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  مصر.  -جامعة عين شمس -كلية الزراعة  -الزراعيقسم المجتمع الريفي واإلرشاد  1
 2021 فبراير 24فىلموافقة على النشر ، ا2021يناير  20استالم البحث فى

 الملخص العربى 
( التعرف على مدى استخدام الشباب 1يستهدف هذا البحث:  

ال )فيسبوك  الريفي  االجتماعي  التواصل  وسائل  لبعض    –جامعي 
ش  –واتساب    –إنستجرام  –تويتر ( 2ماسنجر(،    –  اتسناب 

الشباب   من  المبحوثين  لدى  القيمي  النسق  طبيعة  على  التعرف 
قيم الثقة في المؤسسات    –الجامعي الريفي )قيم الثقة في األفراد

بالوطن  – الخاصة  للتطلعات  القيمي  الق  –النسق  يمي  النسق 
( تحديد العالقة اإلقترانية بين النسق القيمي لدى  3الشخصي(،  

مستوى استخدامهم لوسائل التواصل االجتماعي  المبحوثين وبين  
قدرها   عينة  من  الميدانية  البيانات  جمع  تم  وقد  الدراسة.  محل 

عين    110 جامعة  الزراعة  بكلية  الريفيين  الطالب  من  مبحوث 
نحو   تمثل  ا   %10شمس  إجمالي  عددهم  من  والبالغ  لشاملة 

،  2020طالب، وذلك خالل الفترة من فبراير إلى مارس    1100
والمدى  واس والمتوسطات  المئوية  والنسب  التكرارات  تخدمت 

واإلنحراف المعياري والوزن النسبي باإلضافة إلى إختبار مربع كا  
(χ2  مدى النتائج  وأوضحت  البحث.  بيانات  وعرض  لتحليل   )

ل المبحوثين  جاء  إستخدام  حيث  االجتماعي  التواصل  وسائل 
(، يليه %56.97بي قدره  الواتساب في الترتيب األول )بوزن نس

( الثالث  %51.82الفيسبوك  الترتيب  في  الماسنجر  ثم   ،)
في  50.91%) بالثقة  الخاص  القيمي  بالنسق  يتعلق  وفيما   .)

في   جاءت  العائلة  أفراد  في  الثقة  أن  إلى  النتائج  تشير  األفراد، 
قدره    الترتيب  النسبي  )بوزن  في  %96.67األول  الثقة  يليها   ،)

(. أما فيما  %77.88خصي )أشخاص تعرفهم على المستوى الش

األزهر   مؤسسة  في  الثقة  فكانت  المنظمات  في  الثقة  يخص 
( يليه الثقة في مؤسسات  %76.67الشريف في المرتبة األولى )

( للنسق  73.94البنوك  اإلجمالية  الدرجة  يخص  وفيما   ،)%
غاا أن  النتائج  أوضحت  بالثقة  الخاص  المبحوثين  لقيمي  لبية 
ي الفئة المتوسطة لدرجة الثقة  ( يقعون ف %64.55و   75.45%)

نتائج   وأوضحت  الترتيب.  على  والمنظمات  األفراد  من  كل  في 
القيم   بين  اإلقترانية  العالقة  معنوية  ثبوت  كاي  مربع  اختبارات 

ا  وكذلك  الواتساب،  إستخدام  ومدى  القيم  النظرية  بين  لعالقة 
 االقتصادية ومدى إستخدام اإلنستجرام والواتساب والماسنجر. 

الشباب  الكل القيم،  اإلجتماعي،  التواصل  وسائل  الدالة:  مات 
 . الريفي، جامعة عين شمس

 والمشكلة البحثية  المقدمة
تنامي   ظاهرة  من  الحديثة  المجتمعات  تشهده  لما  نظًرا 

ني، فقد ظهر جيل جديد لم استخدام تقنيات االتصال اإللكترو 
الم  يعد يتفاعل مع اإلعالم التقليدي بقدر ما يتفاعل مع اإلع

  اإللكتروني والسيما مواقع التواصل االجتماعي، لذلك يسمى بـ 
وأخرون،   )الخزاعلة  اإلنترنت"  "جيل  أو  الشبكي"  "الجيل 

 (. 30، ص  2018

منتجات  أهم  من  االجتماعى  التواصل  مواقع  وتعد 
شغلت  التكنولوج فقد  وشعبية  انتشاًرا  وأكثرها  الحديثة  يا 
غيبتطبيقات  وامكانياتها  المختلفة  الشباب  ها  أوقات  المحدودة  ر 

وحازت على أهتماماتهم مما أدى إلى استخدامها بصورة غير 
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واعي،   غير  وبأسلوب  التواصل  عادية  شبكات  وتعتمد 
االجتماعي على االتصال بين مجموعة من األفراد لهم نفس 

اإلجتماعي  المي التواصل  وسائل  وتعرف  واالهتمامات،  ول، 
اإللكت الشبكات  منظومة من  للمشترك ر بأنها  تسمح  التي  ونية 

اجتماعي   نظام  خالل  وربطه  به،  خاص  موقع  بإنشاء  فيها 
لديهم نفس االهتمامات والميول  إلكتروني مع أعضاء آخرين 

)راضي،   أصدقائه  مع  جمعه  أو  ص  2003والهوايات،   ،
23  .) 
عب مواقع التواصل االجتماعي اليوم دوًرا محورًيا مهًما  لتو 

الف الوعي  منظومة  بناء  المجتمع، في  ألفراد  والقيمي  كري 
وسعة   والالمركزية  باالستقاللية  لتميزها  الشباب  خاصة 

)الحاجي،   الفائقة  والسرعة  ص  2002اإلنتشار   ،43   ،)
الموا الشباب على إستخدام هذه  الشديد من  قع  ويمثل اإلقبال 

القيم   بين  ما  صراع  في  الشباب  أوقع  ألنه  خطر  ناقوس 
المستورد والتقاليد  التي  الموروثة  القيم  على  بدوره  وإنعكس  ة، 
   .(196، ص 2014يحملها الشباب )الطيار، 

قوية  انفعالية  صبغة  ذات  اجتماعيًة  معاييًرا  القيم  وتعتبر 
تقدمها  التي  الخلقية  بالمستويات  قريب  من  وتتصل  وعامة، 

منها ال ويقيم  االجتماعية،  بيئته  من  الفرد  ويمتصها  جماعة، 
و  أفعاله،  بها  يبرر  )أبوالعينين، موازين  ومرشًدا  هادًيا  يتخذها 

ص  1988 هي  23،  القيم  أن  اإلجتماع  علماء  ويرى   ،)
ممكنات   أو  بدائل  بين  من  لالنتقاء  معيار  أو  مستوى 
الموقف   في  االجتماعي  الشخص  أمام  متاحة  اجتماعية 

(، ويرى غيث أن القيم  36، ص  1992ماعي )خليفة،  االجت
ي أو  يفضلها  التي  الشخصية  الصفات  الناس  هي  فيها  رغب 

)غيث،   معينة  ثقافة  ص  2000في  ويعرفها 259،   ،)
كون   على  بها  ُيحكم  أن  يمكن  التي  المعايير  بأنها  بارسونز 
فيه مرغوب  غير  أو  فيه  مرغوبًا                             الشئ 

Parsons, 1964, p12))  القيم تعرف  هوفستاد  لتعريف  ووفقًا   ،
الصواب تحدد  عامة  اعتقادات  واألشياء    بأنها  الخطأ،  من 

 . ((Hofstad, 1990, p286المفضلة من غير المفضلة 

ا أفراد  وتلعب  بين  العالقات  تكوين  في  مهما  دورًا  لقيم 
وتوضيح   والتقاليد،  والعادات  السلوكيات  ونسج  المجتمع، 

خصائ اتجاهات،  طبيعة  عدة  في  المجتمع  هذا  ص 
والسياسية  والثقافية  والدينية  االجتماعية    كالخصائص 

زيد،   )أبو  والعلمية  ص  2016واالقتصادية  وللقيم  75،   ،)
ويصنف  مختلفة،  لمعايير  وفقا  ومتعددة  كثيرة  تصنيفات 
ألبورت القيم من حيث المحتوى إلى ست أنواع هي )اسكندر 

،  130ص    1985ي،  ليجالم، و 498، ص  1975وآخرون،  
 (: 134ص   1999، وفهمي

النظرية:   - التي يعبرالقيم  القيم  اهتمام   هي مجموعة  عنها 
تحكم  التي  القوانين  وراء  والسعي  والمعرفة  بالعلم  الفرد 
 األشياء بقصد معرفتها، وميل الفرد إلى اكتشاف الحقيقة. 

القيم اإلقتصادية: ويقصد بها اهتمام الفرد وميوله إلى كل   -
ه العالم  ما  من  يتخذ  الهدف  هذا  سبيل  في  وهو  نافع،  و 

وسيل به  الثروةالمحيط  على  للحصول  عن    ة  وزيادتها 
 طريق اإلنتاج والتسويق واالستهالك واستثمار األموال. 

اإلجتماعية:   - الحياة القيم  يحب  الذي  الفرد  لدى  وتظهر 
ويميل   الواسعة  ويميل االجتماعية  يحبهم  فهو  الناس  إلى 

مساعدتهم، اجتماعية   إلى  نفسية  راحة  ذلك  في  ويجد 
 وكذلك إشباعا له. سعيدة 

ويقصد   - السياسية:  على  القيم  بالحصول  الفرد  اهتمام  بها 
األشخاص   و  األشياء  في  التحكم  بهدف  والسيطرة،  القوة 
ويعبر عنها الفرد بالنشاط السياسي والعمل السياسي وحل  

القيمة بروح قي أفراد هذه  الجماهير، ويتمتع  ادية  مشكالت 
 ويستطيعون التأثير على غيرهم.

له إلى ما هو  القيم الجمالية: ويعبر عنها باهتمام الفرد ومي -
جميل من ناحية الشكل أو التوافق أو التنسيق وهو ينظر 
إلى ذلك العالم المحيط به نظرة تقدير من ناحية التكوين 

 والتنسيق. 
تى في  القيم الدينية: إتباع تعاليم الدين في كل النواحي، ح -

وت الدنيا،  الحياة  وراء  السعي  وعدم  الرزق،  عكس طلب 
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كتبه ورسله والقضاء والقدر خيره اإليمان باهلل ومالئكته و 
 وشره. 

التي   المترابطة،  القيم  مجموعة  به  يقصد  القيمي  والنسق 
الفرد،   وعي  دون  غالًبا  ويتم  وتصرفاته،  الفرد  سلوك  تنظم 

الهرم الترتيب  عن  عبارة  هو  آخر  القيم  وبتعبير  لمجموعة  ي 
أو  سلوكه  ويحكم  المجتمع،  أفراد  أو  الفرد،  يتبناها  التي 

د )خليفة،  سلوكهم،  بذلك  الوعي  ص  1978ون   ،372  ،)
مع   وتفاعله  استعداداته  على  بناًء  القيمي  نسقه  الفرد  ويتبنى 
إحباط   أو  كف  أو  تدعيم  و  تشجيع  من  يلقاه  وما  اآلخرين، 

 . (43، ص  1950) دوركايم،  حيال هذه القيم
القيمي:  للنسق  المفسرة  النظرية  اإلطارات  ومن 

القيم التي يتبناها  م حيث  يتصور»روكيش« الرتقاء الق تنتظم 
المعتقدات  في إطار عام هو نسق  يقول "روكيش"  الفرد كما 
ويتزايد   عناصره  بين  واالرتباط  بالتفاعل  يتصف  الذي  الكلي 

د أن يتعلم أو عدد القيم التي يتبناها الفرد مع تزايد عمره، فبع
في   التكامل  من  نوعا  لها  يحدث  معينة  قيمة  الفرد  يكتسب 

الق نسق  معيًنا  تنظيم  موضًعا  قيمة  كل  فيه  تحتل  التي  يم 
بالمقارنة بالقيم األخرى، وارتقاء نسق القيم هو محصلة العديد  
الثقافي   والمستوى  الفكري  كاالرتقاء  التغيرات  من 

وا السياسي  والتمثيل  الدين.  واإلطارالحضاري  لتربية 
(Rokeach,1973, P 130) . 

)العتيبي،   دراسة  بينت  ان2008وقد  نسبة  أن  تشار  ( 
السعودية    استخدام الجامعات  طالب  بين  بوك"  "الفيس 

بلغت   تحققه  %77وطالباتها  لم  ما  "حقق  بوك  الفيس  وأن"   ،
الوسائل اإلعالمية األخرى، وأن استخدام الفيس بوك كان له  

أكثر من الوسائل اإلعالمية، وأوضحت  تأثيره على الشخصية  
( بأثرإستخدام   ( Meshel, 2010دراسة  يتعلق  شبكات فيما 

 من أكثرأن     التواصل اإلجتماعي على الشباب في بريطانيا

مواقع الذين األشخاص نصف  )الفيس  بينها من  يستخدمون 

 شبكة أطول على  وقتاً  يقضون  بأنهم افادوا  ويوتيوب( وبيبو بوك

 الحقيقيين أصدقائهم يقضونه مع الذي الوقت ذلك من اإلنترنت

   .أفراد أسرهم مع أو
با يتعلق  أنساق  وفيما  في  حدثت  التي  والتأثيرات  لتغيرات 

الدراسة   في  تبين  فقد  الجامعي،  الشباب  لدى  ومدلوالتها  القيم 
)خليفة،   أجراها  كثير 2004التي  هناك  أن  اآلثار  اً (  من   

ب انتشرت  التي  السلبية  من  واالتجاهات  الجامعي  الشباب  ين 
واالختال التدخين،  الزائد أهمها:  واالهتمام  الجنسي،  ط 

قيم بالموض منظومة  في  واضح  خلل  عن  تكشف  وهى  ة، 
الشباب الجامعي، حيث حدث نوع من التخلي عن العديد من  

 القيم اإليجابية، وتبني بعض اآلثار السلبية، أو احتضانها.  
ل اإلجتماعية  باآلثار  يتعلق  الرقمية  وفيما  الثورة  تطبيقات 

ال )دياب  بالريف  دراسة  أوضحت  فقد  أن  2015مصري   )
إثنان بين   هناك  قائمة  معنوية  ارتباطية  عالقة  وسبعون 

الرقمية  الثورة  لتطبيقات  وفًقا  الدراسة  لعينة  الرقمي  المستوى 
التلفاز،   الثابت،  الهاتف  المحمول،  )الهاتف  الدراسة  محل 

اآل وبين  اإلنترنت(  واالقتصادية  الحاسوب،  االجتماعية  ثار 
عشر   تسعة  معنوية  الى  الدراسة  توصلت  كما  المدروسة. 

ضمن    ياً انحدار   اً وذجنم خطوة  وثالثون  ثمانية  على  تحتوي 
إسهام   األولي  المرتبة  واحتل  المدروسة،  االنحدار  نماذج 
التباين  درجة  في  الدراسة  لعينة  اإلجمالي  الرقمي  المستوى 

ا االنفتاح  لدرجة  المرتبة  الكلي  في  ويأتي  للمبحوثين  لثقافي 
و  الدراسة  لعينة  الرقمي  المستوى  إسهام  لتطبيق الثانية  فًقا 

الجغرافي  االنفتاح  لدرجة  الكلي  التباين  شرح  في  التلفاز 
للمبحوثين، ويأتي في المرتبتين الثالثة والرابعة إسهام المستوى  

كل من  الرقمي اإلجمالي لعينة الدراسة في شرح التباين الكلي ل
االنتخابية العملية  شفافية  في  المبحوثين  االنفتاح   رأي  ودرجة 

للمبح إسهام  الجغرافي  يأتي  الخامسة  المرتبة  وفي  وثين 
في  الحاسوب   لتطبيق  وفًقا  الدراسة  لعينة  الرقمي  المستوى 

 شرح التباين الكلي في درجة التطلعات الخاصة بالوطن. 
)أحمد،   دراسة  أثر  2017واستهدفت  تحديد  مواقع  ( 

الق التغير  االجتماعى على  الريفي  التواصل  الشباب  لدى  يمى 
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محافظة   اختيار  مجاوتم  وأظهرت   اًلجغرافياً سوهاج  للدراسة 
التواصل   لمواقع  المستخدم  الريفي  الشباب  عدد  أن  النتائج 

من الشباب الريفي غير المستخدم لتلك    اً االجتماعى اكثر عدد
أكث هو  بوك  الفيس  موقع  وأن  االجتماعية المواقع  المواقع  ر 

ايضا   النتائج  واوضحت  الريفي  الشباب  يستخدمها  ان  التى 
روق معنوية بين متوسطى درجات التغير القيمى لدى هناك ف

وبين   االجتماعى  التواصل  لمواقع  المستخدم  الريفي  الشباب 
االجتماعى   التواصل  لمواقع  المستخدم  غير  الريفي  الشباب 

سق القيمى لدى الشباب الريفي  كما ان القيم التى تصدرت الن
القيم الدينية القيم االقتصادية فى حين كانت  هى   كانت هى 

غير   الريفي  الشباب  لدى  القيمى  النسق  تصدرت  التى  القيم 
 المستخدم لمواقع التواصل االجتماعى.  

أن   أبرزها نتائج عدة إلى(  2017وتوصلت دراسة )نزهة،  
دائما، التواصل مواقع يستخدم زائري الج الشباب  االجتماعي 

 في بالمشاركة قيم المواطنة على إيجاًبا االستخدام هذا وانعكس

واإلحساس الدولة شكيلت  بتكريس وسلباً  بالهوية، الحديثة، 

والمواطنة المواطنة )حسن،   .المادية السلبية  دراسة    وبينت 
( أن استخدام مواقع التواصل االجتماعي أحدث فجوة  2019

و  وأسرهم،  الشباب  يميز بين  ما  أهم  على  سلبًيا  تأثيًرا  لها 
األ الترابط  األسرية؛ وهو  في    سرى، وكذلكالعالقات  اإلهمال 

التي   الدينية  المعلومات  في  والتشكيك  الدينية  الشعائر  تأدية 
يحصل عليها الشباب، وهذا أدى إلى خلق بيئة خصبة لنشأة 
والديني   القيمى  االنحالل  مقابل  المتطرفة  الدينية  الجماعات 

 ي المجتمع.ف

 البحثية   األهداف
ل . التعرف على مستوى إستخدام المبحوثين لوسـائل التواصـ1

 .اإلجتماعي محل الدراسة
. الوقـــوف علـــى طبيعـــة النســـق القيمـــي لـــدى المبحـــوثين مـــن 2

قـيم الثقـة  –الشباب الجامعي الريفـي )قـيم الثقـة فـي األفـراد 
 –النســـــق القيمـــــي الخـــــاص بـــــالمجتمع  –فـــــي الم سســـــات 

 .سق القيمي الشخصي(الن

. تحديـــد العالقـــة اإلقترانيـــة بـــين محـــاور النســـق القيمـــي لـــدى 3
ــل المب ــائل التواصـــ ــتخدامهم لوســـ ــتوى إســـ ــين مســـ ــوثين وبـــ حـــ

  .اإلجتماعي محل الدراسة

 الطريقة البحثية 
 : منهجية الدراسة

استخدم   حيث  بحثية  مناهج  عدة  على  الدراسة  اعتمدت 
ي بالعينة، كما اتبعت  المنهج الوصفي ومنهج المسح االجتماع

من   والم شرات  النتائج  الستخالص  الكمي  المنهج  الدراسة 
الحصول  المعل أمكن  التي  السابقة  والدراسات  والحقائق  ومات 

 عليها لتكميم الظاهرة موضع الدراسة.
 المجال الجغرافي والبشري للدراسة

لتمثل اإلطار   الزراعة جامعة عين شمس  تم اختيار كلية 
ث، أعقب ذلك اختيار الطالب المقيدين بالفرقة  الجغرافي للبح

الدراس للعام  والبالغ  لت  2021-2020ي  الرابعة  شاملة  مثل 
شمس،    1100عددهم   عين  جامعة  الزراعة  )كلية  طالب 
عينة2019 سحب  ذلك  أعقب  قدرها     (،    110عمدية  

نحو   تمثل  الريفيين  الطالب  من  إجمالي    %10مبحوث  من 
المقاب إنهاء  )يتم  حضري الشاملة  الطالب  أن  معرفة  عند  لة 

 اإلقامة(.  
 المجال الزمني للدراسة 

ت الميدانية عن طريق المقابلة الشخصية  تم تجميع البيانا
  2020مارس    10فبراير إلى    20للمبحوثين خالل الفترة من  

مسبًقا    والمختبرة  المعدة  االستبيان  استمارة  باستخدام  وذلك 
 لتحقيق أهداف البحث.  

 ق القياسجرائية وطرالمفاهيم اال

مستوى إستخدام المبحوثين لوسائل التواصل اإلجتماعي:  .1
ه عدد الساعات التـي يقضـيها المبحـوث مسـتخدًما ويقصد ب

وسائل التواصل اإلجتماعي المدروسة كل على حدة، حيث 
ا للمــــدى الفعلــــي إلــــى  ــم تقســــيم إســــتجابات المبحــــوثين وفقــــً تـ

 3و  2و  1ان ثالث قئات متدرجة. ومـن ثـم أعطيـت األوز 
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للفئات المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة على الترتيب ثم تم 
ــوزن  ــاب الـ ــن  حسـ ــيلة مـ ــل وسـ ــتخدام كـ ــتمى إسـ ــبي لمسـ النسـ

 وسائل التواصل المدروسة وفًقا للمعادلة التالية:
الوزن  
النسبي 

)%( 

 
= 

مجموع )تكرار 
 الفئة

الوزن المقابل   ×
 100 × لها(

 أكبر وزن  × إجمالي العينة

درجة ثقة المبحوثين في األفراد: ويقصـد بـه الدرجـة التـي  .2
لرأيــه حــول ثقتــه فــي بعــض يحصــل عليهــا المبحــوث نتيجــة 

األشــخاص، مــا إذا كانــت ثقــة تامــة أو لحــد مــا أو ال توجــد 
 مفردات(. 7ثقة )عدد 

درجــة ثقــة المبحــوثين فــي المنظمــات: ويقصــد بــه الدرجــة  .3
ل ثقته أو لحد التي يحصل عليها المبحوث نتيجة لرأيه حو 

ــدد مـــــن المنظمـــــات االجتماعيـــــة  ــا أو عـــــدم ثقتـــــه فـــــي عــ مــ
 م سسة(. 20عدد المحلية والدولية )

درجة تطلعات المبحوثين بخصوص الوطن: ويقصـد بهـا  .4
الترتيب الـذي يضـعه المبحـوث لـبعض األهـداف التـي يـرى 
أنه ينبغي على الدولـة تحقيقهـا فـي المسـتقبل القريـب )عـدد 

 مفردات(. 8

لشخصــي للمبحــوثين: ويقصــد بــه الدرجــة لقيمــي االنســق ا .5
ي مـدى التشـابه التي يحصل عليها المبحـوث نتيجـة لرأيـه فـ

بينه وبين شخص ما يحمل بعض الخصـائص المعبـرة عـن 
 مفردات(. 10بعض القيم الشخصية )عدد 

ــياغة فرررروض الدراسرررة:  لتحقيـــق هـــدف الدراســـة الثالـــث تـــم صـ
 فرض نظري وهو:

النظري: ال  الفرض  القيميختلف  للمبحوثين نسق  الشخصي  ي 
مح اإلجتماعي  التواصل  لوسائل  إستخدامهم  لدرجة  ل  وفًقا 

صياغة   تم  الفرض  هذا  على  وبناء  فرًضا    60الدراسة. 
أحصائًيا، تتفق جميعها في مقولة م داها ال توجد عالقة بين 

مفردات( وبين مدى    10النسق القيمي الشخصي للمبحوثين )
التواص لوسائل  )إستخدامهم  الدراسة  محل  اإلجتماعي    6ل 

 (. 1مفردات( كما هو مبين بالجدول ) 
 حصائي أدوات التحليل اإل

في  التشتت  ومقاييس  المركزية  النزعة  مقاييس  استخدمت 
التكرارية، والنسبة  بالجداول  استعانت  البيانات، حيث  معالجة 
والوزن   المعياري،  واالنحراف  الحسابي،  والمتوسط  المئوية، 

χفة إلى إختبار مربع كا )النسبي باإلضا
 ( لتحليل النتائج.2

 لخاصة بالفرض النظري . مصفوفة الفروض اإلحصائية ا1جدول 

 وسائل التواصل اإلجتماعي 
 القيم  

سناب   واتساب   انستجرام   تويتر  فيسبوك  
 شات  

 ماسنجر  

واإلبداع  القيم النظرية الجديدة  واألفكار  والمعرفة  بالعلم  يهتم 
 4 3 2 1 واإلختراعات 

 
5 

 
6 

 12 11 10 9 8 7 وال يهتم باإلنتاج واإلستثمار وحب الثروة إمتالك األم القيم اإلقتصادية 

 18 17 16 15 14 13 يخصص وقت إلسعاد نفسه واإلهتمام بها  القيم اإلجتماعية 

لصالح  أشياء  ويعمل  فيه  يعيش  الذي  بالمجتمع  يهتم 
 22 21 20 19 المجتمع

 
23 

 
24 

 30 29 28 27 26 25 مساعدتهمويميل إلى يحب الناس  

 36 35 34 33 32 31 يحب الحياة اإلجتماعية  

 42 41 40 39 38 37 يهتم بالحصول على القوة والسيطرة والعمل السياسي  القيم السياسية 

 48 47 46 45 44 43 يحافظ على نظافة البيئة من التلوث  القيم الجمالية 

 54 53 52 51 50 49 دة عن المخاطر يفضل العيش في بيئة آمنة بعي  

 60 59 58 57 56 55 دينية يحافظ على العادات والتعاليم ال القيم الدينية
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 النتائج ومناقشتها 

مسرررررررتوى إسرررررررتخدام المبحررررررروثين لوسرررررررائل التواصرررررررل  -1
 اإلجتماعي محل الدراسة

( فيما يتعلق بمستوى 2أوضحت النتائج الواردة في جدول)
لوسائل التواصـل االجتمـاعي أن الواتسـاب إستخدام المبحوثين  

(، %56.97ه )النسـبي لـ يحتل الترتيب األول حيـث بلـغ الـوزن 
ــدره  ــبي قـــــ ــوزن نســـــ ــبوك بـــــ ــاني الفيســـــ ــي الترتيـــــــب الثـــــ ــه فـــــ يليـــــ

( مــن إجمــالي عينــة الدراســة، بينمــا جــاء الماســنجر 51.82%)
(، في حين أن %50.91في الترتيب الثالث بوزن نسبي قدره )

اب شــات وتــويتر فــي الترتيــب الرابــع والخــامس االنســتجرام وســن
( %35.45)(،  %35.45(، )%38.18)  والسادس بوزن نسبي

 على التوالي. 

الوقوف على طبيعة النسق القيمي لردى المبحروثين مرن   -2
 الشباب الجامعي الريفي

 قيم الثقة في األفراد  -2-1
( فيمــــا يتعلــــق بــــالتوزيع 3بينــــت النتــــائج الــــواردة بالجــــدول )

دي والنســبي لثقــة المبحــوثين فـي األفــراد أن الثقــة فــي أفــراد العـد
ب األول بــــــــوزن النســــــــبي قــــــــدره عائلــــــــة جــــــــاءت فــــــــي الترتيــــــــال
(، وفــي الترتيــب الثــاني الثقــة فــي أشــخاص تعــرفهم 96.67%)

(، وفــي %77.88علــى المســتوى الشخصــي بــوزن نســبي قــدره )
ــة فـــي أشـــخاص مـــن ديانـــات أخـــرى بـــوزن  الترتيـــب الثالـــث الثقـ

(، وفي الترتيـب الرابـع الثقـة فـي الجيـران %68.48قدره )نسبي  
 (، %64.24بوزن نسبي قدره )

 . التوزيع العددي والنسبي لمستوى إستخدام المبحوثين لوسائل التواصل اإلجتماعي محل الدراسة2جدول  

مستوى 
 اإلستخدام 

وسائل  
 التواصل 

اإلنحراف   المتوسط  المدى الفعلي 
 المعياري 

فئة  لا الفئة المنخقضة 
 المتوسطة 

الوزن   الفئة المرتفعة 
 النسبي 
)%( 

 الترتيب 

الحد  
 األدنى 

الحد  
 لىاألع 

 %  عدد  %  عدد  %  عدد 

57.2 63 5.91 6.44 16 0 واتساب 
7 16 14.5

5 31 28.1
8 

56.9
7 

1 

64.5 71 5.29 5.96 16 0 فيسبوك 
5 17 15.4

5 22 20.0
0 

51.8
2 

2 

68.1 75 5.87 5.15 16 0 ماسنجر 
8 12 10.9

1 23 20.9
1 

50.9
1 

3 

91.8 101 3.85 2.24 17 0 انستجرام  
2 2 1.82 7 6.36 38.1

8 
4 

95.4 105 2.46 0.77 16 0 تويتر  
5 3 2.73 2 1.82 35.4

5 
5.5 

95.4 105 2.43 1.04 16 0 سناب شات 
5 3 2.73 2 1.82 35.4

5 
5.5 

 المصدر: نتائج الدراسة 
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 د لثقة المبحوثين في األفراالتوزيع العددي والنسبي  .3جدول 

 درجة الثقة 
  األفراد 

نسبي  الوزن ال ثقة كبيرة  إلى حد ما  ال أثق 
)%( 

 الترتيب 

 %  عدد  %  عدد  %  عدد 

 1 96.67 90.00 99 10.00 11 0.00 0 أفراد العائلة 

 3 68.48 17.27 19 70.91 78 11.82 13 أشخاص من ديانات أخرى 

 2 77.88 40.00 44 53.64 59 6.36 7 ي أشخاص تعرفهم على المستوى الشخص

 7 41.82 2.73 3 20.00 22 77.27 85 أشخاص تقابلهم ألول مرة 

 4 64.24 11.82 13 69.09 76 19.09 21 الجيران 

 5 47.58 1.82 2 39.09 43 59.09 65 صفحات على الفيس بوك 

 6 46.36 3.64 4 31.82 35 64.55 71 حسابات األشخاص على تويتر

 ائج الدراسة المصدر: نت
 

الثقــة فــي  فــي حــين أن الثقــة فــي  صــفحات علــى الفــيس بــوك،
حســــابات األشــــخاص علــــى تــــويتر، الثقــــة فــــي أشــــخاص مــــن 
ديانـــات أخـــرى فـــي الترتيـــب الخـــامس والســـادس والســـابع بـــوزن 

 ( على التوالي. %41.82(، )%46.36(، )%47.58نسبي )
لمس والنسبي  العددي  بالتوزيع  يتعلق  ثقة  وفيما  توى 

( جدول  نتائج  توضح  األفراد  في  غالبية  4المبحوثين  أن   )
(  %19.10يقعوا في الفئة المتوسطة، )  (% 75.45وثين)المبح

 ( في الفئة المرتفعة.%5.45منهم في الفئة المنخفضة، بينما )

 قيم الثقة في المؤسسات  -2-2

( بجدول  الواردة  النتائج  بالتوزيع  5أوضحت  يتعلق  فيما   )
وا األزهر  العددي  أن  الم سسات  في  المبحوثين  لثقة  لنسبي 

ا الترتيب  يحتل  له  الشريف  النسبي  الوزن  بلغ  حيث  ألول 
(، يليه في الترتيب الثاني البنوك بوزن نسبي قدره 76.67%)

الترتيب 73.94%) في  الخيرية  المنظمات  جاءت  بينما   ،)
الجامعات  (،  %71.21الثالث بوزن نسبي قدره )  في حين أن 

والقوات  والمنظما والمحاكم  البيئية  والمنظمات  النسائية  ت 
الترتيب   في  والشرطة  المدني  المجتمع  ومنظمات  المسلحة 
والعاشر   والتاسع  والثامن  والسابع  والسادس  والخامس  الرابع 

نسبي )%69.39)  بوزن   ،)67.27%(  ،)65.15%   ،)
(64.85%(  ،)63.94% (  ،)61.21% ( (على  59.70%(، 

ال جاءت  بينما  اتحادات التوالي،  مثل  األخرى  م سسات 
مجلس   الحكومة،  العربية،  الدول  جامعة  الكنائس،  العمال، 
التلفزيون،  الصحافة،  المتحدة،  األمم  والشورى،  الشعب 

 مراتب العشر األخيرة. األحزاب السياسية، البرلمان في ال 
 

 التوزيع العددي والنسبي لمستوى ثقة المبحوثين في األفراد .4جدول 

راف  اإلنح المتوسط  ري المدى النظ
 المعياري 

 الفئة المنخفضة 
(7 – 11 ) 

 الفئة المتوسطة 
(12 – 16) 

 الفئة المرتفعة 
(17 – 21) 

 %  عدد  %  عدد  %  عدد  الحد األعلى الحد األدنى 

7 21 13.29 1.97 21 19.10 83 75.45 6 5.45 

 المصدر: نتائج الدراسة 
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 وثين في المؤسسات. التوزيع العددي والنسبي لثقة المبح5جدول 

 رجة الثقة د
 المؤسسات 

الوزن النسبي   ثقة كبيرة  إلى حد ما  ال أثق 
)%( 

 الترتيب 
 %  عدد  %  عدد  %  عدد 

 1 76.67 43.64 48 42.73 47 13.64 15 األزهر الشريف 
 12 58.48 14.55 16 43.64 48 44.55 49 الكنائس

 8 63.94 21.82 24 48.18 53 30.00 33 القوات المسلحة 
 17 51.52 2.73 3 49.09 54 48.18 53 الصحافة 
 18 51.21 1.82 2 50.00 55 48.18 53 التلفزيون 

 11 59.39 10.00 11 58.18 64 31.82 35 اتحادات العمال 
 10 59.70 15.45 17 48.18 53 36.36 40 الشرطة 
 7 64.85 20.91 23 52.73 58 26.36 29 المحاكم

 19 45.76 5.45 6 26.36 29 68.18 75 أحزاب سياسية 
 20 47.88 3.64 4 36.36 40 60.00 66 البرلمان 

 9 61.21 10.00 11 63.64 70 26.36 29 منظمات المجتمع المدني
 4 69.39 25.45 28 57.27 63 17.27 19 الجامعات 

 2 73.94 33.64 37 54.55 60 11.82 13 البنوك 
 6 65.15 17.27 19 60.91 67 21.82 24 المنظمات البيئية

 5 67.27 20.00 22 61.82 68 18.18 20 النسائية المنظمات 
 3 71.21 25.45 28 62.73 69 11.82 13 المنظمات الخيرية 

 15 54.55 4.55 5 54.55 60 40.91 45 مجلس الشعب والشورى 
 14 56.67 13.64 15 42.73 47 43.64 48 الحكومة 

 13 57.88 6.36 7 60.91 67 32.73 36 جامعة الدول العربية 
 16 53.94 4.55 5 52.73 58 42.73 47 م المتحدةاألم

 المصدر: نتائج الدراسة 

 
ثقة   لمستوى  والنسبي  العددي  بالتوزيع  يخص  وفيما 

( نتائج جدول  الم سسات توضح  في  أكثر  6المبحوثين  أن   )
( حوالي  العينة  نصف  الفئة  %64.55من  في  يقعوا   )

( بينما    ( منهم في%30المتوسطة، وحوالي  المنخفضة،  الفئة 
 ( في الفئة المرتفعة.5.45%)

 لخاصة بالمجتمعبعض القيم ا -2-3

 القيم الخاصة بالمجتمع -أ
لدى   بالمجتمع  الخاص  القيمي  النسق  ترتيب  لتحديد 

أهداف يأمل أن يتم    9الطالب المبحوثين، ُطلب منهم ترتيب  
وذلك كم   القريب  المستقبل  في  المصرية  بالدولة  شر تحققيها 

القيم   الترتيب  أعطي  حيث  بالمجتمع،  الخاص  القيمي  لنسقه 
لكل    ،8إلى    1من   الخاصة  للقيم  الجبري  الجمع  أعقب ذلك 

ترتيب  متوسط  نتج  المبحوثين  عدد  على  وبالقسمة  هدف 
 الهدف لدى المبحوثين. 

( بالجدول  الواردة  النتائج  القيم  7وتشير  إعتالء  إلى   )
ي للشباب الجامعي الخاص  اإلقتصادية لقمة هرم النسق القيم

كل من تحقيق  بالمجتمع، حيث جاء في الترتيب األول والثاني 
اإلستقرار   وتحقيق  االقتصادي  النمو  من  عال  مستوى 
الدفاع  منظمات  لطوير  في  الرغبة  ذلك  أعقب  اإلقتصادي، 

 الخاص بالدولة،  
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 التوزيع العددي والنسبي لمستوى ثقة المبحوثين في المؤسسات  .6جدول 

اإلنحراف   المتوسط  المدى النظري 
 المعياري 

 الفئة المرتفعة  ة الفئة المتوسط الفئة المنخفضة 

 %  عدد  %  عدد  %  عدد  الحد األعلى الحد األدنى 

20 60 36.29 7.27 33 30 71 64.55 6 5.45 

 المصدر: نتائج الدراسة 

 . ترتيب النسق القيمي الخاص بالمجتمع لدى الطالب المبحوثين7جدول 

 ب الترتي متوسط رتبة الهدف  مجموع رتبة الهدف  النسق القيمي الخاص بالمجتمع 

 1 4.58 504 مستوى عالي من النمو االقتصادي
 2 4.64 510 اقتصاد مستقر

 3 4.68 515 البلد يكون فيها قوات دفاع قوية 
 4 4.75 522 تطوير المدن والريف والقضاء على العشوائيات

 5 4.85 533 األسعارمحاربة الغالء وزيادة 
 6 4.98 548 القضاء على الجريمة ومكافحتها 

 7 5.15 567 صبح لديها رأي فيما يحدثالناس ي 
 8 5.45 600 أن تكون مصلحة البلد قبل المصلحة الشخصية 

 المصدر: نتائج الدراسة 

 
وفي المرتب السثالثة جاء تطوير المدن والريف والقضاء على 

القـــيم تتفـــق مـــع توجهـــات الدولـــة فـــي العشـــوائيات وجميـــع هـــذه 
ــا ــان ببـ ــدول بيـ ــمن الجـ ــراهن، ويتضـ ــق الوقـــت الـ ــب النسـ قي ترتيـ

    القيمي الخاص بالمجتمع.
 النسق القيمي الشخصي -2-4

لتحديد النسق القيمي لدى الطالب المبحوثين، ُطلب منهم  
تحديد مدى التشابه بينهم وبين الشخص الذي تتوافر فيه عدد  

البيانات الواردة    10يم )من الصفات أو الق مفردات(. وتشير 
 ( القيم 8بالجدول  إعتالء  إلى  النسق    (  هرم  لقمة  النظرية 

قدره   نسبي  بوزن  الدراسة  عينة  لدى  يليها  %91.2القيمي   ،
قدره   نسبي  بوزن  اإلجتماعية  المرتبة %89.7القيم  في  أما   ،

  % 89.1الثالثة والرابعة فجائت القيم الجمالية بوزن نسبي قدره  
المرتبة    % 88.2و في  الدينية  القيم  وجائت  الترتيب،  على 

، أما القيم السياسية فجائت  %86.7ي قدره  الخامسة بوزن نسب
 . %74.24في المرتبة قبل األخيرة بوزن نسبي قدره 

العالقررة اإلقترانيررة بررين النسررق القيمرري لرردى المبحرروثين  -3
وبررين مسررتوى إسررتخدامهم لوسررائل التواصررل اإلجتمرراعي 

 لدراسةمحل ا

( إلى ثبوت 9تشير نتائج التحليل اإلحصائي الواردة بالجدول )
الواتساب، معن إستخدام  ومدى  النظرية  القيم  بين  العالقة  وية 

إستخدام   ومدى  االقتصادية  القيم  بين  العالقة  وكذلك 
اإلنستجرام والواتساب والماسنجر، والعالقة بين قيمة  يحب أن  

ب بنجاحه ويشيدون  األخرين  إجتماعية ومدى  يعترف  ه كقيمة 
قيمة بين  والعالقة  والماسنجر،  الواتساب  حياة    إستخدام  حب 

اإلثارة والمغامرة كقيمة إجتماعية ومدى إستخدام الواتساب، 
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 . ترتيب النسق القيمي الشخصي لدى الطالب المبحوثين  8جدول 

 درجة تواجد القيمة في المبحوث    أنوع القيم 
 

 وصف الشخص 

الوزن   أوافق ى حد ما إل ال أوافق 
النسبي  

)%( 

 الترتيب 

 %  عدد  %  عدد  % عدد 

الجديدة  لنظريةالقيم ا واألفكار  والمعرفة  بالعلم  يهتم 
 21 3.64 4 واإلبداع واإلختراعات 

 
19.09 85 

 
77.27 91.21 1 

الثروة   القيم اإلقتصادية  وحب  واإلستثمار  باإلنتاج  يهتم 
 49 35.45 39 إمتالك األموال 

 
44.55 22 

 
20.00 61.52 10 

واإلهتما القيم اإلجتماعية  نفسه  إلسعاد  وقت  م  يخصص 
 24 4.55 5 بها

 
21.82 81 

 
73.64 89.70 2 

ويعمل   فيه  يعيش  الذي  بالمجتمع  يهتم 
 50 8.18 9 أشياء لصالح هذا المجتمع

 
45.45 51 

 
46.36 79.39 7 

 9 67.88 30.91 34 41.82 46 27.27 30 يحب الناس ويميل إلى مساعدتهم 
 6 84.55 62.73 69 28.18 31 9.09 10 يحب الحياة اإلجتماعية  

والسيطرة   القيم السياسية  القوة  على  بالحصول  يهتم 
 37 21.82 24 والعمل السياسي 

 
33.64 49 

 
44.55 74.24 8 

 3 89.09 71.82 79 23.64 26 4.55 5 يحافظ على نظافة البيئة من التلوث  القيم الجمالية 
عن   بعيدة  آمنة  بيئة  في  العيش  يفضل 

 23 7.27 8 المخاطر 
 

20.91 79 
 

71.82 88.18 4 
 5 86.67 64.55 71 30.91 34 4.55 5 يحافظ على العادات والتعاليم الدينية  القيم الدينية

 المصدر: نتائج الدراسة 

χ. قيم مربع كا )9جدول 
 لتواصل اإلجتماعي وبين النسق القيمي لديهم( للعالقة اإلقترانية بين إستخدام الطالب لوسائل ا2

 سائل التواصل اإلجتماعي و                             
 

 القيم 

 واتساب   انستجرام   تويتر  فيسبوك  
سناب  
 شات  

 ماسنجر  

 القيم النظرية
يهتم بالعلم والمعرفة واألفكار الجديدة واإلبداع 

 واإلختراعات 
3.49 1.54 2.88 12.57** 1.54 3.68 

 القيم اإلقتصادية 
يهتم باإلنتاج واإلستثمار وحب الثروة إمتالك  

 األموال
6.30 4.30 11.01 * 15.30** 4.30 27.48** 

 6.95 4.33 8.49 3.58 1.07 3.10 يخصص وقت إلسعاد نفسه واإلهتمام بها  القيم اإلجتماعية 

 
يهتم بالمجتمع الذي يعيش فيه ويعمل أشياء  

 لصالح هذا المجتمع
2.32 3.03 2.30 4.99 0.82 2.02 

 **14.26 5.87 **12.46 3.35 4.62 7.27 يحب الناس ويميل إلى مساعدتهم 

 3.13 1.54 * 10.77 3.14 3.11 1.42 يحب الحياة اإلجتماعية  

 القيم السياسية 
يهتم بالحصول على القوة والسيطرة والعمل 

 السياسي
8.11 0.88 0.81 6.28 2.42 7.91 

 3.55 1.07 5.97 3.68 7.16 4.79 يحافظ على نظافة البيئة من التلوث  ة القيم الجمالي 

 **16.12 8.87 * 9.34 * 10.10 **16.99 5.67 ل العيش في بيئة آمنة بعيدة عن المخاطر يفض 

 2.42 6.93 8.49 * 11.40 * 9.90 7.36 يحافظ على العادات والتعاليم الدينية  القيم الدينية

 0.01** معنوي عند مستوى         0.05* معنوي عند مستوى       المصدر: نتائج الدراسة   
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عن   والعالقة بعيدة  آمنة  بيئة  في  العيش  تفضيل  قيمة  بين 
وواتساب   توتير  إستخدام  ومدى  جمالية  كقيمة  المخاطر 

إستخدام  وماسنجر،   ومدى  الدينية  القيم  بين  العالقة  وأيضًا 
 بهذه المتعلقة يةاإلحصائ الفروض رفض ما يعني وهوتوتير،  

 جديو  انه علي تنص والتي لها البديلة الفروض المتغيرات وقبول

النسق القيمي الشخصي للمبحوثين وبين مدى  عالقة معنوية
الدراسة. وبناء  التواصل اإلجتماعي محل  إستخدامهم لوسائل 

،  4عليه فإن الدراسة الحالية ترفض الفروض الصفرية أرقام  
،  52، و51، و50، و34، و30، و28، و 12، و18، و10و
ل  57، و 56، و54و في حين  لها،  البديلة  الفروض  م  وتقبل 

للفرض   الصفرية  الفروض  باقي  رفض  من  الدراسة  تتمكن 
 النظري. 

 الخالصة والتوصيات 

بناءًا على نتائج الدراسة يمكن استخالص ان هناك درجة  
كبيرة من إستخدام الشباب الجامعي بصفة عامة والريفي على  

بمختلف وجه   اإلجتماعي  التواصل  لوسائل  الخصوص 
إ إلى  الدراسة  تخلص  كما  إستخدام كل من  تطبيقاتها،  نتشار 

الريفي  الشباب  بين  الفيسبوك  وتطبيق  الواتساب  تطبيق 
التواصل مع ه الء الطالب   الجامعي، مما يدلل على سهولة 
وجود   إلى  الدراسة  خلصت  كما  التطبيقين،  هذين  خالل  من 

إقتر   21 الريفي  عالقة  الشباب  لدى  القيمي  النسق  بين  انية 
لتواصل اإلجتماعي محل  الجامعي وبين إستخدامهم  لوسائل ا 

 الدراسة، وبناء على ذلك يمكن صياغة التوصيات التالية: 
التواصل   - مواقع  بأثر  المس لون  قبل  من  الشباب  توعية 

 االجتماعى على القيم. 
ا  - مواقع  تأثير  على  الدراسات  من  المزيد  لتواصل  إجراء 

 .اإلجتماعي على النسق القيمي لدى الطلبة الجامعيين
في التوجيه والمتابعة لتعويد األبناء في تعزيز دور األهل   -

التواصل   مواقع  مع  اإليجابي  التعامل  كيفية  مبكرة  سن 
 اإلجتماعي.

إيجابية   - اجتماعية  والمواقف  الندوات  خالل  من  التوعية 
 .ز القيمتالمس الواقع في مختلف المجاالت وتعز 

توجيه وسائل اإلعالم المختلفة نحو تنمية الوعي لدى أفراد   -
القيمي بشكل المجتمع   الدعم  استمرار  تكفل  بالقيم بصورة 

 .أفضل
القيم  - بأهمية  والتوجيه  النصح  تقدم  توعوية  مقاطع  رفع 

وسائل   عبر  ومشاركتها  نشرها  ليتم  بها  العمل  وأهمية 
 التواصل اإلجتماعي 

إعالمية   - برامج  استخدام  وضع  لترشيد  للشباب  توعويه 
إعالم نشرة  وإصـدار  اإلجتماعي،  التواصل  ية  وسائل 

لـدى   الـوعي  لنشر  الجامعة  داخل  توزع  جامعية،  إرشادية 
 الـشباب بضرورة االستفادة من االنترنت بشكل إيجابي. 

مواقع   - وأثر  دور  حول  الشباب  فئة  لدى  الوعي  نشر 
شخصياتهم تنميـة  في  االجتماعي  وإرشادهم    التواصل 
 .لالستخدام األمثل لمواقع التواصل االجتماعي

 المراجع
القيم االسالمية والتربية، مكتبة  (1988، علي خليل )أبو العينين  .

 . 23إبراهيم حلبي، المدينة المنورة، ص 
طاهر) زيد،  في   (. 2016أبو  التفاعلية  االجتماعية  المواقع  دور 

على   وأثرها  الفلسطيني  العام  الرأي  السياسية  توجيه  المشاركة 
 . 75غزة، ص  دراسة ميدانية، رسالة ماجستير، جامعة األزهر،

ياسين علي)  فتيان  التواصل االجتماعى (.  2017أحمد،  أثر مواقع 
على التغير القيمى لدى الشباب الريفى بمحافظة سوهاج، رسالة  

 .92دكتوراة، قسم المجتمع الريفي، كلية الزراعة، أسيوط، ص 
نجيب؛ )  اسكندر،  رشدي  منصور،  كامل؛  لويس     (. 1975مليكة، 

، الطبعة الثالثة، دار النهضة  الدراسة العلمية للسلوك االجتماعي
 . 498العربية، القاهرة، ص 

محمد) الطبعة  2002الحاجي،  وسلبياته،  إيجابياته  االنترنت   .)
 . 43األولى،  دار المكتبي للنشر والطباعة، دمشق، ص 
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(. إدارة 2018مارات، وجميل السمكي)الخزاعلة، ياسر، وفارس الع
الط والتطبيق.  النظرية  بين  األمني  دار ال‘الم  األولى،   بعة 

 . 30الخليج، األردن، ص 
( علي  بن  فهد  االجتماعي  2014الطيار،  التواصل  شبكات   .)

المجلة   نموذجا".  "تويتر  الجامعة  لدى طالب  القيم  وأثرها على 
 . 196(، ص 61) 31العربية للدراسات األمنية والتدريب، 

الجامعات  2008العتيبي، جارح ) بوك على طلبة  الفيس  تأثير   .)
سعودية، رسالة ماجستير. كلية اآلداب، جامعة الملك سعود، ال

 الرياض.  
(. علم النفس المعاصر، الطبعة السابعة،  1985المليجي، حلمي )

 . 13، ص. اإلسكندرية، مصر
محمد)  عبدالمغني  أيمن  استخ  .(2019حسن،  مواقع  أثر  دام 

المصري  للشباب  القيمي  النسق  على  االجتماعي  التواصل 
ميداني  المصرية(، )دراسة  الجامعات  طلبة  من  عينة  على  ة 

الدراسات  معهد  البيئية،  اإلنسانية  العلوم  قسم  دكتوراة،  رسالة 
 .6والبحوث البيئية، جامعة عين شمس، ص 

( حنون  استخدام2017نزهة،   االجتماعي التواصل مواقع (. 

دراسة الشباب لدى  المواطنة قيم على وانعكاساتها  الجزائري 

االجتماعي،  التواصل مواقع مستخدمي من عينة على ميدانية
الجزء)ISSN 1112-9255اإلنسانية،   العلوم مجلة  الثامن،   ،1 ،)

 ، جامعة أم البواقي، الجزائر. 2017ديسمبر 
نفسية(،   ارتقاء القيم )دراسة  (.1987خليفة، عبد اللطيف محمد )

واآلداب،   والفنون  للثقافة  الوطني  المجلس  المعرفة،  عالم 
 .372الكويت، ص 

محمد) اللطيف  عبد  نفسية(،   (.1992خليفة،  )دراسة  القيم  ارتقاء 
 .36المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، ص 

اللطيف) عبد  الشباب  2004خليفة،  لدى  القيم  نسق  في  التغير   .)
مظاه  بجامعة  الجامعى  الثانى  السنوى  الم تمر  وأسبابه،  ره 
 ، األردن. 2004يوليو   29-27الزرقاء األهلية، 

( إميل  ترجمة   (.1950دوركايم،  االجتماع،  في علم  المنهج  قواعد 
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ABSTRACT 

The Impact of Social Media Applications on the Value Pattern of University 

Rural Youth 

Hend M. Diab and Heba N. Mohamed 

This research aims to: 1) measure the degree of use 

of some social media applications (Facebook - Twitter - 

Instagram - WhatsApp - Snapchat - Messenger) among 

university rural youth, 2) identify the nature of the value 

pattern of the respondents (values of confidence in 

individuals and in institutions, value pattern concerning 

the aspirations of the homeland, and the personal pattern 

of values), 3) determining the associative relationship 

between respondents' value pattern and their 

accessibility to and usage of the studied social media 

applications. Field data was collected from a sample of 

110 respondents from rural students at the Faculty of 

Agriculture, Ain Shams University, representing 10% of 

the total of 1,100 student, during the period from Feb. to 

Mar. 2020. Frequencies, percentages, mean, range, 

standard deviation, relative weight, and Chi Square 

were used for data analysis and presentation. The results 

indicated that majority of respondents (56.97%) use 

WhatsApp, followed by Facebook (51.82%), and 

Messenger (50.91%). With regard to the respondents' 

pattern of trust in individuals, trust in family members 

came first (with a relative weight of 96.67%), followed 

by trust in people they know on a personal level 

(77.88%). As for trust in organizations, Al-Azhar 

institution was in the first place (76.67%), followed by 

trust in banking institutions (73.94%). Regarding the 

overall degree of trust pattern, the results indicated that 

the majority of respondents (75.45% and 64.55%) %) 

fall in the middle category of confidence in both 

individuals and organizations, respectively. The results 

of the Chi Square show the significance of the 

associative relationship between theoretical values and 

the use of WhatsApp, as well as the relationship 

between economic values and the use of Instagram, 

WhatsApp and Messenger. 

Key words: social media, values, rural youth, Ain 

Shams University. 

 
 


