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 ةلمواقع التواصل االجتماعي وعالقتو بالوعى الثقافي لدييم "دراس تعرض الطالب
 ميدانية

 ُممخص البحث
لمواقع التواصؿ االجتماعى  طبلبإلي التعرؼ عمى تعرض ال الحالي ىدؼ البحث

انتشار ظاىرة تعرض وتتمثؿ أىمية البحث الحالي في وعبلقتو بالوعى الثقافى لدييـ، 
سعت الباحثة لمعرفة عبلقة ذلؾ بزيادة حيث لمواقع التواصؿ االجتماعي؛  طبلبال

الوعى الثقافى لدييـ حيث يخرج البحث بمقترحات وتوصيات مف خبلؿ نتائج الدراسة 
قع التواصؿ االجتماعي، والحد مف آثاره المو والصحيح في تحسيف االستخداـ اإليجابي 

قياس أثر المتغير المستقؿ حيث قامت بوصفى استخدمت الباحثة المنيج القد و  ،السمبية
 الباحثة ، وٌطبقتلدييـ "مواقع التواصؿ االجتماعى"عمي المتغير التابع "الوعى الثقافى"

جامعة المنيا كمية التربية النوعية،  طبلب ( مف200أدوات الدراسة عمي عينة قواميا )
النتائج  الدراسة إليتوصمت  (،استمارة االستبيافتمثمت أداوت الدراسة في ) حيث 
 0..0.عالقة ارجثاطُه طردَة مىجثة رات داللة إحصائُة عىذ مسحىي  وجىد: التالية

الشباب لمواقع التواصؿ االجتماعي وعبلقتو بزيادة الوعى الثقافي  بيف درجة تعرض
تعرض الشباب  عالقة ارجثاطُه طردَة دالة إحصائُاً تُه درجة وجىد، وكذلؾ لدييـ

، كما ثُبت صحة الفرض لموقع الفيس بوؾ  واليوتوب  وزيادة  الوعى الثقافى لدييـ
الشباب عالقة ارجثاطُه طردَة دالة إحصائُاً تُه درجة جعرض  وجىدالذي ينص عمي 

ارتفاع  بينما تتمخص أىـ نتائج الدراسة في: لموقع تويتر وزيادة الوعى الثقافى لدييـ.
ارتفاع نسبة الوقت إلي جانب ، جتماعىالالمبحوثيف لمواقع التواصؿ ادرجة استخداـ 

  .جتماعى مف جانب العينة يومًياخصص الستخداـ مواقع التواصؿ االالمُ 

 مواقع التواصؿ االجتماعى / الوعى الثقافى.الكممات المفتاحية: 
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Youth exposure to social networking sites and its relationship 

yto their cultural awareness: a field stud 

Abstract: 

The aim of the current research is to identify the exposure of 

young people to social networking sites and its relationship to 

their cultural awareness. The importance of the research is the 

spread of the phenomenon of youth exposure to social networking 

sites; Where the researcher sought to find out the relationship of 

this to increasing their cultural awareness, as the research comes 

out with suggestions and recommendations through the results of 

the study in improving the positive use of the social networking 

site, and reducing its negative effects. The researcher used the 

descriptive approach to measure the impact of the independent 

variable “social media” on the dependent variable “awareness.” 

cultural" The study tools were applied to a sample of (200) 

students from Minya University, Faculty of Specific Education, 

where the study tools were represented in the (questionnaire 

form). By increasing their cultural awareness, as well as the 

existence of a direct and statistically significant correlation 

between the degree of exposure of young people to Facebook and 

YouTube and the increase in their cultural awareness. The 

hypothesis that states that there is a direct and statistically 

significant correlation between the degree of exposure of young 

people to Twitter and the increase in their cultural awareness has 

been proven correct0 The most important results of the study :the 

high degree of respondents’ use of social networking sites, the 

high percentage of time allocated to using social networking sites 

by the sample daily. 

Keywords: social networking sites / cultural awareness 

 
 
 
 



 

 2281 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 ُمقدمو:
لقد أحدثت التطورات التكنولوجية الحديثة في منتصؼ عقد التسعينيات مف   

القرف الماضي نقمة نوعية وثورة حقيقية في عالـ االتصاؿ؛ حيث انتشرت شبكة االنترنت 
في كؿ أجزاء العالـ، وربطت أجزاء العالـ المترامية بفضائيا الواسع، وميدت الطريؽ 
لممجتمعات كافًة لمتقارب والتعارؼ، وتبادؿ األفكار. وقد ظير شكؿ جديد مف اإلعبلـ 
ُسمِّى باإلعبلـ الجديد، الذي تميز بعدد مف الخصائص جعمتو يحتؿ مكانًة كبيرًة لدى 
ُمستخدميو، وُتعد مواقع التواصؿ االجتماعي مف أبرز وسائمو حيُث ُتعًرؼ بأنيا مواقع 

راد بالتعريؼ بأنفسيـ والمشاركة في الشبكات االجتماعية، و مف الكترونية تسمح لؤلف
، حيث شيدت حركة ديناميكية مف التطور  خبلليا يقوموف بإنشاء عبلقات اجتماعية

فقد ادي التوافر المتزايد لمويب الي كسر قيود االتصاؿ في المجتمع وتمكيف واالنتشار، 
 تجاوز الجدود الماديو بسيولو .

 ي لمبحث والدراسات السابقة:اإلطار المعرف
 مواقع التواصل االجتماعى. ●

مجموعة مف البرامج المبنية عمى ُتًعد مواقع التواصؿ االجتماعي بمثابة 
التي تدعـ العبلقات االجتماعية لبناء مجتمعات افتراضية،  2تكنولوجيا الويب 

كما أنيا تساعد عمى التعاوف والحوار والنقاش بيف األفراد؛ مما يؤدى إلى تبادؿ 
المعمومات والخبرات واآلراء فيما بينيـ مف أجؿ بناء المعرفة، مف خبلؿ إنشاء 

ومساحات خاصة ضمف الموقع نفسو ، ومف ثـ التواصؿ مع صفحات 
األصدقاء ومشاركة المحتويات واالتصاالت  وأشير ىذه الشبكات 

facebook,my space,bebo ،( ، وىى اماكف لمتجمع 2015) صالح العمى
عمى الخط المباشر تشجع أعضائيا عمى بناء شبكات مف أصدقائيـ ومعارفيـ 

 (.377، 2014)ياس خضير البياتى ، 
بالمائو مف المراىقيف الذيف تتراوح  90فقد اظيرت االستطبلعات اف        

عاما قد استخدموا وسائؿ التواصؿ االجتماعي، وافاد  17و 13اعمارىـ بيف 
بالمائو اف لدييـ ممفا شخصيا نشطا واحدا عمي االقؿ عمي وسائؿ التواصؿ  75

ب النفسي لبلطفاؿ والمراىقيف في االجتماعي ، وفقا لبلكاديميو االمريكيو لمط



 

 2282 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

بالمائو مف  71عف  instagram، ابمغ  2021. في عاـ 2018عاـ 
االشخاص الذيف يستخدموف تطبيؽ مشاركة الصور يوميا ، تقؿ اعمارىـ عف 

 (.statistics you need to know in 2020)عاما 35

 .وأشير مواقع الشبكات االجتماعي -1
برزت شبكات التواصؿ االجتماعي عمى شبكة اإلنترنت وحظيت بانتشار      

كبير عمى الصعيد العالمي، بؿ وقد بات بعضيا مف أكثر المواقع زيارة في 
العالـ، حتى إنيا أصبحت تطغى عمى ما كاف يعرؼ في عمـ االجتماع بػ 

ألوؿ )البيت( )المكاف الثالث( أي المكاف الذي يمجأ إليو اإلنساف بعد مكانو ا
ومكانو الثاني )العمؿ أو المدرسة أو الجامعة(، حيث يشير مصطمح اجتماعي 
إلى إحدى االحتياجات الغريزية التي ال غنى لمناس عنيا في بناء حياتيـ، 
فطبيعة الحياة البشرية تقتضى تواصؿ الناس مع بعضيـ بعًضا. وتعرؼ مواقع 

كة اإلنترنت تسمح لممستخدميف التواصؿ االجتماعي، بأنيا: "منصات عمى شب
مف إيصاؿ رسائؿ محددة إلى زمبلئيـ سواء أكانوا في العمؿ أـ الشركة أـ 
المدرسة، وتوفر ليـ مشاركة وتحرير النصوص والصور والممفات الخاصة بيـ 

عف عرض ونشر الصور والنصوص والدردشة بيف ً أو باآلخريف وفضبل
اصؿ االجتماعي مثؿ المنتديات ولذا؛ فإف ظيور وسائؿ التو المستخدميف 

والمدونات والويكي والبودكاست وما الي ذلؾ ، يجعؿ التكنولوجيا اقرب الي 
وقد كاف في بداياتو مجتمًعا افتراضًيا عمى نطاؽ ضيؽ ومحدود، ثـ االشخاص 

ما لبثت أف ازداد مع الوقت ليتحوؿ مف أداة إعبلمية نصية مكتوبة إلى أداة 
أسيمت في تفعيؿ المشاركة لتحقؽ رغبة كؿ فئة  إعبلمية سمعية وبصرية

مشتركة في االىتمامات واألنشطة نفسيا؛ حيث ساعدت عمى تطوير منظومة 
والشعوب دوف التقيد بالحواجز  العبلقات االجتماعية بيف األفراد، والجماعات،

المكانية والزمنية، وأتاحت كذلؾ التواصؿ الفوري المباشر وتداوؿ المعمومات 
طرحت  كما يد وتكاليؼ ممكنة، كما تميزت ىذه الشبكات بالتفاعميةبأقؿ ج

تجعميـ  وىي مساحة كبيرة لممستخدميف لمتعبير عف آرائيـ بحرية دوف قيد،
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, 3122) جتماعىيكتسبوا الوعى الثقافى مف خبلؿ تعرضيـ لمواقع التواصؿ اال

Tatjana Welzer, others.):ومف أبرز ىذه المواقع، ما يمي 
 :""facebook face bookموقع  ●

،عندما قاـ مارؾ زوكربيرج وىو  2003اكتوبر  28انطمؽ الموقع فى      
طالب فى الثانية عشر بجامعة  ىارفارد األمريكية بابتكار))الفيس ماش(( مع 

قاـ  2004نوفمبر  4زميميو فى غرفو سكنو موسكوفيتر وىيوز  ، وفى 
 theمعة ىارفرد تحت مسمى زوكربيرج بتأسيس موقع الفيس عمى نطاؽ جا

facebook.com   وكانت عضوية الموقع قاصرة عمى طمبة ىارفرد ثـ
تدريجيا فتح الموقع ابوابو اماـ العديد مف الجامعات فى كندا والواليات المتحدة 
االمريكية وانتقؿ الى الثانوية ثـ اتاح الموقع اشتراؾ الموظفيف فى العديد مف 

فتح الموقع ابوابو أماـ جميع االفراد  2006 سبتمبر  26الشركات ، وفى 
 (35، 2013عاما)ليمى احمد جرار، 13البالغيف مف العمر

اكثر مواقع التواصؿ االجتماعي شيره مع اكثر مف   facebookوال يزاؿ 
 مميار مستخدـ حوؿ العالـ 

 ":YouTubeاليوتيوب " ●
ونشأت فكرة موقع اليوتيوب عندما كاف األصدقاء الثبلثة في حفمة ألحد        

األصدقاء والتقطوا مقاطع فيديو وأرادوا أف ينشروىا بيف زمبلئيـ، ولـ يتمكنوا مف 
إرساليا عبر اإليميؿ ألنو ال يقبؿ الممفات الكبيرة في ذلؾ الوقت، ومف ىنا تبمورت فكرة 

 (152،ص2009عميو)رضا عبد الواحد أميف ،موقع لرفع مقاطع الفيديو 
 ”:Twitter“موقع تويتر  ●
بشكؿ رسمى ، ويقع المبنى الرئيسى لو فى  2006انطمؽ موقع تويتر فى مارس  ●

ساف فرانسيسكو، كاليفورنيا، الواليات المتحدة االمريكية، ويحتؿ المركز حاليا 
باح الشركة التى تممؾ المركز التاسع عالميا مف حيث قوتو االقتصادية، إذ تبمغ أر 

 300ببلييف دوالر، أماعدد االعضاء المسجميف فى تويتر  8الموقع أكثر مف 
مميوف عضو ، كما يبمغ عدد الزوار  100مميوف عضو ، وعدد االعضاء الفاعميف 
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مميوف تغريدة ُتكتب يوميا ، وقد وصؿ عدد التغريدات فى  200شيريا أكثر مف 
 (.148، 2015ة )حارث عبود ، مزىر العانى، تغريد 80900الثانية الواحدة 

 خصائص مواقع التواصل االجتماعى. -2
لقد قدمت شبكات التواصؿ االجتماعي بكؿ خصائصيا ومميزاتيا العديد مف الخدمات 
التي ساعدت في شتي المجاالت نظرًا لسيولة استخداميا والوصوؿ الييا، وفيما يمي 

 أىـ خصائصيا:
أى انيا تشجع المساىمات وردود الفعؿ مف األشخاص  التفاعمية والتشاركية: −

 المتيميف،حيث أنيا تطمس الخط الفاصؿ بيف وسائؿ االعبلـ والجميور
: فميس ىناؾ تخطيط لمتواصؿ وليس ىناؾ لوائح او قيود تنظيمية تحكـ التمقائية −

 ىذا التواصؿ فيو يتسـ بالتمقائية بيف طرفى االتصاؿ".
 : حيث أف التسجيؿ مجانى قمة التكمفة −
حيث ال يحتاج المستخدـ إلى ميارات خاصة الستخداـ سيولة االستخداـ:  −

شبكات التواصؿ االجتماعى  ومعظـ الشبكات توفر صفحات خاصة  بالمغة 
 الرسمية لكؿ مجتمع.

 حيث تمغى التزامف  الحضور الدائـ غير المادى : −
ب المستخدميف أغمبية المحتوى : حيث يمثؿ المحتوى المرسؿ مف جاناالنفتاح  −

المنشور ، وذلؾ يزيد الرغية لدى االعضاء بالمزيد مف التواصؿ والتفاعؿ 
 والمشاركة النيـ ىـ مف يقوموف بعممية انتاج المحتوى 

حيث توفر خدمة تتيح لؤلشخاص بإنشاء مجموعات تشترؾ دعـ التجمعات:  −
فيس بوؾ. )حسيف محمود ال ؿباإلختصاص أو االنتماء الدينى أو االجتماعى مث

 (.86:85،  2015ىتيمى، 
 الدراسات السابقة:

تعرضت الباحثو لعدد مف الدراسات المرتبطة حوؿ مواقع التواصؿ االجتماعي وتأثيرىا  
، وقد سعت الباحثو الي االطبلع عمي االدبيات طبلبعمي الوعي الثقافي لدي ال

توصؿ اليو الباحثيف اآلخريف وقد تـ والدراسات المرتبطة بالموضوع لتصؿ الي اىـ ما 
 تناوؿ الدراسات السابقو عمي النحو التالي:
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  المحور األوؿ: الدراسات التي تناولت مواقع التواصؿ االجتماعى:
مواقع التواصؿ االجتماعي ودورىا في تشكيؿ  (؛2021دراسة ىبو محمد إسماعيل) .1

وؾ أنموذجا. ىدفت الدراسة الوعي الديني لدي طبلب الجامعات السودانية : الفيس ب
إلى التعرؼ عمى إسياـ الفيس بوؾ في نشر الوعي الديني بيف الطبلب وتوضيح 
المضاميف الدينية التي يتـ تناوليا عبر صفحات الفيس بوؾ ودوافع ىذا النشر وكيفية 
تمقي المواد الدينية. أتبعت الدراسة المنيج الوصفي .تـ استخداـ أداة االستبانة لعينة 

مبحوث  206وائية مف طبلب كمية اإلعبلـ جامعة أـ درماف اإلسبلمية قواميا عش
وتوصمت الدراسة لعدد مف النتائج أىميا :أكد المبحوثيف تعرضيـ لصفحات الفيس 
بوؾ في فترات مختمفة كؿ ما أتيحت ليـ فرصة لذلؾ، و أثبتت أف الفيس بوؾ أسيـ 

سبيـ معمومات دينية جديدة كما أسيـ في تعريؼ الطبلب بتعاليـ الديف اإلسبلمي وأك
 في تعزيز قيميـ الدينية وتصحيح بعض المفاىيـ المغموطة لدييـ.

ىدفت الدراسة الکشؼ عف دور مواقع  (؛2020دراسة منال بنت عمار مزيو) .2
التواصؿ االجتماعي في نشر الوعي الثقافي لدى بعض الشباب السعودي ومدى تأثير 

واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي، وتکوف مجتمع المنطقة التعميمية في ذلک، 
، 426الدراسة مف بعض الشباب بالمممکة العربية السعودية، وقد تکونت العينة مف 

-حائؿ-المنطقة الشرقية-المدينة المنورة -مکة -بستة مناطؽ بالمممکة )الرياض
جاليف، ( فقرة موزعة عمى م30القصيـ(، بالتساوي، وتـ تطبيؽ استبانة مکونة مف )

أف معدؿ النسبة المئوية لدور مواقع التواصؿ االجتماعي في وخمصت النتائج إلي:
%(، کما أف معدؿ النسبة 66.36نشر الوعي الثقافي المرتبط بالمفاىيـ قد بمغت )

%(. وأكدت 69.80المئوية عمى المجاؿ الثاني والمرتبط بالسموکيات قد بمغت )
حصائية بيف متوسطات درجات استجابة أفراد النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة إ

العينة حوؿ دور مواقع التواصؿ االجتماعي في نشر الوعي الثقافي مف وجية نظرىـ 
 تعزى إلى عامؿ المنطقة.

ىدفت الدراسة إلي  التعرؼ إلى التأثيرات  (؛2019دراسة أحمد محمد مغازي) .3
السمبية: االجتماعية، الثقافية، النفسية، والصحية الواقعة عمى طمبة المرحمة الثانوية، 
جراء استخداميـ لشبكات التواصؿ االجتماعي؛ وذلؾ مف خبلؿ دراسة وصفية ميدانية 
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( طالب 300ا )استخدـ فييا الباحث منيج المسح، حيث طبؽ البحث عمى عينة قوامي
الطمبة الذكور  وقد خمػص البحث إلى عدة نتائج أبرزىا:وطالبة في مدينة غزة. 

واإلناث يستخدموف شبكات التواصؿ االجتماعي بمعدالت عالية، ويستخدمونيا 
% يستخدموف 73% تستخدـ الفيسبوؾ، ومعظـ العينة 91جميعيا، والنسبة الغالبة 
ساعات، وأىـ أسباب 5مونيا ألكثر مف % يستخد23.6تمؾ الشبكات يوميًا، و

االستخداـ ىي التواصؿ مع اآلخريف والترفيو والتسمية. وأظيرت أيضا أف ىذا 
االستخداـ كاف لو تأثير سمبي متوسط عمى المراىقيف في الجوانب االجتماعية والنفسية 

 والثقافية والصحية.
ىدفت الدراسة التعرؼ عمى تأثير مواقع  (؛2019دراسة أيمن محمدعبد الغني) .4

ـّ استخداـ  لمتواصؿ االجتماعي عمى النسؽ القيمي لشباب الجامعات في مصر ، وقد ت
المنيج الوصفي االرتباطي واستخداـ أداة المسح بالعينة. واعتمدت الدراسة عمى جمع 

دمي مواقع البيانات مف العينة العمدية، حيث تـ توزيع االستمارات عمى الشباب مستخ
التواصؿ االجتماعي، وتـ جمع البيانات األولية مف طبلب الجامعات المصرية 

(طالب وطالبة  200( طالب وطالبة مف "جامعة القاىرة" كجامعة حكومية، و)400)
أف استخداـ  وتوصمت نتائج الدراسة إلى:مف "جامعة المستقبؿ" كجامعة خاصة. 

فجوة بيف الشباب وأسرىـ،كما أنيا أّدت  مواقع التواصؿ االجتماعي أدى إلى حدوث
إلى إىماؿ الشباب لمشعائر الدينية وقد أدت أيضا إلى العزلة بيف الشباب وزيادة حدة 
االختبلؼ بينيـ، وحدوث بمبمة فكرية وانشقاؽ في رأي الشباب. وأدى إلى وجود 

دىـ صداقات وىمية. إال أنيا ساعدت عمى زيادة اىتماـ الشباب بمعرفة أخبار ببل
 )مصر( باستمرار لحظة بمحظة. كما أكدت عمي حرية التعبير .

سعت ىذه الدراسة إلى تحقيؽ عدة  ؛(2015حسان محمود الحمبى وآخرون )إدراسة  .5
أىداؼ وىي: دراسة العبلقة بيف كثافة استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي والقيـ 

ب الجامعة لموقع الفيس االجتماعية، ودراسة العبلقة بيف معدؿ دوافع استخداـ طبل
بوؾ وبيف تنمية القيـ االجتماعية، واستخدمت الدراسة المنيج شبو التجريبي ذوي 

( طالب وطالبة مف طبلب كمية التربية 30المجموعة الواحدة عمى عينة قواميا )
النوعية جامعة المنصورة، وتكونت أدوات الدراسة مف مقياس استخداـ مواقع التواصؿ 



 

 2287 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

وجود  وخمصت الدراسة إلى:مقياس القيـ االجتماعية، ومقياس الصداقة، االجتماعي، و 
( بيف كؿ مف استخداـ موقع الفيس 0.01عند مستوى داللة )ً ارتباط داؿ إحصائًيا

بوؾ مف حيث الميوؿ واالتجاىات بمقياس استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي 
وؾ مف حيث الوظائؼ ومقياس القيـ االجتماعية ككؿ، بعد استخداـ موقع فيس ب

واإلمكانيات بمقياس مواقع التواصؿ االجتماعي وقيـ )تحمؿ المسئولية، االنتماء، 
 ومقياس القيـ االجتماعية ككؿ(.

 المحور الثاني: الدراسات التي تناولت الوعى الثقافي:
ىدفت الدراسة الى معرفة وتحديد (؛2021دراسة رانيا ايناس نياد، جبايمي حمايدية) .1

في نشر الوعي الثقافي وذلؾ مف  -فيسبوؾ خاصة-مواقع التواصؿ االجتماعي دور 
قبؿ بدراسة  مف خبلؿ مدى  مساىمتو في نشر حممة مقاطعة المنتجات الفرنسية لذلؾ

ميدانية بكمية العموـ االنسانية واالجتماعية عمى عينة مف طمبة قسـ اإلعبلـ واإلتصاؿ 
راسة عمى المنيج الوصفي المعتمد عمى التحميؿ مفردة. واعتمدت الد 40والمتكونة مف 

لمتعمؽ في ىذه الدراسة بغية الوصوؿ الى نتائج معينة، أما عينة الدراسة فقد كانت 
عينة عشوائية قصدية مستعينيف بأداة جمع البيانات المتمثمة في االستبياف االلكتروني،  

يسبوؾ خاصة يساىـ : مواقع التواصؿ االجتماعي عامة والفخمصت الدراسة الى أف
في بناء وعي ثقافي وبضرورة االطبلع ومتابعة المضاميف الثقافية والتأكد مف 
صحتيا، كما استنتجنا أف الفايسبوؾ احتؿ الصدارة في كونو أكثر المواقع اىتماما 
بحممة مقاطعة المنتجات الفرنسية، وقد كاف لو دور بارز في نشر مضموف الحممة 

 تسابيا لشعبية كبيرة.وتعرؼ الناس عمييا واك
ىدفت الدراسة لمكشؼ عف عادات وأنماط الطمبة لموقع (؛2019دراسة دبة عقيمة ) .2

اليوتيوب ومحاولة رصد إسياـ اليوتيوب في تنمية الوعي الثقافي لدى طمبة عمـو 
االعبلـ واالتصاؿ والكشؼ عف استفادة الطمبة مف مضاميف الموقع في تنمية الوعي 

الدراسة المنيج الوصفي بالتطبيؽ عمي جميع طمبة عموـ االعبلـ الثقافي، استخدمت 
إلي أف الشباب الجامعي يستخدـ  ، وتوصمت الدراسةواالتصاؿ بجامعة أـ البواقي

اليوتيوب بدرجة كثيفة لتحقيؽ إشباعات تتعمؽ بالمعرفة، وأف شبكات التواصؿ 
 افي لدييـ.االجتماعي يتـ استخداميا بدرجة مرتفعة في تنمية الوعي الثق
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ىدفت الدراسة إلي التعرؼ عمي دور مواقع  (؛2018دراسة فاتن عبد السالم بيومي) .3
االفبلـ  التسجيمية باالنترنت في تنمية الوعي الثقافي لدى المراىقيف وكذلؾ التعرؼ 
عمي أنماط تعرضيـ ليا، ومحتوي ىذه االفبلـ عمي االنترنت، تعد ىذه الدراسة مف 

( 400ُث اعتمدت عمي منيج المسح عمي عينة عشوائية قواميا)الدراسات الوصفية حي
مفردة مف المراىقيف المستخدميف لمواقع االفبلـ التسجيمية عمي االنترنت، وشممت 
العينة التحميمية استمارة تحميؿ مضموف لتحميؿ )موقع ناشيوناؿ جيوغرافيؾ، الجزيرة 

ة الدراسة تجد أف مواقع %( مف عين7308الوثائقية (، وتوصمت الدراسة إلي أف )
%( اليجدوف حاجة 8205) األفبلـ التسجيمية وسيمة مناسبة لمحصوؿ عمي الثقافة، وأف

في التأكد مف صحة المعمومات الواردة في تمؾ المواقع وأنيا مصدر ثقة بالنسبة 
لممبحوثيف، تتنوع المضاميف بيف )سياسي، عممي، تاريخي، اجتماعي، عادات وتقاليد، 

 ي، بيئي، رياضي( مما يدؿ عمي خدمة اليدؼ الرئيسي لمموقع وىو التثقيؼ.فني، أدب
ىدفت الدراسة إلي تحديد درجة إسياـ شبكات  (؛2017دراسة حامد سعيد الجبر) .4

التواصؿ االجتماعي في تنمية الوعي الثقافي لدى الطالبات، وتحديد تفاعؿ الطالبات 
 ، وكانت أىـ نتائجيالمنيج الوصفيمع األحداث االجتماعية، اعتمدت الدراسة عمي ا

أف شبكات التواصؿ االجتماعي ليا دور كبير في تنمية الوعي الثقافي لدى الطالبات 
(، حيُث اتضح أف الشبكات تعمؿ عمي رفع الثقافة العامة في المرتبة 0079بنسبة )

 (.0091األولي بنسبة)
سة  إلى تحقيؽ ىدؼ ىدفت الدرا ؛( 2015) دراسة عبدالعزيز عبد الفتاح عبداهلل .5

رئيس ىو التعرؼ عمى دور األفبلـ التسجيمية فى تنمية الوعى الثقافى لدى الُمراىقيف 
والوسيمة التى ُيفضمونيا في الحصوؿ عمى المعمومات، والقنوات الوثائقية التى 
يشاىدونيا ودوافع تعرضيـ ليا ومدى ثقتيـ فى واقعيتيا. اعتمدت الدراسة عمي المنيج 

يُث تمثمت أدواتو فى صحيفة استبياف ُمتضمنة مقياس لموعى الثقافى ُطبقت الوصفي ح
( ُمفردة مف المراىقيف الذيف يتعرضوف لقنوات األفبلـ التسجيمية مف سف) 300عمي )
عامًا(، كما َتمثؿ ُمجتمع الدراسة التحميمية فى جميع البرامج التى ُتعرض  18 -15

إلى أنو يمكف لؤلفبلـ  وخمصت الدراسة. عمى قناة ناشيوناؿ جيوجرافيؾ أبوظبى 
التسجيمية أف تمعب دورا ميمًا فى تنمية الوعى الثقافى بتوجيو األشخاص الكتساب 



 

 2289 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

المعمومات الثقافية وحثيـ عمى تغيير مفاىيميـ وتوجيييـ إلتباع السموؾ السميـ مف 
الفنية  خبلؿ معمومات عممية ُمبسطة تُقدـ فى قالب برامجى ُمشوؽ يستخدـ النواحى

 لمفيمـ التسجيمى. 
 التعقيب عمى الدراسات السابقة، وأوجو االستفادة منيا:

تبيف بعد استعراض الدراسات السابقة، أنيا اعتمدت عمي المنيج الوصفي باعتباره أكثر 
مناىج البحث العممي ُمبلئمًة لمدراسات في مجاؿ اإلعبلـ، ِبشقيو الميداني والتحميمي، 
كما ُأِجرَيت عمى فئة طمبة الجامعة، وَتعرض ُجزء ضئيؿ منيا لعينة مف الُمراىقيف، 

كات التواصؿ االجتماعي وبعض برامج التميفزيوف في تكويف وأكدت عمى أىمية شب
البحث الحالى إلى التعرؼ عمى تعرض  يالوعي الثقافي لدي طمبة الجامعة، حيث يسع

 لمواقع التواصؿ األجتماعى وعبلقتو بالوعى الثقافى لدييـ. طبلب الجامعو
 اآلتي:وقد استفادت الباحثة مما توفر لدييا مف دراسات ُمرتبطة في  −
 الُمساىمة في تحديد ُمشكمة البحث تحديًدا دقيًقا. −
 َتعرؼ طبيعة الُمجتمعات والخصائص الديموغرافية، ودورىا في اختبلؼ النتائج.   −
 تحديد ُكؿ مف: أسئمة الدراسة، وأىدافيا، والمنيج العممي لمدراسة ومنيجيتيا. −
ر اإلطار النظري تعميؽ المعرفة النظرية والمعرفية بموضوع الدراسة، واختيا −

والمعرفي الُمبلئـ لمدراسة الحالية، مف خبلؿ التعُرؼ عمى أىـ المصادر والمراجع 
 التي مكنت الباحثة مف االستعانة بيا في الدراسة الحالية.

عمى الُمستوى اإلجرائي ساىمت تمؾ الدراسات في تحديد عينة الدراسة تحديًدا  −
لموقوؼ عمى ُمعدؿ تعرضيـ لمواقع  طبلبالدقيًقا، والُمتمثمة في عينة ميدانية مف 

 التواصؿ االجتماعى والتعرؼ عمى الوعى الثقافى لدييـ .
وضع تصور عاـ لمدراسة مف خبلؿ تحديد أىـ األبعاد التي يتـ التركيز عمييا في  −

 .تناوؿ الُمشكمة البحثية
 مشكمة الدراسة وتساؤالتيا:

ُيًعد انتشار استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي بشكؿ كبير وخاًصة الفيس بوؾ،     
الذي القى ترحيًبا كبيًرا مف قبؿ المستخدميف عمى شبكة االنترنت؛ وذلؾ لعدـ تطمبو 
احترافية مف قبؿ الُمستخدـ وسيولة استخدامو، وما يقدمو مف مزايا عديدة، مثؿ: إمكانية 
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إعداد المحتوى ونشره، والتعرؼ عمى ما ينشره اآلخريف، يتضح  التواصؿ مع اآلخريف،
أف ىناؾ تفاوتًا في أعمار ُمستخدمي شبكات التواصؿ االجتماعي مف كبار السف 

لمواقع التواصؿ االجتماعى و  طبلبوالشباب والمراىقيف واألطفاؿ، كما أف استخداـ ال
ة الكمبيوتر واألجيزة نحف نعيش في عصر يسمى عصر االبتكار التكنولوجي ألجيز 

المحمولة واليواتؼ الذكية وأجيزة الكمبيوتر الموحية، فضبًل عف وجود مواقع ويب 
التي تعتمد عمى مقاطع الفيديو الرقمية عمى اإلنترنت، لذلؾ ،  YouTubeعالمية مثؿ 

تـ استخدامو عمى نطاؽ واسع لمشاركة األفكار والتعبير عف اإلبداع ، ومع انتشار 
إلى تطوير قدراتيـ عمى التمييز بيف  طبلبلشعبية، يحتاج الااإلنترنت مستخدمي 

المعمومات الصحيحة والخطأ، حتى بالنسبة ليـ. ميارات فيـ وتفسير وتحميؿ المحتوى 
المستمـ، والتمييز بيف المحتوى الضار والمحتوى المفيد، ال يقتصر دور الرقمي عمى 

، ومف ىذا المنظور، أصبح طبلبفى لدى الالتصفح فقط بؿ يجب أف يزداد الوعى الثقا
مواقع لالمتعرض والمستخدـ  طبلبمف الضروري التعرؼ عمى الوعى الثقافى لدى ال

وفي إطار ما سبؽ ٌيمكف صياغة مشكمة الدراسة في التساؤؿ التواصؿ اإلجتماعى ، 
 لمواقع التواصؿ االجتماعي وعبلقتو لطبلبالرئيس اآلتي: "ما العبلقة بيف تعرض ا

مجموعة مف التساؤالت الفرعية،ما   ي، وينبثؽ مف التساؤؿ الرئيسبالوعى الثقافى لدييـ؟
 جتماعى؟لمواقع التواصؿ اال طبلبدرجة تعرض ال

 المعرض لمواقع التواصؿ األجتماعى؟ طبلبما مستوى الوعى الثقافى لدى ال ●
 لمواقع التواصؿ األجتماعى وزيادة الوعى طبلبما العبلقة بيف تعرض ال ●

 الثقافى ليـ؟

 أىمية البحث:
 يمكف الحديث عف أىمية ىذه الدراسة مف خبلؿ البعديف التالييف، ىما: 

 األىمية النظرية: -1
تظير أىمية ىذا البحث مف خبلؿ محاولة اإلسياـ في معرفة العبلقة بيف تعرض  −

لمواقع التواصؿ االجتماعي وعبلقتو بالوعى الثقافى لدييـ بصورة عممية  طبلبال
جراءات منيجية.  وا 
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 -طمبة الجامعة -مف خبلؿ تناولو لشريحة ىامة في المجتمع  يستمد البحث أىميتو −
ىـ بناة  ءمتواجدوف بشكؿ مؤثر عمى مواقع التواصؿ االجتماعي، ىؤال وىـ

بيـ، وجعميـ محؿ دراسة واىتماـ؛ ألنيـ ىـ مف  المستقبؿ، ىذه الفئة تحتاج لمعناية
 يصنعوف مستقبؿ المجتمع.

 األىمية التطبيقية: -2
لمواقع التواصؿ االجتماعي؛ سعت الباحثة  طبلبنظًرا النتشار ظاىرة تعرض ال −

لمعرفة عبلقة ذلؾ بزيادة الوعى الثقافى لدييـ حيث يخرج البحث بمقترحات 
تحسيف االستخداـ اإليجابي لموقع  وتوصيات مف خبلؿ نتائج الدراسة في

 التواصؿ االجتماعي، والحد مف آثاره السمبية.
بزيادة الوعى  طبلبلفت انتباه الجيات اإلعبلمية والتعميمية بضرورة توعية ال −

 الثقافى مف خبلؿ االستخداـ األمثؿ لمواقع التواصؿ االجتماعي.
 أىداف البحث :

لمواقع التواصؿ االجتماعى  طبلبالتعرؼ عمى مدى تعرض الىدؼ البحث إلى 
لمواقع التواصؿ  طبلبما درجة تعرض ال وعبلقتو بزيادة الوعى الثقافى لدييـ ،

 األجتماعى .
الذي يتعرض لمواقع  طبلبالتعرؼ عمى  مستوى الوعى الثقافى لدى ال ●

 التواصؿ االجتماعى
لمواقع التواصؿ االجتماعى وزيادة  طبلبالتعرؼ عمى العبلقة بيف تعرض ال ●

 الوعى الثقافى ليـ.

 فروض البحث: 
 ية:سعي البحث الحالي إلي التحقق من صحة الفروض االت

لمواقع التواصؿ  طبلبتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف درجة تعرض ال  ●
 بزيادة الوعى الثقافى لدييـ. واالجتماعى وعبلقت

لموقع الفيس بوؾ   طبلببيف درجة تعرض التوجد عبلقة ذات داللة إحصائية  ●
 واليوتيوب  وزيادة  الوعى الثقافى لدييـ.
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لموقع تويتر وزيادة  طبلبتوجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف تعرض ال ●
 الوعى الثقافى لدييـ.

 استخدـ البحث الحالي المنيج الوصفى لمبلئمتو لطبيعة البحث.منيج البحث:
تتمثؿ حدود الدراسة في االتي: حدود موضوعية: تمثمت في مواقع  حدود البحث:

 التواصؿ األجتماعى والوعى الثقافى.   
 سنة(. 22سنة إلى 18)بجامعة المنيا مف سف  طبلبحدود بشرية: ال -
 حدود مكانية: كمية التربية النوعية. -
 ـ. 2021/2022حدود زمانية: الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ  -

جامعة المنيا كمية  طبلبيتمثؿ مجتمع البحث الحالي في  :البحثمجتمع وعينة 
 .طبلب( مف ال200التربية النوعية، محافظة المنيا، وتـ اختيار عينة قواميا )

 اسباب اختيار العينة:
 ىـ بناءة المستقبؿ فيحتاج الوطف إلى شباب مثقؼ واعى مدرؾ.طمبة الجامعة يعد  ●
الفئات األكثر استخداما لمواقع التواصؿ تعتبر فئة طبلب الجامعة ضمف  ●

 االجتماعي.
تمثمت أدوات البحث فى االستبانة لجمع المعمومات مف أفراد أدوات البحث: 

 العينة 
 مصطمحات البحث:

ُيمكف تعريفيا بأنيا مواقع وصفحات عمى شبكة  مواقع التواصل االجتماعى: −
التسمية وشغؿ أوقات الفراغ، االنترنت تتيح لمشباب التواصؿ والمعرفة إلي جانب 

، كما أنيا تسمح لممستخدميف بإمكانية التسجيؿ فييا 2.0ومف أبرز تجمياتيا الويب 
بشكؿ مجاني،  وتتيح التواصؿ والتفاعؿ بينيـ، متخطية كافة الحواجز الجغرافية، 

 وتعطى لممستخدـ مساحة واسعة لمتعبير عف رأيو بحرية تجاه القضايا المختمفة.
 لتواصل االجتماعي إجرائيًا:مواقع ا −

ىي مواقع تعتمد عمي شبكة االنترنت لتسييؿ التواصؿ بيف المستخدميف وتبادؿ 
 المعمومات فيما بينيـ .



 

 2293 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

قدر المعمومات والمعارؼ والتأثيرات االجتماعية والثقافية التي  الوعى الثقافى:  −
والتي تؤثر في يكتسُبيا طمبة الجامعة نتيجة تعرضيـ لبرامج العموـ والمعارؼ، 

 . (187، ص2020تكويف االتجاه لدييـ.)حمدي عبد الظاىر، 
اف يكوف االنساف واعيا بما يدور حولو مف  فيما ُيعرف الوعي الثقافي إجرائيًا: −

احداث ويتعمؽ فييا حتي يصؿ الي درجة النقد وتحميؿ القضايا مف حولو ليكوف 
 .شخصا واعيا اجتماعيا وثقافيا

 والثبات:جراءات الصدق إ
 قامت الباحثة بإجراء الصدؽ والثبات لبلستبياف، وذلؾ عمى النحو اآلتي: 

 صدق وثبات االستبيان: -أ 
ضػػافة   صــدق االســتمارة: (1 تػػـ تعػػديؿ أسػػئمة االسػػتمارة مػػف حػػذؼ بعػػض األسػػئمة، وا 

أسػػػػئمة أخػػػػرى، وأسػػػػئمة أخػػػػرى تػػػػـ إعػػػػادة صػػػػياغتيا، لموصػػػػوؿ إلػػػػى الشػػػػكؿ النيػػػػائي 
 لبلستمارة، حتى أصبحت صالحة لمتطبيؽ تراعى المرحمة العمرية التي ُأِعّدت ليا.

 تـ حساب معامؿ الثبات بالطرؽ التالية: ثبات االستمارة: (2
، لقيػاس االتسػػاؽ ”Cronbach's Alpha“معامػؿ الثبػات ألفػا كرونبػاخ  تػـ حسػاب -

( ممػػا يػػدؿ 0.729الػػداخمي لمحتػػوى الدراسػػة، وقػػد تبػػيف أف معامػػؿ الثبػػات قػػد بمػػغ )
 عمى الثبات الُمرتفع لعينة الدراسة.

مف عينة البحث  (%10)االستبانة عمى  "Retest"كما قامت الباحث بإعادة تطبيؽ 
 ( وىي نسبة ثبات ُمرتفعة0.92سبة الثبات )األساسية وبمغت ن

 نتائج الدراسة وتفسيراتيا:
 توصيؼ عينة الدراسة وفًقا لمنوع: ●

 (200( توزيع عينة الدراسة وفًقا لمنوع )ن=1جدول ) 
 % ك النوع م
 %50 100 ذكر 1
 %50 100 أنثى 2

 %100 200 المجموع
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المبحوثيف مف الذكور واإلناث عينة تساوى نسبة ما يمي:  يتضح من الجدول السابق
% منيـ إناث، حيث 50% مف أفراد العينة ذكور، ونسبة 50الدراسة، حيث بمغت 

حرصت الباحثة عمى تحقيؽ التوازف بيف عينة الذكور وعينة اإلناث لمحصوؿ عمى 
 نتائج دقيقة وصحيحة مف التوزيع المتساوي.

 استخدام عينة البحث لمواقع التواصل االجتماعى  ●
 (200( مدى استخدام عينة البحث لموقع التواصل االجتماعى )ن=2جدول )

مذى استخذام عينت البحث لمواقع التواصل  ـ

 االجتماعي

 الترتية % ك

 1 %90 180 دائًما 1

 2 %10 20 "أحياًنا" 2

 3 %0 0 "نادًرا" 3

  %100 200 المجموع

ارتفاع درجة استخداـ المبحوثيف لمواقع التواصؿ مف الجدوؿ السابؽ ما يمي: يتضح
األجتماعى؛ حيث توافر أجيزة الكمبيوتر واليواتؼ المتصمة باإلنترنت مما سيؿ عممية 
استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي بشكؿ عاـ،، ثـ جاء في المرتبة الثانية "أحياًنا" 

%( وجعزي الثاحثة سثة .رجثة الثالثة "وادًرا" تىسثة )%(, تُىما جاء فٍ الم.0بنسبة )

%(  ويرجع ذلؾ إلى توافر خدمة 90جاءت "دائًما" في الترتيب األوؿ بنسبة )رلك إلً 
أن أفراد العُىة َسحخذمىن اإلنترنت في ُمعظـ المنازؿ، وقمة تكمفة الخدمة، باإلضافة 

ه عىذما جحاح لهم فرصة مىاقع الحىاصل األجحماعً مع أقارتهم, أٌ: َسحخذمىو

 اسحخذامه أو عىذما جىافر لذَهم خذمة اإلوحروث0
( التي خمصت إلى أف 2013اتفقت النتائج مع دراسة أحمد يونس محمد ) −

المبحوثيف يستخدموف الشبكات االجتماعية بدرجة "دائًما" في المرتبة األولى بنسبة 
%(، وأيًضا اتفقت مع 3.9%(، وجاءت "أحياًنا" في المرتبة الثانية بنسبة )96.1)

العينة يستخدموف شبكة  ( حيث إف أغمب أفراد2014دراسة خالد بف جايز )
 %(.54.7اإلنترنت )دائًما( بنسبة )

( ، والتي توصمت إلى عدـ 2010بينما اختمفت النتائج مع دراسة إسبلـ عاطؼ )  −
 وجود اختبلؼ بيف عينة الدراسة في التعرض لشبكة اإلنترنت
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 استخدام عينة البحث لمواقع التواصل االجتماعى  يومًيا: ●
 (200المدة التي تقضييا العينة أمام مواقع التواصل األجتماعى )ن= (3جدول )

 الترتيب % ك يومًيااستخدام مواقع التواصل األجتماعى  م
 2 %2.5 5 أقل من ساعة يومًيا      1
 1 %7.5 15 من ساعة إلى ساعتين   2
 4 %35 70 من ساعتين إلى ثالث ساعات   3
 3 %55 110 ثالث ساعات فأكثر             4

  %100 200 المجموع

ارتفاع نسبة الوقت المخصص الستخداـ مواقع السابؽ ما يمي:  يتضح من الجدول
%( منيـ  أنيـ يقضوف 55التواصؿ األجتماعى مف جانب العينة يومًيا، حيث أوضح )

مف ثبلث ساعات فأكثر يومًيا يرجع ذلؾ إلى غياب الرقابة مف الوالديف عمى استخداـ 
التواصؿ األجتماعى وتوافر اليواتؼ المحمولة المتصمة باإلنترنت لدى أغمب  مواقع

أفراد العينة، وجاء في المركز الثاني استخدامو مف ساعتيف إلى ثبلث ساعات فأكثر 
%(، ثـ جاء في المركز الثالث استخدامو مف ساعة إلى ساعتيف 35يومًيا بنسبة )

تخدامو مف أقؿ مف ساعة بنسبة %(، وجاء في المركز األخير اس7.5بنسبة )
%(، ويرجع  ذلؾ إلى أف الطالب أثناء الدراسة لديو متطمبات أخرى، مثؿ 2.5)

المدرسة، واالستذكار، وقد يزداد عدد ساعات االستخداـ لدى العينة في وقت األجازة 
  الصيفية.

 . طالب( زيادة الوعي الثقافي لذى ال4جذول )

 % ك زيادة الوعى الثقافى م
 %89 178 نعم 1
 %11 22 ال 2

 %100 200 المجموع

عينة الدراسة  طبلبارتفاع نسبة زيادة الوعى الثقافى لدى ال:  يتضح من الجدول السابق 
% وذلؾ نتيجة تعرضيـ لمواقع التواصؿ االجتماعى وترجع 89حيث بمغت نسبتيـ 

عبلقة بالعموـ والمعارؼ التى رتفاع تمؾ النسبة لما تبثة المواقع مف برامج ليا االباحثة 
% مف أفراد العينة ال يوجد 11، بينما بمغت نسبة  طبلبتزيد الوعى الثقافى لدى ال
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لدييـ وعى ثقافى بؿ أفادوا بأف مواقع التواصؿ األجتماعى تضيع ليـ وقت الفراغ فيـ 
 ال يستفادوا منيا .

 لتواصل االجتماعى ) اختيار أكثر من بديل(( المضامين التى يتابعيا أفراد العينة عمى مواقع ا5جدول )
 الترتيب % ؾ المضاميف  ـ

 1 %94 188 كوميديو  1
 2   %92 185 رياضيو 2
 3 %42.5 170 ثقافيو 3
 4 %40.8 163 صحيو 4
 5 %39.8 159 تعميميو 5
 6 %39.5 158    دينيو 6
 7 %33.5 134 اخبار اعبلميو 7
 8 %33 132 فنيو     8
 9 %31.8 127 اجتماعيو   9
 10 %28.25 113 اخباريو   10
 11 %18.75 75 سياسيو   11

أف أكثر الموضوعات التي يتابعيا أفراد العينة ىو يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي :
%(، يميو الموضوعات 94المحتوى الكوميدي حيث احتؿ المرتبة األولي بنسبة )

%(، يميو الموضوعات الثقافية فى المرتبة 92بنسبة )الرياضية فى المرتبة الثانية 
%(، يميو الموضوعات الصحية فى المرتبة الرابعة  بنسبة 42.5الثالثة بنسبة )

%(، ثـ  39.8%(، ثـ يميو الموضوعات التعميمية فى المرتبة الخامسة بنسبة )40.8)
ييا أخبار %(، ثـ يم39.5يميو الموضوعات الدينية فى المرتبة السادسة بنسبة )

%(، ثـ يميو الموضوعات الفنية فى المرتبة 33.5اإلعبلمية فى المرتبة السابعة بنسبة )
%(، ثـ يميو الموضوعات االجتماعية فى المرتبة التاسعة بنسبة 33الثامنة بنسبة )

%(،  28.25%(، ثـ يميو الموضوعات اإلخبارية فى المرتبة العاشرة بنسبة ) 31.8)
 %18.75ألخيرة الموضوعات السياسية بنسبة )وجاء في المرتبة ا
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( حيث احتمت الموضوعات 2015اختمفت النتائج مع دراسة )ميند حميد،  −
%(، كما احتمت المضاميف الرياضية المركز 16.1الترفييية المرتبة الثالثة بنسبة )

( حيث احتمت 2015%(، كما اختمفت مع دراسة )محمد الفاتح، 5.8السابع بنسبة )
 %(52.2المضاميف االجتماعية المركز األوؿ بنسبة )

ليا أفراد العينة وآدت إلى زيادة الوعى الثقافي  مواقع التي يتعرضال( أكثر 6جدول )
 (311.ن)لدييم

 الحرجُة % ك مىاقع الحىاصل م

 1 %40 80 الفُسثىك 1

 2 %20 40 جىَحر 2

 3 %30 60 الُىجُىب 3

 1 %10 20 األوسحجرام 4

100 200 المجمىع

% 

 

%( مف عينة الدراسة يتعرضوف 40يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي: أف نسبة )
 استخداما مما ادي الي بكثافة إلى الفيسبوؾ فيو أكثر مواقع التواصؿ األجتماعى

الوعى الثقافى لدييـ ، ثـ جاء اليوتيوب فى المرتبة الثانية  بنسبة  يادةز 
يكتسبوا منو المعمومات التى زادت لدييـ الوعى %(بعد الفيس بوؾ حيث 30)

الثقافى ثـ جاء تويتر فى المرتبة الثالثة مف المواقع التى زادت الوعى الثقافى لدى 
%( ثـ أحتؿ األنستجراـ المرتبة الرابعة مف ضمف مواقع 20الشباب بنسبنة )

ـ الوعى عينة الدراسة وزادت لديي طبلبال ياالتواصؿ األجتماعى التى يتعرضوف ل
 0 الثقافى

 : ةلمدراس ةالنتائج العام 
% 50تساوى نسبة المبحوثيف مف الذكور واإلناث عينة الدراسة، حيث بمغت  _1

 % منيـ إناث .50مف أفراد العينة ذكور، ونسبة 
ارتفاع درجة استخداـ المبحوثيف لمواقع التواصؿ األجتماعى؛ حيث توافر  _2

 المتصمة باإلنترنتأجيزة الكمبيوتر واليواتؼ 
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ارتفاع نسبة الوقت المخصص الستخداـ مواقع التواصؿ األجتماعى مف  _3
%( منيـ  أنيـ يقضوف مف ثبلث ساعات 55جانب العينة يومًيا، حيث أوضح )

 فأكثر يومًيا
ارتفاع نسبة زيادة الوعى الثقافى لدى الطبلب عينة الدراسة حيث بمغت  _4

 ـ لمواقع التواصؿ االجتماعى% وذلؾ نتيجة تعرضي89نسبتيـ 
أكثر الموضوعات التي يتابعيا أفراد العينة ىو المحتوى الكوميدي حيث احتؿ  _5

%(، يميو الموضوعات الرياضية فى المرتبة الثانية 94المرتبة األولي بنسبة )
 %(42.5%(، يميو الموضوعات الثقافية فى المرتبة الثالثة بنسبة )92بنسبة )

%(مما 40أكثر مواقع التواصؿ األجتماعى استخداما بنسبة ) _الفيسبوؾ فيو6 
ادي الي زيادة الوعى الثقافى لدييـ ، ثـ جاء اليوتيوب فى المرتبة الثانية  بنسبة 

 .بعد الفيس بوؾ %(30)
 التحقق من صحة فروض البحث:

 نتائج الفروض

 توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف درجة "الفرض األول: ينص عمى أنو  −
 لموقع الفيس بوؾ  واليوتيوب  وزيادة  الوعى الثقافي لدييـ". طبلبتعرض ال

 لموقع الفيس البوك واليوتيوب طالب( تحميل التباين أحادي االتجاه بين درجة تعرض ال7جدول)

 مجموع المربعات ينامصدر التب المتغير
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 ف

لموقع  طالبدرجة تعرض ال
الفيس بوك واليوتيوب وزيادة 

 الوعى الثقافى لدييم

 2.84 2 5.67 بين المجموعات
 77.15 597 46059.66 داخل المجموعات 0.05

 3.36( = 0.01)         2.39( = 0.05قيمة )ف( الجدولية عند مستوى داللة )

أنو توجد فروؽ دالة إحصائًيا ظيرت مف خبلؿ  يتضح مف جدوؿ السابؽ  ما يمي :
لموقع الفيس بوؾ واليوتيوب   طبلبتحميؿ التبايف أحادي االتجاه بيف درجة تعرض ال

( ، وىى دالة إحصائًيا؛ 0.05حيث بمغت قيمة ؼ) وزيادة  الوعى الثقافي لدييـ
 . الثاني ثبوت صحة الفرضوبالتالي 
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 :درجة"توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف  الفرض الثاني الذي ينص عمي 
وعبلقتيا بزيادة الوعى الثقافي  واقع التواصؿ االجتماعيلمالطبلب   تعرض
 لدييـ"

 عالقتو بزيادة الوعى الثقافي لدييم"و  تعرض الطالب لمواقع التواصلمعامل االرتباط بين درجة ("8جدول)

 المتغيرات
 درجة التعرض الطالب  زيادة الوعى الثقافي لدييم

 قيمة ر مستوي الداللة قيمة ر

 .717 **71.0 درجة تعرض الشباب لمواقع التواصل
71.0 

 

 0..0.( = 0.0.)  70...( = 0.0.قيمة )ر( الجدولية عند مستوى داللة )

درجة توجد عبلقة ارتباطيو طردية دالة إحصائيًا بيف أنو: جدول السابق اليتضح من 
 .تعرض الطبلب لمواقع التواصؿ االجتماعي وعبلقتو بزيادة الوعى الثقافي لدييـ 

توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف والذي ينص عمي"  لثالثا الفرض −
 "لموقع توتير وزيادة الوعى الثقافي لدييـ طبلبتعرض ال

 لموقع توتير وزيادة الوعى الثقافي لدييم طالب( داللة الفروق بين درجة تعرض ال8جدول)

 المتغير
 زيادة الوعى الثقافي توتير

 قيمة )ت(
مستوي 
 ع م ع م الداللة

 0.01 5.44 0.21 1.95 0.46 1.71 طالبدرجة تعرض ال

( =  0.01)        1.96( =  0.05قيمة ) ت ( الجدولية عند مستوي معنوية ) 
2.58 

توجد فروؽ دالة إحصائًيا بيف متوسط درجات تعرض يتضح مف جدوؿ السابؽ أنو 
، وىي 0.01( بقيمة احتمالية بمغت 5.44لموقع توتير عينة الدراسة  قيمة ت ) طبلبال

لموقع  طبلبدالة إحصائًيا، مما يشير إلى أنو توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف تعرض ال
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 ثبوت صحة الفرضتويتر وزيادة الوعى الثقافى لدى عينة  الدراسة وبالتالى نجد 
 الثاني .

 توصيات البحث:
ضرورة تضميف مواقع التواصؿ االجتماعى لممحتوى الذى يعمؿ عمى رفع  ●

 وتدريبيـ عمى األستخدـ األمثؿ ليا.  طبلبالوعى الثقافى لدى ال
داخؿ الجامعات لزيادة الوعى الثقافى لدى االستعانة بالتربية اإلعبلمية  ●
 طبلب.ال

بأخبلقيات  التعامؿ مع مواقع التواصؿ األجتماعى ومراعاة  طبلبتعريؼ ال ●
 قواعد النشر اإللكترونى مف خبلؿ دورات تدريبية داخؿ الجامعات .

 
 المراجع والمصادر

  
والتفكير والبحث. عماف: (. تنمية ميارات التعمـ 2013أبو غزالة، محمد و القواسمة، أحمد. ) −

 دار الصفاء لمنشر والتوزيع.
 ، ،مكتبة الفبلح لمنشر . 1( .الفيس بوؾ والشباب العربى، ط2012احمد جرار،  ليمى.)  −
(. مواقع التواصؿ االجتماعي ودورىا في تشكيؿ الوعي الديني 2021اسماعيؿ،ىبو محمد ) −

 (. 16ـ وثقافة الطفؿ. ع. )لدي طبلب الجامعات السودانية، المجمة العربية لئلعبل
(.دور مواقع  التواصؿ االجتماعي في انتخابات مجمس 2013االنصاري، ناصر محمد.) −

، كمية اإلعبلـ، جامعة رسالة ماجستير غير منشورة، 2012عشر  األمة الكويتي الرابع
 الشرؽ األوسط.

الجديدة، كمية االعبلـ ، (. االعبلـ الجديد. الدولة االفتراضية  2014البياتى، ياس خضير. ) −
 ..دار بداية . 1جامعة بغداد،ط

(. دور مواقع االفبلـ التسجيمية باالنترنت فى تنمية الوعى 2018بيومي، فاتف عبد السبلـ ) −
، كمية الدراسات العميا لمطفولة، قسـ االعبلـ وثقافة رسالة دكتوراةالثقافى لدى المراىقيف، 

 االطفاؿ
واقع دور شبكات التواصؿ االجتماعي في تنمية الوعي الثقافي  (.2017الجبر، حامد سعيد ) −

(، جامعة 176لدى طالبات كمية التربية األساسية في دولة الكويت، مجمة كمية التربية ع)
 األزىر.
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 .1( االعبلـ واليجرة إلى العصر الرقمى، دار الحامد،ط2015حارث عبود ، مزىر العانى)  −
(. أثر استخداـ طبلب الجامعة 2015الحمبي، إحساف محمود ابراىيـ وآخروف .) −

مجمة دراسات لمواقع التواصؿ االجتماعي عمى اكتساب بعض القيـ االجتماعية، 
 (.67(، العدد)18، مصر ،مجمد )الطفولة

نتاج الوسائؿ التعميمية(. 2011الحيمة، محمد محمود. ) −  (. عماف: دار المسيرة1)طتصميـ وا 
 لمنشر والتوزيع والطباعة.

(. دور مواقع التواصؿ االجتماعي في نشر الوعي 2021رانيا ايناس نياد، جبايمي حمايدية) −
.جامعة العربي التيبسي رسالة ماجستيرالثقافي خبلؿ حممة مقاطعة المنتجات الفرنسية .

 .تبسة.
كومية بدولة الكويت: (. واقع التربية اإلعبلمية في المدارس الح2017الرشيد، حمد فالح. ) −

مجمة البحث العممي في التربية، دراسة ميدانية مف وجية نظر عينة مف المعمميف والمعممات. 
 ، كمية البنات لآلداب والعمـو والتربية، جامعة عيف شمس.(18)7

(. شبكة التواصؿ االجتماعي 2014السيد، عبد المولى السيد، أحمد نصحي أنيس .) −
المجمة العربية وآثارىا عمى األمف الفكرة لدى طمبة التعميـ الجامعي بمممكة البحريف، 

 لضماف جودة التعميـ الجامعي
 (. القنوات الفضائية الُمتخصصة. دار ضمة لمنشر والتوزيع.2020عبد الظاىر، حمدي ) −
(. اثر استخداـ مواقع التواصؿ اإلجتماعي عمى النسؽ 2019عبد الغني، ايمف محمد ) −

. جامعة عيف شمس. معيد الدراسات والبحوث رسالة دكتوراه القيمي لمشباب المصري،
 . البيئية. مصر

(. استخدامات الشباب الجامعي في البحريف لموقع يوتيوب 2009أميف، رضا عبدالواحد) −
، المؤتمر الدولي األوؿ "اإلعبلـ الجديد ، تكنولوجيا جديدة لعالـ جديد" ، عمى شبكة الويب 

 أبريؿ( .9-7)جامعة البحريف ، كمية اآلداب ،
دور األفبلـ التسجيمية فى تنمية الوعى الثقافي  (، 2015عبداهلل، عبدالعزيز عبد الفتاح ) −

افة األطفاؿ، جامعة عيف معيد الطفولة، قسـ اإلعبلـ وثق رسالة ماجستير، ,لدى المراىقيف
 شمس.

رسالة (. دور اليوتيوب في تنمية الوعي الثقافي لدى الطمبة الجامعييف، 2019عقيمة، دبة ) −
 ، كمية العمـو االجتماعية واالنسانية جامعة العربي بف مييدي.ماجستير

 .1(. ميارات التواصؿ االجتماعى ،عماف،ط2015العمى، صالح.)  −
( . دور مواقع التواصؿ االجتماعي في تنمية الوعي الثقافي 2020)مزيو، مناؿ بنت عمار  −

 (.2(ج)188لدى الشباب السعودي، السعودية، بحث منشور في مجمة جامعة االزىر،ع)
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(. التأثيرات السمبية الستخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي عمى 2019مغازي، أحمد محمد ) −
. جامعة 12، ع. 33ـ اإلنسانية. مج. المراىقيف، مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث: العمو 

 األقصى، فمسطيف، مقاؿ منشور في موقع شمعو لبلبحاث.
(. العبلقات العامة وشبكات التواصؿ االجتماعى ، االردف  2015ىتيمى،حسيف محمود .) −

 .1عماف، ط

− . Social media and teens. American Academy of Child and Adolescent 
Psychiatry 2. Social media use and participation: A meta-analysis of 
current research, Information, Communication & Society 3. Top 10 
Instagram statistics you need to know in 20200 

− Welzer, Tatjana, et al. "Cultural awareness in social 

media." Proceedings of the 2011 international workshop on DETecting 

and Exploiting Cultural diversiTy on the social web. 2011.  

 

 


