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استخدام مواقع التواصل االجتماعي وعالقته (: 2015).أحمد محمد محمد عيد كحيل العين
 الماجستيردرجة ، بكل من القلق االجتماعي وفعالية الذات والرفاهة الذاتية لدي طالب الجامعة

في التربية "تخصص علم النفس التربوي" من قسـم علم النفس التربوي، كلية التربية جامعة 
 .دمنهور

 ملخص الدراسة

 مقدمة :
طدددال امعة عدددك  دددف ات دددة ام ادددةف ةاسدددك  دددج ات، دددةق  ا ددد،  ا  تددد  ع يددد      ا ددد  يعددد  

ع يدد   ددج   ة ددك ام ددسةل  لددج ، دد،ع ملدد   فة ددط يهدد  ام عة ددك  ،طهعلدد   ءام، اصدد  اتع، ددةيج  ددج
يه  ت   جء سةم ا    ام ةةج  ي تدف ام د   سدمف   ا د  ام، اصد  اتع، دةيج اصدسمف  د ك  دف 
ام  ةف ام،ج ي، يز سلة هطا امعصة   ت ،  ا لة  ع  يك  ف ام  ا   ام،ج ،د    طدال امعة عدك 

 إم  ا ،  ا لة.
معة عددددك   ا دددد  ام، اصدددد  اتع، ددددةيج سدددد  ا     ،ه ددددك   دددد  ام، اصدددد   ي دددد،    طددددال ا

اتع، ددةيج امم ي ددج   ات،صددة  سددةااةال   ام  ددةةتك  ددج امدد ات ام ع، دد    ام، ددهيك   ام  ددةةتك 
  ج ااف طك ام،عهي يك.

ي،دددم ة ا ددد،  ا    ا ددد  ام، اصددد  اتع، دددةيج سدددة ،اق   ددد، ا ام هددد  اتع، دددةيج  اف دددةط 
طةمددل امعة عددك    ددف ام ،  دد  اف يددس ة هددطا ات دد،  ا  يهدد   ، يددةاف امة ةهددك   عةميددك امددطاف مدد ا

 امطا،يك تةمةضة يف امميةة  ام ع اف ام  عل  ام ةمل.
 ام عدة  هدطا  دج امسمد ت  دنف اتع، دةيج ام، اصد   دستةف ت ،  ا  ام ا   ام  ا  ةا 

  ،فة ضك.  ف،ةاعلة  م   ة زامف  ة
ةق يه  امعا ك سيف ا ،  ا    ا   ام، اص  اتع، ةيج   ف    عةء امسمت اممةمج مي،ع

 ددد  سعدددغ ام ، يدددةاف امف  ددديك اام هددد  اتع، دددةيج   عةميدددك امدددطاف  امة ةهدددك امطا،يدددك  مددد ا طةمدددل 
 امعة عك.
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 :البحثمشكلة 
 اآل،يك: ام، ةستف،،م     تهك امسمت  ج 

ام هدد  اتع، ددةيج مدد ا هد  ، ،هددق طسيعددك ا دد،  ا    ا دد  ام، اصدد  اتع، ددةيج ،سعددة  م  دد، ا  .1
 امطةمل ام  ،   ؟

هددد  ، ،هدددق طسيعدددك ا ددد،  ا    ا ددد  ام، اصددد  اتع، دددةيج ،سعدددة  م  ددد، ا  عةميدددك امدددطاف مددد ا  .2
 امطةمل ام  ،   ؟

هددد  ، ،هدددق طسيعدددك ا ددد،  ا    ا ددد  ام، اصددد  اتع، دددةيج ،سعدددة  م  ددد، ا امة ةهدددك امطا،يدددك مددد ا  .3
 امطةمل ام  ،   ؟

  ام، اصدد  اتع، ددةيج  ددج ضدد ء تدد   ددف ام هدد  اتع، ددةيج هدد  ي تددف ام،فسددس سة دد،  ا    ا دد .4
   عةميك امطاف  امة ةهك امطا،يك؟

هدد  ي تددف ام، صدد  إمدد  ف دد طج ي ضددع امعا ددك  ددة سدديف ا دد،  ا    ا دد  ام، اصدد  اتع، ددةيج  .5
  ام ه  اتع، ةيج   عةميك امطاف  امة ةهك امطا،يك؟

اا مج/ امةاسعدك    ام، ةيد  سيفل دة ا ةا يك ه  ي ع  ،م ية معة هج امف ع اطتة/ اف ج   ام ة ك ام .6
  ج ،م يةه ة يه  ا ،  ا       ام، اص  اتع، ةيج " يس س ك"؟

 :البحثأهداف 
 يل ق امسمت اممةمج إمدج:

امت دددق يدددف ام دددة    دددج طسيعدددك ا ددد،  ا    ا ددد  ام، اصددد  اتع، دددةيج    دددة  م  ددد، ا ام هددد   .1
 م ا طال امعة عك.اتع، ةيج   عةميك امطاف  امة ةهك امطا،يك 

 دف  دا    د، ا ام هدد   مطدال امعة عددك ا د،  ا    ا دد  ام، اصد  اتع، دةيج طسيعدكام،فسدس س .2
 .م يل   امة ةهك امطا،يك اتع، ةيج   عةميك امطاف

امت ددق يددف ف دد طج ي  ددة يا ددةف ام،ددم ية  ام،ددم ة سدديف ا دد،  ا    ا دد  ام، اصدد  اتع، ددةيج  .3
 .  ، يةاف امسمت
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،ددم ية ام، ةيدد  سدديف امفدد ع اطتة/اف ددج    ام ة ددك ام ةا دديك ااا مددج /امةاسعددك   ددج ام،عددةق يهدد   .4
 ،م يةه ة يه  ا ،  ا    ا   ام، اص  اتع، ةيج.

  :البحثأهمية 
  ا د  ام، اصد   ا د،  ا   عدة   هد  سد  لد، ، امدطا ام عدة   دف اه ي،د  اممدةمج امسمدت  د،  ي

 امعه دج ام، د   ا ةزهدة ام،دج امع يد ة ام،تف م عيدك  دف ام  د،م  ةف اصدسع  امدطا اتع، دةيج
  مهسمت اه يك فظةيك  اه يك ،طسي يك. .م،م ي لة ام،ج ، ع  ااه اق  تطمك املةا   ام،تف م عج

 أواًل األهمية النظرية:
ا د،  ا    ا د  ام، اصد  اتع، دةيج  دف  م  ضد ع،فة مد    دف اه ي،د  امسمدت  د،  ي ت دة .1

 امسةمت.يه   م     ج  ةس ك يةسيك  ةا ك س  ،ل،  م  ام فظ ة امف  ج   امطا
ا دد ا   ت،سددك ام  ددةييس امف  دديك امعةسيددك س  يددةس ا دد،  ا    ا دد  ام، اصدد  اتع، ددةيج  تددطمك  .2

 س  يةس اف ةط  عةميك امطاف اات ة اة،سةطة  س  ا   ام، اص  اتع، ةيج.
 ثانيًا األهمية التطبيقية:

م دةء امضد ء يهدج  ة ي تف اف ي  ة يف  هطا امسمت  ف  .1 ف،ةاج  د  ، يد  امسمد ت ام  د، سهيك   اء
 امف ةط امسم يك امع يةة سةمسمت  ام ةا ك  ج هطه امف طك ام ل ك.

ا ة،طة امعة عك م عة ك  يت م عيك   تة ي ييف ، ةه  ف،ةاج امسمت  ج ،  ي  ام ي  مه ة  يف اا .2
  ةي ة ام  ا ميف يدف ، و   طال امعة عك   ،   ج   ا   ام، اص  اتع، ةيجام، اص  

امعة عددك  ا ميددةء اا دد ة   امطددال اف  ددل ع م لدد  طسيعددك ،هددك ام  ا دد   ات دد، ة ة  ددف  فة علددة 
  ، ة ا   ةمسلة.

 :البحثعينة 
  طةمسدة   طةمسدك 743 ام،ج ا ، ف  ف طال امعة عك      ،ت فف امعيفك اا ة يك  دف ا -1

 ف طال تهيك ام،ةسيك سعة عك   فل ة   زييف يه  ع ي   ة    دعل امتهيدك  دج امعدة  
  . 2014/  2013امعة عج 
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 :البحثأدوات 
 ،  هف ا  اف امسمت  ي ة يهج: 

 "  يس س ك":اإي ا  امسةمت   ةييس ا ،  ا       ام، اص  اتع، ةيج .1
 . يةس ت ة ك ا ،  ا  امطةمل م     ام، اص  اتع، ةيج ا يس س ك   
 . يةس   ا   ا ،  ا  امطةمل م     ام، اص  اتع، ةيج ا يس س ك   
 . يةس ا،عةه امطةمل فم  ا ،  ا       ام، اص  اتع، ةيج ا يس س ك   

ا،عةيدددددددل يددددددة   ام دددددددعي  (Jerabek,1996)  يددددددةس ام هددددددد  اتع، ددددددةيج: إيددددددد ا  عسةسيددددددك  .2
  .2002امسفة 

 اإي ا  امسةمت  اف ةط  عةميك امطاف اات ة اة،سةطة  س  ا   ام، اص  اتع، ةيج .3
  ويتضمن  يةس امة ةهك امطا،يك:  .4

  يةس امةضة يف امميةة: إي ا   Deiner et al.,1985 . ا،عةيل امسةمت 
   يددةس ام عدد اف ام  عددل  ام عدد اف ام ددةمل: إيدد ا  Deiner et al.,2009  ا،عةيددل

 امسةمت .
 : البحثخطوات 

 ةاععك اا سيةف  ام ةا ةف ام ةس ك ام ،عه ك س ، يةاف امسمت   ت،ةسك  صهج اإلطدةة امفظدةا  -1
  ام ةا ةف ام ةس ك.

 صيةاك  ة غ امسمت  ج ض ء  ة اف،لف إمي  ام ةا ةف ام ةس ك  ف ف،ةاج. -2
   سة،لة.إي ا  ا  اف امسمت   ام،م    ف ص  لة  -3
 ،طسي  ا  اف امسمت  ج ص ة،لة امفلةايك يه  ييفك امسمت. -4
 ،مهي  امسيةفةف إمصةاية  سة ،  ا  اا ةميل اتمصةايك ام فة سك  هج: -5

 .ا ،سةة اف  مه ة   سيف  ،  طةف ييف،يف   ، ه،يف 
   مهي  اتفم اة ام ،ع   سة ،  ا  طةي ك ام،مهي،ENTER. 

mailto:edu_psycho@edu.dmu.edu.eg


 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك

 

 

 

  

edu_psycho@edu.dmu.edu.eg 

 

 

 .مهي  ام  ةة، 
  ام فةاج.،مهي  ام،سةيف 

  طمك سةت ،عةفك سةمسةا ج اتمصةايك ام،ةميك:
 SPSS. 
 LISERL. 

 ،  ية امف،ةاج   فة  ،لة  ج ض ء اإلطةة امفظةا  ام ةا ةف ام ةس ك. -6
 صيةاك ام، صيةف  امسم ت ام  ،ةمك. -7

 دراسةنتائج الأهم 
 : ةا ك ف اه  امف،ةاج ام،ج ، صهف إميلة ام

  سيف  ،  طج  ةعةف امطال  ة، عدج 0,05  ، ا ا، ع   ة   طاف  تمك امصةايك يف   -1
  ف  ضددج ام هدد  اتع، ددةيج  ددج ت ة ددك ا دد،  ا ل  م   دد  ام، اصدد  اتع، ددةيج "  دديس سدد ك" 

 مصةمع  ،  ط  ةعةف امطال ط ا ام ه  اتع، ةيج ام ف  غ.
  سيف  ،  طج  ةعةف امطال  ة، عدج 0,01، ع   ة   طاف  تمك امصةايك يف    ، ا ا -2

 ضج  عةميك امطاف اتع، ةييك    عةميك امطاف  ج اإلف،ةفف  ج ت ة دك ا د،  ا ل  م   د    ف 
ام، اصددددد  اتع، دددددةيج "  ددددديس سددددد ك" مصدددددةمع  ،  دددددط  ةعدددددةف امطدددددال ط ا  عةميدددددك امدددددطاف 

 اتع، ةييك ام ة، عك.
  سيف  ،  طج  ةعةف امطال  ة، عدج 0,01، ع   ة   طاف  تمك امصةايك يف    ، ا ا -3

 عةميدك امدطاف ااتة ي يدك  دج سعد   عد   ات د،  ا  اميد  ج مه   د  مصدةمع  ،  دط   ف  ضج 
 ةعددةف امطددال ط ا  عةميددك امددطاف  ددج ااتة ي يددك ام ف  ضددك   ددج مدديف ت ، عدد   ددة   سدديف 
 ،  ددطج  ةعددةف امطددال  ة، عددج   ف  ضددج  عةميددك امددطاف ااتة ي يددك  ددج امسعدد يف اآل ددةيف 

 مت ة ك ا ،  ا  ام    .
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 عددد   دددة   طاف  تمدددك امصدددةايك سددديف  ،  دددطج  ةعدددةف امطدددال  ة، عدددج   ف  ضدددج ت ،  -4
امةضة يف امميدةة  ام عد اف ام  عدل  دج ت ة دك ا د،  ا ل  م   د  ام، اصد  اتع، دةيج " ديس 

  سديف  ،  دطج  ةعدةف 0,01س ك"   ج ميف ، ع   ة   طاف  تمك امصةايك يفد    د، ا ا
 ل مصةمع ط ا ام ع اف ام ةمل ام ة،  .امطال  ة، عج   ف  ضج ام ع اف ام ةم

،فسدددت  ، يدددةاف ام هددد  اتع، دددةيج   عةميدددك امدددطاف  امةضدددة يدددف امميدددةة سطسيعدددك ا ددد،  ا  طهسدددك  -5
 امعة عك م     ام، اص  اتع، ةيج " يس س ك".

، ددت   ، يددةاف ام هدد  اتع، ددةيج   عةميددك امددطاف  امة ةهددك امطا،يددك  دد  ت ة ددك ا دد،  ا  امطةمددل  -6
 اتع، ةيج   ا،عةه  فم  ات ،  ا  ف  طعة   سسية . م     ام، اص 

ت ي عد  ،ددم ية م، ةيدد   ، يددةا امفدد ع  ام ة ددك ام ةا دديك مطددال امعة عددك يهدد  طسيعددك ا دد،  ا    -7
      ام، اص  اتع، ةيج " يس س ك".

، ،هددق   ا دد  ا دد،  ا  امطددال م   دد  ام، اصدد  اتع، ددةيج"  دديس سدد ك" ،سعددة  م  دد، ا ام هدد   -8
 ج   عةميك امطاف  امة ةهك امطا،يك م يل .اتع، ةي
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The Relationship between Using Social Network Sites and 

University Students’ Social anxiety, Self-Efficacy, and 

Subjective Well-being. 

 

Summary of the Study 

Introduction 

The University students are the most willing groups to discover 

and use all new. Social networking communicative sites are something 

new that open sources for knowledge and introduce them to everything 

inside and outside their zone. We can say that social networking sites 

have become one of the feature of this age, for a range of motivations that 

drive university students to use. 

 University students used social networking sites for different 

motives like real social contact, and communication with outsiders, 

participate in community events, entertainment, and participate in 

educational activities. 

 Despite the wide range of the use of social networks, the researches 

in this area are still limited and have contradictory results. 

 The uses of social networking sites depending on the level of social 

anxiety and self-efficacy patterns have affected Student University. It is 

expected to affect the use of subjective well-being variables such as 

satisfaction with life and positive and negative affect. 

 Hence, the present Research came to recognize the relationship 

between the uses of social networking sites with some psychological 

variables sites (social anxiety, self-efficacy, and subjective well-being) 

for university students. 
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Problem of the Study 

The Study problem is defined in the following questions: 

1. Is the use of social networking sites affected by the students’ level 

of social anxiety? 

2. Is the use social networking sites affected by the students’ level of 

self-efficacy? 

3. Does the level of subjective-well-being vary according to the type 

of students’ use of social networking sites? 

Objectives of the Study: 

The present Study aims at: 

1. Revealing the differences in the nature of using social networking 

sites according to their social anxiety. self-efficacy and subjective 

well-being. 

2. Predicting the nature of university students’ use of social 

networking sites through their level of social anxiety and self-

efficacy. 

3. Revealing a model that interprets the mutual relationship between 

using social networking sites and the Research variables. 

Significance of the Study: 

The present Study is significant in the following points: 

1. Shedding some light on the psychological structure of the 

personality of university students who use social networking sites. 

This can help university officials, parents and students to better 

understand the nature of motives beyond using these networks in 

order to make use of their positive aspects and to avoid their 

negative ones. 
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2. Illustrating the connection between the major field of psychology 

and the new minor field of using social networking sites which has 

emerged as one of the new developments of new technologies. 

3. Pioneering a new field in educational psychology in Arabic studies 

to the knowledge of the researcher, i.e. the psychological Research 

of the use of social networking sites. 

4. Attempting to reach a model that governs the relationship between 

the use of social networking sites and the other Research variables. 

5. The Research results may contribute to supporting academic 

advisors and university professors in understanding the psychology 

of communication through social networking sites Accordingly, 

this can add to their comprehension of the larger frame of the 

psychology of university students. 

Study Instruments: 

The main Study Instruments included: 

1. Using Social Networking Sites Scale (U-SNSS) “Facebook 

version” developed by the researcher: 

 Intensity of Students’ Use of Social Networking Sites Scale 

(ISU-SNSS). 

 Motives of Students’ Use of Social Networking Sites Scale 

(MSU-SMNS). 

 Attitudes of Students’ Use Social Networking Sites Scale 

(ASU-SMNS). 

2. Social Anxiety Scale (SAS) developed by Jerabek (1996) and 

translated and standardized into Arabic by El-Banna (2002). 

3. Self-Efficacy Style related to Using Social networking sites 

developed by the researcher. 
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4. Subjective Well-Being Scale (SWBS): 

 Life satisfaction developed by Deiner et al., (1985) and 

Translated and standardized into Arabic by the researcher. 

 Positive Affect and Negative Affect developed by Deiner et 

al., (2009) and Translated and standardized into Arabic by 

the researcher. 

Delimitations of the Study: 

1. The Research is limited to the use of Facebook as a sample of 

social networking sites as it is one of the most widely used in the 

field of social networking sites. 

2. The Research sample is limited to university students at the Faculty 

of Education, Damanhour University for the academic year 

2013/2014. The Research sample consisted of 743 male and female 

students from all departments and sections of the faculty. 

3. The Research instruments are limited to those used in the Research 

as presented in the previous section. 

Study Procedures: 

1. Reviewing previous research and literature related to the Research 

variables and reporting the findings in two chapters. 

2. Formulating the Research hypotheses in light of the conclusions of 

previous research. 

3. Developing and standardizing the Research instruments. 

4. Administering the instruments on the Research sample. 

5. Analyzing data using appropriate statistical tests, i.e. t-test, 

Multiple Regression Analysis using the ENTER analysis method, 

Path Analysis using statistical software such as SPSS and LISERL. 
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6. Interpreting the results and discussing them in light of the literature 

review and previous research. 

7. Formulating recommendations and suggested future research. 

Results of the Study: 

1. There is a statistically significant difference between the mean 

scores of the students with high social anxiety and those with low 

social anxiety in the intensity of their use of social networking sites 

“Facebook version” in favor of the latter group at p≤ 0.05. 

2. There is a statistically significant difference between the mean 

scores of the students with high social self-efficacy and those with 

low social self-efficacy in the intensity of their use of social 

networking sites “Facebook version” in favor of the former group 

at p ≤ 0.01. 

3. There is a statistically significant difference between the mean 

scores of the students with high Internet self-efficacy and those 

with low Internet self-efficacy in the intensity of their use of social 

networking sites "Facebook version” in favor of the former group 

at p ≤ 0.01. 

4. There is a statistically significant difference between the mean 

scores of students with high scores of academic self-efficacy and 

those with low scores in the daily rate of using social networking 

sites in favor of the latter group at p ≤ 0.01. 

5. There is no statistically significant difference between the mean 

scores of students with high scores of (life satisfaction and Positive 

affect) and those with low scores in the intensity of their use of 

social networking sites "Facebook version” Social anxiety , self-

efficacy and life satisfaction   are predictors of intensity of 

university students’ use of social media networks, But is a 

statistically significant difference between the mean scores of 
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students with high scores of Negative affect and those with low 

scores in intensity of university students’ use of social media 

networks in favor of the former group at p ≤ 0.01.  

6. A causal model can be formulated through the variables of social 

anxiety, self-efficacy, and subjective well-being on one hand, and 

university students’ use of social networking sites on the other. 
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