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بالسموك الديني واالجتماعي  استخدام وسائل تكنولوجيا االتصال وعالقتو
 لدى طالبات الجامعة

 ممخص الدراسة
تمثمػػػػت أىػػػػداؼ الدراسػػػػة فػػػػي التعػػػػرؼ عمػػػػا طبيعػػػػة الع قػػػػة بػػػػيف اسػػػػت داـ وسػػػػائؿ 

القنوات الفضائية(،  -اإلنترنت  –تكنولوجيا االتصاؿ بمحاوره الث ثة )الياتؼ المحموؿ 
اآلداب  –المعػام ت  -واالجتماعي بأبعاده الث ثة )العبادات والقػيـوبيف السموؾ الديني 

العامػػػة(، وبػػػػيف بعػػػػض متويػػػػرات المسػػػػتو  االجتمػػػاعي االقتصػػػػاد  ل سػػػػرة )عػػػػدد أفػػػػراد 
األسرة، سف الطالبة، مدة زواج الوالديف، سف األب، سف األـ، المستو  التعميمػي لػ ب، 

ل سػػرة، مػػد  م ػػاركة األـ فػػي اإلنفػػاؽ  المسػػتو  التعميمػػي لػػ ـ، فئػػات الػػد ؿ ال ػػير 
عمػػا األسػػرة، عػػدد سػػاعات اسػػت داـ الطالبػػة لسنترنػػت، عػػدد سػػاعات اسػػت داـ الطالبػػة 
لمياتؼ المحموؿ، عدد ساعات م اىدة الطالبة لمقنوات الفضائية، عدد سػنوات اسػت داـ 

م ػاىدة  الطالبة لسنترنت، عدد سنوات اسػت داـ الطالبػة لميػاتؼ المحمػوؿ، عػدد سػنوات
 -الطالبة لمقنوات الفضائية(، دراسة الفروؽ بيف طالبات الجامعػة )الريفيػات والحضػريات

الت صصات النظرية والعممية( في كؿ مف است داـ وسائؿ تكنولوجيػا االتصػاؿ بمحػاوره 
 0الث ثة، والسموؾ الديني واالجتماعي بأبعاده الث ثة
حميمػي، حيػث تػـ إعػداد وتقنػيف اسػتبياف واتبعػت الدراسػة الحاليػة المػنيو الوصػفي الت

عف است داـ وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ، واستبياف عف السموؾ الديني واالجتماعي، وتػـ 
تطبيػؽ االسػػتبياف عمػػا عينػػة مػف طالبػػات الجامعػػة تػػـ ا تيارىػا بطريقػػة صػػدفية  رضػػية 

كفػػر طالبػة جامعيػة مػف جامعػػات حكوميػة )المنوفيػة، وطنطػا، وبنيػا، و  763مكونػة مػف 
ال يخ(، و اصة )جامعة ال ػريؼ بكفػر ال ػيخ، وجامعػة السػادس مػف أكتػوبر(، وجامعػة 

مدينػة نصػر( مقيمػات فػػي الريػؼ والحضػر ومػف مسػتويات اجتماعيػػة  –األزىػر بػػ)طنطا 
 واقتصادية م تمفة.

وأوضحت النتائو وجود ع قة ارتباطية موجبة دالة إحصائًيا عند مستو  داللة 
( بيف است داـ وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ ككؿ، والسموؾ الديني واالجتماعي 0001)

ككؿ. وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات طالبات الجامعة 
لوجيا االتصاؿ ككؿ، بينما توجد فروؽ الريفيات والحضريات في است داـ وسائؿ تكنو 
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ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات طالبات الجامعة الريفيات والحضريات في 
لصالح الطالبات الريفيات.  00001السموؾ الديني واالجتماعي ككؿ عند مستو  داللة 

 وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طالبات الجامعات النظرية والعممية في
 .است داـ وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ ككؿ

وقدمت الدراسة مجموعة مف التوصيات كاف مف أىميا عقد دورات تدريبية لطالبات 
حوؿ است داـ وسائؿ تكنولوجيا  الجامعة مف قبؿ مراكز ال دمة العامة في الجامعات

لجامعة مف االتصاؿ والتأثيرات اإليجابية والسمبية ليا، تقديـ برامو توعوية لطالبات ا
  ؿ وسائؿ اإلع ـ المقروءة والمسموعة والمرئية تسيـ في حثيف عما اتباع المعايير 
االجتماعية عما أف يقوـ مت صصوف في مجاؿ عمـ االجتماع بتقديـ تمؾ البرامو مما 

 يكوف لو أكبر األثر في دعـ واستقرار المجتمع. 
ـــة ـــات المفتاحي تكنولوجيػػػا االتصػػػاؿ، اسػػػت داـ تكنولوجيػػػا االتصػػػاؿ، وسػػػائؿ :  الكمم

 .وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ، السموؾ الديني، السموؾ االجتماعي
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Using the means of communication technology and its relation 

to the religious and social behavior of university students 

Study Summary 
 The objectives of the study were to identify the nature of 

the relationship between the use of means of communication 

technology in its three axes (mobile phone - the Internet - satellite 

channels), and between religious and social behavior in its three 

dimensions (worship and values - transactions - public morals), 

and between some variables of the socioeconomic level of the 

family. (The number of family members, the age of the student, 

the duration of the parents ’marriage, the age of the father, the age 

of the mother, the educational level of the father, the educational 

level of the mother, the categories of the monthly income of the 

family, the extent of the mother’s participation in spending on the 

family, the number of hours the student uses the Internet, the 

number of hours the student uses the phone Mobile phones, the 

number of hours the student watches satellite channels, the 

number of years the student uses the Internet, the number of years 

the student uses the mobile phone, the number of years the student 

watches satellite channels), Study the differences between 

university students (rural and urban - theoretical and practical 

disciplines) in each of the use of means of communication 

technology in its three axes, and religious and social behavior in 

its three dimensions. 

 The current study followed the descriptive and analytical 

approach, whereby a questionnaire was prepared and codified on 

the use of means of communication technology, and a 

questionnaire on religious and social behavior, and the 

questionnaire was applied to a sample of university students 

chosen in a random and purposive manner made up of 763 female 

students from public universities (Menoufia, Tanta, Banha and 

Kafr El-Sheikh), especially (Sharif University in Kafr El-Sheikh, 

and Sixth of October University), and Al-Azhar University in 

(Tanta - Nasr City) residing in the countryside and urban areas of 

various social and economic levels. 

 The results showed the existence of a positive statistically 

significant correlation at a significance level (0.01) between the 

use of means of communication technology as a whole, and 
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religious and social behavior as a whole. There are no statistically 

significant differences between the mean scores of rural and urban 

university students in the use of communication technology as a 

whole, while there are statistically significant differences between 

the mean scores of rural and urban university students in religious 

and social behavior as a whole at a significance level of 0.001 in 

favor of rural female students.  

The study presented a set of recommendations, the most important 

of which was holding training courses for university students by 

public service centers in universities on the use of means of 

communication technology and the positive and negative effects 

thereof, providing awareness programs for university students 

through print, audio and visual media that contribute to urging 

them to follow social standards on That specialists in the field of 

sociology provide these programs, which would have the greatest 

impact on the support and stability of society. 

Keywords: Communication technology, means of communication 

technology, the use of means of communication technology, 

religious behavior, social behavior. 

. 
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 مقدمة ومشكمة الدراسة 
 

ي ػػيد المجتمػػع العػػالمي منػػذ العقػػود الث ثػػة األ يػػرة مػػف القػػرف الع ػػريف مرحمػػة 
فريػػػدة مػػػف مراحػػػؿ تػػػدفؽ المعمومػػػات بأ ػػػكاليا العديػػػدة سػػػواء المقػػػروءة أو المسػػػموعة أو 

لمرئيػػػػػػة عػػػػػػف طريػػػػػػؽ أدوات تكنولوجيػػػػػػة واتصػػػػػػالية أبرزىػػػػػػا القنػػػػػػوات الفضػػػػػػائية و ػػػػػػبكة ا
 (.1:2013المعمومات الدولية واليواتؼ المحمولة )عبد القادر،

ولمتطور العممي والتكنولوجي المت حؽ والمتصاعد دور كبير في عممية التحوؿ 
ش بيػػا األفػػراد وكػػذلؾ الػػديمقراطي حيػػث إنػػو أحػػدث توييػػًرا واضػػًحا فػػي الطريقػػة التػػي يعػػي

الطػػػػػػػػرؽ والوسػػػػػػػػائؿ التػػػػػػػػي يعبػػػػػػػػروف بيػػػػػػػػا عػػػػػػػػف أفكػػػػػػػػارىـ ووجيػػػػػػػػات نظػػػػػػػػرىـ ) ػػػػػػػػمس 
 (.15:2013الديف،

(، فمػـ 35: 2018ويعد اإلنترنت أحد وسائؿ التكنولوجيا الحديثة )عبػد الػرحمف،
تنؿ وسيمة مف وسائؿ نقػؿ ون ػر المعمومػات فػي تػاريخ الب ػرية مػا نالتػو  ػبكة اإلنترنػت 

االنت ػػػار والقبػػػوؿ بػػػيف األفػػػراد بم تمػػػؼ لوػػػاتيـ وجنسػػػياتيـ، وتوجيػػػاتيـ، مػػػف سػػػرعة فػػػي 
وأعمارىـ عما مستو  العالـ حيػث تتميػز بتنػوع مادتيػا وكثػرة مواقعيػا وتوموػؿ ن ػاطاتيا 

 (.40:2008في كافة نواحي الحياة، وقياميا بكافة الوظائؼ االتصالية ) مدكور،
اؿ التػي فرضػت نفسػيا بقػوة فػي ويعتبر الياتؼ المحموؿ مف أحد وسػائؿ االتصػ

الوقػػت الحػػالي ويمكػػف مػػف   لػػو نقػػؿ الصػػور واألحػػداث فيػػديو لمػػدة طويمػػة نسػػبًيا كمػػا 
يمكف نقؿ األحداث بثًا مبا ًرا مف   ؿ اتصالو باإلنترنت فالتقنيات فػي مجػاؿ اليواتػؼ 

 (.40:2019المحمولة قد أفادت نسبة كبيرة مف المتعامميف معيا )أحمد،
مفاز مف أىـ وسائؿ االتصاؿ الحديثة وأكثرىػا متابعػة وذلػؾ لقدرتػو عمػا وُيعد الت

(، ففػػي حػػيف 36: 2019م اطبػػة الطبقػػات الم تمفػػة ومسػػتويات العمػػر الم تمفػػة )أحمػػد،
يعتبػػره بعػػض النػػاس جيػػاز تسػػمية وترفيػػو يقضػػوف حولػػو سػػاعات فػػرا يـ ينظػػر إليػػو قسػػـ 

قيفيػة واقتصػػادية واسػعة حيػث يمكػػف آ ػر عمػا أنػػو يممػؾ إمكانيػات سياسػػية وتعميميػة وتث
 (.150:2011أف يمعب دورا  طيًرا في حياة األمـ )عبد الحميد،

ومف الطبيعي أف كؿ تكنولوجيا ليا تأثيرات مر وبة و ير مر وبة وال تعد تكنولوجيػا     
(، فمػػػف 55:2011االتصػػػاؿ بػػػأ  حػػػاؿ مػػػف األحػػػواؿ اسػػػتثناء فػػػي ىػػػذا السػػػبيؿ )المبػػػاف،
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ا االتصػاؿ المر وبػة أنيػا تسػاىـ فػي تسػييؿ وتيسػير حيػاة األفػراد حيػث تأثيرات تكنولوجي
تسػػػػػػػاعد أفػػػػػػػراد المجتمػػػػػػػع فػػػػػػػا ممارسػػػػػػػة أعمػػػػػػػاليـ اليوميػػػػػػػة البسػػػػػػػيطة منيػػػػػػػا والمعقػػػػػػػػدة 

 (.159:2002)زيتوف،
ومف تأثيراتيا  ير المر وبة ما يحدث لمف يست دميا ألوقات طويمة مف ظيور     

 ,Blockاالكتئاب ) -التوتر العصبي  -عديد مف األمراض النفسية بما في ذلؾ العزلة 
(، وقد تتسبب في م اكؿ في النظر بسبب األ عة الناتجة عف ال ا ة، 2007:433

كف أف تؤد  إلا م اكؿ جسدية بسبب الجموس باإلضافة إلا قمة الحركة التي مف المم
(، وقد تجدد الحديث في اآلونة األ يرة عف 72:2013 ير الصحي ) مس الديف،

ع قة است داـ الياتؼ المحموؿ بأوراـ المخ نتيجة التعرض لمموجات الكيروموناطيسية 
سي، (، باإلضافة إلا م اطر اإلدماف، وال موؿ الدرا55:2011الصادرة منو )المباف،

وتعزيز التفكؾ األسر ، واحتماؿ ال ديعة والوقوع في  رؾ المجرميف، واكتساب أ  ؽ 
( والسبعاو  421:2008(، وىذا ما أكدتو دراسة إلياس )92-90:2015سيئة ) فيؽ،

( عما أف الياتؼ المحموؿ يؤثر عما أ  قيات ال باب الجامعي مف 80:2010)
اآل ريف مف   ؿ المكالمات والعبارات  ٪ متمثمة في مضايقة5.69الجنسيف بنسبة 

الجارحة ومعاكسة اآل ريف مف   ؿ الصور والرسائؿ اإلباحية، والكذب مف   ؿ 
 تمفيؽ المكالمات.   

٪ مػػػػػػف ال ػػػػػػباب 61.78( أف 236-230: 2009وأكػػػػػػدت نتػػػػػػائو دراسػػػػػػة حسػػػػػػف )    
يعنػػا أف  الجػػامعي ي ػػعروف بػػأف اإلنترنػػت يصػػرفيـ عػػف الع قػػات الحميمػػة بأسػػرىـ ممػػا

اإلنترنػػػت يػػػنقص مػػػف قضػػػاء الوقػػػت مػػػع اآل ػػػريف سػػػواء أكػػػانوا أسػػػرىـ أـ أصػػػدقاءىـ أو 
٪ مػػػػف ال ػػػػباب الجػػػػامعي أف اإلنترنػػػػت لػػػػـ يصػػػػرفيـ عػػػػف 38,22جيػػػػرانيـ، بينمػػػػا يػػػػر  

 الع قات بأسرىـ.
( عمػػػػا أف مػػػػدمنيف اإلنترنػػػػت أقػػػػػؿ 153:2010كمػػػػا أكػػػػدت دراسػػػػة العصػػػػػيمي )

والتوافػػػؽ األسػػػر  والتوافػػػؽ المدرسػػػي والتوافػػػؽ االجتمػػػاعي، وقػػػد درجػػػات التوافػػػؽ النفسػػػي 
ىمالػو عممػو وواجباتػو األساسػية، وربمػا  يؤد  ذلؾ إلا انفصاؿ الفرد عػف أىمػو وأسػرتو واا

 (.117:2013يدفعو إلا عمؿ ع قات اجتماعية م بوىة مع الجنس اآل ر) ضر،
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ممػا زاد متوسػط عػدد كأنػو  Nie & Erbring (2000:35) وأظيػرت نتػائو دراسػة     
ساعات است داـ الفرد لسنترنت قؿ الوقت الذ  يمكف أف يقضيو مع أفراد حقيقييف عمػا 
الواقػػع، وان فػػض مسػػتو  تكػػويف الع قػػات االجتماعيػػة المبا ػػرة معيػػـ، ويحػػذر العالمػػاف 

مػػػػف أف اإلنترنػػػػت سػػػػوؼ ي مػػػػؽ موجػػػػو كبيػػػػرة مػػػػف العزلػػػػة  Nie&Erbring األمريكيػػػػاف
األفػػػراد وأف العػػػالـ مػػػف الممكػػػف أف يتحػػػوؿ إلػػػا عػػػالـ ذرات دوف وجػػػود االجتماعيػػػة بػػػيف 
وجػود ع قػة ارتباطيػة  (186:2013)، كمػا أكػدت نتػائو دراسػة صػقرمكاف لمعاطفة فيو

بػػػػيف عػػػػدد سػػػػاعات اسػػػػت داـ طػػػػ ب  01,0موجبػػػػة دالػػػػة إحصػػػػائًيا عنػػػػد مسػػػػتو  داللػػػػة 
 الجامعة لمياتؼ المحموؿ والم ك ت األسرية.

الثورة التكنولوجية عما القيـ واألفكار وأظيػرت أنماًطػا جديػدة مػف السػموؾ  كما أثرت    
(. 352:2003مثػػػػؿ القػػػػيـ النفعيػػػػة واألنانيػػػػة الفرديػػػػة والميػػػػؿ إلػػػػا العزلػػػػة )عػػػػز العػػػػرب،

والسػػموؾ السػػو  ىػػو السػػموؾ الػػذ  تحكمػػو القػػوانيف والمعػػايير التػػي يحيػػا فييػػا ال ػػ ص 
ات الفػرد تجػاه المجتمػع مقبولػة اجتماعًيػا وطبقًػا بالبيئة المحيطة بو، بحيث تكوف استجاب

 (.30:2017لمعاييره )مصطفا،
والسػػموؾ الجميػػؿ والتصػػرؼ الراقػػي ال يكػػوف جمػػيً  إال إذا كػػاف تصػػرًفا صػػادًقا 
يعبػػر عػػف الواقػػع الػػدا مي لم ػػ ص دوف تكمػػؼ أو تصػػنع، وىػػو فػػي الوقػػت نفسػػو يراعػػي 

أساًسػػا عػػف نفػػس مؤمنػػة بػػاأ ومحافظػػة أ ػػد العػػادات والتقاليػػد والقػػيـ االجتماعيػػة وينبػػع 
 (. 23:2010المحافظة عما القيـ الدينية )سميماف،

تيػػذيب األ ػػ ؽ، فالصػػوـ مػػثً  يعػػدؿ السػػموؾ وممػػا يػػدؿ عمػػا  وتيػػدؼ العبػػادات إلػػي   
ذلػػػؾ مػػػا رواه أبػػػو ىريػػػرة عػػػف النبػػػي صػػػما اأ عميػػػو وسػػػمـ قػػػاؿ  إذا أصػػػبح أحػػػدكـ يوًمػػػا 
صائًما ف  يرفث وال يجيؿ فإف امرؤ  اتمو أو قاتمو فميقؿ إنػي صػائـ إنػي صػائـ . رواه 

وقاية الفرد مف االنحػراؼ فػالقيـ  (، وتعمؿ القيـ عما61:2010الب ار  ومسمـ)سميماف،
الدينية واالجتماعية التي يتبناىا الفػرد تحميػو مػف االنػزالؽ فػي ال طػأ ألنيػا تعمػؿ كعمػؿ 
وقػػػائي، وىػػػا إلػػػا جانػػػب ذلػػػؾ تعمػػػؿ كعامػػػؿ إنمػػػائي ل  صػػػية الفػػػرد حيػػػث تمكنػػػو مػػػف 
التكيؼ مع ضووط الحياة ومصاعبيا وتمكنو مف مواجيػة األزمػات وت فػؼ مػف وطأتيػا 

 (.299:2012رحاف& استيتيو،)س
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( حيث أظيػرت النتػائو وجػود 1103: 2018ع ف )& وىذا ما أكدتو دراسة  ريب    
ع قة ارتباطية موجبػة دالػة إحصػائية بػيف السػموؾ الػديني والتكيػؼ النفسػي واالجتمػاعي 

 لد  عينة الدراسة.
ا ورد فػػػي ولعػػػؿ مػػػف أروع مػػػا قيػػػؿ فػػػي فػػػف األ ػػػ ؽ الفاضػػػمة والتعامػػػؿ مػػػع النػػػاس مػػػ   

وصية عمي بف أبػي  طالػب البنػو الحسػف رضػا اأ عنيمػا  يػا بنػي اجعػؿ نفسػؾ ميزاًنػا 
فيمػا بينػػؾ وبػػيف  يػػرؾ فأحػػب أل يػػؾ مػػا تحػػب لنفسػػؾ، واكػػره لػػو مػػا تكرىػػو ليػػا وال تظمػػـ 
كما ال تحب أف ُتظمـ، وأحسف كما تحب أف ُيحسف إليؾ، واستقبح مف نفسؾ ما تسػتقبح 

ف قػؿ مػا ر اس مػا تمف  يػرؾ، وارض مػف النػ ضػاه ليػـ مػف نفسػؾ، وال تقػؿ مػا ال تعمػـ واا
 (.30:2016تعمـ وال تقؿ ما ال تحب أف يقاؿ لؾ )الحنفي& حبيب،

كسػػػاب القػػػيـ األ  قيػػػة فػػػ  تقتصػػػر     والجامعػػػة ليػػػا دور كبيػػػر فػػػي ضػػػبط السػػػموؾ واا
تيػػات ميمتيػػا عمػػا تنميػػة الجانػػب العقمػػي فقػػط بػػؿ العنايػػة بالسػػموؾ والعمػػؿ عمػػا إعػػداد ف

عػػػػدادىف 284: 2006صػػػالحات )ناصػػػػر، (، فتوجيػػػو الفتيػػػػات توجييًػػػا عممًيػػػػا صػػػالًحا واا
لتحمؿ أعباء الحياة ليس بأقؿ قيمة مف التفكير في أعظػـ الم ػروعات االقتصػادية التػي 

(، فيػف ثػروة األمػة 33:2005تنقذ األمـ مػف عائمػة الفقػر والبػؤس )منصػور& ال ػربيني،
ميػػا، فػػإذا أدركػػت األمػػة كيػػؼ تحػػافظ عمػػا ثرواتيػػا وكيػػؼ التػػي تفػػوؽ ثروتيػػا ومواردىػػا ك

(، 7:2000تنمييا وتوجييا وتستفيد منيا استطاعت أف تػؤد  رسػالتيا فػي الحيػاة )بػدر،
ألف إعداد الفتيات الصالحات ىو م روع الحياة المستقبمية ل مـ التي تجد فيو الضػماف 

 (.33:2005ال ربيني،& لصيانة ما قامت ببنائو )منصور
ويتضح مما سبؽ أف مجتمعنا ي يد اليـو ثورة ىائمة في مجػاؿ تكنولوجيػا المعمومػات    

واالتصػػاالت ونظػػًرا لمػػا تتميػػز بػػو وسػػائؿ تكنولوجيػػا االتصػػاؿ مػػف مميػػزات مثػػؿ سػػيولة 
التواصؿ بيف األفراد، سيولة الحصوؿ عما المعمومات، وتػوفير سػبؿ م تمفػة ل سػتمتاع 

مػػو مػف بػػرامو، ومسمسػ ت وأفػ ـ، وألعػػاب و يرىػا، فقػػد بأوقػات الفػراغ مػػف  ػ ؿ مػا تقد
أد  ذلؾ إلا است داـ الفتاة الجامعية ىذه الوسائؿ لفترات طويمة أو متزايدة األمػر الػذ  

 قد يؤثر عما سموكيا الديني واالجتماعي. 
وعمػػػا حػػػد عمػػػـ الباحثػػػة أف ىػػػذا الموضػػػوع لػػػـ يػػػتـ تناولػػػو بيػػػذا ال ػػػكؿ المحػػػدد عمػػػا    

حمػػػي مػػػف قبػػػؿ ممػػػا يؤكػػػد الحاجػػػة الماسػػػة إلػػػا إلقػػػاء الضػػػوء عمػػػا اسػػػت داـ المسػػػتو  الم
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وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ، وع قتو بالسموؾ الديني واالجتماعي لد  طالبات الجامعػة. 
األمر الذ  دفع الباحثة إلجراء دراسة لموقوؼ عمػا طبيعػة الع قػة بػيف اسػت داـ وسػائؿ 

 الجتماعي لد  طالبات الجامعة.تكنولوجيا االتصاؿ، والسموؾ الديني وا
 

 أىداف الدراسة 
است داـ وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ بمحاوره تيدؼ الدراسة بصفة رئيسة إلا دراسة 

بالسموؾ الديني  وع قتو القنوات الفضائية(، -اإلنترنت  –الث ثة )الياتؼ المحموؿ 
طالبات  لد  آلداب العامة(ا –المعام ت  -واالجتماعي بأبعاده الث ثة )العبادات والقيـ

 :ةتالي. ولتحقيؽ ىذا اليدؼ يستمـز تحقيؽ األىداؼ الفرعية الالجامعة
 تحديد مستو  است داـ الطالبات لوسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ بمحاوره الث ثة.  -1
 تحديد مستو  السموؾ الديني واالجتماعي لد  طالبات الجامعة بأبعاده الث ثة.  -2
بػػػيف اسػػػت داـ وسػػػائؿ تكنولوجيػػػا االتصػػػاؿ بمحػػػاوره الث ثػػػة، تحديػػػد طبيعػػػة الع قػػػة  -3

 والسموؾ الديني واالجتماعي لد  طالبات الجامعة بأبعاده الث ثة.
الك ػػؼ عػػف طبيعػػة الع قػػة بػػيف بعػػض متويػػرات المسػػتو  االجتمػػاعي االقتصػػاد   -4

 ،األـ، سػػف األب، سػػف زواج الوالػػديفمػػدة  سػػف الطالبػػة، ،أفػػراد األسػػرة)عػػدد ل سػػرة 
 مد ، فئات الد ؿ ال ير  ل سرة، ل ـ ، المستو  التعميميل بالمستو  التعميمي 

الطالبػة لسنترنػت، عػدد ، عدد ساعات است داـ اإلنفاؽ عما األسرةفي  األـم اركة 
سػػاعات اسػػت داـ الطالبػػة لميػػاتؼ المحمػػوؿ، عػػدد سػػاعات م ػػاىدة الطالبػػة لمقنػػوات 

بػػػة لسنترنػػػت، عػػػدد سػػػنوات اسػػػت داـ الطالبػػػة طالعػػػدد سػػػنوات اسػػػت داـ الالفضػػائية، 
وسػائؿ (، واست داـ لمياتؼ المحموؿ، عدد سنوات م اىدة الطالبة لمقنوات الفضائية

 .تكنولوجيا االتصاؿ بمحاوره الث ثة
الك ػػؼ عػػف طبيعػػة الع قػػة بػػيف بعػػض متويػػرات المسػػتو  االجتمػػاعي االقتصػػاد   -5

، األـ، سػػف األب، سػػف زواج الوالػػديفة مػػد سػػف الطالبػػة، ،أفػػراد األسػػرةعػػدد ل سػػرة )
 مد ، فئات الد ؿ ال ير  ل سرة، ل ـ ، المستو  التعميميل بالمستو  التعميمي 

الطالبػة لسنترنػت، عػدد ، عدد ساعات است داـ اإلنفاؽ عما األسرةفي  األـم اركة 
 سػػاعات اسػػت داـ الطالبػػة لميػػاتؼ المحمػػوؿ، عػػدد سػػاعات م ػػاىدة الطالبػػة لمقنػػوات
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طالبػػػة لسنترنػػػت، عػػػدد سػػػنوات اسػػػت داـ الطالبػػػة عػػػدد سػػػنوات اسػػػت داـ الالفضػػائية، 
، والسػموؾ الػديني (لمياتؼ المحموؿ، عدد سنوات م ػاىدة الطالبػة لمقنػوات الفضػائية

 واالجتماعي بأبعاده الث ثة.
دراسػػػة الفػػػروؽ بػػػيف طالبػػػات الجامعػػػة الريفيػػػات والحضػػػريات فػػػي كػػػؿ مػػػف اسػػػت داـ  -6

جيػػػا االتصػػػاؿ بمحػػػاوره الث ثػػػة، والسػػػموؾ الػػػديني واالجتمػػػاعي بأبعػػػاده وسػػػائؿ تكنولو 
 الث ثة.

وسػائؿ  دراسة الفروؽ بيف طالبات الجامعػات النظريػة والعمميػة فػي كػؿ مػف اسػت داـ -7
 .بأبعاده الث ثة السموؾ الديني واالجتماعيبمحاوره الث ثة، و تكنولوجيا االتصاؿ 

الك ػػػؼ عػػػف طبيعػػػة التبػػػايف بػػػيف طالبػػػات الجامعػػػة فػػػي كػػػؿ مػػػف اسػػػت داـ وسػػػائؿ  -8
تكنولوجيا االتصاؿ بمحاوره الث ثة، والسموؾ الديني واالجتماعي بأبعاده الث ثة وفًقا 

 لفئات الد ؿ ال ير . 
 أىمية الدراسة 

 تتمثؿ أىمية الدراسة الحالية في اتجاىيف رئيسييف ىما:
 المجتمع المحمي:أواًل: خدمة 

 مف   ؿ: في  دمة المجتمع المحمي الحالية يمكف أف تسيـ نتائو الدراسة 
تقديـ إر ادات تساعد الفتيات عمػا حسػف اسػت داـ وسػائؿ تكنولوجيػا االتصػاؿ،  -1

وتػػوعيتيف بم ػػاطر االسػػت داـ ال ػػاطك، ممػػا يكػػوف لػػو أكبػػر األثػػر فػػي وقػػايتيف 
 ضؿ.مف م اطر ىذه الوسائؿ ومنحيف حياة أف

يمكف االستفادة مف نتائو الدراسة الحالية فػي إعػداد بػرامو إر ػادية لتنميػة وعػي  -2
 الفتيات بأسموب التعامؿ السميـ مع األ ريف.

التأكيد عما أىمية عينة الدراسة فطالبات الجامعة ثروة األمة التي تفوؽ ثروتيػا  -3
قبمية ومواردىػػا كميػػا حيػػث إف إعػػداد فتيػػات صػػالحات ىػػو م ػػروع الحيػػاة المسػػت

 ل مـ التي تجد فيو الضماف لصيانة ما قامت ببنائو.
 ثانًيا: خدمة مجال التخصص

لعؿ ىذه الدراسػة تكػوف إضػافة فػي مجػاؿ الت صػص وذلػؾ مػف  ػ ؿ تػدعيـ مكتبػة     
 قسـ إدارة مؤسسات األسرة والطفولة في كمية االقتصاد المنزلي جامعة األزىر باآلتي:



 

 61 

2022 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

لطالبات؛ وذلػؾ الرتباطيػا بكيفيػة االسػت داـ السػميـ لوسػائؿ المادة العممية التي تفيد ا -1
تكنولوجيػػػا االتصػػػاؿ، باإلضػػػافة إلػػػا أسػػػموب التعامػػػؿ السػػػميـ مػػػع اآل ػػػريف وكيفيػػػة 

 التصرؼ الصحيح في المواقؼ الحياتية الم تمفة.
نتػػػػػػائو حػػػػػػوؿ اسػػػػػػت داـ وسػػػػػػائؿ تكنولوجيػػػػػػا االتصػػػػػػاؿ، وع قتػػػػػػو بالسػػػػػػموؾ الػػػػػػديني  -2

 ت الجامعة.واالجتماعي لد  طالبا
 استبياف عف است داـ وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ. -3
 استبياف عف السموؾ الديني واالجتماعي. -4

 فروض الدراسة   
 تم صياغة الفروض بصورة صفرية كما يمي:

ال توجد ع قة ارتباطية دالة إحصائًيا بػيف اسػت داـ وسػائؿ تكنولوجيػا االتصػاؿ  -1
القنػػوات الفضػػائية(، والسػػموؾ  –اليػػاتؼ المحمػػوؿ  –بمحػػاوره الث ثػػة )اإلنترنػػت 

 –الػػػديني واالجتمػػػاعي لػػػد  طالبػػػات الجامعػػػة بأبعػػػاده الث ثػػػة )العبػػػادات والقػػػيـ 
 اآلداب العامة(. –المعام ت 

ال توجد ع قة ارتباطية دالة إحصائًيا بيف بعض متويرات المستو  االجتمػاعي  -2
، سػػػف زواج الوالػػديفمػػدة  لطالبػػة،سػػف ا ،أفػػراد األسػػػرة)عػػدد االقتصػػاد  ل سػػرة 

، فئػات الػد ؿ لػ ـ ، المستو  التعميميل ب، المستو  التعميمي األـ، سف األب
، عػػػدد سػػػاعات اإلنفػػػاؽ عمػػػا األسػػػرةفػػػي  األـم ػػػاركة  مػػػد ال ػػػير  ل سػػػرة، 

الطالبػػػة لسنترنػػػت، عػػػدد سػػػاعات اسػػػت داـ الطالبػػػة لميػػػاتؼ المحمػػػوؿ، اسػػػت داـ 
طالبػػة عػػدد سػػنوات اسػػت داـ العػػدد سػػاعات م ػػاىدة الطالبػػة لمقنػػوات الفضػػائية، 

لسنترنت، عدد سنوات است داـ الطالبة لمياتؼ المحمػوؿ، عػدد سػنوات م ػاىدة 
ؿ بمحػػػػػاوره وسػػػػائؿ تكنولوجيػػػػػا االتصػػػػػا(، واسػػػػػت داـ الطالبػػػػة لمقنػػػػػوات الفضػػػػػائية

 .الث ثة
ال توجد ع قة ارتباطية دالة إحصائًيا بيف بعض متويرات المستو  االجتمػاعي  -3

، سػػػف زواج الوالػػديفمػػدة  سػػف الطالبػػة، ،أفػػراد األسػػػرةعػػدد االقتصػػاد  ل سػػرة )
، فئػات الػد ؿ لػ ـ ، المستو  التعميميل ب، المستو  التعميمي األـ، سف األب

، عػػػدد سػػػاعات اإلنفػػػاؽ عمػػػا األسػػػرةفػػػي  األـة م ػػػارك مػػػد ال ػػػير  ل سػػػرة، 
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الطالبػػػة لسنترنػػػت، عػػػدد سػػػاعات اسػػػت داـ الطالبػػػة لميػػػاتؼ المحمػػػوؿ، اسػػػت داـ 
طالبػػة عػػدد سػػنوات اسػػت داـ العػػدد سػػاعات م ػػاىدة الطالبػػة لمقنػػوات الفضػػائية، 

لسنترنت، عدد سنوات است داـ الطالبة لمياتؼ المحمػوؿ، عػدد سػنوات م ػاىدة 
 ، والسموؾ الديني واالجتماعي بأبعاده الث ثة.(قنوات الفضائيةالطالبة لم

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بػيف طالبػات الجامعػة الريفيػات والحضػريات  -4
في كؿ مف است داـ وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ بمحاوره الث ثة، والسموؾ الديني 

 واالجتماعي بأبعاده الث ثة.
ائية بيف طالبات الجامعات النظرية والعمميػة فػي ال توجد فروؽ ذات داللة إحص -5

السػػموؾ الػػديني بمحػػاوره الث ثػػة، و وسػػائؿ تكنولوجيػػا االتصػػاؿ  كػػؿ مػػف اسػػت داـ
 .بأبعاده الث ثة واالجتماعي

ال يوجد تبػايف داؿ إحصػائًيا بػيف طالبػات الجامعػة فػي كػؿ مػف اسػت داـ وسػائؿ  -6
الديني واالجتماعي بأبعاده الث ثػة تكنولوجيا االتصاؿ بمحاوره الث ثة، والسموؾ 

 وفًقا لفئات الد ؿ ال ير .
 األسموب البحثي

 :   منيج الدراسةأواًل: 
يقػػػـو عمػػػا  ىػػػذه الدراسػػػة المػػػنيو الوصػػػفي التحميمػػػي وىػػػو المػػػنيو الػػػذ اتبعػػػت 

وصػػػػؼ الظػػػػواىر وجمػػػػع الحقػػػػائؽ والمعمومػػػػات عنيػػػػا وال يقتصػػػػر عمػػػػا جمػػػػع البيانػػػػات 
وتصػػػنيفيا وتحميميػػػا بػػػؿ يتضػػػمف تفسػػػير النتػػػائو تمييػػػًدا لموصػػػوؿ إلػػػا تعميمػػػات ب ػػػأف 

 (.56:2019الظاىرة موضوع الدراسة )المحمود ،
 ثانيًا المصطمحات العممية والمفاىيم اإلجرائية : 

 التكنولوجيافيوم م Technology 

 التطػور الب ػر ، ا ػكاؿ مػف  ػكؿ التكنولوجيػا بأنيػا  Danesi (2009: 28)  يعػرؼ    
  ػروط مػف  ػرطا فقػط تعػد لػـ التكنولوجيػا بػأف يعترفػوف البػاحثيف مػف العديػد إف حيػث

 توييػر إلػا التكنولوجيػة اال تراعػات مػف المتسػارع الػدفع ذلػؾ تعد  الحضارة المتقدمة، بؿ
 متوقعة.  ير اجتماعية وعواقب نتائو مع التقميدية الثقافية النظـ
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 مفيوم وسائل تكنولوجيا االتصال Means of communication technology 

( وسػػػائؿ االتصػػػاؿ بأنيػػػا تمػػػؾ الوسػػػائؿ التػػػي تمثػػػؿ فػػػي 69: 2012يعػػػرؼ عتيػػػؽ ) 
مجمميا عممية متكاممة أكثر مف كونيا مجرد أدوات، فيػي عنصػر متضػمف كػؿ مظػاىر 
الحياة العصرية بدًءا مف البث التميفزيوني المبا ر عبػر القنػوات الفضػائية، واالتصػاالت 

 المحموؿ واإلنترنت.عبر المسافات الطويمة مف   ؿ الياتؼ 
 ت ويؿ في المست دمة التكنولوجيا أنواع جميع ( بأنيا253: 2002حيدر ) يايعرفو     

 اآلليػة، الحاسػبات تكنولوجيػا الكترونػي، وت ػمؿ  ػكؿ فػي المعمومػات ونقػؿ وت ػزيف
 تسػت دـ التػي المعػدات مػف و يرىػا الفػاكس وأجيػزة الػربط كاتبو ػ االتصاالت ووسائؿ
 االتصاؿ. في ب دة

ويقصػػد بوسػػائؿ تكنولوجيػػا االتصػػاؿ مػػف الناحيػػة اإلجرائيػػة الوسػػائؿ اإللكترونيػػة التػػي 
تسػػػػت دميا طالبػػػػات الجامعػػػػة بوػػػػرض التواصػػػػؿ أو البحػػػػث العممػػػػي والثقػػػػافي أو التسػػػػمية 
وت مؿ اإلنترنت والياتؼ المحموؿ والفضائيات، وتتناوؿ الدراسة الحالية است داـ وسائؿ 

القنػػوات  -اليػػاتؼ المحمػػوؿ -االتصػػاؿ مػػف  ػػ ؿ المحػػاور التاليػػة: )اإلنترنػػتتكنولوجيػا 
 الفضائية(.

  المحور األول: اإلنترنتInternet 
(  ػػػػبكة اإلنترنػػػػت بأنيػػػػا عبػػػػارة عػػػػف م يػػػػيف مػػػػف أجيػػػػزة 43:2019يعػػػػرؼ أحمػػػػد )

مػع الحاسبات اإللكترونية وأجيزة التميفوف المحمػوؿ والتابمػت حػوؿ العػالـ ُمرتبطػة مًعػا، و 
رسػػػاؿ الرسػػػائؿ  تػػػرابط ىػػػذا العػػػدد اليائػػػؿ مػػػف األجيػػػزة أصػػػبح باإلمكػػػاف االتصػػػاؿ مًعػػػا واا
اإللكترونية فيما بينيا بسرعة عالية جًدا، باإلضافة إلا تبادؿ الممفات والصور الثابتة أو 

 المتحركة واألصوات.
( بأنيا بنيػة فوقيػة مجتمعيػة أعػادت ت ػكيؿ المجتمػع 16:2011كما يعرفيا صالح )

ي كيفية التواصؿ بيف الناس، وكيفية تسوقيـ، وبحثيـ عف كؿ  ك، وأظيػرت كيانػات ف
اجتماعيػػة جديػػدة يتواصػػؿ مػػف   ليػػا النػػاس مثػػؿ البريػػد اإللكترونػػي والمػػدونات و ػػرؼ 
الدرد ػػة ومواقػػع التواصػػػؿ اإلجتمػػاعي حيػػػث أثبتػػت تفاعميػػا مػػػع السػػياقات االجتماعيػػػة 

 والثقافية.
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احيػػة اإلجرائيػػة ال ػػبكة العنكبوتيػػة العالميػػة التػػي تسػػت دميا ويقصػد باإلنترنػػت مػػف الن 
طالبػػات الجامعػػة، إمػػا بوػػرض التواصػػؿ مػػع األقػػارب واألصػػدقاء، أو متابعػػة األ بػػار أو 

 الحصوؿ عما المعمومات، أو الترفيو، أو ن ر الوعي الديني. 
 المحمول المحور الثاني: الياتف mobile 

االصػط حي بأنػو أحػد أ ػكاؿ أدوات االتصػاؿ يعرؼ الياتؼ المحموؿ مف المنظػور 
والذ  يعتمد عمػي االتصػاؿ ال سػمكي عػف طريػؽ  ػبكة مػف أبػراج البػث الموزعػة ضػمف 

 (.6:2011مساحة معينة )المديرية العامة لمتربية والتعميـ،
ويقصػػػد باليػػػاتؼ المحمػػػوؿ مػػػػف الناحيػػػة اإلجرائيػػػة اليػػػػاتؼ ال مػػػو  الػػػذ  يسػػػػت دمو 

فػي إرسػاؿ واسػتقباؿ المكالمػات والرسػائؿ أو فػي المعػب باأللعػػاب طالبػات الجامعػة سػواء 
 اإللكترونية، أوفي التصوير، أو في التسجيؿ وتبادؿ المقاطع الصوتية والمرئية.

 المحور الثالث: القنوات الفضائية Satellite Channels 

( القنػػػوات الفضػػػائية بأنيػػػا وسػػػيمة اتصػػػاؿ فضػػػائية تقػػػـو 39:2010يعػػػرؼ ال ػػػبوؿ )    
فػي التميفزيػوف  االسػتقباؿبعممية البث التميفزيوني مبا رة عبر الفضاء، حيث يقـو جيػاز 

باسػػتقباؿ البػػث عػػف طريػػؽ طبػػؽ ىػػوائي مبا ػػرة مػػف القمػػر الصػػناعي دوف الحاجػػة إلػػي 
 محطة إرساؿ أرضية.

ات الفضػػػائية مػػػف الناحيػػػة اإلجرائيػػػة المحطػػػات التمفازيػػػة التػػػي تبثيػػػػا ويقصػػػد بػػػالقنو  
األقمار الصناعية الم تمفة  والتي ي اىدىا طالبات الجامعة سواء كانت ناطقػة بالعربيػة 
أو باألجنبيػػػة، وت ػػػمؿ قنػػػوات األفػػػ ـ والمسمسػػػ ت، وقنػػػوات الطيػػػي، والقنػػػوات الدينيػػػة، 

 والقنوات الثقافية الم تمفة. والقنوات الصحية، والقنوات اإل بارية
 مفيوم السموك  the behavior 

( السػػموؾ بأنػػو مصػػطمح يتصػػؼ بالعموميػػة وال ػػمولية، 36:2016يعػػرؼ مصػػطفا )    
  فيو عادة ي ير إلا مجموعة مف األفعاؿ التي تتصؼ ببعض ال صائص المحددة.

الفعػػػػؿ أو (  بأنػػػػو حػػػػاالت واقعيػػػػة مػػػػف 243:2013بينمػػػػا تعرفػػػػو عبػػػػد القػػػػادر )    
الممارسػػػة السػػػموكية الفرديػػػة أو الجماعيػػػة التػػػي تػػػؤد  دا ػػػؿ المجتمػػػع اإلنسػػػاني بوػػػرض 

 تحقيؽ أىداؼ معينة.
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 مفيوم السموك الديني Religious behavior 

( السػػموؾ الػػديني بأنػػو االلتػػزاـ بمػػا جػػاء فػػي 1090: 2018يعػػرؼ  ريػػب وعػػ ف )
والمبادئ والقواعد والمثؿ الدينيػة سػًرا  القرآف وسنة الرسوؿ صما اأ عميو وسمـ مف القيـ

وع نيػػة وااللتػػػزاـ بحػػػدودىا بمػػػا يتفػػػؽ مػػػع واقػػػع الحيػػػاة االجتماعيػػػة التػػػي يعي ػػػيا األفػػػراد 
 بم تمؼ فئاتيـ.

 مفيوم السموك االجتماعي social behavior 

( السموؾ االجتماعي بأنو تعبير الفرد عف ذاتو مػف  ػ ؿ 9: 2011تعرؼ األ ا )     
سموكو التفاعمي الموجو نحو اآل ريف بما يحقؽ لػو االنػدماج معيػـ، فيػؤثر فػييـ، ويتػأثر 

 بيـ.
( بأنػػػو نتػػػاج الع قػػػات الديناميػػػة أ  الع قػػػات الوظيفيػػػة 9: 2003ويعرفػػػو زىػػػراف )     

الحركية التي توثر في وظيفة الفرد، والع قات الدينامية تصػدر عػف تفاعػؿ الفػرد بميولػو 
اتػػو ونزعاتػو وحػػوافزه وقدراتػو واتجاىاتػػو وآرائػػو مػع إمكانػػات البيئػة بمػػا فييػػا وحاجاتػو ور ب

 مف عوامؿ مادية واجتماعية ومعنوية وثقافية. 
ويقصػػػػد بالسػػػػموؾ الػػػػديني واالجتمػػػػاعي مػػػػف الناحيػػػػة اإلجرائيػػػػة مجموعػػػػة الضػػػػوابط      

ات الدينػة وفػػي الدينيػة واالجتماعيػة التػي تحػػدد سػموؾ الطالبػة الجامعيػة فػػي أدائيػا لمعبػاد
معام تيػػا مػػع اآل ػػريف فػػي المواقػػؼ الحياتيػػة الم تمفػػة وتتنػػاوؿ الدراسػػة الحاليػػة السػػموؾ 

اآلداب  -المعػػام ت –الػػديني واالجتمػػاعي مػػف  ػػ ؿ األبعػػاد التاليػػة: )العبػػادات والقػػيـ 
 العامة(.

 البعد األول: العبادات والقيم Worship and values  

 مفيوم العبادات  Worship  

( العبػػػادات بأنيػػػا  ػػػعب اإليمػػػاف وعناصػػػره التػػػي تحػػػدد 273:2007يعػػػرؼ سػػػكر )     
ع قة العبد ب القو وىذه العناصر ىي )طمب العمػـ، إقامػة الصػ ة، إيتػاء الزكػاة، صػياـ 

 رمضاف حو البيت، الجياد، أداء الكفارات(.
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 مفيوم القيم values 

القيـ بأنيػا الحكػـ الػذ  يصػدره ال ػ ص عمػا  ػيء مػا  (15تعرؼ دياب )ب.ت:      
ميتػػدًيا بمجموعػػة مػػف القواعػػد والمعػػايير التػػي وضػػعيا المجتمػػع الػػذ  يعػػيش فيػػو والػػذ  

 يحدد المر وب فيو والمر وب عنو مف أنماط السموؾ. 
ويقصد بالعبادات والقيـ مف الناحية اإلجرائيػة الضػوابط الدينيػة التػي تمتػـز بيػا الفتػاة 

معية في أدائيا لمعبادات الدينية، والمبادئ والمعاني السػامية، الُمسػتنبطة مػف الػديف، الجا
 –حسػػف الظػػف  –والموافقػة لمفطػػرة الب ػريوة، والتػػي تضػبط سػػموكيات الفتػاة مثػػؿ )الصػدؽ 

 التنزه عف الحسد والويبة والنميمة.....الخ(. -عدـ الياس –الصبر 
 لمعامالت البعد الثاني: اTransactions 

( آداب السػػموؾ فػػي التعامػػؿ مػػع اآل ػػريف بأنيػػا حسػػف 81:2015تعػػرؼ م ػػالي )      
ا تيار أساليب التعامؿ والحوار كوسيمة ل تصاؿ الجيد بما يضمف التواصؿ الفعػاؿ بػيف 

 الفرد وكؿ المحيطيف بو مف أفراد طبًقا لمعادات والتقاليد.
كؿ العبادات البدنية والمالية مػف ( بأنيا تعميـ الطفؿ 163:2014وتعرفيا األسود )     

 الص ة والصـو والزكاة والحو.
ويقصد بالمعام ت مف الناحية اإلجرائية مجموعة اآلداب والفضائؿ التي تتعامؿ بيا 
الفتاة الجامعية مع أفراد أسرتيا، وجيرانيا، وأصدقائيا، وأعضاء ىيئػة التػدريس بالجامعػة 

 والتي يحض عمييا الديف. 
 ث: اآلداب العامةالبعد الثال public morals 

( اآلداب العامػػػػة بأنيػػػػا السػػػػموؾ الػػػػذ  14-13: 2019عيػػػػد )& تعػػػػرؼ صػػػػقر 
يتبعو األفراد في المواقؼ الحياتية الم تمفة أثناء تناوؿ الطعاـ وعند الحػديث والنػـو وفػي 

 الطريؽ.
السػػػموكية يقصػػػد بػػػاآلداب العامػػػة مػػػف الناحيػػػة اإلجرائيػػػة مجموعػػػة اآلداب والفضػػػائؿ 

–التػػػي تتبعيػػػا الفتػػػاة الجامعيػػػة فػػػي المواقػػػؼ الحياتيػػػة الم تمفػػػة وت ػػػمؿ آداب )الطعػػػاـ 
 الطريؽ(. -الحديث –النـو  -الممبس
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 ثالثًا: حدود البحث
فتػاة جامعيػة مػف مسػتويات  763تـ تطبيؽ الدراسػة عمػا عينػة قواميػا : الحدود البشرية

مػػف التعمػػيـ  -اجتماعيػػة واقتصػػادية م تمفػػة يدرسػػف فػػي الجامعػػات ال اصػػة والحكوميػػة 
ويسػػػت دمف وسػػػائؿ تكنولوجيػػػا  -األزىػػػر  والعػػػاـ ومػػػف الت صصػػػات النظريػػػة والعمميػػػة 

قيػد الحيػاة وتػـ  عمػاأو كمييمػا األقػؿ وأحػد الوالػديف  عمػااالتصاؿ، ولدييف أخ أو أ ت 
 ا تيار العينة بطريقة عمدية  رضية.

طالبػػة جامعيػػة يقمػػف فػػي الريػػؼ  763تػػـ إجػػراء الدراسػػة الحاليػػة عمػػا :الحــدود المكانيــة 
 والحضر وكاف توزيعيـ كالتالي:

 العدد الجامعة
 جامعات حكومية

 جامعة )المنوفية،  وطنطا وبنيا، وكفر ال يخ(
416 

 األزىرجامعة 
 )طنطا، مدينة نصر(

251 

 الجامعات ال اصة
 )جامعة ال ريؼ بكفر ال يخ، وجامعة السادس مف أكتوبر(

96 

 763 المجموع
 الحدود الزمنية:

ـ 20/1/2021فتاة جامعية فػي الفتػرة مػف  763تـ تطبيؽ أدوات الدراسة عما 
 إلكترونًيا. االستبيافـ، وتـ تطبيؽ 5/2/2021وحتا 

 

 رابًعا: أدوات الدراســـة 
است دمت عدة أدوات لمحصوؿ عما البيانات والمعمومات ال زمة لمدراسة الحالية 

 )مف إعداد الباحثوف(:
اسػػتمارة البيانػػات العامػػة ال اصػػة بالطالبػػة الجامعيػػة وأسػػرتيا، باإلضػػافة إلػػا بيانػػات  -1

 وصفية تتعمؽ باست داـ وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ.
 داـ وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ.استبياف است  -2
 استبياف السموؾ الديني واالجتماعي. -3
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 استمارة البيانات العامة الخاصة بالطالبة وأسرتيا -1
تـ إعداد اسػتمارة البيانػات العامػة بيػدؼ الحصػوؿ عمػا بعػض المعمومػات عػف 
الطالبػػػة الجامعيػػػة عينػػػة الدراسػػػة وأسػػػرتيا، والتػػػػي ت ػػػدـ أىػػػداؼ الدراسػػػة الحاليػػػة، وقػػػػد 

 ا تممت عما المتويرات التالية: 
 مكػػػاف السػػػكف ) ريػػػؼ( ،)حضػػػر(، باإلضػػػافة إلػػػا نػػػوع الجامعػػػة وي ػػػمؿ)حكومية- 

عممية(، كما قسػمت  -ر(، وقسمت طبيعة الدراسة إلا:)نظريةجامعة األزى - اصة
الفرقػػة الدراسػػية إلػػا )األولػػي، الثانيػػة، الثالثػػة، الرابعػػة، ال امسػػة، السادسػػة(، وقسػػـ 
عدد أفراد األسرة إلا )ث ثة أفراد، أربعة أفراد،  مسة أفراد، ستة أفراد فأكثر(، بينمػا 

لػػي، األ يػػرة، مػػا دوف ذلػػؾ(، وقسػػـ سػػف قسػػـ ترتيػػب الطالبػػة دا ػػؿ األسػػرة إلػػا )األو 
سػػنة(، 21سػػنة وحتػػي أقػػؿ مػػف 20سػػنة(، ) 20الطالبػػة إلػػي  مػػس فئػػات )أقػػؿ مػػف 

سػػنة 23سػػنة(، ) 23سػنة وحتػػي أقػػؿ مػف  22سػػنة(، )22سػنة وحتػػي أقػؿ مػػف  21)
سنة(، )مػف  20فأكثر(، وقسمت مدة الزواج بيف الوالديف إلا  مس فئات )أقؿ مف 

 40سػػنة(، )مػػف 40سػػنة وحتػػا أقػػؿ مػػف30نة(، )مػػف سػػ30سػػنة وحتػػا أقػػؿ مػػف 20
سنة فأكثر(، وقسـ سػف كػؿ مػف األب واألـ إلػا  50سنة(، ) 50سنة وحتا أقؿ مف

 50سػنة(، )مػف  50سنة وحتا أقؿ مف  40سنة(، )مف  40 مس فئات )أقؿ مف 
سػنة  70سػنة(، ) 70سػنة وحتػا أقػؿ مػف  60سػنة(، )مػف  60سنة وحتا أقؿ مػف 
سػػتو  التعميمػػي لكػػػؿ مػػف األب واألـ إلػػا ثمانيػػة مستويػػػات )أمػػي، فػػأكثر(، وقسػػـ الم

يقرأ ويكتب، حاصؿ عما االبتدائية، حاصػؿ عمػا اإلعداديػة، حاصػؿ عمػا الثانويػة 
العامة أو مػا يعادليػا، تعمػيـ جػامعي، مرحمػة ماجسػتير، مرحمػة دكتػوراه(، وتػـ تقسػيـ 

أعمػاؿ  -قطػاع  ػاص -مينة كؿ مػف األب واألـ  إلػا سػت فئػات )وظيفػة حكوميػة
متػػوفي(، وقسػػـ الػػد ؿ ال ػػير  ل سػػرة إلػػا تسػػع   -ال يعمػػؿ -عمػػا المعػػاش -حػػره 

 3000(، )مػف 3000إلػي أقػؿ مػف 2000جنية(، )مػف 2000فئات وىي:)أقؿ مف 
إلػػػا أقػػػؿ مػػػف 5000(، )مػػػف5000إلػػػا أقػػػؿ مػػػف 4000(، )مػػػف4000إلػػػا أقػػػؿ مػػػف

(، 8000مػػػف  إلػػػي أقػػػؿ7000(، )مػػػف 7000إلػػػا أقػػػؿ مػػػف 6000(، )مػػػف 6000
فػأكثر(، وقسػمت مصػادر الػد ؿ إلػا:  9000(، )9000إلي أقػؿ مػف  8000)مف 

أربػػػػاح أو  –م ػػػػروعات أو أعمػػػػاؿ حػػػػره  -عقػػػػارات أو أراضػػػػي -)راتػػػػب أو معػػػػاش
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مصػػادر أ ػػر  تػػذكر(، وقسػػـ مػػد  م ػػاركة األـ بػػد ميا فػػي اإلنفػػاؽ عمػػي  -أسػػيـ
ؾ بنصػؼ الراتػب(، )ت ػارؾ األسرة إلػا: )ال ت ػارؾ(، )ت ػارؾ بربػع الراتػب(، )ت ػار 

 بكؿ أو معظـ الراتب(، وىؿ يعيش أقارب مع األسرة في نفس المسكف أـ ال.
  كػػػػذلؾ ا ػػػػتممت االسػػػػتمارة عمػػػػا بيانػػػػات وصػػػػفيو عػػػػف اسػػػػت داـ وسػػػػائؿ تكنولوجيػػػػا

االتصاؿ وىي: عدد الساعات التي تقضييا الطالبة في است داـ اإلنترنت في اليوـ: 
 3لػي أقػؿ مػف سػاعتيف(، )مػف سػاعتيف إلػي أقػؿ مػف )أقؿ مف ساعة(، )مف سػاعة إ

 5سػػاعات إلػػي أقػػؿ مػػف 4سػػاعات(، )مػػف4سػػاعات إلػػي أقػػؿ مػػف  3سػػاعات(، )مػػف 
ساعات فأكثر(، باإلضافة إلا عدد الساعات التي تقضييا الطالبة في 6ساعات(، )

اسػػت داـ اليػػاتؼ المحمػػوؿ فػػي اليػػوـ: )أقػػؿ مػػف سػػاعة(، )مػػف سػػاعة إلػػي أقػػؿ مػػف 
سػػاعات إلػػي أقػػؿ مػػف  3سػػاعات(، )مػػف  3مػػف سػػاعتيف إلػػي أقػػؿ مػػف سػػاعتيف(، )

سػػػاعات فػػػأكثر(، وعػػػدد 6سػػػاعات(، ) 5سػػػاعات إلػػػي أقػػػؿ مػػػف 4سػػػاعات(، )مػػػف4
السػػاعات التػػي تقضػػييا الطالبػػة فػػي م ػػاىدة القنػػوات الفضػػائية فػػي اليػػوـ: )أقػػؿ مػػف 

سػاعات(،  3ساعة(، )مف ساعة إلي أقؿ مف ساعتيف(، )مف سػاعتيف إلػي أقػؿ مػف 
سػػاعات(،  5سػػاعات إلػػي أقػػؿ مػػف 4سػػاعات(، )مػػف4سػػاعات إلػػي أقػػؿ مػػف  3)مػػف 

سػػاعات فػػأكثر(، وكػػذلؾ عػػدد سػػنوات اسػػت داـ الطالبػػة لسنترنػػت: )منػػذ أقػػؿ مػػف 6)
سنوات(، )مف  6إلا  أقؿ مف  4سنوات(، )مف 4سنتيف(، )مف سنتيف إلا أقؿ مف 

سػنوات فػأكثر(، 10سػنوات(، )10إلػي أقػؿ مػف  8سػنوات(، )مػف  8إلا أقػؿ مػف  6
وعدد سنوات است داـ الطالبة لمياتؼ المحموؿ: )منذ أقؿ مػف سػنتيف(، )مػف سػنتيف 

 8إلػػػا أقػػػؿ  6سػػػنوات(، )مػػػف  6إلػػػا  أقػػػؿ مػػػف  4سػػػنوات(، )مػػػف 4إلػػػا أقػػػؿ مػػػف 
سػػػػنوات فػػػػأكثر(، وعػػػػدد سػػػػنوات 10سػػػػنوات(، )10إلػػػػي أقػػػػؿ مػػػػف  8سػػػػنوات(، )مػػػػف 

سػنوات(، 4، )مػف سػنتيف إلػا أقػؿ مػف م اىدة الطالبة لمتمفاز: )منذ أقؿ مف سنتيف(
إلػي أقػؿ  8سػنوات(، )مػف  8إلا أقؿ مف  6سنوات(، )مف  6إلا  أقؿ مف  4)مف 
 سنوات فأكثر(. 10سنوات(، )10مف 

 ( استمارة البيانات العامة ال اصة بالطالبة الجامعية وأسرتيا1ممحؽ )
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 استبيان استخدام وسائل تكنولوجيا االتصال -2
ست داـ الطالبػة الجامعيػة لوسػائؿ تكنولوجيػا االستبياف الك ؼ عف اكاف اليدؼ مف 
عد الباحثوف أداة تحقؽ ىذا اليدؼ السابؽ تـ االطػ ع عمػا الدراسػات ياالتصاؿ، ولكي 

 وىي: والقراءات السابقة ل ستعانة بيا في وضع األسموب األمثؿ ل ستبياف
 ( إست داـ المعاؽ حركًيا لوسائؿ التكنولوجيا 2018دراسة ابو  و ة  :)

 الحديثة ودورىا في تفعيؿ الع قات اإلجتماعية . 
 ( وعي أطفاؿ مرحمة التعميـ األساسي باست داـ 2018دراسة عبد الرحمف  :)

 وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ وع قتو بسموكيـ العدواني .
 ( الوعي 2017دراسة   ب  :) بتكنولوجيا المعمومات وع قتيا بجودة الحياة

 لد  المعاؽ سمعًيا .
 ( أسموب است داـ الياتؼ المحموؿ واإلنترنت 2013دراسة صقر  :)

 وع قتيما بم ك ت ط ب الجامعة .
 ( تكنولوجيا المعمومات وع قتيا باتجاىات ال باب 2009دراسة صقر  :)

 عية لسنجاز .الجامعي نحو الم ك ت االجتماعية والداف
 ( أثر اإلنترنت في اال تراب االجتماعي لد  ال باب 2009دراسة حسف   :)

 المصر  دراسة ميدانية عما عينة مف ال باب الجامعي . 
 ( است داـ ربة األسرة لوسائؿ التكنولوجيا وع قتو 2007دراسة حماد  :)

 بت طيط موارد األسرة .
ارة موزعة عما ث ثة محاور وىي ( عب52مكوف مف )تـ إعداد استبياف اولي 

 )اإلنترنت، الياتؼ المحموؿ، القنوات الفضائية(.
 قام الباحثون بحساب الصدق لالستبيان بعدة طرق ىي كما يمي:

 content validity أواًل: صدق المحتوى 
لمتحقؽ مف صدؽ االستبياف تـ عرضو في صورتو األولية عما مجموعة مف 

إدارة المنزؿ والمؤسسات بكمية االقتصاد المنزلي جامعة  األساتذة المحكميف مف قسـ
المنوفية، وقسـ إدارة مؤسسات األسرة والطفولة بكمية االقتصاد المنزلي جامعتي األزىر 
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وحمواف، وأساتذة إدارة المنزؿ بقسـ االقتصاد المنزلي بكمية التربية النوعية بجامعات كفر 
 ( محكًما.19ساتذة المحكميف )ال يخ، وطنطا، والمنصورة، وبمغ عدد األ

تـ حساب نسبة االتفاؽ لد  المحكميف عما كؿ عبارة مف عبارات االستبياف، 
%، ولـ 100%  و8905وتراوحت نسبة تكرار اتفاؽ المحكميف عما العبارات ما بيف 
 يتـ استبعاد أ  عبارات، وتـ تعديؿ صيا ة بعض العبارات.

  personبيرسون ارتباطثانًيا: صدق التكوين باستخدام معامل 
التي  طالبات الجامعة مفتـ تطبيؽ االستبياف في صورتو األولية عما عينة 

تتوافر فييا نفس  روط عينة الدراسة وبعد التطبيؽ تـ حساب الصدؽ مف   ؿ معامؿ 
 ( يوضح ذلؾ:1ارتباط بيرسوف بيف عبارات كؿ محور والدرجة الكمية لو، وجدوؿ )

ارتباط بيرسون لعبارات محور اإلنترنت، الياتف المحمول، االقنوات ( معامل 1جدول )
 الفضائية والدرجة الكمية لممحور

 القنوات  الياتؼ المحموؿ اإلنترنت
 البياف  ـ  البياف  ـ  البياف  ـ  البياف  ـ  البياف  ـ  البياف  ـ 
1 **00217 10 **00629 1 **00257 10 **00372 1 **00445 10 **00219 
2 **00443 11 **00099 2 **00519 11 **00538 2 **00304 11 **00411 
3 **00139 12 **00318 3 **00241 12 **00496 3 **00317 12 **00502 
4 **00443 13 **00386 4 **00242 13 **00247 4 **00407 13 **00416 
5 **00289 14 **00359 5 **00581 14 **00371 5 **00243 14 **00276 
6 **00463 15 **00574 6 **00242 15 **00329 6 **00432 15 **00240 
7 **00197 16 **00345 7 **00363 16 **00409 7 **00342 16 **00410 
8 **00588 17 **00401 8 **00417 17 **00333 8 **00273 17 **00465 
9  **00249   9 **00268   9 **00464 18 **00302 

( وجود ع قات ارتباطية موجبة بيف جميع محاور االستبياف 1يوضح جدوؿ )         
 صادؽ في المتويرات ال اصة بو. االستبيافوبذلؾ نجد أف 

 معػادلة ألفا كرونباخ باست داـ Reliability االستبيافوتـ حساب ثبات 

Alpha-Cronbach  ستبيافلحساب معامؿ الثبات لتحديد قيمة االتساؽ الدا مي ل 
ككؿ بمحاوره الث ثة،  ستبيافحيث تـ حساب معامؿ ألفا لكؿ محور عما حدة ول 

ولمتصحيح مف أثر التجزئة النصفية  (Split-half)است داـ ا تبار التجزئة النصفية و 
(، معادلة Spearman-Brownبراوف ) –تـ است داـ معادلة التصحيح لسبيرماف 

 ( ذلؾ:2(. ويوضح جدوؿ )Guttmanجتماف )



 

 72 

2022 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

استخدام وسائل  ستبيانال اختبار معامل الفا كرونباخ، والتجزئة النصفية (2جدول )
 تكنولوجيا االتصال

 عدد العبارات المحاور
مؿ الفا معا

 كرونباخ

 التجزئة النصفية
معامؿ ارتباط 

 براوف –سبيرماف 
 معامؿ ارتباط جتماف

 614,0 615,0 00598 17 اإلنترنت
 664,0 665,0 00604 17 الياتؼ المحموؿ
 654,0 654,0 00591 18 القنوات الفضائية

 788,0 789,0 808,0 52 است داـ وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ

ككػؿ  است داـ وسائؿ تكنولوجيا االتصػاؿ ( أف معامؿ ألفا الستبياف2)يوضح جدوؿ 
( وتعتبػػر ىػػذه القيمػػة عاليػػة ليػػذا النػػوع مػػف حسػػاب الثبػػات وتؤكػػد االتسػػاؽ 808,0ىػػو)

 الدا مي ل ستبياف.
يتضػػػػح أف قػػػػيـ معػػػػام ت ارتبػػػػاط التجزئػػػػة النصػػػػفية لمجمػػػػوع عبػػػػارات اسػػػػتبياف كمػػػػا 

 788,0، 789,0 بػػػراوف –لسػػػبيرماف  ككػػػؿ ىػػػوتكنولوجيػػػا االتصػػػاؿ  اسػػػت داـ  وسػػػائؿ
لجتمػػاف ممػػا يػػدؿ عمػػا اتسػػاؽ وثبػػات عبػػارات االسػػتبياف بمحػػاوره الث ثػػة وبػػذلؾ يكػػوف 

 االستبياف صالح لمتطبيؽ. 
عبارة  برية  52مف   ؿ ما سبؽ أصبح االستبياف في صورتو النيائية يتكوف مف 

القنوات ( عبارة، و 17) ( عبارة والياتؼ المحموؿ17) اإلنترنت تتضمف ث ثة محاور
 .( عبارة18)الفضائية 
 ( استبياف است داـ وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ في صورتو النيائية.2ممحؽ)

 أحياًنا – نعـعما ىذه العبارات وفؽ ث ثة ا تيارات ) الطالبات وحددت استجابات 
العبارة موجب وعما مقياس ( إذا كاف اتجاه 1-2-3ال ( وعما مقياس متصؿ ) –
است داـ  استبياف ( إذا كاف اتجاه العبارة سالب وبذلؾ أمكف تقسيـ درجات1-2-3)

 ( يوضح ذلؾ:3إلا ث ث مستويات وجدوؿ ) وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ
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الستبيان استخدام وسائل  ( القراءات الصغرى والكبرى والمدى وطول الفئة والمستويات3جدول )
 بمحاوره الثالثة تكنولوجيا االتصال

 البياف
محاور 
 االستبياف

القراءة 
 الصور 

القراءة 
 الكبر 

المستو   طوؿ الفئة المد 
 المن فض 

المستو  
 المتوسط 

المستو  
 المرتفع

 فأكثر41 (40-32) (31-23) 9 26 49 23 اإلنترنت
الياتؼ 
 المحموؿ

 فأكثر40 (32-39) (24-31) 8 23 47 24

القنوات 
 الفضائية

 فأكثر42 (32-41) (22-31) 10 29 51 22

است داـ 
وسائؿ 
تكنولوجيا 
 االتصاؿ

77 146 69 23 (77-99) (100-
 فأكثر123 (122

( أف أعمػػػػا درجػػػػو حصػػػػمت عمييػػػػا المبحوثػػػػات فػػػػي اسػػػػتبياف 3يتضػػػػح مػػػػف جػػػػدوؿ )
 77كانػػػت  ة، واقػػػؿ درجػػػةدرجػػػ 146كانػػػت  اسػػػت داـ وسػػػائؿ تكنولوجيػػػا االتصػػػاؿ ككػػػؿ

إلػػا ث ثػػة  السػػتبيافوبػػذلؾ أمكػػف تقسػػيـ درجػػات ا 23وطػػوؿ الفئػػة  69، والمػػد  ةدرجػػ
 مرتفع(.  –متوسط  –مستويات )من فض 

  السموؾ الديني واالجتماعياستبياف  -1
السموؾ الديني واالجتماعي لطالبات الجامعة  كاف اليدؼ مف االستبياف الك ؼ عف

تحقؽ ىذا اليدؼ السابؽ تػـ االطػ ع عمػا الدراسػات والقػراءات  الباحثوف أداة يعدولكي 
 وىي: السابقة ل ستعانة بيا في وضع األسموب األمثؿ ل ستبياف

 ( أثػػػر السػػػموؾ الػػػديني عمػػػا التكيػػػؼ النفسػػػي 2018دراسػػػة  ريػػػب وعػػػ ف  :)
 واالجتماعي عند األ  اص الصـ في المممكة األردنية اليا مية .

 ( 2017دراسة صنور :)الجامعية الطالبة تمث ث عما الدينية  أثر الضوابط 
 بالحي الجامعي . المقيمة

 ( فاعمية برنامو إر اد  لتنمية وعي المراىقيف بػدداب 2015دراسة م الي  :)
 السموؾ وع قتو بالم اركة اإلجتماعية .

 ( وعػػي ال ػػباب بأسػػس نجػػاح الحيػػاة الزوجيػػة وع قتيػػا 2013دراسػػة سػػعيد  :)
 التعامؿ أثناء فترة ال طوبة .بدداب 
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 ( الػوعي بػدداب السػموؾ كمػا يػدركيا ال ػباب وع قتيػا 2011دراسة م الي  :)
 بتحمؿ المسؤلية الحياتية .

 (:  التنبػػؤ بالسػػموؾ االجتمػاعي لمنسػػاء األرامػػؿ فػػي ضػػوء 2011األ ػػا ) دراسػة
 . بعض المتويرات النفسية

 ( فاعمية برنامو إر ػاد  فػ2004دراسة ى ؿ  :) ي آداب التصػرؼ واإلتيكيػت
 لمزوجة وأثرة عمي الع قات األسرية . 

العبادات  ( عبارة ا تممت عما ث ثة أبعاد ىي52تـ إعداد استبياف اولي مكوف مف ) 
 والقيـ، المعام ت، اآلداب العامة.

 قام الباحثون بحساب الصدق لالستبيان بعدة طرق ىي كما يمي: 
 content validity أواًل: صدق المحتوى 

ولمتحقؽ مف صدؽ االستبياف تـ عرضو في صورتو األولية عما مجموعة مف 
األساتذة المحكميف مف قسـ إدارة المنزؿ والمؤسسات بكمية االقتصاد المنزلي جامعة 
المنوفية، وقسـ إدارة مؤسسات األسرة والطفولة بكمية االقتصاد المنزلي جامعتي األزىر 

دارة المنزؿ بقسـ االقتصاد المنزلي بكمية التربية النوعية بجامعات كفر وحمواف، وأساتذة إ
 ( محكًما.19ال يخ، وطنطا، والمنصورة، وبمغ عدد األساتذة المحكميف )

تـ حساب نسبة االتفاؽ لد  المحكميف عما كؿ عبارة مف عبارات االستبياف،    
%، ولـ 100%  و8905وتراوحت نسبة تكرار اتفاؽ المحكميف عما العبارات ما بيف

 يتـ استبعاد أ  عبارات، وتـ التعديؿ في صيا ة بعض العبارات.
  personثانًيا: صدق التكوين باستخدام معامل ارتباط بيرسون

تتوافر فييا  مف طالبات الجامعةتـ تطبيؽ االستبياف في صورتو األولية عما عينة  
 نفس  روط عينة الدراسة وبعد التطبيؽ تـ حساب الصدؽ مف   ؿ معامؿ ارتباط 

 ( يوضح ذلؾ:4والدرجة الكمية لو، وجدوؿ ) ُبعدبيرسوف بيف عبارات كؿ 
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 العبادات والقيم، المعامالت، اآلداب العامةأبعاد ( معامل ارتباط بيرسون لعبارات 4جدول)
 والدرجة الكمية لمُبعد

 اآلداب العامة المعام ت العبادات والقيـ

 ـ البياف ـ
 البياف ـ البياف ـ البياف ـ البياف ـ البياف 

1 **00354 11 **00494 1 **00539 11 **00470 1 **00184 11 **00340 

2 **00524 12 **00533 2 **00503 12 **00471 2 **00290 12 **00253 

3 **00531 13 **00404 3 **00508 13 **00431 3 **00298 13 **00305 

4 **00501 14 **00469 4 **00591 14 **00462 4 **00377 14 **00438 

5 **00448 15 **00355 5 **00366 15 **00475 5 **00386 15 **00401 

6 **00456   6 **00542 16 **00378 6 **00397 16 **00409 

7 **00385   7 **00282 17 **00388 7 **00334 17 **00439 

8 **00518   8 **00380 18 **00442 8 **00282 18 **00553 

9 **00381   9 **00368   9 **00456 19 **00395 

10 **00477   10 **00454   10 **00449   

 0.0. عند دالة)**( 
، ( وجود ع قات ارتباطية موجبة بيف جميع محاور االستبياف4يوضح جدوؿ )

 وبذلؾ نجد أف المقياس صادؽ في المتويرات ال اصة بو.
-Alpha باست داـ معػادلة ألفا كرونباخ:   Reliability وتم حساب ثبات المقياس

Cronbach  حيث تـ  ل ستبيافلحساب معامؿ الثبات لتحديد قيمة االتساؽ الدا مي
است داـ و  الث ثة ، أبعادهككؿ ب ول ستبياف عما حدة  ُبعدحساب معامؿ ألفا لكؿ 
ولمتصحيح مف أثر التجزئة النصفية تـ است داـ ( Split-half) ا تبار التجزئة النصفية

 جتماف معادلة(، Spearman-Brown) براوف –ف معادلة التصحيح لسبيرما

(Guttman 0)( ذلؾ:5ويوضح جدوؿ ) 
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 ( اختبار معامل الفا كرونباخ، والتجزئة النصفية الستبيان السموك الديني واالجتماعي5جدول )
 انثالثة ابأبعاده 

 األبعاد
عدد 
 العبارات

معامؿ الفا 
 كرونباخ

 التجزئة النصفية
سبيرماف معامؿ ارتباط 

 براوف –
معامؿ ارتباط 

 جتماف
 715,0 718,0 00717 15 العبادات والقيـ
 611,0 612,0 749,0 18 المعام ت
 543,0 543,0 00646 19 اآلداب العامة
السموؾ الديني 
 822,0 822,0 863,0 52 واالجتماعي

ىو ككؿ السموؾ الديني واالجتماعي ( أف معامؿ ألفا الستبياف 5يوضح جدوؿ )
( وتعتبر ىذه القيمة عالية ليذا النوع مف حساب الثبات وتؤكد االتساؽ 0.863)

 الدا مي ل ستبياف.
( أف قيـ معام ت ارتباط التجزئة النصفية لمجموع 5يتضح مف جدوؿ )كما  

 822,0براوف، –لسبيرماف 822,0 ىوالسموؾ الديني واالجتماعي ككؿ عبارات استبياف 
الث ثة وبذلؾ يكوف  أبعادهمما يدؿ عما اتساؽ وثبات عبارات االستبياف ب لجتماف

 االستبياف صالح لمتطبيؽ. 
عبارة  برية  52مف   ؿ ما سبؽ أصبح االستبياف في صورتو النيائية يتكوف مف 

اآلداب  ،عبارة (18) المعام تعبارة،  (15) العبادات والقيـتتضمف ث ثة أبعاد 
 .رة( عبا19)العامة 

 صىرته اننهائية. واالجتماعي في( استبيان انسهىك انذيني 3) مهحق

 أحياًنا – نعـا تيارات ) ث ثعما ىذه العبارات وفؽ  الطالبات وحددت استجابات
-1( إذا كاف اتجاه العبارة موجب وعما مقياس )1-2-3ال( وعما مقياس متصؿ ) –
إلا ث ث االستبياف  ( إذا كاف اتجاه العبارة سالب وبذلؾ أمكف تقسيـ درجات2-3

 ( يوضح ذلؾ:6مستويات وجدوؿ )
 
 
 



 

 77 

2022 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 ماعي( القراءات الصغرى والكبرى والمدى وطول الفئة والمستويات لمسموك الديني واالجت6جدول )
 انثالثة ابأبعاده 

 البياف
 محاور االستبياف

القراءة 
 الصور 

القراءة 
 الكبر 

 المد 
طوؿ 
 الفئة

المستو  
 المن فض

المستو  
 المتوسط

المستو  
 المرتفع

 فأكثر37 ( 36-29) (28 -21) 8 24 45 21 العبادات والقيـ

 فأكثر45 (44-36) (35-27) 9 27 54 27 المعام ت

 فأكثر44 (43-33) (32-22) 11 33 55 22 اآلداب العامة

اجمالي استبياف 
السموؾ الديني 
 واالجتماعي

 فأكثر124 (99-123) (74-98) 25 76 150 74

السػموؾ حصمت عمييا المبحوثات في استبياف  ة( أف أعما درج6يتضح مف جدوؿ )
 76، والمػػد  ةدرجػػ 74كانػػت  ة، واقػػؿ درجػةدرجػػ 150ككػػؿ كانػت  الػديني واالجتمػػاعي

 –وبػذلؾ أمكػف تقسػيـ درجػات المقيػاس إلػا ث ثػة مسػتويات )مػػن فض  25وطػوؿ الفئػة 
 مرتفع(.  –متوسط 

 سادسًا: إجراءات تطبيق أدوات البحث عمى العينة
وسػػػائؿ تػػػـ دمػػػو كػػػؿ مػػػف اسػػػتمارة البيانػػػات العامػػػة ل سػػػرة، واسػػػتبياف اسػػػت داـ 

في استمارة واحدة حتا يسػيؿ السموؾ الديني واالجتماعي ، واستبياف تكنولوجيا االتصاؿ
 سػػػتبيافاال رابػػػط أ ػػػذ وتػػػـ عمػػػي جوجػػػؿ درايػػػؼ وضػػػع االسػػػتبياف تطبيقيػػػا ومػػػف ثػػػـ تػػػـ 

التػػي ينطبػػؽ عمػػييف  طالبػػات الجامعػػةالػػي  إرسػػالووتػػـ الموجػػود أعمػػي صػػفحة المعاينػػة 
تمػػػت اجػػػراءات تطبيػػػؽ الدراسػػػة الميدانيػػػة عػػػف طريػػػؽ التطبيػػػؽ مػػػف ثػػػـ  ػػػروط العينػػػة، و 

في   مسة ع ر يوًما تقريًبااستورؽ تطبيؽ أدوات الدراسة عما العينة مدة و ، لكترونياإل
 .ـ5/2/2021وحتا   ـ20/1/2021الفترة مف 
 

 سابعًا: المعالجة اإلحصائية
است دمت بعض األساليب اإلحصائية لك ؼ الع قة بيف متويرات البحث وا تبار 

 SPSS(Program Statistical الفروض وذلؾ باست داـ البرنامو اإلحصائي
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Package for Social Sciences ) .الحزمة اإلحصائية لتحميؿ العموـ االجتماعية
 ومف ىذه المعام ت ما يمي: 

 حساب التكرارات والنسب المئوية لكؿ متويرات الدراسة.   -1
 است داـ حساب معام ت االرتباط بيف كؿ محور مف المحاور الث ثة الستبياف -2

بيف كؿ بعد مف أبعاد و والدرجة الكمية ل ستبياف،  ؿوسائؿ تكنولوجيا االتصا
والدرجة الكمية ل ستبياف، مف أجؿ حساب السموؾ الديني واالجتماعي استبياف 

 صدؽ االستبيانات.
حساب معامؿ ألفا كرونباخ، وا تبار التجزئة النصفية باست داـ معادلتي سبيرماف  -3

ستبياف ،  وااائؿ تكنولوجياست داـ وسوجتماف لحساب ثبات استبياف  برواف، –
 السموؾ الديني واالجتماعي.

باست داـ معادلة بيرسوف بيف كؿ مف استبياف  Correlation  معام ت االرتباط -4
السموؾ الديني بمحاوره الث ثة، واستبياف  وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ است داـ

سف  ،اد األسرةأفر بأبعاده الث ثة وبعض المتويرات الديمورافية )عدد  واالجتماعي
، ل ب، المستو  التعميمي األـ، سف األب، سف زواج الوالديفمدة  الطالبة،

في  األـم اركة  مد ، فئات الد ؿ ال ير  ل سرة، ل ـ المستو  التعميمي
الطالبة لسنترنت، عدد ساعات ، عدد ساعات است داـ اإلنفاؽ عما األسرة

است داـ الطالبة لمياتؼ المحموؿ، عدد ساعات م اىدة الطالبة لمقنوات 
طالبة لسنترنت، عدد سنوات است داـ الطالبة عدد سنوات است داـ الالفضائية، 

 (.لمياتؼ المحموؿ، عدد سنوات م اىدة الطالبة لمقنوات الفضائية
داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات كؿ مف لموقوؼ عما ) T testتا تبار ) -5

( في استبياف الريفيات والحضريات، طالبات الت صصات النظرية والعممية)
السموؾ الديني بمحاوره الث ثة، واستبياف است داـ وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ 

 بأبعاده الث ثة. واالجتماعي

عرفة داللة الفروؽ لم One way ANOVA   حساب تحميؿ التبايف في اتجاه واحد-6
 است داـ وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿعينة الدراسة في كؿ مف متوسطات درجات بيف 

فئات الد ؿ بأبعاده الث ثة تبًعا لالسموؾ الديني واالجتماعي بمحاوره الث ثة، وكذلؾ 
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بيف  لمعرفة داللة الفروؽ Tukey وفي حالة وجود تبايف تـ است دـ ا تبار ال ير 
 .درجاتمتوسطات ال

 الدراسة الميدانية
 أوال: وصف عينة البحث

 أ ـ وصف العينة وفقا لممتغيرات الديموغرافية
تـ  طالبة جامعية  763فيما يمي وصؼ لعينة الدراسة الميدانية والتي بموت 

 ،وبنيا ، وطنطا ، )المنوفيةالجامعات الحكومية مف  عمدية  رضيةا تيارىف بطريقة 
، وال اصة )جامعة ال ريؼ بكفر ال يخ، جامعة السادس مف أكتوبر(،  وكفر ال يخ(

 ( يوضح ذلؾ:أ7وجدوؿ )مدينة نصر(  -جامعة األزىر بػ )طنطا
 أ( التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقا لممتغيرات الديمغرافية 7جدول )

 العدد المتغير
النسبة 
 النسبة المئوية العدد المتغير المئوية

 الجامعة نوع
 فئات الدخل الشيري لألسرة

 3308 258 جامعة األزىر
 140 من فض جنيو2000أقؿ مف  5306 409 حكومية

501 

1804 

 
6557 

إلا أقؿ  2000مف  1206 96  اصة
 3000مف

212 2708 

إلا أقؿ  3000مف  10000 763 المجموع
 1905 149 4000مف

 إلا أقؿ مف 4000مف  طبيعة الدراسة
5000 

 متوسط

80 

 
168 

1005 

 2504 194 نظرية 2200
إلا أقؿ مف  5000مف

6000 56 703 

إلا أقؿ مف  6000مف 7406 569 عممية
7000 32 402 

إلا أقؿ مف  7000مف 10000 763 المجموع
8000 

 
 مرتفع

24 

94 

301 

إلا أقؿ مف  8000مف الفرقة الدراسية 1253
9000 22 209 

 603 48 فأكثر9000 1204 95 األولي
 3103 239 الثانية

 10050 763 المجموع
 2006 157 الثالثة
 3102 238 الرابعة

 سف األب واألـ
 208 21 ال امسة
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 األـ األب سف األب واألـ 107 13 السادسة
 706 58 - -` سنة 40أقؿ مف  10000 763 المجموع

 سنة وحتا أقؿ مف 40مف أفراد األسرة عدد
 سنة 50

192 2502 485 6306 

  209 22 ث ثة أفرار
سنة وحتا أقؿ مف  50مف

 2501 192 5605 431 سنة 60

سنة وحتا أقؿ مف  60مف 1003 79 أربعة أفراد
 سنة 70

122 1600 28 307 

 - - 203 18 سنة فأكثر 70 4102 314  مسة أفراد
 4506 348 ستة أفراد فأكثر

 10000 763 10000 763 المجموع
 10000 763 المجموع
 النسبة المئوية العدد المتغير النسبة المئوية العدد المتغير

 مكاف السكف
 مستو  تعميـ األب واألـ

 األب
 األب األـ

 النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد 6708 517 ريؼ
 أمي 3202 246 حضر

 من فض

21 207 
1309 
 

85 1101 

1805 
 307 28 508 44 يقرأ ويكتب 10000 763 المجموع

حاصؿ عما  الترتيب بيف األ وة
 307 28 504 41 االبتدائية

حاصؿ عما  3706 287 األولي
 اإلعدادية

 متوسط

30 309 

4506 

18 204 

حاصؿ عما  2105 164 األ يرة 5002
الثانوية أو ما 

 يعادليا
318 4107 365 4708 

 4009 312 مادوف ذلؾ

 تعميـ جامعي 10000 763 المجموع
 مرتفع

281 3608 
4005 
 

218 2806 
 202 17 205 19 مرحمة ماجستير مصادر الد ؿ ال ير  ل سرة 3103

 005 4 102 9 مرحمة دكتوراه 577 راتب أو معاش
 10000 763 10000 763 المجموع 102 عقارات أو أراضي

 مينة األب واألـ 209 م روعات أو أعماؿ حرة
 13 أرباح سندات أو أسيـ

 المينة
 األـ األب

 النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد مد  م اركة األـ بد ميا في اإلنفاؽ عمي األسرة
 2705 210 3901 298 وظيفة حكومية 4708 365 ال ت ارؾ

 202 17 904 72 قطاع  اص 409 37 ت ارؾ بربع الراتب
ت ارؾ بنصؼ 

 501 39 2508 197 أعماؿ حرة 604 49 الراتب

ت ارؾ بكؿ  أو 
 201 16 1302 101 عما المعاش 4009 312 معظـ الراتب

 6109 472 306 27 ال يعمؿ 10000 763 المجموع
 102 9 809 68 متوفي وجود أقارب مع األسرة في نفس المسكف

 10000 763 10000 763 المجموع 2201 169 نعـ
 مدة زواج الوالديف 7709 594 ال
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 10000 763 المجموع
 1700 130 سنة20أقؿ مف سف الطالبة

 6700 511 سنة30وحتا أقؿ مف  20مف  2502 192 سنة 20أقؿ مف 
 1308 105 سنة 40وحتا أقؿ مف  30مف  2400 183 سنة20
 200 15 سنة 50وحتا أقؿ مف  40مف  3900 298 سنة21
 002 2 سنة فأكثر50 1108 90 سنة فأكثر22

 10000 763 المجموع 10000 763 المجموع

 
 ( ما يمي:أ7يتضح مف جدوؿ)

النسػػبة األكبػػر مػػف الطالبػػات عينػػة الدراسػػة مقيمػػات فػػي الريػػؼ حيػػث كانػػت نسػػبتيف  -0
 %.3202%، في حيف أف نسبة الطالبات المقيميات في الحضر كانت  6708

أكثػػر مػػف نصػػؼ طالبػػات عينػػة الدراسػػة يدرسػػف بالجامعػػات الحكوميػػة حيػػث بموػػت  -2
% منيف يدرسف بجامعة األزىر، وكانت النسػبة األقػؿ مػف 3308%، 5306نسبتيف 

 %.1206الطالبات عينة الدراسة يدرسف بالجامعات ال اصة حيث بموت نسبتيف 
النسػػػبة األكبػػػػر مػػػػف الطالبػػػػات عينػػػػة الدراسػػػة طبيعػػػػة دراسػػػػتيف عمميػػػػة حيػػػػث كانػػػػت  -3

%، في حػيف كانػت نسػبة الطالبػات اال تػي طبيعػة دراسػتيف نظريػة 74064نسبتيف 
2504.% 

تقػػػارب نسػػػبة طالبػػػات الفرقػػػة الرابعػػػة مػػػع نسػػػبة طالبػػػات الفرقػػػة الثانيػػػة حيػػػث كانتػػػا  -4
%، 2006البات الفرقة الثالثػة ونسػبتيف % عما التوالي، يمييف ط3103%، و3102

%، فػي حػيف كانػت النسػبة األقػؿ مػف 1204بينما كانت نسبة طالبات الفرقة األولػا 
 %.107الطالبات مقيدات بالفرقة السادسة حيث بموت 

النسبة األكبر مف الطالبات عينة الدراسة كاف عدد أفراد أسرىف ستة أفراد فأكثر  -5
% منيف كاف عدد أفراد أسرىف 4102حيف أف %، في 4506حيث بموت نسبتيف 

 مسة أفراد، وكانت النسبة األقؿ مف الطالبات عدد أفراد أسرىف  ث ثة أفراد، حيث 
 %.209بموت نسبتيف 

النسػػبة األكبػػر مػػف الطالبػػات عينػػة الدراسػػة كػػاف تػػرتيبيف مػػا دوف ذلػػؾ حيػػث بموػػت  -6
سػػػبة األقػػػؿ مػػػف % مػػػنيف كػػػاف تػػػرتيبيف األوؿ وكانػػػت الن3706%، و4009نسػػػبتيف

 %.2105الطالبات ترتيبيف األ ير حيث بموت نسبتيف
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سػػنة حيػػث بموػػت  21أف النسػػبة األكبػػر مػػف الطالبػػات عينػػة الدراسػػة يبمػػغ أعمػػارىف  -7
سػػػنة، وكانػػػت النسػػػبة األقػػػؿ مػػػف  20% مػػػنيف أقػػػؿ مػػػف 2502%، و3900نسػػػبتيف 
 %.1108سنة فأكثر حيث بموت 22الطالبات 

وحتػػا أقػػؿ مػػف  20مف لطالبػػات عينػة الدراسػػة متزوجػػوف)ا والػػد   النسػبة األكبػػر مػػف  -8
أقؿ % مػنيـ متزوجػوف منػػذ) 17%، فػػي حػيف أف 67ة( حيػث بموػت نسػبتيـ سػن30
( حيػث بموػت  سنة فأكثر 50سنة(، وكانت النسبة األقؿ منيـ متزوجوف منذ)20مف

 %.002نسبتيـ 
( مع  سنة 50سنة وحتا أقؿ مف  40مفتقارب نسب األباء الذيف تتراوح أعمارىـ ) -9

( حيػث بموػػت سػنة 60سػنة وحتػا أقػػؿ مػف  50مػفاألميػات الػذيف تتػراوح أعمػػارىـ )
% عما التوالي، في حػيف كانػت النسػبة األقػؿ مػف األبػاء  2501%،  2502نسبتيـ 

%، كمػا يتبػيف أف النسػبة األعمػا 203( حيث بموت نسػبتيـفأكثر سنة 70أعمارىـ )
( حيث بموت سنة 50سنة وحتا أقؿ مف  40مفمف األميات تتراوح أعمارىف مف )

سػنة  60مػف % ، في حيف كانت النسػبة األقػؿ مػف األميػات أعمػارىف6306نسبتيف
 %.307حيث بموت نسبتيف  سنة 70وحتا أقؿ مف 

النسػػػػػػبة األعمػػػػػػا مػػػػػػف اآلبػػػػػػاء كػػػػػػاف مسػػػػػػتو  تعمػػػػػػيميـ متوسػػػػػػط حيػػػػػػث بموػػػػػػت   -.0
ة األقػؿ مػف % مػنيـ مسػتو  تعمػيميـ مرتفػع، وكانػت النسػب3103%، و5002نسػبتيـ

%، كمػػا يتبػػػيف مػػف الجػػػدوؿ أف 1805اآلبػػاء مسػػتو  تعمػػػيميـ مػػن فض حيػػػث بموػػت
النسػػػػػػػبة األعمػػػػػػػا مػػػػػػػف األميػػػػػػػات كػػػػػػػاف مسػػػػػػػتو  تعمػػػػػػػيميف متوسػػػػػػػط حيػػػػػػػث بموػػػػػػػت 

% منيف مستو  تعميميف مرتفع، وكانت النسبة األقؿ مف 4005%، و4506نسبتيف
 %.1309 الزوجات مستو  تعميميف من فض حيث بموت.

عما كانت لصالح فئات الد ؿ ال ير  ل سر التػي تقػع فػي المسػتو  النسبة األ -00
%، يمييػػػا الفئػػػات ذات الػػػد ؿ المتوسػػػط حيػػػث بموػػػت 6507المػػػن فض حيػػػث بموػػػت 

 %.1203%، وكانت النسبة األقؿ لمفئات ذات الد ؿ المرتفع حيث بموت 2200
، 577النسػػبة األعمػػا لمصػػادر الػػد ؿ كانػػت راتًبػػا أو معاً ػػا حيػػث بمػػغ عػػددىا  -02

، فػػي حػػيف كػػاف عػػدد 209يمييػػا الم ػػروعات أو األعمػػاؿ الحػػرة حيػػث كػػاف عػػددىا 
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، بينما كاف العدد األقؿ ألرباح السػندات أو األسػيـ حيػث 102العقارات أو األراضي
 فقط. 13بمغ 

النسػػػبة األكبػػػر مػػػف أميػػػات الطالبػػػات عينػػػة الدراسػػػة ال ي ػػػاركف بػػػد ميف حيػػػث  -03
ميات ال تي ي ػاركف بكػؿ الراتػب حيػث بموػت %، يمييا نسبة األ4708بموت نسبتيـ

%،، وكانػػت النسػػبة األقػػؿ مػػف األميػػات ي ػػاركف بربػػع الراتػػب وكانػػت 4009نسػػبتيف 
 %.409نسبتيف 

أكثػػػر مػػػف نصػػػؼ االطالبػػػات عينػػػة الدراسػػػة ال يعػػػيش معيػػػف أقػػػاربيف فػػػي نفػػػس  -04
%، في حيف كانت النسبة األقػؿ الطالبػات ال تػي 7709المسكف حيث بموت نسبتيف

 %.2201يعيش معيف أقاربيف في نفس المسكف حيث بموت نسبتيف 
ارتفػػػػػاع نسػػػػػبة اآلبػػػػػاء المػػػػػوظفيف فػػػػػي القطػػػػػاع الحكػػػػػومي حيػػػػػث كانػػػػػت نسػػػػػبتيـ  -05

%، فػي حػيف كانػت 2508%، يمييا نسبة اآلباء الذيف يزاولوف األعماؿ الحػرة 3901
عػامميف %، وكانػت النسػبة األقػؿ لءبػاء  يػر ال1302نسبة اآلباء الذيف عما المعاش

%،، وكػػذلؾ ارتفػػاع نسػػبة األميػػات  يػػر العػػام ت حيػػث 306حيػػث بموػػت نسػػبتيـ 
%، يمييا نسػبة األميػات العػام ت فػي القطػاع الحكػومي حيػث 6109بموت نسبتيف 

%، فػػػػي حػػػػيف كانػػػػت نسػػػػبة األميػػػػات ال تػػػػي يػػػػزاولف األعمػػػػاؿ الحػػػػرة  27،5كانػػػػت
 %.102نت نسبتيف%، والنسبة األقؿ كانت ل ميات المتوفيات حيث كا5،1

 البيانات الخاصة باستخدام الطالبة لوسائل تكنولوجيا االتصال -ب
لوسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ، وجدوؿ  باست داـ الطالبةفيما يمي وصؼ لمبيانات ال اصة 

 ب( يوضح ذلؾ 7)
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بيانات انخاصة باستخذاو انطانبة نىسائم ( انتىزيع اننسبي نعينة انذراسة وفقا نهب7جذول )

 تكنىنىجيا االتصال

 

 
 

 النسبة المئوية العدد المتغير النسبة المئوية العدد المتغير
 عدد سنوات استخدام الطالبة لإلنترنت-4 عدد ساعات استخدام الطالبة لإلنترنت في اليوم -1

 1153 86 منذ أقل من سنتين 550 38 أقل من ساعة
 2058 159 سنوات 4من إلى أقل  2من  1958 151 من ساعة إلى أقل من ساعتين

 2357 181 سنوات 6إلى أقل من  4من  3359 259 ساعات 4من ساعتين إلى أقل من 
 6ساعات إلى أقل من  4من 

 ساعات
 1955 149 سنوات 8إلي أقل من  6من  2451 184

 1251 92 سنوات 10إلي أقل من  8من  1752 131 ساعات فأكثر 6
 1256 96 سنوات فأكثر 10 10050 763 المجموع

 عدد ساعات استخدام الطالبة لمياتف المحمول في اليوم  -2
 10050 763 المجموع

 عدد سنوات استخدام الطالبة لمياتف المحمول-5
 759 60 منذ أقل من سنتين 1658 128 أقل من ساعة

 1857 143 سنوات 4إلى أقل من  2من  2254 171 من ساعة إلى أقل من ساعتين
 2150 160 سنوات 6إلى أقل من  4من  2253 170 ساعات  4من ساعتين إلى أقل من 

 6ساعات إلى أقل من  4من 
 ساعات

 2254 171 سنوات 8إلي أقل من  6من  1956 150

 1651 123 سنوات 10إلي أقل من  8من  1859 144 ساعات فأكثر 6
 1359 106 سنوات فأكثر 10 10050 763 المجموع

 عدد ساعات مشاىدة  الطالبة لمقنوات الفضائية في اليوم-3
 10050 763 المجموع

 مشاىدة الطالبة لمقنوات الفضائية سنواتعدد -6
 452 32 منذ أقل من سنتين

 256 20 سنوات 4إلى أقل من  2من  6553 498 أقل من ساعة
 359 30 سنوات 6إلى أقل من  4من  2255 172 من ساعة إلى أقل من ساعتين

 459 37 سنوات 8إلي أقل من  6من  855 65 ساعات 4من ساعتين إلى أقل من 
 6ساعات إلى أقل من  4من 

 752 55 سنوات 10إلي أقل من  8من  258 21 ساعات

 7752 589 سنوات فأكثر 10 059 7 ساعات فأكثر 6
 10050 763 المجموع 10050 763 المجموع
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 ب( ما يمي:7يتضح من جدول )
سػػػاعات 4أف ثمػػث الطالبػػػات تقريبتػػػا يسػػػت دمف اإلنترنػػػت مػػػف سػػػاعتيف إلػػػي أقػػػؿ مػػػف  -0

 4%، يمػػييف الطالبػػات ال تػػي يسػػت دمف اإلنترنػػت مػػف 3309حيػػث بموػػت نسػػبتيف 
%، وكانػت نسػبة الطالبػات ال تػي 2401سػاعات ونسػبنتيف  6ساعات إلي أقؿ مف 

نمػػا كانػػت النسػػبة %، بي1908يسػػت دمف اإلنترنػػت مػػف سػػاعة إلػػا أقػػؿ مػػف سػػاعتيف 
 %.5األقؿ لمطالبات ال تي يست دمف اإلنترنت أقؿ مف ساعة حيث كانت نسبتيف 

تقارب نسبة الطالبات ال تي يست دمف الياتؼ مف ساعة إلػا أقػؿ مػف سػاعتيف مػع  -2
سػػاعات حيػػث 4نسػػبة الطالبػػات ال تػػي يسػػت دمف اليػػاتؼ مػػف سػػاعتيف إلػػي أقػػؿ مػػف

تػػوالي، يمػػييف الطالبػػات ال تػػي يسػػت دمف % عمػػا ال2203%، 2204بموػػت نسػػبتيف 
%، وكانػػت نسػػبة 1906سػػاعات ونسػػبنتيف  6سػػاعات إلػػي أقػػؿ مػػف  4اليػػاتؼ مػػف 

%، بينمػػػا كانػػػت النسػػػبة 1809سػػػاعات فػػػأكثر6الطالبػػػات ال تػػػي يسػػػت دمف اليػػػاتؼ 
األقػػػػػػػػؿ لمطالبػػػػػػػػات ال تػػػػػػػػي يسػػػػػػػػت دمف اليػػػػػػػػاتؼ أقػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف سػػػػػػػػاعة حيػػػػػػػػث كانػػػػػػػػت 

 %.1608نسبتيف
ات عينػػة الدراسػػة ي ػػاىدف القنػػواف الفضػػائية أقػػؿ مػػف سػػاعة أكثػػر مػػف نصػػؼ طالبػػ -3

%، يمػػييف الطالبػػات ال تػػي ي ػػاىدف مػػف سػػاعة إلػػا أقػػؿ 6503حيػػث بموػػت نسػػبتيف
%، وكانت نسبة الطالبات ال تي ي اىدف مف سػاعتيف 2205مف ساعتيف ونسبنتيف

دف %، بينمػا كانػت النسػبة األقػؿ لمطالبػات ال تػي ي ػاى 805سػاعات 4إلي أقػؿ مػف
 %.009ساعات فأكثر حيث كانت نسبتيف 6

 6إلػا أقػؿ مػف  4النسبة األكبر مف الطالبات عينة الدراسة يست دمف اإلنترنت مػف  -4
%، يمييف الطالبات ال تي يست دمف اإلنترنت مف 2307سنوات حيث بموت نسبتيف

%،  بينمػا تقاربػت نسػبة الطالبػات ال تػي  2008سػنوات ونسػبتيف  4إلا أقؿ مف  2
سػػػنوات فػػػأكثر مػػػع نسػػػبة الطالبػػػات ال تػػػي  يسػػػت دمف 10يسػػػت دمف اإلنترنػػػت مػػػف 

%، 1206سػػػػػػػنوات حيػػػػػػػث بموػػػػػػػت نسػػػػػػػبتيف  10إلػػػػػػػا أقػػػػػػػؿ مػػػػػػػف  8اإلنترنػػػػػػػت مػػػػػػػف 
%عمػػي التػػوالي، وكانػػت النسػػبة األقػػؿ لمطالبػػات ال تػػي يسػػت دمف اإلنترنػػت 1201و

 %.1103منذ أقؿ مف سنتيف حيث بموت
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 8إلػا أقػؿ مػف  6ة الدراسة يست دمف اإلنترنت مػف النسبة األكبر مف الطالبات عين -5
%،  يمػػييف الطالبػػات ال تػػي يسػػت دمف اإلنترنػػت 2204سػػنوات حيػػث بموػػت نسػػبتيف

%، وكانػػػت نسػػػبة الطالبػػػات ال تػػػي 2100سػػػنوات ونسػػػبتيف 6إلػػػا أقػػػؿ مػػػف  4مػػػف 
%، بينمػػػا كانػػػت النسػػػبة 1807سػػػنوات  4إلػػػا أقػػػؿ مػػػف  2يسػػػت دمف اإلنترنػػػت مػػػف 

 %.709ات ال تي يست دمف اإلنترنت منذ أقؿ مف سنتيف حيث بموتاألقؿ لمطالب
سػػنوات  10أكثػػر مػػف ثمثػػي الطالبػػات عينػػة الدراسػػة ي ػػاىدف القنػػوات الفضػػائية مػػف  -6

%، يمػػػػػييف الطالبػػػػات ال تػػػػي ي ػػػػاىدف القنػػػػػوات 7702فػػػػأكثر حيػػػػث بموػػػػت نسػػػػبتيف
بة %، بينمػػػػا تقاربػػػت نسػػػػ702سػػػػنوات ونسػػػبتيف 10إلػػػا أقػػػػؿ مػػػف  8الفضػػػائية مػػػػف 

سػنوات مػع نسػبة  8إلػا أقػؿ مػف  6الطالبات ال تي ي اىدف القنوات الفضػائية مػف 
الطالبػػػػات ال تػػػػي ي ػػػػاىدف القنػػػػوات الفضػػػػائية منػػػػذ أقػػػػؿ مػػػػف سػػػػنتيف حيػػػػث بموػػػػت 

% عمػػػػػا التػػػػػوالي، وكانػػػػػت النسػػػػػبة األقػػػػػؿ لمطالبػػػػػات ال تػػػػػي 402%، و409نسػػػػػيتيف
 %.206يث بموتسنوات ح 4إلا أقؿ مف  2ي اىدف القنوات الفضائية مف 

 ثانيًا: النسب المئوية الستجابات عينة الدراسة عمى أدوات الدراسة:
 :استخدام وسائل تكنولوجيا االتصال -1

 الطالبات ي تمؿ ىذا الجزء عما التوزيع التكرار  والنسبي الستجابات عينة الدراسة
( يوضح 8دوؿ )جبمحاورة الث ثة، و است داـ وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ عما استبياف 

 ذلؾ:
( التوزيع النسبي وفقًا لمستويات استجابات العينة في استخدام وسائل تكنولوجيا االتصال 8جدول )

 بمحاوره الثالثة 

 البيان
 محاور االستبيان

المستوى  المستوى المنخفض
 المتوسط

 المستوى المرتفع

 % العدد % العدد % العدد
 2853 216 6558 502 559 45 اإلنترنت

 2953 224 5958 456 1059 83 الياتف المحمول
 1252 93 7353 559 1455 111 القنوات الفضائية
استخدام وسائل 
تكنولوجيا 
 االتصال

108 1451 530 6955 125 1654 
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است داـ وسائؿ  استبياف عف( التوزيع النسبي الستجابات العينة 8تضح مف جدوؿ )ي
 بمحاوره الث ثة حيث كانت: تكنولوجيا االتصاؿ 

فئة مستو  است داـ وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ من فض: تضمنت الطالبات التي  -
طالبة بنسبػة مئػوية  108وكاف عددىف  99: 77كانت استجابتيـ تتراوح مف 

1401.% 
توسط: تضمنت الطالبات التي فئة مستو  است داـ وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ م -

طالبة بنسبػة مئػوية  530وكاف عددىف  122: 100كانت استجابتيـ تتراوح مف 
6905.% 

فئة مستو  است داـ وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ مرتفع: تضمنت الطالبات التي كانت  -
طالبة بنسبػة مئػوية  125وكاف عددىف  146: 123استجابتيـ تتراوح مف 

1604.% 
 لسموك الديني واالجتماعي:    استبيان ا -2

ي تمؿ ىذا الجزء عما التوزيع التكرار  والنسبي الستجابات عينة الدراسة  عما 
 ( يوضح ذلؾ:9الث ثة، وجدوؿ ) السموؾ الديني واالجتماعي بأبعادهاستبياف 

 ( التوزيع النسبي وفقًا لمستويات استجابات العينة في السموك الديني واالجتماعي9جدول )
 البياف
 أبعاد  االستبياف

 المستو  المرتفع المستو  المتوسط المستو  المن فض
 % العدد % العدد % العدد

 4307 333 5106 394 407 36 العبادات والقيـ
 5604 430 3900 298 406 35 المعام ت

 3701 283 6102 467 107 13 اآلداب العامة
 4708 365 4903 376 209 22 السموؾ الديني واالجتماعي
( التوزيػػع النسػػبي لمسػػتويات اسػػتجابات العينػػة فػػي السػػموؾ الػػديني 9يتضػػح مػػف جػػدوؿ )

 واالجتماعي حيث كانت: 
فئة مستو  السموؾ الديني واالجتماعي من فض: تضمنت الطالبات التي كانت  -

 %.209طالبة بنسبػة مئػوية  22وكاف عددىف  98: 22استجابتيـ تتراوح مف 
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السموؾ الديني واالجتماعي متوسط: تضمنت الطالبات التي كانت فئة مستو   -
طالبة بنسبػة مئػوية  376وكاف عددىف 123: 99استجابتيـ تتراوح مف 

4903.% 
فئة مستو  السموؾ الديني واالجتماعي مرتفع: تضمنت الطالبات التي كانت  -

 طالبة بنسبػة مئػوية 365وكاف عددىف  150: 124استجابتيـ تتراوح مف 
4708.% 

 ثالثًا: النتائج في ضوء فروض الدراسة
 763يتضمف ىذا الفصؿ نتائو الدراسة الميدانية التي أجريت عما عينة قواميا 

طالبػػة جامعيػػة بيػػدؼ الوصػػوؿ إلػػا الع قػػة بػػيف اسػػت داـ وسػػائؿ تكنولوجيػػا االتصػػاؿ، 
وبنػاًء عمػا مػا والسموؾ الديني واالجتماعي لد  طالبات الجامعة، وتفسػير ىػذه النتػائو، 

 تـ الوصوؿ إليو مف نتائو يتـ عرض توصيات الدراسة.
 النتائج في ضوء الفرض األول

ينص الفرض األوؿ عما أنو  ال توجد ع قة ارتباطية ذات داللة إحصائًية بيف  
اسػػػػت داـ وسػػػػائؿ تكنولوجيػػػػا االتصػػػػاؿ بمحػػػػاوره الث ثػػػػة )اإلنترنػػػػت، اليػػػػاتؼ المحمػػػػوؿ، 

والسػػػػموؾ الػػػػديني واالجتمػػػػاعي بأبعػػػػاده الث ثػػػػة )العبػػػػادات والقػػػػيـ، القنػػػػوات الفضػػػػائية(، 
 المعام ت، اآلداب العامة( .

ولمتحقؽ مف صحة الفرض األوؿ تـ إيجاد معػام ت االرتبػاط باسػت داـ معادلػة  
بيرسػػػػوف بػػػػيف اسػػػػت داـ وسػػػػائؿ تكنولوجيػػػػا االتصػػػػاؿ بمحػػػػاوره الث ثػػػػة، والسػػػػموؾ الػػػػديني 

 ( يوضح ذلؾ:10ثة، وجدوؿ)واالجتماعي بأبعاده الث 
( العالقات االرتباطية بين استخدام وسائل تكنولوجيا االتصال بمحاوره الثالثة، والسموك 10جدول )

 الديني واالجتماعي بأبعاده الثالثة

 اآلداب العامة المعام ت العبادات والقيـ المتويرات
استبياف السموؾ 

الديني 
 واالجتماعي

 **,504 **,310 **,448 **,524 اإلنترنت
 **,488 **,331 **,431 **,476 الياتؼ المحموؿ
 **,441 **,313 **,379 **,427 القنوات الفضائية

 **,555 **,371 **,487 **,551 استبياف است داـ وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ
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 ( ما يمي:10يتضح من جدول)
  ع قػػػة ارتباطيػػػة موجبػػػة دالػػػة إحصػػػائًيا بػػػيف محػػػور اإلنترنػػػت وكػػػؿ مػػػف ُبعػػػد توجػػػد

العبػػػادات والقػػػيـ، وُبعػػػد المعػػػام ت، وُبعػػػد اآلداب العامػػػة، واسػػػتبياف السػػػموؾ الػػػديني 
**، ,448**، ,524واالجتمػػػػػػاعي حيػػػػػػث بموػػػػػػت قػػػػػػيـ معامػػػػػػؿ ارتبػػػػػػاط بيرسػػػػػػوف )

نػػػد مسػػػتو  داللػػػة **( عمػػػا التػػػوالي، وىػػػي قػػػيـ دالػػػة إحصػػػائًيا ع,504**، ,310
( أ  كممػػػا زاد اسػػػت داـ الطالبػػػة لسنترنػػػت كممػػػا كػػػاف لػػػذلؾ التػػػأثير اإليجػػػابي 01,0)

 عما سموكيا الديني واالجتماعي. 
  توجػػد ع قػػة ارتباطيػػة موجبػػة دالػػة إحصػػائًيا بػػيف محػػور اليػػاتؼ المحمػػوؿ وكػػؿ مػػف

بياف السموؾ الػديني ُبعد العبادات والقيـ، وُبعد المعام ت، وُبعد اآلداب العامة، واست
**، ,431**، ,476واالجتمػػػػػػاعي حيػػػػػػث بموػػػػػػت قػػػػػػيـ معامػػػػػػؿ ارتبػػػػػػاط بيرسػػػػػػوف )

**( عمػػػا التػػػوالي، وىػػػي قػػػيـ دالػػػة إحصػػػائًيا عنػػػد مسػػػتو  داللػػػة ,488**، ,331
( أ  كممػػػا زاد اسػػػت داـ الطالبػػػػة لميػػػاتؼ المحمػػػوؿ كممػػػػا كػػػاف لػػػذلؾ التػػػػأثير 01,0)

 لمطالبة االجتماعية. اإليجابي عما السموؾ الديني واالجتماعي
  توجػػد ع قػػة ارتباطيػػة موجبػػة دالػػة إحصػػائًيا بػػيف محػػور القنػػوات الفضػػائية وكػػؿ مػػف

ُبعد العبادات والقيـ، وُبعد المعام ت، وُبعد اآلداب العامة، واستبياف السموؾ الػديني 
**، ,379**، ,427واالجتمػػػػػػاعي حيػػػػػػث بموػػػػػػت قػػػػػػيـ معامػػػػػػؿ ارتبػػػػػػاط بيرسػػػػػػوف )

عمػػػا التػػػوالي، وىػػػي قػػػيـ دالػػػة إحصػػػائًيا عنػػػد مسػػػتو  داللػػػة **( ,441**، ,313
( أ  كممػػػػا زاد م ػػػػاىدة الطالبػػػػة لمقنػػػػوات الفضػػػػائية كممػػػػا كػػػػاف لػػػػذلؾ التػػػػأثير 01,0)

 اإليجابي عما السموؾ الديني واالجتماعي لمطالبة.
  توجد ع قػة ارتباطيػة موجبػة دالػة إحصػائًيا بػيف اسػتبياف اسػت داـ وسػائؿ تكنولوجيػا

وكػػػؿ مػػػف ُبعػػػد العبػػػادات والقػػػيـ، وُبعػػػد المعػػػام ت، وُبعػػػد اآلداب العامػػػة، االتصػػػاؿ 
واسػػػػتبياف السػػػػموؾ الػػػػديني واالجتمػػػػاعي حيػػػػث بموػػػػت قػػػػيـ معامػػػػؿ ارتبػػػػاط بيرسػػػػوف 

**( عمػػػػػػػػا التػػػػػػػػػوالي، وىػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػيـ دالػػػػػػػػػة  ,555**، ,371**، ,487**، ,551)
جامعيػة لوسػائؿ ( أ  كمما زاد اسػت داـ الطالبػة ال01,0إحصائًيا عند مستو  داللة )

تكنولوجيػػػػػا االتصػػػػػاؿ  كممػػػػػا كػػػػػاف لػػػػػذلؾ التػػػػػأثير اإليجػػػػػابي عمػػػػػا سػػػػػموكيا الػػػػػديني 
 .واالجتماعي
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توجػػد ع قػػة ارتباطيػػة موجبػػة دالػػة إحصػػائًيا بػػيف اسػػت داـ  ممــا ســبق يتضــح أنــو    
وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ بمحاوره الث ثة، والسموؾ الديني واالجتماعي بأبعاده الث ثػة. 

 يتحقق عدم صحة الفرض األول. وبذلك
 النتائج في ضوء الفرض الثاني

يػػػنص الفػػػرض الثػػػاني عمػػػا أنػػػو  ال توجػػػد ع قػػػة ارتباطيػػػة دالػػػة إحصػػػائًيا بػػػيف 
بعض متويرات المستو  االجتماعي االقتصاد  ل سرة )عدد أفراد األسرة، سف الطالبػة، 

 ب، المسػػتو  التعميمػػي مػػدة زواج الوالػػديف، سػػف األب، سػػف األـ، المسػػتو  التعميمػػي لػػ
لػػ ـ، فئػػات الػػد ؿ ال ػػير  ل سػػرة، مػػد  م ػػاركة األـ فػػي االنفػػاؽ عمػػا األسػػرة، عػػدد 
سػػاعات اسػػت داـ الطالبػػة لسنترنػػت، عػػػدد سػػاعات اسػػت داـ الطالبػػة لميػػاتؼ المحمػػػوؿ، 
عدد ساعات م اىدة الطالبة لمقنوات الفضائية، عدد سنوات است داـ الطالبػة لسنترنػت، 

وات اسػػت داـ الطالبػػة لميػػاتؼ المحمػػوؿ، عػػدد سػػنوات م ػػاىدة الطالبػػة لمقنػػوات عػػدد سػػن
 الفضائية(، واست داـ وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ بمحاوره الث ثة .

ولمتحقؽ مف صحة الفرض الثاني تـ إيجاد معام ت االرتباط باسػت داـ معادلػة بيرسػوف 
رة )عػػدد أفػػراد األسػػرة، سػػف بػػيف بعػػض متويػػرات المسػػتو  االجتمػػاعي االقتصػػاد  ل سػػ

الطالبػػة، مػػدة زواج الوالػػديف، سػػف األب، سػػف األـ، المسػػتو  التعميمػػي لػػ ب، المسػػتو  
التعميمي ل ـ، فئات الد ؿ ال ير  ل سرة، مد  م اركة األـ في االنفاؽ عمػا األسػرة، 
عػػػػػدد سػػػػػاعات اسػػػػػت داـ الطالبػػػػػة لسنترنػػػػػت، عػػػػػدد سػػػػػاعات اسػػػػػت داـ الطالبػػػػػة لميػػػػػاتؼ 

وؿ، عدد ساعات م اىدة الطالبة لمقنوات الفضائية، عدد سنوات اسػت داـ الطالبػة المحم
لسنترنت، عدد سنوات است داـ الطالبػة لميػاتؼ المحمػوؿ، عػدد سػنوات م ػاىدة الطالبػة 

 ( يوضح ذلؾ:11) لمقنوات الفضائية(، واست داـ وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ. والجدوؿ
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بين بين بعض متغيرات المستوى االجتماعي االقتصادي لألسرة، ( العالقات االرتباطية 11جدول )
 واستخدام وسائل تكنولوجيا االتصال بمحاوره الثالثة

 المحاور
 المتويرات

 القنوات الفضائية الياتؼ المحموؿ اإلنترنت
استبياف است داـ 
وسائؿ تكنولوجيا 

 االتصاؿ
 ,027 ,017- ,039 ,051 عدد أفراد األسرة
 ,027- ,022- ,044- ,001- سف الطالبة

 ,001- ,020- ,008- ,028 مدة زواج الوالديف
 ,030- ,031- ,005- ,040- سف األب
 ,002 ,002- ,007 ,001- سف األـ

 ,011 ,000 ,053 ,026- المستو  التعميمي ل ب
 ,008 ,006 ,063 ,051- المستو  التعميمي ل ـ

 ,009 ,050- ,067 008,0 فئات الد ؿ
نفاؽ م اركة األـ في اال مد 

 عمي األسرة
-017, 020, -003, 000, 

عدد ساعات است داـ الطالبة 
 لسنترنت

-277, ** -207, ** -107, ** -230, ** 

عدد ساعات است داـ الطالبة 
 لمياتؼ

-234, ** -175, ** -150, ** -220, ** 

عدد ساعات م اىدة الطالبة 
 لمقنوات الفضائية 

-101, ** -095, ** -005, -077, * 

عدد سنوات است داـ الطالبة 
 لسنترنت

-122, ** -064, -109, ** -117, ** 

عدد سنوات است داـ الطالبة 
 لمياتؼ

-127, ** -109, ** -073, * -122, ** 

عدد سنوات م اىدة الطالبة 
 لمقنوات الفضائية

-047, -071, -040, -062, 

 0.01)**( دالة عند                         0.5)*( دالة عند 
 ( ما يمي:11يتضح من جدول)

  ال توجػػػػد ع قػػػػة ارتباطيػػػػة دالػػػػة إحصػػػػائًيا بػػػػيف عػػػػدد أفػػػػراد األسػػػػرة وكػػػػؿ مػػػػف محػػػػور
اإلنترنػػػػت، محػػػػور اليػػػػاتؼ المحمػػػػوؿ، محػػػػور القنػػػػوات الفضػػػػائية، واجمػػػػالي اسػػػػتبياف 

 است داـ وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ.
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  تباطيػػة دالػػة إحصػػائًيا بػػيف سػػف الطالبػػة وكػػؿ مػػف محػػور اإلنترنػػت، ال توجػػد ع قػػة ار
محور الياتؼ المحموؿ، محور القنوات الفضائية، واجمػالي اسػتبياف اسػت داـ وسػائؿ 

 تكنولوجيا االتصاؿ.
  ال توجػػػد ع قػػػػة ارتباطيػػػػة دالػػػػة إحصػػػػائًيا بػػػػيف مػػػػدة زواج الوالػػػػديف وكػػػػؿ مػػػػف محػػػػور

ر القنػػػػوات الفضػػػػائية، واجمػػػػالي اسػػػػتبياف اإلنترنػػػػت، محػػػػور اليػػػػاتؼ المحمػػػػوؿ، محػػػػو 
 است داـ وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ.

  ،ال توجػػػد ع قػػػة ارتباطيػػػة دالػػػة إحصػػػائًيا بػػػيف سػػػف األب وكػػػؿ مػػػف محػػػور اإلنترنػػػت
محور الياتؼ المحموؿ، محور القنوات الفضائية، واجمػالي اسػتبياف اسػت داـ وسػائؿ 

 تكنولوجيا االتصاؿ.
  دالة إحصائًيا بيف سف األـ وكؿ مف محور اإلنترنت، محور ال توجد ع قة ارتباطية

اليػػػػاتؼ المحمػػػػوؿ، محػػػػور القنػػػػوات الفضػػػػائية، واجمػػػػالي اسػػػػتبياف اسػػػػت داـ وسػػػػائؿ 
 تكنولوجيا االتصاؿ.

  ال توجد ع قة ارتباطية دالة إحصائًيا بػيف المسػتو  التعميمػي لػ ب وكػؿ مػف محػور
القنػػػػوات الفضػػػػائية، واجمػػػػالي اسػػػػتبياف اإلنترنػػػػت، محػػػػور اليػػػػاتؼ المحمػػػػوؿ، محػػػػور 

 است داـ وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ.
  ال توجػد ع قػػة ارتباطيػػة دالػػة إحصػػائًيا بػػيف المسػػتو  التعميمػػي لػػ ـ وكػػؿ مػػف محػػور

اإلنترنػػػػت، محػػػػور اليػػػػاتؼ المحمػػػػوؿ، محػػػػور القنػػػػوات الفضػػػػائية، واجمػػػػالي اسػػػػتبياف 
 است داـ وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ.

  قػػة ارتباطيػػة دالػػة إحصػػائًيا بػػيف فئػػات الػػد ؿ ال ػػير  وكػػؿ مػػف محػػور ال توجػػد ع
اإلنترنػػػػت، محػػػػور اليػػػػاتؼ المحمػػػػوؿ، محػػػػور القنػػػػوات الفضػػػػائية، واجمػػػػالي اسػػػػتبياف 

 است داـ وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ.
  ال توجػػػد ع قػػػة ارتباطيػػػة دالػػػة إحصػػػائًيا بػػػيف مػػػد  م ػػػاركة األـ فػػػي اإلنفػػػاؽ عمػػػي

نترنت، محور الياتؼ المحمػوؿ، محػور القنػوات الفضػائية، األسرة وكؿ مف محور اإل
 واجمالي استبياف است داـ وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ.

  توجػػػػد ع قػػػػة ارتباطيػػػػة سػػػػالبة دالػػػػة إحصػػػػائًيا بػػػػيف عػػػػدد سػػػػاعات اسػػػػت داـ الطالبػػػػة
لسنترنػػػػت، وكػػػػؿ مػػػػف محػػػػور اإلنترنػػػػت، محػػػػور اليػػػػاتؼ المحمػػػػوؿ، محػػػػور القنػػػػوات 
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سػػتبياف اسػػت داـ وسػػائؿ تكنولوجيػػا االتصػػاؿ حيػػث بموػػت قػػيـ الفضػػائية، واجمػػالي ا
**(  ,230-**،  ,107-**،  ,207-**،  ,277-معامػػػػػػؿ ارتبػػػػػػػاط بيرسػػػػػػػوف)

 (.01,0عمي التوالي وىا قيـ دالة إحصائًيا عند مستو  داللة )
  توجد ع قة ارتباطية سالبة دالة إحصائًيا بيف عدد ساعات است داـ الطالبة لمياتؼ

وكػػػػؿ مػػػػف محػػػػور اإلنترنػػػػت، محػػػػور اليػػػػاتؼ المحمػػػػوؿ، محػػػػور القنػػػػوات المحمػػػػوؿ، 
 الفضػػائية، واجمػػالي اسػػتبياف اسػػت داـ وسػػائؿ تكنولوجيػػا االتصػػاؿ حيػػث بموػػت قػػيـ

**(  ,220-**،  ,150-**،  ,175-**،  ,234-معامػػػػػػؿ ارتبػػػػػػػاط بيرسػػػػػػػوف)
 (.01,0عمي التوالي وىا قيـ دالة إحصائًيا عند مستو  داللة )

  ارتباطية سالبة دالة إحصائًيا بيف عدد ساعات م اىدة الطالبة لمقنػوات توجد ع قة
الفضػػائية، وكػػؿ مػػف محػػور اإلنترنػػػت، محػػور اليػػاتؼ المحمػػوؿ، واجمػػالي اسػػػتبياف 

 ,101-است داـ وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ حيث بموت قػيـ معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف)
صػػائًيا عنػػد مسػػتو  *( عمػػي التػػوالي وىػػا قػػيـ دالػػة إح ,077-**،  ,095-**، 
(، بينمػػػا ال توجػػػد ع قػػػة ارتباطيػػػة دالػػػة إحصػػػائًيا بػػػيف عػػػدد سػػػاعات 01,0داللػػػة )

 م اىدة الطالبة لمقنوات الفضائية، ومحور القنوات الفضائية.
  توجػػػػد ع قػػػػة ارتباطيػػػػة سػػػػالبة دالػػػػة إحصػػػػائًيا بػػػػيف عػػػػدد سػػػػنوات اسػػػػت داـ الطالبػػػػة

وات الفضػػائية، واجمػػالي اسػػتبياف لسنترنػػت، وكػػؿ مػػف محػػور اإلنترنػػت، محػػور القنػػ
 ,122-است داـ وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ حيث بموت قػيـ معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف)

**( عمي التوالي وىا قػيـ دالػة إحصػائًيا عنػد مسػتو   ,117-**،  ,109-**، 
(، بينمػػػػا ال توجػػػػد ع قػػػػة ارتباطيػػػػة دالػػػػة إحصػػػػائًيا بػػػػيف عػػػػدد سػػػػنوات 01,0داللػػػػة )

 لسنترنت، محور الياتؼ المحموؿ.است داـ الطالبة 
  توجد ع قة ارتباطية سالبة دالة إحصائًيا بيف عدد سنوات اسػت داـ الطالبػة لميػاتؼ

المحمػػوؿ، وكػػػؿ مػػف محػػػور اإلنترنػػت، محػػػور اليػػاتؼ المحمػػػوؿ، واجمػػالي اسػػػتبياف 
 ,127-است داـ وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ حيث بموت قػيـ معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف)

** ( عمي التوالي وىا قػيـ دالػة إحصػائًيا عنػد مسػتو   ,122-**، ,109-**، 
(، بينمػػا توجػػد ع قػػة ارتباطيػػة سػػالبة دالػػة إحصػػائًيا بػػيف عػػدد سػػنوات 01,0داللػػة )

اسػػػت داـ الطالبػػػة لميػػػاتؼ المحمػػػوؿ، ومحػػػور القنػػػوات الفضػػػائية حيػػػث بموػػػت قيمػػػة 
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*( وىػػػا قيمػػػة دالػػػة إحصػػػائًيا عنػػػد مسػػػتو  داللػػػة  ,073-معامػػػؿ ارتبػػػاط بيرسػػػوف)
(05,0.) 
  ال توجػػػد ع قػػػة ارتباطيػػػة دالػػػة إحصػػػائًيا بػػػيف عػػػدد سػػػنوات م ػػػاىدة الطالبػػػة لمقنػػػوات

الفضػػػػائية، وكػػػػؿ مػػػػف محػػػػور اإلنترنػػػػت، محػػػػور اليػػػػاتؼ المحمػػػػوؿ، محػػػػور القنػػػػوات 
 الفضائية، واجمالي استبياف است داـ وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ.

ــل و خــرون   ــائج مــع دراســة نوف ــك النت ــدت 930: 2013)وتتفــق تم ــي أك ( والت
مـن  وكـل لإلنترنـت استخدام الطالب أسموب بين ارتباطية عالقة نتائجيا عمى عدم وجود

 .لألسرة المالي السن، فئة الدخل
ــى عــدم 157:2013واختمفــت مــع دراســة صــقر ) ــث أكــدت نتائجيــا عم ( حي
اســتخدام طـــالب الجامعــة لإلنترنـــت وبــين عـــدد  وجــود عالقــة ارتباطيـــة بــين أســـموب

 ساعات استخدام اإلنترنت.
( والتـي أكـدت نتائجيـا عمـى وجـود 265:2009كما اختمفت معيا دراسة صـقر )

ــة إحصــائًيا عنــد مســتوى داللــة ) ــة ارتباطيــة موجبــة دال ( بــين المســتوى 05,0عالق
 التعميمي لألم والقنوات الفضائية. 
( والتي أكدت نتائجيمـا 2010( والخمشي )2010)وكذلك دراسة كل من عباس 

ــت، والمســتوى  ــة بــين المعمومــات والمعــارف بشــأن اإلنترن ــى وجــود عالقــة ارتباطي عم
 التعميمي لألم.

 مما سبق يتضح ما يمي:
 ( بػيف اسػت داـ 01,0توجد ع قػة ارتباطيػة سػالبة دالػة إحصػائًيا عنػد مسػتو  داللػة )

الث ثػػػة، وبػػػيف كػػػؿ مػػػف عػػػدد سػػػاعات اسػػػت داـ وسػػػائؿ تكنولوجيػػػا االتصػػػاؿ بمحػػػاوره 
الطالبػػػة لسنترنػػػت، عػػػدد سػػػاعات اسػػػت داـ الطالبػػػة لميػػػاتؼ المحمػػػوؿ، عػػػدد سػػػنوات 
است داـ الطالبة لسنترنت، عدد سنوات است داـ الطالبة لمياتؼ المحموؿ، كما توجػد 

سػائؿ ( بػيف اسػت داـ و 05,0ع قة ارتباطية سالبة دالة إحصائًيا عند مستو  داللػة )
 تكنولوجيا االتصاؿ بمحاوره الث ثة، وعدد ساعات م اىدة الطالبة لمقنوات الفضائية.

   ال توجػػػد ع قػػػة ارتباطيػػػة دالػػػة إحصػػػائًيا بػػػيف اسػػػت داـ وسػػػائؿ تكنولوجيػػػا االتصػػػاؿ
بمحػػاوره الث ثػػة، وبػػيف كػػؿ مػػف عػػدد أفػػراد األسػػرة، سػػف الطالبػػة، مػػدة زواج الوالػػديف، 
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سف األب، سف األـ، المستو  التعميمي ل ب، المسػتو  التعميمػي لػ ـ، فئػات الػد ؿ 
فػػي االنفػػاؽ عمػػا األسػػرة، عػػدد سػػنوات م ػػاىدة  ال ػػير  ل سػػرة، مػػد  م ػػاركة األـ

 الطالبة لمقنوات الفضائية.
 .وبذلك تتحقق صحة الفرض الثاني جزئًيا

 

 النتائج في ضوء الفرض الثالث
ــين يػػنص الفػػرض الثالػػث عمػػا أنػػو  ــة إحصــائًيا ب " ال توجــد عالقــة ارتباطيــة دال

أفـــراد األســـرة، ســـن بعـــض متغيـــرات المســـتوى االجتمـــاعي االقتصـــادي لألســـرة )عـــدد 
الطالبة، مدة زواج الوالدين، سن األب، سن األم، المستوى التعميمـي لـألب، المسـتوى 
ــى  ــي االنفــاق عم ــدخل الشــيري لألســرة، مــدى مشــاركة األم ف ــات ال ــألم، فئ التعميمــي ل
األســـرة، عـــدد ســـاعات اســـتخدام الطالبـــة لإلنترنـــت، عـــدد ســـاعات اســـتخدام الطالبـــة 

ــة لمقنــوات الفضــائية، عــدد ســنوات لميــاتف المحمــول، عــدد  ســاعات مشــاىدة الطالب
ــة لميــاتف المحمــول، عــدد  ــة لإلنترنــت، عــدد ســنوات اســتخدام الطالب اســتخدام الطالب
ــديني واالجتمــاعي بأبعــاده  ــة لمقنــوات الفضــائية(، والســموك ال ســنوات مشــاىدة الطالب

 الثالثة".
اط باست داـ معادلػة ولمتحقؽ مف صحة الفرض الثالث تـ إيجاد معام ت االرتب

بيرسوف بيف بعض متويرات المستو  االجتماعي االقتصاد  ل سرة )عػدد أفػراد األسػرة، 
سػػػػػف الطالبػػػػػة، مػػػػػدة زواج الوالػػػػػديف، سػػػػػف األب، سػػػػػف األـ، المسػػػػػتو  التعميمػػػػػي لػػػػػ ب، 
المسػػتو  التعميمػػي لػػ ـ، فئػػات الػػد ؿ ال ػػير  ل سػػرة، مػػد  م ػػاركة األـ فػػي االنفػػاؽ 

عػػدد سػػاعات اسػػت داـ الطالبػػة لسنترنػػت، عػػدد سػػاعات اسػػت داـ الطالبػػة عمػػا األسػػرة، 
لمياتؼ المحموؿ، عدد ساعات م اىدة الطالبة لمقنوات الفضائية، عدد سػنوات اسػت داـ 
الطالبة لسنترنت، عدد سنوات اسػت داـ الطالبػة لميػاتؼ المحمػوؿ، عػدد سػنوات م ػاىدة 

 ( يوضح ذلؾ:12ي واالجتماعي. وجدوؿ )الطالبة لمقنوات الفضائية(، والسموؾ الدين
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( العالقات االرتباطية بين بعض متغيرات المستوى االجتماعي االقتصادي لألسرة، 12جدول )
 والسموك الديني واالجتماعي بأبعاده الثالثة

 المحاور
 

 المتويرات
 اآلداب العامة المعام ت العبادات والقيـ

السموؾ الديني استبياف 
 واالجتماعي

 ,068 ,053 ,053 *072,0 أفراد األسرةعدد 
 ,017- ,004- ,002 ,047- سف الطالبة

 ,005- ,013 ,014- ,013- مدة زواج الوالديف
 ,003- ,021 ,023- ,007- سف ااألب
 ,033- ,012- ,038- ,035- سف األـ

 ,030- ,053- ,029- ,012 المستو  التعميمي ل ب
 ** ,106- ** ,123- * ,087- ,059- المستو  التعميمي ل ـ

 ** ,127- ** ,163- ,068- ** ,094- فئات الد ؿ
نفاؽ عمي مد  م اركة األـ في اال

 األسرة
-020, -041, -037, -039, 

 **,251- **,246- **,192- **,206- عدد ساعات است داـ الطالبة لسنترنت
 ** ,292- ** ,276- **,223- **,253- عدد ساعات است داـ الطالبة لمياتؼ 
عدد ساعات م اىدة الطالبة لمقنوات 

 الفضائية 
-141, ** -144, ** -100, ** -149, ** 

 ** ,192- ** ,188- ** ,137- ** ,171- عدد سنوات است داـ الطالبة لسنترنت
 ** ,185- ** ,182- ** ,124- ** ,172- عدد سنوات است داـ الطالبة لمياتؼ

م اىدة الطالبة لمقنوات عدد سنوات 
 الفضائية

-045, -031, -068, -056, 

 01,0)**( دالة عند               05,0)*( دالة عند                 
 :( ما يمي12يتضح من جدول )

  توجػػد ع قػػة ارتباطيػػة موجبػػة دالػػة إحصػػائًيا بػػيف عػػدد أفػػراد األسػػرة، وُبعػػد العبػػادات
*( وىػا قيمػة دالػة إحصػائًيا 072,0ارتبػاط بيرسػوف )والقيـ حيث بموت قيمة معامػؿ 

(، بينمػػا ال توجػػد ع قػػة ارتباطيػػة دالػػة إحصػػائًيا بػػيف عػػدد 05,0عنػػد مسػػتو  داللػػة )
أفراد األسرة وكؿ مػف ُبعػد المعػام ت، ُبعػد اآلداب العامػة، واجمػالي اسػتبياف السػموؾ 

 الديني واالجتماعي.
  بيف سف الطالبة وكؿ مف ُبعد العبادات والقيـ، ال توجد ع قة ارتباطية دالة إحصائًيا

 ُبعد المعام ت، ُبعد اآلداب العامة، واجمالي استبياف السموؾ الديني واالجتماعي.
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  ال توجد ع قة ارتباطية دالة إحصائًيا بيف مدة زواج الوالديف وكؿ مػف ُبعػد العبػادات
تبياف السػػػػػموؾ الػػػػػديني والقػػػػػيـ، ُبعػػػػػد المعػػػػػام ت، ُبعػػػػػد اآلداب العامػػػػػة، واجمػػػػػالي اسػػػػػ

 واالجتماعي.
  ،ال توجد ع قة ارتباطية دالة إحصػائًيا بػيف سػف األب وكػؿ مػف ُبعػد العبػادات والقػيـ

 ُبعد المعام ت، ُبعد اآلداب العامة، واجمالي استبياف السموؾ الديني واالجتماعي.
 ت والقػػيـ، ال توجػػد ع قػػة ارتباطيػػة دالػػة إحصػػائًيا بػػيف سػػف األـ وكػػؿ مػػف ُبعػػد العبػػادا

 ُبعد المعام ت، ُبعد اآلداب العامة، واجمالي استبياف السموؾ الديني واالجتماعي.
  ال توجػػد ع قػػة ارتباطيػػة دالػػة إحصػػائًيا بػػيف المسػػتو  التعميمػػي لػػ ب وكػػؿ مػػف ُبعػػد

العبػػػػادات والقػػػػيـ، ُبعػػػػد المعػػػػام ت، ُبعػػػػد اآلداب العامػػػػة، واجمػػػػالي اسػػػػتبياف السػػػػموؾ 
 .الديني واالجتماعي

  توجػػػػد ع قػػػػة ارتباطيػػػػة سػػػػالبة دالػػػػة إحصػػػػائًيا بػػػػيف المسػػػػتو  التعميمػػػػي لػػػػ ـ، وُبعػػػػد
*( وىػػػا قيمػػػة دالػػػة  ,087-المعػػػام ت حيػػػث بموػػػت قيمػػػة معامػػػؿ ارتبػػػاط بيرسػػػوف )

(، بينما توجد ع قة ارتباطية سالبة دالة إحصائًيا 05,0إحصائًيا عند مستو  داللة )
ُبعػد اآلداب العامػة، واجمػالي اسػتبياف السػموؾ بيف المستو  التعميمػي لػ ـ، وكػؿ مػف 

 ,106-**،  ,123-الػػديني واالجتمػػاعي حيػػث بموػػت قػػيـ معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف)
(، وال توجػػػد 01,0**( عمػػػا التػػػوالي وىػػػا قػػػيـ دالػػػة إحصػػػائًيا عنػػػد مسػػػتو  داللػػػة )

 يـ.ع قة ارتباطية دالة إحصائًيا بيف المستو  التعميمي ل ـ، وُبعد العبادات والق
  توجد ع قة ارتباطية سالبة دالة إحصائًيا بيف فئات الد ؿ ال ير  ل سرة، وكؿ مػف

ُبعػػػػػػد العبػػػػػػادات والقػػػػػػيـ، ُبعػػػػػػد اآلداب العامػػػػػػة، واجمػػػػػػالي اسػػػػػػتبياف السػػػػػػموؾ الػػػػػػػديني 
-**،  ,163-**،  ,094-واالجتمػػاعي حيػػث بموػػت قػػيـ معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف)

(، بينمػػا 01,0**( عمػا التػوالي وىػػا قػيـ دالػػة إحصػائًيا عنػد مسػػتو  داللػة ) ,127
ال توجػػػد ع قػػػة ارتباطيػػػة دالػػػة إحصػػػائًيا بػػػيف فئػػػات الػػػد ؿ ال ػػػير  ل سػػػرة،  وُبعػػػد 

 المعام ت.
  ال توجػػػد ع قػػػة ارتباطيػػػة دالػػػة إحصػػػائًيا بػػػيف مػػػد  م ػػػاركة األـ فػػػي اإلنفػػػاؽ عمػػػا

لقػػيـ، ُبعػػد المعػػام ت، ُبعػػد اآلداب العامػػة، واجمػػالي األسػرة وكػػؿ مػػف ُبعػػد العبػػادات وا
 استبياف السموؾ الديني واالجتماعي.
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  توجػػػػد ع قػػػػة ارتباطيػػػػة سػػػػالبة دالػػػػة إحصػػػػائًيا بػػػػيف عػػػػدد سػػػػاعات اسػػػػت داـ الطالبػػػػة
لسنترنػػػػت، وكػػػػؿ مػػػػف ُبعػػػػد العبػػػػادات والقػػػػيـ، ُبعػػػػد المعػػػػام ت، ُبعػػػػد اآلداب العامػػػػة، 

ني واالجتمػػػػػاعي حيػػػػػث بموػػػػػت قػػػػػيـ معامػػػػػؿ ارتبػػػػػاط واجمػػػػػالي اسػػػػػتبياف السػػػػػموؾ الػػػػػدي
**( عمػػا التػػوالي وىػػا قػػيـ ,251-**، ,246-**، ,192-**، ,206-بيرسػػوف)

 (.01,0دالة إحصائًيا عند مستو  داللة )
  توجد ع قة ارتباطية سالبة دالة إحصائًيا بيف عدد سػاعات اسػت داـ الطالبػة لميػاتؼ

ُبعػػػػد المعػػػػام ت، ُبعػػػػد اآلداب العامػػػػة، المحمػػػػوؿ، وكػػػػؿ مػػػػف ُبعػػػػد العبػػػػادات والقػػػػيـ، 
واجمالي استبياف السموؾ الديني واالجتماعي حيث بموػت قػيـ معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف 

**( عمػػا التػػوالي وىػػا قػػيـ دالػػة  ,292-**،  ,276-**، ,223-**، ,253-)
 (.01,0إحصائًيا عند مستو  داللة )

 اعات م ػاىدة الطالبػة لمقنػوات توجد ع قة ارتباطية سالبة دالة إحصائًيا بيف عػدد سػ
الفضػػػػائية، وكػػػػؿ مػػػػف ُبعػػػػد العبػػػػادات والقػػػػيـ، ُبعػػػػد المعػػػػام ت، ُبعػػػػد اآلداب العامػػػػة، 
واجمالي استبياف السموؾ الديني واالجتماعي حيث بموػت قػيـ معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف 

**( عما التوالي وىا قيـ دالة  ,149-**،  ,100-**،  ,144-**،  ,141-)
 (.01,0مستو  داللة )إحصائًيا عند 

  توجػػػػد ع قػػػػة ارتباطيػػػػة سػػػػالبة دالػػػػة إحصػػػػائًيا بػػػػيف عػػػػدد سػػػػنوات اسػػػػت داـ الطالبػػػػة
لسنترنػػػػت، وكػػػػؿ مػػػػف ُبعػػػػد العبػػػػادات والقػػػػيـ، ُبعػػػػد المعػػػػام ت، ُبعػػػػد اآلداب العامػػػػة، 
واجمالي استبياف السموؾ الديني واالجتماعي حيث بموػت قػيـ معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف 

**( عما التوالي وىا قيـ دالة  ,192-**،  ,188-**،  ,137-**،  ,171-)
 (.01,0إحصائًيا عند مستو  داللة )

  توجد ع قة ارتباطية سالبة دالة إحصػائًيا بػيف عػدد سػنوات اسػت داـ الطالبػة لميػاتؼ
المحمػػػػوؿ، وكػػػػؿ مػػػػف ُبعػػػػد العبػػػػادات والقػػػػيـ، ُبعػػػػد المعػػػػام ت، ُبعػػػػد اآلداب العامػػػػة، 

الػػػػػديني واالجتمػػػػػاعي حيػػػػػث بموػػػػػت قػػػػػيـ معامػػػػػؿ ارتبػػػػػاط واجمػػػػػالي اسػػػػػتبياف السػػػػػموؾ 
**( عمػػا التػػوالي وىػػا  ,185-**،  ,182-**،  ,124-**،  ,172-بيرسػػوف)

 (.01,0قيـ دالة إحصائًيا عند مستو  داللة )
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  ال توجػػػد ع قػػػة ارتباطيػػػة دالػػػة إحصػػػائًيا بػػػيف عػػػدد سػػػنوات م ػػػاىدة الطالبػػػة لمقنػػػوات
قيـ، ُبعد المعام ت، ُبعد اآلداب العامة، واجمالي الفضائية وكؿ مف ُبعد العبادات وال
 استبياف السموؾ الديني واالجتماعي.

 مما سبق يتضح ما يمي:
 ( بػػيف السػػموؾ 01,0توجػػد ع قػػة ارتباطيػػة سػػالبة دالػػة إحصػػائًيا عنػػد مسػػتو  داللػػة )

الػػديني واالجتمػػاعي بأبعػػاده الث ثػػة، وبػػيف كػػؿ المسػػتو  التعميمػػي لػػ ـ، فئػػات الػػد ؿ 
ال ػػػير  ل سػػػرة، عػػػدد سػػػاعات اسػػػت داـ الطالبػػػة لسنترنػػػت، عػػػدد سػػػاعات اسػػػت داـ 
الطالبػػػة لميػػػاتؼ المحمػػػوؿ، عػػػدد سػػػاعات م ػػػاىدة الطالبػػػة لمقنػػػوات الفضػػػائية، عػػػدد 
 سنوات است داـ الطالبة لسنترنت، عدد سنوات است داـ الطالبة لمياتؼ المحموؿ.

   السػػػموؾ الػػػديني واالجتمػػػاعي بأبعػػػاده ال توجػػػد ع قػػػة ارتباطيػػػة دالػػػة إحصػػػائًيا بػػػيف
الث ثة، وبيف كؿ مف عدد أفراد األسرة، سف الطالبػة، مػدة زواج الوالػديف، سػف األب، 
سف األـ، المستو  التعميمي ل ب، مد  م اركة األـ في االنفػاؽ عمػا األسػرة، عػدد 

 سنوات م اىدة الطالبة لمقنوات الفضائية.
 .جزئًياوبذلك تتحقق صحة الفرض الثاني 

 
 النتائج في ضوء الفرض الرابع

ينص الفرض الرابع عما أنو  ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف طالبػات 
الجامعة الريفيات والحضريات فػي كػؿ مػف اسػت داـ وسػائؿ تكنولوجيػا االتصػاؿ بمحػاوره 

 الث ثة، والسموؾ الديني واالجتماعي بأبعاده الث ثة  .
ولمتحقػػؽ مػػف صػػحة الفػػرض الرابػػع تػػـ إيجػػاد قيمػػة )ت( بػػيف متوسػػطات درجػػات 
طالبات الجامعة الريفيػات والحضػريات فػي كػؿ مػف اسػت داـ وسػائؿ تكنولوجيػا االتصػاؿ 
بمحػػػاوره الث ثػػػة، والسػػػموؾ الػػػديني واالجتمػػػاعي بأبعػػػاده الث ثػػػة، ويوضػػػح ذلػػػؾ جػػػدولي 

(13(،)14:) 
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الحضريات( في  –وسطات درجات طالبات الجامعة )الريفيات ( داللة الفروق بين مت13جدول )
 استخدام وسائل تكنولوجيا االتصال 

 البياف
 

 المحور

الفرؽ بيف  246حضر ف=  517ريؼ ف=
المتوسطا
 ت

 قيمة ت
مستو  
المتوسط  الداللة

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيار 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيار 

 0.787 0.24 4.09 37.91 3.97 38.15 اإلنترنت
0.432 
  ير دالة

 1.022- 0.34- 4.204 37.23 4.340 36.89 الياتؼ المحموؿ
0.307 
  ير دالة

 1.266- 0.45- 4.620 36.52 4.496 36.07 القنوات الفضائية
0.206 
  ير دالة

استبياف است داـ 
وسائؿ تكنولوجيا 

 االتصاؿ
111.12 10.85 111.66 10.64 -0.54 -0.647 

0.518 
  ير دالة

 ( ما يمي:13يتضح من جدول )
  ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات طالبات الجامعة الريفيات

( وىي 787,0والحضريات في محور اإلنترنت حيث بموت قيمة )ت( المحسوبة )
 قيمة  ير دالة إحصائًيا.

  طالبات الجامعة الريفيات ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات
( 1.022والحضريات في محور الياتؼ المحموؿ حيث بموت قيمة )ت( المحسوبة )

 وىي قيمة  ير دالة إحصائًيا.
  ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات الطالبات الريفيات

والحضريات في  محور القنوات الفضائية حيث بموت قيمة )ت( المحسوبة 
 ( وىي قيمة  ير دالة إحصائًيا.1.266)
  ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات طالبات الجامعة الريفيات

والحضريات في إجمالي استبياف است داـ وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ حيث بموت 
 ( وىي قيمة  ير دالة إحصائًيا.647,0قيمة )ت( المحسوبة )

( حيث أكدت نتائجيا 265:2009قر )اتفقت ىذه النتائج مع دراسة  ص 
عمى عدم وجود فروق ذات داللو إحصائية بين الريف والحضر في وعي الشباب 
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باستخدامات تكنولوجيا المعمومات بأبعادىا الثالثة )اإلنترنت، الياتف المحمول، 
 القنوات الفضائية(. 

جامعة أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طالبات ال مما سبق يتضح  
 الريفيات والحضريات في است داـ وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ بمحاوره الث ثة.

الحضريات( في  -( داللة الفروق بين متوسطات درجات طالبات الجامعة )الريفيات14جدول )
 السموك الديني واالجتماعي 

 البياف
 
 المحور

 246حضر ف=  517ريؼ ف=
الفرؽ بيف 
 المتوسطات

 قيمة ت
مستو  
المتوسط  الداللة

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيار 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيار 

 3.228 1.02 4.49 34.96 3.87 35.98 ات والقيـالعباد
0.001 
دالة عند 

(0.001) 

 3.092 1.18 5.13 43.76 4.84 44.94 المعام ت
0.002 
دالة عند 

(0.01) 

 2.134 0.80 5.19 41.32 4.69 42.12 اآلداب العامة
0.033 
دالة عند 

(0.05) 

استبياف السموؾ 
 الديني واالجتماعي

123.04 11.41 120.04 12.81 3.00 3.265 
0.001 
دالة عند 

(0.001) 

 ( ما يمي:14يتضح من جدول )
  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات طالبات الجامعة الريفيات

( 3.228والحضريات في ُبعد العبادات والقيـ حيث بموت قيمة )ت( المحسوبة )
وىذا يعني أف العبادات والقيـ ( 0.001وىي قيمة دالة إحصائًيا عند مستو  داللة )

 لد  الريفيات أفضؿ مف الحضريات.
  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات طالبات الجامعة الريفيات

( وىي 3.092والحضريات في ُبعد المعام ت حيث بموت قيمة )ت( المحسوبة )
ام ت لد  ( وىذا يعني أف المع0.01قيمة دالة إحصائًيا عند مستو  داللة )

 الريفيات أفضؿ مف الحضريات.
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  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات طالبات الجامعة الريفيات
( وىي 2.134والحضريات في ُبعد اآلداب العامة حيث بموت قيمة )ت( المحسوبة )

( وىذا يعني أف اآلداب العامة لد  0.05قيمة دالة إحصائًيا عند مستو  داللة )
 يات أفضؿ مف الحضريات.الريف

   توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات طالبات الجامعة الريفيات
والحضريات في إجمالي استبياف السموؾ الديني واالجتماعي حيث بموت قيمة )ت( 

( وىذا 0.001( وىي قيمة  دالة إحصائًيا عند مستو  داللة )3.265المحسوبة )
 .واالجتماعي لد  الريفيات أفضؿ مف الحضرياتيعني أف السموؾ الديني 

( والتي أكدت نتائجيا 173:2013اختمفت ىذه النتائج مع دراسة سعيد )  
عمى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الشباب عينة الدراسة المقيمين في 

 الريف والحضر في  داب التعامل.
نتائجيا عمى وجود ( والتي أكد 300:2004كما اختمفت مع دراسة ىالل )

 فروق بين الريفيات والحضريات في  داب التصرف واإلتيكيت لصالح الحضريات.
أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طالبات الجامعة  مما سبق يتضح

الريفيات والحضريات في السموؾ الديني واالجتماعي بمحاوره الث ثة لصالح الطالبات 
 الريفيات.

 ومناقشتو من نتائج الفرض الرابع يتضح ما يمي:في ضوء ما تم عرضو 
  ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طالبات الجامعة الريفيات والحضريات

 في است داـ وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ بمحاوره الث ثة.
  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طالبات الجامعة الريفيات والحضريات في

 واالجتماعي بمحاوره الث ثة لصالح الطالبات الريفيات.السموؾ الديني 
 وبذلك تحقق صحة الفرض الرابع جزئًيا.

 النتائج في ضوء الفرض الخامس
يػػػػنص الفػػػػرض ال ػػػػامس عمػػػػا أنػػػػو  ال توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف  

طالبػػات الجامعػػػات النظريػػػة والعمميػػة فػػػي كػػػؿ مػػػف اسػػت داـ وسػػػائؿ تكنولوجيػػػا االتصػػػاؿ 
 بمحاوره الث ثة، والسموؾ الديني واالجتماعي بأبعاده الث ثة  .
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ولمتحقؽ مف صػحة الفػرض السػابع تػـ إيجػاد قيمػة )ت( بػيف متوسػطات درجػات 
طالبػػات الجامعػػػات النظريػػػة والعمميػػة فػػػي كػػػؿ مػػػف اسػػت داـ وسػػػائؿ تكنولوجيػػػا االتصػػػاؿ 

ثػػػة، ويوضػػػح ذلػػػؾ جػػػدولي بمحػػػاوره الث ثػػػة، والسػػػموؾ الػػػديني واالجتمػػػاعي بأبعػػػاده الث 
(15(،)16:) 

( داللة الفروق بين متوسطات درجات طالبات الجامعة في استخدام وسائل تكنولوجيا 15جدول )
 عممية( –االتصال وفًقا لطبيعة الدراسة )نظرية

 البياف
 
 المحور

 569عممية ف=   194نظرية ف=
الفرؽ بيف 
 قيمة ت المتوسطات

مستو  
المتوسط  الداللة

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيار 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيار 

 0.451- 0.15- 3.97 38.11 4.12 37.96 اإلنترنت
0.652 
  ير دالة

الياتؼ 
 المحموؿ

36.35 4.64 37.22 4.16 -0.87 -2.471 
0.014 
دالة عند 

(0.05) 
القنوات 
 الفضائية

36.01 4.74 36.29 4.47 -0.28 -0.745 
0.456 
  ير دالة

استبياف 
است داـ 
وسائؿ 
تكنولوجيا 
 االتصاؿ

110.31 11.59 111.63 10.48 -1.32 -1.464 
0.144 
  ير دالة

 ( ما يمي:15يتضح من جدول )
    ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات طالبات الجامعات

( 0.451-المحسوبة )النظرية والعممية في محور اإلنترنت حيث بموت قيمة )ت( 
 وىي قيمة  ير دالة إحصائًيا.

  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات طالبات الجامعات النظرية
( 2.471-والعممية في محور الياتؼ المحموؿ حيث بموت قيمة )ت( المحسوبة )

 ( لصالح الجامعات العممية.0.05وىي قيمة  دالة إحصائًيا عند مستو  داللة )
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 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات طالبات الجامعات ال 
-النظرية والعممية في محور القنوات الفضائية  حيث بموت قيمة )ت( المحسوبة )

 ( وىي قيمة  ير دالة إحصائًيا.0.745
  ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات طالبات الجامعات

اجمالي است داـ وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ حيث بموت قيمة النظرية والعممية في 
 ( وىي قيمة  ير دالة إحصائًيا.1.464-)ت( المحسوبة )

( والتي أكد نتائجيا عمى وجود 265:2009اتفقت ىذه النتائج مع نتائج صقر )
فروق ذات داللة إحصائية بين التخصصات النظرية والعممية في الياتف المحمول 

 ( لصالح التخصصات العممية.0.05داللة )عند مستوى 
أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طالبات النظرية  مما سبق يتضح

 والعممية في است داـ وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ بمحاوره الث ثة.
( داللة الفروق بين متوسطات درجات طالبات الجامعة في السموك الديني واالجتماعي 16جدول )

 عممية( –طبيعة الدراسة )نظريةوفًقا ل
 البياف
 
 المحور

 569عممية ف=   194نظرية ف= 
الفرؽ بيف 
 المتوسطات

المتوسط  مستو  الداللة قيمة ت
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيار 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيار 

 1.625- 0.55- 4.07 35.79 4.19 35.24 عبادات والقيـال
0.105 
  ير دالة

 2.370- 0.97- 4.84 44.80 5.25 43.83 المعام ت
دالة  0.018
 (0.05)عند 

 1.313- 0.53- 4.81 42.00 5.03 41.47 اآلداب العامة
0.190 
  ير دالة

استبياف السموؾ 
 الديني واالجتماعي

120.54 12.46 122.60 11.74 -2.06 -2.077 
دالة  0.038
 (0.05)عند 

 ( ما يمي:16يتضح من جدول )
  ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات طالبات الجامعات

-النظرية والعممية في ُبعد العبادات والقيـ حيث بموت قيمة )ت( المحسوبة )
 ( وىي قيمة  ير دالة إحصائًيا.1.625
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  إحصائية بيف متوسطات درجات طالبات الجامعات النظرية توجد فروؽ ذات داللة
والعممية لصالح الجامعات العممية في ُبعد المعام ت حيث بموت قيمة )ت( 

 (.0.05( وىي قيمة دالة إحصائًيا عند مستو  داللة )2.370-المحسوبة )
  ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات طالبات الجامعات

-والعممية في ُبعد اآلداب العامة حيث بموت قيمة )ت( المحسوبة )النظرية 
 ( وىي قيمة  ير دالة إحصائًيا.1.313

  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات طالبات الجامعات النظرية
والعممية لصالح الجامعات العممية في اجمالي السموؾ الديني واالجتماعي حيث 

( وىي قيمة دالة إحصائًيا عند مستو  داللة 2.077-بة )بموت قيمة )ت( المحسو 
(0.05.) 

أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طالبات الجامعات النظرية  مما سبق يتضح
 والعممية  لصالح الجامعات العممية في السموؾ الديني واالجتماعي بأبعاده الث ثة.

 الخامس يتضح ما يمي:في ضوء ما تم عرضو ومناقشتو من نتائج الفرض 
  ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طالبات النظرية والعممية في است داـ

 وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ بمحاوره الث ثة.
  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طالبات الجامعات النظرية والعممية لصالح

وبالتالي تحقق  لث ثة،الجامعات العممية في السموؾ الديني واالجتماعي بأبعاده ا
 الفرض الخامس جزئًيا

 

 النتائج في ضوء الفرض السادس
ينص الفرض السادس عما أنو  ال يوجد تبػايف داؿ إحصػائًيا بػيف طالبػات الجامعػة    

في كؿ است داـ وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ بمحاوره الث ثة والسموؾ الػديني واالجتمػاعي 
 بأبعاده الث ثة وفًقا لفئات الد ؿ ال ير  . 

 فػػي اتجػػاه واحػػدولمتحقػػؽ مػػف صػػحة الفػػرض العا ػػر تػػـ اسػػت داـ ا تبػػار تحميػػؿ التبػػايف 
(ANOVA)   لمعرفػة طبيعػة اال ت فػات بػيف طالبػات الجامعػة عينػة الدراسػة فػي كػؿ

اسػػت داـ وسػػائؿ تكنولوجيػػا االتصػػاؿ بمحػػاوره الث ثػػو والسػػموؾ الػػديني واالجتمػػاعي  مػػف
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بأبعػػاده الث ثػػة وفقًػػا لفئػػات الػػد ؿ ال ػػير  ل سػػرة، وفػػي حالػػة وجػػود دالالت يػػتـ تطبيػػؽ 
لمعرفة داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات عينػة الدراسػة فػي اسػتبياف  Tukey ا تبار

 ( توضح ذلؾ:19( إلا )17است داـ وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ والجداوؿ مف )
 

استخدام وسائل تكنولوجيا االتصال بمحاوره  ( تحميل التباين في اتجاه واحد الستبيان17جدول )
 763الثالثة وفًقا لمدخل الشيري لألسرة ن=

 البياف
 المحاور

درجات  مجموع المربعات مصدر التبايف
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

مستو   قيمة ؼ
 الداللة

 اإلنترنت
 بيف المجموعات
 دا ؿ المجموعات

 الكما

100.579 
12135.012 
12235.591 

8 
754 
762 

12.572 
16.094 0.781 0.619 

  ير دالة

 الياتؼ المحموؿ
 بيف المجموعات

 المجموعاتدا ؿ 
 الكما

144.085 
13922.914 
14066.999 

8 
754 
762 

18.011 
18.465 0.975 0.454 

  ير دالة

 القنوات الفضائية
 بيف المجموعات
 دا ؿ المجموعات

 الكما

174.456 
15518.293 
15692.750 

8 
754 
762 

21.807 
20.581 1.060 0.390 

  ير دالة

استبياف است داـ وسائؿ 
 تكنولوجيا االتصاؿ

 بيف المجموعات
 دا ؿ المجموعات

 الكما

416.065 
88145.759 
88561.824 

8 
754 
762 

52.008 
116.904 

0.445 0.894 
  ير دالة

 ( ما يمي:17يتضح من جدول )
  ،أنو ال يوجد تبايف داؿ إحصائًيا بيف طالبات الجامعة في كؿ مف محور اإلنترنت

واجمالي است داـ وسائؿ ومحور الياتؼ المحموؿ، ومحور القنوات الفضائية، 
، 0.781تكنولوجيا االتصاؿ وفًقا لفئات الد ؿ ال ير  ل سرة حيث بموت قيـ ؼ )

 ( عما التوالي وىي قيـ  ير دالة إحصائًيا.0.445، 1.060، 0.975
( في عدم وجود تباين دال 182: 2013اتفقت ىذه نتائج مع دراسة صقر )
استخدام اإلنترنت تبعًا لفئات الدخل الشيري احصائًيا بين طالب الجامعة في أسموب 

 لألسرة.
( حيث أوضحت انو ال يوجد 776: 2013كما اتفقت مع دراسة العودة )

 تباين دال احصائيا في استخدام األبناء لمتكنولوجيا الحديثة تبعا لدخل األسرة.
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بأبعاده الثالثة وفًقا  السموك الديني واالجتماعي ( تحميل التباين في اتجاه واحد الستبيان18جدول )
 763لمدخل الشيري لألسرة ن=

 البيان
درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المحاور

 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

 العبادات والقيم
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

284.171 
12541.396 
12825.567 

8 
754 
762 

35.521 
16.633 2.136 

0.031 
دالة عند 

(0.05) 

 المعامالت
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

206.910 
18565.360 
18772.270 

8 
754 
762 

25.864 
24.622 1.050 0.396 

 غير دالة

 اآلداب العامة
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

644.815 
17402.281 
18047.096 

8 
754 
762 

80.602 
23.080 3.492 

0.001 
دالة عند 

(0.001) 

استبيان السموك 
 الديني واالجتماعي

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

2773.557 
106131.479 
108905.035 

8 
754 
762 

346.695 
140.758 2.463 

0.012 
دالة عند 

(0.05) 

 
وفًقا لمدخل  ( المتوسطات الحسابية لدرجات الطالبات في السموك الديني واالجتماعي19جدول )

 الشيري لألسرة

 المحاور
 
 
 المدة الزمنية

 اآلداب العامة العبادات والقيم
اجمالي السموك 

الديني 
 واالجتماعي

 العدد
المتوسط 
 العدد الحسابي

المتوسط 
 العدد الحسابي

المتوسط 
 الحسابي

 123.53 140 42.64 140 35.87 140 جنيو2000أقل من 
إلى أقل  2000من 

 3000من
212 35.75 212 42.64 212 123.12 

إلى أقل  3000من 
 4000من

149 36.13 149 41.85 149 122.65 

إلى أقل من  4000من 
5000 

80 35.39 80 41.26 80 120.76 

إلى أقل من  5000من
6000 

56 36.43 56 41.71 56 123.21 
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إلى أقل من  6000من
7000 

32 34.19 32 39.81 32 116.88 

من إلى أقل  7000من
8000 

24 33.92 24 39.58 24 116.83 

إلى أقل من  8000من
9000 

22 35.41 22 39.73 22 119.18 

 119.67 48 40.92 48 34.54 48 فأكثر9000

 ( ما يمي:19(، )18يتضح من جدولي )
  يوجػد تبػػايف داؿ إحصػائًيا بػػيف الطالبػات عينػػة الدراسػػة فػي ُبعػػد العبػادات والقػػيـ وفقًػػا

(  وىي قيمة دالة إحصائًيا عند 2.136ال ير  حيث بموت قيمة ؼ )لفئات الد ؿ 
وجػػد أف المتوسػػطات الحسػػابية  Tukey ( وبتطبيػػؽ ا تبػػار0.05مسػػتو  داللػػة  )

( إلػػػػا 8000إلػػػػا أقػػػػؿ مػػػػف  7000( فػػػػي )مػػػػف33.92لعينػػػػة الدراسػػػػة تتػػػػدرج مػػػػف )
 (.6000إلا أقؿ مف  5000( في )مف36.43)
 الطالبػػات عينػػة الدراسػػة فػػي ُبعػػد المعػػام ت  وفقًػػا  ال يوجػػد تبػػايف داؿ إحصػػائًيا بػػيف

(  وىػػػػػي قيمػػػػػة   يردالػػػػػة 1.050لفئػػػػػات الػػػػػد ؿ ال ػػػػػير  حيػػػػػث بموػػػػػت قيمػػػػػة ؼ )
 إحصائًيا.

  يوجػػد تبػػايف داؿ إحصػػائًيا بػػيف الطالبػػات عينػػة الدراسػػة فػػي ُبعػػد اآلداب العامػػة وفقًػػا
إحصائًيا عند (  وىي قيمة دالة 3.492لفئات الد ؿ ال ير  حيث بموت قيمة ؼ )

وجػد أف المتوسػطات الحسػابية  Tukey ( وبتطبيػؽ ا تبػار0.001مسػتو  داللػة  )
( إلػػػػا 8000إلػػػػا أقػػػػؿ مػػػػف  7000( فػػػػي )مػػػػف39.58لعينػػػػة الدراسػػػػة تتػػػػدرج مػػػػف )

 (.3000إلا أقؿ مف 2000جنيو(، )مف 2000( في )أقؿ مف 42.64)
 الي السػػموؾ الػػديني يوجػػد تبػػايف داؿ إحصػػائًيا بػػيف الطالبػػات عينػػة الدراسػػة فػػي اجمػػ

(  وىػي قيمػة 2.463واالجتماعي وفًقا لفئات الد ؿ ال ير  حيػث بموػت قيمػة ؼ )
وجػػػد أف  Tukey ( وبتطبيػػػؽ ا تبػػػار0.05دالػػػة إحصػػػائًيا عنػػػد مسػػػتو  داللػػػة  )

إلػا أقػؿ  7000( في )مػف116.83المتوسطات الحسابية لعينة الدراسة تتدرج مف )
 جنيو(.2000 ( في )أقؿ مف123.53( إلا )8000مف 
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( والتــي أكــدت نتائجيــا 173:2013اختمفــت ىــذه النتــائج مــع نتــائج ســعيد )
عمى وجود تباين دال إحصائًيا بـين الشـباب عينـة الدراسـة فـي  داب التعامـل تبًعـا 

 لمدخل الشيري لألسرة.
ــى 215:2015كمــا اختمفــت مــع دراســة مشــالي ) ( والتــي أكــدت نتائجيــا عم

 داب السـموك مـع أفـراد األسـرة تبًعـا لمـدخل الشـيري  وجود تباين دال إحصائًيا فـي
 (.0.05لألسرة عند مستوى داللة  )

 في ضوء ما تم عرضو ومناقشتو من نتائج الفرض الخامس يتضح ما يمي:
  ال يوجػػػد تبػػػايف داؿ إحصػػػائًيا بػػػيف طالبػػػات الجامعػػػة فػػػي اجمػػػالي اسػػػت داـ وسػػػائؿ

  سرة.تكنولوجيا االتصاؿ وفًقا لفئات الد ؿ ال ير  ل
  يوجد تبايف داؿ إحصائًيا بيف طالبات الجامعة في اجمالي السموؾ الديني

واالجتماعي وفًقا لفئات الد ؿ ال ير  ل سرة لصالح فئات الد ؿ)أقؿ مف 
 وبالتالي تحقق الفرض السادس جزئًيا .جنيو2000

 
 ممخص ألىم نتائج البحث

اسػػػت داـ وسػػػائؿ تكنولوجيػػػا توجػػػد ع قػػػة ارتباطيػػػة موجبػػػة دالػػػة إحصػػػائًيا بػػػيف  -1
 االتصاؿ بمحاوره الث ثة، والسموؾ الديني واالجتماعي بأبعاده الث ثة.

( بػػػيف 01,0توجػػػد ع قػػػة ارتباطيػػػة سػػػالبة دالػػػة إحصػػػائًيا عنػػػد مسػػػتو  داللػػػة ) -2
است داـ وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ بمحاوره الث ثة، وبيف كؿ مف عػدد سػاعات 

عػػػدد سػػػاعات اسػػػت داـ الطالبػػػة لميػػػاتؼ المحمػػػوؿ، اسػػػت داـ الطالبػػػة لسنترنػػػت، 
عػػدد سػػنوات اسػػت داـ الطالبػػة لسنترنػػت، عػػدد سػػنوات اسػػت داـ الطالبػػة لميػػاتؼ 
المحمػػوؿ، كمػػا توجػػد ع قػػة ارتباطيػػة سػػالبة دالػػة إحصػػائًيا عنػػد مسػػتو  داللػػة 

( بيف است داـ وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ بمحاوره الث ثة، وعدد ساعات 05,0)
 ة الطالبة لمقنوات الفضائية.م اىد

ال توجد ع قة ارتباطية دالة إحصائًيا بيف است داـ وسائؿ تكنولوجيا االتصػاؿ   -3
بمحػػػػاوره الث ثػػػػة، وبػػػػيف كػػػػؿ مػػػػف عػػػػدد أفػػػػراد األسػػػػرة، سػػػػف الطالبػػػػة، مػػػػدة زواج 
الوالػػػديف، سػػػف األب، سػػػف األـ، المسػػػتو  التعميمػػػي لػػػ ب، المسػػػتو  التعميمػػػي 
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 ير  ل سرة، مػد  م ػاركة األـ فػي االنفػاؽ عمػا األسػرة، ل ـ، فئات الد ؿ ال
 عدد سنوات م اىدة الطالبة لمقنوات الفضائية.

( بػػػيف 01,0توجػػػد ع قػػػة ارتباطيػػػة سػػػالبة دالػػػة إحصػػػائًيا عنػػػد مسػػػتو  داللػػػة ) -4
السػػموؾ الػػديني واالجتمػػاعي بأبعػػاده الث ثػػة، وبػػيف كػػؿ المسػػتو  التعميمػػي لػػ ـ، 

سػػػرة، عػػػدد سػػػاعات اسػػػت داـ الطالبػػػة لسنترنػػػت، عػػػدد فئػػػات الػػػد ؿ ال ػػػير  ل 
سػػػػاعات اسػػػػت داـ الطالبػػػػة لميػػػػاتؼ المحمػػػػوؿ، عػػػػدد سػػػػاعات م ػػػػاىدة الطالبػػػػة 
لمقنوات الفضائية، عدد سنوات است داـ الطالبة لسنترنت، عدد سنوات اسػت داـ 

 الطالبة لمياتؼ المحموؿ.
يني واالجتمػاعي بأبعػاده ال توجد ع قة ارتباطية دالة إحصائًيا بيف السموؾ الػد  -5

الث ثػة، وبػيف كػؿ مػف عػدد أفػراد األسػرة، سػف الطالبػة، مػدة زواج الوالػديف، سػػف 
األب، سف األـ، المسػتو  التعميمػي لػ ب، مػد  م ػاركة األـ فػي االنفػاؽ عمػا 

 األسرة، عدد سنوات م اىدة الطالبة لمقنوات الفضائية.
الجامعة الريفيات والحضريات  ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طالبات -6

 في است داـ وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ بمحاوره الث ثة.
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طالبات الجامعة الريفيات والحضريات في  -7

 السموؾ الديني واالجتماعي بمحاوره الث ثة لصالح الطالبات الريفيات.
النظرية والعممية في است داـ  ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طالبات -8

 وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ بمحاوره الث ثة.
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طالبات الجامعات النظرية والعممية  -9

 لصالح الجامعات العممية في السموؾ الديني واالجتماعي بأبعاده الث ثة.
لي اسػت داـ ال يوجد تبايف داؿ إحصائًيا بيف طالبات الجامعػة فػي اجمػا -10

 وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ وفًقا لفئات الد ؿ ال ير  ل سرة.
يوجد تبايف داؿ إحصائًيا بيف طالبات الجامعة في اجمالي السموؾ  -11

الديني واالجتماعي وفًقا لفئات الد ؿ ال ير  ل سرة لصالح فئات الد ؿ)أقؿ 
 جنيو(.2000مف 
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 من خالل ما تم التوصل إليو من نتائج يوصي البحث الحالي بما يمي: 
 أواًل: توصيات خاصة بوسائل اإلعالم

  تقديـ برامو توعوية لمفتيات مف   ؿ وسػائؿ اإلعػ ـ المقػروءة والمسػموعة والمرئيػة
تسػػيـ فػػي توضػػيح أسػػػموب االسػػت داـ السػػميـ لوسػػػائؿ تكنولوجيػػا االتصػػاؿ عمػػػا أف 

 في مجاؿ إدارة المنزؿ والمؤسسات بتقديـ تمؾ البرامو.يقـو مت صصوف 
 

 الجامعات( -ثانًيا: توصيات خاصة بالمؤسسات التعميمية )المدارس 
  إفراد جزء مف مقررات الع قات األسرية في مناىو التعميـ مػا قبػؿ الجػامعي والتعمػيـ

 الجامعي ل رح كيفية االست داـ السميـ لوسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ.
  رة تدريس األسس والمعايير الدينية  عمػا أيػد  مت صصػيف فػي مجػاؿ  الػديف ضرو

 -اإلعداديػة  –مع التدرج في إعطػاء المعمومػة ابتػداًء مػف مراحػؿ التعمػيـ )االبتدائيػة 
 الجامعية(. –الثانوية 

 ثالثًا: توصيات خاصة بالمؤسسات التي تخدم الشباب
 راكػػز ال دمػػة العامػػة فػػي الجامعػػات عقػػد دورات تدريبيػػة لطالبػػات الجامعػػة مػػف قبػػؿ م

 حوؿ است داـ وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ والتأثيرات اإليجابية والسمبية ليا.
  عقد دورات تدريبية لمفتيات عف آداب التصرؼ فػي المواقػؼ الحياتيػة الم تمفػة عمػا

 أف يقـو بيا مت صصيف   في مجاؿ إدارة المنزؿ والمؤسسات.
  األ  ؽ الدينيو الحميده مػف قبػؿ العػامميف فػي المؤسسػات االىتماـ بالتوجيو الديني و

المعنية باألن طة الثقافية والرياضية واالجتماعية وىيئات العمؿ التطوعي واستيعاب 
 طاقات ال باب وتوجيييا وفؽ معاني ال ير وأحكاـ ال ريعة اإلس مية السمحو.  
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 المراجع
اســتخدام المعــاق حركًيــا لوســائل التكنولوجيــا الحديثــة (:  2018أبػػو  و ػػة. نيػػا محمػػد عبػػداأ ) -1

 ، رسالة ماجستير، قسـ إدارة المنزؿ ودورىا في تفعيل العالقات االجتماعية
والمؤسسػػػات ، كميػػػة االقتصػػػاد المنزلػػػي، جامعػػػة المنوفيػػػة، جميوريػػػة مصػػػر 

 العربية. 
دارة األزمــات (:2019أحمػػد. أ ػػرؼ السػػعيد ) -2 األولػػا، دار الفكػػػر  ، الطبعػػةاإلعــالم المعاصـــر وا 

 العربي، مدينة نصر، مصر.
ــة المتــأخرة وعالفتيــا (:  2014األسػػود. سػػارة عمػػي) -3 ــة الطفول التربيــة الدينيــة لألطفــال فــي مرحم

 ، رسػػالة ماجسػػتير، قسػػـ إدارة المنػػزؿ والمؤسسػػات، كميػػة بفــدرنيم اإلداريــة
 االقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية.

 التنبــؤ بالســموك االجتمــاعي لمنســاء األرامــل فــي ضــوء بعــض(:   2011األ ػػا. رييػػاـ سػػ مة ) -4
اإلر ػػاد النفسػػي،  -قسػػـ عمػػـ الػػنفس ،، رسػػالة ماجسػػتيرالمتغيــرات النفســية"

 كميػػػػة التربيػػػػة، الجامعة اإلس مية،  زة، فمسطيف.
الطبعػػػة  امـــل مـــع اآلخـــرين،اإلتيكيـــت وفـــن التع(: 2016حبيػػػب. دعػػػاء نػػػدا ) &الحنفػػػي. ناديػػػة  -5

 الرابعة، مكتبة الدار العربية لمكتاب،  القاىرة، مصر.
اآلثـار االجتماعيـة السـمبية السـتخدام الفتـاة فـي مرحمـة (: 2010ال م ي. سػارة صػالح عيػادة ) -6

(، كميػػػػة ال دمػػػػة 45، مجمػػػػة العمػػػػـو اإلنسػػػػانية، العػػػػدد )المراىــــق لإلنترنــــت
 لرياض. االجتماعية، جامعة األميرة نوره، ا

آلثار االجتماعيـة لميـاتف النقـال دراسـة ميدانيـة عمـى مدينـة (:  ا2010السبعاو . ىناء جاسـ ) -7
(، مركػػز دراسػػات الموصػػؿ، 14 ، مجمػػة دراسػػات موصػػمية، العػػدد)الموصــل

 الموصؿ، العراؽ.
 لمجمػة األردنيػةا  ،أثر الدراما الفضائية في ظاىرة العنـف عنـد األطفـال(:  2010ال بوؿ. نايؼ ) -8

 (، جامعة اليرموؾ، إربد، األردف.1(، عدد)3لمفنوف، مجمد)
إدمــــان اإلنترنــــت وعالقتــــو بــــالتوافق النفســــي (: 2010العصػػػػيمي، سػػػػمطاف عػػػػائض مفػػػػرح )  -9

 رسػالة ماجسػتيرواالجتماعي لدى طالب المرحمة الثانوية بمدينة الرياض، 
  ير من ورة، كمية الدراسات العميا، قسـ العمـو االجتماعية. 

اســتخدام االبنــاء لمتكنولوجيــا الحديثــة وعالقتــو (: 2013دة. وجػػداف بنػػت عبػػد الػػرحمف )العػػو  -10
 كميػة ،)4 ( العػدد (،4مجمة العمـو الزراعيػة، المجمػد ) ،بالعالقات االسرية

 .المنصورة، جميورية مصر العربية جامعة الزراعة،
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الثالثػة، دار الكتػب، ، الطبعػة منـاىج البحـث العممـي(: 2019المحمود . محمد سرحاف عمي ) -11
 صنعاء، اليمف.

الطبعػة  تكنولوجيا االتصال والمجتمع" القضايا واإلشـكاليات"، (:2011المباف.  ريؼ درويش ) -12
 الثانية، دار العمـ العربي، القاىرة، مصر.

ىـاتف مكـار يجعـل المشـوار (:  2011المديرية العامة لمتربية والتعمػيـ بتعميميػة  ػماؿ ال ػرقية ) -13
ـــدما د راسػػػة إجرائيػػػة حػػػوؿ مػػػد  الػػػوعي المػػػرور  لػػػد  قائػػػد    رينتيـــي ب

المركبػػات بم ػػاطر اسػػت داـ اليػػاتؼ النقػػاؿ أثنػػاء القيػػادة مػػف حيػػث الجػػنس 
 والفئة العمرية، وزارة التربية والتعميـ، مسقط، عماف.

اآلثـــار االجتماعيـــة الســـتخدام اليـــاتف المحمـــول عمـــى (:  2008إليػػػاس. رانيػػػا رمػػػز  حمػػػيـ ) -14
ة ، رسػالة ماجسػتير، كميػة اآلداب، ة ميدانية في مدينة القاىرالشباب دراس

 القاىرة، مصر.قسـ االجتماع، جامعة عيف  مس، 
، الطبعػػػة األولػػػا، دار اليػػػد  الشـــباب فـــي مجتمـــع متغيـــر (:2000بػػػدر. يحيػػػا مرسػػػي عيػػػد) -15

 لممطبوعات، اإلسكندرية، مصر.
ــدى الشــباب (:   2009حسػػف. وسػػاـ محمػػد أحمػػد ) -16 ــراب االجتمــاعي ل ــر اإلنترنــت فــي االغت أث

 ، رسػػالة ماجسػػتير المصــري دراســة ميدانيــة عمــى عينــة الشــباب الجــامعي 
  ير من ورة، كمية اآلداب، جامعة المنوفية، مصر.

، الطبعػة : اإلنترنت وسيمة لمتواصل والتثقيف أم اختراق ثقافي(2013 ضر . لطيفة إبراىيـ ) -17
 لكتب، القاىرة، جميورية مصر العربية.األولا، دار عالـ ا

ـــو (:  2007حمػػػاد. وجيػػػدة محمػػػد نصػػػر ) -18 ـــا وعالقت ـــة األســـرة لوســـائل التكنولوجي اســـتخدام رب
، رسػػالة ماجسػػتير،، قسػـ إدارة المنػػزؿ والمؤسسػػات، "بتخطـيط مــوارد األســرة"

 كمية االقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، جميورية مصر العربية.
 الػدار ،التنافسـية الميـزة لتحقيـق المعمومـات مـدخل نظـم(: 2002فيمػي) حيػدر. معػالي -19

 الجامعية، اإلسكندرية، جميورية مصر العربية.
 ، دار الكتاب العربي، القاىرة، مصر. القيم والعادات االجتماعيةدياب. فوزية )ب. ت(: -20
الكتػػب، ، الطبعػػة الػػسادسة، عػػػالـ عمــم الــنفس االجتمــاعي(: 2003زىػراف. حامػػد عبػد السػػ ـ ) -21

 .القاىرة، مصر
، دار تكنولوجيــا التعمــيم فــي عصــر المعمومــات واالتصــال (:2002زيتػػوف. كمػػاؿ عبػػد الحميػػد ) -22

 عالـ الكتب، القاىرة، مصر.
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، الطبعػػػة المشـــكالت االجتماعيـــة (:2012اسػػػتيتيو. دالؿ ممحػػػس ) &سػػػرحاف. عمػػػر موسػػػا  -23
 ، األردف.عموافاألولا، دار وائؿ لمن ر والتوزيع، 

وعــي الشــباب بأســس نجــاح الحيــاة الزوجيــة وعالقتيــا (:  2013ء سػػعيد قمصػػاف )سػػعيد. آال -24
ــة" ــرة الخطوب ــاء فت ــاداب التعامــل أثن ، رسػػالة ماجسػػتير، قسػػـ إدارة المنػػزؿ ب

والمؤسسػػػات، كميػػػة االقتصػػػاد المنزلػػػي، جامعػػػة المنوفيػػػة، جميوريػػػة مصػػػر 
 العربية.

ـــات ا(:  2007سػػػكر. حيػػػدر كػػػريـ ) -25 ـــدي طالب ـــديني ل ـــة"الســـموك ال ، مجمػػػة كميػػػة التربيػػػة لجامع
(، كميػػػة التربيػػػة األساسػػػية، جامعػػػة بابػػػؿ، 52(، عػػػدد)11األساسػػػية، مجمػػػد)

 العراؽ.
 ، مكتبة رجب، القاىرة، مصر.ثق بنفسك واكسب األصدقاء (:2010سميماف. صبحي ) -26
، دار أطفالنــا ووســائل اإلعــالم االجتمــاعي أطفالنــا فــي ذمــة التقنيــة (:2015 ػػفيؽ. حسػػنيف ) -27

 فكر وفف لمطباعة والن ر والتوزيع، مدينة السادس مف أكتوبر، مصر. 
، شــبكات التواصــل االجتمــاعي والتحــول الــديمقراطي فــي مصــر (:2013 ػمس الػػديف. فتحػػي ) -28

 الطبعة األولا، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر.
ـــــداعياتيا االجتماع(: 2011صػػػػػالح. أحمػػػػػد محمػػػػػد) -29 ـــــت وت ـــــا اإلنترن ـــــة إنثروجرافي ـــــة والثقافي ي

 www.kotobarabia.com0، بدوف دار ن ر. والسياسية
الــوعي بالوســائل اإللكترونيــة (:  2019صػػقر. منػػا محمػػد زكػػي & عيػػد. سػػمو  محمػػد عمػػي ) -30

الحديثــــة وعالقتــــو بــــبعض  داب التصــــرف لــــدى تالميــــذ مرحمــــة التعمــــيم 
ممػػي السػػادس )الػػدولي الرابػػع( تحػػت عنػػواف مسػػتقبؿ المػػؤتمر العاألساســي"، 

التعمػػػيـ النػػػوعي وذو  االحتياجػػػات ال اصػػػة فػػػي ضػػػوء مفيػػػـو الجػػػودة فػػػي 
ـ، كمية التربية النوعية، جامعة عيف  ػمس، 2019فبراير26-24الفترة مف 
 مصر.

تكنولوجيا المعمومات وعالقتيا باتجاىـات الشـباب (:  2009صقر. نورىاف محمد عما السػيد ) -31
 ، رسػالة ماجسػتير، الجامعي نحو المشكالت االجتماعية والدافعية لإلنجـاز

قسػػػـ إدارة المنػػػزؿ والمؤسسػػػات، كميػػػة االقتصػػػاد المنزلػػػي، جامعػػػة المنوفيػػػة، 
 جميورية مصر العربية.

أســــموب اســــتخدام اليــــاتف المحمــــول واإلنترنــــت ( :   2013صػػػػقر. نورىػػػػاف محمػػػػد عمػػػػا ) -32
 ، رسػػػالة دكتػػػوراه، كميػػػة االقتصػػػاد  وعالقتيمـــا بمشـــكالت طـــالب الجامعـــة

 المنزلي، جامعة المنوفية، جميورية مصر العربية.

http://www.kotobarabia.com/
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بـالحي  المقيمـة الجامعيـة الطالبة تمثالث عمى الدينية "أثر الضوابط(: 2017صنور. فتحيػة ) -33
 العمػـو قسػـ ) واإلنسػانية االجتماعيػة لمدراسػات مجمة األكاديمية،  الجامعي

(، جامعػة حسػيبة بػف بػوعمي ال ػمؼ، 17) العػدد(، 9االجتماعيػة(، المجمػد)
 الجزائر.

ــر شــيوعًا، (: 2010عبػػاس، وسػػاـ عػػزت ) -34 ــت وبعــض المشــكالت النفســية األكث إدمــان اإلنترن
 مجمة كمية التربية، جامعة عيف  مس، القاىرة، جميورية مصر العربية.

باســـتخدام وعـــي أطفـــال مرحمـــة التعمـــيم األساســـي (:  2018عبػػػدالرحمف. ىالػػػة جميػػػؿ عطيػػػة) -35
رسػػالة دكتػػوراه،  وســائل تكنولوجيــا االتصــال وعالقتــو بســموكيم العــدواني"،
 قسـ إدارة المنزؿ، كمية االقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية.

الطبعػػة األولػػا، مؤسسػػة طيبػػة  اإلعــالم والطفــل العربــي، (:2011عبػػد الحميػػد. صػػ ح محمػػد ) -36
 لمن ر والتوزيع، القاىرة، مصر.

ـــيم (:2013  السػػػيد )عبػػػد القػػػادر. سػػػمو  -37 ـــا والق ، دار المعرفػػػة الجامعيػػػة لمطباعػػػة األنثروبولوجي
 والن ر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر.

دور الفضــائيات العربيــة فــي ترتيــب أولويــات الجميــور المصــري (:  2012عتيػػؽ. دينػػا وحيػػد ) -38
رسػػالة ماجسػػتير، قسػػـ اإلعػػ ـ، كميػػة اآلداب،  ،تجــاه القضــايا االقتصــادية"

 منصورة، مصر.جامعة ال
ــي ظــل مجتمــع (:  2003عػػز العػػرب. إيمػػاف محمػػد ) -39 ــر فــي األســرة المصــرية ف مالمــح التغيي

المعمومــات ودراســة ميدانيــة االتجاىــات أربــاب األســرية والحضــارية نحــو 
أعمػػػاؿ النػػػدوة  ، دور التقنيـــة الحديثـــة فـــي التنشـــئة االجتماعيـــة لألبنـــاء "

 سػػرة المصػػرية وتحػػديات العولمػػةالسػػنوية التاسػػعة لقسػػـ االجتمػػاع بعنػػواف األ
ـ، مركػػز البحػػوث والدراسػػات االجتماعيػػة، 2002مػػايو  8-7فػػي الفتػػرة مػػف 

 كمية اآلداب، جامعة القاىرة، مصر.
أثر السموك الديني عمـى التكيـف النفسـي واالجتمـاعي (:  2018ع ف. عما ) & ريب. أيمف -40

جامعػػػة مجمػػػة  عنـــد األشـــخاص الصـــم فـــي المممكـــة األردنيـــة الياشـــمية"،
(، جامعػػة النجػػاح، 6(، عػػدد)32النجػػاح ل بحػػاث)العمـو اإلنسػػانية(، مجمػػد)

 نابمس، فمسطيف.
"الــوعي بتكنولوجيـا المعمومــات وعالقتيـا بجــودة (: 2017 ػ ب. ىػاجر محمػد إييػػاب محمػد ) -41

رسػػػػػػالة ماجسػػػػػػتير، قسػػػػػػـ إدارة المنػػػػػػزؿ الحيــــــاة لــــــدى المعــــــاق ســــــمعًيا"، 
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المنزلػػػي، جامعػػػة المنوفيػػػة، جميوريػػػة مصػػػر والمؤسسػػػات، كميػػػة االقتصػػػاد 
 العربية.

، الييئػة المصػرية العامػة لمكتػاب، القػاىرة، معجـم العمـوم االجتماعيـة(: 2008مدكور. إبػراىيـ ) -42
 مصر. 

فاعمية برنامج إرشادي لتنمية وعي المراىقين باداب السموك (:  2015م الي. ىناء  مػيس ) -43
ـــــو بالمشـــــاركة االجتماعيـــــة" دكتػػػػػوراه، قسػػػػػـ إدارة المنػػػػػزؿ رسػػػػػالة  ،وعالقت

 والمؤسسات، كمية االقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية.
الوعي بـاداب السـموك كمـا يـدركيا الشـباب (:  2011م الي. ىناء  ميس عبد العزيز محمػد ) -44

رسػػالة ماجسػػتير، قسػػـ إدارة المنػػزؿ وعالقتيــا بتحمــل المســؤلية الحياتيــة""، 
جامعػػػة المنوفيػػػة، جميوريػػػة مصػػػر  والمؤسسػػػات، كميػػػة االقتصػػػاد المنزلػػػي،

 العربية.
، مكتبػة األنجمػو المصػػرية، تعـديل وبنــاء السـموك اإلنسـاني (:2017مصػطفا. أسػامة فػاروؽ ) -45

 القاىرة، مصر. 
الطبعػػػة  مـــدخل إلـــى االضـــطرابات الســـموكية واالنفعاليـــة،(: 2016مصػػػطفا. أسػػػامة فػػػاروؽ ) -46

 اف، األردف.ال امسة، دار المسيرة لمن ر والتوزيع والطباعة، عمو 
(: الشـباب بـين صـراع األجيـال 2005منصور. عبد المجيد سيد أحمد& ال ربيني. زكريا أحمد) -47

ـــاة(، –القضـــايا  –المعاصـــر واليـــدي اإلسالمي)المشـــكالت   ميـــارات الحي
 الطبعة األولا، دار الفكر العربي، القاىرة، مصر.

 ، دار عماف، عماف.2، طأسس التربية (:2006ناصر. إبراىيـ ) -48
ربيػػع محمػػود & حنػػا. حنػػاف حنػػا عزيػػز & عبػػد الفتاح.إيمػػاف عػػز الػػديف & السػػواح. اليػػاـ  .نوفػػؿ -49

استخدام االنترنت وعالقتو بالقرارات األسـرية لـدي (: 2013عبد الػرؤوؼ )
 (،4، مجمػػة العمػػـو الزراعيػػة، مجمػػد)عينــو مــن طــالب جامعــة المنصــورة

 مصر العربية.المنصورة، جميورية  جامعة الزراعة، كمية (،5العدد)
فاعميــة برنــامج إرشــادي فــي  داب التصــرف واإلتيكيـــت (:  2004ىػػ ؿ. عبيػػر أنػػور أحمػػد ) -50

رسػالة دكتػػوراه،  قسػـ إدارة المنػػزؿ  ،لمزوجـة وأثــرة عمـي العالقــات األســرية""
والمؤسسػػػات، كميػػػة االقتصػػػاد المنزلػػػي، جامعػػػة المنوفيػػػة، جميوريػػػة مصػػػر 

 العربية.
 

51-Block. JJ(2007):Pathological computer use in the USA international 

symposium on the counseling and Treatment of youth internet addition, 

National youth commission ,Seoul ,Korea 
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52-Danesi. Marcel (2009): Dictionary of media and communication, 

M.E.Sharpe, Armonk, New york.. 

53-Nie. Norman & Erbring. lutz.(2000): Internet and society, preliminary 

Report. Stanford institute for r: the quantitative study- 

of- society , inter survey , and Mc Kinsey company 
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 (1ممحق)
 استمــارة البيـانـات العــامـة لألسرة 

عزيزتي الفناة الجامعية رجاء مؿء البيانات المطموبة بكؿ دقة مع العمـ بأف ىذه 
البيانات ُتحاط بسرية تامة وال ُتست دـ إال في أ راض البحث العممي فقط ولكـ جزيؿ ال كر 

 والتقدير،،،
 

 :        ريؼ )  (     حضر)   (مكان السكن-1
 ( :  نظرية)  (    عممية)  طبيعة الدراسة  -2
 ( عمى نوع الجامعة: ✓) نوع الجامعة :  مل وضع عالمة -1

 جامعة األزىر  اصة حكومية 
   

 ( عمى الفرقة الدراسية:✓) الفرقة الدراسية:   مل وضع عالمة -2
الثال الثانية األولي

 ثة
 السادسة ال امسة الرابعة

      
 ( عمى عدد أفراد األسرة: ✓) عدد  أفراد األسرة:  مل وضع عالمة -3

 ستة أفراد فأكثر   مسة أفراد أربعة أفراد ث ثة أفراد
    

 عمى ترتيب الطالبة داخل األسرة: (✓: ترتيب الطالبة:  مل وضع عالمة ) -4
 ما دوف ذلؾ األ يرة األولي 

   
 ( أسفل السن: سن الطالبة: الرجاء وضع عالمة ) -5

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة  23 سنة 22 سنة 21 سنة 20  سنة20أقؿ مف
 فأكثر

         
  0( عمى مدة الزواج✓)  مل وضع عالمة مدة الزواج لموالدين: -6
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

وحتػػػػػا أقػػػػػؿ  20مػػػػػف  سنة 20أقؿ مف
 سنوات30مف 

وحتا  30مف 
 سنة40أقؿ مف 

وحتػػػػػػػػا  40مػػػػػػػػف 
 سنة50أقؿ مف 

 سنة فأكثر50

         
 

 ( أسفل السن: سن كل من األب واألم: الرجاء وضع عالمة ) -7

 بياف
أقػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػف  

 سنة40
 سػػػػػنة وحتػػػػػا 40مػػػػػف

 سنة50أقؿ مف 

سػػػػػنة  50مػػػػػف
وحتػػػػػػػػػا أقػػػػػػػػػؿ 

 سنة60مف 

سػػػػػػػنة  60مػػػػػػػف
وحتػا أقػؿ مػف 

 سنة70
 فأكثر 70

      األب
      األـ

( عمى المستوى التعميمي الحاصل عميو كل من المستوى التعميمي لألب واألم:ـ  مل وضع عالمة ) -8
 :األب واألم

 
 
 البياف

 
 
 أمي

 
يقرأ 
 ويكتب

 
حاصؿ 
عما 
 االبتدائية

 
حاصؿ 
 عما

 اإلعدادية

حاصؿ عما 
الثانوية أو ما 
 يعادليا

 
تعميـ 
 جامعا

 
مرحمة 
 ماجستير

 
مرحمة 
 دكتوراة

         األب
         األـ

 :( عمى مينة كل من األب واألم األسرةمينة كل من األب واألم:  مل وضع عالمة ) -9
وظيفة  المينة

 حكومية
قطاع 
  اص

أعماؿ 
 حرة

عما 
 المعاش

ال 
 يعمؿ

 متوفي

       األب
       األـ

 ( عمى فئة الدخل التي تحصل عمييا األسرة شيريًا:الدخل المالي لألسرة:  مل وضع عالمة )
أقؿ    
مف
2000 

مف 
2000 

إلي أقؿ    
مف

مف 
3000 
إلا أقؿ 
مف 

مف
4000 
إلا أقؿ 
مف 

مف
5000 
إلا أقؿ 
مف 

مف
6000 
إلا أقؿ 
مف 

مف
7000 
إلا أقؿ 
مف 

مف
8000 
إلا أقؿ 
مف 

9000
 فأكثر
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 

         

الد ؿ  ( أماـ واحد أو أكثر مف مصادر✓وضع ع مة ) مصػادر الد ػؿ:ػ برجاء -11
 المالي ل سرة:

    ) عقارات أو أراضي - 2                           (     )    راتب أو معاش -1  
  )       

)          أرباح سندات أو أسيـ -4(                   (    م روعات أو أعماؿ حرة -3 
)    
 00000000مصادر أ ر  آمؿ ذكرىا  -5

 مقدار م اركة األـ بد ميا في اإلنفاؽ عمي األسرة: -11
 )    (               ت ارؾ بربع الراتب تقريًبا )    (                  ال ت ارؾ       

 (            ت ارؾ بكؿ أو معظـ الراتب )    (      ت ارؾ بنصؼ الراتب تقريًبا)    
 ىؿ يعيش أقارب مع األسرة ؟    -12

 نعـ    )    (                  ال   )    (                           
( أسفل المدة الزمنية التي تقضييا في استخدام اإلنترنت في اليوم: الرجاء وضع عالمة ) -13

 تقضييا في استخدام اإلنترنت:المدة الزمنية التي 

 اقؿ مف ساعة
مف ساعة إلا 
 أقؿ مف ساعتيف

مف ساعتيف إلا 
 4أقؿ مف 
 ساعات

ساعات  4مف 
 6إلا أقؿ مف 
 ساعات

 ساعات فأكثر 6

     
( المدة الزمنية التي تقضييا في استخدام الياتف المحمول في اليوم: الرجاء وضع عالمة ) -14

 تقضييا في استخدام الياتف:أسفل المدة الزمنية التي 

 اقؿ مف ساعة
مف ساعة إلا 
 أقؿ مف ساعتيف

مف ساعتيف إلا 
 4أقؿ مف 

ساعات  4مف 
 ساعات فأكثر 6 6إلا أقؿ مف 
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 ساعات ساعات

     
( أسفل المدة الزمنية التي تقضييا أمام القنوات الفضائية في اليوم: الرجاء وضع عالمة ) -15

 أمام القنوات الفضائية في اليوم:المدة الزمنية التي تقضييا 

 اقؿ مف ساعة
مف ساعة إلا 
 أقؿ مف ساعتيف

مف ساعتيف إلا 
 4أقؿ مف 
 ساعات

ساعات  4مف 
 6إلا أقؿ مف 
 ساعات

 ساعات فأكثر 6

     
 ( أسفل عدد سنوات استخدام اإلنترنت.عدد سنوات استخدام اإلنترنت: الرجاء وضع عالمة )

 اقؿ مف سنتيف
إلي مف سنتيف 
 4أقؿ مف 
 سنوات

سنوات 4مف 
 6إلي أقؿ مف 
 سنوات

سنوات 6مف 
 8إلي أقؿ مف 
 سنوات

سنوات 8مف 
إلي أقؿ مف 

 سنوات 10

سنوات   10
 فأكثر

      
( أسفؿ عدد سنوات است داـ الياتؼ عدد سنوات است داـ الياتؼ المحموؿ: الرجاء وضع ع مة ) -16

 المحموؿ:

 اقؿ مف سنتيف
 مف سنتيف إلي
 4أقؿ مف 
 سنوات

سنوات 4مف 
 6إلي أقؿ مف 
 سنوات

سنوات 6مف 
 8إلي أقؿ مف 
 سنوات

سنوات  8مف 
إلي أقؿ مف 

 سنوات 10

سنوات  10
 فأكثر

      
 ( أسفؿ عدد سنوات م اىدة التمفاز:عدد سنوات م اىدة التمفاز: الرجاء وضع ع مة ) -17

 اقؿ مف سنتيف
مف سنتيف إلي 

 4أقؿ مف 
 سنوات

سنوات 4مف 
 6إلي أقؿ مف 
 سنوات

سنوات 6مف 
 8إلي أقؿ مف 
 سنوات

سنوات 8مف 
إلي أقؿ مف 

 سنوات 10

سنوات   10
 فأكثر
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 استبيان استخدام وسائل تكنولوجيا االتصال (2ممحق)
أحيا نعـ العػػػػػػػػبارة ـ

 نا
 ال

    أتواصؿ مع األقارب واألصدقاء مف   ؿ اإلنترنت.  -1
.أتصفح   -2     مواقع اإلنترنت فور االستيقاظ مف النـو
    أستطيع التعبير عف رأ  بحرية عمي اإلنترنت.  -3
    أست دـ اإلنترنت لوقت أطوؿ مما كنت أ طط لو.  -4
    يتيح لي اإلنترنت التعمـ والحصوؿ عمي المعرفة في أ  مجاؿ.  -5
    مواقع اإلنترنت عف الجموس مع أفراد أسرتي.    أستمتع بالتصفح عمي  -6
    سيؿ عمي  اإلنترنت متابعة األ بار واألحداث التي تجر  حوؿ العالـ.  -7
    أن وؿ باإلنترنت عف التعاوف في األعماؿ المنزلية.  -8
    است دـ اإلنترنت في ن ر الوعي الديني.  -9
    أن وؿ باإلنترنت عف المذاكرة.  -10
    اإلنترنت وسيمة ممتعة لمترفيو.ُيعد   -11
    يساعدني اإلنترنت في إنجاز األبحاث الدراسية.  -12
 –الطيي  –أتعمـ بعض الميارات عف طريؽ اإلنترنت )ال ياطة   -13

 األ واؿ اليدوية....الخ(.
   

    ُيسيؿ اإلنترنت تداوؿ المواد  ير األ  قية بيف الفتيات.  -14
    العبادات الدينية. أن وؿ باإلنترنت عف أداء بعض  -15
    .عند است داـ اإلنترنت لفترة طويمة وز ممة في العيف باإلرىاؽ أ عر  -16
    أن ر أ بار  وصور  ال  صية عمي  بكات التواصؿ االجتماعي.  -17
    سيؿ الياتؼ المحموؿ التواصؿ بيني وبيف ُأسرتي.  -18
    أتحدث بكثرة في الياتؼ المحموؿ فيضيع وقتي.  -19
    بالياتؼ الكثير مف األمور بسيولة وسرعة.ُأنجز   -20
    أست دـ الياتؼ المحموؿ في تسجيؿ وسماع المحاضرات.  -21
    أن وؿ بالمعب عمي الياتؼ المحموؿ عف المذاكرة.   -22
    أطمئف عمي أقاربي مف    ؿ الياتؼ بداًل مف الزيارات المنزلية.  -23
    يتسبب الياتؼ المحموؿ في مضايقتي مف   ؿ المعاكسات.   -24



 

 123 

2022 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

أحيا نعـ العػػػػػػػػبارة ـ
 نا

 ال

    سيؿ الياتؼ المحموؿ مف تبادؿ المقاطع  ير األ  قية بيف الفتيات.   -25
أست دـ في الياتؼ المحموؿ المنبو والتذكير أل ياء ميمة كأوقات   -26

 الص ة.
   

إقامة ع قات مع ال باب مف دوف  ساعد الياتؼ المحموؿ الفتيات عمي  -27
 عمـ األىؿ.

   

    أستمتع بالتحدث في الياتؼ المحموؿ عف الجموس مع أسرتي.  -28
ثقاؿ كاىؿ   -29 أد  است دامي لمياتؼ المحموؿ إلي زيادة مصروفاتي واا

 األسرة.
   

    أحتفظ بصور  ال  صية عمي الياتؼ المحموؿ.  -30
    أتحدث في الياتؼ لفترة طويمة.أ عر بالصداع وآالـ في األذف عندما   -31
    أتجنب الحديث في الياتؼ في وقت متأ ر مف الميؿ.  -32
أ تر  الياتؼ المحموؿ ذو الماركات العالية إلظيار وضعي   -33

 االجتماعي. 
   

34-  .     أتجنب وضع الياتؼ المحموؿ بجانبي أثناء النـو
    يسيـ التمفاز في زيادة وعي الديني.   -35
    المياـ بسبب ان والي بم اىدة التمفاز.ُأؤجؿ بعض   -36
    ُيتيح لي التمفاز متابعة األ بار أواًل بأوؿ.  -37
    ألتقط بعض األلفاظ ال بابية الوريبة مف م اىدتي لمتمفاز بدوف قصد.  -38
    ُيعد التمفاز وسيمة جيدة لمترفيو وقضاء وقت الفراغ.  -39
    بصورة  ير واقعية.  تصور لي األف ـ والمسمس ت الحياة الزوجية  -40
األ واؿ  –ال ياطة  –أتعمـ ميارات جديدة مف   ؿ برامو )الطيي   -41

 اليدوية......الخ( التي تعرض عمي التمفاز.
   

    أقمد بعض   صيات الدراما والتمفاز في سموكياتيـ.  -42
    يسيـ  التمفاز في إن اء جيؿ  ير قادر عمي تحمؿ المسؤلية.  -43
    معيًنا مف الساعات لم اىدة القنوات الفضائية وألتـز بو.ُأحدد عدًدا   -44
    تقدـ المسمس ت واألف ـ صورة رديئة عف مبادئ الديف وأحكامو.   -45
    يسيـ التمفاز في الفساد األ  قي وتدىور القيـ لد  الفتيات.  -46
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

أحيا نعـ العػػػػػػػػبارة ـ
 نا

 ال

    أن وؿ بم اىدة القنوات الفضائية عف المساعدة في األعماؿ المنزلية.  -47
    ُأ اىد التمفاز عف بعد نظًرا ألضراره الصحية.  -48
    أستمتع بم اىدة التمفاز عف الجموس مع أفراد أسرتي.   -49
    أتعمـ عادات صحية وطبية مف   ؿ م اىدتي لمتمفاز.  -50
    تسيـ الفضائيات في زيادة الفجوة بيف جيمي اآلباء واألبناء.  -51
م اىدة القنوات الفضائية لفترة أ عر باإلرىاؽ وز ممة في العيف عند   -52

 طويمة.
   

 ( السموك الديني واالجتماعي3محق)م
أحيا نعـ العػػػػػػػػبارة ـ

 نا
 ال

    أتصدؽ عمي الفقراء والمساكيف مف مصروفي.  -1
    أحافظ عمي أداء الص ة في أوقاتيا.  -2
    أن وؿ بأمور الدنيا عف اآل رة.   -3
    قراءة الكتب الدينية لمعرفة تعاليـ ديني. أحرص عمي  -4
    أضطر إلي عدـ الصدؽ في بعض المواقؼ لتفاد  الم اكؿ.  -5
    أبتوي بكؿ أعمالي رضا  القي.   -6
    ُأحسف الظف باآل ريف إذا أ طأوا في حقي.  -7
    ألتـز في ممبسي بالضوابط الدينية.  -8
    أ عر باليأس واإلحباط عندما أكوف في كرب.  -9
    أسعي الا ن ر السموكيات الحسنة بيف الفتيات.   -10
    أستمر عمي فعؿ بعض المعاصي عمي الر ـ مف معرفتي بحكميا.  -11
    أجار  صديقاتي في الحديث عف الوير.  -12
13-  .     ألتـز الحدود الدينية في التعامؿ مع الرجاؿ مف  ير المحاـر
    أسعي ألف أكوف قدوة لوير  بسمتي وأ  قي.  -14
أ عر بالضيؽ عندما تتفوؽ عمي إحد  صديقاتي وأتمني أف أناؿ ىذا   -15

 التفوؽ.
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

أحيا نعـ العػػػػػػػػبارة ـ
 نا

 ال

    ُأطيع والد   في كؿ األمور ما دامت ال توضب ربي.  -16
    أنزعو مف آراء والد   ألنيا ال تواكب العصر.  -17
أحتـر والد   عند ندائيما لي وأجيب النداء عمي الفور ميما كاف لد    -18

 مف أعماؿ.
   

19-  .     ارفع صوتي عندما ينيرني والد  
20-  .     أمتنع عف ال روج مف المنزؿ بدوف إذف والد  
    أتذمر عندما يكمُفني أحد والد   بعمؿ في المنزؿ.  -21
    أناد  والد   بأسمائيما وقت المزاح.  -22
    أتعصب عمي صديقاتي وقت الوضب.  -23
    أعتذر عندما أ طك في حؽ إحد  صديقاتي.  -24
    أنصح صديقاتي بطريقة ال تجرحيـ.  -25
    أعامؿ أ واتي بمطؼ ومودة.  -26
يثار.  -27     أتبادؿ أنا وأ واتي ممتمكاتنا ال  صية بكؿ حب واا
    تنعدـ فرصة الحوار والمناق ة بيني وبيف أ واتي.  -28
    ُأ ارؾ جيراني في أفراحيـ وأحزانيـ.   -29
    عمييـ.أتفقد أحواؿ جيراني باستمرار وأطمئف   -30
    أمتنع عف إظيار الممؿ والتعب أثناء المحاضرات.  -31
    يسقط مف عيني عضو ىيئة التدريس إذا أ طأ.  -32
    أمتنع عف ال روج مف مكاف المحاضرة قبؿ  روج عضو ىيئة التدريس.  -33
    أحرص عمي أال يكوف مظير  أقؿ مف األ ريات.  -34
    ىندامي وأناقتي في المنزؿ وبيف أفراد أسرتي. ُأحافظ عمي  -35
    ألبس ما يحمو لي وال أبالي بدراء اآل ريف.  -36
    أتكمـ بتمقائية مما قد يؤذ  م اعر اآل ريف.   -37
    ألتـز اليدوء عند الحديث مع اآل ريف.  -38
    أقاطع مف يحدثُني إذا احتد عمي  في الحديث.  -39
    . أحتـر الرأ  الم الؼ لرأ   -40
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

أحيا نعـ العػػػػػػػػبارة ـ
 نا

 ال

    أصوا لمف يتحدث إلي  باىتماـ حتي لو كاف صويًرا.  -41
    أتناوؿ الطعاـ مع صديقاتي أثناء السير في الطريؽ.  -42
    ُأعبر عف عدـ الرضا عف الطعاـ إذا لـ ينؿ إعجابي.  -43
    أمتنع عف التحدث والطعاـ في فمي.  -44
    يصدر عني صوًتا أثناء تناوؿ الطعاـ.  -45
.أطمب العفو   -46     ممف ظممتو في يومي قبؿ النـو
47-  .     أناـ قدر حاجتي فقط وال ُأسرؼ في النـو
    أناـ مبكًرا وأستيقظ مبكًرا.  -48
49-  .     أرتب فرا ي و رفتي بعد االستيقاظ مف النـو
    ألتقط مع صديقاتي الصور في الطريؽ وفي األماكف العامة.  -50
    السير في الطريؽ.أتبادؿ مع صديقاتي الفكاىة والضحؾ أثناء   -51
ف كنت متأ رة.  -52     ألتـز اليدوء واالتزاف في السير حتا واا

 
 انتيا االستبياف

 
 
 
 
 


