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تعرض املراهقات للصفحات املتخصصة للمرأة عرب مىاقع التىاصل االجتماعً وعالقتة  
 بالتثقيف األسري لديهن

 
 
 
 
 
 

 ممخص الدراسة بالمغة العربية:
التعرف عمى مدى متابعة المراىقات لمصفحات المتخصصة لممرأة التى ىدفت الدراسة الى 

تة بالتثقيف االسرى لديين، واعتمدت الدراسة تقدم لين عمى مواقع التواصل اإلجتماعى وعالق
( مفردة من 044عمى منيج  المسح، وتمثمت عينة  الدراسة فى عينة عشوائية قواميا )

أكتوبر ، المنوفية(،و  9المراىقات من الطالبات المقيدات بالجامعات التالية )عين شمس، 
من عينة الدراسة، واشارت أعتمدت الباحثة عمي صحيفة االستبيان كاسموب لجمع البيانات 

ان نسبة متوسطة ممن يتابعون الصفحات المتخصصة لممرأة بصفة دائما  -نتائج الدراسة الى:
%(، وجاءت نسبة كبيرة من المراىقات المتابعات لتمك الصفحات أحيانا من 5403بمغت)

من إجمالى %(، بينما بمغت نسبة من ال يتابعونيا  3505إجمالي مفردات عينة الدراسة بمغت )
و ان نسبة من يرون أن الصفحات المتخصصة لممرأة  -%(،8405مفردات عينة المراىقات )

%(، وجاءت نسبة من يرون أنيا تسيم 0005تسيم بدرجة كبيرة في تثقيفين األسري بمغت)
%(، بينما 0503بدرجة متوسطة في تثقيفيم األسري من إجمالي مفردات عينة الدراسة بمغت )

ميمة يرون أنيا تسيم بدرجة ضعيفة في تثقيفيم األسري من إجمالى مفردات عينة جاءت نسبة ق
 -أكتوبر 9 -توجد فروق ذات داللة إحصائية بين جامعة)عين شمس  -%(،906المراىقات )

المنوفية( التى ينتمي إلييا المراىقات وبين أبعاد مقياس دور الصفحات المتخصصة في زيادة 
توجد عالقة  -مسئولية األبناء، -يما عدا جانب الحقوق والواجباتالتثقيف األسري لدييم. ف

ارتباطية إيجابية بين تعرض المراىقات لصفحات المرأة المتخصصة بمواقع التواصل االجتماعي 
 وبين زيادة التثقيف األسري لدييم.

  :Key Wordsالكممات المفتاحية 
   Specialized pages for women       الصفحات المتخصصة لممرأة
           Social networking                   مواقع التواصل االجتماعي

 Family education               التثقيف األسري     

 أ.د/اعتماد خمف معبد
استاذ االعالم بقسم االعالم وثقافة االطفال كمية 

 جامعة عين شمس -الدراسات العميا لمطفولة
 

 أ.م.د/ دعاء فكرى عبد اهلل
استاذ الصحافة المساعد كمية التربية 

 جامعة المنوفية  -النوعية
 

 
 منى فوزى شفيق ابو شنب

 جامعة المنوفية  -النوعية مدرس مساعد كمية التربية
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 Adolescent girls were exposed to specialized pages for women 

through social networking sites in family education for them 

Research Abstract : 

- The study aimed to identify the extent of adolescent girls' follow-

up of the specialized pages of women presented on social media and its 

relationship to family education for them, and the study relied on the 

survey method, and the study sample consisted of (044) single 

adolescent girls from female students enrolled in the following 

universities (Ain Shams, 6 October, Menoufia). The researcher adopted 

the questionnaire newspaper as a method for collecting data from the 

study sample, and the results of the study indicated: - An average 

percentage of women always following specialized pages of (%4.03), and 

a large percentage of adolescent girls followed these pages sometimes 

out of the total The vocabulary of the study sample amounted to (05.53), 

while the percentage of those who did not follow it out of the total 

vocabulary of the adolescent sample was (%4.53). The percentage of 

those who believed that the specialized pages for women contribute 

significantly to their family education reached (00.53). The percentage 

of those who think that it contributes to a moderate degree in their family 

education came from the total vocabulary of the study sample amounted 

to (05.03), while a small percentage who believed that it contributed to a 

weak degree in their family education came from the total vocabulary of 

the adolescent sample (6..3). There are statistically significant 

differences between Ain Shams University - 6th of October - Menoufia) 

to which adolescent girls belong and the dimensions of the scale of the 

role of specialized pages in increasing their family education. With the 

exception of the rights and duties aspect - the responsibility of children - 

there is a positive correlation between adolescent girls' exposure to 

women's pages specialized in social media sites and their increased 

family education. 
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 مقدمة:
تقضي الفتيات في سن المراىقة قدر كبير من الوقت والجيد في استخدام الصفحات  

المتخصصة لممرأة عمى الفيسبوك من أجل التواصل مع األصدقاء واإلطالع عمى المستجدات 
من حولين، أثناء استخدام ىذه الصفحات تتعرض وتشارك الفتيات لمكثير من التغذية الراجعة 

ركة التي تقدم الكثير من المعمومات والمعارف في مجاالت مختمفة من بينيا والردود والمشا
التثقيف األسري، وينعكس تأثر الفتيات بذلك المحتوى الخاص بالتثقيف األسري من خالل 
مشاركة الحاالت والقصص عمى صفحاتين الشخصية التي تتحدث في تمك الموضوعات 

محتوى التثقيف األسري من خالل اإلعجابات  باإلضافة إلى إظيار التأييد واالتفاق مع
 والمشاركات واإلستجابات المؤيدة.

وتقدم مواقع التواصل اإلجتماعي فرصة ىائمة لتحسين التثقيف األسري لممراىقات، من 
خالل البناء النشط لممعارف الجديد وفقًا لمخبرات السابقة لألفراد، وتساعد مواقع التواصل 

ي والثقافة األسرية لممراىقات عن طريق مساعدتين عمى تجميع اإلجتماعي عمى تحسين وع
الحقائق والوصول إلى إجابات لتساؤالتين والمشاركة في الحوارات اليادفة وتقدير ومقارنة 
االساليب التثقيفية في بيئة إلكترونية ثرية، أثناء استخدام المراىقات لمواقع التواصل اإلجتماعي، 

عي والتفكير كمتعممات تمارسن أدوار مختمفة واإلستجابة لممحتوى وينمو لديين الحسن المجتم
عن طريق تبادل األفكار واألمثمة والحمول عبر المناقشات اإللكترونية،  أيضًا، تجذب مواقع 

 التواصل اإلجتماعي المراىقات عن طريق التنوع الثقافي واإلجتماعي.
ة فى مختمف مجاالت الحياة، افيالثقفمواقع التواصل االجتماعى من اىم الوسائل لمتنمية 

لذا فان دورىا فى مجال التثقيف االسرى يعد مدخال فاعال لتغير سموكيات المجتمع بصفة عامة 
 والمراىقات بصفة خاصة نحو عادات تثقيفية اسرية سميمة.   

 مشكمة الدراسة:
إلجتماعي، تمثل الصفحات المتخصصة أحد المزايا اليامة التي تقدميا مواقع التواصل ا

وىي عبارة عن مساحة خاصة يستطيع من خالليا المستخدمون ذوي االىتمامات المشتركة بدء 
المناقشات ومشاركة المعمومات، ويستطيع مستخدمو موقع الفيسبوك عمى سبيل المثال التفاعل 
ومشاركة المعمومات بسيولة وكفاءة بمجرد اإلنضمام لمصفحات المتخصصة، وبالنسبة 

لمتخصصة في مجال المرأة فإنيا تعتمد في األساس عمى توعية وتثقيف األعضاء لمصفحات ا
في مجال المعامالت األسرية من خالل مشاركة الموارد والمعمومات والمناقشات في مجال 

 الوعي األسري. 
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وتؤدى مواقع التواصل دورا ميما فى تنمية التثقيف االسرى لدى المراىقات، وذلك من  

وعات النسائية بانشاء صفحات خاصة بيم عمى ىذه المواقع، يتم من خالليا خالل قيام المجم
عرض الموضوعات التى تقع فى محك اىتماماتيم فيعمموا عمى نشرىا والدفاع عنيا من خالل 
المشاورة وابداء الراى والتفاعمية وغيرىا من وسائل المشاركة التى تتيحيا تمك المواقع، وبناء عمى 

الدراسة فى التساؤل الرئيس التالى ما العالقة بين تعرض المراىقات  ذلك تتحدد مشكمة 
 لمصفحات المتخصصة لممراة عبر مواقع التواصل االجتماعى وعالقتيا بالتثقيف االسرى لديين؟

  :أهمية الدراسة
 -تستمد ىذه الدراسة أىميتيا:

مية فيما يتعمق أىمية مواقع التواصل االجتماعى فى عصرنا الحالى، وما تتيحة من تفاع -
 بالتثقيف االسرى.

تبصير المجتمع بصفة عامة والمراىقات بصفة خاصة باىمية التثقيف االسرى لديين  -
 باعتبارىن اميات المستقبل.

تستمد الدراسة اىميتيا من  اىمية عينة الدراسة والتى يمثميا شريحة المراىقات ودورىا المؤثر  -
 داخل المجتمع.

حدود عمم الباحثة والتى تناولت دور مواقع التواصل فى التثقيف  قمة الدراسات العربية فى -
االسرى لدى المراىقين، حيث تامل الباحثة ان تثرى ىذه الدراسة المكتبة العربية بدراسة 

 حديثة حول ىذا الموضوع. 
 أهداف الدراسة:

 التعرف عمى مدى متابعة المراىقات لمصفحات المتخصصة لممرأة التى تقدم عمى مواقع -
 التواصل اإلجتماعى.

 تحديد مدى ثقة المراىقات فيما تقدمو الصفحات المتخصصة لممراة عمي مواقع التواصل االجتماعى . -
الكشف عن درجة إسيام الصفحات المتخصصة لممرأة عمي مواقع التواصل االجتماعى في  -

 التثقيف األسرى لممراىقات عينة الدراسة.
لممراة عمي مواقع التواصل االجتماعى في رصد أشكال إسيام الصفحات المتخصصة  -

 .األسرى لممراىقات عينة الدراسة التثقيف
 فروض الدراسة 

المنوفية(  -أكتوبر 9 -: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين جامعة)عين شمسالفرض األول
التى ينتمي إلييا المراىقات وبين أبعاد مقياس دور الصفحات المتخصصة في زيادة التثقيف 

 سري لدييماأل
توجد عالقة ارتباطية إيجابية بين تعرض المراىقات لصفحات المرأة : الفرض الثاني

 المتخصصة بمواقع التواصل االجتماعي وبين زيادة التثقيف األسري لديين   
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 الدراسات السابقة  

بعنوان: استخدام المراىقات لصفحة "لمفتيات فقط"   Brandes, & Levin, (7474)دراسة: (8)
ىدفت الدراسة إلى فحص استخدام الفتيات  :(8)يسبوك وتأثيرىا عمى ثقافتين األسريةعمى الف

المراىقات لصفحات الفيسبوك المتخصصة لممرأة والتعرف عمى تأثيرىا عمى ثقافتين 
األسرية، وتم التوصل من خالل التحميالت إلى النتائج التالية: أظيرت اإلستجابات أن 

لفيسبوك تخمق دوائر من التثقيف األسري في مجاالت صفحات المرأة المتخصصة عمى ا
 -العالقات األسرية وديناميكيات التعامل األسري والتوقعات المستقبمية لمفتيات نحو األسرة،

          توصمت الدراسة إلى أن صفحات المرأة المتخصصة تمد الفتيات بعناصر المعرفة 
ير تحميل المنشورات عمى صفحة أظ -والغرس والتوجيو فيما يتعمق ببناء ثقافتين األسرية،

"لمفتيات فقط" أنيا تتسم بالقوة والسيطرة المعرفية وبناء الوعي بديناميكية األسرة وأنماط 
 التفاعل األسري. 

( بعنوان: أثر استخدام 7474، )Clary, Markham, & Myers-Bowmanدراسة:  (7)
ىدفت الدراسة إلى  :(7)صفحات مواقع التواصل اإلجتماعي عمى التثقيف األسري لممراىقات

التعرف عمى أثر استخدام صفحات مواقع التواصل اإلجتماعي عمى التثقيف األسري 
لممراىقات في ضوء سموكين بتمك الصفحات، وتم التوصل من خالل التحميالت إلى النتائج 

أظير تحميل سموكيات مشاركة الفتيات بصفحات المرأة المتخصصة وجود نمطين  -التالية:
( تكرار محتوى التثقيف األسري عمى الصفحات في صورة إعادة 8ك المشاركة: من سمو 
( تسجيل اإلعجاب والردود اإليجابية عمى محتوى التثقيف األسري المنشور 7مشاركة،

خمصت الدراسة إلى وجود حجم تأثير مرتفع إلستخدام الفتيات في سن  -بالصفحات،
ة في أمور المرأة وارتفاع مستويات المراىقة لصفحات التواصل اإلجتماعي المتخصص

تمثمت عناصر التثقيف األسري المكتسبة بصفحات المرأة من  -التثقيف األسري لديين،
وجية نظر الفتيات في: الديناميكيات الداخمية لألسرة، النمو البشري، العالقات اإلجتماعية، 

  إدارة الموارد األسرية، التربية الوالدية، وقوانين األسرة. 
(. بعنوان" أثر مشاركة المعمومات بين أعضاء 7486، )Pi, S.; Chou, & Liaoاسة:در  (5)

 :(5)مجموعات المرأة المتخصصة عمى الفيسبوك عمى مستويات الوعي األسري لممراىقات"

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى تأثير مشاركة المعمومات بين عضوات مجموعات المرأة 
تماعي فيسبوك عمى نمو الوعي األسري لمفتيات في المتخصصة عمى موقع التواصل اإلج

أظيرت التخميالت  -سن المراىقة، وتم التوصل من خالل التحميالت إلى النتائج التالية:
وجود مستويات مرتفعة من مشاركة المعارف والخبرات األسرية بين عضوات مجموعات 

إحصائية بين  تم التوصل إلى وجود عالقة موجبة ذات داللة -المرأة المتخصصة،
مستويات مشاركة المعارف والخبرات عمى صفحات المرأة المتخصصة وارتفاع مستويات 
الوعي األسري لممراىقات، مع وجود متغير ساعات االستخدام كمتغير وسيطي لتمك 

 العالقة. 
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بعنوان: أثر سرعة التغذية الراجعة بصفحات  Jong, & Drummond( ،7486)دراسة:  (0)
ىدفت  :(0)ع التواصل اإلجتماعي عمى وعي المراىقات بالتثقيف األسريالمرأة عمى مواق

الدراسة إلى التعرف عمى أثر صفحات المرأة عمى مواقع التواصل اإلجتماعي عمى وعي 
المراىقات بالتثقيف األسري في ضوء سرعة التغذية الراجعة كمتغير وسيطي، وأسفرت 

أن مشاركة الفتيات عمى الصفحة كانت  أظيرت الدراسة -الدراسة عن النتائج التالية:
تم التوصل إلى تأثير سرعة  -إيجابية فيما يتعمق بإرتقاع مستويات الوعي بالثقافة األسرية،

التغذية الراجعة عمى مشاركات الصور والفيدوىات ليا تأثير كبير عمى الحالة العاطفية 
بين مشاركة الفتيات عمى  ظيور عالقة موجبة ذات داللة إحصائية -واإلجتماعية لمفتيات،

صفحة المرأة بمواقع التواصل اإلجتماعية وارتفاع مستويات التثقيف األسري مع توسط 
 سرعة التغذية الراجعة عمى المشاركات ليذه العالقة. 

(.  بعنوان: المشاركة في بيئة مواقع 7486).. Park,.; Kee, & Valenzuelaدراسة:  (3)
ة عمى الفيسبوك واإلستخدامات واإلشباعات ونتائج التواصل اإلجتماعي: صفحات المرأ

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى تأثير صفحات المرأة عمى  :(3)التثقيف األسري لممراىقات
الفيسبوك عمى تحقيق اإلشباعات والتثقيف األسري لمفتيات في سن المراىقة، وتم التوصل 

يات في سن المراىقة ارتبطت ظيور اربعة حاجات أساسية لمفت -إلى النتائج التالية:
بالعضوية والمشاركة في صفحات المرأة المتخصصة عمى موقع الفيسبوك: التواصل 

ظيور عالقة موجبة  -اإلجتماعي والترفيو والبحث عن الذات والحصول عمى المعمومات،
ذات داللة إحصائية بين درجة مشاركة الفتيات عمى صفحات المرأة المتخصصة بالفيسبوك 

 -ج التثقيف األسري نتيجة الحصول عمى المعمومات وبناء عناصر الثقافة األسرية،ونتائ
 تأثر العالقة السابقة ببعض المتغيرات الديموغرافية مثل النوع والموقع السكني والعمر. 

( بعنوان: أثر صفحات مواقع 7486. )Sangeetha, N., &Vanitha, Jدراسة:  (9)
 :(9)ي اإلجتماعي بين طالبات المدارس الثانويةالتواصل اإلجتماعي عمى الوعي األسر 

ىدفت الدراسة إلى فحص أثر مواقع التواصل اإلجتماعي عمى الوعي األسري اإلجتماعي 
سجمت الطالبات درجات -بين الفتيات في سن المراىقة، وتم التوصل إلى النتائج التالية:
تين النشطة في صفحات مرتفعة عمى استبيان الوعي األسري اإلجتماعي يعزى إلى مشارك

المرأة المتخصصة عمى موقع التواصل اإلجتماعي فيسبوك مما ساىم في تحسين درجة 
ارتبط تأثير صفحات المرأة المتخصصة بالفيسبوك عمى  -ن األسري اإلجتماعي،ي ىوع

الوعي االسري اإلجتماعي لمطالبات بنوع المدرسة )الخاص والعام( والسن )الفتيات األكبر 
 ألصغر سنًا(. مقابل ا
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 االطار المعرفى لمدراسة
 المقصود بالصفحات المتخصصة عبر مواقع التواصل االجتماعى: 

الصفحات المتخصصة بموقع (  ,5Adhikary, Lingard, & Hardy%84وعرفيا )
التواصل اإلجتماعي بأنيا "المجتمعات والمجتمعات الفرعية المتخصصة التي ينشأىا 

يسبوك نتيجة لمتوسع في اىتماماتيم أو أصدقائيم أو عالقاتيم، المستخدمون عبر موقع الف
  .(6)وتعتمد عمى وجود بعض اليوية المشتركة"

( بأنيا "صفحات متخصصة تجمع المستخدمين ذوي  ,7485Procházka :53وعرفيا )
االىتمامات واليوايات المشتركة، حيث يمكنيم مناقشات الموضوعات محل االىتمام المشترك 

ة الخبرات واألفكار الشخصية وتبادل خبرات حل المشكالت مع باقي المشتركين في ومشارك
  .(5)الصفحة"

 خصائص وتصنيف واىميتو الصفحات المتخصصة:
( خصائص الصفحات Emran, & Shaalan-Salloum, Mhamdi, Al, 7486وصف)

 :(6)المتخصصة بموقع التواصل اإلجتماعي فيسبوك كما يمي
اك مجموعات كبيرة من المستخدمين بداًل من تقديم محتوى خاضع اإلعتماد عمى اشتر  -8

 لسيطرة بعض األشخاص. 
 مشاركة المحتوى من مصادر مختمفة أىميا المحتوى المبتكر من جانب األعضاء.  -7
 ربط المستخدمين ذوي االىتمامات المشتركة معًا.  -5

يم ( صفحات المرأة المتخصصة في ضوء مجال تقدMa, & Chan ,7486وصنف )
 :(84)الوعي األسري إلى

صفحات المرأة ذات المحتوى العام: تغطي العديد من مجاالت المحتوى المرتبط باألسرة  (8
 والمعارف األسرية. 

صفحات المرأة ذات المحتوى الخاص: تغطي موضوعات محددة تتعمق بالحياة األسرية  (7
دارة التوتر الناتج عن  الضغوط في             مثل التأقمم مع حاالت الطالق واإلنجاب وا 

 حياة األسرة. 
 أثر صفحات المرأة بمواقع التواصل اإلجتماعي عمى التثقيف األسري:

أدى ظيور الصفحات المتخصصة في مجال المرأة عمى مواقع التواصل اإلجتماعي إلى 
. جمب أنواع مختمفة من الوعي والتثقيف في العديد من المجاالت اإلجتماعية وعمى رأسيا األسرة

ال تتطمب صفحات المرأة المتخصصة بمواقع التواصل اإلجتماعي أن يكون األعضاء فييا من 
األصدقاء بل ال بد وأن يكونوا مشتركين في نفس اإلىتمام أو محور تركيز الصفحة. يتم إنشاء 
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مثل ىذه الصفحات عن طريق أحد مستخدمي مواقع التواصل اإلجتماعي ومن ثم توجيو الدعوة 
ن اآلخرين لإلعجاب ومتابعة تمك الصفحات. وتستيدف تمك الصفحات في األساس لممستخدمي

ربط المستخدمين ذوي االىتمام بشئون المرأة وتقديم التوعية والمعمومات حول القضايا واألمور 
اليامة بالنسبة لممرأة. وتنجح ىذه الصفحات في مجال التثقيف األسري لممراىقات نتيجة لما 

رابطة وتبادل لممعمومات وتقديم الثقافة العامة وغرس األمل في بناء أسرة تضمو من عناصر مت
  .(88)صحية 

وتؤدي صفحات المرأة المتخصصة العديد من الوظائف في مجال التثقيف األسري 
( تحسين 7( تقديم المعمومات والمعارف حول القضايا المتعمقة باألسرة، 8لممراىقات من أىميا: 
ية المستقبمية لمفتيات في سن المراىقة. أيضًا، فإن حرص ىذه الصفحات توقعات الحياة األسر 

عمى تقديم مشاكل وحمول أسرية يعمل عمى تحسين وجيات نظر ومفاىيم الفتيات المراىقات 
 .(87)نحو حياة األسرة وسبل التعامل الجيد معيا

ن عمى تتكون صفحات المرأة بمواقع التواصل اإلجتماعي من ُبعدين أساسيين يؤثرا
  :(85)(، وىماWhiting, & Williams ,7485)مستويات التثقيف األسري لمفتيات في سن المراىقة وفقًا لـ 

( ُبعد رقمي: يتمثل في األدوات التكنولوجية الرقمية التي يتضمنيا استخدام صفحات التواصل 8
 اإلجتماعي باإلضافة إلى كثافة االعتماد عمى استخدام الوسائط المتعددة. 

( ُبعد تفاعمي: يتمثل في المشاركة والتفاعل مع محتوى الصفحات التثقيفي إما من خالل 7
الردود أو إعادة المشاركة أو اإلعجاب مما يزيد من مساحة الحوار واحتماالت حدوث 

 التثقيف األسري. 
( بتحميل الرسائل والعناصر المتضمنة Chukwuere, & Chukwuere ،7485وقام )

متخصصة لممرأة التي تسيم في بناء الثقافة والوعي األسري لممراىقات، في الصفحات ال
% من محتوى الصفحات ييتم بتقديم 34حيث توصل إلى أن ىناك ما يزيد عمى 

المعمومات واإلرشادات في مجال التثقيف األسري، بينما يركز باقي المحتوى عمى عرض 
د ثالث أنواع من الدعم الذي تقدمو خبرات وتجارب أسرية فعمية. واشار المؤلفون إلى وجو 

  :(80)تمك الصفحات في مجال التثقيف األسري، وىي
 الدعم المعموماتي.  -8
 الدعم النفسي والعاطفي.  -7
 الدعم الشبكي التفاعمي.  -5
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وتؤثر صفحات المرأة بمواقع التواصل اإلجتماعي فيسبوك عمى التثقيف األسري بين 
ى التثقيف األسري عمى تمك الصفحات نتيجة لعدد المراىقات، حيث تتأثر المراىقات بمحتو 

اإلعجابات عمى ىذه الصفحات والتأثر بمشاركات وتعميقات الشخصيات المؤثرة عمى محتوى 
التثقيف. تبرىن ىذه الخصائص لصفحات المرأة بمواقع التواصل اإلجتماعي عمى كفاءة 

  .(83)المحتوى وقابميتو لإلنتشار بين المراىقات

 تتمثل حدود الدراسة فيما يمي: :ةحدود الدراس

 حدود الدراسة 

 تنقسم حدود ىذه الدراسة إلى: 

تتمثل فى تعرض المراىقات  لمصفحات المتخصصة لممراة عبر مواقع  الحدود الموضوعية: -
 التواصل االجتماعى وعالقتيا بالتثقيف االسرى لديين.

نة الميدانية من المراىقات : تنحصر في فترة تطبيق الدراسة عمى العي الحدود المكانية -
 بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة .

: تنحصر في الفترة الزمنية التي طبقت فييا الباحثة الدراسة خالل شير  الحدود الزمنية -
 (.7474)مايو

 نوع الدراسة ومنهجها:
تعد ىذة الدراسة من البحوث الوصفية التى تستيدف تصوير وتحميل وتقويم خصائص 

معينة أو موقف معين يغمب عمية صفة التحديد أو دراسة الحقائق الراىنة المتعمقة مجموعة 
بطبيعة ظاىرة أو موقف أو مجموعة من األحداث وذلك بيدف الحصول عمي معمومات كافية 
ودقيقة عنيا ، وتستخدم الباحثة منيج  المسح باعتباره جيدَا ىمميا منظمَا لمحصول عمي بيانات 

 الظاىرة واألساليب التى أتبعت لمواجية ىذة الظاىرة ومعرفة كافة جوانبيا المختمفة.ومعمومات وأوصاف 

 تحديد مجتمع وعينة الدراسة:
يتمثل المجتمع البشرى ليذه الدراسة فى المراىقات بالمرحمة الجامعية، وطبقت الدراسة   

ت بالجامعات ( مفردة من المراىقات من الطالبات المقيدا044عمي عينة عشوائية قواميا )
 أكتوبر ، المنوفية(. 9التالية )عين شمس، 
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 اختبارات الصدق والثبات: 

 :صحيفة األستقصاء

أعدت الباحثة صحيفة االستبيان كاسموب لجمع البيانات من عينة الدراسة لموقوف عمى 
مدى متابعتيم الصفحات المتخصصة لممرأة بمواقع التواصل االجتماعى فى التثقيف االسرى 

، وتم تطبيقيا عمى عينة من المراىقات بالجامعات الحكومية والخاصة، وقد مر أعداد ىذه لديين
عدادىا  األدوات بالمراحل العممية المتعارف عمييا من تحديد اليدف والبيانات المطموب جمعيا وا 
في صورتيا األوليو،  ومراجعتيا منيجيَا وعمميَا من خالل مجموعة من الخبراء والمحكمين في 

 االت اإلعالم وعمم النفس.مج

 صدق وثبات األدوات

 صدق المحكمين لالستبيان -1

تم عرض االستبيان عمي مجموعة من المحكمين المتخصصين في اإلعالم في الجامعات 
المصرية ، وذلك بغرض دراسة مفردات االستبيان فى ضوء التعريف اإلجرائي لو، وكذلك 

ون صالحية صحيفة االستبيان بشكل عام بعد اليدف من صحيفة االستبيان، وقد أقر المحكم
إجراء بعض التعديالت التي إقترحيا المحكمين، وقد تم اإلبقاء عمى المفردات التي جاءت نسبة 

7 فأكثر، وتم حذف بعض العبارات وتعديل بعضيا في ضوء 64اتفاق المحكمين عمييا 
 المالحظات التي أبداىا المحكمين.

 ثبات االستبيان -0

مفردة ثم أعيد تطبيقو مرة أخرى عمى المجموعة  04ستبيان عمى عينة مكونة من تم تطبيق اال
نفسيا بعد فاصل زمنى قدرىا أسبوعين، ثم قامت الباحثة بحساب معامل الثبات بين درجات 
المراىقات فى التطبيقين األول والثانى، وقد أشارت معامالت االرتباط إلي االتفاق بين اإلجابات 

( وىى 406853أبعاد المقياس بين التطبيق األول والثاني بنسبة بمغت )عمي كل بعد من 
% وىي نسبة 68، كما يبين أن معامل ثبات قد بمغ  4048معامالت ثبات دالة عند مستوى 

 توحي بالثقة في صالحية االستبيان كأداة من أدوات الدراسة.
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 نتائــــــج الــدراســـــة
                 متخصصة لممرأة التى تقدم عمى مواقع مدى متابعة المراهقات لمصفحات ال (1

 التواصل اإلجتماعى 
 (8جدول)                         

مدى متابعة المراىقات لمصفحات المتخصصة لممرأة التى تقدم عمى مواقع التواصل  يوضح
 اإلجتماعى وفقًا لمجامعة

 الجامعة                
 المدى

 اإلجمالي المنوفية أكتوبر 9 عين شمس
 % ك % ك % ك % ك

 5403 877 8504 70 5405 08 0703 36 دائما
 3505 753 9500 68 3606 66 3404 96 أحيانا
 8405 05 8503 85 8805 83 603 84 ال

 844 044 844 855 844 855 844 850 اإلجمالــي
مستوي الداللة = دالة       40783معامل التوافق =     0درجة الحرية =      860539=7قيمة كا

 4048عند 
وىي  860539، وجد أنيا = 0من الجدول السابق عند درجة حرية = 7بحساب قيمة كا

تقريبًا مما  40783، وقد بمغت قيمة معامل التوافق 4048قيمة  دالة إحصائيًا عند مستوي داللة=
المنوفية( وبين  -أكتوبر 9 -ى وجود عالقة دالة إحصائيًا بين نوع الجامعة )عين شمسيؤكد عم

لمصفحات المتخصصة لممرأة التى  –إجمالى مفردات عينة الدراسة –مدى متابعة المراىقات 
 تقدم عمى مواقع التواصل االجتماعي.

الصفحات حيث تشير النتائج التفصيمية لمجدول السابق أن نسبة متوسطة يتابعون 
%(، موزعة عمى عينة طالبات جامعة عين 5403المتخصصة لممرأة بصفة دائما بمغت)

%(، وطالبات جامعة المنوفية 5405أكتوبر) 9%(، وطالبات جامعات 0703شمس)
%(، وجاءت نسبة كبيرة من المراىقات يتابعون تمك الصفحات أحيانا من إجمالي 8504)

موزعة بين عينة طالبات جامعة عين شمس بنسبة  %(،3505مفردات عينة الدراسة بمغت )
%(، بينما 9500%(، وطالبات جامعة المنوفية )3606أكتوبر) 9%(، وطالبات جامعات 3404)

%(، موزعة عمى عينة 8405بمغت نسبة من ال يتابعونيا  من إجمالى مفردات عينة المراىقات )
%(، وطالبات جامعة 8805)أكتوبر 9%(، وطالبات جامعات 603طالبات جامعة عين شمس)

 %(.8503المنوفية )
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مدى ثقة المراىقات فيما تقدمو الصفحات المتخصصة لممراة عمي مواقع التواصل  (7
 االجتماعى 

 (  7جدول)
 يوضح مدى ثقة المراىقات فيما تقدمو الصفحات المتخصصة لممرأة عمى

 مواقع التواصل اإلجتماعى وفقًا لمجامعة 
 ةالجامع                

 مدى الثقة
 اإلجمالي المنوفية أكتوبر 9 عين شمس

 % ك % ك % ك % ك
 7509 847 605 6 5403 59 0904 36 أثق دائما

 3608 788 6005 59 3905 96 0905 35 أثق فييا إلى حدما
 8406 56 8506 89 8806 80 605 6 أثق فييا نادرا
 800 3 503 0 405 8 - - ال اثق مطمقا
 844 536 844 883 844 885 844 870 اإلجمالــي

مستوي الداللة =       40504معامل التوافق =     9درجة الحرية =     090667=7قيمة كا
 4048دالة عند 

وىي  090667، وجد أنيا = 9من الجدول السابق عند درجة حرية = 7بحساب قيمة كا
تقريبًا مما  40504امل التوافق ، وقد بمغت قيمة مع4048قيمة  دالة إحصائيًا عند مستوي داللة=

المنوفية( وبين  -أكتوبر 9 -يؤكد عمى وجود عالقة دالة إحصائيًا بين نوع الجامعة )عين شمس
فيما تقدمو الصفحات المتخصصة لممرأة  –إجمالى مفردات عينة الدراسة –مدى ثقة المراىقات 

 عمى مواقع التواصل االجتماعي.
جدول السابق أن نسبة من يثقون دائما فيما تقدمو صفحات حيث تشير النتائج التفصيمية لم

%(، 0904%(، موزعة عمى عينة طالبات جامعة عين شمس)7509المرأة المتخصصة بمغت)
%(، 605%(، وبفارق كبير لطالبات جامعة المنوفية نسبة )5403أكتوبر) 9وطالبات جامعات 

لي مفردات عينة الدراسة بمغت وجاءت نسبة من يثقون إلى حدما في تمك الصفحات من إجما
%(، وطالبات جامعات 0905%(، موزعة بين عينة طالبات جامعة عين شمس بنسبة )3608)
 %(.6005%(، وطالبات جامعة المنوفية )3905أكتوبر) 9

%(، 8406بينما بمغت نسبة من يثقون فييا نادرًا من إجمالى مفردات عينة المراىقات ) 
%(، 8806أكتوبر) 9%(، وطالبات جامعات 605عة عين شمس)موزعة عمى عينة طالبات جام

%(، كذلك جاءت نسبة ضئيمة جدًا اليثقون مطمقًا فيما تقدمو 8506وطالبات جامعة المنوفية )
%(، حيث لم يختارىا أحد من عينة طالبات جامعة عين 800صفحات المرأة المتخصصة )
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(، وأيضًا جاءت نسبة طالبات %405أكتوبر فجاءت نسبتيم) 9شمس، أما طالبات جامعة  

 %(.503جامعة المنوفية من عدم الثقة)
درجة إسيام الصفحات المتخصصة لممرأة عمي مواقع التواصل االجتماعى في التثقيف  (5

 األسرى لممراىقات عينة الدراسة
  (5جدول)

 درجة إسيام الصفحات المتخصصة لممرأة عمى مواقع التواصل اإلجتماعى يوضح
 األسري لممراىقات عينة الدراسة وفقًا لمجامعةفي التثقيف   

 الجامعة                
 درجة اإلسيام

 اإلجمالي المنوفية أكتوبر 9 عين شمس
 % ك % ك % ك % ك

 0005 894 7506 55 0505 36 3903 64 تسيم بدرجة كبيرة
 0503 865 9709 67 0008 37 5603 06 تسيم بدرجة متوسطة
 906 70 506 84 609 6 004 3 تسيم بدرجة ضعيفة

 844 536 844 883 844 885 844 870 اإلجمالــي
مستوي الداللة = دالة       40758معامل التوافق =     0درجة الحرية =      740809=7قيمة كا

 4048عند 
وىي  740809، وجد أنيا = 0من الجدول السابق عند درجة حرية = 7بحساب قيمة كا
تقريبًا مما  40758، وقد بمغت قيمة معامل التوافق 4048ًا عند مستوي داللة=قيمة  دالة إحصائي

المنوفية( وبين  -أكتوبر 9 -يؤكد عمى وجود عالقة دالة إحصائيًا بين نوع الجامعة )عين شمس
أن الصفحات المتخصصة لممرأة عمى  –إجمالى مفردات عينة الدراسة –اعتقاد  المراىقات 

 عي تسيم في التثقيف األسري لديين.مواقع التواصل االجتما
حيث تشير النتائج التفصيمية لمجدول السابق أن نسبة من متفاوتة يرون أن الصفحات 

%(، موزعة بنسب 0005المتخصصة لممرأة تسيم بدرجة كبيرة في تثقيفيم األسري بمغت)
 9%(، وطالبات جامعات 3903متفاوتة عمى عينة طالبات جامعة عين شمس)

%(، وجاءت نسبة 7506%(، وجاء النصيب األقل لطالبات جامعة المنوفية بمغ)0505أكتوبر)
من يرون أنيا تسيم بدرجة متوسطة في تثقيفيم األسري من إجمالي مفردات عينة الدراسة بمغت 

%(، وطالبات جامعات 5603%(، موزعة بين عينة طالبات جامعة عين شمس بنسبة )0503)
%(، بينما جاءت نسبة قميمة يرون أنيا 9709معة المنوفية )%(، وطالبات جا0008أكتوبر) 9

%(، موزعة 906تسيم بدرجة ضعيفة في تثقيفيم األسري من إجمالى مفردات عينة المراىقات )
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%(، وطالبات 609أكتوبر) 9%(، وطالبات جامعات 004عمى عينة طالبات جامعة عين شمس)
 %(.506جامعة المنوفية )

ت المتخصصة لممراة عمي مواقع التواصل االجتماعى في أىم أشكال إسيام الصفحا (0
 التثقيف األسرى لممراىقات عينة الدراسة.

 (0جدول رقم )
 أىم أشكال إسيام الصفحات المتخصصة لممراة عمي مواقع التواصل االجتماعى  

 في التثقيف األسرى لممراىقات عينة الدراسة وفقًا لمجامعة
                   

 الجامعة
 شكالاأل

 7قيمة كا اإلجمالي المنوفية أكتوبر 9 عين شمس
(k) ك % ك % ك % ك الداللة % 

جعمتني أتعرف عمي 
بعض مالمح 
وصفات الطرف 

 اآلخر

9
4 

050
0 

3
0 

030
5 

3
6 

380
5 

86
غير  40680 0503 5

 دالة

استفيد بما تحتويو 
أحيانا من 

موضوعات لمتجميل 
 والديكور والمطبخ 

3
9 

030
7 

3
7 

000
8 

0
5 

080
6 

83
غير  40765 0506 9

 دالة

التعرف عمي تجارب 
 اآلخرين

3
8 

080
8 

0
6 

080
3 

0
6 

040
6 

80
غير  40484 0807 6

 دالة
كيفية التصرف في 
بعض المواقف 

 االسرية
5
9 

760
4 

5
6 

550
8 

3
7 

030
4 

87
 دالة*  60756 5309 6

أتعايش من خالل 
تمك الصفحات مع 
مشكالت أقراني 

وأتعمم منيا التأني في 
امة عالقة مع إق

 اآلخرين

5
6 

580
3 

0
7 

530
9 

5
6 

570
7 

88
غير  70766 5508 5

 دالة

اعرف طريقة تفكير 
الرجل والمراة في ما 

الحياة يخص الزواج و 
 االسرية

5
0 

760
0 

5
5 

570
7 

5
5 

750
6 

84
غير  40649 7600 3

 دالة

بيا بوستات ثقافية 
تخص العالقات 

 االسرية
8
9 

870
6 

7
4 

890
6 

7
7 

860
غير  8,636 8907 35 8

 دالة
 736 883 885 870 جممة من سئموا
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إلى أن " جعمتني أتعرف عمي بعض مالمح ويتضح من تحميل بيانات الجدول السابق 
وصفات الطرف اآلخر "  جاءت في مقدمة أشكال إسيام الصفحات المتخصصة لممراة عمي 

%، وجاء في 0503مواقع التواصل االجتماعى في التثقيف األسرى لممراىقات بنسبة بمغت 
الترتيب الثاني "استفيد بما تحتويو أحيانا من موضوعات لمتجميل والديكور والمطبخ " بنسبة 

%، كذلك " كيفية 0807%، وفي الترتيب الثالث "التعرف عمي تجارب اآلخرين " بنسبة 0506
ايش من %، تميا " أتع5309التصرف في بعض المواقف االسرية " وذلك بالترتيب الرابع بنسبة 

خالل تمك الصفحات مع مشكالت أقراني وأتعمم منيا التأني في إقامة عالقة مع اآلخرين " 
%، أما بالترتيب السادس فجاء إسياميا في" اعرف 5508بالترتيب الخامس بنسبة مئوية بمغت 

%، 7600طريقة تفكير الرجل والمراة في ما يخص الزواج و الحياة االسرية " بنسبة مئوية بمغت 
 %.8907وفي الترتيب السابع واألخير جاء أنيا " بيا بوستات ثقافية تخص العالقات االسرية " بنسبة 

وجود فروق دالة إحصائيًا في استجابات المراىقات حول  وقد أوضح النتائج التفصيمية
أشكال إسيام الصفحات المتخصصة لممرأة بمواقع التواصل االجتماعي في التثقيف األسري 

فقد جاء رأي طالبات جامعات المنوفية موافقتيم  -ًا لمجامعة  عمى النحو التالي: وذلك تبع
 9بنسبة أكبر في إسياميا  " كيفية التصرف في بعض المواقف االسرية " من طالبات جامعة 

%( وقد جاء رأي طالبات 7604 -%5508-%0304أكتوبر عن طالبات جامعة عين شمس )
ت جامعة عين شمس والفارق دال إحصائيًا حيث بمغت قيمة أكتوبر أكثر من طالبا 9جامعة 

(k المحسوبة )وىي أعمى من القيمة الجدولية المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين 60756 ،
 %.63بمستوى ثقة

المنوفية(  -أكتوبر 9 -: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين جامعة)عين شمسالفرض األول
قات وبين أبعاد مقياس دور الصفحات المتخصصة في زيادة التثقيف التى ينتمي إلييا المراى

 األسري لدييم :
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 (3جدول رقم)

بين متوسطات درجات المراىقات عمى أبعاد  (On-WayAnovaتحميل التباين أحادي االتجاه )
 مقياس دور الصفحات المتخصصة في زيادة التثقيف األسري تبعا الختالف الجامعة التابعين ليا

مجموعات  مصدر التباين المقياس ابعاد
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 الداللة قيمة ف

التزين وشئون 
 المنزلية

 40945 7 80789 بين المجموعات
دالة عند  70344

 40705 530 590888 داخل المجموعات 4043
 - 539 560575 المجمــوع

تحديد األدوار 
 والمسئوليات

 40597 7 80670 موعاتبين المج
دالة عند  50836

 40765 530 690350 داخل المجموعات 4043
 - 539 650545 المجمــوع

 األمان األسري
 40646 7 80583 بين المجموعات

دالة عند  50365
 40730 530 560643 داخل المجموعات 4043

 - 539 680674 المجمــوع

الحقوق 
 والواجبات

 40065 7 40603 وعاتبين المجم
غير  80594

 40730 530 560687 داخل المجموعات دالة
 - 539 640536 المجمــوع

 العالقات األسرية
 40947 7 80740 بين المجموعات

دالة عند  70690
 40785 530 660840 داخل المجموعات 4043

 - 539 650545 المجمــوع

 التضحية األسرية
 40990 7 80576 بين المجموعات

دالة عند  70985
 70730 530 560643 داخل المجموعات 4043

 - 539 680757 المجمــوع

 مسئولية األبناء
 40590 7 40675 بين المجموعات

غير  70466
 40865 530 980503 داخل المجموعات دالة

 - 539 970465 المجمــوع

 إجمالي المقياس
 80836 7 70586 بين المجموعات

دالة عند  50656
 40768 530 8470654 داخل المجموعات 4043

 - 539 8430706 المجمــوع
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تشير بيانات الجدول السابق إلي أنو توجد فروق ذات داللة إحصائيًا بين متوسطات 
المنوفية( وذلك في رأييم  -أكتوبر 9 -درجات المراىقات تبعا لطبيعة الجامعات )عين شمس

ور الصفحات المتخصصة بالمواقع االجتماعية بزيادة تثقيفيم األسري في التزين وشئون حول د
 .4043( وىذه القيمة دالة عند مستوى داللة 70344المنزلية، حيث بمغت قيمة ف )

كما تشير بيانات الجدول السابق إلي أنو توجد فروق ذات داللة إحصائيًا بين متوسطات 
المنوفية( وذلك في رأييم  -أكتوبر 9 -ة الجامعات )عين شمسدرجات المراىقات تبعا لطبيع

حول دور الصفحات المتخصصة بالمواقع االجتماعية بزيادة تثقيفيم األسري في تحديد أدوارىم 
 .4043( وىذه القيمة دالة عند مستوى           داللة 50836ومسئولياتيم األسرية، حيث بمغت قيمة ف )

ول السابق إلي أنو توجد فروق ذات داللة إحصائيًا بين في حين تشير بيانات الجد
المنوفية( وذلك  -أكتوبر 9 -متوسطات درجات المراىقات تبعا لطبيعة الجامعات )عين شمس

في رأييم حول دور الصفحات المتخصصة بالمواقع االجتماعية وفي جانب األمان األسري، 
 . 4043توى داللة ( وىذه القيمة دالة عند مس50365حيث بمغت قيمة ف )

كذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصائيًا بين متوسطات درجات المراىقات تبعا لطبيعة 
المنوفية( وذلك في رأييم حول دور الصفحات المتخصصة  -أكتوبر 9 -الجامعات )عين شمس

 بالمواقع االجتماعية بزيادة تثقيفيم األسري في تحديد الواجبات والحقوق، حيث بمغت قيمة ف
 ( وىذه القيمة غير دالة عند جميع مستويات الداللة.80594)

بينما تشير بيانات الجدول السابق إلي أنو توجد فروق ذات داللة إحصائيًا بين متوسطات 
المنوفية( وذلك في رأييم  -أكتوبر 9 -درجات المراىقات تبعا لطبيعة الجامعات )عين شمس

تماعية بزيادة تثقيفيم األسري في العالقات حول دور الصفحات المتخصصة بالمواقع االج
 . 4043( وىذه القيمة دالة عند مستوى داللة 70690األسرية، حيث بمغت قيمة ف )

أما بيانات الجدول السابق فتشير إلي أنو توجد فروق ذات داللة إحصائيًا بين    
منوفية( وذلك ال -أكتوبر 9 -متوسطات درجات المراىقات تبعا لطبيعة الجامعات )عين شمس

في رأييم حول دور الصفحات المتخصصة بالمواقع االجتماعية بزيادة تثقيفيم األسري في جانب 
 . 4043( وىذه القيمة دالة عند مستوى داللة 70985التضحية األسرية، حيث بمغت قيمة ف )
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كذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصائيًا بين متوسطات درجات المراىقات تبعا لطبيعة 
المنوفية( وذلك في رأييم حول دور الصفحات المتخصصة  -أكتوبر 9 -لجامعات )عين شمسا

بالمواقع االجتماعية بزيادة تثقيفيم األسري في جانب مسئولية تربية األبناء، حيث بمغت قيمة ف 
 ( وىذه القيمة غير دالة عند جميع مستويات الداللة.70466)

توجد فروق ذات داللة إحصائيًا بين متوسطات وتشير بيانات الجدول السابق إلي أنو 
المنوفية( وذلك في رأييم  -أكتوبر 9 -درجات المراىقات تبعا لطبيعة الجامعات )عين شمس

حول دور الصفحات المتخصصة بالمواقع االجتماعية بزيادة تثقيفيم األسري عمى إجمالي أبعاد 
، مما 4043الة عند مستوى داللة ( وىذه القيمة د50656المقياس ككل، حيث بمغت قيمة ف )

 9 -توجد فروق ذات داللة إحصائية بين جامعة)عين شمس يؤكد صحة الفرض القائل أنو:
المنوفية( التى ينتمي إلييا المراىقات وبين أبعاد مقياس دور الصفحات المتخصصة  -أكتوبر

 لية األبناء.مسئو  -في زيادة التثقيف األسري لدييم. فيما عدا جانب الحقوق والواجبات

ولمعرفة مصدر وداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لمجموعات المراىقات، تم 
 استخدام االختبار البعدي بطريقة  أقل فرق معنوي.

 (9دول )ج
  لمعرفة الفروق بين المجموعات لرأي المراىقات تبعا الختالف الجامعات L.S.Dنتائج تحميل 

 المجموعات
 الجامعات

 المنوفية أكتوبر 9 عين شمس
 *40866 40486 - عين شمس

 *40894 - 40486 أكتوبر 9
 - *40894 *40866 المنوفية

يتبين من الجدول السابق اختالف المتوسطات الحسابية لممجموعات الذين يمثمون 
المنوفية"  -أكتوبر 9 -متوسطات درجات المراىقات تبعا لطبيعة الجامعة "عين شمس

عمى مقياس دور الصفحات المتخصصة في التثقيف األسري لممراىقات، ومتوسطات درجاتيم 
ولمعرفة مصدر وداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لمجموعات المبحوثين، تم استخدام 

 االختبار البعدي بطريقة  أقل فرق معنوي.
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حيث اتضح أن ىناك اختالًفا بين طالبات جامعة عين شمس ومتوسطات درجات طالبات 
( لصالح طالبات جامعة 40866عة المنوفية، حيث بمغ الفرق بين المتوسطين الحسابيين)جام

، كما ظير أنو ىناك اختالًفا بين 4043عين شمس، وىو فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة 
أكتوبر وبين متوسطات درجات طالبات جامعة المنوفية،  9متوسطات درجات طالبات جامعة 

اكتوبر، وىو فرق دال  9( لصالح طالبات 40894متوسطين الحسابيين )حيث بمغ الفرق بين ال
 .4043إحصائيا عند مستوى داللة 

: توجد عالقة ارتباطية إيجابية بين تعرض المراىقات لصفحات المرأة الفرض الثاني
 المتخصصة بمواقع التواصل االجتماعي وبين زيادة التثقيف األسري لدييم.

 (6جدول رقم )
بين تعرض المرىقات لصفحات المرأة المتخصصة بمواقع  Spearmanاط سبيرمان معامل ارتب

 التواصل االجتماعي وبين زيادة التثقيف األسري لدييم
 المتغير                    

 المتغير
 مقياس التثقيف األسري لدى المراىقات

 الداللة قيمة سبيرمان العدد
 4048دالة عند  40058 536 ةتعرض المراىقات لمصفحات المتخصصة لممرأ

تشير نتائج الجدول السابق أنو باستخدام معامل ارتباط سبيرمان أتضح وجود عالقة 
ارتباطيو موجبة طرديا ودالة إحصائيًا بين زيادة التثقيف األسري لممراىقات عينة الدراسة وبين 

بمغت قيمة درجة تعرضيم لصفحات المرأة المتخصصة بمواقع التواصل االجتماعي، حيث 
، وبالتالي 4.48( وىي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة = 40058معامل ارتباط سبيرمان )

فقد ثبت صحة الفرض القائل أنو: توجد عالقة ارتباطية إيجابية بين تعرض المراىقات 
 لصفحات المرأة المتخصصة بمواقع التواصل االجتماعي وبين زيادة التثقيف األسري لدييم.
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