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 النفسية لوسائل اإلعالم اجلديد علي املراهقني يف اململكة اآلثار
 "دراسة ميدانية"  العربية السعودية

 

 

 :مقدمة
  وتطور  علي قوةالدالة تكنولوجيا االتصال والمعلومات من المؤشرات أصبحت

 قتدف ياد وازد، بصورة مكثفهالمعلوماتيةبعد أن دخل العالم عصر ة البلدان المختلفة وخاص
 التي تحيط بنا طبيقات لظهور االنترنت والعديد من التاألصعدة،نتيجةالمعلومات علي جميع 

 كونية  قريةووسائله والتي معها تحول العالم إلي)  الجديدباإلعالم( فيما يسمي ةاآلن ممثل
 علي مضمون ما يقدم للجمهورفي  متحكمةةين أو نخبي إعالمقادة يعد هناك ،ولمصغيرة
 ة وسائل اإلعالم الجديد متاحباتت بل ووسائله، التقليدي اإلعالم موجود في  كانماعكس 
 ا منهاواالستفادة في استخدامهاألحقية كذلك ولهم ، المجتمع باختالف فئاتهح شرائلجميع

مواقع التواصل  طالما يجيدوا استخدام أدواته ووسائله والتي تعددت وأصبحت تشمل
+"  وجوجل Twitter"  توتير"    وFace book"كفيس بو"( فيوالمتمثلةاالجتماعي 

Google pluseماي سبيس" و "My Space هاي فايف" و "hi 5اليف بوون" و "Life 
boonلينكد إن "   و   "Linked In(، والمدونات، إلي منتديات الحوارباإلضافة ، 

  .البريدية ،والمجموعات والتليفزيون التفاعليواإلذاعةالرقمية، اإللكترونية،والصحافة 
 اإلعالم سائل التي تتركها وة أو سلبيةأثيرات النفسية سواء كانت إيجابي يخفي التوال

 لما المراهقين، ة فئة خاصة من الجماهير وبصفالمختلفةالجديد السابقة الذكر علي الفئات 
 ألي ة مما يجعل المراهق عرض،ة واجتماعية ونفسية من تغييرات جسديالمرحلةيتخلل هذه 

لي تؤثر تلك الوسائل  وبالتا، جديدةةمي ما يستخدم من وسائل إعالنتيجة ةات نفسيثيرتأ
 علي حياته بما تحمله معها من أفكار واتجاهات ليس في مقدور المراهق ةبصورة مباشر

 . التي تتسم بالتغيير المستمرالمرحلةالتعامل معها والحكم علي النافع منها والضار نظرا لطبيعة 

 عند استخدام ة خاصة المستمرة وبصفوالرقابة الالزمةاجب اتخاذ التدابير  من الولذا
 عن الناجمة النفسيةاإليجابية لمساعدتهم علي تبني التأثرات ك وذل،المراهقين لهذه الوسائل

 .السلبية النفسيةاستخدام تلك الوسائل وتجنب التأثيرات 

 عزة جالل عبداهللا حسين.د
  جامعة أم القرى- كلية العلوم االجتماعية–أستاذ مساعد بقسم اإلعالم 
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 :مشكلة الدراسة
 في حياه الفرد لكونها تتصف والصعبة لحرجةا من مراحل النمو المراهقة مرحله تعد

لي إمما تؤدي تلك التغييرات  واالجتماعية، والنفسية واالنفعالية والعقليةبالتغييرات الجسدية 
 i)١( مع قيم ومعايير المجتمعتعارض من قبل المراهق تة سلوكيواستجاباتتناقضات 

 تكلفته ةنت وقلشار االنتر التكنولوجي في وسائل اإلعالم الجديد وانتطور ظل التوفي
تزايد مستمر في االستخدام من   اإلعالم الجديد أصبح هناكلوسائل  يعتبر األساس والذي

 السعودية بما فيها فئه العربية المملكة الجمهور في ةوخاصقبل فئات الجمهور له 
 نسبة  بلغت،حيث استخدام اإلنترنتفي صدارة الدول العربية المملكة تحتل حيث ،نيالمراهق

 في السكان تعداد إجمالي من% ٥١ يستخدم و،مستخدماً ١٤،٣٢٨،٦٣٢فيهامستخدمي اإلنترنت 
 ii)٢(الجديد اإلعالم وسائل كإحدى االجتماعي التواصل المملكة وسائل

 من شرائح الجمهور المستخدم لإلنترنت ة هامة شريحالمملكة المراهقين في ويعد
 لوسائل النفسية أكثر من غيره للتأثيرات ةعرض ة مما يجعلاالجتماعيومواقع التواصل 

 .اإلعالم الجديد

 لوسائل اإلعالم الجديد علي النفسية اآلثار ما:لذا تتبلور مشكلة الدراسة في معرفة
  السعودية؟العربية المملكةالمراهقين في 

 :أهمية الدراسة 
 اآلثار ةمعرف علي  من أوائل الدراسات التي ركزتنها الدراسة الحالية في أةتكمن أهمي-١

 .النفسية لوسائل اإلعالم الجديد علي المراهقين في المملكة العربية السعودية
 أصبحت ذات انتشار واستخدام واسع التي اإلعالم الجديد ووسائل جميعتناولت الدراسة -٢

بين جميع فئات الجمهور في المملكة العربية السعودية وال سيما جمهور المراهقين علي 
 .دراسات السابقة التي ركزت علي إحدى وسائل اإلعالم الجديدعكس ال

 . المراهقة والتي تتسم بالمشاكل النفسية الكثيرةةتناولت الدراسة مرحل-٣
لوسائل اإلعالم الجديد سيسهم في تأصيل ) السلبية- اإليجابية(إن معرفة اآلثار النفسية-٥

مراهقين في المملكة العربية  من انتشار السلبي منها علي الوالحداإليجابي منها 
 .السعودية
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 :أهداف الدراسة
 :تتمثل أهداف الدراسة الحالية فيما يلي

 .  الدراسة لوسائل اإلعالم الجديدةعرف علي معدل تعرض المراهقون عين الت-١
 الدراسة في التعامل مع وسائل ةن عينيعدد الساعات التي يقضيها المراهق معرفة -٢

 .اإلعالم الجديد
 . الدراسة علي وسائل اإلعالم الجديدةن عينيدي اعتماد المراهقلتعرف علي ما-٣
 . الدراسةةن عيني الجديد استخداما من قبل المراهقمعرفة أكثر وسائل اإلعالم-٤
 . الدراسة وسائل اإلعالم الجديدةن عينيمجاالت التي يستخدم فيها المراهقمعرفة أكثر ال-٥
 . الدراسة في مضمون  وسائل اإلعالم الجديدةاهقون عينه إلي أي درجه يثق المرمعرف-٦
 . الدراسة من مضمون وسائل اإلعالم الجديدةن عينيمعرفه مدي استفادة المراهق-٧
 . الدراسةةن عيني نظر المراهقةيات وسائل اإلعالم الجديد من وجهمعرفة إيجابيات وسلب-٨
ن ي نظر المراهقة وجهم الجديد منمعرفة التأثيرات الناتجة عن التعرض لوسائل اإلعال-٩

 .عينه الدراسة
 ة عينلوسائل اإلعالم الجديد علي المراهقين) السلبية-اإليجابية(معرفة اآلثار النفسية -١٠

 .الدراسة

 :مدخل االعتماد علي وسائل اإلعالم: النظري اإلطار
ـ          نظم يعد هذا المدخل جزءاً من نظرية االعتماد المتبـادل بـين وسـائل اإلعـالم وال

روكيتش وملفين ديفلور أول إطـار       –م، قدم كل من ساندرابول    ١٩٧٦ففى عام   ، االجتماعية
ويفترض المدخل أن األفراد يعتمدون علـى       ، لنموذج تأثيرات االعتماد على وسائل اإلعالم     

وأن هناك حاالت يتزايد فيهـا      ، وسائل اإلعالم باعتبارها مصدراً من مصادر تحقيق أهدافهم       
ور على وسائل اإلعالم لتلبية أهدافهم المعرفية وهى الحالة التي ترتفـع فيهـا              اعتماد الجمه 

 .درجات الصراع داخل المجتمع أوخارجه 
 )٣(ويحدد هذا المدخل التأثيرات الناتجة عن االعتماد على وسائل اإلعالم فيما يلي
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 :  والتي تتمثل فيما يليCognitive Effects:التأثيرات المعرفية .١
  ة الغموض   تجاوز مشكلAmbiguity :       يحدث الغموض عندما يكون هناك نقـص

أو تضارب في المعلومات المقدمة من وسائل اإلعالم وبخاصة في األحـداث غيـر              
المتوقعة، مثل الكوارث؛ حيث تقدم وسائل اإلعالم المعلومات غير مكتملة، ويعـرف            

نه؟ ويتم إزالـة  الجمهور بوقوع الحدث، لكنهم ال يعرفون ماذا يعني؟ وال كيف يفسرو    
 . الغموض بما تقدمه وسائل اإلعالم من معلومات

  تشكيل االتجاهاتAttitude Formation :    تسهم وسائل اإلعـالم فـي تكـوين
أزمات الطاقة، والمشكالت البيئيـة     : اتجاهات الجمهور نحو القضايا واألحداث، مثل     

 . تشكيل االتجاهاتوالفساد السياسي، وتلعب العمليات االنتقائية دوراً مهماً في 
   ترتيب األولوياتAgenda-Setting :    تلعب وسائل اإلعـالم دوراً فـي ترتيـب

 . أجندة الجمهور نحو الموضوعات والقضايا المطروحة
    اتساع المعتقداتEnlargement :       حينما يعتمد األفراد على وسائل اإلعالم تزيد

ظيم هـذه المعتقـدات فـي    معتقداتهم ومعارفهم عن الناس واألماكن وغيرهم، ويتم تن     
 . األسرة، الدين، السياسة، وهكذا: فئات، مثل

 األمانـة، الحريـة،   : تقوم وسائل اإلعالم بدور كبير في توضيح القيم، مثـل   : القيم
 .وغيرها... المساواة

تشير التأثيرات الوجدانية إلـى المشـاعر   :  Affective effectsالتأثيرات الوجدانية  .٢
 : بالحب والكراهية، وتتمثل التأثيرات الوجدانية فيما يليوالعواطف، التي ترتبط 

    الفتور العاطفي أوالحساسـيةDesensitization :   يـرى أن كثـرة      رأىهنـاك 
التعرض لموضوعات العنف في وسائل اإلعالم يقلل مـن الرغبـة فـي مسـاعدة               

 . اآلخرين
  الخوف والقلقFear And Anxiety :  على سبيل المثال،ربما يؤدي التعـرض

إلى خوف الناس وقلقهم من اإلقامـة      ا التي تصور العنف في مدينة ما،        الكثيف للدرام 
 . في هذه المدينة 

  التأثير األخالقي واالغترابMorale And Alienation :  في المجتمعات التـي
تقوم وسائل اإلعالم فيها بأدوار اتصال رئيسة، فإنها تؤثر في المسـتوى األخالقـي              

 .  المجتمعواالغتراب لدي أفراد
هي الناتج النهائي للتـأثيرات المعرفيـة   :   Behavioral Effectsالتأثيرات السلوكية .٣

علـى  " ديفليـر "والوجدانية، ومن بين التأثيرات السلوكية العديدة لوسائل اإلعالم ركـز         
قيـام الفـرد    :  والتنشيط يعني  ،Deactivation، وعدم التنشيط    Activationالتنشيط  

 . تعرض للوسيلة اإلعالميةبعمل ما نتيجة ال
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  :العتماد على عدة افتراضات رئيسية هيا ويقوم مدخل 
 على درجة اعتماد الجمهور على وسـائل اإلعـالم          درجة استقرار المجتمع   تؤثر 

للحصول على معلومات في المجاالت المختلفة، حيث أنه كلما زادت درجـة عـدم               
سائل اإلعالم لعدم وجـود قنـوات   استقرار المجتمع كلما زاد اعتماد الجمهور على و       

 .بديلة للحصول على المعلومات

 في درجـة االعتمـاد       على االختالف  طبيعة االختالف بين شرائح الجمهور     تؤثر
 iii)٤(.على وسائل اإلعالم

نه يقوم على عدة تـأثيرات محتملـة لوسـائل          أ منها   بعدة مزايا ويتميز مدخل االعتماد  
باإلضافة لوجود مجموعة متغيـرات تسـبب حـدوث         اإلعالم على المجتمع أو الجمهور ،       

: وسائل اإلعـالم هـي      الظاهرة، لكن توجد في هذا المدخل عدة نقاط أهمها إنه يوحى بأن             
 وسائل مهيمنة على المجتمـع      تعتبرالمصدر األقوى الذى يوفر االحتياجات للجمهور حيث        

 iv)٥(.وهو وضع غير واقعى في كل الظروف

تضمنها لعناصر من : لألسباب التالية لمداخل المتميزة وقد صِنفَ المدخل ضمن ا
دوافع االعتماد على وسائل اإلعالم، تفسيرها للعالقات : االجتماع والنفس ومنها  علمي

واإلشباعات من  السببية بين األنظمة االجتماعية المختلفة، جمعها لمزايا مدخل االستخدامات
 أخرى،حيث يحاول المدخل فهم العالقات المتبادلة ناحية ونظريات التأثير التقليدية من ناحية

بين الجمهور واإلعالم ويحاول اإلجابة على سؤال ماهي األهداف التي يتابع ألجلها 
ومن هذه األهداف الحصول على معلومات حول موضوع v)٦(الجمهور وسائل اإلعالم

وك معين، وتقويم سلوك معين، الترفيه، التعلم، تنمية األفكار، االقتناع وتبنى مفهوم أو سل
 معين بهدف الوقاية من الوقوع في خطأ وذلك من خالل مشاهدة قصص عن ارتكاب

 .أخطاء عديدة 
 : مدخالً مالئماً لهذه الدراسة لألسباب اآلتية ويعد مدخل االعتماد علي وسائل اإلعالم

نب أصبحت دراسة تأثيرات وسائل اإلعالم الجديد على المعارف واالتجاهات والجوا
النفسية ألفراد الجمهور األساس األكثر استخداماً واألكثر تركيزاً عليه في أبحاث االتصال 
الجماهيري، والكثير من هذه األبحاث تعترف بتأثيرات االعتماد على وسائل اإلعالم الجديد 

 vi)٧(.في هذا الشأن
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 :الدراسات السابقة
موضوع الدراسة من خالل قامت الباحثة باستعراض الدراسات السابقة المتعلقة ب

علي  تناولت وسائل اإلعالم الجديد واستخدام الجمهور لها وذلك التعرض للدراسات التي
 :النحو التالي

 أشارت نتائجها إلي أن مواقع الشبكات التيvii)٨()٢٠١٤(دراسة أحمد محمد أبو زيد
لي منتج قادر االجتماعية وغيرها من الوسائل التي تقوم علي التفاعل وتحويل المستخدم إ

 قدرات عديدة يمكن استثمارها في طرح مبادرات تعمل علي تمتلك ،علي اإلضافة والمناقشة
 مختلفة وأساليب مبتكرة ة عبر وسائل جديدة تحمل ثقافمنيةتجديد دماء االستراتيجيات األ

 .وقيما تدعم دور الفرد ومسئولياته

شخصية  )١٠٠(ت علي  طبقالتي )٩()٢٠١٤(حسن السوداني  أظهرت دراسةبينما
الخاصة  ة في انتهاك الحيااعل أن وسائل اإلعالم الجديد تسهم بشكل فةثقافية واجتماعي

و المهن أو أ التي تسيء للمعتقدات الفكريةو مطارحاتها أللمواطن من خالل برامجها 
 .أصول األفراد

ر  أبرز اآلثاأنviii)١٠()٢٠١٤( سليم الزبون، ضيف اهللا عودهمحمد دراسة وأكدت
طفال في سن المراهقة من أللشبكات التواصل االجتماعي في ا يةاالجتماعية والثقافية اإليجاب

 ،وجهة نظرهم إهدار الوقت من خالل متابعة موضوعات وألعاب غير مفيدة لساعات طويلة
 .واإلدمان علي شبكات التواصل االجتماعي والشعور بالرغبة الملحة لمتابعتها

 ١٥٠ طبقـت علـي    التي ix)١١()٢٠١٣(نان بنت شعشوش الشهري    وأكدت نتائج دراسة ح    -
 له آثار إيجابيـة أهمهـا       وتوتيرن استخدام الفيس بوك     أ بطريقة قصدية    نطالبة تم اختياره  

 .هم اآلثار السلبيةأنما جاء قلة التفاعل األسري أحد االنفتاح الفكري والتبادل الثقافي، بي

 توصـلت  التـي x)١٢()٢٠١٣(ح مكاوي محمود اسماعيل، وممدو   نتائج دراسة    وأسفرت
 سياسية ملحوظة علي طـالب الجامعـات،        تأثيرات مواقع التواصل االجتماعي لها      أنإلي  

من خالل توجيه دعوة صريحة     .  وبعدها وإثناءها يناير   ٢٥ لثورة   عدادظهر ذلك جليا في اإل    
ين التظاهر،  ومباشرة لالنخراط في أحد أشكال المشاركة السياسية، تنوعت هذه الدعوات ماب          

 . ندوة أو مؤتمرحضور لمشروع أو حملة،االنضمام االحتجاجات،التصويت، 
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:  العديد من النتائج مـن أهمهـا       إلىxi)١٣()٢٠١٣( خير اهللا  هشام دراسة   ئج نتا وتوصلت
 تعرض المبحوثين لقضايا الفساد فـي     جموجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائياً بين ح       

 . المشاركة السياسية لديهمياتمستوالصحف اإللكترونية و

ن موقع أ المبحوثين أقروا وبنسبة عالية بأن )١٤()٢٠١٢(فتيحه كيحل  دراسةفادتأو
 يلعب الفيس ،حيث%)٧٤,١٩( يساهم في نشر الوعي البيئي لديهم وذلك بنسبةك بوالفيس

دوار  أدوارا متعددة ال تقتصر فقط علي الدور االجتماعي والترفيهي وإنما يتجاوزه ألكبو
 .أخري أكثر فعالية

 الفيس بوك وغيره مـن  أنxii)١٥)(٢٠١٢ .Mario G,et al ماريو وآخروندراسة وأكدت -
مواقع التواصل االجتماعي خلق وسائل جديدة لتقليل الهوة بين المسـتخدمين مـن خـالل      

 نشر معلومات عن هذه الجماعـات عبـر المواقـع           ،وأن وتأثيرها علي السياسة   التفاعلية
 . المعرفة السياسية عن هذه الجماعات من خالل هذه الوسيلةاكتساب  فييساعد

 طبقت  والتيxiii)١٦)(٢٠١١(اطي نجم،أنور بن محمد الرواس    طه عبد الع   وجاءت دراسة  -
 مفردة من طالب وطالبات جامعة السـلطان قـابوس أن جـاء ترتيـب آراء                ٤٠٠علي  

ن يكون صـحفيا،وتمكنه    أ للفرد   تتيح: الطالب في المدونات االلكترونية علي النحو التالي      
من توصيل صورته لآلخرين دون عوائق،وتعبر عن كل ألوان الطيـف السياسـي،وتمنح             

 . الفئات المهمشة في المجتمع منفذا فريدا لحرية التعبير
 أكثر المواقع المفضـلة     أنxiv)١٧)(م٢٠١١(غادة مصطفي البطريق   وكذلك أكدت دراسة   -

  جوجـل تـاله موقـع  % ٩٠,٦ بنسبة Face Book)(فيس بوكلدي المبحوثين هو موقع 
Google)  ( ياهوثم موقع % ٧٨,٨وبنسبة ) (Yahoo. 

 ١٨٢التـي طبقـت علـى     xv)١٨()م٢٠١١( .Christy,et alوآخرون كريست وأفادت دراسة
ن معظم الطالب يستخدمون الفيس بوك للحصول علـي         أمفردة من مستخدمي الفيس بوك      

 . أصدقائهم،ومن أكثر الدوافع أهمية عندهم هو دافع الترفيهاالتصاالت الفورية واالتصال مع
ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـين      أنه )١٩()٢٠١٠(نرمين زكريا خضر   وأسفرت نتائج دراسة   -

  فـيس بـوك    في اآلثار النفسية واالجتماعية الناتجة عن استخدامهم لموقع       )عينة الدراسة (طالب الجامعة 
face bookامعة التي يدرسونها بها وهو مـا يعنـي التقـارب بـين طـالب جامعـة        وفقا لنوع الج

 ).جامعة أجنبية(،وطالب الجامعة البريطانية)جامعة حكومية(القاهرة
ـ    وجود إلي )٢٠() ٢٠١٠ (Boroughsبورجس وتوصلت دراسة  -  دالـة   ة عالقـة ارتباطي

واحتماليـة   مواقع الشـبكات االجتماعيـة       فيإحصائيا بين التعرض للمحتويات السياسية      
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 دفـع   فـي  تسهم مواقع الشبكات االجتماعية إسهاماً كبيـراً         االنتخابات،كما فيالتصويت  
 . االنتخاباتفيالذى ليست لديه أية اهتمامات سياسية، إلى التصويت  الجمهور

 مفردة مـن الشـباب   ٢٥٠التي طبقت علي  )٢١()٢٠٠٩(أكدت دراسةأسامة غازي المدني    -
النفسـية  (الجمهور يستطيعون دائما تحديد حاجاتهم ودوافعهـم       دالجامعي السعودي أن أفرا   

 .وبالتالي يختارون الوسائل التي تشبع حاجاتهم )واالجتماعية
مـن  %) ٩٣,٩٥(نسـبة   أن   )٢٢()م٢٠٠٩(محمود حمدي عبد القوي    أشارت نتائج دراسة   -

ل  الدراسة المستخدمين لشبكة االنترنـت يسـتخدمون االنترنـت بشـك         ةعدد الطالب عين  
منتظم، وهو ما يعكس مدي أهمية االنترنت في حياة الشباب سواء في األغراض التعليمية              

 .أو الترفيهية أو التفاعل مع األصدقاء وغيرها
أن الشباب يسـتخدمون االنترنـت كوسـيلة         )٢٣()٢٠٠٦(محمد بكير  أكدت نتائج دراسة   -

بحوثين لإلنترنت كبـديل    ارتباطية بين إدراك الم    وكذلك وجود عالقة   للهروب من الواقع،  
 .لوسائل اإلعالم الجديد وبين معدالت استخدامه

 :التعليق على الدراسات السابقة وحدود االستفادة منها

أكدت غالبية الدراسات السابقة االستخدام المتزايد لمواقع التواصل االجتمـاعي كإحـدى             -
 .ير عن آرائهموسائل اإلعالم الجديد كوسيلة للترفيه والهروب من الواقع والتعب

أثبتت أغلب الدراسات السابقة أن جمهور الشباب هم األكثر استخداما لإلنترنت ووسـائل              -
 .التواصل االجتماعي

ساعدت الدراسات السابقة الباحثة على صياغة المشكلة البحثية، وتحديـد األداة البحثيـة              -
التها، وكذلك الوقـوف    المناسبة وكيفية ِبنَاِئها، بما يحقق أهداف الدراسة ويجيب عن تساؤ         

 .على النقاط التي لم تتناولها الدراسات السابقة

 :تساؤالت الدراسة
تتلخص تساؤالت الدراسة في عدد من األسئلة يتم االجابة عنها من خالل نتائج 

 :الدراسة وهى كالتالي
  ما معدل تعرض المراهقون عينه الدراسة لوسائل اإلعالم الجديد؟-١
 لتي يقضيها المراهقون عينه الدراسة في التعامل مع وسائل اإلعالم الجديد؟ ما عدد الساعات ا-٢
  الدراسة علي وسائل اإلعالم الجديد؟ةن عينيما مدي اعتماد المراهق -٣
  الدراسة؟ةون عينيم الجديد استخداما من قبل المراهما أكثر وسائل اإلعال -٤
  الدراسة وسائل اإلعالم الجديد؟ةينن عي التي يستخدم فيها المراهقما أكثر المجاالت -٥
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  الدراسة في مضمون وسائل اإلعالم الجديد؟ةن عينيه ثقة المراهق ما درج-٦
  الدراسة من مضمون وسائل اإلعالم الجديد؟ةن عينيما مدي استفادة المراهق -٧
  الدراسة؟ةن عينيعالم الجديد من وجهه نظر المراهقما إيجابيات وسلبيات وسائل اإل -٨
  الدراسة؟ةن عينيم الجديد من وجهه نظر المراهقما التأثيرات الناتجة عن التعرض لوسائل اإلعال -٩

  الدراسة؟ةن عينيسائل اإلعالم الجديد علي المراهقلو) السلبية-اإليجابية(ما اآلثار النفسية  -١٠

 :فروض الدراسة
اهقين عينة الدراسـة  توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات المر: الفـرض األول  

 وفقـاً    الناتجة عن تعرضهم لوسائل اإلعـالم الجديـد        التأثيراتعلي مقياس   
 ).النوع، والسن(للمتغيرات الديموجرافية 

توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات المراهقين عينة الدراسـة           : الفرض الثاني 
 وفقـاً   الجديـد  الناتجة عن تعرضهم لوسائل اإلعـالم        التأثيراتعلي مقياس   

 .لمستويات االعتماد علي وسائل اإلعالم الجديد
ال توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات المراهقين عينة الدراسة           :الفرض الثالث 

لوسائل اإلعالم الجديـد تبعـا      ) السلبية-اإليجابية(علي مقياس اآلثار النفسية     
 ).النوع ، والسن(للمتغيرات الديموجرافية 

توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات المراهقين عينة الدراسـة           : الرابعالفرض  
لوسـائل اإلعـالم الجديـدوفقاً      ) السلبية-اإليجابية(علي مقياس اآلثار النفسية     

 .لمستويات االعتماد علي وسائل اإلعالم الجديد
هقين عينـة   توجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائياً بين معدل تعرض المـرا          :الفرض الخامس 

 .الدراسة لوسائل اإلعالم الجديد والنوع والسن

 :اإلجراءات المنهجية
 :نوع ومنهج الدراسة

تنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية التي تعتمد على منهج المسح بالعينة 
، وذلك )المدينة المنورة-جده-مكة المكرمة(للمراهقين في المملكة العربية السعودية في 

عينه ( على معلومات دقيقة وكافية عن اآلثار النفسية علي المراهقين بهدف الحصول
 .في المملكة العربية السعودية نتيجة لتعرضهم لوسائل اإلعالم الجديد) الدراسة
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 :مجتمع الدراسة
المدينة -جدة-مكة المكرمة( يتحدد مجتمع الدراسة في عينة من المراهقين في 

م الجديد، والذين تتراوح أعمارهم من ممن يتعرضون لوسائل اإلعال) المنورة
 .سنه)١٨:١٦(

 :عينة الدراسة

 اختيار أفراد العينة من في  Purposive sampleالعمدية عينة الدراسة على الاعتمدت
المدينة -جدة-مكة المكرمة(ةمنطق العربية السعودية تحديدا ملكة في المالمراهقين

 التي يقوم عليها البحث ةوبها تمثيل للعينمن تلك المناطق  الباحثة قرب،وذلك ل)المنورة
) ٣٠٠( و، من الذكورمفردة) ٣٠٠(بين %) ٥٠( مقسمة بنسبة مفردة) ٦٠٠( بواقع وذلك
 . من اإلناثمفردة

 -:وقد روعي في اختيار العينة الشروط التالية
 .أن يكونوا من مستخدمي وسائل اإلعالم الجديد-١
 )إناث-ذكور(أن يكون أفرد العينة من حيث النوع -٢
 سنه) ١٨:١٦(أن يتراوح العمر الزمنى ألفراد عينة الدراسة ما بين -٣

 :أداة جمع البيانات
 اآلثار النفسية لوسائل لمعرفة الباحثة على صحيفة االستقصاء بالمقابلة اعتمدت

 وفروض داف تسعى الدراسة للتعرف عليها وفقاً ألهالتياإلعالم الجديد علي المراهقين 
وللتأكد من صدق وثبات االستمارة قامت الباحثة أوالً بعرضها على مجموعة من الدراسة، 
 ضوء توجيهاتهم تم التعديل في صياغة بعض األسئلة وإضافة البعض وفيxvi*المحكمين

اآلخر وبالتالي تحقق الصدق الظاهري للبيانات، باإلضافة إلى ذلك قامت الباحثة بإجراء 
من المبحوثين عينة الدراسة من أجل %) ١٠(وامها  على عينة قpre -testقبلياختبار 

التأكد من سالمة صحيفة االستبيان وما تتضمنه من أسئلة، وأيضا للتأكد من ثبات البيانات 
من العينة بعد %) ١٠( عينة قوامها علىre testاستخدمت الباحثة أسلوب إعادة االختبار

ئج التطبيق تطابق االستقصاء في فترة تمثلت في أسبوع من تطبيق االستبيان وأوضحت نتا
مما يشير إلى صالحية االستمارة %٩٠الحالتين وهو ما يشير إلى معدل مرتفع للثبات

 .ودقتها
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كما تم قياس اآلثار النفسية لوسائل اإلعالم الجديد علي المراهقين من خالل مقياس    - 
حيث ) القااط-أحيانا-دائما(ليكرت ثالثي األبعاد والذي يتكون من ثالث درجات

جمل )٦(جملة،)١٢(تضمن مقياس ليكرت الذي تم توظيفه لقياس اآلثار النفسية من
 .جمل سلبية)٦(إيجابية،و

 :المعالجة اإلحصائية للبيانات
وذلك باللجوء إلى المعامالت واالختبـارات       SPSSتم تحليل البيانات باستخدام برنامج      

 :والمعامالت اإلحصائية التالية
 طة والنسب المئويةالتكرارات البسي. 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. 
 ٢اختبار كا) Chi Square Test (  لدراسة الداللة اإلحصائية للعالقة بين متغيـرين

 )Nominal(من المتغيرات االسمية 

 اختبار )T-Test (الحسـابية  المتوسـطات  بـين  للفروق اإلحصائية الداللة لدراسة 
 ) Interval Or Ratio (النسبة أو الفئة متغيرات أحد في ثينالمبحو من لمجموعتين

 اختبار)z (            لدراسة معنوية الفرق بين نسبتين مئويتين ، وقد اعتبرت قيمـةz   غيـر 
فـأكثر إذا بلغـت     % ٩٥ ، واعتبرت دالة عند مستوي ثقة        ١,٩٦دالة إذا لم تصل     

ذا بلغـت  فـأكثر إ % ٩٩ ، واعتبرت دالة عند مستوي ثقـة  ٢,٥٨ وأقل من   ١,٩٦
 . فأكثر٢,٥٨

 بيرسون ارتباط معامل) PearsonCorrelation Coefficient (واتجـاه  شدة لدراسة 
 .النسبة أو المسافة مستوى من متغيرين بين االرتباطية العالقة

 الواحـد  البعـد  ذو التباين تحليل) Oneway Analysis of Variance ( المعـروف 
 المتوسـطات  بـين  للفـروق  حصائيةاإل الداللة لدراسة ANOVA باسم اختصاراً
 المسـافة  نوع من المتغيرات أحد في المبحوثين من مجموعتين من ألكثر الحسابية

 ) .Interval Or Ratio (النسبة أو

 معنوي فرق قلأ بطريقة البعدية االختبارات  LeastSignificance Difference) (
 المقارنات اءوإجر التباين مصدر لمعرفة) LSD (باسم اختصارا والمعروف

 .بينها إحصائيا دالة فروق وجود ANOVA يثبت التي المجموعات بين الثنائية
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 -:نتائج الدراسة وتحليلها وتفسيرها
 : تعرض المبحوثين لوسائل اإلعالم الجديدمدي -١

  تعرض المبحوثين لوسائل اإلعالم الجديد وفقاً للنوع مدي)١ (رقم جدول
             العينة اإلجمالي اإلناث لذكورا

 % ك % ك % ك  التعرض مدي
 %٥٠,٢ ٣٠١ %٤٧,٣ ١٤٢ %٥٣,٠ ١٥٩ دائماً
 %٣٤,٨ ٢٠٩ %٣٥,٧ ١٠٧ %٣٤,٠ ١٠٢ أحياناً
 %١٥,٠ ٩٠ %١٧,٠ ٥١ %١٣,٠ ٣٩ نادراً

 %١٠٠ ٦٠٠ %١٠٠ ٣٠٠ %١٠٠ ٣٠٠ اإلجمالي
 غير دالة=ة     الدالل٠,٢٦٢=     مستوي المعنوية٢=    درجة الحرية ٢,٦٨٠ = ٢ كاقيمة

 اإلعالم لوسائل يتعرضون ينمن المبحوث% ٥٠,٢ نأ:  من الجدول السابقيتضح
 منهم يتعرضون% ١٥ليها أحياناً ونجد إ م يتعرضونمنه% ٣٤,٨ بينما دائماً، يدالجد

، )٢= (عند درجة حرية ) ٢,٦٨٠ (بلغت ٢ قيمة كا وبحساب. اإلعالم الجديد نادراًلوسائل
 نوع ذلك عدم وجود عالقة دالة إحصائياً بين ويعني. صائياً دالة إحغيروهي قيمة 
 هذه النتيجة مع  وتتفق. اإلعالم الجديدلوسائل تعرضهم ومدى)  واإلناثالذكور(المبحوثين 

من عدد %) ٩٣,٩٥(حيث وجد أن نسبة )م٢٠٠٩(محمود حمدي عبد القوي(ما توصل إليه 
 . يستخدمون االنترنت بشكل منتظمالطالب عينه الدراسة المستخدمين لشبكة االنترنت

 : لوسائل اإلعالم الجديدهم في استخدام يومياًين الساعات التي يقضيها المبحوثعدد -٢
  لوسائل اإلعالم الجديد وفقاً للنوعهم في استخدام يومياً المبحوثين الساعات التي يقضيها عدد)٢( رقم جدول

 العينة اإلجمالي اإلناث الذكور
 % ك % ك % ك  الساعاتعدد

 %٥٨,٨ ٣٥٣ %٦١,٧ ١٨٥ %٥٦,٠ ١٦٨  ساعات فأكثر٣
 %٢٨,٣ ١٧٠ %٢٦,٣ ٧٩ %٣٠,٣ ٩١ ساعات٣ ساعه إلي من

 %١٢,٨ ٧٧ %١٢,٠ ٣٦ %١٣,٧ ٤١  من ساعهأقل
 %١٠٠ ٦٠٠ %١٠٠ ٣٠٠ %١٠٠ ٣٠٠ اإلجمالي

 غير دالة =    الداللة٠,٣٧٠=     مستوي المعنوية٢=    درجة الحرية ١,٩٩٠ = ٢ كاقيمة
 اإلعالم وسائل يستخدمون ينمن المبحوث% ٥٨,٨ نأ:  من الجدول السابقيتضح

 ونجد ،ساعات٣ إلي ة ساعمن يستخدمونها ممنه% ٢٨,٣ بينما ، ساعات فأكثرثالثالجديد 
عند درجة ) ١,٩٩٠ (بلغت ٢ قيمة كاوبحساب .ة من ساعأقلمنهم يستخدمونها % ١٢,٨
 ذلك عدم وجود عالقة دالة إحصائياً ويعني. الة إحصائياً دغير، وهي قيمة )٢= (حرية 
 في يومياً ين الساعات التي يقضيها المبحوثوعدد)  واإلناثالذكور( المبحوثين نوعبين 

 . لوسائل اإلعالم الجديدهماستخدام



 

 ٢٩١ 

  )الثالثء زالج ( ٢٠١٤ والعدد الثاني يوني المجلة العلمية لكلية التربية النوعية

 : اعتماد المبحوثين علي وسائل اإلعالم الجديد مدي -٣
 ل اإلعالم الجديد وفقاً للنوع اعتماد المبحوثين علي وسائ مدي)٣ (رقم جدول

 العينة اإلجمالي اإلناث الذكور
 % ك % ك % ك  االعتمادمدي

 %٣٧,٥ ٢٢٥ %٣٦,٧ ١١٠ %٣٨,٣ ١١٥  عليها بدرجه كبيرةاعتمد
 %٤٩,٥ ٢٩٧ %٤٩,٧ ١٤٩ %٤٩,٣ ١٤٨  عليها بدرجه متوسطةاعتمد
 %١٣,٠ ٧٨ %١٣,٧ ٤١ %١٢,٣ ٣٧  عليها بدرجه منخفضةاعتمد

 %١٠٠ ٦٠٠ %١٠٠ ٣٠٠ %١٠٠ ٣٠٠ الياإلجم
 غير دالة=    الداللة ٠,٨٥٢=     مستوي المعنوية٢=    درجة الحرية ٠,٣٢٠ =٢ كاقيمة

 اإلعالم وسائل على يعتمدون ينمن المبحوث% ٤٩,٥ نأ:  من الجدول السابقيتضح
 منهم %١٣ ونجد ، كبيرةةبدرج عليها يعتمدون ممنه% ٣٧,٥ متوسطة، بينما بدرجةالجديد 

= عند درجة حرية ) ٠,٣٢٠ (بلغت ٢ قيمة كاوبحساب.منخفضة ةبدرجيعتمدون عليها 
 نوع ذلك عدم وجود عالقة دالة إحصائياً بين ويعني.  دالة إحصائياًغير، وهي قيمة )٢(

 اعتماد المبحوثين علي وسائل اإلعالم الجديد وفقاً ومدي)  واإلناثالذكور(المبحوثين 
 االعتماد علي ةال يؤثر علي درج ) أنثي-ذكر(ن النوع أ النتيجة إلي ههذوقد ترجع  .للنوع

 .وسائل اإلعالم الجديد فالمراهق يعتمد علي هذه الوسائل طبقا الحتياجاته منها وليس لنوعه
 :ين الجديد التي يستخدمها المبحوثم وسائل اإلعالأكثر -٤

 ع وفقاً للنوينمبحوث يستخدمها الالتي وسائل اإلعالم الجديد  أكثر)٤ (رقم جدول
        العينة اإلجمالي أنثي ذكر

 % ك % ك % ك الوسائل
 الداللة z قيمة

 غير دالة ٠,٧٥١ ٧٢ ٣٥٠ ٧٠,٥ ١٧٢ ٧٣,٦ ١٧٨  االجتماعيةالشبكات
 ٠,٠١ ٣,٠٣٠ ٥٩,٧ ٢٩٠ ٦٦,٤ ١٦٢ ٥٢,٩ ١٢٨  الرقميةاإلذاعة
 ٠,٠٥ ٢,٤٤٦ ٥١ ٢٤٨ ٥٦,٦ ١٣٨ ٤٥,٥ ١١٠  التفاعليالتليفزيون
 ٠,٠٥ ٢,٠٩٤ ٤٦,٩ ٢٢٨ ٥١,٦ ١٢٦ ٤٢,١ ١٠٢  االلكترونيةالصحافة

 ٠,٠٠١ ٤,٤٦٥ ٤٥,٧ ٢٢٢ ٥٥,٧ ١٣٦ ٣٥,٥ ٨٦ المدونات
 غير دالة ٠,٣٠٣ ٣٧,٩ ١٨٤ ٣٨,٥ ٩٤ ٣٧,٢ ٩٠ حوار المنتديات

 غير دالة ١,٠١٣ ٣٥,٨ ١٧٤ ٣٣,٦ ٨٢ ٣٨ ٩٢  البريديةالمجموعات
 ٦٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ جملة من سئلوا

 في) يوتيوب-توتير-فيس بوك(ية الشبكات االجتماعتجاء:  من الجدول السابق يتضح
 بنسبة بلغت هم من وجهة نظرين يستخدمها المبحوثالتي وسائل اإلعالم الجديد أكثرمقدمة 



 

 ٢٩٢ 

  )الثالثء زالج ( ٢٠١٤ والعدد الثاني يوني المجلة العلمية لكلية التربية النوعية

، ثم التليفزيون التفاعلي %٥٩,٧، ثم اإلذاعة الرقمية في المرتبة الثانية بنسبة بلغت %٧٢
، %٤٦,٩، ثم الصحافة االلكترونية في المرتبة الرابعة بنسبة %٥١ة بنسبة في المرتبة الثالث

 في) منتديات الحوار(، ثم جاء %٤٥,٧ المرتبة الخامسة بنسبة بلغت فيثم جاء المدونات 
 %. ٣٥,٨بنسبة ) المجموعات البريدية(، وأخيراً %٣٧,٩المرتبة السادسة بنسبة بلغت 

 المبحوثين الستجاباتد اختالف في النسب المئوية  وجولية أوضحت النتائج التفصيوقد
 : وفقاً للنوعهم وجهة نظرمن ين يستخدمها المبحوثالتي وسائل اإلعالم الجديد أكثرحول 
 وسائل اإلعالم أكثر الرقمية لإلناث عن الذكور ضمن اإلذاعة استخدام نسبة ترتفع -

%) ٥٢,٩، %٦٦,٤( من وجهة نظر المبحوثينين يستخدمها المبحوثالتيالجديد 
 وهي أعلي من القيمة ٣,٠٣٠ المحسوبة zوالفارق دال إحصائياً حيث بلغت قيمة 

 %.٩٩الجدولية المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين بمستوى ثقة 
 وسائل أكثر التفاعلي لإلناث عن الذكور ضمن التليفزيون استخدام نسبة ترتفع -

%) ٤٥,٥، %٥٦,٦ (هم من وجهة نظرني المبحوثتخدمها يسالتياإلعالم الجديد 
 وهي أعلي من القيمة ٢,٤٤٦ المحسوبة zوالفارق دال إحصائياً حيث بلغت قيمة 

 %.٩٥الجدولية المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين بمستوى ثقة 
 وسائل أكثر االلكترونية لإلناث عن الذكور ضمن الصحافة استخدام نسبة ترتفع -

%) ٤٢,١، %٥١,٦ (هم من وجهة نظرلمبحوثين يستخدمها االتياإلعالم الجديد 
 وهي أعلي من القيمة ٢,٠٩٤ المحسوبة zوالفارق دال إحصائياً حيث بلغت قيمة 

 %.٩٥ ثقةالجدولية المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين بمستوى 
يد  وسائل اإلعالم الجدأكثر لإلناث عن الذكور ضمن المدونات استخدام نسبة ترتفع -

والفارق دال %) ٣٥,٥، %٥٥,٧ (نظرهم وجهة من ين يستخدمها المبحوثالتي
 وهي أعلي من القيمة الجدولية ٤,٤٦٥ المحسوبة zإحصائياً حيث بلغت قيمة 

 %.٩٩,٩المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين بمستوى ثقة 
 كثرأ أن)م٢٠١١( هذه النتيجة مع ما توصلت إليهغادة مصطفي البطريقوتتفق -

 بنسبة Face Book) ( الفيس بوكالمواقع المفضلة لدي المبحوثين هو موقع
٩٠,٦.% 

 



 

 ٢٩٣ 

  )الثالثء زالج ( ٢٠١٤ والعدد الثاني يوني المجلة العلمية لكلية التربية النوعية

 : اإلعالم الجديد من وجهه نظرهمالمبحوثين وسائل فيها التي يستخدم المجاالت -٥
 )٥( رقم جدول

  وجهه نظرهم وفقاً للنوعن اإلعالم الجديد مالمبحوثين وسائل فيها التي يستخدم المجاالت
  العينة           اإلجمالي أنثي ذكر

 الداللة z قيمة % ك % ك % ك المجاالت
  دالةغير ٠,٧٠٥ %٦٩,٥ ٢١٤ %٦٨,٦ ٩٦ %٧٠,٢ ١١٨  والترفيهالتسلية
  دالةغير ٠,٣٦٩ %٦٤,٠ ١٩٧ %٦٢,٩ ٨٨ %٦٤,٩ ١٠٩ صدقاء األمراسلة

  دالةغير ١,٠٣٩ %٥٠,٣ ١٥٥ %٥٣,٦ ٧٥ %٤٧,٦ ٨٠  عن المعلوماتالبحث
  دالةغير ٠,٣١٦ %٤٩,٧ ١٥٣ %٤٦,٤ ٦٥ %٥٢,٤ ٨٨  والتثقيفالتعليم
  دالةغير ٠,٤٦٥ %٣٦,٠ ١١١ %٣٧,١ ٥٢ %٣٥,١ ٥٩ خبار علي األاالطالع

  دالةغير ٠,٣٦٨ %٢٧,٦ ٨٥ %٢٧,٩ ٣٩ %٢٧,٤ ٤٦  بحريه عن اآلراءالتعبير
 ٦٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠  من سئلواجملة

 التي يستخدم المجاالت مقدمة في والترفيه التسلية تجاء:  من الجدول السابقيتضح
 مراسلة، ثم %٦٩,٥ بلغت بنسبة اإلعالم الجديد من وجهه نظرهم وسائل المبحوثين فيها
 عن المعلومات في المرتبة الثالثة البحث، ثم %٦٤ في المرتبة الثانية بنسبة بلغت صدقاءاأل

 االطالع، ثم جاء %٤٩,٧بنسبة  والتثقيف في المرتبة الرابعة التعليم(، ثم %٥٠,٣بنسبة 
 عن اآلراء ة بحريالتعبير، وأخيراً %٣٦ المرتبة الخامسة بنسبة بلغت في خبارعلي األ
 ,Christy, Chiu( ماثيو وآخرونوتتفق هذه النتيجة مع دراسة%. ٢٧,٦بنسبة 

Matthew،والتي أكدت إن معظم الطالب يستخدمون الفيس بوك للحصول علي ) م٢٠١١
  .الفورية واالتصال مع أصدقائهم وان أكثر الدوافع أهمية عندهم هو دافع الترفيهاالتصاالت 

 : ثقة المبحوثين في مضمون وسائل اإلعالم الجديددرجة -٦
 )٦( رقم جدول

  وسائل اإلعالم الجديد وفقاً للنوعمضمون ثقة المبحوثين في درجة
 العينة اإلجمالي اإلناث الذكور

 % ك % ك % ك  الثقةدرجة
 %٦١,٨ ٣٧١ %٦١,٣ ١٨٤ %٦٢,٣ ١٨٧  فيها بدرجه متوسطةأثق
 %٢٨,٥ ١٧١ %٢٩,٠ ٨٧ %٢٨,٠ ٨٤  فيها بدرجه منخفضةأثق

 %٩,٧ ٥٨ %٩,٧ ٢٩ %٩,٧ ٢٩  فيها بدرجه كبيرةأثق
 %١٠٠ ٦٠٠ %١٠٠ ٣٠٠ %١٠٠ ٣٠٠ اإلجمالي

 غير دالة =    الداللة٠,٩٦٢=     مستوي المعنوية٢=    درجة الحرية ٠,٠٧٧= ٢ كاقيمة



 

 ٢٩٤ 

  )الثالثء زالج ( ٢٠١٤ والعدد الثاني يوني المجلة العلمية لكلية التربية النوعية

 وسائل مضمون في يثقون ينمن المبحوث% ٦١,٨ نأ:  من الجدول السابقيتضح
 فيها بدرجة منخفضة، ونجد يثقون ممنه% ٢٨,٥ متوسطة، بينما بدرجةاإلعالم الجديد 

عند درجة حرية ) ٠,٠٧٧ (بلغت ٢ قيمة كاوبحساب.كبيرة بدرجهمنهم يثقون فيها % ٩,٧
 نوع إحصائياً بين ة ذلك عدم وجود عالقة دالويعني. صائياً دالة إحغير، وهي قيمة )٢= (

وقد . وسائل اإلعالم الجديدمضمون ثقة المبحوثين في ودرجة)  واإلناثالذكور(المبحوثين 
ترجع هذه النتيجة نظرا لكون وسائل اإلعالم الجديد يغيب عنها عدم وجود القادة 

 من صحة التأكدائل مما يصعب معها  مضامين تلك الوسقبوناإلعالميين والنخبة ممن يرا
 . في مضامينها بشكل كبيرالثقةكل ما يقدم من مضمون ورسائل وبالتالي يصعب 

 : استفادة المبحوثين من مضمون وسائل اإلعالم الجديددرجة -٧
 

 )٧ (رقم جدول
  استفادة المبحوثين من مضمون وسائل اإلعالم الجديد وفقاً للنوعدرجة

 العينة           اإلجمالي اإلناث الذكور
 % ك % ك % ك  االستفادةدرجة

 %٣٢,٠ ١٩٢ %٣٥,٧ ١٠٧ %٢٨,٣ ٨٥  منها بدرجه كبيرةاستفيد
 %٥٦,٨ ٣٤١ %٥٣,٧ ١٦١ %٦٠,٠ ١٨٠  منها بدرجه متوسطةاستفيد
 %١١,٢ ٦٧ %١٠,٧ ٣٢ %١١,٧ ٣٥  منها  بدرجه منخفضةاستفيد

 %١٠٠,٠ ٦٠٠ %١٠٠,٠ ٣٠٠ %١٠٠,٠ ٣٠٠ اإلجمالي
 غير دالة=    الداللة ٠,١٥٦=     مستوي المعنوية٢ = ية  درجة الحر٣,٧١٤= ٢ كاقيمة
 وسائل من مضمون    يستفيدون ينمن المبحوث % ٥٦,٨ نأ:  من الجدول السابق   يتضح 

ـ        يستفيدون ممنه% ٣٢ متوسطة، بينما    بدرجةاإلعالم الجديد     د منـه بدرجـة كبيـرة، ونج
عنـد  ) ٣,٧١٤ (بلغـت  ٢ قيمة كـا   وبحساب .خفضةمن ةبدرجمنهم يستفيدون منه    % ١١,٢

 ذلك عدم وجـود عالقـة دالـة         ويعني.  دالة إحصائياً  غير، وهي قيمة    )٢= (درجة حرية   
 مضـمون   مـن  استفادة المبحـوثين     ودرجة)  واإلناث الذكور( المبحوثين   نوعإحصائياً بين   

ـ     وفقا إرجاع هذه النتيجة     ويمكن .وسائل اإلعالم الجديد   ائج فـي الجـدول      لما أظهر من نت
 تكـون درجـه     وف اإلعالم الجديد فبالتالي س    وسائل الثقة في مضمون     ة درج حول*السابق

 . متوسطةالمصداقية
 



 

 ٢٩٥ 

  )الثالثء زالج ( ٢٠١٤ والعدد الثاني يوني المجلة العلمية لكلية التربية النوعية

 :  لوسائل اإلعالم الجديدالمبحوثين رؤية -٨
 )٨( رقم جدول

 لوسائل اإلعالم الجديد وفقاً للنوع المبحوثين رؤية
 العينة اإلجمالي اإلناث الذكور

 % ك % ك % ك  المبحوثينرؤية
 %٧٢,٥ ٤٣٥ %٧٣,٣ ٢٢٠ %٧١,٧ ٢١٥ إيجابية
 %٢٧,٥ ١٦٥ %٢٦,٧ ٨٠ %٢٨,٣ ٨٥ سلبية

 %١٠٠,٠ ٦٠٠ %١٠٠,٠ ٣٠٠ %١٠٠,٠ ٣٠٠ اإلجمالي
 غير دالة=    الداللة ٠,٦٤٨=     مستوي المعنوية١=     درجة الحرية ٠,٢٠٩= ٢ قيمة كا

 اإلعالم الجديد وسائل يرون ينمن المبحوث% ٧٢,٥ نأ:  من الجدول السابقيتضح
 .منهم وسائل اإلعالم الجديد بصورة سلبية% ٢٧,٥ ايجابية، وفى المقابل يري بصورة

.  دالة إحصائياًغير، وهي قيمة )١= (عند درجة حرية ) ٠,٢٠٩ (بلغت ٢ قيمة كاوبحساب
 ورؤية ) واإلناثالذكور( المبحوثين نوع ذلك عدم وجود عالقة دالة إحصائياً بين ويعني

 حنان بنت دراسة هذه النتيجة مع ما أكدت عليه تتفق و.المبحوثين لوسائل اإلعالم الجديد
 استخدام الفيس بوك وتوتير له آثار إيجابية أهمها االنفتاح نأ)٢٠١٣(شعشوش الشهري

 .هم اآلثار السلبيةأالفكري والتبادل الثقافي، بينما جاء قلة التفاعل األسري أحد 
 : الجديد من وجهه نظر المبحوثيناإلعالم وسائل  إيجابياتأهم -٩

 )٩ (رقم جدول
  إيجابيات وسائل اإلعالم الجديد من وجهه نظر المبحوثين وفقاً للنوعأهم

 العينة اإلجمالي اإلناث الذكور
 % ك % ك % ك  اإليجابياتأهم

 أبواباً تمكن من إطالق اإلبداعات تفتح
د المجتمع والمشاريع التي تحقق األهداف وتساع

 على النمو
٤٣,٧ ١٩٠ %٤٣,٢ ٩٥ %٤٤,٢ ٩٥% 

 %٣٧,٢ ١٦٢ %٣٦,٤ ٨٠ %٣٨,١ ٨٢  التواصلسرعه
 %١٩,١ ٨٣ %٢٠,٥ ٤٥ %١٧,٧ ٣٨  المستوي المعرفي والثقافيرفع

 %١٠٠,٠ ٤٣٥ %١٠٠,٠ ٢٢٠ %١٠٠,٠ ٢١٥ اإلجمالي
 غير دالة=اللة     الد٠,٧٥٧=     مستوي المعنوية٢=    درجة الحرية ٠,٥٥٨= ٢ كاقيمة

في مقدمة أهم إيجابيات وسائل اإلعالم الجديد من  جاء: يتضح من الجدول السابق
تفتح أبواباً تمكن من إطالق اإلبداعات والمشاريع التي تحقق "نحووجهه نظر المبحوثين 

 في "سرعه التواصل"، ثم جاءت %٤٣,٧ بنسبة بلغت "األهداف وتساعد المجتمع على النمو



 

 ٢٩٦ 

  )الثالثء زالج ( ٢٠١٤ والعدد الثاني يوني المجلة العلمية لكلية التربية النوعية

 بنسبة "رفع المستوي المعرفي والثقافي"، وأخيراً جاءت %٣٧,٢ثانية بنسبة بلغت المرتبة ال
، وهي قيمة )٢= (عند درجة حرية ) ٠,٥٥٨( بلغت ٢وبحساب قيمة كا%. ١٩,١بلغت 

الذكور (ويعني ذلك عدم وجود عالقة دالة إحصائياً بين نوع المبحوثين . غير دالة إحصائياً
وتتفق هذه . ل اإلعالم الجديد من وجهه نظر المبحوثينوأهم إيجابيات وسائ) واإلناث

والتي أشارت نتائجها xvii)٢٠١٤ (النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة أحمد محمد أبو زيد
إلي أن مواقع الشبكات االجتماعية وغيرها من الوسائل التي تقوم علي التفاعل وتحويل 

 قدرات عديدة يمكن استثمارها في المستخدم إلي منتج قادر علي اإلضافة والمناقشة، تمتلك
طرح مبادرات تعمل علي تجديد دماء االستراتيجيات األمنية عبر وسائل جديدة تحمل ثقافه 

وتختلف هذه النتيجة مع ما . مختلفة وأساليب مبتكرة وقيما تدعم دور الفرد ومسئولياته
 تسهم بشكل وهو أن وسائل اإلعالم الجديد )٢٠١٤(حسن السوداني  توصلت إليه دراسة

و مطارحاتها الفكرية التي أ الخاصة للمواطن من خالل برامجها ةفاعل في انتهاك الحيا
 .و المهن أو أصول األفرادأتسيء للمعتقدات 

 : سلبيات وسائل اإلعالم الجديد من وجهه نظر المبحوثينأهم -١٠
 )١٠ (رقم جدول

 قاً للنوع نظر المبحوثين وفة سلبيات وسائل اإلعالم الجديد من وجهأهم
 العينة اإلجمالي اإلناث الذكور

 % ك % ك % ك  السلبياتأهم
 وجود مصداقية في مضامين بعض عدم

 %٤٠,٦ ٦٧ %٤٠,٠ ٣٢ %٤١,٢ ٣٥ وسائل االعالم الجديد
 %٣٢,١ ٥٣ %٣٠,٠ ٢٤ %٣٤,١ ٢٩  استخدامها لساعات طويلةإدمان

 عن الواقع المعاش مما ينتج عنه االبتعاد
 %٢٧,٣ ٤٥ %٣٠,٠ ٢٤ %٢٤,٧ ٢١  والعالقات مع اآلخرينالروابطتفكك 

 %١٠٠,٠ ١٦٥ %١٠٠,٠ ٨٠ %١٠٠,٠ ٨٥ اإلجمالي
 غير دالة=    الداللة ٠,٧٢١=     مستوي المعنوية٢=    درجة الحرية ٠,٦٥٥= ٢ كاقيمة

 وجود مصداقية في مضامين بعض وسائل عدم "جاء:  من الجدول السابقيتضح
 وسائل اإلعالم الجديد من وجهه نظر المبحوثين سلبيات أهمقدمة  مفي "االعالم الجديد

 المرتبة الثانية بنسبة في " استخدامها لساعات طويلةإدمان"، ثم جاءت %٤٠,٦بنسبة بلغت 
 عن الواقع المعاش مما ينتج عنه تفكك الروابط االبتعاد"، وأخيراً جاءت %٣٢,١بلغت 

عند ) ٠,٦٥٥ (بلغت ٢ قيمة كاوبحساب %.٢٧,٣ بنسبة بلغت "والعالقات مع اآلخرين
 ذلك عدم وجود عالقة دالة ويعني.  دالة إحصائياًغير، وهي قيمة )٢= (درجة حرية 
 وسائل اإلعالم الجديد من سلبيات وأهم)  واإلناثالذكور( المبحوثين نوعإحصائياً بين 

 .وجهه نظر المبحوثين
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  )الثالثء زالج ( ٢٠١٤ والعدد الثاني يوني المجلة العلمية لكلية التربية النوعية

 :اإلعالم الجديد التي تنتج عن تعرض المبحوثين لوسائل التأثيرات -١١
 )١١ (رقم جدول

 الجديد التي تنتج عن تعرض المبحوثين لوسائل اإلعالم التأثيرات
 االستجابة            

المتوسط اطالقا أحيانا دائما  المقياسأبعاد
١ 

 االستجابة

إزاله الغموض حول العديد من  ٢٨٣ ١١٠ ٢٠٧ ك
 %٤٧,٢ %١٨,٣ %٣٤,٥ % الموضوعات

 دائماً ٢,٤٩

كيل اتجاهي تجاه بعض الموضوعات تش ٢٦٢ ١٦٦ ١٧٢ ك
 أحياناً ٢,١٥ %٤٣,٧ %٢٧,٧ %٢٨,٧ % والقضايا المثارة في مجتمعي

تساعد في ترتيب اولوياتي تجاه  ٣٥٨ ١٤٢ ١٠٠ ك
 أحياناً ٢,٢٨ %٥٩,٧ %٢٣,٧ %١٦,٧ % الموضوعات التي أفضل متابعتها

 تسبب لي بعض القلق والخوف ٣٦٨ ١٤٤ ٨٨ ك
 أحياناً ٢,٣٠ %٦١,٣ %٢٤,٠ %١٤,٧ %

تسبب لي شعور بالفتور والالمباالة  ٣٩٦ ١٠٦ ٩٨ ك
 أحياناً ٢,١٢ %٦٦,٠ %١٧,٧ %١٦,٣ % تجاه اآلخرين

تخلق لي شعور باالغتراب عن  ٢٩٧ ١٩١ ١١٢ ك
 دائماً ٢,٤٣ %٤٩,٥ %٣١,٨ %١٨,٧ % المحيطين بي

تخلق لدي رغبه بالحماس وأداء  ٣١٣ ١٤٦ ١٤١ ك
 دائماً ٢,٤٦ %٥٢,٢ %٢٤,٣ %٢٣,٥ % طة كثيرةأنش

تخلق لدي رغبه في الخمول وتجنب  ٣٢٤ ١٣٦ ١٤٠ ك
 أحياناً ٢,٣٠ %٥٤,٠ %٢٢,٧ %٢٣,٣ % القيام بأي أعمال

 ٦٠٠  من سئلواجملة
 المبحوثين حول مقياس التأثيرات التي استجابات أن بيانات الجدول السابق إلى تشير

 الغموض حول إزاله(نتج عن تعرض المبحوثين لوسائل اإلعالم الجديد، حيث جاءت ت
 ،٢,٤٩ بمتوسط حسابىدائماًبمعدل استجابة )  المرتبة األوليتفيالعديد من الموضوعا

  المرتبة الثانية بمعدل استجابةفي  بالحماس وأداء أنشطة كثيرةة لدي رغبتخلق وجاءت
 في  لي شعور باالغتراب عن المحيطين بيتخلق"ءت  وجا،٢,٤٦ بمتوسط حسابىدائماً

 لي بعض القلق تسبب( وجاءت ،٢,٤٣ حسابي بمتوسط دائماًالمرتبة الثالثة بمعدل استجابة 
 المرتبة الرابعة في" والخوف، وتخلق لدي رغبه في الخمول وتجنب القيام بأي أعمال

في ترتيب اولوياتي تجاه  تساعد" وجاءت ،٢,٣٠ بمتوسط حسابي أحياناًبمعدل استجابة 
 بمتوسط أحياناً المرتبة الخامسة بمعدل استجابة في" الموضوعات التي أفضل متابعتها
                                                             

  فأكثر٢,٣٤مؤيد من *
 ٢,٣٣ الى ١,٣٤محايد من 

  فأقل١,٦٦معارض من 
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  )الثالثء زالج ( ٢٠١٤ والعدد الثاني يوني المجلة العلمية لكلية التربية النوعية

 والقضايا المثارة في موضوعات اتجاهي تجاه بعض التشكيل" وجاءت ،٢,٢٨حسابي
 تسبب" وجاءت ،٢,١٥ بمتوسط حسابي أحياناً المرتبة السادسة بمعدل استجابة في" مجتمعي
 أحياناً المرتبة السابعة بمعدل استجابة في" ور بالفتور والالمباالة تجاه اآلخرينلي شع

 .٢,١٢بمتوسط حسابي
 :لوسائل اإلعالم الجديد)السلبية-اإليجابية( المبحوثين علي مقياس اآلثار النفسيةاستجابات -١٢

 )١٢( رقم جدول
 لوسائل اإلعالم الجديد )السلبية-اإليجابية(النفسية المبحوثين علي مقياس اآلثار استجابات

                            االستجابة
 االتجاه المتوسط اطالقا أحیانا دائما              أبعاد المقیاس               

أشعر بالسعادة بالتواصل مع أصدقائي من  ٣٤٣ ٢٠٩ ٤٨ ك
 %٥٧٫٢ %٣٤٫٨ %٨٫٠ % .خالل وسائل اإلعالم الجدید

 دائمًا ٢٫٤٩

ر بأنني شخص إیجابي عندما  أشارك أشع ٣٢٧ ٢١٨ ٥٥ ك
أصدقائي واآلخرون ما یمر بھم من أحداث 

 %٥٤٫٥ %٣٦٫٣ %٩٫٢ % .سعیدة او غیر سعیدة
 دائمًا ٢٫٤٥

أشعر بأنني شخص اجتماعي عندما استخدم أي  ٢٠٩ ٢٦٥ ١٢٦ ك
 %٣٤٫٨ %٤٤٫٢ %٢١٫٠ % .من وسائل اإلعالم الجدید

 أحیانًا ٢٫١٤

داد وتتطور مھارتي  علي اتخاذ القرارات تز ١٨٢ ٢٨٩ ١٢٩ ك
وحل المشكالت عند استخدام أي من وسائل 

 %٣٠٫٣ %٤٨٫٢ %٢١٫٥ % .اإلعالم الجدید
 أحیانًا ٢٫٠٩

أشعر بالثقة  بذاتي عند استخدام أي من وسائل  ١٩٨ ٢٦٣ ١٣٩ ك
 %٣٣٫٠ %٤٣٫٨ %٢٣٫٢ % .اإلعالم الجدید

 أحیانًا ٢٫١٠

جلس ألألسوأ عندما  عر بتغییر مزاجيأش ١٠٩ ٢٦٦ ٢٢٥ ك
 %١٨٫٢ %٤٤٫٣ %٣٧٫٥ % .ساعات طویلة مستخدما وسائل اإلعالم الجدید

 أحیانًا ١٫٨١

أصبحت عصبیا وقلقا عند التوقف عن التعرض  ١١٣ ٢١٤ ٢٧٣ ك
 %١٨٫٨ %٣٥٫٧ %٤٥٫٥ % .لوسائل اإلعالم الجدید بشكل یومي

 أحیانًا ١٫٧٣

 بعدم ارتیاح في حیاتي  نتیجة لكثرة شعرأ ٩٥ ٢٤٣ ٢٦٢ ك
 %١٥٫٨ %٤٠٫٥ %٤٣٫٧ % .تعرضي لوسائل اإلعالم الجدید

 أحیانًا ١٫٧٢

نني شخص سلبي عندما ال أتمكن من أأشعر ب ٨١ ٢١٧ ٣٠٢ ك
حل مشاكل اآلخرین ممن أتفاعل معھم عبر 

 %١٣٫٥ %٣٦٫٢ %٥٠٫٣ % .وسائل اإلعالم الجدید
 اطالقًا ١٫٦٣

التعامل مع وسائل اإلعالم الجدید جعلني أشعر  ٥٥ ٢٣٤ ٣١١ ك
 %٩٫٢ %٣٩٫٠ %٥١٫٨ % .بالقلق واالكتئاب واالنطواء والعصبیة

 اطالقًا ١٫٥٧

أتقمص ادوار وحاالت غیر حقیقیة عندما أعبر  ٦٣ ١٨٦ ٣٥١ ك
 دیدعن حاالتي  عبر وسائل اإلعالم الج

 
 

% ١٠٫٥ %٣١٫٠ %٥٨٫٥% 
 اطالقًا ١٫٥٢

 ٦٠٠ لواأجملة من س
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 علي مقياس اآلثار بحوثين الماستجابات بيانات الجدول السابق إلى تشير
 جاءت أشعر بالسعادة بالتواصل مع حيث ،لوسائل اإلعالم الجديد)السلبية-اإليجابية(النفسية

 حيث، ٢,٤٩ المرتبة األولي بمتوسط حسابىفي أصدقائي من خالل وسائل اإلعالم الجديد
جاءت أشعر بأنني شخص إيجابي عندما  أشارك أصدقائي واآلخرون ما يمر بهم من 

 أشعر بأنني جاءت،و٢,٤٥ بمتوسط حسابىالثانية المرتبة في أحداث سعيدة او غير سعيدة
 بمتوسط الثالثة المرتبة في شخص اجتماعي عندما استخدم أي من وسائل اإلعالم الجديد

علي اتخاذ القرارات وحل المشكالت عند  ر مهارتيتتطو تزداد وجاءت،و٢,١٤حسابى
، وأخيراً ٢,٠٩ بمتوسط حسابىالرابعة المرتبة فياستخدام أي من وسائل اإلعالم الجديد

عبر وسائل اإلعالم  جاءت أتقمص ادوار وحاالت غير حقيقية عندما أعبر عن حاالتي
 سليم محمدلت إليه دراسة  هذه النتيجة مع ما توصوتختلف .١,٥٢الجديد بمتوسط حسابي 

 أبرز اآلثار االجتماعية والثقافيةلشبكات التواصل أن)٢٠١٤( ضيف اهللا عودهزبون،ال
االجتماعي في االطفال في سن المراهقة من وجهة نظرهم إهدار الوقت من خالل متابعة 

 واإلدمان علي شبكات التواصل االجتماعي ،موضوعات وألعاب غير مفيدة لساعات طويلة
 .لشعور بالرغبة الملحة لمتابعتهاوا
 اختبار صحة الفروض ومناقشتها) ثانياً(

توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات المراهقين عينة الدراسة :" الفرض األول
 وفقاً للمتغيرات  الناتجة عن تعرضهم لوسائل اإلعالم الجديدالتأثيراتعلي مقياس 
 ).النوع، والسن (الديموجرافية

 :لفروق تبعاً للنوعا.١
 )١٣(جدول رقم 

لداللة الفروق بين متوسطات درجات المراهقين عينة الدراسة علي ) ت(نتائج اختبار 
 مقياس التأثيرات الناتجة عن تعرضهم لوسائل اإلعالم الجديد وفقاً للنوع

قيمة  ع م العدد النوع التأثيرات
 )ت(

 مستوي الداللة
التأثيرات  ٢,١١٩ ٦,٣٨٦ ٣٠٠ الذكور

 ٠,٠٠١ ٣,٨٢٨ ١,٩٧٢٨ ٧,٠٢٦ ٣٠٠ اإلناث المعرفية

التأثيرات  ٢,١١٧ ٧,٠٨٣ ٣٠٠ الذكور
 ٠,٠٥ ٢,٣٦٥ ١,٧٦٧ ٧,٤٦٠ ٣٠٠ اإلناث الوجدانية

التأثيرات  ١,٥٧٣ ٤,٥٣٣ ٣٠٠ الذكور
 غير دالة ٠,٩٤٧ ١,٥٣٠ ٤,٦٥٣ ٣٠٠ اإلناث السلوكية

ود فروق بينمتوسطات درجات المراهقين عينة إلي وج": ت"تشير نتائج تطبيق اختبار 
الدراسة علي مقياس التأثيرات الناتجة عن تعرضهم لوسائل اإلعالم الجديد وفقاً للنوع، عدا 

وهي قيمة غير دالة إحصائياً، عند ) ٠,٩٤٧" (ت"التأثيرات السلوكية حيث بلغت قيمة 
 .٠,٠٥مستوي داللة 
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  )الثالثء زالج ( ٢٠١٤ والعدد الثاني يوني المجلة العلمية لكلية التربية النوعية

 :الفروق تبعاً للسن. ٢
 )١٤(جدول رقم 

لداللة الفروق بين متوسطات درجات المراهقين عينة الدراسة علي مقياس ) ت(نتائج اختبار 
 التأثيرات الناتجة عن تعرضهم لوسائل اإلعالم الجديد وفقاً للسن

 الداللة )ت(قيمة  ع م العدد السن التأثيرات
التأثيرات  ٢,٠٣٤١٥ ٦,٧٩٣٣ ٢٧٣ األكبر سناً

 غير دالة ١,٠٢٥ ٢,١٠٦٤٣ ٦,٦٢٠٠ ٣٢٧ صغر سناًاأل المعرفية

التأثيرات  ١,٨٤٥٧٩ ٧,٣٨٠٠ ٢٧٣ األكبر سناً
 غير دالة ١,٣٥٦ ٢,٠٦١٧٥ ٧,١٦٣٣ ٣٢٧ األصغر سناً الوجدانية

التأثيرات  ١,٤٨٣٠٠ ٤,٧٢٦٧ ٢٧٣ األكبر سناً
 ٠,٠٥ ٢,١١٠ ١,٦٠٩٤٦ ٤,٤٦٠٠ ٣٢٧ األصغر سناً السلوكية

إلي عدم وجود فروق بينمتوسطات درجات المراهقين ": ت"تشير نتائج تطبيق اختبار 
عينة الدراسة علي مقياس التأثيرات الناتجة عن تعرضهم لوسائل اإلعالم الجديد وفقاً للسن، 

وهي قيمة دالة إحصائياً، عند ) ٢,١١٠" (ت"عدا التأثيرات السلوكية حيث بلغت قيمة 
 .٠,٠٥مستوي داللة 

 : جزئيا حيثومن ثم يتضح تحقق الفرض االول
متوسطات درجات المراهقين عينة الدراسة علي مقياس التأثيرات  توجد فروق بين -

 ).كمتغير اول(الناتجة عن تعرضهم لوسائل اإلعالم الجديد وفقاً للنوع
 عدم وجود فروق بينمتوسطات درجات المراهقين عينة الدراسة علي مقياس التأثيرات -

ما عدا التأثيرات )كمتغير ثاني(م الجديد وفقاً للسنالناتجة عن تعرضهم لوسائل اإلعال
 .السلوكية

توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات المراهقين عينة الدراسـة           :" الفرض الثاني 
 وفقاً لمستويات االعتمـاد      الناتجة عن تعرضهم لوسائل اإلعالم الجديد      التأثيراتعلي مقياس   

 .علي وسائل اإلعالم الجديد
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 )١٥( جدول
 درجات المراهقين عينة الدراسة علي متوسطات التباين أحادي االتجاه لداللة الفروق بين تحليل

 علي وسائل االعتمادمقياس التأثيرات الناتجة عن تعرضهم لوسائل اإلعالم الجديد وفقاً لمستويات 
 اإلعالم الجديد

أبعاد 
 المقياس

 مصدر التباين
مجموعات 
 المربعات

درجة 
 الحرية

سط متو
مجموع 
 المربعات

 الداللة قيمة ف

 ٤,٥٩٦ ٢ ٩,١٩٢ بين المجموعات
 ٤,٢٨٧ ٥٩٧ ٢٥٥٩,١٨١ داخل المجموعات

التأثيرات 
 المعرفية

  ٥٩٩ ٢٥٦٨,٣٧٣ المجمــوع
 غير دالة ١,٠٧٢

 ٢,٣٨٦ ٢ ٤,٧٧١ بين المجموعات
 ٣,٨٣٩ ٥٩٧ ٢٢٩١,٩٤٧ داخل المجموعات

التأثيرات 
 الوجدانية

  ٥٩٩ ٢٢٩٦,٧١٨ المجمــوع

٠,٦٢١ 
 

 غير دالة

 ٨,٨٦٥ ٢ ١٧,٧٣٠ بين المجموعات
 ٢,٣٨٧ ٥٩٧ ١٤٢٥,٠٤٣ داخل المجموعات

التأثيرات 
 السلوكية

  ٥٩٩ ١٤٤٢,٧٧٣ المجمــوع

٣,٧١٤ 
 
 

٠,٠٥ 

 متوسطاتإلي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين : ابق بيانات الجدول الستشير
الناتجة عن   الوجدانيةةتلمعرف عينة الدراسة علي مقياس التأثيرات درجات المراهقين

 حيث ، علي وسائل اإلعالم الجديداالعتمادتعرضهم لوسائل اإلعالم الجديد وفقاً لمستويات 
قيماً غير دالة إحصائية عند مستوي داللة وهى ) ٠,٦٢١(و)١,٠٧٢(" ف "ةبلغت قيم

، وهي قيمة دالة )٣,٧١٤" (ف"جاءت قيمة   حيث السلوكيةالتأثيرات، عدا بعد ٠,٠٥
 .٠,٠٥ داللةإحصائية عند مستوي 

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

 )١٦ (جدول
 عينة الدراسة علي المراهقين لمعرفة مصدر الفروق بين متوسطات L.S.D تحليل نتائج

 االعتماد لمستويات تبعاً الناتجة عن تعرضهم لوسائل اإلعالم الجديد التأثيراتمقياس 
 عليها يعتمد المجموعات  المقياسأبعاد

 بدرجة كبيرة
 عليها يعتمد

 بدرجة متوسطة
 عليها يعتمد

بدرجة 
 - - -  عليها بدرجة كبيرةيعتمد منخفضة

*٠,٥٢ يها بدرجة متوسطة عليعتمد  التأثيرات - - 
*٠,٤٧  عليها بدرجة منخفضةيعتمد السلوكية  ٠,٠٥ - 
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اختالف المتوسطات الحسابية للمجموعات التي تمثل :  من الجدول السابقيتضح
 الثالث ولمعرفة مصدر التباين للفروق بين المتوسطات الحسابية االعتماد مستويات

 ، عن تعرضهم لوسائل اإلعالم الجديدجةلنات االتأثيرات علي مقياس ينلمجموعات المبحوث
 . لمعرفة مدى داللة هذه الفروق ولصالح أي من المجموعات المختلفةL.S.Dتم إجراء اختبار 

 الذين يعتمدون على وسائل المبحوثين أن هناك اختالفاً بين L.S.D نتائج اختبار أكدت -
طة بفرق بين  عليها بدرجة متوسوناإلعالم الجديد بدرجة كبيرة والذين يعتمد

 الذين يعتمدون على وسائل اإلعالم المبحوثين لصالح ،٠,٥٢المتوسطين الحسابيين بلغ 
 .٠,٠٥الجديد بدرجة كبيرة وهو فرق دال عند مستوى 

 الذين يعتمدون على وسائل المبحوثين اختالفاً بين ناك أن هL.S.D نتائج اختبار أكدت -
 بفرق بين منخفضةن عليها بدرجة اإلعالم الجديد بدرجة كبيرة والذين يعتمدو

 الذين يعتمدون على وسائل اإلعالم المبحوثين لصالح ،٠,٤٧المتوسطين الحسابيين بلغ 
 .٠,٠٥الجديد بدرجة كبيرة وهو فرق دال عند مستوى 

ال " ومن ثم يتضح عدم تحقق الفرض الثاني مما يجعلنا نقبل بالفرض البديل وهو أنه 
بين متوسطات درجات المراهقين عينة الدراسة علي مقياس توجد فروق دالة إحصائياً 

 الناتجة عن تعرضهم لوسائل اإلعالم الجديد وفقاً لمستويات االعتماد علي وسائل التأثيرات
 .اإلعالم الجديد
ال توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسـطات درجـات المـراهقين عينـة            :" الفرض الثالث 

 لوسائل اإلعالم الجديد تبعا للمتغيـرات     )السلبية-اإليجابية(يةالدراسة علي مقياس اآلثار النفس    
 ).النوع، والسن(الديموجرافية 

 : الفروق تبعا للنوع-١
 )١٧(جدول رقم 

لداللة الفروق بين متوسطات درجات المراهقين عينه الدراسة علي ) ت( اختبار نتائج
 لجديدوفقاً للنوعلوسائل اإلعالم ا) السلبية-اإليجابية(مقياس اآلثار النفسية 

 مستوى الداللة )ت(قیمة  ع م النوع اآلثار النفسية
 ٢٫٦٧٠ ١١٫١٧٦ اإلناث اآلثار النفسية اإليجابية ٢٫٤٩٧ ١١٫٣٦٣ الذكور

 غیر دالة ٠٫٨٨٤

 غیر دالة ١٫٨١٨ ٢٫٧٥١ ٩٫٧٧٠ اإلناث اآلثار النفسية السلبية ٣٫٠٧٦ ١٠٫٢٠٣ الذكور

متوسطات درجات  إلي عدم وجود فروق بين": ت "تشير نتائج تطبيق اختبار
) السلبية-اإليجابية(ن من الذكور واإلناث عينه الدراسة علي مقياس اآلثار النفسية يالمراهق

قيماًغير دالة إحصائياً، عند مستوي " ت"لوسائل اإلعالم الجديد وفقا للنوع حيث بلغت قيمة 
 ٠,٠٥داللة 
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 : الفروق تبعا للسن-٢
 )١٨(جدول رقم 

لداللة الفروق بين متوسطات درجات المراهقين عينه الدراسة علي ) ت( اختبار نتائج
 لوسائل اإلعالم الجديدوفقاً للسن) السلبية-اإليجابية(مقياس اآلثار النفسية 

مستوى  )ت(قيمة  ع م السن اآلثار النفسية
اآلثار النفسية  ٢,٦٠٩٣٠ ١١,٢٦٠٠ األكبر سنا الداللة

 غير دالة ٠,٠٩٥ ٢,٥٦٤٥٤ ١١,٢٨٠٠ األصغر سنا اإليجابية

اآلثار النفسية  ٢,٩٢٧٢٩ ١٠,١١٣٣ األكبر سنا
 غير دالة ١,٠٦١ ٢٫٩٢٠٤٢ ٩٫٨٦٠٠ األصغر سنا السلبية

إلي عدم وجود فروق بينمتوسطات درجات المراهقين ": ت"تشير نتائج تطبيق اختبار 
لوسائل اإلعالم الجديد وفقاً ) السلبية-جابيةاإلي(عينه الدراسة علي مقياس اآلثار النفسية 

 ٠,٠٥قيماًغير دالة إحصائياً، عند مستوي داللة " ت"حيث بلغت قيمة . للسن
 .ومن ثم يتضح تحقق الفرض الثالث كليا

توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات المراهقين عينة الدراسـة           :" الفرض الرابع 
لوسائل اإلعالم الجديدوفقاً لمستويات االعتماد     ) السلبية-يجابيةاإل(علي مقياس اآلثار النفسية     
 .علي وسائل اإلعالم الجديد

 )١٩ (جدول
 درجات المراهقين عينة الدراسة علي مقياس متوسطات التباين أحادي االتجاه لداللة الفروق بين تحليل

  علي وسائل اإلعالم الجديداالعتمادتويات  لمسوفقاًلوسائل اإلعالم الجديد) السلبية-اإليجابية(اآلثار النفسية 
 أبعاد

 مجموعات  التباينمصدر المقياس
 المربعات

 درجة
 الحرية

 مجموع متوسط
 الداللة  فقيمة المربعات

 ٠,٨٣٠ ٢ ١,٦٦٠  المجموعاتبين
 ٦,٧٠١ ٥٩٧ ٤٠٠٠,٦٠٠  المجموعاتداخل

اآلثار 
النفسية 
   ٥٩٩ ٤٠٠٢,٢٦٠ المجمــوع اإليجابية

 غير ٠,١٢٤
 دالة

 ٥,٥٠٣ ٢ ١١,٠٠٥  المجموعاتبين
 ٨,٥٦١ ٥٩٧ ٥١١٠,٨٨٨  المجموعاتداخل

اآلثار 
النفسية 
   ٥٩٩ ٥١٢١,٨٩٣ المجمــوع السلبية

٠,٦٤٣ 
 

 غير
 دالة

 

 متوسطاتإلي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين :  بيانات الجدول السابقتشير
لوسائل ) السلبية-اإليجابية(ي مقياس اآلثار النفسية درجات المراهقين عينة الدراسة عل
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قيماً " ف" حيث بلغت قيم ، لمستويات االعتماد علي وسائل اإلعالم الجديدوفقاًاإلعالم الجديد
ومن ثم يتضح عدم تحقق الفرض الرابع مما  ٠,٠٥غير دالة إحصائية عند مستوي داللة 

فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات ال توجد " يجعلنا نقبل بالفرض البديل وهو أنه
لوسائل اإلعالم ) السلبية-اإليجابية(المراهقين عينة الدراسة علي مقياس اآلثار النفسية 
 ".الجديدوفقاً لمستويات االعتماد علي وسائل اإلعالم الجديد

توجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائياً بين معدل تعرض المراهقين عينة          : " الفرض الخامس 
 "الدراسة لوسائل اإلعالم الجديد والنوع والسن 

 )٢٠(جدول رقم 
 معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين النوع والسن ومعدل التعرض لوسائل اإلعالم الجديد

 المتغيرات معدل التعرض لوسائل اإلعالم الجديد
 الداللة معامل االرتباط العدد

 غير دالة ٠,٦٧ ٦٠٠ النوع

 ٠,٠٥ ٠,١٢٤ ٦٠٠ السن

 : يتبين من الجدول السابق     
ومعدل التعرض لوسائل ) ذكور واناث( وجود عالقة ارتباط دالة احصائياً النوع عدم

 دالة غير، وهي قيمة )٠,٠٦٧(اإلعالم الجديد، حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون قيمة 
 ).٠,٠٥ (لةإحصائياً عند مستوي دال

ومعدل )  سناً، واألصغر سناًاألكبر (السنياً  وجود عالقة ارتباط دالة احصائعدم
 هي، و)٠,١٢٤(التعرض لوسائل اإلعالم الجديد، حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون قيمة 

 ).٠,٠٥( إحصائياً عند مستوي داللة دالةقيمة 
ال "ومن ثم يتضح عدم تحقق الفرض الخامس مما يجعلنا نقبل بالفرض البديل وهو أنه-  

طيه دالة إحصائياً بين معدل تعرض المراهقين عينة الدراسة لوسائل توجد عالقة ارتبا
 ".اإلعالم الجديد والنوع والسن
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 :خاتمة الدراسة
 .تتضمن الخاتمة أهم النتائج التي انتهت إليها الدراسة، إضافة إلى توصيات الدراسة

 :أهم نتائج الدراسة: أوالً
% ٣٤,٨ بينما دائماً،عالم الجديد  اإللوسائل ينيتعرضونمن المبحوث% ٥٠,٢أن نسبة  -

 . اإلعالم الجديد نادراًلوسائلمنهم يتعرضون% ١٥ اليها أحياناً ونجد يتعرضون ممنه
 ، ساعات فأكثرثالث اإلعالم الجديد وسائل يستخدمون ينمن المبحوث% ٥٨,٨ نسبة أن -

منهم %١٢,٨ ونجد ،ساعات٣ ساعه إلي من ميستخدمونهامنه% ٢٨,٣بينما 
 . من ساعهأقلا يستخدمونه

 متوسطة، بدرجة اإلعالم الجديد وسائل على يعتمدون ينمن المبحوث% ٤٩,٥ نسبة نأ -
منهم يعتمدون عليها % ١٣ ونجد ، كبيرةبدرجه عليها ميعتمدونمنه% ٣٧,٥بينما 
 .منخفضة بدرجه

 وسائل اإلعالم أكثر مقدمة في توتير-توتير- بوكفيس "ية الشبكات االجتماعجاءت -
، ثم %٧٢ من وجهة نظر المبحوثين بنسبة بلغت ين يستخدمها المبحوثتيالالجديد 

، ثم التليفزيون التفاعلي في %٥٩,٧اإلذاعة الرقمية في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 
 المرتبة الرابعة بنسبة في، ثم الصحافة االلكترونية %٥١المرتبة الثالثة بنسبة 

 ت، ثم جاء%٤٥,٧مسة بنسبة بلغت  المرتبة الخافي المدونات ت، ثم جاء%٤٦,٩
المجموعات (، وأخيراً %٣٧,٩ المرتبة السادسة بنسبة بلغت فيمنتديات الحوار 

 %. ٣٥,٨بنسبة ) البريدية
 اإلعالم المبحوثينوسائل فيها التي يستخدم المجاالت مقدمة في والترفيه التسلية جاءت -

 نية في المرتبة الثاصدقاء األمراسلة، ثم %٦٩,٥ بلغت بنسبةالجديد من وجهه نظرهم 
، ثم %٥٠,٣ عن المعلومات في المرتبة الثالثة بنسبة البحث، ثم %٦٤بنسبة بلغت 

 في خبار علي األاالطالع، ثم جاء %٤٩,٧ والتثقيف في المرتبة الرابعة بنسبة التعليم
 %. ٢٧,٦ اآلراء بنسبة ن بحريه عالتعبير، وأخيراً %٣٦المرتبة الخامسة بنسبة بلغت 

 بدرجة اإلعالم الجديد وسائل في مضمون يثقون ينمن المبحوث% ٦١,٨أن نسبة  -
منهم يثقون % ٩,٧ فيها بدرجة منخفضة، ونجد ميثقونمنه% ٢٨,٥متوسطة، بينما 

 .كبيرة بدرجهفيها 
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 بدرجة اإلعالم الجديد وسائل من مضمون يستفيدون ينمن المبحوث% ٥٦,٨ نسبة أن -
منهم يستفيدون % ١١,٢ منه بدرجة كبيرة، ونجد يدونيستف ممنه% ٣٢متوسطة، بينما 

 .منخفضة بدرجهمنه 
 ايجابية، وفى بصورة اإلعالم الجديد وسائل يرون ينمن المبحوث% ٧٢,٥أن نسبة  -

 .منهم وسائل اإلعالم الجديد بصورة سلبية% ٢٧,٥المقابل يري 
األهداف وتساعد  تمكن من إطالق اإلبداعات والمشاريع التي تحقق واباً أبتفتحجاءت  -

 إيجابيات وسائل اإلعالم الجديد من وجهه نظر أهمالمجتمع على النمو في مقدمة 
 التواصل في المرتبة الثانية بنسبة سرعه، ثم جاءت %٤٣,٧المبحوثين بنسبة بلغت 

 %.١٩,١ المستوي المعرفي والثقافي بنسبة بلغت رفع ، وأخيراً جاء%٣٧,٢بلغت 
 أهمي مضامين بعض وسائل االعالم الجديد في مقدمة  وجود مصداقية فعدمجاءت  -

، ثم جاء %٤٠,٦ وسائل اإلعالم الجديد من وجهه نظر المبحوثين بنسبة بلغت سلبيات
، وأخيراً جاء %٣٢,١ الثانية بنسبة بلغت تبة استخدامها لساعات طويلة في المرإدمان

القات مع اآلخرين بنسبة  عن الواقع المعاش مما ينتج عنه تفكك الروابط والعاالبتعاد
 %.٢٧,٣بلغت 

 المبحوثين حول مقياس التأثيرات التي تنتج عن تعرض المبحوثين استجابات جاءت -
 العديد من الموضوعاتفي ل الغموض حوةإزاللوسائل اإلعالم الجديد، حيث جاءت 

 لدي رغبه تخلق وجاءت ،٢,٤٩ بمتوسط حسابىدائماًالمرتبة األولي بمعدل استجابة 
 بمتوسط دائماً  المرتبة الثانية بمعدل استجابةفي ماس وأداء أنشطة كثيرةبالح

 المرتبة الثالثة في  لي شعور باالغتراب عن المحيطين بيتخلق وجاءت ،٢,٤٦حسابى
 لي بعض القلق والخوف، تسبب وجاءت ،٢,٤٣ حسابي بمتوسط دائماًبمعدل استجابة 

 المرتبة الرابعة بمعدل في  أعمالوتخلق لدي رغبه في الخمول وتجنب القيام بأي
 في ترتيب اولوياتي تجاه تساعد وجاءت ،٢,٣٠ بمتوسط حسابي أحياناًاستجابة 

 بمتوسط أحياناً المرتبة الخامسة بمعدل استجابة في الموضوعات التي أفضل متابعتها
 اتجاهي تجاه بعض الموضوعات والقضايا المثارة في تشكيل وجاءت ،٢,٢٨حسابي

 وجاءت ،٢,١٥ بمتوسط حسابي أحياناً المرتبة السادسة بمعدل استجابة يف مجتمعي
 المرتبة السابعة بمعدل استجابة في  لي شعور بالفتور والالمباالة تجاه اآلخرينتسبب
 .٢,١٢ بمتوسط حسابيأحياناً
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لوسائل اإلعالم )السلبية-اإليجابية(النفسية المبحوثين علي مقياس اآلثار استجاباتجاءت  -
 جاءت أشعر بالسعادة بالتواصل مع أصدقائي من خالل وسائل اإلعالم حيث ،يدالجد

 جاءت أشعر بأنني شخص حيث، ٢,٤٩الجديد في المرتبة األولي بمتوسط حسابى
إيجابي عندما  أشارك أصدقائي واآلخرون ما يمر بهم من أحداث سعيدة او غير سعيدة 

عر بأنني شخص اجتماعي عندما  أشوجاءت،٢,٤٥ بمتوسط حسابىالثانيةفي المرتبة 
 جاءت،و٢,١٤ بمتوسط حسابىالثالثة المرتبة فياستخدم أي من وسائل اإلعالم الجديد

تزداد وتتطور مهارتي علي اتخاذ القرارات وحل المشكالت عند استخدام أي من 
، وأخيراً جاءت أتقمص ٢,٠٩ بمتوسط حسابىالرابعةوسائل اإلعالم الجديد في المرتبة 

حاالت غير حقيقية عندما أعبر عن حاالتي عبر وسائل اإلعالم الجديد بمتوسط ادوار و
 .١,٥٢حسابي 

توجد فروق بين متوسطات درجات المراهقين عينة الدراسة علي مقياس التأثيرات  -
 ).كمتغير اول(الناتجة عن تعرضهم لوسائل اإلعالم الجديد وفقاً للنوع

قين عينة الدراسة علي مقياس عدم وجود فروق بين متوسطات درجات المراه -
ما عدا )كمتغير ثاني(التأثيرات الناتجة عن تعرضهم لوسائل اإلعالم الجديد وفقاً للسن

 .التأثيرات السلوكية
ال توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات المراهقين عينة الدراسة علي  -

فقاً لمستويات االعتماد  الناتجة عن تعرضهم لوسائل اإلعالم الجديد والتأثيراتمقياس 
 .علي وسائل اإلعالم الجديد

ال توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات المراهقين عينة الدراسة علي  -
لوسائل اإلعالم الجديد تبعا للمتغيرات ) السلبية-اإليجابية(مقياس اآلثار النفسية 

 النوع ، والسن(الديموجرافية 
ن متوسطات درجات المراهقين عينة الدراسة علي ال توجد فروق دالة إحصائياً بي -

وفقاً لمستويات االعتماد  لوسائل اإلعالم الجديد) السلبية-اإليجابية(مقياس اآلثار النفسية 
 .علي وسائل اإلعالم الجديد

 دالة إحصائياً بين معدل تعرض المراهقين عينة الدراسة ةال توجد عالقة ارتباطي -
 ".وع والسنلوسائل اإلعالم الجديد والن
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 :توصيات الدراسة: ثانياً

 :بناء على مناقشة أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة تقترح الباحثة ما يلى
ن على االستخدام االيجابي اآلمن لوسائل اإلعالم الجديد بما يلبي وتشجيع المراهق -١

 .حاجاتهم، ويتوافق مع اهتماماتهم، وينمي مواهبهم
لمصطلحات المتعلقة باستخدامهم لوسائل اإلعالم الجديد ن ببعض اوتوعية المراهق -٢

 .وبالتحديد مواقع التواصل االجتماعي كاإلدمان علي تلك الوسائل، وانتهاك الخصوصية
ضرورة االهتمام برصد وتحليل كل ما يقدم من مضامين ورسائل من خالل وسائل  -٣

جمهور المراهقين اإلعالم الجديد لتجنب نشر مضامين ال يثق فيها الجمهور وخاصة 
 .التي يعتبرونها مصدرا لمعلوماتهم
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