلناث( يمضي جزءً 
الواجبات  المتطمبات و ف عمى عنيا وتييم أماـ مواقع التواصؿ االجتماعي، بؿ أصبحت عادة يومية اليمكف االستغناء

 في حركة التنمية الشاممة لممجتمع. األساسية اليومية لمفرد كعضو اجتماعي نشط 

مؤشر البد لمواقع التواصؿ االجتماعي االستخداـ المفرط لمشباب الجامعي في المجتمع الكوردي أف  البحثوتظير 
العممية والدراسة لدى الباحثيف  ويراد لو كثير مف المبلحظات الوقوؼ عمى أبعاده ونتائجو السمبية واإليجابية

 .إعبلمية –والمختصيف في المؤسسات التربوية والتعميمية والسيما المختصوف في مجاؿ السوسيو 

 الترتيب اإلجابة يومياً  عدد الساعاتمتوسط 
 % ؾ

 5 7.5 15 أقؿ مف ساعة

 3 21 42 ساعة يومياً  0- 1

 2 22 44 ساعة يومياً  0-3

 1 23 46 ساعة يومياً  0-5

 2 6.5 13 ساعة يومياً  2-0

 0 20 40 ساعات يومياً  0أكثر مف 

 --- 100 200 المجموع
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 (5جدوؿ رقـ )
 يوضح طريقة استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي لدى الشباب الجامعي

 

 

 

 

 

 

اف اغمبية المبحوثيف يستخدموف الياتؼ المحموؿ )موبايؿ( لدخوؿ اإلنترنت واستخداـ ( 5رقـ )يوضح الجدوؿ السابؽ 
%، يمي ذلؾ مف تعتمد عمى الكبيوتر الشخصي والياتؼ 22.5مواقع التواصؿ االجتماعي حيث بمغت نسبتيـ 

داـ مواقع %، والنسبة الضئيمة منيـ يستخدموف فقط الكمبيوتر الشخصي الستخ32.5المحموؿ معًا بنسبة بمغت 
دؿ عمى التطور التكنولوجي المستمر ط مف يعتمد عميو، وىذه المؤشرات ت% فق3حيث بمغت التواصؿ االجتماعي 

لوسائؿ ووسائط االتصاؿ المتعددة الذي نعاصره مع انتشار أجيزة الياتؼ الجواؿ التي تتيح لمستخدمييا تصفح 
أف الفرد في المجتمع المعموماتي وفي  ذه النتائج أيضًا عمىما. وتدؿ ى اإلنترنت بكؿ سيولة وبتكمفة منخفضة نوعاً 

ظؿ تغمغؿ تقنيات االتصاؿ والمعمومات في بنية الحياة االجتماعية اصبح يميؿ إلى نوع مف الخصوصية والفردانية في 
 استخداـ ىذه التقنيات.

 

 

 

 

 

 

 

 الترتيب اإلجابة طريقة االستخداـ
 % ؾ

 3 3 6 مف الكمبيوتر الشخصي

 1 66.5 133 مف الياتؼ الجواؿ

 0 30.5 61 األثناف معاً 

 --- 100 200 المجموع
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 كوردستانأسباب دوافع استخدام مواتقع التواصل االجتماعً لدى طالب جامعات اتقلٌم  -2
 (2جدوؿ رقـ )

 يبيف اسباب تفضيؿ الشباب الجامعي الكوردي لمواقع التواصؿ االجتماعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقـ تظير النتائج المتعمقة ألسباب دوافع الشباب الجامعي الستخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي في الجدوؿ السابؽ 
% مف 03.0الستخداـ تمؾ المواقع حيث جاء بنسبة عمى أف الرغبة في )متابعة األخبار( ىو الدافع األوؿ ( 2)

 الترتيب اإلجابة دوافع االستخداـ
 % ؾ

 2 10.3 56 التعبير عف االراء

 0 18.6 101 أتخمص مف الممؿ وأشغؿ وقت فراغي

 3 4.1 22 لمواكبة التكنولوجيا

 5 11.4 62 اعتدت عمى متابعتيا

 1 23.2 126 متابعة االخبار

 0 5.9 32 الشعور بالوحدة

عرض وجيات نظر متعددة يمكف 
 االستفادة منيا

70 12.9 0 

 3 13.6 74 االلعاب والدرشة مع االصدقاء

 --- 100 543 جممة مف سئموا
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دوافع استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي لدى طبلب اجمالى المبحوثيف، وىذا مؤشر إيجابي إلى حد ما بالنسبة ل
اقميـ كوردستاف حيث تندرج ىذه الفئة إلى الدوافع النفعية مف التعرض لوسائؿ االتصاؿ مف جية، وما توفره  جامعات 

اخبار  رياضة،تصادية، ثقافية، حوادث، نية ومتعددة المجاالت )سياسية، اقىذه المواقع مف نشر معمومات وأخبار آ
( حيث جاءت بنسبة أتخمص مف الممؿ وأشغؿ وقت فراغيمف جية أخرى، أما الدافع الثاني لبلستخداـ فيو )مشاىير( 

لمواقع التواصؿ  مف اجمالي حجـ العينة، وىذه الفئة مف فئات الدوافع الطقوسية لتعرض الشباب الجامعي% 13.2
مف دوف األستفادة منيا، لذلؾ جتماعي حيث تظير أف طبلب الجامعة لدييـ متسع مف الوقت في حياتيـ اليومية اال
الذي يعانوف منو في أوقات فراغيـ، وىذه طروف المجوء إلى استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي لمتخمص مف الممؿ يض

لعاب األدوافع طبلب الجامعة الطقوسية حيث بمغت دافع ) النتيجة تتفؽ مع النسبة التي جاءت في المرتبة الثالثة مف
عرض وجيات نظر متعددة يمكف وجاء في الترتيب الرابع الرغبة في )%. 13.2( بنسبة صدقاءاألوالدرشة مع 
% ويرجع ذلؾ إلى ما توفره ىذه المواقع مف حرية وديمقراطية في تبادؿ األفكار والتعبير 10.2( بنسبة االستفادة منيا

اآلراء وىذا ما ال يتوفر في الوسائؿ اإلعبلمية األخرى في المجتمع. أما الدافع الخامس الستخداـ الشباب لمواقع  عف
% في الترتيب الخامس، وىي مف الدوافع 11.0فيو )االعتياد عمى المتابعة( حيث بمغت نسبتو التواصؿ االجتماعي 

في المرتبة السادسة بنسبة )التعبير عف االراء(  وبمغت دافعتصاؿ. الطقوسية الناتجة مف تعرض المتمقي لوسائؿ اال
وىو مؤشر عمى  % مف الدوافع النفعية الناتجة مف استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي لدى الشباب الجامعي12.3

ار وجود مساحة واسعة مف الحرية ليدلي الفرد مف غير قيود بتدويف آرائو والتعبير عف وجية نظره في أي موضوع تث
 عمى صفحات تمؾ المواقع.

% لكؿ 0.1% و 5.2في المراتب األخيرة بنسبة  و )مواكبة التكنولوجيا( فقد جاءا( الشعور بالوحدةأما الدافعاف )
منيما. وىذا المؤشر الضئيؿ مف النسبة دليؿ عمى أف معظـ طبلب الجامعات يحرصوف عمى مواكبة كؿ جديد 

ط ىذه النتيجة مع نظرية انتشار المستحدثات حيث صنؼ العالـ " يمكف ربقدـ التقني والتكنولوجي، و وخاصة الت
وتتميز تمؾ  (1)روجرز" فئات المتبنيف لممستحدث الجديد ومنيـ المبتكروف وىـ أولئؾ الذيف يتوقوف إلى األفكار الجديدة

 لجامعات مف ىذه الفئة.الدافع بدرجة عالية مف التعميـ واالنفتاح عمى الثقافات العالمية ويمكف اعتبار طبلب ا

 
 

 

 

 

 

                                                                                                     

 .103( ص0220، 0الفكر العربي، ط)القاىرة: دار ، االعبلـ والتنميةعاطؼ عبد عدلي،  (1)
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 تأثٌرات استخدام شبكات التواصل االجتماعً على القٌم االجتماعٌة. -3
 (0جدوؿ رقـ )

 اإلجتماعية )اإليجابية( عمى المواقع االجتماعيةعمى القيـ الشباب الجامعي مدى شدة موافقة  بيفي

 العبارات ت
 موافق

% 

 محايد

% 

 معارض

% 

الوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 الوزف

 النسبي
 درجة اآلثار

ةمتوسط 67 87391 1.9900 37.5 24 38.5 المواقع االجتماعية تيتـ بمتابعة ىمـو المواطف 1  

ةمتوسط 65 85241 2.0450 38.5 27.5 34 المواقع االجتماعية تدعو إلى العطؼ والتسامح  2  

 ةكبير  70 85654 1.9000 32 26 42 المواقع االجتماعية تدعو إلى الحب واإليماف بالصداقة 3

ةضعيف 51 77596 2.4700 64.5 18 17.5 تراعي العادات والتقاليد السائدة في المجتمع الكوردي  4  

ةكبير  69.8 83031 1.9050 30 30.5 39.5 تواكب األحداث الجارية في المجتمع الكوردي 5  

جداً  ةكبير  80 81504 1.5950 21.5 17.5 61.5 تدعو إلى الديموقراطية وحرية التعبير 2  

ةمتوسط 61.5 83934 2.1550 44 27.5 28.5 تركز عمى سيادة القانوف واحترامو 0  

ةضعيف 58.5 76676 2.2450 44.5 35.5 20 تؤكد عمى احتراـ الموارد وثروة الفرد والمجتمع 3  

ةضعيف 58.5 80512 1.3600 47.5 29.5 23 تؤكد عمى اإلدخار وترشيد االستيبلؾ.  2  

1

2 

 88.5 64223 1.3600 9 18 73.5 تعمؿ عمى تشجيع االعماؿ الخيرية في المجتمع  
جداً  ةكبير   

1

1 

 74.8 83574 1.7550 25.5 24.5 50 تعمؿ عمى إبراز القيـ الجمالية في المواقع السياحية 
ةكبير   

ةكبير  75 79414 1.7500 22 31 47 تعمؿ عمى غرس مبدأ الحوار مع اآلخريف. 1  
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0 

1

3 

 35.6 77466 2.2700 47 33 20 تعمؿ عمى تنمية الطاقات اإلبداعية عند الشباب 
 جدا ةضعيف

1

0 

 75.5 81738 1.7350 23.5 26.5 50 يؿ دور المرأة في المجتمع الكورديتعمؿ عمى تفع 
ةكبير   

1

5 

 86814 2.0100 38 20 37 تعزز انتشار واحتراـ حقوؽ االنساف 
ةمتوسط 63  

طبلب الجامعاتية لمواقع التواصؿ االجتماعي عمى النسبي لآلثار اإليجابية لمقيـ االجتماع معدؿ الوزف  متوسطة 66.2 

 

جتماعية مف وجية القيـ اال(، أف درجة آثار استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي عمى 0)رقـ يتضح مف خبلؿ الجدوؿ 
التي يتمثؿ في طبلب جامعات اقميـ كوردستاف، تبعًا لمجاؿ اآلثار االيجابية لمواقع التواصؿ  نظر عينة البحث

تدعو إلى أف مواقع التواصؿ االجتماعي ( والتي يتمثبلف في )  12، 2)  ، جاءت )كبيرة جدًا( عمى الفقرتيفاالجتماعي
( حيث تراوحت الوزف النسبي الستجابة في المجتمعتعمؿ عمى تشجيع االعماؿ الخيرية ( و )الديموقراطية وحرية التعبير

وىذا مؤشر إيجابي لمواقع %، 33.5 -% 32المبحوثيف عمى ىذه الفقرات ما بيف )أوافؽ، محايد، معارض( مف 
مف وجية نظر طبلب الجامعات حيث يتيح ليـ مساحة واسعة مف الحرية والديموقراطية ويخمؽ التواصؿ االجتماعي 
تعبير عف آرائيـ ومشاركتيـ السياسية واإلجتماعية في المجتمع. وكانت درجة اآلثار تبعًا لمجاؿ جيؿ منفتح يسعى لم

حيث تراوحت الوزف النسبي الستجابة المبحوثيف عمى ( 10، 10، 11، 5، 3 اآلثار اإليجابية )كبيرة( عمى الفقرات )
قيـ ويتمثؿ تمؾ اآلثار االيجابية في %، 05.5 -% 22.3ىذه الفقرات ما بيف )أوافؽ، محايد، معارض( مف 

، 0، 0، 1اقتصادية، سياسية، واجتماعية. وكانت درجة اآلثار تبعًا لمجاؿ اآلثار االيجابية )متوسطة( عمى الفقرات ) 
( حيث تراوحت الوزف النسبي الستجابة المبحوثيف عمى ىذه الفقرات ما بيف )أوافؽ، محايد، معارض( مف  15

( حيث  2، 3، 0درجة اآلثار تبعًا لمجاؿ اآلثار االيجابية )ضعيفة( فقد كانت عمى الفقرات ) %. أما 20 -% 21.5
%، 53.5 -% 51تراوحت الوزف النسبي الستجابة المبحوثيف عمى ىذه الفقرات ما بيف )أوافؽ، محايد، معارض( مف 

ال تمبي حاجات التواصؿ االجتماعي  المتمثمة أكثر في قيـ اقتصادية حيث يبلحظ الشباب الجامعي أف مضاميف مواقع
اقتصادية مجتمعية وتخمو مف ارشادات توعوية خاصة باإلدخار االقتصادي وىدر إرادات المجتمع. والفقرة األخيرة التي 
نالت بدرجة آثار )ضعيفة جدًا( تبعًا لآلثار االيجابية لمواقع التواصؿ االجتماعي عمى القيـ االجتماعية لدى الشباب 

تعمؿ عمى تنمية الطاقات اإلبداعية عند ( مفادىا ) أف مضاميف مواقع التواصؿ االجتماعي 13تمثمت في الفقرة )  الجامعي
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وىذا ربما يعود إلى أف المبحوثيف يميموف إلى %، 35.2حيث تراوحت وزنيا النسبي وفؽ استجابة المبحوثيف ( الشباب
مف استخداميا لغايات عممية أكاديمية، وبطبيعة الحاؿ أف ىذه  استخداـ ىذه المواقع لغايات اجتماعية وترفييية أكثر

 المواقع ال تسمح باإلثراء العممي األكاديمي ألنو تخدـ التواصؿ االجتماعي والتبادؿ الثقافي.

أما الدرجة الكمية لآلثار اإليجابية لمقيـ االجتماعية لمواقع التواصؿ االجتماعي عمى طبلب جامعات اقميـ كوردستاف 
الوزف النسبي الكمي الستجابة المبحوثيف عمى جميع فقرات ىذا المجاؿ  متوسطة(، حيث بمغت قيمة معدؿفقد كانت )

ونستنتج مف ىذه النتيجة الكمية، أف استخدـ مواقع التواصؿ االجتماعي لدى طبلب جامعات اقميـ كوردستاف  %.22.0
 االجتماعية مف وجية نظر الشباب الجامعي.عمى منظومة القيـ ليا تأثير إيجابي )متوسط( 

 

 

 

 (3جدوؿ رقـ )

 ( عمى المواقع االجتماعيةالسموكيات اإلجتماعية )السمبيةعمى الشباب الجامعي مدى شدة موافقة  بيفي

 العبارات ت
 موافق

% 

 محايد

% 

 معارض

% 

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الوزف

نسبيال  
درجة 

 اآلثار

 كبيرة 78 79317 1.6550 20 25.5 54.5 االجتماعية تدعو إلى النصب واالحتياؿالمواقع  1

 كبيرة 77 76728 1.6850 18.5 31.5 50 مغربتماعية تركز عمى التقميد الخاطئ لالمواقع االج 2

 متوسطة 67.2 79873 1.9850 31 36.5 32.5 المواقع االجتماعية تؤكد عمى استخداـ العنؼ 3

 كبيرة 71.6 79414 1.8500 25 35 40 عمى ضعؼ الروابط األسرية تركزالمواقع  4

 متوسطة 61.2 72830 2.1650 36 44.5 19.5 المواقع االجتماعية تدعو إلى تعدد الزوجات 5

 متوسطة 63.8 78156 2.0850 35 38.5 26.5 المواقع االجتماعية تدعو إلى الكسب غير المشروع 6

 كبيرة 79.6 77518 1.6100 18 25 57 تدعو إلى التيافت عمى المنتجات األجنبية المواقع  7

 كبيرة 79.6 78184 1.6100 18.5 24 57.5 تدعو إلى عدـ تقدير قيمة الوقت المواقع  3
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 متوسطة 65.3 77550 2.0400 32 40 28 المواقع االجتماعية تدعو إلى الجشع واالستغبلؿ 2

 متوسطة 68.5 81566 1.9450 30.5 33.5 36 تدعو إلى عدـ الشعور باالنتماء المواقع االجتماعية 12

 كبيرة 70.3 74880 1.8900 23 43 34 تدعو إلى الصراع الطبقي وااليدولوجي المواقع 11

 متوسطة 65.8 84138 2.0250 36.5 29.5 34 تدعو إلى عدـ سيادة واحتراـ القانوف المواقع 10

 متوسطة 62.3 79767 2.1300 39 35 26 تدعو إلى الدكتاتورية وكبت اآلراء المواقع 13

 متوسطة 64.8 78987 2.0650 34.5 37.5 28 المواقع االجتماعية تدعو إلى الدعوة لمعدواف 10

طبلب الجامعاتلوزف النسبي آلثار السموكيات السمبية لمواقع التواصؿ االجتماعي عمى معدؿ ا  
 كبيرة 70

 

بية مف السماالجتماعية ( أف آثار استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي عمى السموكيات 3)رقـ يتضح مف خبلؿ الجدوؿ 
، 3، 0، 0، 0، 1وجية نظر طبلب جامعات اقميـ كوردستاف، تبعًا لمجاؿ تمؾ اآلثار كانت )كبيرة( عمى الفقرات )

( حيث تراوحت األوزاف النسبية إلستجابة المبحوثيف عمى ىذه الفقرات ما بيف )أوافؽ، محايد، معارض( مف 11
ف في ( المتمثمتي3، 0عمى العبارتيف )ف يوافقوف تبيف مف ىذا المؤشر أف اغمب المبحوثي%، 02.2 -% 02.3

)المواقع  االجتماعية تدعو إلى التيافت عمى المنتجات األجنبية( و )المواقع االجتماعية تدعو إلى الجشع واالستغبلؿ( 
اقع فقد حصمتا عمى أعمى وزف نسبي و متساوي مف اجمالي العبارات المتعمقة بالسموكيات االجتماعية السمبية عمى مو 

أف ىذه المواقع تعتمد عمى الدعاية واإلعبلف عمى السمبي %(، وتدؿ ىذا المؤشر 02.2التواصؿ االجتماعي بمغت )
لممنتجات األجنبية بشكؿ مفرط وتيميش المنتجات المحمية كطريقة لجذب المستخدميف، وباألحرى تؤدي كثرة ىذه 

ووكبلء اإلعبلنات التي تييمف عمى مساحة كبيرة مف اإلعبلنات إلى االستغبلؿ والجشع مف قبؿ أصحاب الشركات 
. في الترويج واإلعبلف لمسمع والمنتجات األجنبية المختمفة اً كبير  اً مواقع التواصؿ االجتماعي، فالشبكات تمعب دور 

 ،12، 2، 2، 5، 3وكانت درجة اآلثار تبعًا لمجاؿ آثار السموكيات اإلجتماعية السمبية )متوسطة( عمى الفقرات ) 
( حيث تراوحت األوزاف النسبية الستجابة المبحوثيف عمى ىذه الفقرات ما بيف )أوافؽ، محايد، معارض(  10، 13، 10
لممنظومة الخاصة بالسموكيات السمبية ( 3الجدوؿ )في أي مف العبارات  ولـ تحظ %.23.5 -% 21.0مف 

لمسموكيات االجتماعية لمواقع التواصؿ االجتماعي عمى أما الدرجة الكمية لآلثار السمبية  آثار )ضعيفة(.االجتماعية ب
طبلب جامعات اقميـ كوردستاف فقد كانت )كبيرة(، حيث بمغت قيمة معدؿ الوزف النسبي الكمي الستجابة المبحوثيف 

ـ مواقع التواصؿ االجتماعي لدى ا%. ونستنتج مف ىذه النتيجة الكمية، أف استخد02عمى جميع فقرات ىذا المجاؿ 
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ب جامعات اقميـ كوردستاف ليا تأثير سمبي )كبير( عمى منظومة القيـ االجتماعية مف وجية نظر الشباب طبل
 الجامعي.

 (2جدوؿ رقـ )
 يبيف العبلقة بيف التأثيرات )اإليجابية و السمبية( لمواقع التواصؿ اإلجتماعي لدى الشباب الجامعي وفقًا لمنوع

)الذكور عدـ وجود عبلقة ارتباطية دالة احصائيًا بيف طبلب الجامعة ( 2رقـ )نبلحظ مف بيانات الجدوؿ السابؽ  
مستوى الداللة المحسوب حوؿ نظرتيـ إلى التأثيرات اإليجابية لمواقع التواصؿ االجتماعي، حيث بمغت واإلناث( 

مشتركة بيف وجية نظر  ( أي أف ىناؾ2.25) بحثلم ة(، وىذه القيمة أكبر مف قيمة مستوى الداللة المحدد2.302)
ـ االجتماعية في المجتمع حوؿ إيجابيات مواقع التواصؿ االجتماعي عمى القي يفالشباب الجامعيمف ناث اإلالذكور و 
أثيرات السمبية لمواقع التواصؿ االجتماعية عمى طبلب الجامعة وفقًا لمتغير النوع، فقد . أما بالنسبة لمجاؿ التالكوردي

( وىذه القيمة أقؿ مف قيمة مستوى الداللة المحدد لمدراسة 2.23بمغت قيمة مستوى الداللة المحسوب مف العينة )

بيف طبلب الجامعة وفقًا لمنوع حوؿ نظرتيـ لمتاثيرات السمبية التي  (، أي أف ىناؾ عبلقة ارتباطية دالة احصائياً 2.25)
تحصؿ نتيجة الستخداـ مواقع تواصؿ االجتماعي، والعبلقة قوية جدًا لصالح )الذكور( حيث بمغت اجمالي موافقتـ 

، وىذه النتيجة ( مف حجـ عينة )اإلناث( عمى العبارات السمبية52مبحوثًا، بيف وافقت )( 20عمى العبارات السمبية )
مواقع يحتوييا  ر إدراكًا بالمضاميف السمبية التيأكث تخداميـ المتزايد مقارنة باالناثتدؿ عمى أف الذكور نتيجة الس

 التواصؿ االجتماعي.

 (12جدوؿ رقـ )
 لمتخصصيبيف العبلقة بيف التأثيرات )اإليجابية و السمبية( لمواقع التواصؿ اإلجتماعي لدى الشباب الجامعي وفقًا 

 النوع         
 اآلثار

 الداللة Tقيمة  أنثى ذكر
 اجمالي معارض محايد موافؽ اجمالي معارض محايد موافؽ

 840. 202.- 123 2 02 00 20 2 12 00 اآلثار اإليجابية

 003. 3.011- 103 27 26 50 97 10 23 64 اآلثار السمبية

 الداللة Tقيمة  تطبيقيةالعمـو ال نسانيةاالعمـو ال النوع            
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وفقًا طبلب الجامعة قة ارتباطية دالة احصائيًا بيف عدـ وجود عبل( 12رقـ )نبلحظ مف بيانات الجدوؿ السابؽ 
حيث بمغت مستوى الداللة لمواقع التواصؿ االجتماعي، والسمبية متأثيرات اإليجابية لحوؿ نظرتيـ لتخصصيـ العممي 

أكبر مف قيمة مستوى الداللة  تافالقيموىذه  ( لمتأثيرات السمبية،2.202لمتأثيرات االيجابية، و ) (2.322المحسوب )
مشباب التخصصات العممية )النسانية والتطبيقية( لعامة مشتركة بيف نظرة ( أي أف ىناؾ 2.25لمدراسة ) ةالمحدد

. ـ االجتماعية في المجتمع الكورديالقي منظومة مواقع التواصؿ االجتماعي عمىبيات و سمالجامعي حوؿ إيجابيات 
فاعؿ ومؤثر في تحديث إدراؾ وىذه النتيجة تدؿ عمى أف متغير التخصص العممي لمشباب الجامعي ليس بمتغير 

عي وتاثيراتو عمى القيـ واىتماـ المبحوثيف حوؿ تطمعاتيـ و نظراتيـ المختمفة عند استخداـ مواقع التواصؿ االجتما
 االجتماعية االيجابية و السموكيات السمبية االجتماعية.

 
 
 
 
 

 :أهم نتائج البحث
 :ىـ نتائجويجري عرض أ ر المحدد ألىداؼ وتساؤالت البحثضمف اإلطا

الموقع األلكتروني استخداـ أف أعمى نسبة مف طبلب جامعات اقميـ كوردستاف يفضموف  كشفت البحث -1
% مف اجمالي العينة، ثـ الموقع )يوتيوب( بنسبة 50.3االجتماعي )فيس بوؾ(، حيث بمغت نسبة تفضيمو 

31.% 
كؿ أياـ االسبوع أف غالبية طبلب الجامعات يستخدموف مواقع التواصؿ االجتماعي  أظيرت نتائج البحث  -0

 %. 2أياـ بنسبة  5%، ثـ يميو 33بنسبة 
ساعة  5-0طبلب الجامعات يستخدموف مواقع التواصؿ االجتماعي  أف معظـ عمى لبحثأوضحت نتائج ا -3

% مف طبلب 02%، ويستخدـ 00ساعات يوميًا بنسبة  3-0يمييا  ،%03، حيث بمغت نسبتيـ يومياً 
 ساعات يوميًا. 0الجامعات مواقع التواصؿ االجتماعي أكثر مف 

 اجمالي معارض محايد موافؽ اجمالي معارض محايد موافؽ اآلثار    

 369. 901. 108 9 17 82 91 9 19 63 اآلثار اإليجابية

 670. 426.- 108 21 26 61 91 15 23 53 اآلثار السمبية
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أف غالبية طبلب الجامعات يفضموف دخوؿ مواقع التواصؿ االجتماعي عف طريؽ  أظيرت نتائج البحث -0
%، ثـ التفضيؿ عمى )الكومبيوتر الشخصي و والياتؼ الجواؿ 22.5)الياتؼ الجواؿ(، حيث بمغت نسبتيـ 

 %.32.5معًا( بنسبة 
صؿ االجتماعي يفضموف استخداـ مواقع التواطبلب جامعات اقميـ كوردستاف  أف معظـ دلت نتائج البحث -5

%، ثـ بدافع طقوسي الذي يتمثبلف في )التخمص 03.0بنسبة متابعة األخبار(  ) بدافع نفعي والذي يتمثؿ في
 %.13.2( بنسبة االلعاب والدرشة مع االصدقاء)% و 13.2مف الممؿ وانشغاؿ وقت الفراغ( بنسبة 

لمواقع التواصؿ االجتماعي عمى طبلب  الدرجة الكمية لآلثار اإليجابية لمقيـ االجتماعيةأف  أكدت البحث -2
جامعات اقميـ كوردستاف كانت ذات تأثير)متوسط(، حيث بمغت قيمة معدؿ الوزف النسبي الكمي الستجابة 

 %.22.0المبحوثيف عمى جميع فقرات ىذا المجاؿ 
عي عمى طبلب الدرجة الكمية لآلثار السمبية لمسموكيات االجتماعية لمواقع التواصؿ االجتماأف  أكدت البحث -0

جامعات اقميـ كوردستاف كانت ذات تأثير)كبير(، حيث بمغت قيمة معدؿ الوزف النسبي الكمي الستجابة 
 %.02المبحوثيف عمى جميع فقرات ىذا المجاؿ 

بعدـ وجود عبلقة ارتباطية دالة احصائيًا بيف طبلب جامعات اقميـ كوردستاف وفقًا لمنوع حوؿ  أوضحت البحث -3
(، بينما ظيرت النتائج 2.302حيث بمغت الداللة المحسوبة )جابية لمواقع التواصؿ االجتماعي التأثيرات اإلي

التأثيرات السمبية لتمؾ المواقع وفقًا لمنوع، حيث بمغت الداللة  ؿوجود عبلقة ارتباطية قوية بيف المبحوثيف حو 
 (.2.23المحسبوبة )

بعدـ وجود عبلقة ارتباطية دالة احصائيًا بيف طبلب جامعات اقميـ كوردستاف وفقًا لمتخصص  أوضحت البحث -2
العممي حوؿ التأثيرات اإليجابية والسمبية معًا لمواقع التواصؿ االجتماعي حيث بمغت الداللة المحسوبة لكؿ 

 (.2.202( و )2.322منيما )
 :توصٌات البحث

 توصي الباحثاف بما يمي: بحثإلييا الالنتائج التي توصمت استنادًا إلى 

 التواصؿ االجتماعي وتأثيراتيا عمىالدراسات عف استخداـ مواقع البحوث و اجراء المزيد مف توصي الباحثاف ب -1
بشكؿ أمثؿ ألف نتائج منظومة القيـ االجتماعية المختمفة في المجتمع الكوردي، لكي تكوف النتائج قابمة لمتعميـ 

 ضمف عينة البحث وىـ طبلب جامعات اقميـ كوردستاف.محدودة ىذا البحث 
دعوة الجيات الرسمية، ومنظمات المجتمع المدني، والجيات المختصة بالتعميـ وحماية توصي الباحثاف ب -0

ة كالشباب، بقياميـ بدور فعاؿ تجاه توعية طبلب الجامعات واألسر مف مخاطر االستخداـ السيئ لشب
 اإلنترنت.
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مؿ عمى توظيؼ تكنولوجيا االتصاالت الحديثة في عمميتي التعميـ والتعمـ، والتفاعؿ العتوصي الباحثاف ب -3
 .وكفاءتيا العممية التعميمة ابية عديدة تزيد مف فاعميةلؤلخذ بنظر االعتبار آثار إيجالتعميمي، والبحث العممي، 

 

 :مراجع الدراسة

 العربٌة: الكتبأوالً: 

 ة(". )األردف: عماف، دار الثقافاإلجتماعىعمـ النفس "(، 0220، )جودت جابر -1

دار غريب لمطباعة . )القاىرة:سيكولوجية المجارة، الضغوط االجتماعية تغير القيـ (،1223، )حسف عمي حسف  -0
 (والنشر والتوزيع

، )األردف: صراع القيـ بيف الغرب واإلسبلـأتوؿ، كيفف جيو، ترجمة ىبة الباشا، (، 0212)رضواف زيادة،   -3
 (.دار الفكر لمتوزيع، عماف

 (.الفضاء األلكتروني القاىرة: المركز العربي ألبحاث الديمقراطية الرقمية،(، 0222)عادؿ عبدالصادؽ،   -0

 (.0)القاىرة: دار الفكر العربي، ط( 0220)، االعبلـ والتنميةعاطؼ عبد عدلي،   -5

 (.،األردف1ؿ لمنشر، ط،دار وائااللكترونيةاإلعبلـ الجديد و الصحافة (، 0211)عبد الرزاؽ محمد الدليمي،   -2

 (.)القاىرة: عالـ الكتب، اإلعبلـ وقضايا التنمية(، 0220، )عمي عجوة -0

 (.ط-عرفة، )الكويت، ب، عالـ المعمـ االجتماع اآللي(، 0223)عمي محمد رحومة،   -3

ربي لمنشر )القاىرة: دار الع، أثر القنوات الفضائية عمى القيـ األسرية(، 0222)، محمد عبدالبديع السيد -2
 (.والتوزيع

عية، كمية اآلداب، قسـ الدراسات االجتما ". ) السعودية:أسس الخدمة االجتماعية(، 0223، )ىند الميزر -12
 (جامعة الممؾ سعود

 ثانٌاً: الدراسات والبحوث العربٌة المنشورة:

لدى عينة مف أطفاؿ المدرسة "تنمية بعض القيـ االجتماعية (،0222)أماني عبد المقصود عبد الوىاب -11
 (10ـ،مجمة دراسات الطفولة، االبتدائية". )القاىرة:جامعة عيف شمس،معيد الدراسات العميا لمطفولة

)القاىرة: مجمة اإلذاعات العربية، التمفزة والشباب والتنشئة تواصؿ أـ تنافس،  (،0220، )عبد المنصؼ وناس -12
 (0العدد
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مجمة نترنت وتاثيره عمى العبلقات االجتماعية لدى الشباب الجامعي، استخداـ اإل(، 0220)فايز المجالي،  -13
 (.0 (، العدد13، المجمد)المنارة لمبحوث والدراسات

( SMSاستخدامات الشباب الجامعي لمواقع التواصؿ االجتماعي )(، 0212)محمد محفوظ الزىري،  -14
)جامعة القاىرة: كمية  لبحوث اإلعبلـ المجمة المصريةواالشباعات المتحققة وانعكاساتيا عمى سموكياتيـ، 

 (.50 اإلعبلـ، العدد
 ثالثاً:الدراسات والبحوث العربٌة غٌر المنشورة:

، رسالة أثر استخداـ شبكات التواصؿ اإللكترونية عمى العبلقات االجتماعية(، 0210)حناف الشيري،  -15
 (اآلداب والعمـو االنسانيةكمية ، جامعة الممؾ عبدالعزيز :)السعوديةغير المنشورة ماجستير

دراسة تأثير المسمسبلت المدبمجة عمى منظومة القيـ االجتماعية لدى الشباب، (، 0210)ىزار محمد جبلؿ،  -12
 (والدراسات اإلعبلمية معيد البحوث والدراسات العربية، قسـ البحوث)، دكتورا غير منشورة
 رابعاً: المؤتمرات العلمٌة:

المؤتمر شبكات التواصؿ االجتماعي وثثقافة العنؼ لدى الشباب الجامعي، (، 0212)ايياب حمدي جمعة،  -10
 (.مايو 0-3ة اإلعبلـ، )اإلعبلـ وثقافة العنؼ( )جامعة القاىرة: كمي العممي الدولي الثاني والعشروف

 المؤتمر الدولياالنعكاسات االجتماعية لئلنترنت كأحد أشكاؿ التكنولوجيا الرقمية، (، 0210)وفاء حافظ،  -11
 (.الخدمة االجتماعية)مصر: جامعة حمواف، كمية  الخامس والعشروف

 

 :خامساً: االبحاث والدراسات األجنبٌة المنشورة فً الدورٌات العلمٌة

19- Alexandru Balog, Vincentas Lamanauskas and viol Slekiene, Social on face book, 

Montana state university, Mar, vol, 34, issue 1, p20-30.18p. 2015. 

20- Gill, jeewanjlt, 2014, Face book, Twitter and Mead: investigating social 
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