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The impact of The Characteristics of social networking sites on different
values among young people in the society of Jordan
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Abstract:
This study aimed to identify the level of different values (social, religious and political)
among young people in the Jordanian society, identify the most important characteristics
of the social sites according to the viewpoint of the respondents, and to identify the
impact of these characteristics in the values (social, religious and political) among young
people in the Jordanian society.
The study used descriptive analytical, method style survey and inspection which included
the sample (386)young people in the Jordanian society, the questionnaire was used as a
tool to collect data and use the software (SPSS) t-test for independent sample and test Ftest and test one way a nova to reveal the relationship between the variables.
The most significant results of the study the presence of effects of social networking on
the social values prevalent among young Jordanian, and the content of the these social
sites exercised significant effect on social and religious values, and the sailing for those
locations contribution in influencing the political values.
Regarding the recommendations The study has presented many, the most important is
the call of civil society institutions to carry out their roles to address the risk of social
media and to spread awareness to educate young people about the dangers and threats
of negative effects of social networking sites on the value system, which maintains and
operates the cohesion of the social fabric of society, where not it is important to prepare
young people and rehabilitate them to deal with the computer and its applications and
technologies, but more importantly, make them aware of these dangers and threats
arising from the use of archeology as well as introduce them to the positive.
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أﺜر ﺨﺼﺎﺌص ﻤواﻗﻊ اﻝﺘواﺼل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻝﻘﻴم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷردﻨﻲ
إﻋداد :د .ﻓﺎطﻤﺔ ﻋﺒد اﻝﻬﺎدي زﻴن اﻝﻌﺎﺒدﻴن/ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺒﻠﻘﺎء اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ/اﻻردن
د.طﻼل ﻋﺒداﻝﻜرﻴم اﻝﻘﻀﺎة/اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻻردﻨﻴﺔ
د.ﻤﻨﺎل ﻓﺘﺤﻲ ﻋﻨﺒﺘﺎوي /اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻻردﻨﻴﺔ
ملخص
ھدفت ھذه الدراسة الى التعرف الى مستوى القيم المختلفة )االجتماعية والدينية والسياسية( لدى الشباب
في المجتمع االردني ،والتعرف الى اكثر خصائص المواقع االجتماعية اھمية حسب وجھة نظر المبحوثين ،وما اثر
تلك الخصائص في القيم )االجتماعية والدينية والسياسية( لدى الشباب في المجتمع االردني.
ولتحقيق ھذا الھدف تم تقديم أنموذج افتراضي يعكس العالقة ما بين متغيرات الدراسة متضمنا ً فرضية
رئيسة ومجموعة من الفرضيات الفرعية .وقد تم تطوير استبانة متخصصة لھذا الغرض تم توزيعھا على عينة بلغت
) (386وھو ما يناسب مجموع المجتمع الكلي غير المحدد وبعد إخضاع االستبانة الختبارات الصدق والثبات تم
تحليل البيانات باستخدام وسائل اإلحصاء الوصفي واالستداللي باالعتماد على الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية
SPSS.
وكان من أبرز نتائج الدراسة وجود تأثيرات لمواقع التواصل االجتماعي على القيم االجتماعية والسياسية
والدينية السائدة في أوساط شريحة الشباب األردني وان محتوى المواقع االجتماعية يمارس تأثيرا معنويا على القيم
االجتماعية والقيم الدينية وان لبعد اإلبحار لتلك المواقع إسھاما في التأثير على القيم السياسية.
قد قدمت الدراسة عدة توصيات من أھمھا دعوة مؤسسات المجتمع المدني للقيام بأدوارھا تجاه التصدي
لمخاطر وسائل التواصل االجتماعي وتوعية الطلبة وشريحة الشباب بتلك المخاطر حول أخطار وتھديدات اآلثار
السلبية لمواقع التواصل االجتماعي على المنظومة القيمية.
الكلمات الدالة :
خصائص ،قيم اجتماعية  ،تواصل اجتماعي ،شباب،أثر
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مقدمة
Social Mediaشھدت السنوات القليلة الماضية ثورة غير مسبوقة في تطور وسائل التواصل االجتماعي
وغيرھا من وسائل االتصال اإللكتروني من  Twitterوتويتر  YouTubeيوتيوب  Face Bookمن فيس بوك
إنترنت وھواتف خلوية ،وقد أحدث استخدام ھذه الوسائط والوسائل تغيراً واسعا في نمط وشكل العالقات االجتماعية
والعائلية واالقتصادية والسياسية بشكل عام ،وفي القيم االجتماعية بشكل خاص في األردن وبقية الدول العربية .ويتفق
الكثير من علماء االجتماع والتربية وغيرھم من الخبراء في مجال االتصال ،على أن شبكة التواصل االجتماعي
قد فتحت عصراً جديداً من االنفتاح الحضاري بين الشعوب ،وسھلت بصورة غير مسبوقة عملية Social Media
االتصال والتواصل والتفاعل المباشر وغير المباشر بين جميع شعوب العالم من مختلف الجنسيات والثقافات
والعادات ،وكسرت كل الحواجز والحدود التي كانت تحول دون مثل ذلك التفاعل بين الناس ،فضال عن أنھا سھلت
عملية تدفق المعلومات وتبادل اآلراء واألفكار بين البشر ،وفتحت المجال للشعوب العربية من مختلف مستوياتھم
االجتماعية واالقتصادية لتبادل األفكار والمعلومات والتعرف على أنماط الثقافات والمعتقدات واألعراف والقيم,
2003) .صادق(،محولة العالم إلى قرية كونية وأسرة عالمية
وبما أن الشريحة األكبر التي تستخدم مواقع التواصل االجتماعي ھم الشباب والذين يعتبرون مستقبل
وعماد التطور والتقدم في األردن ،فقد وجدت الدراسة أنه من المھم معرفة تأثير ھذه المواقع على القيم االجتماعية
لدى ھذه الفئة المھمة من فئات المجتمع األردني ،كون القيم االجتماعية موجھات لسلوك الشباب وأن التعرف على
منظومة القيم وإمكانية تشكلھا من قبل الباحثين تمكنھم من توجيه الوجھة الصحيحة بما يساھم في تطور المجتمع
األردني وازدھاره.
وتأثيراتھا اإلنترنت دراسة تعد االجتماعية،حيث والتفاعالت العالقات في نوعية نقلة اإلنترنت شبكة أحدثت ولقد
متالحقة  ،تغيرات من المعاصر المجتمع به يموج ما ظل في مطلبا ً مستمراً والمجتمع الفرد مستوى على االجتماعية
موقعا و مثل الشبكة لھذه الجماعية والخدمات كالمواقع وأدواتھا ( Face book، )Twitterمواقعھا خالل من سواء
لالتصال المختلفة األفراد تلبية احتياجات في تساعد معلومات من وينتشر مجموعات ،من يوميا ً عليھا ينشأ ما خالل من
بالعالم المباشر االتصال عن بعيداً ذلك إلى وما ...والعالقات وتكوين الصداقات المعلومات ،على والحصول باآلخرين
( 2011.الھدى ،أبو) الخارجي
مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة الدراسة باإلجابة على السؤال التالي:
ما تأثير مواقع االتصال االجتماعي على قيم الشباب االجتماعية والدينية والسياسية؟ ويمكن توضيح مشكلة
الدراسة بصورة اكبر من خالل طرح التساؤالت اآلتية ومحاولة اإلجابة عليھا
ما اكثر خصائص مواقع التواصل االجتماعي اھمية لدى الشباب في المجتمع االردني؟
-1
ما مستوى القيم المختلفة )االجتماعية،الدينية والسياسية( لدى الشباب في المجتمع األردني؟
-2
ما اثر خصائص مواقع التواصل االجتماعي على القيم المختلفة )االجتماعية،الدينية والسياسية( لدى
-3
الشباب في المجتمع األردني؟
االجتماعية القيم على تأثيرھا بيان واإليجابية مع السلبية اآلثار ميدانية بصورة تبين لكي الحالية الدراسة جاءت ھنا ومن
االجتماعي على التواصل شبكات أثر ما :التالي الرئيس التساؤل عن اإلجابة خالل االجتماعي من التواصل لشبكات
؟ الشباب لدى القيم
أھمية الدراسة:
تنبثق أھمية الدراسة من الموضوعات التي تبحثھا السيما موضوع القيم االجتماعية فھنالك مجموعة من
األسباب أدت إلى االھتمام بدراسة القيم داخل مجاالت علم النفس واالجتماع أھمھا بان النظرية الكفء في تفسير
السلوك اإلنساني والتنبؤ به يجب أن يتضمن موضوع القيم ،فمن خالل دراسة القيم في أي مجتمع من المجتمعات
يمكن تحديد االيدولوجية أو الفلسفة العامة لھذا المجتمع)خليفة .(1992 ،كما تعتبر مواقع التواصل االجتماعي من بين
أھم الوسائل التي ساھمت وتساھم في إحداث تغييرات نوعية في القيم االجتماعية وفي مجمل العالقات االجتماعية
والثقافية قي المجتمع األردني والعربي ،ومع ذلك لم يحظى ھذا الموضوع بالبحث العلمي الجاد والتمحيص من أجل
الوقوف على آثارھا الحقيقية على القيم االجتماعية والسياسية والدينية في األردن وبقية الدول العربية ،كما لم تتوصل
تلك الدراسات إلى نتائج قطعية بشأن طبيعة ھذه التأثيرات وشدتھا أو عمقھا على مجمل الثقافة العربية والعالقات
االجتماعية .فھناك فريق من الباحثين يرى أن ھذه الشبكات قد عملت على إدخال الكثير من األنماط الثقافية التي
أثرت بصورة سلبية على قيم الشباب األردني بينما جادل آخرون بأنه ال خوف من انتشار ھذه الوسائل في المجتمع ال
بل اعتبروھا مصادر جديدة لتزويد الشباب بقيم الحداثة والتقدم والحرية والديمقراطية ،وإذا كان االختالف بين
الباحثين حول اثر مواقع التواصل االجتماعي على القيم االجتماعية غير محسوم حتى اليوم في األردن والعالم
174
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العربي ،فانه ال يزال بحاجة إلى مزيد من البحث واالستقصاء وھو المبرر األساسي لھذه الدراسة .ولذلك يمكن القول
إن أھمية ھذه الدراسة تنبع من أھمية الموضوع الذي تعالجه ،وھو تأثير خصائص مواقع التواصل االجتماعي في
القيم االجتماعية والدينية والسياسية لدى الشباب في المجتمع األردني ،وھو من بين الموضوعات الھامة التي تشغل
بال شرائح متعددة من المجتمع األردني ،ويحظى باھتمام الرأي العام والحكومة األردنية،كما تنبع أھميتھا كونھا إحدى
الدراسات االجتماعية الميدانية التي تحاول الكشف عن تأثير خصائص مواقع التواصل االجتماعي في القيم
االجتماعية والدينية والسياسية لشريحة ھامة من المجتمع األردني أال وھي شريحة الشباب.
أنموذج الدراسة:
تتطلب المعالجة المنھجية لمشكلة الدراسة في ضوء إطارھا النظري ومضامينھا الميدانية تصميم أنموذج
فرضي في الشكل ) (1الذي يشير إلى العالقات المنطقية بين متغيرات الدراسة تعبيرا عن الحلول المؤقتة التي
تقترحھا الباحث لإلجابة عن األسئلة البحثية المثارة في مشكلة الدراسة.
الشكل رقم ) (1أنموذج الدراسة

اﻝﻤﺘﻐﻴر اﻝﻤﺴﺘﻘل

اﻝﻤﺘﻐﻴر اﻝﺘﺎﺒﻊ

ﺨﺼﺎﺌص اﻝﻤواﻗﻊ

اﻝﻘﻴم

أھداف الدراسة:

اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

اﻝوظﺎﺌﻔﻴﺔ

اﻝﻘﻴم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ اﻝوﺼول إﻝﻰ اﻝﻤوﻗﻊ
اﻝﻜﻔﺎءة
اﻝﻤﻌوﻝﻴﺔ

اﻝﻘﻴم اﻝدﻴﻨﻴﺔ

واﺠﻬﺔ اﻝﻤﺴﺘﻔﻴد
اﻹﺒﺤﺎر

اﻝﻘﻴم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ

في ضوء أھمية الدراسة ومشكلتھا فان الھدف الرئيسي لھذه الدراسة يتمثل ببيان اثر مواقع التواصل
االجتماعي في القيم االجتماعية.
وفي ضوء ھذا الھدف يمكن تحديد األھداف الفرعية التالية:
 −التعرف الى اكثرخصائص مواقع التواصل االجتماعي اھمية حسب وجھة نظر المبحوثين
 −التعرف الى مستوى القيم المختلفة )االجتماعية،الدينية والسياسية( لدى المبحوثين
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التعرف الٮتأثير خصائص مواقع التواصل االجتماعي في القيم االجتماعية المختلفة )االجتماعية،الدينية
والسياسية( لدى الشباب في المجتمع االردني
فرضيات الدراسة:
ال يوجد اثر ذوداللة إحصائية عند مستوى ) (α≤0.05لخصائص مواقع التواصل االجتماعي في القيم
المختلفة لدى الشباب في المجتمع األردني
وينبثق عن تلك الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية:
ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ) (α≤0.05لخصائص مواقع التواصل االجتماعي في القيم
االجتماعية لدى الشباب في المجتمع األردني
ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ) (α≤0.05لخصائص مواقع التواصل االجتماعي في القيم
الدينية لدى الشباب في المجتمع األردني
ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ) (α≤0.05لخصائص مواقع التواصل االجتماعي في القيم
السياسية لدى الشباب في المجتمع األردني
اإلطار النظري
مفھوم مواقع التواصل االجتماعي:
تع ّد مواقع التواصل االجتماعي من أھم تطبيقات اإلنترنت في السنوات األخيرة ،فھي خلقت مجتمعات
افتراضية تنطوي على أنماط من التفاعل والسلوك ،واجتذبت ماليين المستخدمين من مختلف األماكن واألعمار.
وبناء على تعريفات االتصال الذي يتضمن معناه أن تستمع إلى غيرك وتفھمه وذلك لكي يفھمك بشكل
أحسن ،فھو عملية تبادل بين طرفين ولكل طرف شيء ما يقدمه لآلخر ويختلف االتصال عن اإلعالم ،إذ أن اإلعالم
ھو عملية نقل من الذي يعرف إلى الذي ال يعرف ،أما االتصال فھو عملية نقل وتبادل المعلومات واألفكار والمھارات
والقيم والميول من فرد إلى آخر ،أو من فرد إلى مجموعة من األفراد ،أو من مجموعة من األفراد إلى مجموعة
أخرى ،أو من آلة إلى أخرى عن طريق وسيلة أو أكثر من وسائل االتصال وبھدف توجيه أو تعديل أو تغيير سلوك
اآلخرين نحو االتجاھات المرغوبة)الدليمي.(2011 ،
معان تشكل في عقولھم صوراً ذھنية عن
لبناء
الناس
يُع ّد االتصال عملية تفاعل اجتماعي ،يستخدمھا
ٍ
العالم ،وھم يتبادلون ھذه الصور الذھنية عن طريق الرموز ،ويعتبر ھؤالء االتصال مشاركة في فكرة أو اتجاه أو
موقف ،وما ينتج عن ذلك من تفاعل وتواصل وتغيرات تختلف باختالف النسق التي تتم فيه العملية )عودة.(1971 ،
خصائص مواقع التواصل االجتماعي:
تتميز مواقع التواصل االجتماعية بمجموعة من الخصائص والتي يمكنھا في حال توافرھا من تحقيق
(summet ,2013):أھدافھا المختلفة ومن تلك الخصائص ما يلي
 الوظائفية:قابلية الوصول الى الموقع:
الكفاءة:
المعولية:
واجھة المستفيد:
اإلبحار:
 المحتوى:القـيم:
إن موضوع القيم قديم قدم اإلنسان نفسه ،وھو من المواضيع التي نالت اھتمام العلماء والمفكرين والباحثين
المختصين في مختلف ميادين العلوم خاصة العلوم االجتماعية والتربوية والنفسية ،حيث تعتبر القيم خاصية من
خصائص المجتمع اإلنساني ،فاإلنسان ھو موضوع القيم باعتبارھا عملية اجتماعية تختص بالبشر وتشتق أھميتھا
ووظائفھا من طبيعة وجود البشر في المجتمع ،فال وجود للمجتمع اإلنساني دون قيم ،فھما ظاھرتان متماسكتان ،حيث
بأنھما كسطحي الورقة في تالصقھما فإذا محونا من أي مجتمع أنساني قيمه فأننا بذلك قد ) (Kroeberيشبھما كروبير
سلخنا عنه كينونته البشرية )الزيود.(2011،
وعلى الرغم من أھمية موضوع القيم ,إال انه ظل لفترة طويلة خاضعا للتأمالت الفلسفية بعيدا عن الدراسة
العلمية ،وفي بداية الثالثينات واألربعينات من القرن الماضي أخذ االھتمام بدراسة القيم يتجه إلى االلتزام بالمنھج
العلمي ،والفضل يعود في ذلك إلى علماء النفس :ثرستون وسبرانجر )خليفة.(1992 ،
واستمر االھتمام بدراسة القيم داخل مجاالت علم النفس واالجتماع لعدد من األسباب أھمھا بان النظرية
الكفء في تفسير السلوك اإلنساني والتنبؤ به يجب أن يتضمن موضوع القيم ،فمن خالل دراسة القيم في أي مجتمع
من المجتمعات يمكن تحديد االيدولوجية أو الفلسفة العامة لھذا المجتمع )خليفة.(1992 ،
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بأن القيم تمتاز بمجموعة من الخصائص التي تميزھا من غيرھا من المفاھيم االخرى ) (Ortiz,2011وكذلك اشار
السلوك .أو االتجاه ،أو المعتقد ،أو الدافع ،أو كالحاجة،
مفھوم القيم:
إن مفھوم القيم من المفاھيم الشائعة في مختلف العلوم االجتماعية واإلنسانية إال أنه ال يوجد ثمة اتفاق بين
العلماء حول تعريف موحد لھذا المفھوم وذلك الختالف منطلقاتھم الفكرية وحقولھم الدراسية ،فلقد تعددت تعريفات
القيم في األدبيات االجتماعية والنفسية ومن بين ھذه التعريفات:
 :تعرف القيم بأنھا" :عنصر في نسق رمزي مشترك )(Talkott Parsonsحيث نجد تالكوت بارسونز
يعتبر معيارا ،أو مستوى لالختبار بين بدائل التوجيه التي توجد في الموقف" فھي "المعايير التي تحكم بھا على كون
بأنھا  :اعتقادات ) (Hofstad,1990ويعرفھا ھوفستاد ).(Parsons, 1964الشيء مرغوبا فيه أو غير مرغوب فيه"
عامة تحدد الصواب من ألخطأ واألشياء المفضلة من غير المفضلة.
إن التعريفات السابقة تؤكد االختالف حول تحديد ھذا المفھوم ,لكن بالرغم من ذلك فان ھناك اتفاق عام
بين تلك التعريفات تدور حول أن القيم ھي بمثابة معايير اجتماعية للسلوك اإلنساني تحدد الصواب من الخطأ ،وتحدد
المرغوب فيه من المرغوب عنه ،وھي معيار للضبط االجتماعي وموجھات للسلوك الفردي ،وھي ليست مجردة أو
نظرية وإنما يتم ترجمتھا إلى سلوك لھا حظ من الثبات وتخضع للتغيير ،كذلك فالقيم معيار للحكم على كل ما يؤمن به
مجتمع ما من المجتمعات ،ويؤثر في سلوك المجتمع بكل أفكاره ومعتقداته وأھدافه وطموحاته ،وقد تكون ھذه القيم
ايجابية أو سلبية لكل ما ھو مرغوب أو غير مرغوب فيه ،يتمثلھا الفرد بصورة صريحة واضحة أو ضمنية خفية
تنعكس آثارھا في سلوكه ،فتحدد مجرى حياته التي تتجلى من خاللھا مالمح شخصيته )كنعان.(1999 ،
وقد تناولت الدراسة بعض من تلك القيم وھي القيم االجتماعية والدينية والسياسية
الدراسات السابقة التالية **:
دراسة الدبيسي والطاھات ) (2013بعنوان "دور شبكات التواصل االجتماعي في تشكيل الرأي العام لدى
طلبة الجامعات األردنية" ،إلى انتشار استخدام شبكات التواصل االجتماعي بين الطلبة وأن تلك الشبكات أصبحت
تشكل مصدراً من مصادر حصولھم على األخبار والمعلومات التي من شأنھا التأثير في تشكيل الرأي العام ومنافسة
لوسائل اإلعالم التقليدية والصحافة اإللكترونية في ذلك ،وكان بعض معلوماتھا إيجابيا ً مثل تعزيز الروح الوطنية
والوالء واالنتماء والبعض اآلخر سلبيا ً مثل محاولة ربط األحداث الجارية في الدول المجاورة بالوضع الداخلي
والتشكيك في مصداقية ما تبثه وسائل اإلعالم الوطنية الرسمية وشبه الرسمية والتحريض على التظاھر أو االعتصام
أو اإلضراب واستخدام العامل الديني إلثارة سلوك أفراد المجتمع أو الدعوة لمقاطعة األنشطة والفعاليات التي تدعو
إليھا الحكومة.
أجرت جرار ) (2011دراسة بعنوان "المشاركة بموقع الفيسبوك وعالقته باتجاھات طلبة الجامعات
األردنية نحو العالقات األسرية" .ھدفت الدراسة إلى معرفة المشاركة بموقع الفيس بوك وعالقته باتجاھات الشباب
نحو العالقات األسرية ،على اعتبار أن طبيعة عالقة الشاب بأسرته من أھم المؤشرات على طبيعة تفاعله مع مجتمعه
الحقيقي ،ولكون األسرة أحد أھم الركائز األساسية لتوارث الذاتية الثقافية للشعوب واستمرارھا .وقد أظھرت نتائج
الدراسة ،أن نسبة الشباب األردني الذي لديه اشتراك في الفيس بوك تبلغ ) %(74.4من مجمل الشباب األردني ،وأن
نسبة الذكور المشتركين في الموقع ) (%56وھي أكبر من نسبة مشاركة اإلناث ) ،(%44وأن ما يقرب من ثالثة
أرباع المشتركين يقومون بتفقد الموقع يوميا ) ،(%73.8وأن أكثر من نصف الشباب المشترك في الموقع )(%57.4
يعتقدون أن اشتراكھم قلل من الوقت الذي يقضونه مع أسرھم ،ورأى ) (%45.6من المشتركين أن اشتراكھم في
الموقع أثر على حياتھم إيجابيا ،و) (%14.2لم يستطيعوا أن يحددوا فيما إذا كان اشتراكھم في الموقع أثر أو لم يؤثر
على حياتھم.
الدراسات األجنبية:
أجرى مركز )بيو  (2011،األمريكي لألبحاث دراسة بعنوان "فيس بوك يساعد في تكوين صداقات
أفضل" ،أظھرت نتائج دراسة مسحية أجراھا مركز )بيو( لألبحاث ،إن مستخدمي الفيس بوك أكثر ثقة ولديھم قدر
أكبر من األصدقاء المقربين ودرجة انخراطھم في السياسة أعلى ،وقال )كيث ھاملتون( الذي قاد الدراسة "سرى كم
كبير من التكھنات بشأن أثر استخدام مواقع للتواصل االجتماعي على الحياة االجتماعية للشخص ،وتركزت معظمھا
حول احتمال أن تكون ھذه المواقع مضرة بعالقات مستخدميھا وتبعدھم عن المشاركة في العالم".
وأضاف "وجدنا العكس تماما ً وإن من يستخدمون مواقع مثل )فيس بوك( لديھم عدد أكبر من العالقات
الوثيقة ،واحتمال انخراطھم في األنشطة المدنية أو السياسية أعلى ،وتشير الدراسة إلى تغير كبير في العالقات
االجتماعية ،ويستخدم ) (%47من البالغين مواقع التواصل االجتماعي في ارتفاع عن ) (% 26عام ) (2008حين
أجريت دراسة مماثلة،وكشفت الدراسة أن مستخدمي )فيس بوك( الذين يدخلون الموقع عدة مرات في اليوم أكثر ميالً
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بنسبة ) (% 43من مستخدمي اإلنترنت اآلخرين ،وأكثر ميالً بثالثة أمثال مِن مَن ال يستخدمون اإلنترنت إلى الشعور
بأنه يمكن الوثوق في معظم الزائرين.
منھجية الدراسة:
تم االعتماد على المنھج الوصفي التحليلي في إعداد ھذه الدراسة وقد تم االعتماد على مصدرين رئيسيين
في جمع البيانات والمعلومات الالزمة وذلك على النحو التالي:
المصادر الثانوية :والمعتمدة على المسح المكتبي لألدبيات االجتماعية الباحثة في موضوعي مواقع
-1
التواصل االجتماعي والقيم االجتماعية
المصادر األولية :حيث قامت الباحثة بتصميم استبانة لتجميع بيانات الدراسة واإلجابة على أسئلتھا
-2
أداة الدراسة :تم تصميم استبانة مكونة من ) (39سؤاال
صدق أداة الدراسة :تم التأكد من صدق أداة الدراسة من خالل عرضھا على مجموعة من المحكمين من
أعضاء الھيئة التدريسية في الجامعات األردنية من ذوي الخبرة واالختصاص في موضوع الدراسة وقد تم إجراء
التعديالت في ضوء المالحظات التي أبدوھا ،كما وتم توزيع االستبانة على مجموعة من ) (15شخصا من أفراد عينة
الدراسة للتأكد من فھم المحتوى ولقد تم إجراء التعديالت بناء على ذلك
ثبات أداة الدراسة :تم التأكد من ثبات األداة المستخدمة في الدراسة من خالل استخدام قيمة معامل
كرونباخ ألفا حيث تراوحت قيمته ) (89.6بالنسبة لمواقع التواصل االجتماعي و) (86.51للقيم االجتماعية و )(92.5
بالنسبة لالستبانة ككل ،لذا يمكن وصف أداة ھذه الدراسة بالثبات حيث يشير ) (Sekera,2006إلٮأن قيمة ألفا تكون
مقبولة إحصائياإذا كانت اكبر من )(0.60
مجتمع الدراسة وعينيتھا:
يتكون مجتمع الدراسة من شريحة الشباب الذين تقدر نسبتھم ) (%45من المجتمع األردني في المملكة
األردنية الھاشمية والبالغ تقديرات تعداده حوالي ) 11مليون نسمة( ونظرا لصعوبة تحديد حجم مجتمع الدراسة بسبب
العدد الكبير ألفراد المجتمع فقد تم اعتباره مجتمع غير محدد ومن ثم فان حجم العينة المثالية للمجتمع غير المحدد
ھو  386فردا وعليه فقد تم توزيع  500استبانة وذلك لضمان الحصول على العدد )(sekaran ,2013وفقا ل
المطلوب من االستبانات ,وقد تم استرداد  403استبانات كان منھم  22استبانة غير صالحة وتم اعتماد  386استبانة
فقط من بقية االستبانات.
عرض وتحليل نتائج الدراسة:
أوال :وصف شبكات التواصل االجتماعي
يتعلق ھذا الجزء من الدراسة بوصف وسائل التواصل االجتماعي وھو ما يمثل محاولة اإلجابة على التساؤل رقم )(1
في مشكلة الدراسة:ما خصائص مواقع التواصل االجتماعي؟
وقد لجأت الدراسة إلى استخدام الوسائل اإلحصائية التالية:
 -1الوسط الحسابي :التحليل األولي لألسئلة ذوات اإلجابة الخماسية .
 -2االنحراف المعياري :لتحديد مدى تباعد أو اقتراب إجاباتأفراد العينة عن وسطھا الحسابي.

1
2
3
4
5

جدول )(1
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لخصائص مواقع التواصل االجتماعي حسب وجھة نظر أفراد العينة
عدم التفاق
االتفاق
االنحراف
المتوسط
المستوى
األھمية
البعد
%
%
المعياري
الحسابي
0
85.8
1
.52881
4.3905
مرتفع
الوظائفية
1.4
76.2
6
.68348
4.1755
مرتفع
القابلية
0.5
80.3
5
.59790
4.2625
مرتفع
الكفاءة
0.5
84.2
3
.56094
4.3074
مرتفع
المعولية
واجھة

4.2876

4

.61754

مرتفع

78.2

0.3

84.2
2
.52954
4.3876
مرتفع
المحتوى
83.7
4.3140
مرتفع
المؤشر العام
يتضح من الجدول رقم ) (1أعالھأن الوسط الحسابي العام إلجابات أفراد العينة على كافة األبعاد التي
وھو ما يشير إلٮأن مستوى خصائص مواقع التواصل ) (4.3140تقيس متغير مواقع التواصل االجتماعي بلغ
االجتماعي المبحوثة مرتفع من وجھة نظر أفراد العينة ،كما يتضح من الجدول أيضا أن المتوسطات الحسابية لكافة
0.06
0.3
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−
−
−

أ-

أبعاد مواقع التواصل االجتماعي مرتفعة مما يدل على أن اتجاھات أفراد العينة تتجه نحو حالة الموافقة على جميع
) (0.3في حين كانت نسبة عدم االتفاق متدنية جدا وبلغت )(83.7األبعاد التي تقيس ھذا المتغير إذ بلغت نسبة االتفاق
كما يالحظ أن االنحرافات المعيارية لألبعاد المذكورة في الجدول أعاله متقاربة جدا مما يدل على وجود تجانس
وتوافق في استجابات أفراد العينة نحو الفقرات الخاصة بخصائص مواقع التواصل االجتماعي ،وعند الدخول في
)الوظائفي( جاء في مقدمة األبعاد )(1تفاصيل ھذا المتغير )خصائص مواقع التواصل االجتماعي( نجد أن البعد رقم
)لقابلية( في المرتبة األخيرة من حيث األھمية ،(2).في حين جاء البعد رقم
ثانيا:وصف القيم:
يتعلق ھذا الجزء من الدراسة بوصف القيم االجتماعية وھو ما يمثل محاولة اإلجابة على التساؤل رقم ) (2في مشكلة
الدراسة :ما مستوى القيم االجتماعية المختلفة لدى الشباب في المجتمع األردني؟
جدول )(2
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للقيم المختلفة حسب وجھة نظر أفراد العينة
عدم
االتفاق
االنحراف
المتوسط
االتفاق
المستوى
األھمية
البعد
%
المعياري
الحسابي
%
1.6
75.8
1
.72779
3.8057
مرتفع
 1االجتماعية
1.9
72.3
2
.82716
3.7733
مرتفع
 2الدينية
2.5
69.4
3
.75780
3.6982
مرتفع
 3السياسية
2.01
70.7
4.3140
مرتفع
المؤشر العام
يتضح من الجدول رقم ) (2أعاله أن الوسط الحسابي العام إلجابات أفراد العينة على كافة األبعاد التي
وھو ما يشير إلى أن مستوى القيم المختلفة المبحوثة مرتفع من وجھة )(4.3140تقيس متغير القيم االجتماعية بلغ،
نظر أفراد العينة ،كما يتضح من الجدول أيضا أن المتوسطات الحسابية لكافة أبعاد القيم المختلفة مرتفعة مما يدل على
أن اتجاھات أفراد العينة تتجه نحو حالة الموافقة على جميع األبعاد التي تقيس ھذا المتغير إذ بلغت نسبة االتفاق
كما يالحظ أن االنحرافات المعيارية لألبعاد ) ،(2.01في حين كانت نسبة عدم االتفاق متدنية جدا وبلغت )(70.7
المذكورة في الجدول أعاله متقاربة جدا مما يدل على وجود تجانس وتوافق في استجابات أفراد العينة نحو الفقرات
)القيم )(1الخاصة القيم المختلفة ،وعند الدخول في تفاصيل ھذا المتغير مستوى )القيم المختلفة( نجد ان البعد رقم
)القيم السياسية( )(3االجتماعية( جاء في مقدمة األبعاد التي تقيس متغير القيم المختلفة ،في حين جاء البعد رقم
في المرتبة األخيرة من حيث مستوى القيم المختلفة بشكل عام .وبشكل عام نجد أن كافة األبعاد التي تقيس القيم
االجتماعية سجلت أوساطا حسابية مرتفعة ،وتعزو الباحثة ھذه النتائج الى ما تحظى به القيم االجتماعية في أي مجتمع
بإيمان أفراده بھا وتعظيمھا وانقيادھم لھا فھي قيما شخصية بالدرجة األولى حيث يشعر ويحس بھا الفرد على نحو
خاص فاإلنسان ھو الذي يحمل القيمة ويعبر عنھا يراعي المجتمع تنفيذھا ويشجع أفراده لالقتداء والتمسك فيھا والسير
وفق متطلباتھا لذلك نجد أناألفراد على وعي كبير بھا داخل وجدانھم ماثلة في أذھانھم ال يستطيعون إنكارھا حريصين
عليھا لتحقيق مصالحھم وقضاء حاجاتھم والتفاعل مع اآلخرين في ضوئھا
بينما يبين الجدول أعاله أن مستوى القيم السياسية لدى المبحوثين مستوى منخفض مقارنة بالقيم االجتماعية
وأسباب ذلك حسب وجھة نظر الباحثة يعود إلى ما يلي:
تدني البعد المعرفي لدى األفراد في المجتمع األردني والذي يشمل على معرفة النظام السياسي وبيئته وقوانينه
ومدخالته ومخرجاته.
تدني مستوى مؤسسات التنشئة السياسية كاألحزاب السياسية ووسائل اإلعالم ومؤسسات المجتمع المدني والقيادات
والمجالس المحلية.
ضعف المشاركة السياسية للمواطنين خاصة شريحة الشباب.
إختبار فرضيات الدراسة:
يتعلق ھذا الجزء من الدراسة باختبار فرضيات الدراسة الرئيسة وھما فرضية واحدة والفرعية وھي ثالث
فرضيات وذلك من أجل تحديد عالقات األثر وصوالً إلى تقديم النتائج و توضيح سلوك العالقات ما بين متغيرات
 αكقاعدة لرفض أو قبول الفرضيات ،بمعنى إذا كانت قيمة )(α ≤ 0.05الدراسة،وقد تم اعتماد مستوى الداللة
فإننا نقبل الفرضية العدمية%5.فإننا نرفض الفرضية العدمية ،وإذا كانت أعلى من %5تساوي أو اقل من
ومن اجل اختبار فرضيات الدراسة الحالية التي تھتم بتحديد اثر المتغير المستقل )خصائص مواقع
التواصل االجتماعي( في المتغير التابع )القيم المختلفة( فإن الوسائل األقرب مالئمة لتحديد ذلك األثر وسائل اإلحصاء
كونھا األكثر مالئمة لطبيعة البيانات ،وان استخدامھا يستلزم اإليفاء بشرطين أساسيين ھما(Parametric):المعلمي
عال وتداخل خطي  Multi colinearityبين المتغيرات المستقلة.
عدم وجود ارتباط ٍ
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ب -التوزيع الطبيعي للبيانات.
وللتأكد من توافر الشرطين المذكورين ،فإن الشرط األول يستوفى باختباري )معامل تضخم التباين
 ،وبعد ) (Skewnessوالشرط الثاني يستوفى باحتساب )معامل االلتواء(Toleranceو)التباين المسموح به VIF
إجراء المعالجات اإلحصائية ،تم الحصول على النتائج المبينة بالجدول رقم ) (3أدناه:
جدول )(3
نتائج اختبارات )معامل تضخم التباين( )التباين المسموح به()،معامل االلتواء( لخصائص مواقع التواصل االجتماعي
معامل تضخم التباين
VIF

معامل التباين المسموح به
Tolerance

Skewnessمعامل االلتواء

0.311
.6980
1.432
الوظائفي
0.373
.6890
1.461
القابلية
0.265
.7140
1.401
الكفاءة
0.420
.6550
1.527
المعولية
0.322
.6280
1.592
واجھة المستفيد
.356
.632
1.645
اإلبحار
.321
.672
1.335
المحتوى
فھذا ) (0.05اقل من ) (Toleranceإذا تجاوزت ) (10وقيمة )(VIFوتشير قاعدة القرار إلى أن قيمة
عال وتداخل خطي بين المتغيرات المستقلة ،وإذا بلغت قيمة معامل
يعني أن ھناك مشكلة حقيقية تتعلق بوجود ارتباط ٍ
 (1) (2009) ،(Hair etفأكثر فھذا يعني أن البيانات ال تتوزع توزيعا ً طبيعيا ً )الخطيب(Skewness،االلتواء
أعاله يظھر أن ) (3وبالنظر للنتائج المتحصل عليھا في الجدول رقم )al.,1988)،(Kleinbaum et al.,1988
وقيم االلتواء اقل من)(0.05) ، (1جميع قيم معامل التضخم كانت اقل من) (10وقيم التباين المسموح به اكبر من
وعلى ھذا األساس يمكن القول أن الشروط المطلوبة قد استوفيت.
اختبار عالقات األثر:
يھدف ھذا الجزء من الدراسة إلى اختبار فرضية الدراسة الرئيسة األولى وفرضياتھا الفرعية الثالث
خصائص المواقع التواصل االجتماعي في ) (α≤0.05والتي تنص على:اليوجد اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى
القيم المختلفة.
الختبار ھذه الفرضية تم استخدام أسلوب تحليل االنحدار المتعدد في اختبار ھذه الفرضية وفرضياتھا
من أسئلة الدراسة .وقد كانت نتائج اختبار ھذه الفرضية )(3الفرعية وھو ما يمثل محاولة اإلجابة على التساؤل رقم
كاآلتي:
 -1اثر خصائص مواقع التواصل االجتماعي في القيم االجتماعية لدى الشباب في المجتمع األردني.
يتعلق ھذا الجزء من الدراسة باختبار الفرضية الفرعية األولى من الفرضية الرئيسة األولى والتي
لمواقع التواصل االجتماعي بأبعادھا)الوظائفية ,القابلية(α≤0.05) ,تنص:اليوجد اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى
في القيم االجتماعية).الكفاءة ,المعولية ,واجھة المستفيد,اإلبحار,المحتوى
أدناه نتائج ھذا االختبار(4).ويبين الجدول
)(4جدول
نتائج اختباراالنحدار المتعدد ألثر خصائص مواقع التواصل االجتماعي )الوظائفية ,القابلية ,الكفاءة ,المعولية ,واجھة
المستفيد,اإلبحار ,المحتوى( في القيم االجتماعية لدى افراد العينة
المتغير المستقل:
)(Tقيمة
Betaقيمة
مستوى الداللة
خصائص مواقع التواصل االجتماعي
.021
2.324
.123
الوظائفية
.578
.557
.038
القابلية
الكفاءة

.123

2.417

.016

المعولية

-.016

-.306

.759
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واجه المستفيد

.006

.114

.909

اإلبحار

.057

.766

.444

المحتوى

.394

7.900

.000

)(R2قيمة
)(Fقيمة
مستوى الداللة
* Sig ≤ 0,05
يشير الجدول رقم ) (4أعالھإلى إن مواقع التواصل االجتماعي بخصائصه المختلفة تمارس أثراً معنويا ً
) (0.05وھي قيمة معنوية عند≥) (22.073المحسوبة والبالغة )(Fفي القيم االجتماعية وذلك يظھر من خالل قيمة
وھو ما يشير أيضا ً إلى معنوية األنموذج.
من ) (%27.7%إلى إن خصائص مواقع التواصل االجتماعي تفسر ما نسبته ) (27.7والبالغة )(R2وتدل قيمة
تعود إلى متغيرات أخرى لم تدخل في األنموذج(72.3%).التغيرات الحاصلة في االستجابة في حين إن
وتشير نتائج التحليل الجزئي أن أكثر خصائص مواقع التواصل االجتماعي إسھاما ً في التأثير على القيم
وھي قيم معنوية عند مستوى ) T) .394 beta) ،(7.900 tو Betaاالجتماعيةھو بعد المحتوى من خالل قيم
) (t 2.324و) (2.417t ) (.123betaو) T) beta .123و  (Betaتاله كل من الكفاءة والوظائفية وبقيم ≥(0.05
(0.05).على التوالي وھي قيم معنوية عند مستوى ≥
في حين لم تسجل بقية خصائص مواقع التواصل االجتماعي إسھاما ً معنويا ً في التأثير ،إن نتائج االختبار
سابقة الذكر تشير إلى أن األثر الواضح في الجدول أعاله لخصائص المواقع االجتماعية على القيم االجتماعية لدى
الشباب في المجتمع األردني والذي يبلغ مقداره ) (%29ھي نسبة منطقية حيث أن شريحة الشباب ھم أكثر عرضة
لھذا التأثير فھم يرفضون كل ما ھو تقليدي ويسعون وراء كلما ھو جديد.
ويعتقد الباحثين بان اسھام خصائص مواقع التواصل االجتماعي في التاثير على القيم االجتماعية قد يعود لألسباب
التالية:
 أن الشباب أكثر الفئات االجتماعية استخداما لتلك المواقع ھروبا من مشقات الروتين اليومي وأعباء الحياة وللتنفيسالعاطفي أو للمنفعة أولإلشباع المعرفي والوجداني خاصة في ظل زيادة األوقات التي يقضيھا في استخدام تلك المواقع
وبھذا فھم أكثر عرضة لتأثيرھا
كذلك يتبين من الجدول رقم ) (4بان خاصية المحتوى للمواقع االجتماعية تمارس دورا في أثرھا على القيم
االجتماعية لدى الشباب ويعتقد الباحثين أن سبب ذلك يعود إلى:
 أن المحتوى ال يخلو وھو مشحون بقيم مختلفة مما يزيد من إزالة بعض القيم الموجودة لدى الشباب وتثبيت قيم جديدةمحلھا
 أن متغيرات المحتوى له قدرة على استمالة الشباب وإقناعھم لتنوعھا وشموليتھا لكافة المواضيع من حيث المضامينوالتقنيات العالية وتراكم مصادر المعلومات والبيانات وسھولة الوصول إليھا وقدرتھا على تلبية رغباتھم واحتياجاتھم
 تتميز المعلومات المتوفرة في المواقع بالحداثة والدقة وتقديم مادة خالية من األخطاء اللغوية وتتمتع بدرجة عالية منالموثوقية والشموليةمما يزيد من اثر تلك المواقع على القيم االجتماعية لدى الشباب في المجتمع األردني
وبنا ًء على ما تقدم وتأسيسا ً عليه ،ترفض الفرضية العدمية الفرعية األولى ونقبل الفرضية البديلة
لخصائص مواقع التواصل االجتماعي )α≥(0.05التالية بديالً عنھا :يوجد أثر ذا داللة إحصائية عند مستوى
)الوظائفية ,القابلية ,الكفاءة ,المعولية ,واجھة المستفيد,اإلبحار,المحتوى( في القيم االجتماعية لدى الشباب في المجتمع
االردني وان المحتوى اكثر الخصائص تأثيرا في القيم االجتماعية.
 -2اثر خصائص مواقع التواصل االجتماعي في القيم الدينية لدى الشباب في المجتمع األردني
يتعلق ھذا الجزء من الدراسة باختبار الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسة األولى والتي
( لوسائل التواصل االجتماعي بأبعادھا )الوظائفية ,القابلية(α≤0.05 ,تنص:اليوجد اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى
الكفاءة ,المعولية ,واجھة المستفيد,اإلبحار,المحتوى( في القيم الدينية.
ويبين الجدول) (5نتائج ھذا االختبار.
.277
22.073
*0.000
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جدول )(5
نتائج اختباراالنحدار المتعدد ألثر خصائص مواقع التواصل االجتماعي في القيم الدينية لدى الشباب في المجتمع
االردني
المتغير المستقل :
خصائص مواقع التواصل االجتماعي

Betaقيمة

)(Tقيمة

مستوى الداللة

الوظائفية
القابلية

.196
-.188

3.465
-2.568

.001
.011

الكفاءة

.042

.763

.446

المعولية

.026

.459

.647

واجھة المستفيد

.072

1.263

.207

اإلبحار

.217

2.712

.007

المحتوى

.194

3.625

.000

(R2قيمة )
(Fقيمة )
مستوى الداللة
* Sig ≤ 0,05
يشير الجدول رقم ) (5أعاله إلى إن مواقع التواصل االجتماعي بخصائصھا المختلفة تمارس أثراً معنويا ً
وھو ما ) (0.05وھي قيمة معنوية عند≥) (11.883المحسوبة والبالغة )(Fفي القيم الدينية وذلك يظھرمنخالل قيمة
يشير أيضا ً إلى معنوية األنموذج.
من التغيرات ) (%16.5%إلى إن مواقع التواصل االجتماعي تفسر ما نسبته ) (16.5والبالغة )(R2وتدل قيمة
 (%تعود إلى متغيرات أخرى لم تدخل في األنموذج (83.5.الحاصلة في االستجابة في حين إن
وتشير نتائج التحليل الجزئي أن أكثر خصائص مواقع التواصل االجتماعي إسھاما ً في التأثير على القيم
وھي قيم معنوية عند مستوى )  T (.194beta ) ،(3.625 tو Betaالدينية ھو بعد المحتوى من خالل قيم
) (t 2.712و ) (3.465t ) (.196betaو) T) beta .196و  (Betaتاله كل من الوظائفية واإلبحار وبقيم ≥(0.05
(0.05).على التوالي وھي قيم معنوية عند مستوى ≥
في حين لم تسجل بقية خصائص مواقع التواصل االجتماعي إسھاما ً معنويا ً في التأثير.
إن نتائج االختبار سابقة الذكر تشير إلى أن ھناك اثر لخصائص المواقع االجتماعية على القيم الدينية لدى
الشباب في المجتمع األردني يبلغ مقداره ) (%1.8وھذا األثر يؤكد بان ھناك عالقة ذات داللة إحصائية بين المواقع
االجتماعية والقيم الدينية لدى الشباب في المجتمع األردني ويعتقد الباحثين أن ذلك يعود إلى ما يلي:
شعور الشباب الذين يتميزون بالقوة والقدرة باإلقصاء والتھميش وانتشارالبطالة وانعدام الفرص االقتصادية وضعف
نظم الرعاية االجتماعية التي توفرھا الدولة لھم مما تدفعھم للجوء ألطراف بديلة عبر تلك المواقع.
تضاؤل دور ورقابة مؤسسة العلماء والمسجد حيث أصبحت القيم الدينية شأنا فرديا للشاب يناقشھا مع أفراد ينتمون
إلى مذاھب دينية إسالمية مختلفة أو مناقشتھا مع أفراد من توجھات دينية أخرى مما يولد اثر بشكل عام لتلك المواقع
على القيم الدينية
كما يتبين من الجدول رقم ) (4أن لمحتوى مواقع التواصل االجتماعي األثراألكبر على قيم الشباب الدينية
وذلك يعود حسب اعتقاد الباحثين إلى ما يلي:
ضعف أو ندرة المحتويات عبر المواقع االجتماعية الصادرة عن مؤسسة العلماء والمساجد التابعين لوزارة األوقاف
والتي تؤكد وترسخ القيم الدينية لدى الشباب في المجتمع األردني
إن المعلومات الدينية المتوفرة في المواقع االجتماعية تتميز بالحداثة والدقة وخالية من األخطاء اللغوية والدينية وان
مصادر المعلومات الدينية فيھا مصادر تتميز بالموثوقية والشمولية حسب االعتقاد الراسخ عند شريحة الشباب.
.165
11.883
*0.000

-

-

182

Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 7(3), pp.172-186

وبنا ًء على ما تقدم وتأسيسا ً عليه ،ترفض الفرضية العدمية الفرعية الثانية ونقبل الفرضية البديلة
لمواقع التواصل االجتماعي بأبعادھا )α) ≥0.05التالية بديالً عنھا :يوجد أثر ذا داللة إحصائية عند مستوى
)الوظائفية ,القابلية ,الكفاءة ,المعولية ,واجھة المستفيد,اإلبحار ,المحتوى( في القيم الدينية لدى الشباب في المجتمع
األردني.وان المحتوى اكثر الخصائص تأثيرا في القيم الدينية.
 -3اثر وسائل التواصل االجتماعي في القيم السياسية لدى الشباب في المجتمع األردني
يتعلق ھذا الجزء من الدراسة باختبار الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسة األولى والتي تنص
لمواقع التواصل االجتماعي بأبعادھا )الوظائفية ,القابلية:(α ≤ 0.05) ,اليوجد اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى
الكفاءة ,المعولية ,واجھة المستفيد,اإلبحار ,المحتوى( في القيم السياسية.
ويبين الجدول) (6نتائج ھذا االختبار.
جدول )(6
نتائج اختباراالنحدار المتعدد ألثر مواقع التواصل االجتماعي في القيم السياسية لدى الشباب في المجتمع االردني
المتغير المستقل:
خصائص مواقع التواصل االجتماعي

Betaقيمة

)(Tقيمة

مستوى الداللة

الوظائفية
القابلية

-.025
-.087

-.428
-1.125

.669
.261

الكفاءة

.130

2.274

.024

المعولية

-.001

-.020

.984

واجھة المستفيد

.082

1.361

.174

اإلبحار

.215

2.555

.011

المحتوى

.132

2.350

.019

)(R2قيمة
)(Fقيمة
مستوى الداللة
* Sig ≤ 0,05
يشير الجدول رقم ) (6أعاله إلى إن مواقع التواصل االجتماعي بخصائصه المختلفة تمارس أثراً معنويا ً
وھو ) (0.05وھي قيمة معنوية عند≥) (5.583المحسوبة والبالغة )(Fفي القيم السياسية وذلك يظھر من خالل قيمة
ما يشير أيضا ً إلى معنوية األنموذج.
) (%7.7%إلى إن خصائص مواقع التواصل االجتماعي تفسر ما نسبته ) (7.7والبالغة )(R2وتدل قيمة
تعود إلى متغيرات أخرى لم تدخل في األنموذج(92.3%).من التغيرات الحاصلة في االستجابة في حين إن
وتشير نتائج التحليل الجزئي أن أكثر خصائص مواقع التواصل االجتماعي إسھاما ً في التأثير على القيم
وھي قيم معنوية عند مستوى )  T) .215beta ) ،(2.555 tو Betaالسياسية ھو بعد اإلبحار من خالل قيم
) (t 2.274و ) (2.350t ) (.130betaو) T) beta .132و  (Betaتاله كل من المحتوى والكفاءة وبقيم≥(0.05
(0.05).على التوالي وھي قيم معنوية عند مستوى ≥
في حين لم تسجل بقية خصائص وسائل التواصل االجتماعي إسھاما ً معنويا ً في التأثير.
إن نتائج االختبار سابقة الذكر تشير إلى أن ھناك اثر لخصائص مواقع التواصل االجتماعي على القيم
السياسية لدى الشباب في المجتمع األردني يبلغ مقداره )(%9.4وھذا األثر يؤكد بان ھناك عالقة ذات داللة إحصائية
بين المواقع االجتماعية والقيم السياسية لدى الشباب في المجتمع األردني وتعتقد الباحثة أن ذلك يعود إلى ما يلي:
ضعف وتضاؤل دور مؤسسات التنشئة السياسية وتالشي مؤسسات السلطة التقليدية كاألحزاب والنقابات العمالية التي
جسدت ھويات الكثيرمن الناس ووالاءاتھم ومشاركتھم السياسي وغياب التركيز على الشباب في برامج تلك
.077
5.583
*0.000

-
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المؤسسات مما أدى إلى اثر مواقع التواصل االجتماعي بشكل عام على القيم السياسية لدى الشباب في المجتمع
األردني
كما يتبين من الجدول رقم ) (6أن لإلبحار في مواقع التواصل االجتماعي األثر األكبر على قيم الشباب
السياسية وذلك يعود حسب اعتقاد الباحثين إلى ما تتميز به المواقع االجتماعية بتوافر خبرات شاملة وأنھا تساعد على
الوصول إلى الصفحات السياسية المطلوبة من قبل الشباب بسھولة وان للمواقع االجتماعية روابط فرعية وإمكانية
لتصفح مواقع سياسية أخرى.
وبنا ًء على ما تقدم وتأسيسا ً عليه ،ترفض الفرضية العدمية الفرعية الثالثة ونقبل الفرضية البديلة
لمواقع التواصل االجتماعي بأبعادھا )α ≥ (0.05التالية بديالً عنھا  :يوجد أثر ذا داللة إحصائية عند مستوى
)الوظائفية ,القابلية ,الكفاءة ,المعولية ,واجھة المستفيد,اإلبحار ,المحتوى( في القيم السياسية لدى الشباب في المجتمع
األردني.وان االبحار اكثر الخصائص تأثيرا في القيم السياسية.

-1
-2
-3
-4
-5

-1
-

-2

-3
-4

-5

-6

النتائج:
توصلت الدراسة الى النتائج التالية:
تعتبر الوظائفية اكثر خصائص مواقع التواصل االجتماعية اھمية ،والقابلية تعتبر من ادنى الخصائص من حيث
االھمية حسب وجھة نظر الشباب في المجتمع االردني.
تعتبر القيم االجتماعية من اعلى مستويات القيم المختلفة لدى الشباب في المجتمع االردني ويليھا القيم الدينية ،وتعتبر
القيم السياسية من ادنى المستويات لديھم.
ان لخصائص مواقع التواصل االجتماعي تأثيرا في القيم االجتماعية لدى الشباب في المجتمع االردني ،وان المحتوى
اكثر ھذه الخصائص تأثيرا.
ان لخصائص مواقع التواصل االجتماعي تأثيرا في القيم الدينية لدى الشباب في المجتمع االردني ،وان المحتوى اكثر
ھذه الخصائص تأثيرا .
ان لخصائص مواقع التواصل االجتماعي تأثيرا في القيم السياسية لدى الشباب في المجتمع االردني ،وان االبحار
اكثر ھذه الخصائص تأثيرا.
التوصيات:
على ضوء نتائج الدراسة توصي الدراسة بما يلي:
دعوة مؤسسات المجتمع المدني للقيام بأدوارھا تجاه التصدي لمخاطر مواقع التواصل االجتماعي وتوعية الطلبة بتلك
المخاطر وعلى النحو التالي:
نشر الوعي لتوعية الشباب حول أخطار وتھديدات اآلثار السلبية لمواقع التواصل االجتماعي على المنظومة القيمة،
والتي تحافظ وتعمل على تماسك النسيج االجتماعي للمجتمع ،حيث ليس المھم إعداد الشباب وتأھيلھم للتعامل مع
تقنيات الحاسوب وتطبيقاته وحسب ،بل األھم من ذلك ،توعيتھم بتلك األخطار والتھديدات الناجمة عن االستخدام
باإلضافةإلى تعريفھم باآلثار االيجابية.
عقد دورات تدريبية تھدف إلى تطوير مھارات الشباب وقدراتھم في توظيف مواقع التواصل االجتماعي في خدمة
قضاياھم وقضايا المجتمع.
استثمار مواقع التواصل االجتماعي في تنمية القيم لدى شريحة الشباب في المجتمع األردني ،من خالل إنشاء
الصفحات والحسابات على تلك المواقع في إطار تربوي منظم.
دعوة األنظمة التعليمية لغرس الوعي الديني ومبادئ المواطنة وقيم التضامن االجتماعي والقبول لألخر والتركيز على
المھارات التحليلية الضرورية والتفكير النقدي
دعوة الدولة لمراجعة قوانينھا وإصدار قوانين عصرية تحكم التعامل مع الشبكة العنكبوتية )االنترنت( وتطبيقاتھا
المتمثلة بمواقع التواصل االجتماعي ,كذلك مراجعة تشريعاتھا بما يكفل تفعيل المؤسسات ذات الصلة في نشر الوعي
بمخاطر تلك الوسائل ،ليس فقط على القيم السياسية ولكن على النسق القيمي كامال.
العمل على إيجاد إعالم قيمي في ظل اإلعالم الجديد لمواجھة أبعاد تلك الشبكات وأثرھا في النسق القيمي للمجتمع
حامال للقيم التي تدفع المجتمع قدما ،على ان يكون الشباب احد ركائزه الرئيسية.
دعوة المؤسسات الدينية الرسمية وغير الرسمية بعقد دورات توعية عن أخطار تلك الوسائل االتصالية الحديثة في
جميع محافظات المملكة وبما يعزز أواصر الثقة بين الشباب وبين تلك المؤسسات وبما يجنبھم ويحميھم من الوقوع
فريسة األفكار الخبيثة التي تتستر بغطاء ديننا الحنيف والعمل على إنتاج خطاب ديني منفتح ومحاربة الفكر بالفكر.
ضرورة توعية الشباب بحقوقھم وواجباتھم وخاصة في المجال السياسي والسعي نحو تطوير التشريعات التي تضمن
ممارسة الشباب لحقوقھم السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية التي كفلھا الدستور األردني ،والمواثيق الحقوقية
اإلنسانية الدولية؛
أھمية تقديم برامج إعالمية تشجع الشباب على ضرورة المشاركة السياسية وتنمي لديھم قيم الوالء واالنتماء للوطن.
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 -7أھمية دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة من خالل ترشيح قيادات شابة
ودعمھا وإعداد وتدريب الكوادر الشابة ورفع وتعزيز مستوى وعيھم بأھمية المشاركة السياسية.
 -8يجب على الجامعات أن ترفع بصورة مستمرة خاﺻة في الوقت الراھن دراسة تأثير شبكات التواﺻل االجتماعي على
األفراد خاﺻة الشباب نتيجة لما تؤثر به على سلوك الشباب وعلى القيم والمفاھيم والثقافة والھوية المحلية.
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