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Abstract 

The study aimed at measuring the vulnerability of Saudi youth to astigmatism, 

and the relation of this exposure to the development of family and social relations, 

as well as the expectations of the exposure of youth to instagram, as well as the types 

of interaction achieved, and the impact of instagram in changing the daily lifestyle 

of young people and its impact on community development. Study on a simple 

random sample of (400) individuals who are exposed to astigmatism as one of the 

social communication channels of the Saudi youth according to the demographic 

characteristics (gender, educational level, age, social status). The study reached an 

important result: D correlation with statistical significance between the degree of use 

of youth Anstjeram social and psychological effects (positive and negative) in social 

and family relationships. 

Keywords: Exposure, Saudi youth, instagram, visual communication channels, 

social and family relations. 
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 ملخص: 
تعرض الشةةةةةلىع ال ةةةةةعرام لوع ةةةةةة اراعر  بومق ه ا ال عرض     دق العومى  الدراسةةةةةق اس مدى   د  هدفت 

لداهمر  ىإلضةةةةىفق اش اااةةةةلىبى  ان تععق  ل تعرض الشةةةةلىع لوع ةةةة اراعر  ل ا  عرا  ال  ىب  األسةةةةراق  ااع  ىبدق 
طلعت    ران تععق   هر  تأثري ااع ةةةة اراع ي تمندري حلي ا دىي الدر دق لدم الشةةةةلىعر  اععلىسةةةةىته بجملت ال   دق ا   عدق

ا عرضةةرل لوع ةة اراع لأند م را  ال راالةة  ااع  ىب  (   راي ممل 044الدراسةةق بجملت بد ق بشةةرابدق   ةةدمق مرا هى  
رالةةةةجملت ت ل الشةةةةلىع ال ةةةةعرام  فعىص لجملدميةةةةىبة الدنرعرافدق  ال ر ر ان ةةةة ر  ال عجملد  ر ال ةةةةلر ا ىلق ااع  ىبدق( 

 عرا بومق ارتلىطدق ذا  االق انميةةةةةةةىبدق  ا ارعق اسةةةةةةة دداع الشةةةةةةةلىع لوع ةةةةةةة اراع  الدراسةةةةةةةق اس ع داق هى ق ه  
 ر ااع  ىبدق  ال   دق  ال جمللدق  اإلجيى دق( ي العومى  ااع  ىبدق  األسراق  اآلثى

 الكلمات المفتاحية:
  العومى  ااع  ىبدق  األسراق رم را  ال راال  انربدق رع  اراعاا رالشلىع ال عرام ر عرضال
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 مقدمة 
انعىالةةةةري تمنرياص ي  ىا    عداي اذ ارالع العىد تعد ىص تع دىص اميةةةةىنله اع اىر سةةةةلى    عري   ا دىيتشةةةةهد 

 ه ةى  ااةى   ا العةداةد  ل اللةىنىا بجملت  ل تل رلرعدى ااتميةةةةةةةةةةةةةةى  ا داىق  ي  عد  هى اةةةةةةةةةةةةةةللق ااع عت  ال  مد 
 ةةةة دد دهى انعجملر ى   انعىرف ال  تعد هى ن ف تت بميةةةةراص عداداص  ل بميةةةةرر ااتميةةةةى   ال  ىب   ا اللشةةةةر  ي  فري

  للل بجملت اجلىعع اآلخر ه ى  خمى ف  ل اآلثىر ال جمللدق ال   دق  ااع  ىبدق  الىعىفدق  األسراق ال  مد حتدثهى 
 رامع ال راالةةةةةةةةةةةة  ااع  ىب  الدرع  ل الرسةةةةةةةةةةةةىب  انه ق ال  تعرع  د ر  هم ي تر دق ال   ر   الةةةةةةةةةةةةتلت مد 

 سةجملرلدى  خم جمل قر   ااي  ل  ا ا  ال مندري ااع  ىب ر ل ى ا ح   يدق ه   الع را  ي ااس  ىاي   ال ةىمم بىاا 
 ل ااةمنى    مى  الشلىع  عميد ت  دق عراعع    رر  ه قر ل ى ت ىهم ه   الع را  ي   ى  ادميدق الشلىع     

رامع  ا رهى  ت له بجمل ى  ااع  ى   أيدق ه   ان ر ح  حت   ان ةةلرلدق ااع  ىبدق  األسةةراق  الرط دق  ااب داا  ىل ا ر
 ي ال   دق ا   عدق 

 ل  ندث    اى  تل رلرعدى ااتميةةةةةىا    لىرهى اةةةةةعلدقر  اإلع عت برب ااع  ىب  ال راالةةةةة   رامع  تعد
 ر ال دس   اإلطوق بجملت  رغم  ل ه   انرامع  عشةةةةةةةةةلت ي األسةةةةةةةةةى  لجمل راالةةةةةةةةة  ااع  ىب   ا األفراار   اةةةةةةةةةهرهى

  Instgram ظهر عر  عداد  ل ه   الع را  مس   ىاع  اراع   ال رترير
 اإلع  اراع لدس  را  رمع لجمل راال   ل خو  الميرر  انعىطع؛    هر  شر   جتىرم  اس ى ىرم  ل خو  

ل د ا برض ان  اى   ال  ةةةةرا  اى  ال عرا؛ مى؛ اا  ل سةةةةر  اسةةةة ددا ه عع    ه عم   ل  شةةةةىل   رامع ال راالةةةة 
الل هر  خمرهى بجملت األسةةري  رعه ال تدادر    رت تجملا اندىطر  غدىع الرمى ق ال اتدقر  بدع الشةةعرر  ىن ةةل لدق لد  
 عض ان ةةةةةة دد ار اضةةةةةةىفق اس غدىع الرمى ق األسةةةةةةراقر  غدىع الرمى ق  ل  الةةةةةةررهى سةةةةةةىهم  شةةةةةةل  فىب  اس اخر  

ر سةةةةجمللىص ق  ان ةةةة راى  ال لراق  الىعىفدق  ند األا دق  األخومدقر ل ى اثاجل دع اس ه ا العىد ا ل  رابىي لجمل لى  الع را
 بجمل  ااراق ااع  ىبدق  ال ا ي األسرم  ااع  ىب ر  بجملت ااراق الرط دق  انراط ق 

  ل عىندق  خر  فإل ااع ةةة اراع له مسى   دمته بل غري   ل  رامع ال راالةةة  األخر ر ل ةةةربق اع شةةةىر   لىري 
بجملدهر  اسةةةةةة  رار ال راالةةةةةة   ا   ةةةةةة دد ده بجمل   دم األر ع  العشةةةةةةرال سةةةةةةىبقر ل ى ا ةةةةةةىهم ي سةةةةةةربق تلىا  اإلملى  

انعجملر ى ر  األخلىرر  تلرال الميةةةةةةدامى   ال عىرفر  تلىا  اآلرا   األفلىر   عرفق ثعىفى  الشةةةةةةعرعر  انشةةةةةةىهري  ل 
ى  ل انعجملر ى  اام ميىااق  ال دىندق  األا دق  غريهالشدميدى  ااع  ىبدقر  ال َّعرف بجملت لىري  ل اجلراعع الىعىفدق   

 الميةةةرر  انراا اند جمل ق ال  ج ىعرل الدهىر ل ى تعرع  عض  الشةةةرلى   ل خوله  ىل  ةةةةرا   اإلبول ب ى ا رفر لداهى 
ىار ميةةة ل فرص ب  ر  ال  ةةةرا  ن  اى ىر  ي الدبىاق  اإلبول؛     عه الةةةىر  را ق لجمل  ةةةرا  ال اىرم   ميةةةدر  ل  

 الدخ  ال راعر ل ى له ا ر فىب  ي ت عد  األب ى  ال مربدق  ااع  ىبدق ان ددي لجمل ا  ع  د ر  سهرلق 
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ف   ال ةةةةةةةةةةةةى   لىعت  نرا  ال ى  غري  عجملر ق؛    سةةةةةةةةةةةةراق ند بل  مرع ال ى  امر   ى الدرع فل  نرلى م 
فد ى هر بجملده     لىاري برب ن ى هر لدلىه  المنري سةل ى م فه   عر فق  بجمل دق؛ فل  فرا  ل  فراا األسةري اميرر  ارس

بجملت تجملا اإلضةةةةةةىفى   ل  شةةةةةةىل   خوفى  ت شةةةةةةأ عرا  تجملا   ل نى ر ند الةةةةةةىر ال ى  ي نى  ارثت اى نى ترتع
  انلىهىي  ال  ى   ي عشر الميررر فه   خمر انشىل  خىالق بجملت األسري 

ر      هر  ال  متى  الرنو   الماىرا   ان ىسةةةلى  ان ةة ددع لسع ةة اراعر جرص بجملت برض الةةةرر  ا ىالةةق 
األنداث ال  تعع   ى ه    للعض األمىرع  األالةةدمى   الم و   انعىرفر  مد تلرل تجملا الميةةةرر انحةةىفق غري   ىسةةةلق 
 ي ل مل   عهق عظر اللعضر     هنى اع هى   ميةةةرالةةةدق المنرير    األبظم  ل ذلا المنريي  ال  ىفس  ا األسةةةر خىالةةةق 

ان ىسةةةةلى   ال ةةةة ر  الرنو ر ل اد اللعض احةةةةد؛ الةةةةرراص ا متى  ا عدعق  الرامع  ا  ةةةةلهى الدهر لدأ   ل اعجمل  بجملدهى 
 لدىل ذلار ل  شةةةةةةةةةةةع انعىر  اللو دق ال  مد ت تر  اس ااةةةةةةةةةةة لىلى   امعدق  ممدعق رنم  بومى   تراالةةةةةةةةةةة ر ل أ  

    ىبج سجمللدق بجملت اجل دع 
 ل  ند الع را  ال  تعرع  د ر  هم ي تر دق الشةةةلىع  ال ةةةىمم سةةةجملرلدى   بىاا   مد  الةةةل  ااع ةةة اراع 

الةتدتق   ااي  ه ق  ل اا ا  ال مندري ااع  ىب ر     ر ح ان ةلرلدق ااع  ىبدق  ااب داا  ىل ا   حت   ان لرلدق 
م ااع  ىبدق  األسراقر ت  دق بومى ي ا دىير  مد ت له ال  رارل أليدق ااع  اراع  ا ر  ي الع  ادميدق الشلىع   

ممى الثر ي سةةةةةةةةةةجملرلدى م   حلى  اةةةةةةةةةةدميةةةةةةةةةةدى مر  ىإلضةةةةةةةةةةىفق اش ابداا الشةةةةةةةةةةةلىع  ل خو  غر   ت  دق العدم  انعىاري 
 ااع  ىبدق  األسراق ي ع رسهم 

 مشكلة الدراسةأوال:
 خو   ل  ذلا ر(1 ا   ع اىي محى الشلىع  شةىرلق ت  دق ي  ه صى ا رصا ااع  ىب  ال راالة   رامع تجملعع

 الةةةجملع ي تعع ال  ا   ع محةةةىاى مى ا ل رل ه   انرامع بجملت مم خىالةةةق الةةة تى   إعشةةةى  الشةةةلى دق ا  ربى  مدىع
 بجملت ال لدم ا م ا ا . الحةةةةمني  ان ىالةةةةري ال راالةةةة   هىرا   ىسةةةة دداع  الدفى  ب هى عشةةةةرهى بجملت فدع جملرا اه  ى ى م

 .تأخر     ا   ع تعدع ي ا ىمسق انرنجملق  ىب لىرهىالشلىع   رنجملق
  ع تمااد اسةةة دداع ااع ةةة اراع  ا  فراا ا   ع  لىالةةةق الشةةةلىعر فعد االةةةلتت ه   الع ىي  سةةةدجملق ضةةةر راق 
  جملت ق لجمل راالةةةةةةةةةةة   د هم  ىب لىرهى  سةةةةةةةةةةةدجملق اتميةةةةةةةةةةةىلدق مىب ق الد ذا ىر فد لل  ل حت      سةةةةةةةةةةةىب  اإلبوع ال عجملدداق 

 ى    عهى  ال ع
ااع  ىب ر  عدري  ال راالةةةة   رامع ت ى لت ا ر  ال   األع لدق(2 العر دق ال ةةةةى عق الدراسةةةةى  ع ىبج بجملت    ى ص 

 الشلىع  العومى  ااع  ىبدق  األسراق لد  تعمام  ت  دق مدم الدراسى  اإلبو دق ا ىالق  ىاع  اراع  ا ر  ي
                                                           

  141 ص رع 6442 ر 1  رلجملل ىع  العى ق اادلق انميراق ر األسري  ل لق العىهرير ا   ع  محىاى ا جملرا ر اإلبوع  ىع (1 
  334  رص  6442العريبر  ال لر اار العىهرير   رالعجمل   اللت  الد  ر  برم  محد بجمل  الدال خربم(2 
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نلل تعرض الشةةةةلىع ال ةةةةعرام لوع ةةةة اراعر  بومق ه ا  اس  م  د  شةةةةلجملق الدراسةةةةق    الةةةةدىغق متفعد 
ال عرض     دق العومى  األسةةةةةةةةةةراق  ااع  ىبدق لداهمر  ىإلضةةةةةةةةةةىفق اش اااةةةةةةةةةةلىبى  ان تععق  ل تعرض الشةةةةةةةةةةلىع 
لوع ةةةةةةةةةةةةةة اراعر  لة ا  عرا  ال  ةىبة  ان تععةق   هر  تأثري ااع ةةةةةةةةةةةةةة اراع ي تمندري حلي ا دىي الدر دق لدم الشةةةةةةةةةةةةةةلىعر 

   ىته بجملت ال   دق ا   عدق اععلىس
  يدق الدراسق 

رالةةد   عرفق  لىر م را  ال راالةة  ااع  ىب  تأثرياص لد  الشةةلىع ال ةةعرامر  بومق ااع ةة اراع  عحةةىاى ال   دق  -1
 ان  دا قر   ثىر  بجملت الشلىع 

 ر   لىىفق ااه  ىع ي تا رات  عشةةةةةةةةةةةةمق الشةةةةةةةةةةةةلىع برب ااع ةةةةةةةةةةةة اراع  ا ر  ي اثىري محةةةةةةةةةةةةىاى ال   دق ا   عدق ذا   -6
 اان دىعى  ال  اعى    هى الشلىع 

 ت ةجملدي الحر  بجملت  مااى اس دداع ااع  اراع لد  الشلىع ال عرام ا ل غري   ل م را  ال راال  ااع  ىب   -3
اراسةةةةةةةق تأثري ااع ةةةةةةةة اراع لأند م را  ال راالةةةةةةةة  انربدق ي ت  دق العومى  ااع  ىبدق  األسةةةةةةةةراق لد  الشةةةةةةةةلىع  -0

 ل عرام ا
 ال جمللدق( ان تلق بجملت اس دداع الشلىع ال عرام لوع  اراع   –مدى  األثىر ااع  ىبدق  اإلجيى دق  -5
 لد دق ترظد؛ ااع  اراع  ا ر  ي تمندري حلي ا دىي الدر دق لد  الشلىع ال عرام  -2
 ل عرام تعددم  عرا  ال  ىب  ال  نلل حتعدعهى  ل خو  اس دداع ااع  اراع بجملت الشلىع ا -1

 أهداف الدراسة:
ال عرف بجملت األسةةةةةةةلىع ال  تدفع انلترثرل اش ال عرض بجملت ااع ةةةةةةة اراع لأند م را  ال راالةةةةةةة  ااع  ىب   (1

  بوم ه     دق العومى  ااع  ىبدق  األسراق 
  ال عرف بجملت طلدعق العومى  ااع  ىبدق برب ااع  اراعر  بوم هى مب منريا   ال ر ر ال عجملدمر  ال ل( (6
 اللش؛ بل األثىر ال   دق  ااجيى دق  ال جمللدق( لوع  اراع بجملت العومى  ااع  ىبدق  ااسراق  (3
  عرفق ارعق الىعق ي انعجملر ى  ال  اعد هى ااع  اراع   ثرهى بجملت ت  دق العومى  ااع  ىبدق  األسراق  (0
ري ااع ةةةةةةةة اراع هى  ل ان منريا    ا تأثحتداد تأثري بدا  ل ان منريا  الرسةةةةةةةدمق لىل ر ر ال عجملدمر ال ةةةةةةةةلر  غري  (5

 بجملت ت  دق العومى  ااع  ىبدق  األسراق 
الرالةةةةر  اش ع ىبج الىدق  تملدعى  لجمل  ةةةةىيق ي ا ر ااع ةةةة اراع لأند م را  ال راالةةةة  ااع  ىب  ي ت  دق  (6

 العومى  ااع  ىبدق  األسراق 
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 اإلطار النظري للدراسة:
 العام:أواًل: نظريـة المجال 

تعد عظراق ا ى  العىع  ل ال ظراى  ال  نى لت اراسةةةةةةةق سةةةةةةةجملر  ال را ان جملع   بوم ه  ى   عر خىالةةةةةةةةق  عد  ل   
  (3  اللتت العومق  ا ا   ع اند   ا دىي العى ق  رضربى ربد دى لجمل  ىمشق ي العداد  ل ال دميميى 

رل لدس  ل الحر رم ال راعد ي  لىل  عر ف    ممدمر فهر  لاعرف ا ى  العىع  أعه    ع اف اض     خدىش   
 ل   ربق  ل األفراا ام مسى   شةةةة لق جت عهم  ع  عحةةةةهم لا هرر  اندر فهر اربت اآلرا   ااجتىهى   ل خو  

ى ى   اشةةةةةةةةةةري   هرع ا ى  العىع اس ل ش  ل ال عىني ان  رح  ا  بحةةةةةةةةةةى  اىبق  شةةةةةةةةةةأل اه  ىر (4 ال ةةةةةةةةةةجملرلدى   ا رار
انشةةةةةة لقر    لا اعد  ند ا ىا  ي ا دىي ااع  ىبدق ند  نلل لأفراا  ل ا راالةةةةةةجملرا  عى لد ىمشةةةةةةرا الراق محةةةةةةىاى 

 .(5    عهمر  ذلا لجملرالر  اس ا لم انش  
أثرياص للرياص ي تةة تللةةد عظراةةق ا ةةى  العةةىع بجملت  لَّ  سةةةةةةةةةةةةةةةىبةة  اإلبوع اإللل  عدةةق تجمل  نةةىلةةق  ل اجلةةد   ا اجل هرر ت د  

العحةةةةةةةةةىاى العى ق  تلثر بجملت ال دلق  ال دلق ا ىل ق  اجل هررر ل ى اهنى ت ةةةةةةةةةىبد بجمل  بم  انراط ا بل غريهم  ل اللشةةةةةةةةةر  ل 
  (6 خو  م را  ال راال  ااع  ىب 

اإلع عت ي  ى مد سةةىيت الىرري ااتميةةىلدق اللرب   ال ل رلرعدى اجلدادي لرسةةىب  اإلبوع اإللل  عدق  بجملت ر سةةه  
  ىللت  ي الدراسةةةةةى   األالىث ال  ت ى لت عظراق ا ى  العىعر ر (7 ظهرر فحةةةةةى  بىع اع  ىب  عداد ثحةةةةةع نىىلدق

تلا  هنى   م مب هرع ال  ىب  برب  سةةةةىب  ااتميةةةةى   ل  ع  ا ميةةةةر  بجملت انعىرف  انعجملر ى  ال   م األفراار  ذلا 
  رار ا ا  ندراق ل شر ا راق ي ال علري بل ر    فراا ا   ع  عددا بل ال جملمق  ال َّى  الع  ىب لىر  ل  سىب  ااتميى   هنى

                                                           
)3 Seyla Benhabib :Models of Public Space, the Liberal Tradition Miscellaneous Papers, MIT Press, 2008 , 

P 73. 
)4 Michailido, Asimina, " Europeanisation of the electronic Public Sphere: Theory, institutional Culture 

and online reality ", Political Perspectives, ERRU ( Vol. 2, No. 4, 2007) P.54 
)5 G. T. Goodnight, "The Personal, Technical, and Public Spheres of Argument." Journal of the American 

Forensics Association, (No. 227,  2000 ). 
ر انلمتر   عر ا تلراى خحرر اآلثىر ال   دق  ااع  ىبدق اس دداع الشلىع انميرم نرامع الشللى  ااع  ىبدق  اراسق بجملت    دد    رمع ال دس  ر (6  

 .1611، ص6442فرباار  11-15العىهرير عى عق العىهرير لجملدق العجملرع اإلبوعر  رالعجمل   األ    األسري  اإلبوع  حتداى  العمير 
)7 Erpicum, Martin, Grenade, Sophie and Lecomte, Romaine, " Internet and Public Sphere: Tunisian Cyber 

activism, abstract for International Journal of electronic Democracy " At : www.nawaat.org. ( 2-3-2016) 

http://www.mendeley.com/research-papers/social-sciences/miscellaneous/
http://www.nawaat.org/
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  ل ه ةةى فةةىل عظراةةق ا ةةى  العةةىع  بةةىا  طرح تةةأثري اإلبوع اجلةةداةةد  ةةأا اتةةه بجملت ا   ع مبةةى ج جملةةه  ل ثعةةىفةةى     
 مدم  خومدق  اا دقر  اللد ذلا  ى اشةةةةةةةةةةهد  الرامع ااع  ىب  نىلدىص  ل  شةةةةةةةةةةلو  نىاي ت د  الةةةةةةةةةةرراص خم جمل ق  ل 

  (8  األخومدق ند   ح رهنى  ند ىر خىالق اضمراع انعىاري ااع  ىبدق
 : نظريـة الحضور االجتماعينياثا

 د ىفال لري األسةةةةةةىسةةةةةةدق ا   ال ظراق بجملت  لَّ ارعق ال  ىب  ااع  ىب   ا  فراا اجل ىبق  ث ى  ب جملدق ااتميةةةةةةى   تعرع  
 د هم ت رم؛ بجملت ارعق الرعرا    ا حةةةةةةةةةرر ااع  ىب  ألفراا ه   اجل ىبق  اع  ذلا  لَّ ا حةةةةةةةةةرر ااع  ىب  لل  فرا ي 

  (9  اجل ىبق  ع ى  ال راال   ان ى  األطراف اأُلخر  مبد  ت ىب  ه ا الشراا  ال راعد اجل دم(
مدف ال  ىب  (10 ىرهى  سةةةةةةةةدي اتميةةةةةةةةىش  ا األفراا   م ه   ال ظراق  دراسةةةةةةةةق تأثري الرسةةةةةةةةدجملق اإلبو دق  ىب ل  

   مةد فعجملةت هة   ل ظراةةق  يدةق م را  ال راالةةةةةةةةةةةةةةة  ااع  ةىب   ذلةا  ل (11 ااع  ةىب ر  ابم العومةى  ااع  ةةىبدةق
  (13 ر  ىإلضىفق اس ال راعد اجل دم لأفراا  رؤاق ل    ه ى لآلخر(12 خو  ت عد  ا ر ااتميى  المنري ل ظ 

ر ت  دم  درعق (14  فِإلَّ  سةةةىب  اإلبوع ا داىق ترفر ارعى  بىلدق  ل ال رراق ن ةةة دد دهى ت ل  عظراق ا حةةةرر ااع  ىب  
ر  ا تع بجملت ذلا تاىاي ال  ىب  ي ااتميةةةةةةى   ا األفراا (15 نحةةةةةةرر اع  ىب   رت عر  لىالةةةةةةق م را  ال راالةةةةةة  ااع  ىب 

  (16 ى نلل حتداد ارعق ال  ىب   ا ان  دد ا ا   الع را ر   د  تأثرهم مىان  دد ا ا   الع را ر   ل خوا
 

                                                           
ر لرس  األ ري -اراسق  دداعدق-ر ىع ر فت اجل ى ر  ثر اس دداع اللى  ال راال  ااع  ىب  بجملت تشلد  ال    العد   األخوم  لجملشلىع ال عرام(8  

  10ص  ر6413عى عق انجملا بلدالعمامر  رعىا؛  ل بلدالعمام لجملعدم األخومدق
 .202ر ص   رعع سى  عر ا تلراى خحرر (9  

)10 Rourke, Liam, Anderson, Terry, Garrison, D. Randy & Archer, Walter, " Assessing Social Presence in 

Asynchronous Text-based Computer Conference ", Journal of Distance Education,   ) Vol. 14, No. 2, 
2001( p.154. 
)11 Kurzendoefer, Kevin, " Social Presence theory ", At: http: //www.uky. edu / drlane / teams / theory / 

kurzendoerfer.Pdf.2000, ( 2-7-2016 ). 
)12 Social Presence theory, on line at : http://en.wikipedia.org/wiki/social presence ( 2-7-2016 ). 
)13 Tanis, Martin, & Postmes, Tom, " Social Cues & Impression Formation in C.M.C. " , Communication 

Research, ( Vol. 30, No. 6, December 2003) P 677. 
)14 Kali, Mark. & Johnson, Roy, "Feedback Channels: Using Social Presence Theory to Compare voice mail 

to E-mail", Journal of information systems Education. )Vol. 13, No. 4, Winter 2002( P. 296 
)15 Gunawardena C. N. & Zittle F.J., “Social Presence as a Predictor of Satisfaction Within a Computer 

Mediated Conferencing environment ", The American Journal of Distance Education, (Vol. 11, No. 3, 
2002) PP. 121. 
)16 Bracken, C., And Lombard, Matthew, " Social Presence and Children: Praise, Intrinsic Motivation, and 

learning with Computers", Journal of Communication,) Vol. 54, No. 1, March 2004  ( P. 24. 

http://en.wikipedia.org/wiki/social
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 :هافروضو  وتساؤالت الدراسة ثالثا:
 تساؤالت الدراسة: -3
  ى ارعق تعرض الشلىع ال عرام لوع  اراع؟  (3
  ى  عد  اس دداع الشلىع لوع  اراع؟ (1
 ااع  اراع؟ ى بدا ال ىبى  ال  اعحدهى الشلىع ي اس دداع  (1
  ى  سلىع تعرض الشلىع لوع  اراع؟ (4
  ى  مااى اس دداع ااع  اراع لدم بد ق انلترثا؟ (5
 ااع  اراع؟ جععهى ال  ااع  ىبدق ااالىبى  عربدق  ى (6
 ااع  اراع؟  ى ارعق ثعق انلترثا ي (7
  ى  عرا  ال  ىب  ال  جععهى ااع  اراع لد  انلترثا؟ (8
 ااع  اراع ل  ي ا دىي الدر دق لدم انلترثا؟ ى  دم تمندري  (9
 الشلىع ال عرام؟   ى تأثري ااع  اراع ي ت  دق بومى  األسراق  ااع  ىبدق لد  (30
  ى ا ر األسري ي   ىبدي    ىبهى بجملت ااس دداع األ ى  لوع  اراع؟  (33
  ى سجمللدى  اس دداع ااع  اراع لد  الشلىع؟ (31
 فروض الدراسة -1

 ترعد بومق ارتلىطدق ذا  االق انميىبدق  ا ارعق اس دداع لوع  اراع   سلىع اس ددا ه : األولالفرض 
ترعد بومق ارتلىطدق ذا  االق انميةةةةةةةةىبدق  ا ارعق اسةةةةةةةة دداع الشةةةةةةةةلىع لوع ةةةةةةةة اراع  اآلثىر الفرض الثاني: 

 ق ااع  ىبدق  ال   دق  ال جمللدق  اإلجيى دق( ي العومى  ااع  ىبدق  األسرا
ر ت جمل؛ لىىفق اسة دداع الشلىع لوع  اراع  ىخ وف ان منريا  الدنرعرافدق لجمل لترثا  ال لالفرض الثالث: 

 ال ر ر ال عجملدم( 
ترعد بومق ارتلىطدق ذا  االق انميىبدق  ا  مااى اس دداع لوع  اراع ا ل غري   ل م را  الفرض الرابع: 

 ال راال  ااع  ىب    ان منريا  الدنارافدق لجمل لترثا   ال لر ال ر ر ال عجملدم (  
 عرا فر ق ذا  االق انميىبدق  ا لىىفق اس دداع انلترثا لوع  اراع  ااالىبى  الفرض الخامس: 

 ان تععق  ل ذلا  ااع  ىبدق
ترعد بومق ارتلىطدق ذا  االق انميةةةةىبدق  ا لىىفق اسةةةة دداع الشةةةةلىع لوع ةةةة اراع  تأثري  الفرض الســــاد : 
 بجملت العومى  األسراق 
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ترعد بومق ارتلىطدق ذا  االق انميىبدق  ا  سلىع اس دداع الشلىع لوع  اراع   عرا  الفرض السابع: 
 ال  ىب   عه 

 نوع الدراسةرابعا:
ت     ه ا الدراسق اس اللترث الرال دق ال   دف اش ال عرف بجمل  األ الىف الدمدعق لظىهري  عد ق  ل ند  
 ضعهى ا ىشر  العرا   انلثري فدهىر ل ى ال الدراسى  الرال دق ت  هدف  ال؛ األنداث  األادىص  انع عدا  

د جمل قر   ال؛ ااجتىهى   الد افع  ا ىعى   اس ددا ى   سىب   ااجتىهى   العدمر  ل لا  حلى  ال جملر  ان
ر ند  ت  هدف ه   الدراسق ال عرف بجمل  بومق تعرض الشلىع ال عرام لوع  اراع لأند م را  (17 اإلبوع

ن  ىجملق ي بومق اال راال  انربدق ي العومى  ااع  ىبدق  األسراقر فحوص بل اخ لىر العومى   ا ان منريا  اند جمل ق  
 ال عرض  ا ميىبة الدنرعرافدق لجمل لترثا
 وعينتها مجتمع الدارسةسادسا: 

اشةةة      ع الدراسةةةق الشةةةلىع ال ةةةعرام ال م ا عرض لوع ةةة اراع لأند م را  ال راالةةة  ااع  ىب   ل  
 فلىته اند جمل ق 

ل لوع ةةةةةة اراع لأند م را  (   راي ممل ا عرضةةةةةةر 044طلعت الدراسةةةةةةق بجملت بد ق بشةةةةةةرابدق   ةةةةةةدمق مرا هى  
ال راالةةةةة  ااع  ىب   ل الشةةةةةلىع ال ةةةةةعرام  فعىص لجملدميةةةةةىبة الدنرعرافدق  ال ر ر ان ةةةةة ر  ال عجملد  ر ال ةةةةةلر ا ىلق 

 ااع  ىبدق( 
 وآداتهامنهج الدراسةخامسا:

 منهج الدراسة -3
ل  رم؛  عا ا ىلدقر  بت درج ه   الدراسةةق ي اطىر   هج ان ةة  ال م اع  د بجملت جت دع ا عىب ر  اللدىعى  

 ذلا  ل بدا للري  ل ا ىا  ي  مت  عار ل ى اع رب   هج ان ةةةةةة   ل  ع ةةةةةةع ان ىهج العجمل دق  وب ق لجملدراسةةةةةةق 
الرالةةةةة دق الل دق ي  ى  الدراسةةةةةى  اإلبو دق ألعه ا ةةةةة ددع ي اراسةةةةةق الظىهرا     انشةةةةةلو  اللتىدق ي  ضةةةةةعهى 

ظ ىص لجملتميةر  بجملت  دىعى    عجملر ى ر    الةىف الظىهرير  ه  ظىهري تأثري ااع ةة اراع الراهل  ىب لىر  عهداص بجمل دىص   
  (18 بجمل  العومى  ااع  ىبدق  األسراق  ل خو      اهرر  سىب  اإلبوع  هم الشلىع ال عرام

 
 

                                                           
  140ص  ر6442ان جمل  ر   ىهج اللت  اإلبو دقر لعىهرير اار ال لر العريبر ا راهدم بلد اهلل (17 
  345ص  ر6446ال را ر   ىهج اللت  ي العجملرع ااع  ىبدقر العىهرير  ل لق غراعر  الوح  ميم  (18 
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 جمع البيانات: أداة-1
بجملت الةةةةةةةةةةةةةةتد ةق ااسةةةةةةةةةةةةةة لدةىل لأند  سةةةةةةةةةةةةةةىب  اع اللدىعى   انعجملر ى ر  ه   ل  لىر األا ا   ااب  ةىامت 

ان ةةة دد ق ي الدراسةةةى  اندداعدق انملعق بجملت اجل هرر إل لىعدق اع  دىعى    عجملر ى  د الل ي اا لىل ا ميةةةر  
دق  فربدق سةةةةةةة لدىل اش  ى ر ربد ةةةةةةةبجملدهى ا ل اسةةةةةةة مو  اآلرا ر  ال عرف بجملت انرام؛  ااجتىهى    مد مت تع ةةةةةةةدم اا

 يى  مبرنجمل اتعدس اهداف الدراسقر  اإلعى ق بل ت ىؤا ىر  ال تع   ل فر ضهىر   ر ااس لدىل 
 ل تعد  الةةةةدق ااسةةةة لدىل ال م مت  ضةةةةعهر مت ب    ى اجمل   الةةةةدق ا  رم  ل خو   صـــدال االســـتمارة: -

دق تحةةة د هى لوسةةة اى ى  ال  سةةةعت الدراسةةةق اش حتعدعهىر  الميةةة  راععق  سةةةلجملق ااسةةة لدىل  راععق امدعقر لجمل ألد  ل
بجملت  ل انعدى     األااي  اسةةةة  ىري ااسةةةة لدىل(  الظىهرم  هر ال م اعرب بل ات ىق ا ل ا  ا ربا   ان دميةةةةميةةةةا(

 ر  ه ا اللد% 22الةةةةةةةةةةةةةةى ةق فعوص ل تعد  ااةدف  ل  عجملةهر هة ا   جملق  عةى ة  اات ةىق لميةةةةةةةةةةةةةةدق ا ل ا    ةةةةةةةةةةةةةةلق 
 الوند هى لجمل ملد  

(  ذلا  ل خو  تملد  ااس لدىل بجمل   Test - Retestمت اعرا  ابىاي ااخ لىر    ثبات االستمارة -
 ل ااىش بد ق الدراسةةةةةق اللجملدقر  ذلا  عد  حةةةةة  ثوثق  سةةةةةى دع بجمل  ال ملد  األ   لجملدراسةةةةةقر  % 14بد ق نا هى 

ر ممى  26 4ااخ لىرال نعرفق ع ةةلق اات ىق  د ه ىر  ال   الةةجملت مد  هى  مت ن ةةىع  عى   الىلى   ا ااعى ى  ي 
 اللد ثلى  انعدى   الوند ه لجمل ملد ر   ل مث سو ق  التق ع ىباه 

 (3جدول رقم )
 توزيع عينة الدراسة وفقاً للمتغيرات

 % ك المتغيرات

 النوع
 50 100 ذلرر
 50 100 اعىث
 300 400 اإلجمالي

                                                           

 الباحث االستمارة على السادة المحكمين التالية أسماؤهم: برض 
  بجامعة العلوم الحديثة باإلمارات الجماهيري، واالتصالكلية اإلعالم عميد  –محمود يوسف /د ا. -1

  عين شمسبكلية االعالم بجامعة  اإلعالماستاذ  –محمود حسن إسماعيل /د ا. -2

 . عميد كلية اإلعالم بجامعة جنوب الوادي –عبد العزيز السيد أ. د/  -3

 .استاذ االذاعة بكلية االعالم بجامعة القاهرة – صالح الدين خالد/ د ا. -4

 ، وعميد كلية اإلعالم بجامعة النهضة.استاذ االذاعة بكلية االعالم بجامعة القاهرة – رعادل عبد الغفا/ د ا. -5

  .الملك عبد العزيزبجامعة  اآلداباستاذ االعالم بكلية  – حسن غزاوي د/ أمال ا. -6

   .أم القرىبجامعة  العلوم االجتماعيةبكلية المشارك استاذ االعالم  – نوري الحربي د/ عدنان



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) Vo: 3, No: 2, 2018 

 

 
 121 

The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) 

 التعليم

 5 3 10 اعر   ال ع
 6 13 53 ثىعراق 
 24 364 عى ع 

 6 3 13 اراسى  بجملدى
 300 400 اإلجمالي

 العمر

 6 13 53 س ق 64اس ام   ل  12 ل 
 2 13 625 س ق65اس ام   ل 64 ل 
 13 56 س ق34اس ام   ل 65 ل 

 300 400 اإلجمالي

 اإلقامة

 5 14 626  مدم  ع األع  األع
 6 3 13  ع  يب فعي مدم 

 13 56  مدم  ع     فعي
 5 2 62  مدم  ع  ند األمىرع

 2 2 61  مدم مب رام
 300 400 اإلجمالي

 انفصال االب عن االم
 2 12 12 ععم
 6 24 361 ا

 300 400 اإلجمالي
مدى قضاء االب 
معظم وقته خارج 

 المنزل

 6 62 145 ععم
 2 13 625 ا

 300 400 اإلجمالي
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 المعالجة اإلحصائية للبياناتسادسا:

ااع هى   ل اع  دىعى  الدراسق اندداعدقر مت تر دم اللدىعى   ااخىاى اس ا ىسع اآلشر مث  عىجل هى   عد
 " SPSS حتجملدجملهى  اس دراج ال  ىبج اإلنميىبدق  ىس دداع  رعى ج   ا م ق اإلنميىبدق لجملعجملرع ااع  ىبدق   

Statistical Package for the Social Science ، مت الجملار  اس انعى و   ااخ لىرا  اإلنميىبدق ال ىلدق ي 
 حتجملد   دىعى  الدراسق 

 ال لرارا  الل دمق  ال  ع انلراق  -
 ان رسمى  ا  ى دق  ااحنرافى  انعدىراق  -
لدراسةةةةةق الدالق اإلنميةةةةةىبدق لجملعومق  ا   منريال  ل ان منريا  اامسدق ( Chi Square Test) 6اخ لىر لى -

 Nominal)  
لدراسةق الدالق اإلنميىبدق لجمل ر ق  ا ان رسمى  ا  ى دق   رب ا  ل انلترثا ي (  T- Test) اخ لىر  -

  ( Interval Or Ratio) اند   منريا  ال لق    ال  لق 
انعر ف اخ ميةةةةةةةةةةةةةةةةىرا  ةةةىسةةةةةةةةةةةةةةم  ( One Analysis of Variance) حتجملدةة  ال لةةىال ذم اللعةةد الرانةةد  -

ANOVA  لدراسةةةةق الدالق اإلنميةةةةىبدق لجمل ر ق  ا ان رسةةةةمى  ا  ةةةةى دق أللىر  ل   رب ا  ل انلترثا ي اند
 (Interval Or Ratio)   منريا  ال لق    ال  لق 

 Least Significance مراعةةةةق امةةةة  فرق  ع رم    ( Post Hoc Tests) ااخ لةةةةىرا  اللعةةةةداةةةةق  -

Difference  )    انعر ف اخ ميةةىرا  ىسةةم  LSD   نعرفق  ميةةدر ال لىال  اعرا  انعىرعى  الى ىبدق  ا ا  ربى )
  عرا فر ق االق انميىبدى  د هى  ANOVAال  اىلت 

  عى   ارتلى   ريسرل  -
  عى   ارتلى  سلري ىل  -
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 نتائج الدراسة:
 أواًل: النتائج العامة للدراسة:

 التواصل االجتماعي: قنواتمدى استخدام  -3
 ( يوضح مدى استخدام قنوات التواصل االجتماعي1جدول )

مدى استخدام قنوات التواصل 
 االجتماعي

 اإلجمالي
 1كا

 مستوى معنوية
 % ك 1د ح 

 49.5 398 دائما

83.605 0.003 
 17.1 349 أحيانا
 31.1 51 نادرا
 300 400 اإلجمالي

 ل  فراا العد ق ا ةةةةة دد را م را  ال راالةةةةة  ااع  ىب  ااب ىر  %5 02ا حةةةةة   ل اجلد   ال ةةةةةى    ل ع ةةةةةلق 
   هم عىارا  ى ا  دد رهنى  %6 13  هم ا  دد رهنى  ندىعىر  ع لق  %6 31 ع لق 

 ه   245 21=  6ااع  ىب ر ند  لىعت مد ق لى ا حةة   عرا فر ق ي  د  اسةة دداع م را  ال راالةة  
 , ممى اعين ارت ى  بدا  فراا العد ق ال ال ا  دد را م را  ال راال  ااع  ىب  ااب ى 441 4االق ب د    ر  

  ر  نرص انلترثا بجملت   ةى ع هةةى نةى ت  دم  ةه  ل ت ر وهـاا يككـد علأ أهميـة قنوات التواصـــــــــــل االجتمـاعي
ق ت ةةةة   لأفراا  رضةةةةع ت ىالةةةةد  خىالةةةةق مم متدمهمر فهت م را  اع  ىبد   العحةةةةىاى اند جمل قر ل ى اآلرا  نر  انرضةةةةربى

  رلماق لأفراا متَّ تمرارهى ل     لجمل   دد ا لجمل   و   ادميدق امر  ارسى  الررر  ارسى  رسىب  
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 الفروال بين الجنسين في مدى استخدام قنوات التواصل االجتماعي: -
 مدى استخدام قنوات التواصل االجتماعيفي الجنسين يوضح الفروال بين ( 1) جدول
 النوع

مدى استخدام قنوات 
 التواصل االجتماعي

 إجمالي اإلناث الاكور
 1كا

 مستوى معنوية
 % ك % ك % ك 1د ح 

 49.5 398 43 81 58 336 دائما

34.360 0.003 
 17.1 349 83 81 11.5 67 أحيانا
 31.1 51 38 16 8.5 37 نادرا
 300 400 300 100 300 100 اإلجمالي
 0.385وافق= معامل الت

ا ةةةةةة دد را م را  ال راالةةةةةة  ااع  ىب  ااب ىر  ع ةةةةةةلق ال لرر   فراا العد ق ل  %52ع ةةةةةةلق  ا حةةةةةة  ل لا  ل
 فراا العد ق  ل  %01ع ةةةةةةةةلق   ى ا ةةةةةةةة دد رهنى,   عىارا  هم  %5 2  هم ا ةةةةةةةة دد رهنى  ندىعى,  ع ةةةةةةةةلق  5% 33
  هم  %12  هم ا ةةةة دد رهنى  ندىعى,  ع ةةةةلق  %01ا ةةةة دد را م را  ال راالةةةة  ااع  ىب  ااب ى,  ع ةةةةلق  اإلعىث

 عىارا  ى ا  دد رهنى 
ل لا ا حةةةةةةةةةةةة   عرا فر ق ذا  االق انميةةةةةةةةةةةةىبدق  ا  فراا العد ق ال لرر  اإلعىث ي  د  اسةةةةةةةةةةةة دداع م را  

, ند  لىل ال لرر 441 4 ه  االق ب د    ر  االق  124 10=  6ال راال  ااع  ىب ر ند  لىعت مد ق لى
  ا نرامع ال راال   لىر  ل اإلعىث ي الع رع    دد ا ااب
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 االجتماعي استخدامًا: التواصلأكثر قنوات  -1
 أكثر قنوات التواصل االجتماعي استخداماً  يوضح( 4جدول )

أكثر قنوات التواصل االجتماعي 
 استخداماً 

اإلجمالي 
 1كا الترتيب 400ن=

 مستوى معنوية
 3د ح 

 % ك
 0.05 4.000 4 45 380 الفيس بوك   
 غير دالة 0.168 0.830 1 51.1 109 التويتير      
 0.003 175.560 3 93.5 166 االنستجرام
 غير دالة 0.843 0.040 1 50.5 101 اسناب شوت
 0.003 505.895 7 34 56 الماسنجر
 0.05 4.430 5 44.8 379 اليوتيوب
 0.003 346.430 6 39.8 79 واتس اب

  هم  %6 56 ل  فراا العد ق ا ةةةة دد رل اع ةةةة اراعر  ع ةةةةلق  %5 21اجلد   ال ةةةةى    ل ع ةةةةلق ا حةةةة   ل 
  هم ا ةة دد رل ال دس  ر ر  %05  هم ا ةة دد رل اسةة ىع اةةر ر  ع ةةلق  %5 54ا ةة دد رل ترا رير  ع ةةلق 

   هم ا  دد رل الدرتدرع  %2 00 ع لق 
االق ب د ام   ل  6ددا ىصر ند  لىعت مد ق لى ا حةةةةة   عرا فر ق ي  لىر م را  ال راالةةةةة  ااع  ىب  اسةةةةة 

االق ب د   ةةةةةةةةة ر   6ر فد ى بدا ال را     اسةةةةةةةةة ىع اةةةةةةةةةر  د الل ه ى  فر ق ند  لىعت مدم لى45 4  ةةةةةةةةة ر  
4 45  

 ُنلل ت  ةةةةةةةةةةري تجملا ال  داق ي ضةةةةةةةةةةر  تعمام ا ر ااع ةةةةةةةةةة اراع ي انداث ال  ىب   ا األفراار  عع  انعجملر ى  اجلدادي 
ممَّى اعمت ذلا  ل انعجملر ى  اجلدادي ال  ا  ىمجملهى انعىرف  األالةةةةةةةةةدمى  خىالةةةةةةةةةقص انعجملر ى  ان عجملعق  ىإلع عت  تل رلرعدى  د همر 

انعجملر ى   ذلا أللَّ ااع ةةةةةةةةةةة اراع اجملعع ا راص للرياص ي ا دىي الدر دق لجملشةةةةةةةةةةةلىع ندُ  ا ةةةةةةةةةةة دد رعه لوتميةةةةةةةةةةةى  انلىاةةةةةةةةةةةر  ا 
 ل  عجملر ى  عدادي  اب  ىا   درعق للريي الميرر اجلىذ ق لوع لى   الدمىبهم     ىلعىبجملق    اللت  ب
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 الفروال بين الجنسين في أكثر قنوات التواصل االجتماعي استخدامًا: -
 ( يوضح الفروال بين الاكور واإلناث في أكثر قنوات التواصل االجتماعي استخداماً 5جدول )

 النوع
 قنوات التواصل

 الاكور
 100ن=

 اإلناث
 100ن=

 إجمالي
 1كا 400ن=

مستوى 
 معنوية

 3د ح  

معامل 
 التوافق

 % ك % ك % ك
 - 0.843 0.040 45 380 44.5 89 45.5 93 الفيس بوك   
 - 0.637 0.153 51.1 109 51.5 307 53 301 التويتير      
 االنستجرام

391 96.5 371 86.5 166 93.5 
31.85
8 

0.003 0.376 

 0.339 0.05 5.763 50.5 101 44.5 89 56.5 331 اسناب شوت
 - 0.507 3.159 34 56 35 10 31 16 الماسنجر
 - 0.635 0.151 44.8 379 46 91 41.5 87 اليوتيوب
 واتس اب

15 31.5 54 17 79 39.8 
31.16
6 

0.003 0.379 

  هم  %5 52ا ةةةةةةةةة دد رل اع ةةةةةةةةة اراع,  ع ةةةةةةةةةلق  ل  فراا العد ق ال لرر  %5 22ا حةةةةةةةةة  ل لا  ل ع ةةةةةةةةةلق 
  هم ا ةة دد رل ال دس  ر ر  %5 05  هم ا ةة دد رل اسةة ىع اةةر ,  ع ةةلق  %51ا ةة دد رل ترا ري,  ع ةةلق 

 ل  فراا العد ق اإلعىث ا  دد رل اع  اراعر  ع لق  %5 22  هم ا  دد رل الدرتدرع,   ع لق  %5 03 ع ةلق 
  هم ا ةةةة دد رل  %5 00  هم ا ةةة دد رل الدرتدرعر  ع ةةةلق  %02  هم ا ةةة دد رل ترا رير  ع ةةةلق  5% 53

   هم ا  دد رل ال دس  ر   %5 00اس ىع ار ,  ع لق 
ل لا ا حةةةةةة  بدع  عرا فر ق ذا  االق انميةةةةةةىبدق  ا  فراا العد ق ال لرر  اإلعىث ي  لىر م را  ال راالةةةةةة  

ر  ي ااع ةةةةةة اراع  اسةةةةةة ىع اةةةةةةى  45 4لق غري االق ب د   ةةةةةة ر  اا 6ااع  ىب  اسةةةةةة ددا ىص ند  لىعت مدم لى
ر  ي الراتس اع لميةةةةةةىو اإلعىثر ند   45 4   441 4االق ب د   ةةةةةة ر  6لميةةةةةةىو ال لررر ند  لىعت مد ق لى

  441 4االق ب د    ر   6لىعت مد ق لى
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 عدد ساعات استخدام االنستجرام:  -1
 ( يوضح عدد ساعات استخدام االنستجرام6جدول )

 استخدام االنستجرامعدد ساعات 
 اإلجمالي

 1كا
 مستوى معنوية

 % ك 4د ح 
 10.9 331 أقل من ساعة

318.971 0.003 

 16.1 311 من ساعة ألقل من ساعتين
 37.1 61 من ساعتين إلأ ثالثة ساعات

 30.4 18 من ثالثة ساعات إلأ اقل من أربع ساعات
 5.1 39 أربع ساعات فأكثر
 300 166 اإلجمالي

 ل  فراا العد ق ا ةةةةةةة دد را ااع ةةةةةةة اراع  ل سةةةةةةةىبق ألم   ل  %3 32 ل اجلد   ال ةةةةةةةى    ل ع ةةةةةةةلق  ا حةةةةةةة 
  هم ا ةة دد رهنى  ل سةةىب ا  %6 11  هم ا ةة دد رهنى  م   ل سةةىبق ار دىر  ع ةةلق  %2 34سةةىب ار  ع ةةلق 

 ى    هم ا  دد رهنى  ل ثوثق سىبى  اس ام   ل  ر ع سىب %0 14اس ثوثق سىبى ر  ع لق 
 ه  االق  161 603=  6 ا حةةة   عرا فر ق ي بدا سةةةىبى  اسةةة دداع ااع ةةة اراعر ند  لىعت مد ق لى

ر  ذلا ارت ى  ع ةةةةةلق افراا العد ق ال ال ا ةةةةة دد را ااع ةةةةة اراع ام   ل سةةةةةىب ا ار دى    ةةةةةلق 441 4ب د   ةةةةة ر  
12%. 
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 :االنستجرامعدد ساعات استخدام الفروال بين الجنسين في مدى  -
 ( يوضح الفروال بين الجنسين في عدد ساعات استخدام االنستجرام7جدول )
 النوع
مدى استخدام قنوات 
 التواصل االجتماعي

 إجمالي اإلناث الاكور
 1كا

مستوى 
 معنوية
 % ك % ك % ك 4د ح 

 10.9 331 10.1 15 40.4 78 أقل من ساعة

15.945 
0.003 

من ساعة ألقل من 
 ساعتين

75 18.9 58 11.5 311 16.1 

من ساعتين إلأ ثالثة 
 ساعات

16 31.5 17 13.4 61 37.1 

من ثالثة ساعات إلأ اقل 
 من أربع ساعات

7 1.6 13 37.9 18 30.4 

 5.1 39 6.9 31 1.6 7 أربع ساعات فأكثر
 

 300 166 300 371 300 391 اإلجمالي
 622 4ال راف =  عى   
ا ةةةة دد را ااع ةةةة اراع  م   ل سةةةةىبق ار دى,  ع ةةةةلق ال لرر   فراا العد ق ل  %0 04ع ةةةةلق  ل لا  ل  ا حةةةة 

  هم ا ةة دد رهنى  ل سةةىب ا اس ثوثق   %5 13  هم ا ةة دد رهنى  ل سةةىبق ألم   ل سةةىب ا,  ع ةةلق  2% 32
 فراا  ل  %5 33ع ةةلق  م   ل ار ع سةةىبى ر    هم ا ةة دد رهنى  ل ثوثق سةةىبى  اس ا %2 3سةىبى ,  ع ةةلق 

  هم ا  دد رهنى  ل سىب ا اس  %0 61ا ة دد را ااع ة اراع  ل سىبق ألم   ل سىب ا,  ع لق  العد ق اإلعىث
  هم ا ةةةة دد رهنى  ل  %2 11  هم ا ةةةة دد رهنى  م   ل سةةةةىبق ار دى,  ع ةةةةلق  %6 64ثوثق  سةةةةىبى ر  ع ةةةةلق 

 ر ع سىبى  ثوثق سىبى  اس ام   ل ا
ا حةةةةةةةة   عرا فر ق ذا  االق انميةةةةةةةةىبدق  ا  فراا العد ق ال لرر  اإلعىث ي بدا سةةةةةةةةىبى  اسةةةةةةةة دداع  ل لا

, ند  لىعت ااعىث 441 4 ه  االق ب د   ةةةةةةةةةةةةةة ر  االق  205 35=  6ااع ةةةةةةةةةةةةةة اراعر ند  لىعت مد ق لى
 ت  ددع اع  اراع ف ي اطر  ل  ارع بل اس دداع ال لرر له 
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 التي يفضل فيها استخدام االنستجرام:األوقات  -4

 ( يوضح األوقات التي يفضل فيها استخدام االنستجرام8جدول )

األوقات التي يفضل فيها استخدام 
 االنستجرام

 اإلجمالي
 1كا

 مستوى معنوية
 % ك 1د ح 

 36.7 63 الفترة الصباحية

306.000 0.003 
 31.9 53 فترة الظهيرة والعصر
 47.8 375 فترة المساء

 13.6 79 أوقات متأخرة من الليل
 300 166 اإلجمالي

 ل  فراا العد ق ا حةةةةةجملرا اسةةةةة دداع ااع ةةةةة اراع ي ف ي ان ةةةةةى ر  %2 01 ل اجلد   ال ةةةةةى    ل ع ةةةةةلق  ا حةةةةة 
  هم ا  دد ر  ي ال  ي الميلىندقر  %1 12  هم ا  دد ر  ي   مى    أخري  ل الجملد ر  ع لق  %2 61 ع لق 
   هم ا  دد ر  ي ف ي الظهريي  العمير  %2 13 ع لق 

 444 142=  6 ا حة   عرا فر ق ي األ مى  ال  ا حة  فدهى اسةة دداع ااع ة اراعر ند  لىعت مد ق لى
 ,  ذلا ارت ى  ع لق افراا العد ق ال ال ا  دد را ااع  اراع ف ي ان ى  441 4االق ب د    ر    ه 

ظراص ل عدا ا افع دىي طجمللق اجلى عى  عي ضةةةةةةر   يدق اإلع عت لرسةةةةةةدجملق اتميةةةةةةى  نداىق ي ن ويُمكن تأكيد تلك النتيجة
اسةةةة ددا ى  اإلع عت لداهمر ل ا  أل ااع ةةةة اراع  الةةةةل  ا لىعدق اسةةةة ددا ه ي  م  مت   ىح لدم الشةةةةلىع مبع  ا ارعد 
 مت  دا لجمل عى    ع  عهر ل ى  عه ا د  ن ةة دد ده ال راالةة   ع  الةةدمىبهم بل طرا  ارسةةى   اسةة على  الميةةرر ال  تعرب بل 

م هم الدر دق ا دىتدق  ل خو  اارات؛ ال لدقر ممَّى سةةةةىبد ذلا بجملت ا لىعدق اسةةةة ددا ه  الدخر  الده ي  م  مت  د ةةةةر اعشةةةة
 سةةةةهرلق  عظراص ند  الشةةةةلىع اجلى ع  اس ال ةةةةهر لجمل  الرير ِل ا تعدا ف تت ان ةةةةى   ال ةةةةهري  ل  ع ةةةةع ال  ا  اسةةةة ددا هم 

 األالدمى   ااع  اراعر  ال راال   ع الم و    
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 الفروال بين الجنسين في األوقات التي يفضل فيها استخدام االنستجرام: -

 التي يفضل فيها استخدام االنستجرام في األوقاتالجنسين يوضح الفروال بين ( 9جدول )
 النوع
أوقات استخدام 

 االنستجرام

 إجمالي اإلناث الاكور
 1كا

 مستوى معنوية
 % ك % ك % ك 1د ح 

 الفترة الصباحية
17 34 14 

39.
7 

63 36.7 

54.547 0.003 

 31.9 53 16 45 1.3 6 فترة الظهيرة والعصر
 فترة المساء

300 53.8 75 
41.
4 

375 47.8 

أوقات متأخرة من 
 الليل

60 13.3 39 33 79 13.6 

 300 166 300 371 300 391 اإلجمالي
 324 4راف =  عى   ال 

ا حةةةجملرا اسةةة دداع ااع ةةةة اراع ي ف ي ان ةةةى ر  ع ةةةةلق ال لرر   فراا العد ق ل  %2 51ع ةةةةلق  ا حةةة  ل لا  ل
ق ع ةةةل  هم ا ةةة دد ر  ي ال  ي الميةةةلىندقر    %10  هم ا ةةة دد ر  ي   مى    أخري  ل الجملد ر  ع ةةةلق  1% 31
  هم ا ميةةةة ترهى ي  %62ااع ةةةة اراع ي ف ي ان ةةةةى ر  ع ةةةةلق اســــتخدام ا حةةةةجملرا   فراا العد ق اإلعىث ل  0% 03

  هم ا ميةةةة ترهى ي  %11  هم ا ةةةة دد ه ي ال  ي الميةةةةلىندقر  ع ةةةةلق  %1 12  مى    أخري  ل الجملد ر  ع ةةةةلق 
 ف ي الظهريي  العمير 

 حةةةةةةةة  فدهى تل لا ا حةةةةةةة   عرا فر ق ذا  االق انميةةةةةةةىبدق  ا  فراا العد ق ال لرر  اإلعىث ي األ مى  ال  
, ند  لىعت 441 4 ه  االق ب د   ةةةةةةةةةةة ر  االق  501 50=  6تميةةةةةةةةةةة   ااع ةةةةةةةةةةة اراعر ند  لىعت مد ق لى

ااعىث ت حة  اسة دداع اع ة اراع ي ال  ي الميةلىندق  ف ي الظهريي  الحةتت ي نا  ل ال لرر ا حةجملرا ال  ي ان ىبدق 
   ي   مى    أخري  ل الجملد  
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 لالنستجرام:موقف اسرتك من استخدامك  -5
 من استخدامك لالنستجرام اسرتكموقف يوضح ( 30جدول )

موقف اسرتك من استخدامك 
 لالنستجرام

 اإلجمالي
 1كا

مستوى 
 معنوية
 % ك 5د ح 

 31.4 49 الرفض

114.356 0.003 
 70.5 158 عدم االهتمام
 36.3 59 التشجيع
 300 174 جملة

 ل  فراا العد ق اسةةرهم ا   م اسةة ددا هم ااع ةة اراع,  ع ةةلق  %5 14 ل اجلد   ال ةةى    ل ع ةةلق  ا حةة 
  هم  سةةةةةةةرهم ترفض اسةةةةةةة ددا هم  %0 13  هم اسةةةةةةةرهم تشةةةةةةةاع بجملت اسةةةةةةة دداع ااع ةةةةةةة اراع,  ع ةةةةةةةلق  1% 12

 لوع  اراع 
 152 630= 6 عرا فر ق ي  رم؛ اسةةةةةةرتا  ل اسةةةةةة ددا ا لوع ةةةةةة اراع, ند  لىعت مد ق لى  ا حةةةةةة 

  441 4 ه  االق ب د    ر  
 الفروال بين الجنسين في موقف اسرتك من استخدامك لالنستجرام: -

 اسرتك من استخدامك لالنستجرام في موقفالجنسين يوضح الفروال بين ( 33جدول )
 النوع
موقف اسرتك من 

مك استخدا
 لالنستجرام

 إجمالي اإلناث الاكور

 1كا
 مستوى معنوية

 % ك % ك % ك 1د ح 

 31.4 49 10.8 16 6.7 31 الرفض

39.3
33 

0.003 
 عدم االهتمام

340 
71.
5 

338 68.1 158 70.5 

 التشجيع
40 

10.
7 

39 33 59 36.3 
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 391 جمالياإل
30
0 

371 300 174 300 

 663 4 عى   ال راف = 
اسةةةةرهم ا   م اسةةةة ددا هم ااع ةةةة اراع,  ع ةةةةلق ال لرر   فراا العد ق ل  %5 16ع ةةةةلق  ا حةةةة  ل لا  ل

  هم  سةةةةةةةةرهم ترفض اسةةةةةةةة ددا هم  %1 2  هم اسةةةةةةةةرهم تشةةةةةةةةاع بجملت اسةةةةةةةة دداع ااع ةةةةةةةة اراع,  ع ةةةةةةةةلق  1% 64
 %2 64اسةةةةرهم ا   م اسةةةة ددا هم ااع ةةةة اراع,  ع ةةةةلق  العد ق اإلعىث فراا  ل  %6 22ع ةةةةلق  لوع ةةةة اراع,  

   هم  سرهم تشاع بجملت اس دداع ااع  اراع  %11  هم اسرهم ترفض اس ددا هم لوع  اراع,  ع لق 
ل لا ا حةةة   عرا فر ق ذا  االق انميةةةىبدق  ا  فراا العد ق ال لرر  اإلعىث ي  عد  اسةةة دداع ااع عت 

,  ذلا ات ىق ع ةةةةلق للريي  ل 441 4 ه  االق ب د   ةةةة ر  االق  111 12=  6ند  لىعت مد ق لىي الدرعر 
 سةةةةر ال لرر  ااعىث بجملت بدع ااه  ىع  ىسةةةة دداع ا  ىبهم لوع ةةةة اراعر  للل لىل ه ى  تلىال ي ال شةةةةادع  الرفض 

أسةةةةةر ااعىث لىعت ترفض ند  لىعت  سةةةةةر ال لرر لىعت تشةةةةةاعهم بجملت اسةةةةة دداع ااع ةةةةة اراع ي نا لىعت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 اس ددا هم لوع  اراع 

 أسباب استخدام لالنستجرام: -6
 لالنستجراماستخدام ( يوضح أسباب 31جدول )

 أسباب استخدام لالنستجرام
اإلجمالي 

 1كا الترتيب 166ن=
 مستوى معنوية

 3د ح 
 % ك

 0.003 33.393 3 58.7 135 تمضية وقت الفراغ
 غير دالة 0.676 0.375 4 48.9 379 معرفة أصدقاء جدد

 0.003 338.108 34 13.6 79 معرفة متطلبات الدراسة من االصدقاء
 0.003 307.335 31 11 84 للهروب من الواقع

للتخلص من الفراغ االجتماعي 
 والعاطفي

314 11.9 
7 

18.044 
0.003 

 0.003 19.144 8 11.6 311 التخلص من القلق والملل
 غير دالة 3.00 0.000 1 50 381 الترفيه والتسلية
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 0.05 1.945 1 55.1 101 التثقيف
 0.003 11.316 5 17.4 317 التواصل والتفاعل مع األصدقاء
 0.003 91.501 33 14.9 93 تكوين عالقات غرامية

اشباع الفضول والحصول علأ 
 معلومات

300 17.1 
9 

75.190 
0.003 

 0.003 19.551 6 15.8 313 تنوعه في عرض أنشطة مختلفة
إتاحة الفرصة للتعبير عن اآلراء بحرية 

 .مطلقة
97 16.5 

30 
80.813 

0.003 

 0.003 300.713 31 11.8 87 لحداثته
 ل  فراا العد ق ا  دد رل اع  اراع ل  حدق  مت ال راغر  ع لق  %1 52ا حة   ل اجلد   ال ةى    ل ع لق 

  هم  %2 02ا ةةةةةةة دد رعه لجمل فده  ال  ةةةةةةةجملدقر  ع ةةةةةةةلق    هم %54  هم ا ةةةةةةة دد رعه لجمل ىعد؛ر  ع ةةةةةةةلق  6% 55
   هم ا  دد رعه لجمل راال   ال  ىب   ع األالدمى   %0 31ا  دد رعه  عرفق  الدمى  عدار  ع لق 

االق ب د ام   ل   ةةةةةةةةة ر   6 ا حةةةةةةةةة   عرا فر ق ي  سةةةةةةةةةلىع اسةةةةةةةةة دداع لوع ةةةةةةةةة اراعر ند  لىعت مد ق لى
االق ب د   ةةةة ر   6ه  ال  ةةةةجملدق د الل ه ى  فر ق ند  لىعت مدم لى, فد ى بدا  عرفق  الةةةدمى  عدا   ال فد45 4
4 45  

 لىر  رامع الشةةةةةةةةللى  ااع  ىبدق اىهرياق لد  الشةةةةةةةةلىعر ات ةةةةةةةةى ه  ىنر عق  وهاا يككد علأ أن االنســــــتجرام
ل ددارهى  ا ال ةةةهرلقر فحةةةوص بل ت ر   عشةةةم ه ان  ىجملق ي ارسةةةى    ضةةةع الميةةةرر الشةةةدميةةةدق  ارسةةةىاى  ا لىعدق ت ما  

 امى ق الةدامى  عدادي  ارسةى   اسة على  الرسةىب ر  ىإلضةىفق اس  عه  رمع ا  ةم  ىأل ىل مبع  اه م ال ىاق خميرالدق 
   دد ده  بدع ال  ىح ألم ادة  ل رؤاق انعجملر ى  الشدميدق ا ىالق مم لمنري   ربى   الدمىبهم ان راالجملا 

خربا   جتىرع ال ارع  انشةةةةةةةةةةةةةةىهري  ل خو   عرفق انداثهم الدر دقر   عهم برب انرمعر ل ةى  عه جيعجملين اسةةةةةةةةةةةةةة  دد  ل
   شىهدي  للر ى  الميرر ا ىالق  ىألالدمى ر  ال علري بل  فلىرم  نىل  انماعدق لل  ا عرف بجملدهى اجل دع 

لعىع ال  ت  ض ا ل ى نلل ال   ةةةةري  احةةةةى  أل ااع ةةةة اراع ا د  ن ةةةة دد ده نراق ال علري بل اآلرا  ضةةةةةر  عظراق ا ى  
 لَّ ااع ةةةةةة اراع ثجمل     عى اف اضةةةةةةدى    خدىلدى جي  ع فده   ربق  ل األفراا  شةةةةةة لا ي ال ةةةةةة ى   ا ميةةةةةةىبة ااع  ىبدق 
 العى ق لا هرر نىر  نرا ه ي ال علري بل العحةةةةةةىاى  انعجملر ى   انرضةةةةةةربى  اند جمل ق  الشةةةةةةىبلق  تلىا  انعجملر ى   األفلىر 

 اق مدرا    رمى ق  ا   ربى  ااع  اراع الراق ا ل  
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 الفروال بين الجنسين في أسباب التعرض لالنستجرام: -
 ( يوضح الفروال بين الاكور واإلناث في أسباب التعرض لالنستجرام31جدول )

 النوع
أسباب التعرض 
 لالنستجرام

 الاكور
 391ن=

 اإلناث
 371ن=

 إجمالي
 1كا 166ن=

مستوى 
 معنوية

 3د ح  

معامل 
 التوافق

 % ك % ك % ك
 - 365 4 222 4 1 52 615 1 52 21 1 21 112 متحدق  مت ال راغ
 - 604 4 324 1 2 02 112 1 05 12 2 51 144  عرفق  الدمى  عدا

 عرفق   مجمللى  الدراسق 
 - 231 4 442 4 2 61 12 0 61 31 2 61 06  ل ااالدمى 

 - 101 4 140 4 63 20 1 63 01 3 66 03 لجملهر ع  ل الرامع
لجمل دجملة  ل ال راغ 
 ااع  ىب   العىط  

22 35 6 52 36 0 160 33 2 4 330 4 523 - 

ال دجملة  ل العجمل  
 - 655 4 622 1 2 33 163 2 34 53 3 32 14  انجمل 

 - 020 4 531 4 54 123 02 23 2 51 144 ال فده  ال  جملدق
 - 116 4 226 1 6 55 646 0 51 22 5 52 113 ال ىعد؛

ال راال   ال  ىب   ع 
 األالدمى 

12 04 2 52 33 5 131 31 0 6 131 4 100 - 

 162 4 45 4 220 5 2 60 21 1 12 33 1 34 52 تلرال بومى  غرا دق
االى  ال حر   ا مير  

 بجملت  عجملر ى 
52 34 1 06 60 3 144 61 3 1 536 4 612 - 

ت ربه ي برض  عشمق 
 خم جمل ق

13 31 2 52 33 5 131 35 2 4 133 4 326 - 

 اتىنق ال رالق لجمل علري بل
 .اآلرا  الراق  مجملعق

52 34 1 32 66 5 21 62 5 6 204 4 140 - 
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 - 136 4 622 6 2 63 21 6 64 35 2 62 56  داث ه
 ل  فراا العد ق ال لرر ا ةةةةة دد رل اع ةةةةة اراع ل  حةةةةةدق  مت ال راغ,  ع ةةةةةلق  %1 21ا حةةةةة  ل لا  ل ع ةةةةةلق 

  هم  %2 51  هم ا ةةةة دد رعه لجمل مدق  ال  ةةةةجملدق,  ع ةةةةلق  %2 51لجمل ىعد؛,  ع ةةةةلق   هم ا ةةةة دد رعه  5% 52
  هم ا ةةةةة دد رعه لجمل راالةةةةة   ال  ىب   ع األالةةةةةدمى ,   ع ةةةةةلق  %2 04ا ةةةةة دد رعه   عرفق  الةةةةةدمى  عدا,  ع ةةةةةلق 

   هم ا ةةةةةة دد رعه %0 51 ل  فراا العد ق اإلعىث ا ةةةةة دد رل اع ةةةةةة اراع ل  حةةةةةةدق  مت ال راغ,  ع ةةةةةةلق  1% 52
  هم ا  دد رعه   عرفق  الدمى  عدا,  %1 05  هم ا ة دد رعه لجمل مدق  ال  ةجملدق,  ع ةلق  %02لجمل ىعد؛,  ع ةلق 

  هم ا ةةةة دد رعه ت ربه ي  %5 33  هم ا ةةةة دد رعه لجمل راالةةةة   ال  ىب   ع األالةةةةدمى ,  ع ةةةةلق  %5 33 ع ةةةةلق 
 برض  عشمق خم جمل ق 

 فراا العد ق ال لرر  اإلعىث ي  لىر م را  ال راالةةةةةة  ل لا ا حةةةةةة  بدع  عرا فر ق ذا  االق انميةةةةةةىبدق  ا 
,  ى بدا تلرال بومى  غرا دق  45 4غري االق ب د   ةةةةةةةةةةةةةة ر  االق  6ااع  ةىب  اسةةةةةةةةةةةةةة ددا ىص ند  لىعت مدم لى

  45 4االق ب د    ر  6لىعت ه ى  فر ق لميىو ال لررر ند  لىعت مد ق لى
 وات التواصل االجتماعي:المزايا في استخدام االنستجرام دون غيره من قن -7

 ( يوضح المزايا في استخدام االنستجرام دون غيره من قنوات التواصل االجتماعي34جدول )

المزايا في استخدام االنستجرام دون 
 غيره من قنوات التواصل االجتماعي

اإلجمالي 
 1كا الترتيب 166ن=

 مستوى معنوية
 3د ح 

 % ك
 0.003 16.140 3 61.4 111 التسلية والترفيه
 0.03 9.393 1 57.9 131 سهولة استخدامه

 0.003 351.375 8 36.1 65 يعرض نشاطي اليومي بإيجاز شديد
 0.003 387.551 9 34.1 51 ال احتاج للكتابة من خالله

االندماج والتفاعل مع أكثر من 
 شخص في وقت واحد

77 13 5 311.798 0.003 

التفاعل مع اآلخرين بالصوت 
 والصورة بدال من الكتابة

70 39.3 6 319.551 0.003 
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يجعلني استفيد من خبرات وتجارب 
النجوم والمشاهير من خالل معرفة 

 احداثهم اليومية
95 16 4 84.614 0.003 

محاولة للتفاعل االجتماعي مع 8
 اآلخرين

64 37.5 7 354.765 0.05 

مشاهدة ألبومات الصور الخاصة 
 .باألصدقاء

345 19.6 1 35.783 0.003 

التعبير عن أفكاري وحالتي المزاجية 
 .لكي يتعرف عليها الجميع

64 37.5 7 354.765 0.003 

 0.003 390.416 30 31.9 53 عمل صداقات جديدة
 ل  فراا العد ق ار ا  ل  هم انمااى ي اسةةةة دداع ااع ةةةة اراع ا ل  %0 23ا حةةةة   ل اجلد   ال ةةةةى    ل ع ةةةةلق 

  هم ار ا  هنى سةةةةةةةهرلق اسةةةةةةة ددا هر  ع ةةةةةةةلق  %2 51ال راالةةةةةةة  ااع  ىب  ال  ةةةةةةةجملدق  ال فدهر  ع ةةةةةةةلق غري   ل م را  
  هم ار ا  عه جيعجملين اسةة  دد  ل  %62  هم ار ا  هنى  شةةىهدي  للر ى  الميةةرر ا ىالةةق  ىألالةةدمى ر  ع ةةلق  2% 32

  هم ار ا  هنى ااعد ىج  ال  ىب   %61خربا   جتىرع ال ارع  انشةةةةةةةةىهري  ل خو   عرفق انداثهم الدر دقر  ع ةةةةةةةةلق 
  ع  لىر  ل ادة ي  مت  اند 

 ا حةةةة   عرا فر ق ي انمااى ي اسةةةة دداع ااع ةةةة اراع ا ل غري   ل م را  ال راالةةةة  ااع  ىب ر ند  لىعت 
  45 4االق ب د ام   ل    ر   6مد ق لى
 اعي:من قنوات التواصل االجتمالفروال بين الجنسين في المزايا في استخدام االنستجرام دون غيره  -

( يوضح الفروال بين الاكور واإلناث في المزايا في استخدام االنستجرام دون غيره من قنوات 35جدول )
 التواصل االجتماعي

 النوع
 مزايا االنستجرام

 الاكور
 391ن=

 اإلناث
 371ن=

 إجمالي
 1كا 166ن=

مستوى 
 معنوية

 3د ح  

معامل 
 التوافق

 %   % ك % ك
 - 0.773 0.085 61.4 111 64.1 333 61.7 313 التسلية والترفيه
 - 0.798 0.066 57.9 131 57.1 99 58.5 331 سهولة استخدامه



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) Vo: 3, No: 2, 2018 

 

 
 162 

The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) 

يعرض نشاطي اليومي 
 بإيجاز شديد

14 37.6 13 37.9 65 36.1 0.006 0.940 - 

ال احتاج للكتابة من 
 خالله

18 34.5 14 31.9 51 34.1 0.010 0.861 - 

االندماج والتفاعل مع 
أكثر من شخص في 

 وقت واحد
40 10.7 17 13.4 77 13 0.014 0.877 - 

التفاعل مع اآلخرين 
بالصوت والصورة بدال 

 من الكتابة
40 10.7 10 37.1 70 39.3 0.676 0.433 - 

يجعلني استفيد من 
خبرات وتجارب 

النجوم والمشاهير من 
خالل معرفة احداثهم 

 اليومية

51 16.9 41 14.9 95 16 0.107 0.649 - 

محاولة للتفاعل 
 االجتماعي مع اآلخرين

14 37.6 10 37.1 64 37.5 0.005 0.945 - 

مشاهدة ألبومات 
الصور الخاصة 
 .باألصدقاء

78 40.4 67 18.7 345 19.6 0.308 0.741 - 

التعبير عن أفكاري 
وحالتي المزاجية لكي 
 .يتعرف عليها الجميع

11 37.3 13 37.9 64 37.5 0.041 0.817 - 

 ل  فراا العد ق ال لرر ار ا  ل  هم انمااى ي اسةةةةة دداع ااع ةةةةة اراع ا ل غري   %1 26ا حةةةةة  ل لا  ل ع ةةةةةلق 
 %0 04  هم ار ا  هنى سةةهرلق اسةة ددا ه,  ع ةةلق  %5 52 ل م را  ال راالةة  ااع  ىب  ال  ةةجملدق  ال فده,  ع ةةلق 

  هم ار ا  عه جيعجملين اسةة  دد  ل خربا   %2 62ق   هم ار ا  هنى  شةةىهدي  للر ى  الميةةرر ا ىالةةق  ىألالةةدمى ,  ع ةةل
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  هم ار ا  هنى ااعد ىج  ال  ىب   ع  %1 64 جتىرع ال ارع  انشةةةةةةةةةةىهري  ل خو   عرفق انداثهم الدر دق,  ع ةةةةةةةةةةلق 
 ل  فراا العد ق اإلعىث ار ا  ل  هم انمااى ي اس دداع ااع  اراع  %6 20 لىر  ل اةدة ي  مت  اند,   ع ةلق 

  هم ار ا  هنى سةةةهرلق اسةةة ددا ه,  ع ةةةلق  %6 51ري   ل م را  ال راالةةة  ااع  ىب  ال  ةةةجملدق  ال فده,  ع ةةةلق ا ل غ
  هم ار ا  عه جيعجملين اسةةة  دد  %2 60  هم ار ا  هنى  شةةىهدي  للر ى  الميةةرر ا ىالةةةق  ىألالةةدمى ,  ع ةةلق  1% 32

  هم ار ا  هنى ااعد ىج  %0 61ر دق,  ع ةةةةةةةةةةةةةلق  ل خربا   جتىرع ال ارع  انشةةةةةةةةةةةةةىهري  ل خو   عرفق انداثهم الد
  ال  ىب   ع  لىر  ل ادة ي  مت  اند 

ل لا ا حةةةةةة  بدع  عرا فر ق ذا  االق انميةةةةةةىبدق  ا  فراا العد ق ال لرر  اإلعىث ي انمااى ي اسةةةةةة دداع 
  45 4   ر  االق غري االق ب د  6ااع  اراع ا ل غري   ل م را  ال راال  ااع  ىب  ند  لىعت مدم لى

 االشباعات االجتماعية التي يحققها " االنستجرام: -8
 ( يوضح االشباعات االجتماعية التي يحققها " االنستجرام36جدول )

االشباعات االجتماعية التي يحققها " 
 االنستجرام

اإلجمالي 
 1كا الترتيب 166ن=

 مستوى معنوية
 3د ح 

 % ك
 0.05 5.783 3 56.1 106 ربط عالقات صداقة جديدة
 0.003 11.313 5 17.7 318 ربط عالقات مع الجنس اآلخر
 0.03 7.188 1 41.9 357 إيجاد حلول لمشاكلي االجتماعية
 غير دالة 0.401 0.699 1 47.8 375 اظهار نشاطي اليومي لآلخرين
ربط عالقات صداقة مع النجوم 

 والمشاهير
354 41.3 

4 
9.393 

0.03 

وتجارب من اكتساب خبرات 
 اآلخرين

106 56.1 
3 

5.783 
0.05 

 ل  فراا العد ق ار ا  ل  هم اااةةلىبى  ااع  ىبدق ال  جععهى    %3 52ا حة   ل اجلد   ال ةةى    ل ع ةةلق 
  هم ار ا  هنى ال  ةةىع خربا   جتىرع  ل اآلخرالر  %3 52ااع ةة اراع ر ي ه  بومى  الةةدامق عدادير  ع ةةلق 

  هم ار ا  عه اجيىا نجملر  نشةةىلجمل   %2 06ار ا  هنى اظهىر عشةةىط  الدر   لآلخرالر  ع ةةلق   هم  %2 01 ع ةةلق 
   هم ار ا  هنى ر ي بومى  الدامق  ع ال ارع  انشىهري  %1 06ااع  ىبدقر  ع لق 
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 االق ب د ام  6 ا حةة   عرا فر ق ي اااةةةلىبى  ااع  ىبدق ال  جععهى   ااع ةةة اراعر ند  لىعت مد ق لى
غري االق  6ر فد ى بدا اظهىر عشةةةةةةةةةىط  الدر   لآلخرال د الل ه ى  فر ق ند  لىعت مد ق لى45 4 ل   ةةةةةةةةة ر  
  45 4ب د    ر  

اع رب ان    ال م نلل انلترثا  ل خوله اإلفميةةةةةةةةةىح ب ى اد ر  داخجملهم  ويفســـــــر  لك بأن االنســـــــتجرام
 ذلا ي نىلق تاىاي الحةمني الداخجمل  لداهمر  اشةلع ان دىعى م ا ىالةةق  ى  ر ي بومى  الةدامق عدادي  ال  ةةىع 

رنجملق اس    ل  خربا   جتىرع  ل اآلخرال  اظهىر األعشةةةةةمق الدر دق لآلخرالر ل ى  عه ا ةةةةةىبدهم  احةةةةةىص بجملت ااع عى
 ُخر  ندُ  ا ةة   ام  ى  ىع بجملت ااتميةةى   أالةةدمى  انىضةة ر  ال عرف بجملت  الةةدمى  عدار فحةةوص بل  عَّه ا ةةىبد 
 بجملت اظهىر ا ىلق ال   ةدق ال  اشعر مى ان  دد رل سرا  لىعت ه   ا ىلق ضمني بمي،ر اا دىق  ن ا اس الرطل   

 االجتماعية التي يحققها " االنستجرام:الفروال بين الجنسين في االشباعات -
 ( يوضح الفروال بين الاكور واإلناث في االشباعات االجتماعية التي يحققها " االنستجرام37جدول )

 النوع
 االشباعات  

 الاكور
 391ن=

 اإلناث
 371ن=

 إجمالي
 1كا 166ن=

مستوى 
 معنوية

 3د ح  

معامل 
 التوافق

 % ك % ك % ك
ربط عالقات صداقة 

 جديدة
339 63.7 87 50.1 106 56.1 4.791 0.05 0.334 

ربط عالقات مع 
 الجنس اآلخر

95 49.1 41 14.9 318 17.7 
11.06
3 

0.003 0.141 

إيجاد حلول لمشاكلي 
 االجتماعية

58 10.3 99 57.1 357 41.9 
17.50
0 

0.003 0.164 

اظهار نشاطي اليومي 
 لآلخرين

86 44.6 89 53.4 375 47.8 3.711 0.388 - 

ربط عالقات صداقة 
 مع النجوم والمشاهير

65 11.7 89 53.4 354 41.3 
33.83
5 

0.003 0.377 

اكتساب خبرات 
 وتجارب من اآلخرين

307 55.4 99 57.1 106 56.1 0.338 0.713 - 
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 هم اااةةةةةةةةةةلىبى  ااع  ىبدق ال  جععهى     ل  فراا العد ق ال لرر ار ا  ل %1 21ا حةةةةةةةةةة  ل لا  ل ع ةةةةةةةةةةلق 
  هم ار ا  هنى ال  ةةىع خربا   جتىرع  ل اآلخرال,  %0 55ااع ةة اراع ر ي ه  بومى  الةةدامق عدادي,  ع ةةلق 

  هم ار ا  عه اظهىر عشةةىط  الدر    %2 00  هم ار ا  هنى ر ي بومى   ع اجل س اآلخر,  ع ةةلق  %6 02 ع ةلق 
 ل  فراا العد ق اإلعىث ار ا  ل  هم اااةةةةةلىبى  ااع  ىبدق ال  جععهى   ااع ةةةةة اراع  %6 51لآلخرال, ,   ع ةةةةةلق 

  هم ار ا  هنى اجيىا نجملر  نشةةةةةةىلجمل  ااع  ىبدق,  %6 51ر ي ه  ال  ةةةةةةىع خربا   جتىرع  ل اآلخرال,  ع ةةةةةةلق 
ا  هنى ر ي بومى  الةةدامق   هم ار   %0 51  هم ار ا  عه اظهىر عشةةىط  الدر   لآلخرال,  ع ةةلق  %0 51 ع ةةلق 

   هم ار ا  هنى بومى  الدامق عدادي  %3 54 ع ال ارع  انشىهري,  ع لق 
ل لا ا حةةة   عرا فر ق ذا  االق انميةةةىبدق  ا  فراا العد ق ال لرر  اإلعىث ي اااةةةلىبى  ااع  ىبدق ال  

م  اآلخر لميةةةةىو ال لرر  ند  لىعت مدجععهى   ااع ةةة اراع ر ي بومى  الةةةةدامق عدادي   ر ي بومى   ع اجل س 
,  ي اجيىا نجملر  نشةةةةةةةةةةةةىلجمل  ااع  ىبدق   ر ي بومى  الةةةةةةةةةةةةدامق  ع 45 4االق ب د   ةةةةةةةةةةةة ر  االق  م   ل  6لى

,  د  ى د الل  د هم 45 4االق ب د   ةةةةة ر  االق  م   ل  6ال ارع  انشةةةةةىهري  لميةةةةةىو ااعىث ند  لىعت مدم لى
غري االق ب د  6آلخرال   ال  ةةةةىع خربا   جتىرع  ل اآلخرال ند  لىعت مدم لىفر ق ي اظهىر عشةةةةىط  الدر   ل

  45 4   ر  
 السلبية( الستخدام االنستجرام: –اآلثار النفسية )اإليجابية  -9

 السلبية( الستخدام االنستجرام –( يوضح اآلثار النفسية )اإليجابية 38جدول )

 درجة االستخدام
 العبارة

المتو  معارض محايد موافق
ط 
 المرجح

الوزن 
النسب
 ي%

 االتجاه
 % ك % ك % ك

توقفي عن استخدام 
االنستجرام يجعلني قلقًا 

 ومكتئباَ. 
51 34.1 336 13.7 398 54.3 3.60 51.1 

 معارض

تخدامي لالنستجرام اس
يجعلني أتقمص مواقف غير 

 حقيقية وواقعية. 
65 37.8 319 15.1 371 47 3.73 57 

 معارض

أشعر بعدم الرضا عن 
المجتمع بسبب متابعتي 

90 14.6 340 18.1 316 17.1 3.87 61.1 
 معارض
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لحياة النجوم المشاهير 
 اليومية المفرطة.

استخدامي لالنستجرام 
 سلبية.يجعلني شخصية 

78 13.1 65 37.8 111 60.9 3.60 51.1 
 معارض

أشعر بسعادة كبيرة عند 
التواصل مع األصدقاء 

 القدامأ.
117 64.8 301 18.3 16 7.3 1.58 86 

 موافق

االنستجرام يعبر عما 
بداخلي دون االفصاح عنه 

 لآلخرين.
319 15.1 374 47.5 61 37.1 1.38 71.7 

 محايد

لالنستجرام عند استخدامي 
يجعلني شخصية إيجابية من 
خالل مشاركتي لآلخرين 

همومهم وأخبارهم 
 ومناسبتهم.

391 51.7 371 47.1 0 0 1.51 84.1 

 موافق

ال أشعر بالوحدة والعزلة 
عندما أتعامل مع 
 لالنستجرام.

368 45.9 371 47.1 15 6.8 1.19 79.7 
 موافق

أشعر بعدم الرضا لرؤيتي 
الصور الفاضحة 
 باالنستجرام

130 57.4 93 14.9 65 37.8 1.19 79.7 
 موافق

عند التعامل مع لالنستجرام 
أكون أكثر ايجابية التخا  
القرارات تجاه مواقفي 

 اليومية 

65 36.1 161 73.9 18 30.4 1.07 69 

 محايد

 ا ح   ل اجلد   ال ى    ل  فراا العد ق لىعرا  رافعا بجملت اآلثىر ال   دق  اإلجيى دق( اس دداع ااع  اراع  
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  52 6 اعر   عىاي للريي ب د ال راال   ع األالدمى  العدا ت مب رسي  -
 ب د اسةةةةةةةةةةة ددا   لوع ةةةةةةةةةةة اراع جيعجملين اةةةةةةةةةةةدميةةةةةةةةةةةدق اجيى دق  ل خو   شةةةةةةةةةةةىرل  لآلخرال ير هم   خلىرهم- 

  53 3   ىسل هم  مب رسي 
   32 6ا  اعر  ىلرندي  العملق ب د ى  تعى    ع لوع  اراع مب رسي- 
  32 6 اعر  عدع الرضى لرؤا  الميرر ال ىضتق ااع  اراع مب رسي -

  لىعت اس اى ى م  ىادي لل   ل 
  12 6ااع  اراع اعرب ب ى  داخجمل  ا ل اافميىح ب ه لآلخرال مب رسي -
  41 6ل عى    ع لوع  اراع  لرل  لىر اجيى دق اتىذ العرارا  جتى   رام   الدر دق مب رسي ب د ا-

 ا ح   ل اجلد   ال ى    ل  فراا العد ق لىعرا  عىرضا بجملت اآلثىر ال   دق  ال جمللدق( اس دداع ااع  اراع  
  24 1ترم   بل اس دداع ااع  اراع جيعجملين مجملعىص   ل للىَ مب رسي  -
  11 1اس ددا   لوع  اراع جيعجملين  تع ة  رام؛ غري نعدعدق   امعدق مب رسي  -
   21 1 اعر  عدع الرضى بل ا   ع   لع   ى ع   دىي ال ارع انشىهري الدر دق ان رطق  مب رسي- 
  24 1اس ددا   لوع  اراع جيعجملين ادميدق سجمللدق مب رسي -
 السلبية( الستخدام االنستجرام: –)اإليجابية  الفروال بين الجنسين في اآلثار النفسية -

السلبية(  –( يوضح الفروال بين متوسطي درجات الاكور واإلناث في اآلثار النفسية )اإليجابية 38جدول ) 
 الستخدام االنستجرام

 الجنس
 المتغير

 (371إناث)ن= (391 كور)ن=
 ت

 مستوى معنوية
 ع م ع م 164د.ح 

 1.35 6.8 1.10 6.8 االيجابيةاالثار النفسية 
-

0.041 
0.967  
 غير دالة

 3.95 34.1 3.91 34.3 االثار النفسية السلبية
-

0.305 
0.936  
 غير دالة

ا حةةةة   ل اجلد   ال ةةةةى   بدع  عرا فر ق ذا  االق انميةةةةىبدق  ا   رسةةةةم  ارعى  ال لرر  اإلعىث ي 
  45 4ااع  اراع, ند  لىعت مدم   (  غري االق ب د    ر  ال جمللدق( اس دداع  –اآلثىر ال   دق  اإلجيى دق 
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 السلبية( الستخدام االنستجرام: –اآلثار االجتماعية )اإليجابية  -30
 السلبية( الستخدام االنستجرام –( يوضح اآلثار االجتماعية )اإليجابية 39جدول )

 درجة االستخدام
 العبارة

المت معارض محايد موافق
وسط 
المرج
 ح

الوزن 
النسب
 ي%

 االتجاه
 % ك % ك % ك

متابعتي لالنستجرام قلل من 
 نشاطاتي اليومية

 محايد 70.1 1.33 14.6 89 40.1 347 15.1 319

تخدامي لالنستجرام أثر اس
بشكل سلبي علأ التفاعل 

 االجتماعي مع أسرتأ
 محايد 67.7 1.01 15.7 94 45.9 368 18.4 304

التخلص من ضغوط الحياة 
 اليومية.

77 13 385 50.5 
30
4 

 محايد 64.1 3.91 18.4

 49.7 381 31.9 53 الشعور الوحدة والعزلة
31
1 

 محايد 59.1 3.78 16.1

لألحداث اليومية متابعي 
لآلخرين من خالل االنستجرام 
 قلل من مشاكلي االجتماعية

 محايد 61 3.86 37.1 61 79.1 190 1.6 31

ساهم االنستجرام في تطوير 
عالقاتي الشخصية واالجتماعية 
من مشاهدتي لألحداث اليومية 

 للنجوم والمشاهير.

 محايد 69.7 1.09 14.1 89 18.5 354 10.8 311

االنستجرام في زيادة ساهم 
 تطلعاتي وطموحاتي الشخصية

 موافق 79 1.17 6.8 15 49.7 381 41.4 359
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معرفتي ألصدقاء االنستجرام 
 عوضني عن أصدقائي الحقيقيين

19 30.7 356 41.6 
37
3 

 معارض 54.7 3.64 46.7

يكثر علأ عالقاتي بأسرتي مما 
يضعف التواصل األسرى 

 واالجتماعي
77 13 369 46.1 

31
0 

 محايد 61.7 3.88 11.8

متابعتي لحياة النجوم والمشاهير 
اليومية اكسبني خبرات ومعارف 

 جديدة
 محايد 75.1 1.16 37.5 64 19.3 341 41.4 369

ا حةةةةةةةةةةةةةة   ل اجلةةد   ال ةةةةةةةةةةةةةةةى    ل  فراا العد ةةق لةةىعرا  رافعا بجملت اآلثةةىر ااع  ةةىبدةةق  اإلجيةةى دةةق( اسةةةةةةةةةةةةةة دةةداع 
 ااع  اراع  

  52 6للريي ب د ال راال   ع األالدمى  العدا ت مب رسي  اعر   عىاي   -
ب د اسةةةةةةةةةةة ددا   لوع ةةةةةةةةةةة اراع جيعجملين اةةةةةةةةةةةدميةةةةةةةةةةةدق اجيى دق  ل خو   شةةةةةةةةةةةىرل  لآلخرال ير هم   خلىرهم - 

  53 3   ىسل هم  مب رسي 
   32 6ا  اعر  ىلرندي  العملق ب د ى  تعى    ع لوع  اراع مب رسي- 
  32 6ر ال ىضتق ااع  اراع مب رسي  اعر  عدع الرضى لرؤا  المير -

  لىعت اس اى ى م  ىادي لل   ل 
  12 6ااع  اراع اعرب ب ى  داخجمل  ا ل اافميىح ب ه لآلخرال مب رسي -
  41 6ب د ال عى    ع لوع  اراع  لرل الىر اجيى دق اتىذ العرارا  جتى   رام   الدر دق مب رسي -

العد ق لىعرا  عىرضةةةةةةةةةةةةا بجملت اآلثىر ااع  ىبدق  ال ةةةةةةةةةةةةجمللدق( اسةةةةةةةةةةةة دداع ا حةةةةةةةةةةةة   ل اجلد   ال ةةةةةةةةةةةةى    ل  فراا 
 ااع  اراع  

  24 1ترم   بل اس دداع ااع  اراع جيعجملين مجملعىص   ل للىَ مب رسي  -
  11 1اس ددا   لوع  اراع جيعجملين  تع ة  رام؛ غري نعدعدق   امعدق مب رسي  -
   21 1دىي ال ارع انشىهري الدر دق ان رطق  مب رسي اعر  عدع الرضى بل ا   ع   لع   ى ع   - 
  24 1اس ددا   لوع  اراع جيعجملين ادميدق سجمللدق مب رسي -

 
 



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) Vo: 3, No: 2, 2018 

 

 
 111 

The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) 

 السلبية( الستخدام االنستجرام: –الفروال بين الجنسين في اآلثار االجتماعية )اإليجابية  -
 –جتماعية )اإليجابية ( يوضح الفروال بين متوسطي درجات الاكور واإلناث في اآلثار اال10جدول )

 السلبية( الستخدام االنستجرام

 الجنس
 المتغير

 (371إناث)ن= (391 كور)ن=
 ت

 مستوى معنوية
 ع م ع م 164د.ح 

 1.11 9.5 1.43 9.4 االثار االجتماعية االيجابية
-

0.167 
0.734  
 غير دالة

 0.477 3.91 30.4 3.98 30.6 االثار االجتماعية السلبية
0.614  
 دالة غير

ا حةةةةةةة   ل اجلد   ال ةةةةةةةى   بدع  عرا فر ق ذا  االق انميةةةةةةةىبدق  ا   رسةةةةةةةم  ارعى  ال لرر  اإلعىث ي 
  45 4ال جمللدق( اس دداع ااع  اراعر ند  لىعت مدم   ( غري االق ب د    ر   –اآلثىر ااع  ىبدق  اإلجيى دق 

 درجة الثقة في االنستجرام: -33
 االنستجرام( يوضح درجة الثقة في 13جدول )

 درجة الثقة في االنستجرام
 اإلجمالي 

 1كا
 مستوى معنوية

 % ك 1د ح 
 8.1 10 اثق

386.705 0.003 
 65.1 119 اثق الأ حد ما
 16.5 97 ال اثق
 300 166 اإلجمالي

اىعرا    هم %3 25 ل  فراا العد ق اىعرا ي ااع ةةة اراع,  ع ةةةلق  %6 2ا حةةة   ل اجلد   ال ةةةى    ل ع ةةةلق 
   هم ا اىعرا فده  %5 62فده اس ند  ى ,  ع لق 

 ه  االق ب د  145 122= 6 ا حةةةةةةةةةةةةةة   عرا فر ق ي ارعةق الىعةق ي ااع ةةةةةةةةةةةةةة اراعر ندة  لةىعةت مد ةق لى
  441 4   ر  
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 الفروال بين الجنسين في درجة الثقة في االنستجرام: -
 في االنستجرام( يوضح الفروال بين الاكور واإلناث في درجة الثقة 11جدول )

 النوع
 درجة الثقة

 إجمالي اإلناث الاكور
 1كا

 مستوى معنوية
 %   % ك % ك 1د ح  

 8.1 10 1.5 6 31.4 14 اثق

30.581 0.03 
 65.1 119 66.5 335 64.1 314 اثق الأ حد ما
 16.5 97 10.3 51 11.1 45 ال اثق
 300 184 300 313 300 151 اإلجمالي

 122 4 عى   ال راف = 
  هم اىعرا فده  %6 20 ع ةةةلق  ل  فراا العد ق ال لرر اىعرا ي ااع ةةة اراع,  %0 16ا حةةة  ل لا  ل ع ةةةلق 

 ل  فراا العد ق اإلعىث اىعرا ي ااع ةة اراع,  ع ةةلق  %5 3  هم ا اىعرا فده,   ع ةةلق  %3 63اس ند  ى ,  ع ةةلق 
   هم ا اىعرا فده   %1 34  هم اىعرا فده اس ند  ى ,  ع لق  5% 22

اراع, رر  اإلعىث ي ارعق الىعق ي ااع ةةةة ل لا ا حةةةة   عرا فر ق ذا  االق انميةةةةىبدق  ا  فراا العد ق ال ل
    41 4 ه  االق ب د    ر  االق  523 14=  6ند  لىعت مد ق لى

 الشعور عند الغياب عن "االنستجرام" لفترة: -31
 ( يوضح الشعور عند الغياب عن "االنستجرام" لفترة11جدول )

 الشعور عند الغياب عن "االنستجرام" لفترة
 اإلجمالي 

 1كا
 معنويةمستوى 
 % ك 1د ح 

 30.7 19 القلق واالضطراب

113.31
7 

0.003 
 10 77 الفراغ

 64.8 117 ال أشعر بشيء
 1.6 31 بالوحدة والعزلة
 300 166 اإلجمالي
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 ل  فراا العد ق ا اشةةعر ا  شةةد ب د المندىع بل  ااع ةة اراع   %2 20ا حةة   ل اجلد   ال ةةى    ل ع ةةلق 
   هم اشعر ا  ىلعجمل   ااضمراع  %1 14  هم اشعر ا  ىل راغر  ع لق  %64ل  ير  ع لق 

 131 331=  6 ا حةة   عرا فر ق ي الشةةعرر ب د المندىع بل  ااع ةة اراع  ل  ير ند  لىعت مد ق لى
  441 4 ه  االق ب د    ر  

 الفروال بين الجنسين في الشعور عند الغياب عن "االنستجرام" لفترة: -
 يوضح الفروال بين الاكور واإلناث في الشعور عند الغياب عن "االنستجرام" لفترة( 14جدول )

 النوع
 الشعور 

 إجمالي اإلناث الاكور
 1كا

 مستوى معنوية
 % ك % ك % ك 1د ح  

 30.7 19 30.4 38 30.9 13 القلق واالضطراب

0.05
0 

غير  0.997
 دالة

 10 77 10.8 16 13.1 43 الفراغ
 64.8 117 65.1 331 64.1 314 ال أشعر بشيء
 1.6 31 1.5 6 1.61 7 بالوحدة والعزلة
 300 166 300 371 300 391 اإلجمالي

ال لرر ا اشةةةعر ا  شةةةد ب د المندىع بل  ااع ةةة اراع  ل  ير   فراا العد ق ل  %6 20ع ةةةلق  ا حةةة  ل لا  ل
 فراا  ل  %3 25ع ةةلق     هم اشةةعر ا  ىلعجمل   ااضةةمراع,  %14  هم اشةةعر ا  ىل راغ,  ع ةةلق  %6 61 ع ةةلق 

,  ع ةةةةةلق   هم اشةةةةةعر ا  ىل راغ %2 64ا اشةةةةةعر ا  شةةةةةد ب د المندىع بل  ااع ةةةةة اراع  ل  ي,  ع ةةةةةلق  العد ق اإلعىث
   هم اشعر ا  ىلعجمل   ااضمراع  0% 14

ل لا ا حةةةةةةة  بدع  عرا فر ق ذا  االق انميةةةةةةةىبدق  ا  فراا العد ق ال لرر  اإلعىث ي الشةةةةةةةعرر ب د المندىع 
  45 4 ه  غري االق ب د    ر  االق  454 4=  6بل  ااع  اراع  ل  ير ند  لىعت مدم لى

 أنواع التفاعل مع االنستجرام: -31
 ( يوضح أنواع التفاعل مع االنستجرام15)جدول 

 أنواع التفاعل مع االنستجرام
اإلجمالي 

 1كا الترتيب 166ن=
مستوى 
 معنوية
 % ك 3د ح 

 0.003 47.607 4 11 337 أقضي وقتاً كبيراً يومياً في هاا البرنامج                              -3
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 0.003 49.060 5 13.7 336 أشعر باهتمام كبير في هاا البرنامج                                    -1
 0.003 38.171 1 18.8 341 يمكنني من عمل عالقات جديدة ومهمة                                -1
يعتبر نافاة للتعبير بحرية عن األحداث  -4

 الراهنة    
301 18.3 

6 
69.945 

0.003 

يساهم في نقل الصورة الحقيقة  -5
 لألحداث اليومية الخاصة بي  

359 41.4 
1 

6.195 
0.05 

يساعد علأ معرفة األحداث اليومية  -6
 للنجوم والمشاهير لحظة بلحظة  

360 41.7 
3 

5.783 
0.05 

ال  ىب   ع ااع  اراع ا ىبد بجملت  ل  فراا العد ق ار ا  ل اعرا   %1 03ا ح   ل اجلد   ال ى    ل ع لق 
  هم ار ا  عه ا ىهم ي عع  الميرري ا عدعق  %0 03 عرفق األنداث الدر دق لجمل ارع  انشىهري  ظق  جملتظقر  ع لق 

 %36  هم ار ا  عه نل ين  ل ب   بومى  عدادي   ه قر  ع لق  %2 32لأنداث الدر دق ا ىالق يبر  ع لق 
 ىص للرياص ار دىص ي ه ا الربعى ج   هم ار ا  عه  محت  م 

 45 4االق ب د ام   ل   ةةة ر   6 ا حةةة   عرا فر ق ي  عرا  ال  ىب   ع ااع ةةة اراعر ند  لىعت مد ق لى
  

 الفروال بين الجنسين في أنواع التفاعل مع االنستجرام: -
 ( يوضح الفروال بين الاكور واإلناث في أنواع التفاعل مع االنستجرام16جدول )

 النوع
أنواع التفاعل مع 
 االنستجرام

 الاكور
 391ن=

 اإلناث
 371ن=

 إجمالي
 1كا 166ن=

مستوى 
 معنوية

 3د ح  

معامل 
 التوافق

 % ك % ك % ك
أقضأ وقتاً كبيراً -3

 يومياً في هاا البرنامج                              
61 11.3 55 13.8 337 11 0.005 0.946 - 

أشعر باهتمام كبير  -1
 في هاا البرنامج                                   

60 13.3 56 11.4 336 13.7 0.069 0.791 - 

يمكنني من عمل  -1
 عالقات جديدة ومهمة                               

74 18.1 68 19.1 341 18.8 0.016 0.850 - 
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ير يعتبر نافاة للتعب -4
بحرية عن األحداث 
 الراهنة    

51 17.5 50 18.9 301 18.3 0.094 0.760 - 

يساهم في نقل  -5
الصورة الحقيقة 
لألحداث اليومية 
 الخاصة بي  

85 44 74 41.8 359 41.4 0.060 0.807 - 

يساعد علأ معرفة  -6
األحداث اليومية 
للنجوم والمشاهير 
 لحظة بلحظة  

87 45.3 71 41.1 360 41.7 0.108 0.579 - 

اعرا  ال  ىب   ع ااع  اراع ا ىبد بجملت  عرفق   ل  فراا العد ق ال لرر ار ا  ل %1 05ا ح  ل لا  ل ع لق 
  هم ار ا  عه ا ةةةةةةةةةةىهم ي عع  الميةةةةةةةةةةرري ا عدعق  %00األنداث الدر دق لجمل ارع  انشةةةةةةةةةةىهري  ظق  جملتظق  ,  ع ةةةةةةةةةةلق 

  هم ار ا  عه نل ين  ل ب   بومى  عدادي   ه ق,  ع ةةةةةةةةةةةلق  %3 32لأنداث الدر دق ا ىالةةةةةةةةةةةق يب  ,  ع ةةةةةةةةةةةلق 
 ل  فراا العد ق اإلعىث ار ا  ل  %2 06عه  محةةةةةةةةةةةت  م ىص للرياص ار دىص ي ه ا الربعى ج ,   ع ةةةةةةةةةةةلق   هم ار ا   1% 36

  هم ار ا  %6 06اعرا  ال  ىب   ع ااع ةة اراع ا ةةىهم ي عع  الميةةرري ا عدعق لأنداث الدر دق ا ىالةةق يب,  ع ةةلق 
  هم ار ا  عه نل ين  ل  %3 32ظق  ,  ع ةةةةلق  عه ا ةةةةىبد بجملت  عرفق األنداث الدر دق لجمل ارع  انشةةةةىهري  ظق  جملت

   هم ار ا  عه  اعر  ىه  ىع للري ي ه ا الربعى ج    %0 36ب   بومى  عدادي   ه ق,  ع لق 
لة لةا ا حةةةةةةةةةةةةةة  بةدع  عرا فر ق ذا  االةق انميةةةةةةةةةةةةةةىبدةق  ا  فراا العد ةق ال لرر  اإلعىث ي  عرا  ال  ىب   ع 

  45 4الق ب د    ر  االق غري ا 6ااع  اراع ند  لىعت مدم لى
 مدى تغيير االنستجرام لنمط حياتك اليومية: -34

 ( يوضح مدى تغيير االنستجرام لنمط حياتك اليومية17جدول )

مدى تغيير االنستجرام لنمط حياتك 
 اليومية

 اإلجمالي 
 1كا

 مستوى معنوية
 % ك 1د ح 

 0.003 8.1 10 غير الأ حد كبير
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 51.1 395 غير الأ حد ما
336.03
6 

 18.5 343 لم يغير
 300 166 اإلجمالي

 ل  فراا العد ق ار ا ند ث تمندري   ةةةةةلع اسةةةةة دداع ااع ةةةةة اراع  %6 2ا حةةةةة   ل اجلد   ال ةةةةةى    ل ع ةةةةةلق 
  هم  %5 32  هم ار ا ند ث تمندري اس ند  ى ,  ع ةةةةةةةةةةةةلق  %3 53ل  ي ندى م الدر دق اس ند للرير  ع ةةةةةةةةةةةةلق 

 بدع ند ث تمندري 
 412 112= 6 ا حةةةةةةةةة   عرا فر ق ي  د  تمندري ااع ةةةةةةةةة اراع ل  ي ندىتا الدر دقر ند  لىعت مد ق لى

  441 4 ه  االق ب د    ر  
 الفروال بين الجنسين في مدى تغيير االنستجرام لنمط حياتك اليومية: -

 اليومية( يوضح الفروال بين الاكور واإلناث في مدى تغيير االنستجرام لنمط حياتك 18جدول )

 النوع
 مدى التغيير

 إجمالي اإلناث الاكور
 1كا

 مستوى معنوية
 % ك % ك % ك 1د ح  

 8.1 10 31.1 11 1.6 7 غير الأ حد كبير
33.17
5 

0.03 
 51.1 395 50.9 88 55.4 307 غير الأ حد ما
 18.5 343 15.8 61 40.9 79 لم يغير
 300 166 300 313 300 151 اإلجمالي

 110 4 عى   ال راف = 
 %2 04ند ث تمندري اس ند  ىر  ع لق   هم ار ا  %0 55 ل  فراا العد ق  %2 3ا حة  ل لا  ل ع لق 

 ل  فراا العد ق اإلعىث اى  ار ا ند ث تمندري   لع اس دداع ااع  اراع  %3 13  هم بدع ند ث تمندرير   ع لق 
  هم  %2 35  هم ار ا ند ث تمندري اس ند  ى ,  ع ةةةةةةةةةةةةلق  %2 54ل  ي ندى م الدر دق اس ند للرير  ع ةةةةةةةةةةةةلق 

 -بدع ند ث تمندري  
   عرا فر ق ذا  االق انميىبدق  ا  فراا العد ق ال لرر  اإلعىث ي  د  تمندري ااع  اراع ل  ي ل لا ا حة

    41 4 ه  االق ب د    ر  االق  315 11=  6ندىتا الدر دقر ند  لىعت مد ق لى
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 تأثير االنستجرام علأ عالقاتك األسرية: -35
 ( يوضح تأثير االنستجرام علأ عالقاتك األسرية19جدول )

 تأثير االنستجرام علأ عالقاتك األسرية
 اإلجمالي 

 1كا
 مستوى معنوية

 % ك 5د ح 
 38.9 69 يجعلني في عزلة عن أسرتي

166.810 0.003 

 9.1 14 يبعدني عن عالقاتي األسرية
 8.7 11 يبعدني عن زياراتي العائلية
 9.1 14 يقلل من الترابط األسري
 6.6 14 العائلية يلغي مواعيدي والتزاماتي

 47.1 371 ليس له أي تأثير علأ االطالال
 300 166 اإلجمالي

 ل  فراا العد ق ار ا ااع ةةةةةةةةةةة اراع لدس له تأثري بجملت بومىتا  %6 2ا حةةةةةةةةةةة   ل اجلد   ال ةةةةةةةةةةةى    ل ع ةةةةةةةةةةةلق 
 عه العدهم بل   هم ار ا  %3 2  هم ار ا  عه جيعجملهم ي بملق بل  سةةةةةةةةةةر مر  ع ةةةةةةةةةةلق  %2 12األسةةةةةةةةةةراقر  ع ةةةةةةةةةةلق 

   هم ار ا  عه اعجمل   ل ال ا ي األسرم  %3 2بومى م األسراقر  ع لق 
 ه   264 622= 6 ا حةةةةة   عرا فر ق ي تأثري ااع ةةةةةة اراع بجملت بومىتا األسةةةةةراقر ند  لىعت مد ق لى

  441 4االق ب د    ر  
ى ادبم  حةةةةةةرر  ال راعد انىام لأفراا ممَّ  أل ااتميةةةةةةى  ااع  ىب  ا د  ا وهاا ما أكدته نظرية الحضـــــور االجتماعي

ذلةةا  ل ال  ةةىبةة  ااع  ةةىب   د هم  تةةدبدم العومةةى  ااع  ةةىبدةةق لأفراا   ل مثَّ ت ةةىمةة  انعجملر ةةى   ال ةةأثري ي  عحةةةةةةةةةةةةةةه ةةى 
 اللعض 
 الفروال بين الجنسين في تأثير االنستجرام علأ عالقاتك األسرية: -

 ناث في تأثير االنستجرام علأ عالقاتك األسرية( يوضح الفروال بين الاكور واإل10جدول )

 النوع
 التأثير

 إجمالي اإلناث الاكور
 1كا

 مستوى معنوية
 % ك % ك % ك 5د ح  

يجعلني في عزلة عن 
 أسرتي

40 10.7 19 36.8 69 38.9 3.915 
غير  0.858
 دالة
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يبعدني عن عالقاتي 
 األسرية

39 9.8 35 8.7 14 9.1 

يبعدني عن زياراتي 
 العائلية

37 8.8 35 8.7 11 8.7 

يقلل من الترابط 
 األسري

37 8.8 37 9.8 14 9.1 

يلغي مواعيدي 
 العائليةوالتزاماتي 

34 7.1 30 5.8 14 6.6 

ليس له أي تأثير علأ 
 االطالال

86 44.6 87 50.1 371 47.1 

 300 166 300 313 300 151 اإلجمالي
 ل  فراا العد ق ار ا ااع ةةة اراع لدس له تأثري بجملت بومىتا األسةةةراق,  ع ةةةلق  %2 00ا حةةة  ل لا  ل ع ةةةلق 

  هم ار ا  عه العدهم بل بومى م األسةةةةةةةةةراق,  %2 2بل  سةةةةةةةةةر م,  ع ةةةةةةةةةلق   هم ار ا  عه جيعجملهم ي بملق  1% 64
  هم ار ا  عه العدهم بل تاىرا م العىبجملدق,    %2 2  هم ار ا  عه اعجمل   ل ال ا ي األسةةةةرم,  ع ةةةةلق  %2 2 ع ةةةةلق 
  هم  %2 12لق  ل  فراا العد ق اإلعىث ار ا ااع ةةة اراع لدس له تأثري بجملت بومىتا األسةةةراق,  ع ةةة %3 54ع ةةةلق 

  هم ار ا  %1 2  هم ار ا  عه اعجمل   ل ال ا ي األسةرم,  ع لق  %2 2ار ا  عه جيعجملهم ي بملق بل  سةر م,  ع ةلق 
   هم ار ا  عه العدهم بل بومى م األسراق  %1 2 عه العدهم بل تاىرا م العىبجملدق,  ع لق 

ل لا ا حةةةة  بدع  عرا فر ق ذا  االق انميةةةةىبدق  ا  فراا العد ق ال لرر  اإلعىث ي تأثري ااع ةةةة اراع بجملت 
    45 4 ه  غري االق ب د    ر  االق  235 1=  6بومىتا األسراقر ند  لىعت مد ق لى

 سلبيات االنستجرام: -36
 ( يوضح سلبيات االنستجرام13جدول )

 سلبيات االنستجرام
 166ن=اإلجمالي 

 1كا الترتيب
 مستوى معنوية

 % ك 3د ح 
ال عجملدد األب ت للعض سجملرلدى  -1

 ال ارع  انشىهري 
653 22 1 1 53 556 4 441 
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ت شت العومى  غري الشربدق برب  -6
 441 4 022 11 6 2 24 663 ااع  اراع 

اتلى  انرضق العىندق  ال  ا  -3
ت  ىسع  ع مد  ى  تعىلددعى   خ  

 ثعىفى  المنري  ميرري سدلق 
126 00 3 3 0 264 4 45 

ال أثري بجملت األفلىر  ان ىهدمر  -0
 خىالق  ىل  لق لعجملدجمل  ا ربي   هم

102 04 1 5 16 230 4 441 

ال أثر  ىلىعىفى  الرافدي ال  ا  -5
 ت  ىات  ع مد  ى  تعىلددعى  بعددت ى 

116 34 2 2 55 423 4 441 

 441 4 120 10 2 6 04 101  ال رعده  ل األسري اععداع الرمى ق  -2
األضرار الميتدق لجمل  ى عق ف ا   -1

 طراجملق بجملت العا 
156 01 5 0 14 543 4 441 

ااعشمنى  بل الدراسق  ضع؛  -2
 ال تميد  الدراس 

141 62 6 2 23 162 4 441 

اهدار الرمت ي ااتميىا  غري  -2
 441 4 115 02 1 6 36 112 ان ددي ممى اعجمل   ل بومى  ااسراق

 ل  فراا العد ق ار ا  ل سجمللدى  ااع  اراع ال عجملدد األب ت للعض  %1 22ا حة   ل اجلد   ال ى    ل ع لق 
  هم ار ا  عه ت شةةةةت العومى  غري الشةةةةربدق برب ااع ةةةة اراع,  ع ةةةةلق  %2 24سةةةةجملرلدى  ال ارع  انشةةةةىهرير  ع ةةةةلق 

, العىندق  ال  ا ت  ىسةةةةةع  ع مد  ى  تعىلددعى    خ  ثعىفى  المنري  ميةةةةةرري سةةةةةدلق   هم ار ا  عه اتلى  انرضةةةةةق 3% 00
   هم ار ا  عه األضرار الميتدق لجمل  ى عق ف ا  طراجملق بجملت العا   %5 01 ع لق 

  45 4االق ب د ام   ل    ر   6 ا ح   عرا فر ق ي سجمللدى  ااع  اراع, ند  لىعت مد ق لى
 سلبيات االنستجرام:الفروال بين الجنسين في  -

 ( يوضح الفروال بين الاكور واإلناث في سلبيات االنستجرام11جدول )

 النوع
 سلبيات االنستجرام

 الاكور
 391ن=

 اإلناث
 371ن=

 إجمالي
 1كا 166ن=

مستوى 
 معنوية

 3د ح  

معامل 
 التوافق

 % ك % ك % ك
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التقليد األعمأ -3
لبعض سلوكيات 

 النجوم والمشاهير.        
313 67.9 311 70.5 151 69.3 0.199 0.585 - 

تفشأ العالقات  -1
غير الشرعية عبر 

 االنستجرام.                
337 60.6 306 63.1 111 60.9 0.036 0.899 - 

إتباع الموضة  -1
العالمية والتي ال 
تتناسب مع قيمنا 
وتقاليدنا و أخا 
ثقافات الغير بصورة 
 سيئة .        

78 40.4 84 48.6 361 44.1 1.450 0.337 - 

التأثير علأ  -4
األفكار والمفاهيم، 
خاصة بالنسبة لقليلي 
 الخبرة منهم 

73 16.8 78 45.3 349 40.7 1.601 0.307 - 

التأثر بالثقافات  -5
الوافدة التي ال تتماشأ 
مع قيمنا وتقاليدنا 
 وعقيدتنا . 

53 16.4 63 15.1 331 10.6 1.151 0.067 - 

انعدام الرقابة  -6
 والتوجيه من األسرة .                     

71 17.1 75 41.4 347 40.1 3.188 0.119 - 

األضرار الصحية  -7
للمتابعة فترات طويلة 
 علأ العين .   

71 17.1 80 46.1 351 43.5 1.003 0.081 - 
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االنشغال عن  -8
الدراسة وضعف 
 التحصيل الدراسي 

53 16.4 56 11.4 307 19.1 3.559 0.131 - 

إهدار الوقت في  -9
االتصاالت غير 

المفيدة مما يقلل من 
 عالقاتي االسرية

58 10.3 60 14.7 338 11.1 0.895 0.144 - 

 ل  فراا العد ق ال لرر ار ا  ل سةةةةةةةجمللدى  ااع ةةةةةةة اراع ال عجملدد األب ت للعض  %2 21ا حةةةةةةة  ل لا  ل ع ةةةةةةةلق 
  هم ار ا  عه ت شةةةةت العومى  غري الشةةةةربدق برب ااع ةةةة اراع,  ع ةةةةلق  %2 24سةةةةجملرلدى  ال ارع  انشةةةةىهري,  ع ةةةةلق 

انرضةةةةةةق العىندق  ال  ا ت  ىسةةةةةةةع  ع مد  ى  تعىلددعى    خ  ثعىفى  المنري  ميةةةةةةةرري سةةةةةةةدلق   هم ار ا  عه اتلى   0% 04
  هم ار ا  عه  %3 31  هم ار ا  عه األضةةةةةةرار الميةةةةةةتدق لجمل  ى عق ف ا  طراجملق بجملت العا,  ع ةةةةةةلق  %3 31 ع ةةةةةةلق 

 ل سةةةةةةةةةجمللدى  ااع ةةةةةةةةة اراع ال عجملدد  ل  فراا العد ق اإلعىث ار ا  %5 14اععداع الرمى ق  ال رعده  ل األسةةةةةةةةةري,   ع ةةةةةةةةةلق 
  هم ار ا  عه ت شةةةةةةةةةةت العومى  غري الشةةةةةةةةةةربدق برب  %3 21األب ت للعض سةةةةةةةةةجملرلدى  ال ارع  انشةةةةةةةةةةىهري,  ع ةةةةةةةةةلق 

  هم ار ا  عه اتلى  انرضةةةةق العىندق  ال  ا ت  ىسةةةةع  ع مد  ى  تعىلددعى    خ  ثعىفى   %2 02ااع ةةةة اراع,  ع ةةةةلق 
   هم ار ا  عه األضرار الميتدق لجمل  ى عق ف ا  طراجملق بجملت العا  %6 02المنري  ميرري سدلق,  ع لق 

ل لا ا حةةةةة  بدع  عرا فر ق ذا  االق انميةةةةةىبدق  ا  فراا العد ق ال لرر  اإلعىث ي سةةةةةجمللدى  ااع ةةةةة اراع 
  45 4غري االق ب د    ر  االق  6ند  لىعت مدم لى

 ستجرام:دور األسرة في مساعدتك علأ االستخدام السليم لالن -37
 ( يوضح دور األسرة في مساعدتك علأ االستخدام السليم لالنستجرام11جدول )

دور األسرة في مساعدتك علأ االستخدام 
 السليم لالنستجرام

اإلجمالي 
 1كا الترتيب 166ن=

 مستوى معنوية
 3د ح 

 % ك
التربية السليمة علأ المبادئ واألخالال -3

بالتعاليم الفاضلة وحثهم علأ التمسك 
 اإلسالمية.

116 64.5 3 10.699 0.003 
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توجيهم لي بسلبيات االنستجرام وبيان  -1
 خطورته

108 56.8 1 6.813 0.03 

مساعدتهم علأ تنظيم أوقاتهم بالتوفيق بين  -1
 استخدام االنستجرام واهتماماتهم األخرى.

381 49.7 1 0.033 
غير  0.937
 دالة

 3.574 4 46.7 373 رامااليجابية لالنستجحثهم لي علأ الفوائد  -4
غير  0.130
 دالة

المتابعة واالهتمام من قبل األسرة والتشجع  -5
 علأ االستخدام االيجابي.

311 16.3 7 18.416 0.003 

إقامة عالقات صداقة مع األبناء ومشاركتهم  -6
 استخدام االنستجرام.

346 19.9 5 34.961 0.003 

خاصة علأ  قيامهم بوضع حسابات -7
 االنستجرام لمراقبتي بشكل أفضل.

300 17.1 8 75.190 0.003 

عدم وضع جهاز المحمول في غرفة نومي  -8
 ووضعها في مكان عام بالمنزل.

75 10.5 9 
317.47
5 

0.003 

التوجيه واإلرشاد المستمر لي بصورة مباشرة  -9
 أو غير مباشرة

316 17.1 6 14.341 0.003 

 ل  فراا العد ق ار ا  ل ا ر األسري ي   ىبدتا بجملت ااس دداع  %5 20ال ى    ل ع لق ا ح   ل اجلد   
ال ةةجملدم لوع ةة اراع ال  دق ال ةةجملد ق بجملت انلىاال  األخوق ال ىضةةجملق  نىهم بجملت ال   ةةا  ىل عىلدم اإلسةةو دقر  ع ةةلق 

  هم ار ا  عه   ةةةىبد م  %1 02ق   هم ار ا  عه ترعدهم ش   ةةةجمللدى  ااع ةةة اراع    دىل خمررتهر  ع ةةةل 2% 52
  هم ار ا  عه نىهم ش  %5 01بجملت ت ظدم   مى م  ىل رفد   ا اسةةةة دداع ااع ةةةة اراع  اه  ى ى م األخر ر  ع ةةةةلق 

 بجملت ال رابد ااجيى دق لوع  اراع 
 6ىل   ا حةة   عرا فر ق ي ا ر األسةةري ي   ةةىبدتا بجملت ااسةة دداع ال ةةجملدم لوع ةة اراع, ند  لىعت مد ق

, فد ى بدا   ةةةةةةةةةةةةىبد م بجملت ت ظدم   مى م  ىل رفد   ا اسةةةةةةةةةةةة دداع ااع ةةةةةةةةةةةة اراع 45 4االق ب د ام   ل   ةةةةةةةةةةةة ر  
 6 اه  ى ى م األخر ,   نىهم ش بجملت ال رابد ااجيى دق لوع ةةةة اراع د الل ه ى  فر ق  د هم  ند  لىعت مد ق لى

  45 4غري االق ب د    ر  
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 دور األسرة في مساعدتك علأ االستخدام السليم لالنستجرام:الفروال بين الجنسين في  -
( يوضح الفروال بين الاكور واإلناث في دور األسرة في مساعدتك علأ االستخدام السليم 14جدول )

 لالنستجرام

 النوع
 دور االسرة

 الاكور
 391ن=

 اإلناث
 371ن=

 إجمالي
 1كا 166ن=

مستوى 
 معنوية

 3د ح  

معامل 
 التوافق

 % ك % ك % ك
التربية السليمة علأ المبادئ -3

واألخالال الفاضلة وحثهم علأ 
 التمسك بالتعاليم اإلسالمية.  

314 64.8 333 64.1 116 64.5 0.035 0.904 - 

توجيهم لي بسلبيات  -1
 االنستجرام وبيان خطورته

306 54.9 301 59 108 56.8 0.606 0.416 - 

مساعدتهم علأ تنظيم  -1
أوقاتهم بالتوفيق بين استخدام 

 االنستجرام واهتماماتهم األخرى.  
85 44 97 56.3 381 49.7 5.179 0.05 0.339 

حثهم لي علأ الفوائد  -4
 االيجابية لالنستجرام

78 40.4 91 51.8 373 46.7 6.514 0.05 0.311 

المتابعة واالهتمام من قبل  -5
األسرة والتشجع علأ االستخدام 

 االيجابي.        
59 10.6 71 41.1 311 16.3 5.148 0.05 0.310 

إقامة عالقات صداقة مع  -6
األبناء ومشاركتهم استخدام 
 االنستجرام.        

65 11.7 83 46.8 346 19.9 6.573 0.03 0.311 

قيامهم بوضع حسابات  -7
خاصة علأ االنستجرام لمراقبتي 

 بشكل أفضل.     
40 10.7 60 14.7 300 17.1 8.949 0.03 0.354 
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عدم وضع جهاز المحمول  -8
في غرفة نومي ووضعها في مكان 

 عام بالمنزل.  
16 31.5 49 18.1 75 10.5 

31.15
3 

0.003 0.383 

التوجيه واإلرشاد المستمر لي  -9
 بصورة مباشرة أو غير مباشرة

59 10.6 77 44.5 316 17.1 7.590 0.03 0.341 

 ل  فراا العد ق ال لرر ار ا  ل ا ر األسةةةةةري ي   ةةةةةىبدتا بجملت ااسةةةةة دداع   %2 20ا حةةةةة  ل لا  ل ع ةةةةةلق 
إلسةةو دق,  ع ةةلق اال ةةجملدم لوع ةة اراع ال  دق ال ةةجملد ق بجملت انلىاال  األخوق ال ىضةةجملق  نىهم بجملت ال   ةةا  ىل عىلدم 

  هم ار ا  عه   ةةةةةةىبد م  %00  هم ار ا  عه ترعدهم ش   ةةةةةةجمللدى  ااع ةةةةةة اراع    دىل خمررته,  ع ةةةةةةلق  2% 50
  هم ار ا  عه نىهم ش  %0 04بجملت ت ظدم   مى م  ىل رفد   ا اسةةةة دداع ااع ةةةة اراع  اه  ى ى م األخر ,  ع ةةةةلق 

 ل  فراا العد ق اإلعىث ار ا  ل ا ر األسةةةةري ي   ةةةةىبدتا بجملت  %6 20لق بجملت ال رابد ااجيى دق لوع ةةةة اراع,   ع ةةةة
ااسةةةةةةة دداع  ال ةةةةةةةجملدم لوع ةةةةةةة اراع ال  دق ال ةةةةةةةجملد ق بجملت انلىاال  األخوق ال ىضةةةةةةةجملق  نىهم بجملت ال   ةةةةةةةا  ىل عىلدم 

  هم ار ا  %1 52  هم ار ا  عه ترعدهم ش   ةةجمللدى  ااع ةة اراع    دىل خمررته,  ع ةةلق  %52اإلسةةو دق,  ع ةةلق 
  هم ار ا  %2 53 عه   ةىبد م بجملت ت ظدم   مى م  ىل رفد   ا اسة دداع ااع ة اراع  اه  ى ى م األخر ,  ع لق 

  عه نىهم ش بجملت ال رابد ااجيى دق لوع  اراع 
 ال لا ا حةةةة   عرا فر ق ذا  االق انميةةةةىبدق  ا  فراا العد ق ال لرر  اإلعىث ي ا ر األسةةةةري ي   ةةةةةىبدت

, 45 4االق ب د   ةةةةة ر  االق  م   ل  6بجملت ااسةةةةة دداع ال ةةةةةجملدم لوع ةةةةة اراع لميةةةةةىو ااعىث ند  لىعت مدم لى
 د  ى د الل  د هم فر ق ي ال  دق ال ةةجملد ق بجملت انلىاال  األخوق ال ىضةةجملق  نىهم بجملت ال   ةةا  ىل عىلدم اإلسةةو دق 

 45 4غري االق ب د    ر   6لىعت مدم لى  ترعدهم ش   جمللدى  ااع  اراع    دىل خمررته ند   
 ايجابيات االنستجرام أكثر من سلبياته: -38

 ( يوضح ايجابيات االنستجرام أكثر من سلبياته15جدول )

ايجابيات االنستجرام أكثر من 
 سلبياته

 اإلجمالي
 1كا

 مستوى معنوية
 % ك 1د ح 

 16.1 96 أوافق
 54.9 103 الأ حد ما 0.003 79.713

 38.9 69 أوافقال 
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 300 166 اإلجمالي
 ل  فراا العد ق ار ا  ل اجيى دى  ااع ةةةة اراع الىر  ل سةةةةجمللدىتهر  %6 62ا حةةةة   ل اجلد   ال ةةةةى    ل ع ةةةةلق 

  هم غري  رافعا  %2 12  هم ار ا  ل اجيى دى  ااع ةة اراع الىر  ل سةةجمللدىته اس ند  ى,  ع ةةلق  %2 50  ع ةةلق
 بجملت  ل اجيى دى  ااع  اراع الىر  ل سجمللدىته 

 ه  االق  161 12= 6ااع ةةةة اراع  لىر  ل سةةةةجمللدىتهر ند  لىعت مد ق لى اجيى دى  ا حةةةة   عرا فر ق ي 
  441 4ب د    ر  

 بين الجنسين في ايجابيات االنستجرام أكثر من سلبياته:الفروال  -
 ( يوضح الفروال بين الجنسين في ايجابيات االنستجرام أكثر من سلبياته16جدول )

 النوع
 ايجابيات االنستجرام 

 إجمالي اإلناث الاكور
 1كا

مستوى 
 معنوية
 % ك % ك % ك 1د ح 

 16.1 96 39.3 11 11.6 61 اوافق

8.681 0.05 
 54.9 103 60.3 304 50.1 97 الأ حد ما
 38.9 69 10.8 16 37.3 11 ال اوافق

 300 166 300 371 300 391 جمالياإل
 156 4 عى   ال راف = 
ار ا  ل اجيى دى  ااع ةةة اراع الىر  ل سةةةجمللدىتهر  ع ةةةلق ال لرر   فراا العد ق ل  %2 36ع ةةةلق  ا حةة  ل لا  ل

  هم غري  رافعا بجملت  %1 11  هم ار ا  ل اجيى دى  ااع ةةةةة اراع الىر  ل سةةةةةجمللدىته اس ند  ى,  ع ةةةةةلق  3% 54
 ل  فراا العد ق اإلعىث ار ا  ل اجيى دى  ااع  اراع الىر  %1 12ع ةلق  ااع ة اراع الىر  ل سةجمللدىته,   ل اجيى دى  

  هم  %2 64  هم ار ا  ل اجيى دى  ااع ة اراع الىر  ل سجمللدىته اس ند  ى,  ع لق  %1 24 ل سةجمللدىته,  ع ةلق 
 غري  رافعا بجملت  ل اجيى دى  ااع  اراع الىر  ل سجمللدىته 

لا ا حةةةةةة   عرا فر ق ذا  االق انميةةةةةةىبدق  ا  فراا العد ق ال لرر  اإلعىث ي اجيى دى  ااع ةةةةةة اراع  لىر ل 
    45 4 ه  االق ب د    ر  االق  226 2=  6 ل سجمللدىتهر ند  لىعت مد ق لى
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 فروض الدراسة:-
النســــــــــتجرام وأســــــــــباب ارعق اسةةةةةةةةةةةة دداع ا: توجد عالقة ارتباطية  ات داللة احصــــــــــائية بين الفرض األول

 استخدامه.
 استخدامهبين درجة استخدام االنستجرام وأسباب ( يوضح العالقة 17جدول )

 المتغير
معامل 
 االرتباط

 القوة االتجاه
مستوى 
 معنوية

 حجم تعرض لالنستجرام 
 0.03 متوسطة طردي **0.545

 لالنستجراماستخدام أسباب 
 ا ح   ل اجلد   ال ى    -

ااع ة اراع   سةلىع اس ددا ه لد  نلترثار ند  لىعت ارعق اسة دداع  عرا بومق طرااق   رسةمق  ا 
  41 4(  ه  االق ب د    ر  2 4> ر>3 4 

الفرض الثاني: توجد عالقة ارتباطية  ات داللة احصائية بين درجة استخدام الشباب لالنستجرام واآلثار 
 واإليجابية( في العالقات االجتماعية واألسرية.االجتماعية والنفسية )السلبية 

درجة استخدام الشباب لالنستجرام واآلثار االجتماعية والنفسية في ( يوضح العالقة بين 18جدول )
 العالقات االجتماعية واألسرية

 المتغير
 درجة استخدام الشباب لالنستجرام

 القوة االتجاه االرتباط معامل
 مستوى
 معنوية

 0.03 ضعيف طردي **0.141 النفسية اإليجابيةاالثار 
 0.03 متوسط طردي **0.487 االثار النفسية السلبية
 0.03 ضعيف طردي **0.159 االثار االجتماعية اإليجابية
 0.03 متوسط طردي **0.416 االثار االجتماعية السلبية

  ل اجلد   ال ى    ا ح 
اسةةة دداع الشةةةلىع لوع ةةة اراع   ااثىر ال   ةةةدق ال ةةةجمللدق ي العومى   عرا بومق طرااق   رسةةةمق  ا ارعق  -

  41 4(  ه  االق ب د    ر  2 4> ر>3 4ااع  ىبدق  األسراق لد  انلترثار ند  لىعت  
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 عرا بومق طرااق   رسةمق  ا ارعق اسة دداع الشلىع لوع  اراع  ااثىر ااع  ىبدق ال جمللدق ي العومى   -
  41 4(  ه  االق ب د    ر  2 4> ر>3 4 األسراق لد  انلترثار ند  لىعت  ااع  ىبدق 
 عرا بومق طرااق ضةةةةةعد ق  ا ارعق اسةةةةة دداع الشةةةةةلىع لوع ةةةةة اراع  ااثىر ال   ةةةةةدق ال ةةةةةجمللدق ي العومى   -

  41 4(  ه  االق ب د    ر  3 4ااع  ىبدق  األسراق لد  انلترثار ند  لىعت  ر> 
ق طرااق ضةةعد ق  ا ارعق اسةة دداع الشةةلىع لوع ةة اراع  ااثىر ااع  ىبدق ال ةةجمللدق ي العومى   عرا بوم -

  41 4(  ه  االق ب د    ر  3 4ااع  ىبدق  األسراق لد  انلترثار ند  لىعت  ر> 
ن يالفرض الثالث: تختلف كثافة استخدام الشباب لالنستجرام باختالف المتغيرات الديموجرافية للمبحوث

 )السن، النوع، التعليم(.
 الفروال بين الفئات العمرية في كثافة استخدام الشباب لالنستجرام:-)أ( 1

 الفروال في كثافة استخدام الشباب لالنستجرام باختالف الفئات العمرية( يوضح 19جدول )

 البيان الفروال تبعا إلأ
مجموع 
 الدرجات

 ف متوسط د . ح
مستوى 
 معنوية

الشباب كثافة تعرض 
 لالنستجرام

 45.871 1 93.746 بين مجموعات
 4.431 161 3603.808 داخل 0.003 30.196

  165 3691.555 مجموع
ال ةى   ا لا   عرا فر ق ذا  االق انميىبدق  ا   رسمى  ارعى   فراا العد ق  ىخ وف  اجلد   ل خو  

  441 4ال لى  الع راق ي لىىفق اس دداع الشلىع لوع  اراعر ند  لىعت مد ق  ف( االق ب د    ر  
 يوضح الوصف الفئات العمرية كثافة استخدام الشباب لالنستجرام( 40جدول )

 متوسط ن الفئات العمرية
انحراف 
 معياري

 38من 
الأ اقل 
 10من 
 سنة

إلأ  10من 
 15اقل من 
 سنة

الأ  15من 
اقل 
 سنة 10من

كثافة 
استخدام 

 *3.1053 *3.4484  3.66 9.1 51 سنة 10الأ اقل من  38من 

   1.33 7.7 175 سنة 15إلأ اقل من  10من 
-

0.1411 
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الشباب 
 لالنستجرام

    1.49 7.9 19 سنة 10الأ اقل من  15من 
    1.45 7.9 166 اإلجمالي

سةةةةةةةةة ق   ىل لق  64اس ام   ل  12 عرا فر ق ذا  االق انميةةةةةةةةةىبدق  ا ارعى   فراا العد ق  ىل لق الع راق  ل 
اس ام   ل  12سة ق ي لىىفق اسة دداع الشةلىع لوع ة اراع لميىو ال لق الع راق  ل  65اس ام   ل  64الع راق  ل 

  45 4   ر  س ق ب د  64
سةةةةةةةةة ق   ىل لق  64اس ام   ل  12 عرا فر ق ذا  االق انميةةةةةةةةةىبدق  ا ارعى   فراا العد ق  ىل لق الع راق  ل 

اس ام   ل  12سةة ق ي لىىفق اسةة دداع الشةةلىع لوع ةة اراع لميةةىو ال لق الع راق  ل 34اس ام   ل  65الع راق  ل 
  45 4س ق ب د    ر   64

 :لالنستجرامالفروال بين النوع في كثافة استخدام الشباب  -)ب(1
 جرامالشباب لالنستاستخدام ( يوضح الفروال بين متوسطي درجات الاكور واإلناث في كثافة 43جدول )

 الجنس
 المتغير

 (371إناث)ن= (391 كور)ن=
 ت

 مستوى المعنوية
 ع م ع م 164د.ح

كثافة تعرض الشباب 
 لالنستجرام

7.7 3.96 8.1 1.11 
-

1.640 
0.03 

 عرا فر ق ذا  االق انميةةةةةةىبدق  ا   رسةةةةةةةم  ارعى  ال لرر  اإلعىث ي لىىفق  ال ةةةةةةةى  ا حةةةةةة   ل اجلد   
    41 4اس دداع الشلىع لوع  اراع لميىو اإلعىثر ند  لىعت مد ق   ( االق ب د    ر  

 الشباب لالنستجرام:الفروال بين المستويات التعليمية في كثافة استخدام -)ج(1
لشباب التعليمية في كثافة استخدام ا المستوياتالمتوسطات واالنحرافات المعيارية بين ( يوضح 41جدول )

 لالنستجرام

 انحراف معياري متوسط ن المستوى التعليمي

 الشباب لالنستجراماستخدام كثافة 

 3.18 7.7 31 يقرأ ويكتب
 1.48 7.9 50 ثانوي
 1.36 7.9 193 جامعي

 0.67 7.4 31 دراسات عليا
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 1.35 7.9 166 اإلجمالي
 باختالف المستويات التعليميةكثافة استخدام الشباب لالنستجرام في   الفروال( يوضح 41جدول )

 البيان الفروال تبعا إلأ
مجموع 
 الدرجات

 ف متوسط د . ح
مستوى 
 معنوية

 الشباباستخدام كثافة 
 لالنستجرام

 3.413 1 4.191 بين مجموعات
0.107 

0.813 
 غير دالة

 4.666 161 3689.161 داخل
  165 3691.555 مجموع

 ل خو  اجلد   ال ةةةةةةةى   ا لا  بدع  عرا فر ق ذا  االق انميةةةةةةةىبدق  ا   رسةةةةةةةمى  ارعى  ان ةةةةةةة راى  
  45 4ال عجملد دق ي لىىفق اس دداع الشلىع لوع  اراعر ند  لىعت مد ق  ف( غري االق ب د    ر  

الفرض الرابع: توجد عالقة ارتباطية  ات داللة احصائية بين مزايا استخدام لالنستجرام دون غيره من 
 (.السن، النوع، التعليم)قنوات التواصل االجتماعي و المتغيرات الديمجرافية للمبحوثين

  
 الفروال بين الفئات العمرية في كثافة تعرض الشباب لالنستجرام:-)أ(4

 الفروال في مزايا استخدام االنستجرام باختالف الفئات العمرية( يوضح 46جدول )

 البيان الفروال تبعا إلأ
مجموع 
 الدرجات

 ف متوسط د . ح
مستوى 
 معنوية

مزايا استخدام 
 االنستجرام

بين 
 مجموعات

119.610 1 339.835 
35.337 0.003 

 7.916 161 1877.071 داخل
  165 1336.701 مجموع

 ل خو  اجلد   ال ةةةةةةةةةةةةةى   ا لا   عرا فر ق ذا  االق انميةةةةةةةةةةةةةىبدق  ا   رسةةةةةةةةةةةةةمى  ارعى   فراا العد ق 
  441 4 ىخ وف ال لى  الع راق ي  مااى اس دداع ااع  اراعر ند  لىعت مد ق  ف( االق ب د    ر  
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الثنائية الفئات العمرية  مزايا ( لمعرفة مصدر التباين وإجراء المقارنات LSDيوضح معامل ) (47جدول )
 استخدام االنستجرام

 متوسط ن الفئات العمرية
انحراف 
 معياري

 38من 
الأ اقل 
 10من 
 سنة

إلأ  10من 
 15اقل من 
 سنة

الأ  15من 
اقل 
 سنة 10من

مزايا 
استخدام 
 االنستجرام

 10الأ اقل من  38من 
 سنة

51 1 1.47 
 0.1164 -1.4301* 

 15إلأ اقل من  10من 
 سنة

175 1.8 1.61 
  -1.6466* 

    4.389 5.4 19 سنة 10الأ اقل من  15من 
    1.91 1.08 166 اإلجمالي

سةةةةةةةةة ق   ىل لق  64اس ام   ل  12 عرا فر ق ذا  االق انميةةةةةةةةةىبدق  ا ارعى   فراا العد ق  ىل لق الع راق  ل 
سةة ق 34اس ام   ل  65ااع ةة اراع لميةةىو ال لق الع راق  ل سةة ق ي  مااى اسةة دداع  34اس ام   ل  65الع راق  ل 
  45 4ب د    ر  

سةةةةةةةةة ق   ىل لق  65اس ام   ل  64 عرا فر ق ذا  االق انميةةةةةةةةةىبدق  ا ارعى   فراا العد ق  ىل لق الع راق  ل 
سةةة ق  34ام   ل اس 65سةةة ق ي  مااى اسةةة دداع ااع ةةة اراع لميةةةىو ال لق الع راق  ل 34اس ام   ل  65الع راق  ل 
  45 4ب د    ر  
 الفروال بين الجنسين في مزايا استخدام االنستجرام: -)ب(4

 درجات الاكور واإلناث في مزايا استخدام االنستجرام متوسطي( يوضح الفروال بين 47جدول )

 الجنس
 المتغير

 (371إناث)ن= (391 كور)ن=
 ت

 مستوى المعنوية
 ع م ع م 164د.ح

 غير دالة 0.866 0.368 1.91 1.0 1.96 1.3 االنستجراممزايا استخدام 
ا حة   ل اجلد   ال ةى   بدع  عرا فر ق ذا  االق انميةىبدق  ا   رسم  ارعى  ال لرر  اإلعىث ي  مااى 

    45 4اس دداع ااع  اراعر ند  لىعت مد ق   ( غري االق ب د    ر  
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 تعرض الشباب لالنستجرام:الفروال بين المستويات التعليمية في كثافة -)ج(4
 باختالف المستويات التعليميةمزايا استخدام االنستجرام في  الفروال( يوضح 49جدول )

 البيان الفروال تبعا إلأ
مجموع 
 الدرجات

 ف متوسط د . ح
مستوى 
 معنوية

مزايا استخدام 
 االنستجرام

بين 
 مجموعات

411.446 1 343.349 
38.971 0.003 

 7.440 161 1691.156 داخل
  165 1336.701 مجموع

 ل خو  اجلد   ال ةةةى   ا لا   عرا فر ق ذا  االق انميةةةىبدق  ا   رسةةةمى  ارعى  ان ةةة راى  ال عجملد دق 
   441 4ي  مااى اس دداع ااع  اراع, ند  لىعت مد ق  ف( االق ب د    ر  

(  لمعرفة مصدر التباين وإجراء المقارنات الثنائية بين المستويات  LSDمعامل ) ( يوضح 50جدول )
 التعليمية في مزايا استخدام االنستجرام

 متوسط ن المستوى التعليمي
انحراف 
 معياري

يقرأ 
 ويكتب

 جامعي ثانوي
 دراسات عليا

مزايا 
استخدام 
 االنستجرام

يقرأ 
 ويكتب

31 3 0.00 
 -0.1600 -1.1110* -6.0000* 

 *5.7400- *1.0610-   0.44 3.1 50 ثانوي
 *1.6769-    1.04 1.1 193 جامعي
دراسات 
 عليا

31 7 0.00 
    

     1.911 1.08 166 اإلجمالي
 عرا فر ق ذا  االق انميةةةةةةةةةةةةىبدق  ا ارعى   فراا العد ق  ل اعرا  ال ع   ا افراا العد ق ذ  ال عجملدم اجلى ع  

  45 4ااع  اراع لميىو ذ  ال عجملدم اجلى ع  ب د    ر  ي  مااى اس دداع 
 عرا فر ق ذا  االق انميةةةةةىبدق  ا ارعى   فراا العد ق  ل اعرا  ال ع   ا افراا العد ق ذ  ال عجملدم اراسةةةةةى  

  45 4بجملدى ي  مااى اس دداع ااع  اراع لميىو ذ  ال عجملدم اراسى  بجملدى ب د    ر  
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 دق  ا ارعى   فراا العد ق ذ  ال عجملدم الىىعرم   ا افراا العد ق ذ  ال عجملدم اجلى ع  عرا فر ق ذا  االق انميةةىب
  45 4ي  مااى اس دداع ااع  اراع لميىو ذ  ال عجملدم اجلى ع  ب د    ر  

  عرا فر ق ذا  االق انميىبدق  ا ارعى   فراا العد ق ذ  ال عجملدم الىىعرم   ا افراا العد ق ذ  ال عجملدم اراسى 
  45 4بجملدى ي  مااى اس دداع ااع  اراع لميىو ذ  ال عجملدم اراسى  بجملدى ب د    ر  

 عرا فر ق ذا  االةةةق انميةةةةةةةةةةةةةةةةىبدةةةق  ا ارعةةةى   فراا العد ةةةق ذ  ال عجملدم اجلةةةى ع    ا افراا العد ةةةق ذ  ال عجملدم 
  45 4 اراسى  بجملدى ي  مااى اس دداع ااع  اراع لميىو ذ  ال عجملدم اراسى  بجملدى ب د    ر 

الفرض الخامس: وجود فروال  ات داللة احصائية بين كثافة استخدام المبحوثين لالنستجرام 
 المتحققة من  لك. واالشباعات االجتماعية
 لالنستجراماستخدام حجم تعرض لالنستجرام وأسباب ( يوضح العالقة بين 51جدول )

 المتغير
معامل 
 االرتباط

 القوة االتجاه
مستوى 
 معنوية

 المبحوثين لالنستجراماستخدام كثافة 
 0.03 قوي طردي **0.615

 االشباعات االجتماعية المتحققة
 ا ح   ل اجلد   ال ى   

 عرا بومق طرااق مراق  ا لىىفق تعرض انلترثا لوع ةةةةةةةةةةة اراع  اااةةةةةةةةةةةلىبى  ااع  ىبدق ان تععق  ل ذلار 
  41 4(  ه  االق ب د    ر  2 4ند  لىعت  ر<

الفرض الســـــاد : توجد عالقة ارتباطية  ات داللة احصـــــائية بين كثافة اســـــتخدام الشـــــباب لالنســـــتجرام 
 وتأثيره علأ العالقات األسرية.

بين كثافة استخدام الشباب لالنستجرام وتأثير االنستجرام علأ عالقاتك يوضح العالقة بين ( 51جدول )
 األسرية

 النوع
 التأثير

 مرتفع متوسط منخفض

 1كا

مستوى 
 معنوية
د ح  

30 
 % ك % ك % ك

 0.03 14.4 10 37.9 43 35.3 8 يجعلني في عزلة عن أسرتي
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 8.5 7 33.8 17 0 0 يبعدني عن عالقاتي األسرية

15.78
6 

 8.5 7 30.9 15 0 0 يبعدني عن زياراتي العائلية
 33 9 9.6 11 1.8 1 يقلل من الترابط األسري
يلغي مواعيدي والتزاماتي 

 العائلية
4 7.5 36 7 4 4.9 

ليس له أي تأثير علأ 
 االطالال

19 71.6 98 41.8 15 41.7 

 300 81 300 119 300 51 اإلجمالي
 0.157معامل التوافق= 

ا حةةةةةة   عرا بومق ذا  االق انميةةةةةةىبدق  ا  فراا العد ق لىىفق اسةةةةةة دداع ااع ةةةةةة اراع  تأثري ااع ةةةةةة اراع بجملت 
  441 4 ه  االق ب د    ر  االق 122 65=  6بومىتا األسراقر ند  لىعت مد ق لى

  41 4 هر اا  ب د    ر   651 4  رسمق ل ى مد ت  ىس دداع  عى   ال راف =  ه  بومق 
الفرض السابع: توجد عالقة ارتباطية  ات داللة احصائية بين أسباب استخدام الشباب لالنستجرام 

 وأنواع التفاعل معه.
 أسباب استخدام الشباب لالنستجرام وأنواع التفاعل معه( يوضح العالقة بين 54جدول )

 المتغير
معامل 
 االرتباط

 القوة االتجاه
مستوى 
 معنوية

 أسباب استخدام الشباب لالنستجرام 
 0.03 قوي طردي **0.731

 أنواع التفاعل مع االنستجرام
 ا ح   ل اجلد   ال ى   

 عرا بومق طرااق مرم  ا  سةةةةةةةةةةةلىع اسةةةةةةةةةةة دداع الشةةةةةةةةةةةلىع لوع ةةةةةةةةةةة اراع   عرا  ال  ىب   عهر ند  لىعت 
  41 4 ه  االق ب د    ر   (2 4 ر<

 الخالصة:
 خجملميت الدراسق اس   ربق  ل ال  ىبجر لع    رتهى 

  لد  نلترثا اس ددا ه ااع  اراع   سلىع تعرضه  عرا بومق طرااق   رسمق  ا نام 
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  عرا بومق ارتلىطدق ذا  االق انميةةةةةةةةةةىبدق  ا ارعق اسةةةةةةةةةة دداع الشةةةةةةةةةةلىع لوع ةةةةةةةةةة اراع  اآلثىر ااع  ىبدق 
  ال   دق  ال جمللدق  اإلجيى دق( ي العومى  ااع  ىبدق  األسراق 

  ال ةةةلر الشةةةلىع لوع ةةة اراع  فعىص ان منريا  الدنرعرافدق لجمل لترثااسةةة دداع  عرا بومق ارتلىطدق  ا لىىفق  
 ال ر  لميىو اإلعىث(ر ي نا د اىلت  عرا بومق ي   منري ال عجملدم 

 لق انميةةةةةةةةةىبدق  ا  مااى اسةةةةةةةةة دداع لوع ةةةةةةةةة اراع ا ل غري   ل م را  ال راالةةةةةةةةة   عرا بومق ارتلىطدق ذا  اا
 ااع  ىب   ان منريا  الدنارافدق لجمل لترثا  ال لر ال عجملدم(ر ي نا د اىلت  عرا  ي   منري ال ر   

  تععق ان انلترثا لوع ةة اراع  اااةةلىبى  ااع  ىبدقاسةة دداع  عرا فر ق ذا  االق انميةةىبدق  ا لىىفق 
  ل ذلا 
  مى  الشةةةةةةةلىع لوع ةةةةةةة اراع  تأثري  بجملت العواسةةةةةةة دداع  عرا بومق ارتلىطدق ذا  االق انميةةةةةةةىبدق  ا لىىفق
 األسراق 
  الشلىع لوع  اراع   عرا  ال  ىب   عهاس دداع  عرا بومق ارتلىطدق ذا  االق انميىبدق  ا  سلىع  
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