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 صـالممخ
تكاصؿ لشبكات ال العامة كاقع استخدامات طمبة الثانكية عمى تعرؼال إلى يدف الدراسة:ت

شباعات المتحققة، االجتماعية ك الدينية( كاإل)القيـ السياسية ك  القيـ الثقافية عمىكأثرىا االجتماعي 
ؿ االجتماعي كمدل الثقة بمعمكماتيا، كتأثيرىا عمى القيـ الثقافية شبكات التكاصل ـياستخدامدكافع ك 

 المجتمعية.

المسح "مسح  منيجفي مقاربتيا المنيجية عمى  استندتالتي عد الدراسة مف البحكث الكصفية،  ه ت  و       
شباعات، كعمى صحيفة االستقصاء عمى نظرية االستخدامات كاإل  ن ة  جميكر كسائؿ االعبلـ"، معتمد

 أداة رئيسة لجمع المعمكمات كالبيانات مف طمبة الثانكية العامة. يا بكصف

( مفردة مكزعيف عمى محافظات قطاع 400عينة قكاميا ) أجريت الدراسة عمى: عينة الدراسة      
ناث، في الفترة الممتدة   .2016ابريؿ  1يناير كحتى -29                                          غزة ما بيف ذككر كا 

التي كاف مف أىميا كأبرزىا ة، عة مف النتائج الرئيسلى مجمك خمصت الدراسة إ: نتائج الدراسة       
 ما أثبتت فرضيات الدراسة كىي:

                                         التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي عمػػػى معظػػػـ القػػػيـ السياسػػػية        شػػػبكات                    شػػػباعات مػػػف اسػػػتخدامات                أف درجػػػة تحقػػػؽ اإل  . 1
      مػػردكد                  فػػي بعػػض القػػيـ ذات           كمػػا كانػػت  ،      ضػػعيفة                                                     كاالجتماعيػػة كالدينيػػة التػػي تعبػػر عػػف القػػيـ الثقافيػػة كانػػت 

  .    سمبي

                                                                                         ال تكجد عبلقة بيف امتبلؾ طالب الثانكية العامة لحساب عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي ككبل مػف النػكع   . 2
   .                              االجتماعي، كمكاف السكف كالتخصص

                                                                                       شػباعات المتحققػة مػػف اسػتخداـ شػبكات التكاصػػؿ االجتمػاعي لمحفػػاظ عمػى القػيـ الثقافيػػة عنػد الػػذككر      أف اإل  . 3
  .                                             تتأثر بالتخصص الدراسي بينما تتأثر بمكاف السكف                      أعمى مف اإلناث، كىي ال

                                                                                     أف ىنػػػاؾ تبػػػايف كاضػػػح كاخػػػتبلؼ بػػػيف الطمبػػػة حػػػكؿ الثقػػػة بالمعمكمػػػات المطركحػػػة عمػػػى شػػػبكات التكاصػػػؿ   . 4
 .        االجتماعي
  -انبثقت عف نتائج الدراسة عدة تكصيات: توصيات الدراسة:

يو عمى مستكل األىؿ كاألبناء لخطكرة شبكات يجب إشراؾ المؤسسة الدينية كالتربكية في التكعية كالتنب    .1
 تكاصؿ االجتماعي عمى القيـ الثقافية لؤلبناء، كتدعيـ طرؽ االستخداـ اآلمف كااليجابي لشبكات التكاصؿ 

ضركرة مراقبة األىؿ ألبنائيـ كاالضطبلع عمى كافة شبكات  التكاصؿ االجتماعي التي يستخدمكنيا    .2
    ن                                                      خاصا  كأف معظـ المبحكثيف يفضمكف استخداـ الفيسبكؾ في المنزؿ  كالمكاضيع التي يضطمعكف عمييا

 بالدرجة األكلى.



  ث

Abstract 

Study Aims: This study aims at identifying the status of the secondary school 

students’ usage of networking for preserving cultural values, represented in 

the (political values, social values, and religious values) and gratification 

achieved. It also aims at identifying their motivations for using social 

networks and the reliability of its information, and the extent of its impact on 

the cultural values of the society. 

Study Approach:     This is a descriptive study that is based in its approach on 

the survey method “Surveying the public and media", depending on Uses and 

Gratification theory, a survey questionnaire as a main tool for the collection of 

information and data from secondary school students.  

Study Sample: The study was conducted on a sample consisting of (400) 

questionnaires distributed on the Gaza for between males and females, in the 

period form 29-January to April 1, 2016. 

Conclusion: The study concluded a number of findings, the most important of 

which were the following: 

1. The degree gratification achieved from the uses of social networking sites 

were weak on most of the political, social and religious values, which 

reflect the cultural values and sometimes of negative impact. 

2. There is no relationship between the possession of a secondary school 

student to an account on the social networking and gender, place of 

residence, and specialization. 

3. The gratification achieved from the uses of social networking sites to keep 

cultural values upon male is more than female and studies specials. 

4- There is a clear difference between students about trusting information on 

networking sites.  

 Recommendations: The most important recommendations of the study: 

1. Religious and educational institutions should involve in increasing the 

awareness and alerting the parents and children to the level of danger 

coming from the social communication on the cultural values of the 

children, and to strengthen ways of safe and positive use of social 

networks, especially the Facebook because the vast majority have 

accounts on it. 

2. Parents need to monitor their children on all the social networks they use 

and the topics they write as most of the respondents prefer to use 

Facebook at home in first place. 
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 داءــــىاإل

 كية التي أكنتيا حنايا النفس، ركح كالدم الحبيب ز لى تمؾ الركح الطاىرة الإ
 طيب اهلل ثراه

 أمي رعاىا اهلل كحفظيا... الحناف الصادؽ لى نبع العطاء الدافؽ، كمشكاةإ 

 ابنتي الغالية. .. لى فمذة الكبد كميجة الفؤاد ندل الكرد كالرياحيفإ 

 خكتي كأخكاتي األماجدإلى إ 

 لى كؿ مف أرشدني الصكاب أك أمدني بفكرة أك كتاب أك ىداني حسف إ
 الجكاب

 اد كالرشادميع ىؤالء أىدم ىذا البحث راجية مف اهلل التكفيؽ كالسدجلى إ 
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 شكر وتقدير

 

ٌ                                   أف مف  عمي  بإنجاز ىذا البحث، كىيأ لي األسباب أشكر اهلل تعالى      ٌ لكتابتو كتجاكز الكثير     
 .شكر الحامديف العابديف المنيبيفمف الصعاب، فالشكر هلل تعالى 

 .(1)ال يشكر اهلل مف لـ يشكر الناس "       ن                                 كانطبلقا  مف قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ " 
أيمف أبك نقيرة الذم تكلى  الدكتكرفضيمة  إلىقدـ بأعطر باقات الشكر كاالمتناف فاني أت

 رشاد كالتكجيو.                               ن                   شراؼ عمى ىذا البحث كلـ يأؿ جيدا  في تقديـ النصح كاإلاإل
 ككذلؾ الشكر مكصكؿ إلى عضكم لجنة المناقشة كؿ مف:

 حفظو اهلل جكاد راغب الدلك     الدكتكر/ األستاذ 
 حفظو اهلل عبد المطيؼ عابد      زىير كالدكتكر/ 

 لجيكدىما الطيبة في إثراء الرسالة حتى كصمت إلى صكرتيا البيية.
فرصة  لي م أتاحذال كاالعبلـ في الجامعة االسبلمية  كما أشكر كذلؾ قسـ الصحافة

 .الجك المناسب لمبحث أالتعمـ كىي
ة لمبنات لما تفضمت بو مف دارة مدرسة شفا عمرك الثانكيإكذلؾ أتقدـ بالشكر الكارؼ مف 
 .نجاح ىذا البحثإالتسييؿ كالتيسير كالمؤازرة في 

كذلؾ الشكر مكصكؿ لجميع زميبلتي في المدرسة البلتي لـ يبخمف عمى بنصح صادؽ أك 
 .رة نافعة أك دعكة مف القمب صادقةمشك 

بو كيتقبمو                                                  ن                      كفي الختاـ أسأؿ اهلل تعالى أف يجعؿ ىذا العمؿ خالصا  لكجيو الكريـ كأف ينفع
 مجيب.قريب   نو سميعإ

 الباحثة              

   
                                                           

 (.954الترمذم، البرد كالصمة  )ص ( 1) 
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 المقدمة
 بكجو العالـ في الحاصمة كالتطكرات األحداث شبكات التكاصؿ االجتماعي تكاكب بدأت 

 في سكاء التقميدم النمط عف تخرج بدأت حيث الخصكص، كجو عمى العربية كفي المنطقة عاـ،
بالشبكة العنكبكتية  اإللكتركنية صفحاتيا ربط عممية خبلؿ مف المعمكمة؛ نقؿ في تصميميا أك

 المجاؿ لتفاعؿ كفتح الفيديك شرائح كعرض كالتكيتر كاليكتيكب كالمدكنات( بكؾ )الفيس مثؿ
القيـ  تشكيؿ في ةؤثر الم الكسائؿ إحدليعتقد البعض بأنيا  كما     ن بعضا ؛ بعضو مع الجميكر
 المستكل ىعم كمتصفحييا ركادىا أكثر مف  ٌ د  تع التي الشباب فئة السيمالمجميكر ك  الثقافية
 اإلقميمي العالمي. أك المحمي

بالعديد  إحدل كسائؿ االتصاؿ الحديثة بكصفيا ات التكاصؿ االجتماعي شبك كاتسمت 
يندر كجكد مثيؿ ليا في أم كسيمة أخرل، كقد استحكذت التي تصالية االخصائص المزايا ك مف ال

 عمى نحكاعية، كاستخدامو عمى اىتماـ الشباب في المجتمع الفمسطيني بمختمؼ سماتيـ االجتم
 .في حياتيـ اليكمية بطريقة الفتة لمنظر امتزايد، كاالعتماد عميي

 التكاصؿ استخدامات بيف ما االجتماعي التكاصؿ شبكات استخدامات كفي ظؿ تعدد 
 ،كالترفييية كالتسكيقية كاإلعبلمية كالتثقيفية كالدينية التعميمية كاالستخدامات مع اآلخريف كالتفاعؿ

الثقافية المرتبطة بيا، التي كاف ليا ك جممة مف التفاعبلت السمككية شكمت مف خبلليا ت
جديدة   ن ا  أنماط مما أشاع، ةانعكاساتيا كآثارىا الكاسعة عمى الصعيد الفردم كاألسرم كالمجتمعي

االجتماعي، سكاء الثقافي ك ، في عممية التفاعؿ المؤثرة الثقافيةكمتزايدة مف السمككيات كالقيـ 
 (1).عمى المستكل الفردم أك الجماعي

 النشاطات الثقافية كاالجتماعي التي مع اإللكتركني التفاعؿ عبلقة أىمية تتضح كىنا 
 مصادر الكشؼ مف مصدرا تعد فيي خاصة بصكرة الشباب مرحمة ممحة تتطمبيا ضركرة تعد
مكانياتيـ أفكار عف  الثقافية األنشطة مجاالت شتى في كمشاركتيـ كميكليـ                    الشباب كا 

لممحافظة عمى القيـ  أداة ىك الذم ،الشباب إعداد بدكف تتـ أف ال يمكف فالتنمية ،كالمجتمعية
 كحيكية كقدرة صحة مف لو فرايتك  ما فبقدر الثقافية التي تميز مجتمع عف مجتمعات أخرل،

بداعية ،كابتكار حساس ،كتقنية مينية كميارات ،         كا   القدرة معيتكفر لممجت ما بقدر بالمسؤكلية        كا 
 .كالتطكر النمك عمى الذاتية

 
                                                           

 (.38المصرم، مدل استخداـ مدرسي الثانكية الشبكات االجتماعية  لخدمة الطمبة )ص (1)
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 المجتمع عمى تطرأ التي لمتغيرات نتيجة التغيرات مف مجمكعة القيـ ليذه تحدث كقد    
 األخيرة الفترة ففي. االجتماعي التكاصؿ كسائؿ طريؽ عف أك المباشر التحديث طريؽ عف سكاء

 الجنسيف لكبل الشباب فئة مف خصكباأل االجتماعي التكاصؿ بمكاقع        ن اىتماما   المجتمعات شيدت
 عمى كالتعرؼ كالحديث األفكار كتبادؿ خبلليا مف كبالتكاصؿ بيا الشباب اىتماـ زاد ،حيث

 .1 كقيميـ ثقافتيـ عمى االنفتاح أك األخرل الشعكب

شبكات  عمى استخداـ طمبة الثانكية العامة السيماك الشباب  إقباؿكعمى الرغـ مف  
، ال زالت مكانيات المحافظة عمييا   ا  الثقافي ك المختمفة عمى البناء  اأثيراتي، كتالتكاصؿ االجتماعي

عمى القيـ الثقافية في كاإلشباعات المتحققة  استخدامات شبكات التكاصؿ االجتماعي  دراسة
ا في ممجتمعنا  عمى العبلقات االجتماعية لدل فئة مف أكثر  اتأثيرى دل             ن      محدكدة، كخصكص 

ي مجتمعنا الفمسطيني، في ضكء ؛ لذلؾ ظيرت ضركرة دراستو فا  ن    ام ا ليالفئات االجتماعية استخد
التكاصؿ  الثانكية العامة لشبكات طمبة ستخداماتعرضت الذلؾ جاءت ىذه الدراسة التي ت

 االستخدامات ىذه طبيعة معرفة أجؿ مف ؛عمى القيـ الثقافيةفي المحافظة االجتماعي كأثرىا 
 ،ستخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعيالع طمبة الثانكية العامة كدكاف المتحققة منيا، كاإلشباعات

 .مضمكنيا في الثقة كمدل 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           

   الشباب كقيـ االجتماعي التكاصؿ مكاقع إبراىيـ، (1)



 

 
 
 
 
 
 

 

 الولالفصل 

 االجراءات المنيجية لمدراسة
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                 الدراسات السابقة  ً       أواًل: أىم 
                              شبكات التكاصؿ االجتماعي كالقيـ         لمكضكع       تطرقت      التي         السابقة          الدارسات    مف        العديد      ىناؾ

                                                                   الصدد قامػت الباحثػة بتصػنيؼ الدراسػات السػابقة الػى محػكريف أساسػيف، ىمػا:      ىذا     كفي        قافية،   الث
                                                                                 محػكر الدراسػات التػػي تتعمػؽ باسػػتخداـ الشػباب لشػػبكات التكاصػؿ االجتمػػاعي، كمحػكر الدراسػػات 

                                                                         التي تتعمؽ بالقيـ الثقافية، كتـ ترتيب الدراسات مف األحدث لؤلقدـ كىي كاآلتي:

                       شبكات التواصل االجتماعي  و        الشباب             اسات تتناول                 المحور الول: در 
                                                                          دراســة بعنــوان: "اعتمــاد طمبــة الجامعــات الفمســطينية عمــى شــبكات التواصــل االجتمــاعي  - 1

  ( 1 )   م".2014                                    أثناء العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام 

                                                                           تيػػدؼ الدراسػػة إلػػى رصػػد مػػدل اعتمػػاد طمبػػة الجامعػػات الفمسػػطينية عمػػى شػػبكات التكاصػػؿ   
                              ـ، كأسػػباب ىػذا االعتمػاد كأىدافػػو 2014                                    أثنػػاء العػدكاف اإلسػرائيمي عمػػى غػزة عػاـ     فػي          االجتمػاعي

        استخدمت                                        ، كتنتمي الدراسة إلى البحكث الكصفية، ك                                           كدكافعو، كالتأثيرات الناتجة عف ىذا االعتماد
                   ، كتػػـ جمػػع البيانػػات                                               كفػػي إطػػاره تػػـ تكظيػػؼ أسػػمكب مسػػح جميػػكر كسػػائؿ اإلعػػبلـ  ،           مػػنيج المسػػح

                                                     ، كاعتمػػدت الدراسػػة عمػػى نظريػػة االعتمػػاد عمػػى كسػػائؿ اإلعػػبلـ،        الستقصػػاء       صػػحيفة ا          باسػػتخداـ
    عمػى                                                                           يتككف مجتمع الدراسة مف جميػع طمبػة الجامعػات فػي قطػاع غػزة؛ حيػث اقتصػرت الدراسػة   ك 

      أجريػت   ك                                                ة )جامعة األقصى، الجامعػة اإلسػبلمية، جامعػة األزىػر(،                           طمبة الجامعات الثبلث الرئيس
                                                   ( مبحػػػكث مػػػف طمبػػػة الجامعػػػات الػػػثبلث، تػػػـ اختيػػػارىـ بطريقػػػة 400 ن  ان ) يػػػ                     الدراسػػػة عمػػػى عينػػػة قكام

               عشكائية طبقية.

       أىميا:  ،      نتائج      د مف                    تكصمت الدراسة إلى عد  ك 

            ف فػػي متابعػػة   ك                                                        شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي المصػػادر التػػي يعتمػػد عمييػػا المبحكثػػ   ت     تصػػدر  -   أ
   ـ.2014                                   حداث العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ  أ

          المعمكمػػات               ف لمحصػػكؿ عمػػى  ك                        لتػػي اعتمػػد عمييػػا المبحكثػػ                            أىػػـ شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي ا -   ب
               تػػكيتر، ثػػـ جكجػػؿ                   ـ الفػػيس بػػكؾ، تػػبله2014                                    أثنػػاء العػػدكاف اإلسػػرائيمي عمػػى غػػزة عػػاـ    فػػي 
     بمس.

                                                           

أثناء العدكاف اإلسرائيمي عمى  ؿ االجتماعيخاطر، اعتماد طمبة الجامعات الفمسطينية عمى شبكات التكاص (1)
 ـ.2014غزة عاـ 
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                                                                            جػػػػاءت التػػػػأثيرات الكجدانيػػػػة فػػػػي مقدمػػػػة التػػػػأثيرات الناتجػػػػة عػػػػف اعتمػػػػاد طمبػػػػة الجامعػػػػػات  -   ت
                           دكاف اإلسػػرائيمي عمػػى غػػزة عػػاـ          أثنػػاء العػػ    فػػي                                       الفمسػػطينية عمػػى شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي

  .                                ن                   ـ، ثـ التأثيرات المعرفية، كأخيران التأثيرات السمككية2014

                                                             استخدام مواقع الشـبكات االجتماعيـة وعالقتـو بالمشـاركة السياسـية فـي  "   :      بعنوان       دراسة - 2
 (1 )  ".2014                           االنتخابات الرئاسية المصرية 

 

                         لمكاقػع الشػبكات االجتماعيػة                          استخدامات الشباب الجامعي      عمى      تعرؼ  ال    إلى          الدراسة      تيدؼ  
   .ـ 2014                                                                          عمػػى شػػبكة اإلنترنػػت، كعبلقتػػو بالمشػػاركة السياسػػية فػػي االنتخابػػات الرئاسػػية المصػػرية 

  ،                                              ح اإلعبلمػػػي باسػػػػتخداـ أسػػػمكب مسػػػػح جميػػػكر كسػػػػائؿ االعػػػػبلـ                          اسػػػتعاف الباحثػػػػاف بمػػػنيج المسػػػػ
             ة االسػػػتخدامات         عمػػػى نظريػػػ                                ن أداة لجمػػػع بيانػػػات الدراسػػػة، بنػػػاءن           ة بكصػػػفيا  ان         عمػػػى االسػػػتب   ا      كاعتمػػػد

         الدراسػػة      عينػػة                                                          كتكػػكف مجتمػػع الدراسػػة مػػف الشػػباب الجػػامعي المصػػرم، كتػػـ اختيػػار   ،      شػػباعات   كاإل
                                             المصرم بأسمكب العينة العشكائية غير المنتظمة.         الجامعي        الشباب    مف       مفردة  ( 400 )    مف

       أىميا:   ،     نتائج  ال      د مف                    تكصمت الدراسة إلى عد  ك 

    فػػػػي           كالمشػػػػاركة          لممتابعػػػػة     كػػػػاف           االجتماعيػػػػة         الشػػػػبكات        لمكاقػػػػع        الشػػػػباب           اسػػػػتخدامات      أبػػػػرز   ف إ -   أ
  .2014         المصرية          الرئاسية           االنتخابات       أحداث

         العمميػػػة         كمتابعػػػة           السياسػػػية،          اإلشػػػباعات      كانػػػت        الشػػػباب     لػػػدل       تحققػػػت      التػػػي          اإلشػػػباعات     أىػػػـ -   ب
        نقاشات.    مف       حكليا     دار     كما            االنتخابية،

    فػي           االجتماعيػة      بكات   الشػ       مكاقػع      لػدكر        الشػباب       تقيػيـ     بيف         ن إحصائيان       دالة          ارتباطية      عبلقة      تكجد -   ت
         المكاقع.     تمؾ         استخداـ    مف       لدييـ          المتحققة           كاإلشباعات           الرئاسية،           االنتخابات

                                                             "اسـتخدامات طمبـة الجامعـات الفمسـطينية لشـبكات التواصـل واالشـباعات    :            دراسة بعنـوان - 3
    (2 ) .                        المتحققة، دراسة ميدانية"

                  ية لشػبكات التكاصػؿ                                 اسػتخدامات طمبػة الجامعػات الفمسػطين     عمػى      تعػرؼ  ال                يدؼ الدراسة إلػى  ت
     فػركض      إلػى                                                     المتحققة، كدكافع استخداميا، كاستندت فػي أساسػيا النظػرم            كاإلشباعات         االجتماعي 

     مسػػػػح             مػػػػف خػػػبلؿ أسػػػػمكب                           اعتمػػػػدت الدراسػػػػة مػػػنيج المسػػػػح              كاإلشػػػباعات، ك                  نظريػػػة االسػػػػتخدامات 

                                                           

مرعي، استخداـ مكاقع الشبكات االجتماعية كعبلقتو بالمشاركة السياسية في االنتخابات الرئاسية ( شتمة، ك (1
 ـ: دراسة ميدانية عمى عينة مف الشباب الجامعي المصرم. 2014المصرية 

 ات الفمسطينية لشبكات التكاصؿ كاالشباعات المتحققة: دراسة ميدانية. ( أبك صبلح، استخدامات طمبة الجامع(2
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     معػػػات                                                     يتمثػػػؿ مجتمػػػع الدراسػػػة مػػػف جميػػػع الطمبػػػة الجػػػامعييف فػػػي الجا    ، ك                   جميػػػكر كسػػػائؿ اإلعػػػبلـ"
                                                        ة الثبلث بمحافظات غزة كىي: الجامعػة اإلسػبلمية، جامعػة األقصػى،                           الفمسطينية النظامية الرئيس

                  ( مفػػػردة، كاسػػػتخدمت 400                                        اختػػػار الباحػػػث عينػػػة طبقيػػػة عشػػػكائية قكاميػػػا )       ، كلقػػػد            جامعػػػة األزىػػػر
                                            صحيفة االستقصاء لجمع المعمكمات مف المبحكثيف.

  :     أىميا   ،     نتائج  ال      د مف                    تكصمت الدراسة إلى عد  ك 

                                                                    د عبلقػػػػة ارتباطيػػػػة ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف درجػػػػة االسػػػػتفادة مػػػػف شػػػػبكات التكاصػػػػؿ    تكجػػػػ -   أ
                                                                                      االجتماعي كبيف درجة الثقة، فكمما زادت ثقتو بالكسيمة كانت درجة الفائدة لديو كبيرة منيا.

                                                                         ال تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية فػػػػي تقػػػػديرات اسػػػػتخداـ طمبػػػػة الجامعػػػػات الفمسػػػػطينية  -   ب
                                                  ي حسػػب متغيػػر التخصػػص العممػػي كالبرنػػامج الدراسػػي كمكػػاف                       لشػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاع

                                                               السكف، بينما تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية حسب متغير نكع الجامعة.

           ن          سػاعات يكميػان، كمػا يثػؽ    3                                                     يستخدـ المبحكثكف شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي لمػدة تزيػد عػف  -   ت
  .                                                               طمبة الجامعات الفمسطينية بدرجة متكسطة في شبكات التكاصؿ االجتماعي

          بالقضايا           الفمسطيني        الشباب       توعية    في          االجتماعي         التواصل       شبكات      "دور        بعنوان:        دراسة - 4
    (1 )        الوطنية.

                                           دكر شػػػبكات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي فػػػي تكعيػػػة الشػػػباب      عمػػػى      تعػػػرؼ  ال                 ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى   
         ، كتنتمػػي                                                                             الفمسػػطيني بقضػػاياه الكطنيػػة، كأىػػـ القضػػايا التػػي تتناكليػػا شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي

                      باسػػػػتخداـ أسػػػػمكبي تحميػػػػؿ                             اعتمػػػػد الباحػػػػث المػػػػنيج المسػػػػحي                            الدراسػػػػة لمدراسػػػػات الكصػػػػفية، ك     ىػػػػذه 
    مػػف          البيانػػات      لجمػػع   ة  ان     االسػػتب  ك          المضػػمكف       تحميػػؿ         اسػػتمارة         اسػػتخداـ       ، كتػػـ                      المحتػػكل كالمسػػح بالعينػػة

                                                                           اقتصر مجتمع الدراسة التحميمية عمػى شػبكة الفػيس بػكؾ، كمجتمػع الدراسػة الميدانيػة              المبحكثيف، ك 
                              اشػػتممت عينػػة الدراسػػة التحميميػػة   ،       ن ( عامػػان 35-18                                 باب الفمسػػطيني ضػػمف الفئػػة العمريػػة )       عمػػى الشػػ

                                                                                 عمػى شػبكتي غػزة اآلف، كقػدس اإلخباريػة، كطبقػت الدراسػة الميدانيػة عمػى عينػة عشػكائية بسػػيطة 
       ن                                   ( شابان مف مستخدمي شبكات التكاصؿ االجتماعي.426        قكاميا )

  :     أىميا          النتائج،        عدد مف     إلى         الدراسة        كتكصمت

                                                           

( سكيؾ، دكر شبكات التكاصؿ االجتماعي في تكعية الشباب الفمسطيني بالقضايا الكطنية: دراسة تحميمية (1
 كميدانية. 
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  ف   ك                                                                          حصمت شبكة الفػيس بػكؾ عمػى المرتبػة األكلػى كػأكثر الشػبكات التػي يسػتخدميا المبحكثػ -   أ
                              % تبلىػا بفػارؽ كبيػر تػكيتر بنسػبة 93.3                                                لمتكعية بالقضايا الكطنية الفمسطينية، كذلػؾ بنسػبة 

49.6.%   

                                                                      تكجػػػػػد فػػػػػركؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية فػػػػػي اسػػػػػتخداـ الشػػػػػباب الفمسػػػػػطيني لشػػػػػبكات التكاصػػػػػؿ  -   ب
              لمتغير العمر.   ل                                           ؾ، كتكيتر( في التكعية بالقضايا الكطنية تعز                  االجتماعي )فيس بك 

                                                                   كالعقبات التي تكاجو المبحكثيف في استخداميـ لشبكات التكاصؿ االجتماعي      كبلت        أىـ المش -   ت
        %، تبلىػػا 74.6                              انقطػػاع التيػػار الكيربػػائي بنسػػبة           تمثمػػت فػػي                             فػػي التكعيػػة بالقضػػايا الكطنيػػة، 

   %.58.9            تماعي بنسبة                                    عدـ الثقة بمضاميف شبكات التكاصؿ االج

                                                            دور الشـبكات االجتماعيـة فـي تعزيـز المشـاركة السياسـية لـدى الشـباب  "   :      بعنـوان       دراسة - 5
 (1 )  ".         الفمسطيني

 

                                                     الكشػػػػػؼ عػػػػػف مػػػػػدل اسػػػػػتخداـ الشػػػػػباب الفمسػػػػػطيني لمكاقػػػػػع الشػػػػػبكات      إلػػػػػى         الدراسػػػػػة      ىػػػػػدفت
   يػػػػز                                                                           االجتماعيػػػػة كمعرفػػػػة مػػػػدل إدراؾ الشػػػػباب ككعػػػػييـ السػػػػتخداـ الشػػػػبكات االجتماعيػػػػة فػػػػي تعز 

       بأسػػمكب         المسػػح،     مػػنيج                                             كتنتمػػي ىػػذه الدراسػػة لمبحػػكث الكصػػفية، كاسػػتخدمت                    المشػػاركة السياسػػية، 
     تمثػؿ       ، كقػد                   أداة لجمع البيانػات       بكصفيا                        استخدـ الباحث االستبانة   ك                         مسح جميكر كسائؿ اإلعبلـ،

                          تـ تطبيؽ الدراسػة عمػى عينػة     ، ك                                                       مجتمع الدراسة في المجتمع الفمسطيني في محافظات قطاع غزة
                                                          ( مفػػػردة مػػػف الشػػػباب المسػػػتخدـ لمكاقػػػع الشػػػبكات االجتماعيػػػة الػػػذيف 462                   ر احتماليػػػة قكاميػػػا )  غيػػػ

       ن ( عامان.35  –  18                               يقعكف في الفئة العمرية ما بيف )

       أىميا:   ،     نتائج  ال      د مف                    تكصمت الدراسة إلى عد  ك 

   ن ان      مصػػػػدر        بكصػػػػفيا                                              % مػػػػف المبحػػػػكثيف يعتمػػػػدكف عمػػػػى الشػػػػبكات االجتماعيػػػػة 94.6       ف نسػػػػبة  إ -   أ
      اسية.              لممعمكمات السي

         فػػػي تنميػػػة       أسػػػيمت                     ف الشػػػبكات االجتماعيػػػة  أ بػػػ                      مػػػف المبحػػػكثيف يعتقػػػدكف  % 87.4       ف نسػػػبة  إ -   ب
                                                                          مشاركتيـ نحك القضايا السياسية، كأف نسبة الثقة بيذه المعمكمات جاءت متكسطة.

                                             ن                                 ف الفيسػػبكؾ مػػف أكثػػر الشػػبكات االجتماعيػػة اسػػتخدامان مػػف قبػػؿ المبحػػكثيف، كأف المبحػػكثيف  إ -   ت
        خبارية.                     ف المكاد السياسية كاإل                       يتابعكنو بكثافة كيفضمك 

 

                                                           

 دراسة ميدانية.  ( المصرم، دكر الشبكات االجتماعية في تعزيز المشاركة السياسية لدل الشباب الفمسطيني:(1



8 

                                                                "شبكة التواصل االجتماعي وآثارىا عمى المن الفكـري لـدى طمبـة التعمـيم    :            دراسة بعنوان - 6
 (1 )  ".                      الجامعي بمممكة البحرين

 

                 التكاصػػػػؿ االجتمػػػػاعي     ات   شػػػػبك         انعكاسػػػػات           مقكمػػػػات ك          تعػػػػرؼ عمػػػػى  ال     إلػػػػى              ىػػػػدفت الدراسػػػػة
                    ، كتنػدرج الدراسػة فػي      ييـ                 مػى األمػف الفكػرم لػد ع        كأثرىػا         الجامعي،               طمبة التعميـ                 كاستخداماتيا لدل 

       مػػف خػػبلؿ         المسػػحي                       اسػػتخدـ الباحثػػاف المػػنيج                       لتحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة                       إطػػار البحػػكث الكصػػفية، ك 
           تكػػػكف مجتمػػػع     ، ك             جمػػػع البيانػػػات      أداة ل كػػػ         االسػػػتبانة     عمػػػى    ا        ، كاعتمػػػد                     مسػػػح جميػػػكر كسػػػائؿ االعػػػبلـ

                             طبقػػت الدراسػػة عمػػى عينػػة قكاميػػا   ك    ،                                                    الدراسػػة مػػف جميػػع طمبػػة الجامعػػة الخميجيػػة بمممكػػة البحػػريف
                                                  ( طالب كطالبة في الجامعة الخميجية بمممكة البحريف.104 )

  :     أىميا   ،       النتائج       عدد مف                   تكصمت الدراسة إلى   ك 

                                                                  شػػػبكات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي عمػػػى األمػػػف الفكػػػرم لػػػدل الطمبػػػة بصػػػفة عامػػػة بدرجػػػة       أثػػػرت -   أ
  .        متكسطة

                             بات الذككر كاإلناث فػي التعمػيـ                                               عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط استجا -   ب
              لمتغير الجنس.   ل                                            الجامعي بمممكة البحريف عمى األمف الفكرم. تعز 

                                                                           عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط استجابات الذككر كاإلناث فػي التعمػيـ  -   ت
                لمتغير الجنسية.   ل                                           الجامعي بمممكة البحريف عمى األمف الفكرم تعز 

            عمـى الطفـال          االجتمـاعي         التواصـل        لشـبكات           والثقافيـة      اعيـة     االجتم                      دراسة بعنوان: "اآلثار - 7
 (2 )       الردن".    في          المراىقة    سن    في

 

          االجتمػػاعي         التكاصػػؿ        لشػبكات           كالثقافيػػة           االجتماعيػة       اآلثػػار    عػف       الكشػػؼ     إلػى         الدراسػػة      ىػدفت  
         ي ٌ                                             األردف، كتيعٌد الدراسة مف الدراسات الكصػفية، كاتبعػت المػنيج     في          المراىقة    سف    في        األطفاؿ     عمى

                                             اسػػػػتخدـ الباحثػػػػاف االسػػػػتبانة أداة لمدراسػػػػة لتحقيػػػػؽ   ك   ،        بالعينػػػػة    مسػػػػح   ال              كاعتمػػػػدا أسػػػػمكب         المسػػػػحي
       لػػدييـ       الػػذيف  ( 18-15 )        العمريػػة        الفئػػة    فػػي        األطفػػاؿ      جميػػع    مػػف         الدراسػػة       مجتمػػع                   أىػػدافيا، كقػػد تكػػكف

    مػف         الدراسػة      عينػة                    األردف فػي حػيف تككنػت    في                  التكاصؿ االجتماعي       شبكات      إحدل     عمى        حسابات
           ممػػػف لػػػدييـ            العشػػػكائية،          اإلحصػػػائية         العينػػػات      حسػػػاب       جػػػداكؿ                   اختيػػػارىـ باسػػػتخداـ    تػػػـ      ن فػػػردان   ( 276 )

                                                           

الباز، شبكة التكاصؿ االجتماعي كآثارىا عمى األمف الفكرم لدل طمبة التعميـ الجامعي بمممكة ( أبك خطكة، ك (1
 البحريف. 

( الزبكف، كأبك صعيميؾ، اآلثار االجتماعية كالثقافية لشبكات التكاصؿ االجتماعي عمى األطفاؿ في سف (2
 المراىقة في األردف. 
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قصػػػديا    تػػػـ   ، (Facebook )      شػػػبكة     عمػػػى      أكثػػػر    أك     ه سػػػابه  ح         بتكزيػػػع           الػػػثمج، أم     كػػػرة        بطريقػػػة           ن     اختيػػػارىـ ن
    أف            كالطمػب منػػو        كتركنػي   اإلل         التكاصػؿ        بمكاقػع                 كيككنػكف منخػرطيف            أحػد األشػخاص     عمػى          االسػتبانة

      بمثػػؿ          كمنخػػرطيف    يا   نفسػػ           االىتمامػػات              يعػػرفيـ لػػدييـ       أشػػخاص    أك   ر خػػ آ     شػػخص     إلػػى          بإرشػػادنا      يقػػكـ
         المكاقع.     ىذه

       أىميا:   ،     نتائج  ال      د مف                    تكصمت الدراسة إلى عد  ك 

    فػي        األطفاؿ     عمى          االجتماعي         التكاصؿ        لشبكات          اإليجابية           كالثقافية           االجتماعية       اآلثار      أبرز   ف إ -   أ
       أخبػػار     آخػػر        متابعػػة     خػػبلؿ    مػػف           االجتماعيػػة         العبلقػػات       تكسػػيع       نظػػرىـ         مػػف كجيػػة          المراىقػػة    سػػف

         األصػػدقاء     عػػدد        كزيػػادة          القائمػػة،          الصػػداقات        كتكثيػػؽ                   كمجػػاممتيـ، كتعزيػػز        الشػػبكة     عمػػى        اآلخػػريف
  .  يا   نفس           االىتمامات    في         يشترككف       الذيف

        متابعػػػة     خػػػبلؿ    مػػػف       الكقػػػت       إىػػػدار                            كالثقافيػػػة السػػػمبية تمثمػػػت فػػػي           االجتماعيػػػة       اآلثػػػار      أبػػػرز   ف إ -   ب
    مػػف       أفػػراد        كتعػػارؼ          التكاصػػؿ،       شػػبكات     عمػػى       طكيمػػة        لسػػاعات       مفيػػدة     غيػػر        كألعػػاب         مكضػػكعات

          االجتماعي         التكاصؿ       شبكات     عمى         كاإلدماف       معيـ،      عبلقة       إقامة        الكبار      يرفض      اآلخر       الجنس
  .     طكيمة                 لمتابعتيا ألكقات        الممحة         بالرغبة         كالشعكر

       اإلنػػاث     لػػدل      تكػػكف          االجتمػػاعي         التكاصػػؿ        لشػػبكات          اإليجابيػػة           كالثقافيػػة           االجتماعيػػة       اآلثػػار   ف إ -   ت
         التكاصػػؿ        لشػػبكات         السػػمبية           كالثقافيػػة           االجتماعيػػة       اآلثػػار      تكػػكف            ككر، بينمػػا   الػػذ     لػػدل      منيػػا      أكبػػر

   .       أنفسيـ            لتقديراتيـ      ن كفقان         اإلناث،    مف      أكبر        الذككر     لدل          االجتماعي

 

ــة  "   :            دراســة بعنــوان - 8 ــرأي العــام لــدى طمب                                                          دور شــبكات التواصــل االجتمــاعي فــي تشــكيل ال
 (1 )  ".                الجامعات الردنية

 

                                              مػػدل انتشػػار شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي الرقميػػة بػػيف      عمػػى      تعػػرؼ  ال                 ىػػدفت الدراسػػة إلػػى   
                                                                                    طمبة الجامعات األردنية، كمعدالت استخداميا، كالكشؼ عف مدل ثقػة الطمبػة بمػا تنشػره أك تبثػو 

                 ، كتنتمػػػي الدراسػػػػة                                                            شػػػبكات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي الرقميػػػػة مػػػف أخبػػػار كمعمكمػػػات كصػػػػكر كأفػػػبلـ
                                بأسػمكب مسػح جميػكر كسػائؿ اإلعػبلـ ،     سحي،    الم       المنيج                                    لمدراسات الكصفية، كاستخدـ الباحثاف 

                                                   تككف مجتمع الدراسة مف طمبة الجامعػات األردنيػة اآلتيػة:   ك                            االستبانة لمسح آراء الطمبة،        كصمما
                                                                                جامعة اليرمكؾ، جامعة مؤتة، جامعة البمقاء، جامعة آؿ البيت، جامعة الطفيمة، كجامعة )

                                                           

 ي كالطاىات، دكر شبكات التكاصؿ االجتماعي في تشكيؿ الرأم العاـ لدل طمبة الجامعات األردنية.( الدبيس(1
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                                بػػػة تػػػـ اختيػػػارىـ باسػػػتخداـ التكزيػػػع          طالػػػب كطال     333                          اختػػػار الباحثػػػاف عينػػػة عػػػددىا   ك   ،  (      البتػػرا
                                          المتساكم مف كؿ جامعة مف الجامعات السابقة.

       أىميا:   ،     نتائج  ال      د مف                    تكصمت الدراسة إلى عد  ك 

                                                            %( مف طمبة الجامعات األردنية يسػتخدمكف اإلنترنػت، كقػد احتػؿ مكقػع   79              ف نسبة عالية ) إ -   أ
                    ة، كيكتيػكب بالمرتبػة      لثانيػ                            % يميو مكقع تكيتر بالمرتبػة ا  33                              الفيس بكؾ المرتبة األكلى بنسبة 

  .       الثالثة

                                                                         ف شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي أصػػبحت تشػػكؿ بالنسػػبة لطمبػػة الجامعػػات األردنيػػة مصػػدرا  إ -   ب
                                                                            مف مصادر الحصكؿ عمى األخبار كالمعمكمات ينافس كسائؿ االتصػاؿ التقميديػة كالصػحافة 

           اإللكتركنية

                   ة الجامعػػات األردنيػػة                               يمت فػػي تشػػكيؿ آراء كاتجاىػػات طمبػػ  أسػػ                       شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي  -   ت
                                                                            مف خبلؿ حثيـ عمى التظاىر أك االعتصاـ، كىك ما يمثؿ دكر التحفيز لمتعبير عف مظيػر 

  .                    مف مظاىر الرأم العاـ

                                                        دور مواقـع التواصـل االجتمـاعي فـي حـل المشـكالت التـي تواجـو طـالب  "   :      بعنـوان     اسة   در  - 9
    (1 )  ".                                التربية العممية واتجاىاتيم نحوىا

                                                    عمػػى المشػػكبلت التػػي تكاجػػو طػػبلب التربيػػة العمميػػة ، كتعػػػرؼ       تعػػرؼ  ال    إلػػى         الدراسػػة       تيػػدؼ
      أكلئػؾ                                     ( فػػي حػػػؿ المشػػػكبلت التػػػي تكاجػػػو Facebook                                          دكر مكقػػع التكاصػػؿ االجتمػػػاعي فيسػػػبكؾ )

                       بأسمكب مسح المحتػكل،         المسح                                                 كتعد الدراسة مف الدراسات الكصفية، كاستخدمت منيج  ،      الطبلب
                                                                       بلب التربيػػػة العمميػػػة بكميػػػة التربيػػػة بجامعػػػة أـ القػػػرل كالبػػػال  عػػػددىـ                      أجريػػت الدراسػػة عمػػػى طػػػ  ك 
   (، Facebook                      حسػػػاب عمػػػى مكقػػػع فيسػػػبكؾ ) ن                               ان بالحصػػػر الشػػػامؿ، كاسػػػتخدـ الباحػػػث       ( طالبػػػ163 )
                 ، أدكات لمدراسة.        االستبانة  ك                        استمارة تحميؿ المحتكل،   ك 

       أىميا:   ،     نتائج  ال      د مف                    تكصمت الدراسة إلى عد  ك 

                                                 بدرجػػػة كبيػػػرة فػػػي حػػػؿ المشػػػكبلت التػػػي كاجيػػػت طػػػبلب         ( أسػػيـFacebook )           ف الفيسػػبكؾ  إ -   أ
                     التربيػػة العمميػػة.     مدة        أثنػػاء     في                    التربيػة العمميػػة

                                                           

( الزىراني، دكر مكاقع التكاصؿ االجتماعي في حؿ المشكبلت التي تكاجو طبلب التربية العممية كاتجاىاتيـ (1
 نحكىا.
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                                                                    يجابيػػػػػػة لػػػػػػدل مجتمػػػػػع الدراسػػػػػػة نحػػػػػػك اسػػػػػػتخداـ الفيسػػػػػبكؾ فػػػػػػي حػػػػػػؿ  إ                  ف ىنػػػػػاؾ اتجاىػػػػػػات  إ -   ب
     ػػة.                                               المشػػكبلت التػػي كاجيػػت طػػبلب التربيػػة العممي

                                                                                        عػػػػدـ كجػػػػكد فػػػػركؽ دالػػػػة إحصػػػػائيا بػػػػيف متكسػػػػطات اسػػػػتجابات مجتمػػػػع الدراسػػة حػػكؿ دكر  -   ت
                               ( فػػي حػػؿ المشػػكبلت التػػي تكاجػػو طػػبلب Facebook                              مكقػػع التكاصػػؿ االجتمػػاعي فيسػػبكؾ )

                  ي                                     التربية العممية تيعػزل إلػى التخصػص كالمعػدؿ التراكمػي.     مدة                       التربية العممية أثناء

                                                                  وان: "دور شبكات التواصل االجتماعي في تنمية مشـاركة الشـباب الفمسـطيني          دراسة بعن -  01
 (1 ) .                     في القضايا المجتمعية"

 

                                       طبيعػػػػػة الػػػػػدكر الػػػػػذم تقػػػػػكـ بػػػػػو شػػػػػبكات التكاصػػػػػؿ      عمػػػػػى                           ىػػػػػدفت ىػػػػػذه الدراسػػػػػة إلػػػػػى تعػػػػػرؼ
                 كتعػد مػف الدراسػات             المجتمعيػة،                                                         االجتماعي، في تحفيز الشباب الفمسطيني لممشاركة في القضػايا

                      تكػػكف مجتمػػع الدراسػػة مػػف    ،       بالعينػػة    مسػػح   ال       بأسػػمكب    ي          مػػنيج المسػػح        الباحػػث        اسػػتخدـ          الكصػػفية،
                   عمػى عينػػة حصصػية غيػػر               أجريػت الدراسػػة         ن  ( عامػان،   33-  83                              جميػع الشػباب الفمسػػطيني مػا بػػيف )

                          معتمػػدا عمػػى االسػػتبانة كػػأداة    ، ا     مبحكثػػ   (   033 )                  كالتػػي يبمػػ  قكاميػػا               الػػذككر كاإلنػػاث     مػػف          احتماليػػة
  .             لجمع البيانات

        أىميا:   ،     نتائج  ال      د مف              الدراسة إلى عد      تكصمت   ك 
    عمػى             يسػتخدمكنيا   مػف     نسػبة     جػاءت   إذ           االجتماعيػة،        الشػبكات         يسػتخدمكف          المبحػكثيف     جميػع  ف إ -   أ

              المجتمعيػة عمػى        القضػايا        يتػابعكف          المبحػكثيف   أف    كمػا   %،   367      بنسػبة            ن %، كأحيانان     7.68     دائـ     نحك

  %    7363     بمغت        كبيرة      بنسبة         االجتماعي        التكاصؿ      شبكات

      تبلىػا   ،      ن كتفػاعبلن   ن ان        اسػتخدام         االجتمػاعي        التكاصػؿ      شػبكات     أكثػر       بػكؾ مػف   يس        شػبكة الفػ  ف إ -   ب
        المصػغر         التػدكيف       يتبعيػا     بمػس،     جكجػؿ   ثػـ             ثػـ اليكتيػكب،             كالماسػنجرات،   بػي               المحادثػات سػكام

         الفميكر.      الصكر     مكقع      ن كأخيرنا          المدكنات،   ثـ           المنتديات،      يمييا       تكيتر،    مثؿ
   إذ         اإلنترنػت،         عمػى شػبكة         االجتمػاعي   صػؿ     التكا       لشػبكات          المبحػكثيف        اسػتخداـ      متكسػط       ارتفػاع -   ت

       سػاعتيف   مػف                 التكاصػؿ االجتمػاعي      شػبكات         يسػتخدمكف          المبحػكثيف      %، مف    3363     نسبة     جاءت

          اسػتخداميـ      يمييػا   %،    .3.6      بنسػبة        سػاعتيف   مػف    أقؿ    إلى     ساعة   مف           يستخدمكنيا   مف   ثـ       فأكثر،

   %.   .06      بنسبة     ساعة   مف    ألقؿ

 

                                                           

 ب الفمسطيني في القضايا المجتمعية. ( حمكدة، دكر شبكات التكاصؿ االجتماعي في تنمية مشاركة الشبا(1
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                              ني لشــبكات التواصــل االجتمــاعي مــن                             دوافــع اســتخدام الشــباب الفمســطي "   :            دراســة بعنــوان -  00
 (1 )   ".                                               وجية نظر طمبة الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة

 

                                              دكافػػػػع اسػػػتخداـ الشػػػػباب الفمسػػػطيني لشػػػػبكات التكاصػػػػؿ      عمػػػى      تعػػػػرؼ  ال                 ىػػػدفت الدراسػػػػة إلػػػى 
                            ، كتعد مف الدراسات الكصفية،                                                        االجتماعي مف كجية نظر طمبة الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة

             اعتمػد الباحػث     ، ك                           مػف خػبلؿ أسػمكب المسػح بالعينػة                         فػي دراسػتو المػنيج المسػحي               استخدـ الباحػث  ك 
                             جميػػع طػػبلب الجامعػػات الفمسػػطينية                        كتكػػكف مجتمػػع الدراسػػة مػػف               أداة لمدراسػػة،        بكصػػفيا          االسػػتبانة 
                                   كطالبة تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية.   ن ان       ( طالب   388                   بمغت عينة الدراسة )         ، في حيف          بقطاع غزة

  :     أىميا   ،       النتائج       دد مف ع                   تكصمت الدراسة إلى  ك 

                                                                                 الػػدكافع األكاديميػػة كانػػت السػػبب الػػرئيس كراء اسػػتخداـ الشػػباب الفمسػػطيني الجػػامعي لشػػبكات  -   أ
                                                                                التكاصؿ االجتماعي حيث حصمت عمى المرتبة األكلى، يمييا الدكافع النفسية االجتماعيػة فػي 

               ع االقتصػػادية فػػػي  ف                                                                     المرتبػػة الثانيػػة، كحمػػػت الػػدكافع السياسػػية فػػػي المرتبػػة الثالثػػة، كحمػػػت الػػدكا
  .              المرتبة األخيرة

   مػػػف                                                                     كجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػػائية فػػي دكافػػع اسػػتخداـ الشػػػباب الفمسػػطيني الجػػامعي  ت  ال  -   ب
                                                 كاديميػػة، االقتصػػادية( لشػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي تعػػزل              االجتماعيػػة، األ   ،        )النفسػػية        الناحيػػة 

     ككر.                                                              لمتغير الجنس، ما عدا )الدكافع السياسية( فكانت الفركؽ لصالح الذ

                                                                    كجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػائية فػػػػػي دكافػػػػع اسػػػػتخداـ الشػػػػػباب الفمسػػػػطيني الجػػػػػامعي  ت  ال  -   ت
                                                          ن                   كاديمية، السياسػية، االقتصػادية( لشػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي تبعػان لمتغيػر الجامعػة مػا    )األ

                                                                           عػػػدا )الػػػدكافع النفسػػػية االجتماعيػػػة(. حيػػػث كجػػػدت فػػػركؽ ذات داللػػػة احصػػػائية فػػػي الػػػدكافع 
                                                          ة السػػتخداـ شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي بػػيف طمبػػة الجامعػػة اإلسػػبلمية                 النفسػػية االجتماعيػػ

                                              كطمبة جامعة األزىر لصالح طمبة الجامعة اإلسبلمية.

 

 

 

                                                           

( جمعة، دكافع استخداـ الشباب الفمسطيني لشبكات التكاصؿ االجتماعي مف كجية نظر طمبة الجامعات (1
 الفمسطينية بمحافظات غزة:.
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                                                                        دراســـة بعنـــوان: "اســـتخدامات طمبـــة الجامعـــات لشـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي: المواقـــع  -  02
عادة النظر في نظرية االستخدامات وا  (1 )        شباعات". إل                                            المفضمة وا 

 

                                             اسػػتخدامات شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي مػػف قبػػؿ طمبػػة      عمػػى      تعػػرؼ  ال      ة إلػػى       الدراسػػ     ىػػدفت 
   ي          مػػػنيج المسػػػح  ال               اسػػػتخدـ الباحػػػث                      ٌ                               الجامعػػات االمريكيػػػة، كتعػػػٌد الدراسػػػة مػػػف الدراسػػات الكصػػػفية، 

                                              لجمع بيانات المبحكثيف، كتمثؿ مجتمع الدراسة مف    ة  ان               ، كاعتمدت االستب       جميكر  ال     مسح       بأسمكب 
                                                         التػػي تقػػع فػػي الغػػرب األكسػػط مػػف الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة، كتػػـ                           الجامعػػات األمريكيػػة العامػػة

        ن        ( طالبان كطالبة.   739                                     إجراء الدراسة عمى عينة عمدية قكاميا )

       أىميا:   ،     نتائج  ال      د مف                    تكصمت الدراسة إلى عد  ك 

                                                                              أىـ األسػباب التػي تػدفع طمبػة الجامعػات إلػى اسػتخداـ شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي: البقػاء  -   أ
                                                     صػػػدقاء كاألىػػػؿ، كالمشػػػاركة فػػػي الصػػػكر، كالمحافظػػػة عمػػػى جػػػك مػػػف                عمػػػى اتصػػػاؿ مػػػع األ

                                                            االتصاؿ مع العائمة، كالمحافظة عمى األصدقاء القدامى، كالترفيو.

                                                                         جاء مكقع الفيس بػكؾ فػي مقدمػة شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي مػف حيػث االسػتخداـ، كذلػؾ  -   ب
            طات األصػدقاء                                                        ن       بسبب سيكلة االسػتخداـ كيسػر التكاصػؿ مػف خبللػو، كالتجديػد دكمػان فػي نشػا

                                                    ن          كمعرفة أخبارىـ، ثـ تبله تكيتر، يميو مام سبيس، كأخيران لينكد إف.

                                                     يستخدـ الطمبة مكاقع شبكات التكاصؿ االجتماعي باستمرار. -   ت

                                                                             دراسة بعنوان: "أثر الشبكات االجتماعية في التواصل بين طالبات جامعـة إربـد، الفـيس    -  03
 (2 )          ً  بوك نموذجاً".

 

                                            ثػػر اسػػتخداـ الفػػيس بػػكؾ عمػػى االتصػػاالت بػػيف طالبػػات  أ                        الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى      ىػػدفت
                                                                               جامعػة إربػػد، كىػػؿ يكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػط أثػػر اسػػتخداـ الفػػيس بػػكؾ عمػػى 
                                                                               االتصػػػاالت بػػػيف الطالبػػػات كالتكاصػػػؿ مػػػع أفػػػراد المجتمػػػع تعػػػزل لممتغيػػػرات اآلتيػػػة )دخػػػؿ األسػػػرة 

                                 كتنتمػػي الدراسػػة لمدراسػػات الكصػػفية،                                                 الشػػيرم، التخصػػص، المسػػتكل األكػػاديمي، مكػػاف السػػكف(،
                        ، كطبقػػت االسػػتبانة لتحقيػػؽ                           سػػمكب مسػػح جميػػكر كسػػائؿ االعػػبلـ أ ب                        كاسػػتخدمت المػػنيج المسػػحي

  (     3333                 د كالبػػال  عػػددىـ )                                                          أىػػداؼ الدراسػػة، ككػػاف مجتمػػع الدراسػػة مػػف جميػػع طالبػػات جامعػػة إربػػ
       أىميا:   ،     نتائج  ال      د مف                    تكصمت الدراسة إلى عد  ك        طالبة، 

                                                           

(1) Bellarmine, Use of Social Media: Site Preferences, Uses and Gratifications 

Theory Revisited. 

(2)Al-Kaddam, Impact of Social Networks on Interpersonal Communication of the 

Students University College Irbid Girls: Facebook as a Model. 
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                                                         داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف اسػػػتخداـ الفػػػيس بػػػكؾ كعػػػدد سػػػاعات االتصػػػاؿ بػػػيف               تكجػػػد فػػػركؽ ذات  -   أ
          الطالبات.

                                                                          ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بػيف متكسػط أثػر اسػتخداـ الفػيس بػكؾ كاالتصػاالت بػيف  -   ب
                                                               الطالبات تعزل لمتغير الدخؿ الشيرم، كالتخصص، كالمستكل األكاديمي.

     بػػيف          كاالتصػػاالت     بػػكؾ       الفػػيس      خداـ   اسػػت     أثػػر       متكسػػط     بػػيف         إحصػػائية      داللػػة     ذات      فػػركؽ      يكجػػد -   ت
                                          يػػؤثر الفػػيس بػػكؾ عمػػى سػػمكؾ الطالبػػات فػػي جامعػػة   ،                   لمتغيػػر مكػػاف اإلقامػػة      تعػػزل          الطالبػػات

      اربد.

                                                            أثــر مواقــع التواصــل االجتمــاعي فــي تنميــة المســؤولية المجتمعيــة لــدى  "   :            دراســة بعنــوان -  04
 (1 )  ".                                   ً الشباب تجربة مجمس شبابي عالر أنموذجاً 

 

                                                     مكاقػػع التكاصػػؿ االجتمػػاعي فػػي تنميػػة المسػػؤكلية المجتمعيػػػة                           ىػػدفت الدراسػػة إلػػى فحػػص أثػػر
        بأسػػػػمكبي               شػػػػبو التجريبػػػػي                                       اسػػػػتخدـ الباحػػػػث فػػػػي ىػػػػذه الدراسػػػػة المػػػػنيج     كلقػػػػد                 لػػػػدل فئػػػػة الشػػػػباب، 
   يػػػـ  ف              مجتمػػػع الدراسػػػة        ، كأمػػػا                                     طبػػػؽ الباحػػػث مقيػػػاس المسػػػؤكلية االجتماعيػػػة    ، ك                 المبلحظػػػة كالتػػػدريب

                                         نة المنتمػػيف لمجمػػػس شػبابي عػػبلر، كيبمػ  عػػدد  سػػ   (  73-  83                                جميػع الشػػباب مػف المرحمػػة العمريػة )
ناثػان    733                        الشباب المنضميف لممجمػس )                               مػف خػبلؿ مبلحظػات الباحػث )المػدرب(     ، ك       ن      ن        ن ( شػابان ذكػكران كا 

              ( إنػاث بطريقػة  7 ) ك       ( ذككر  7      ن  ( شابان )  83      لباحث) ا                                                 كاتفاؽ المشرفيف عمػى البرنػامج التػدريبي اختػار
      تطبيػػػػؽ          كاؿ مػػػدة                           بي ككػػػانكا ممتػػػزميف بالحضػػػػكر طػػػ                                       قصػػػدية كىػػػـ الػػػػذيف خضػػػعكا لمبرنػػػػامج التػػػػػدري
                                      البرنامج عمى ىؤالء الشباب )قياس قبمي(.

            أىميا:   ،     نتائج  ال      د مف                    تكصمت الدراسة إلى عد  ك 

                                                                           عػدـ كجػػكد فػركؽ ذات داللػػة إحصػائية بػػيف متكسػػط درجػػػات الػذككر كاإلنػػاث فػي المجمكعػػة  -   أ
      نامج.                                                      التجريبية في مستكل المسؤكلية االجتماعية بعد تطبيؽ البر 

                            المجمكعػة التجريبيػة فػي مسػتكل        أفراد                                             كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسػط درجػات  -   ب
  .                                       كبعده لصالح بعد تطبيؽ البرنامج التدريبي                تطبيؽ البرنامج     قبؿ                    المسؤكلية االجتماعية 

                                                                            اىتماـ الشباب باستخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي في تنمية المسؤكلية المجتمعية. -   ت

                                                           

( عكض، أثر مكاقع التكاصؿ االجتماعي في تنمية المسؤكلية المجتمعية لدل الشباب تجربة مجمس شبابي (1
            ن  عبلر أنمكذجا ..
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   :                              لكترونيـة عمــى العالقــات االجتماعيــة                             أثــر اسـتخدام شــبكات التواصــل اإل  "   :            دراسـة بعنــوان -  05
  (1 ) .                       ً الفيس بوك وتويتر نموذجاً"

                                              أسػػػباب التػػػي تػػػدفع إلػػػى االشػػػتراؾ فػػػي مػػػكقعي الفيسػػػبكؾ     عمػػػى      تعػػػرؼ   ال    إلػػػى             يػػػدؼ الدراسػػػة  ت
                                                                  طبيعػة العبلقػات االجتماعيػة عبػر ىػذه المكاقػع، كالكشػؼ عػف اآلثػار اإليجابيػة         مف خبلؿ       كتكيتر 

                اعتمػػدت عمػػى مػػنيج                            كتعػػد مػػف الدراسػػات الكصػػفية،   ،                                       كالسػػمبية الناتجػػة عػػف اسػػتخداـ تمػػؾ المكاقػػع
            لجمػػػػع بيانػػػػات    ة            أداة االسػػػػتبان   ة      الباحثػػػػ   ت      اسػػػتخدم    ، ك        بالعينػػػػة    مسػػػػح   ال     سػػػػمكب  أ ب                المسػػػح االجتمػػػػاعي

                                                                            تككف مجتمع الدراسة مف طالبات جامعة الممؾ عبد العزيز بجدة المنتظمات بالدراسة     ، ك        الدراسة
  ،                                                  )اآلداب كالعمػػـك اإلنسػػانية، العمػػكـ، االقتصػػاد كاإلدارة(      تيػػة:                            مػػة البكػػالكريكس مػػف الكميػػات اآل    لمرح
                                  ( طالبة تـ اختيارىف بطريقة قصدية.   833                                    تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة مككنة مف )  ك 

       أىميا:   ،     نتائج  ال      د مف                    تكصمت الدراسة إلى عد  ك 

                                سبكؾ كتكيتر ىي سيكلة التعبير عػف                                                 ف مف أقكل األسباب التي تدفع الطالبات الستخداـ الفي إ -   أ
                                                                       آرائيف كاتجاىاتيف الفكرية التي ال يستطعف التعبير عنيا صراحة في المجتمع.

                                                                              ف الطالبات استفدف مف ىذيف المكقعيف في تعزيز صداقاتيف القديمة كالبحث عف صداقات  إ -   ب
                                            جديدة. كالتكاصؿ مع أقاربيف البعيديف مكانيا.

                                                   يػػػد مػػػف اآلثػػػار اإليجابيػػػة أىميػػػا االنفتػػػاح الفكػػػرم كالتبػػػادؿ                             السػػػتخداـ الفيسػػػبكؾ كتػػػكيتر العد -   ت
                                              جاء قمة التفاعؿ األسرم أحد أىـ اآلثار السمبية.      حيف    في   ،       الثقافي

                                                           دور مواقــع التواصــل االجتمــاعي فــي تحفيــز المــواطنين الردنيــين عمــى    : "            دراســة بعنــوان -  06
 (2 )     ربد".                                  ، دراسة ميدانية عمى النقابيين في أ                            المشاركة في الحراك الجماىيري

 

                                       طبيعػػػػػة الػػػػػدكر الػػػػػذم تقػػػػػكـ بػػػػػو مكاقػػػػػع التكاصػػػػػؿ      عمػػػػػى      تعػػػػػرؼ  ال                     تسػػػػػعى ىػػػػػذه الدراسػػػػػة إلػػػػػى 
                                                                                 االجتماعي، في حفز المكاطنيف األردنييف لممشاركة في الحراؾ الجمػاىيرم، المطالػب باإلصػبلح 

                                                 كتنتمػػي ىػػذه الدراسػػة لمبحػػكث الكصػػفية، كاسػػتخدمت مػػنيج                              السياسػػي كاالقتصػػادم كاالجتمػػاعي، 
   يف                              تكػػكف مجتمػػع الدراسػػة مػػف النقػػابي  ك    ،       اإلعبلميػػة                         باسػػتخداـ أسػػاليب الممارسػػة     مػػي          المسػػح اإلعبل

                                                           

                                                        ن لكتركنية عمى العبلقات االجتماعية: الفيس بكؾ كتكيتر نمكذجا .أثر استخداـ شبكات التكاصؿ اإل( الشيرم، (1
( العبلكنة، دكر مكاقع التكاصؿ االجتماعي في تحفيز المكاطنيف األردنييف عمى المشاركة في الحراؾ (2

 الجماىيرم: دراسة ميدانية عمى النقابييف في أربد.
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                                   أداة رئيسة لجمع المعمكمات مػف أفػراد        بكصفيا                           اعتمد الباحث عمى االستبانة   ك                    األردنييف في إربد،
                        األردنييف في مدينة أربد.                      ( مفردة مف النقابييف   333 )                  ، كالتي تمثمت في      العينة

       أىميا:   ،     نتائج  ال      د مف                    تكصمت الدراسة إلى عد  ك 

     مػػػػػنيـ    ،                                               %( مػػػػػف النقػػػػػابييف يسػػػػػتخدمكف مكاقػػػػػع التكاصػػػػػؿ االجتمػػػػػاعي    9049            ف مػػػػػا نسػػػػػبتو ) إ   أ_ 
        يكتيكب              مستخدمي مكقع    ثـ                   %( يستخدمكف تكيتر،     7948  ك)   ،                    %( يستخدمكف الفيسبكؾ    .334 )

                                             يـ ليػػػػذه المكاقػػػػع تتمثػػػػؿ بأنيػػػػا تسػػػػمح بالتكاصػػػػؿ مػػػػع  م                كأف دكافػػػػع اسػػػػتخدا  ،   %(    7743 )       بنسػػػػبة
                                                    %(، كتتػػػػػػيح الفرصػػػػػػة لمتعبيػػػػػػر عػػػػػػف اآلراء بحريػػػػػػة مطمقػػػػػػة بنسػػػػػػبة     7343       بنسػػػػػػبة )         األصػػػػػػدقاء

( 7843    .)%    

                                                                    %( مف النقابييف يشارككف في الحراؾ الجماىيرم الذم يطالب بإجراء اإلصبلح   6,  3.   ف ) إ   -   ب
                                                  كالتغيير في األردف، مف خبلؿ مكاقع التكاصؿ االجتماعي.

                          راؾ الجمػاىيرم، التػي يشػارؾ                                                 تصدرت المطالبة بإصبلحات دستكرية قائمة مكضػكعات الحػ   -   ت
          %(، تمتيػػا     8040                                                              بيػػا النقػػابيكف عبػػر مكاقػػع التكاصػػؿ االجتمػػاعي، كحصػػمت عمػػى مػػا نسػػبتو )

    %(.    8048                                                   المطالبة بإصبلحات سياسية كاقتصادية كاجتماعية بنسبة )

                                                               "استخدام مواقـع الشـبكات االجتماعيـة وتـهثيره فـي العالقـات االجتماعيـة،    :            دراسة بعنوان -  07
   (1 )  ".                                 مستخدمي موقع الفيس بوك في الجزائر               دراسة عينة من

 

                                                        الكشػػػؼ عػػػف أثػػػر اسػػػتخداـ مكاقػػػع الشػػػبكات االجتماعيػػػة فػػػي العبلقػػػات     إلػػػى              تيػػػدؼ الدراسػػػة 
                                                                             االجتماعيػػػػػة، كمعرفػػػػػة الػػػػػدكر الػػػػػذم تمعبػػػػػو التكنكلكجيػػػػػا الحديثػػػػػة لئلعػػػػػبلـ كاالتصػػػػػاؿ فػػػػػي حيػػػػػاة 

   ي    سػػػمكب أ ب             ة مػػػنيج المسػػػح       الباحثػػػ        سػػػتخدمت ا   ٌ                                 كتعػػػٌد الدراسػػػة مػػػف الدراسػػػات الكصػػػفية، ك          األشػػػخاص،
              ، كتككف مجتمع  ة         أداة رئيس       بكصفيا    ة  ان                         اعتمدت عمى المبلحظة كاالستب    ، ك              المسح بالعينة           المقارنة ك 

      مفػػردة      733                        تػـ اختيػار عينػة تتكػكف مػف     ، ك                          مكقػع الفػيس بػكؾ فػي الجزائػر   ي      مسػتخدم            الدراسػة مػف
                                    : )باتنة، مستغانـ، الجزائر، كرقمة(.     كاليات                        مف مستخدمي الفيس بكؾ في 

       أىميا:   ،     نتائج  ال      د مف                    تكصمت الدراسة إلى عد  ك 

                                                           األكبر مف المبحكثيف أكثر مف ثبلث ساعات في استخداـ الفيس بكؾ.   ة          تقضي النسب -   أ

                                                           

الشبكات االجتماعية كتأثيره في العبلقات االجتماعية، دراسة عينة مف مستخدمي ( نكمار، استخداـ مكاقع (1
 مكقع الفيس بكؾ في الجزائر.
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                                                       مكقع الفيس بكؾ بدافع التكاصؿ مع األىؿ كاألصػدقاء إلػى جانػب            المبحكثيف            يستخدـ أغمب  -   ب
         التثقيؼ.

                          ربيـ، كأصػدقائيـ، كمػا يػؤدم  ا قػ                               في تفاعؿ المستخدميف مع أسرىـ كأ              الفيسبكؾ يؤثر         استخداـ  -   ت
                                               إلى االنسحاب الممحكظ لمفرد مف التفاعؿ االجتماعي.

 (1 )       نترنت".  إل                                                         دراسة بعنوان: "خصوصية المراىقين والشبكات االجتماعية عمى ا -  08
 

      كذلػػؾ            األمػريكييف،    مػػف        الشػباب     جيػػؿ        يعيشػيا      التػػي        الحيػاة       طبيعػػة      تعػرؼ     إلػػى         الدراسػة      ىػدفت  
                                 تنتمػي الدراسػة لمبحػكث الكصػفية،             االجتماعي،         التكاصؿ     كات   كشب         لئلنترنت           استخداميـ     خبلؿ    مف

                    ، كأداة المقابمػػػة مػػػف                               ، بأسػػػمكب مسػػػح جميػػػكر كسػػػائؿ االعػػػبلـ ي          مػػػنيج المسػػػح  ال        الباحػػػث         كاسػػػتخدـ
                                                                                   خبلؿ الياتؼ لجمع البيانات، كتمثؿ مجتمع الدراسة في طػبلب المػدارس اإلعداديػة كالثانكيػة فػي 

  (    733 )    مػػف       مككنػػة      عينػػة                               أمػػكرىـ، كتػػـ تطبيػػؽ الدراسػػة عمػػى                                  اثنتػػيف مػػف المػػدف األمريكيػػة، كأكليػػاء 
   ، (    ن عامػػػان     89-  87 )     بػػػيف    مػػػا         أعمػػػارىـ        تتػػػراكح     ممػػػف            األمػػػريكييف،            كالمراىقػػػات           المػػػراىقيف    مػػػف       مفػػػردة
  .      أمكرىـ         كأكلياء

                                         تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج، أىميا:

            تمػػاعي، كأف   االج         التكاصػػؿ       شػػبكات     عمػػى      حسػػاب       لػػدييـ           األمػػريكييف           المػػراىقيف    مػػف   %(   33 )   ف إ -   أ
     ىػػذه     عمػػى           معمكمػػاتيـ       االخػػرل         الشػػبكات         مسػػتخدمي         يشػػارككف   ال      ىػػؤالء    مػػف   %(   .. )       نسػػبتو    مػػا

         الشبكات.

        يػزكدكف           معمكمػاتيـ     عمػى        بػاالطبلع       لمغيػر        يسػمحكف       الػذيف       أكلئػؾ    مػف   %(   .0 )       نسػبتو    ما   ف   ا    ك  -   ب
  .     ن ثانيان         الجدية      كعدـ        كالعبث         كلممزاح     ن أكالن         أنفسيـ        لحماية       مضممة          بمعمكمات       الغير

    مػػع           عمػػى اتصػػاؿ       يبقػػكا     لكػػي          االجتمػػاعي         التكاصػػؿ       شػػبكات          يسػػتخدمكف           المػػراىقيف    يػػة    غالب   ف إ -   ت
       جديدة.        صداقات       تككيف    أك         االصدقاء

                                                          " تهثير شـبكات التواصـل االجتمـاعي عبـر االنترنـت فـي تسـييل إحسـاس               دراسة بعنوان:  -  09
    (2 ) .                         الترابط بين طالب الجامعات 

   ن ان       معيػػار     أك       كسػػيمة       بكصػػفيا        تمػػاعي   االج         التكاصػػؿ       شػػبكات         اسػػتخداـ       تفعيػػؿ     إلػػى         الدراسػػة      ىػػدفت
      اتبػػػع                                               التعميميػػػة، كتنتمػػي الدراسػػػة لمبحػػكث الكصػػػفية، حيػػث          بالعمميػػة        الطمبػػػة             مػػػػدل ارتبػػاط         لتحديػػػد

                                                           

)1  ( Madden, and Amand, The Privacy teens, and Social Media  

)2) Dorum, and others, The Effect of Online Social Networking on Facilitating Sense 

of Belonging among University Students Living Off Campus  (  
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     مكقػػػػػػع      عمػػػػػػى         الدراسػػػػػػة            معتمػػػػػػديف فػػػػػػي  ،                   سػػػػػػمكب المسػػػػػػح بالعينػػػػػػة أ ب        المسػػػػػػحي        المػػػػػػنيج          البػػػػػػاحثكف
Friendfeed.com  ع الدراسة مػف طمبػة                                                    لجمع بيانات التكاصؿ بيف الطمبة كمعممييـ، كتككف مجتم                  

                                                                     ( في المممكة المتحدة، حيػث يػتـ جمػع بيانػات التكاصػؿ بػيف الطمبػة كمعممػييـ Leicester       جامعة )
       ن    ( طالبان مف    733    ن                                                                   آليان عف طريؽ كاجيات برمجية تتيحيا ىذه المكاقع، كتككنت عينة الدراسة مف )

                              طمبة الجامعة قسـ عمكـ األحياء.
       أىميا:   ،     نتائج  ال      د مف                    تكصمت الدراسة إلى عد  ك 

        قػدرتيـ      مػف       الرغـ     عمى      كذلؾ  –         المتكسط    في      ن فردان     ١٢-       الحجـ       صغيرة       شبكات        يككنكف        الطمبة -   أ
       متكسػط      مػع           بالمقارنة     جدا       صغيرا     يعد       الحجـ      كىذا  .      كاممة           األكاديمية        الشبكة    مع         التكاصؿ     عمى
  .Facebook ،  Twitter          االجتماعية          الشبكات     عمى         العبلقات     عدد

 algorithm detection )         لمػػػػشبكة        المرئػػػي        لممخطػػػط         المجتمعػػػي               تكصػػػؿ التحميػػػؿ     كمػػػا -   ب

Community) ،   باسػػػػػتخداـ           Gephi،   ىػػػػك      األكؿ         المجتمػػػػع  .        مجتمعػػػػات   ة   ثبلثػػػػ           إلػػػػػى كجػػػػكد    
    مػع         التكاصػؿ        يفضػمكف        كالذيف              كىػـ األغمبية        الطمبة    مف          ن أكاديميان         ن كنشاطان          ن ارتباطان       أكثر       مجتمع
        كالػػػػذيف         ن ارتباطػػػػان       األقػػػػؿ       مجتمػػػػع       يمييػػػػػا           زمبلئيػػػػػـ،      إلػػػػػى         باإلضػػػػافة           األكاديميػػػػة        الييئػػػػة       أعضػػػػاء
        الحيػػػاد     عمػػػى              الػػػػذيف يقفػػػكف         االرتبػػػاط        متكسػػػطك        ي كأخيػػػراي       فقػػػط،       بيػػػنيـ      فيمػػػا         التكاصػػػؿ        يفضػػػمكف

  .       معممييـ    مع         ن كأحيانان         زمبلئيـ    مع        ن أحيانان            كيتكاصمكف

                                                                     المحور الثاني: دراسات تتناول شبكات التواصل االجتماعي والقيم الثقافية:
ــم م القيمــي               اآلثــار الســمبية               دراســة بعنــوان:  -  21                                ي           لمواقــع التواصــل االجتمــاعي عمــى السي

   (1 ) .      لمشباب
 

تعرؼ تأثير كسائؿ اإلعبلـ الجديد كعمى كجو الخصكص) شبكات الدراسة الى يدؼ ت
التكاصؿ االجتماعي( عمى النسؽ القيمي كاألخبلقي لدل الشباب، بيدؼ الكصكؿ لكضع آلية 

سات الكصفية، حيث اعتمدت عمى منيج المسح      ٌ                  ، كتعد  الدراسة مف الدرالتعزيز القيـ األخبلقية
جمع ل باستخداـ أداة االستبانة مسح جميكر كسائؿ اإلعبلـ،مف خبلؿ أسمكب  الميداني

المعمكمات عف سمككيات األفراد كعبلقتيـ بكسائؿ اإلعبلـ، كيتمثؿ مجتمع الدراسة في فئة 
كىي عينة عشكائية متعددة ( سنة،  33 -83الشباب السعكدم، كذلؾ في المرحمة العمرية مف )

 .مفردة، مف مدينة جدة، نصفيـ مف الذككر كالنصؼ الثاني مف اإلناث 33.المراحؿ قكاميا 

                                                           

                                                                                             ( كرسي نايؼ بف عبد العزيز ، اآلثار السمبية لمكاقع التكاصؿ االجتماعي عمى الس م ـ القيمي لمشباب.(1
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                                         تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج، أىميا:

                                                                     تناميػػا سػػريعا ألعػػداد مػػدمني اإلنترنػػت بػػيف أكسػػاط الشػػباب السػػعكدم، كاعتمػػادىـ        ف ىنػػاؾ  إ -   أ
  .         لممعمكمات   ن ان      أساسي   ن ان      مصدر     فيا    بكص                           عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي 

                                         شػػػباب السػػػعكدم نػػػاجـ عػػػف تعرضػػػيـ المكثػػػؼ لئلعػػػبلـ   ال                           ف االىتػػػزاز القيمػػػي الػػػذم أصػػػاب  إ -   ب
                                                                              اإللكتركني، كاالستخداـ الخاطئ، كعدـ كجكد الكصاية الكالدية كضػعؼ المناعػة األخبلقيػة، 

 .         ن                                            ترؾ آثاران سمبية عمى نفسياتيـ كسمككيـ االجتماعي كاألخبلقي    ما م

ــع التواصــل "   :      بعنــوان     راســة  د -  20 ــة بــين اســتخدام الشــباب المصــري لمواق          االجتمــاعي                                                  العالق
   (1 )  ".                            واكتسابيم بعض القيم السياسية

 

                                            مػػدل اعتمػػاد الشػػباب المصػػرم عمػػى مكاقػػع التكاصػػؿ    عمػػى      تعػػرؼ   ال            الدراسػػة إلػػى       تيػػدؼ  
                                                     لمحصػػكؿ عمػػى معمكمػػات عػػف القضػػايا السياسػػية كاكتسػػابيـ بعػػض    ن ان      مصػػدر        بكصػػفيا          االجتمػػاعي 

                                      اعتمدت الدراسة عمى مػنيج المسػح اإلعبلمػي                                 ، كتنتمي الدراسة لمبحكث الكصفية،             قيـ السياسية  ال
  ،                      ة كػػأداة لجمػػع البيانػػات  ان                   اسػػتخدـ الباحػػث االسػػتب    ، ك            مسػػح بالعينػػة  ال              ي المقارنػػة ك            مػػف خػػبلؿ أسػػمكب

      أدكات        بكصػػػػفيا                                                                  كمقيػػػػاس القػػػػيـ السياسػػػػية، كاسػػػػتمارة المسػػػػتكل االجتمػػػػاعي كاالقتصػػػػادم لؤلسػػػػرة 
  ،         القػاىرة(  ك          عيف شػمس  ك           الزقازيؽ  ك              : )المنصكرة ت       الجامعا         في طمبة              مجتمع الدراسة          ، كتمثؿ   اسة     لمدر 
                                         ( مفردة مف مجتمع الدراسة بطريقة عشكائية.366 )             عينة قكاميا           تـ اختيار  ك 

       أىميا:   ،     نتائج  ال      د مف                    تكصمت الدراسة إلى عد  ك 

                   لمصػرم عينػة الدراسػة                                                              تكجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف زيادة اعتمػاد الشػباب ا -   أ
                                                                       فػػػي الحصػػػكؿ عمػػػى المعمكمػػػات عػػػف القضػػػايا السياسػػػية عبػػػر مكاقػػػع التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي 

                              كاكتسابيـ بعض القيـ السياسية.

      نترنػػت                                                              % مػػف أفػػراد العينػػة يسػػتخدمكف مكاقػػع التكاصػػؿ االجتمػػاعي عبػػر شػػبكة اإل    3063     نسػػبة  -   ب
                       مكاقػػع التكاصػػؿ االجتمػػاعي        ن                      حيانػػان، كارتفػػاع نسػػبة اسػػتخداـ أ             % يسػػتخدمكنيا   39             دائمػػا، كنسػػبة 
   %.    3763                            ، في مقابؿ أفراد عينة اإلناث  %    7363                            نترنت لدل أفراد عينة الذككر            عبر شبكة اإل

                                                                                   أىـ دكافع استخداـ الشباب المصرم عينػة الدراسػة لمكاقػع التكاصػؿ االجتمػاعي أنيػا تػكفر ليػـ  -   ت
        يـ عمػػػػػى                        عمػػػػػى آراء اآلخػػػػػريف كتعميقػػػػػات      يعػػػػػرؼ                                     مػػػػػا يحتػػػػػاجكف إليػػػػػو مػػػػػف معمكمػػػػػات سياسػػػػػية، ك 

                                                           

 ( رفاعي، العبلقة بيف استخداـ الشباب المصرم لمكاقع التكاصؿ االجتماعي كاكتسابيـ بعض القيـ السياسية.(1
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                                                            تػػكفر ليػػـ مسػػاحة لمحريػػة المتاحػػة فػػي التعبيػػر عػػف الػػرأم كالمشػػاركة   ك                     المكضػػكعات السياسػػية، 
  .        السياسية

             النسـق القيمـي            عمـي تشـكيل                                                  دراسة بعنـوان: "أثـر اسـتخدام شـبكات التواصـل االجتمـاعي  -  22
   (1 )  ".                     الخالقي لمشباب السعودي

 

             النسػؽ القيمػي    ى         تمػاعي( عمػ                        تػأثير) شػبكات التكاصػؿ االج    عمػى       تعػرؼ  ال     إلى              تيدؼ الدراسة  
          تنتمػػي ىػػذه   ك   ،                              كضػػع آليػػة لتعزيػػز القػػيـ األخبلقيػػة    الػػى                    الشػػباب بيػػدؼ الكصػػكؿ    ل          كاألخبلقػػي لػػد

                                                                                   الدراسػػػة الػػػى الدراسػػػات الكصػػػفية، اعتمػػػدت فييػػػا الباحثػػػة عمػػػى المػػػنيج المسػػػحي، باسػػػتخداـ أداة 
     لجمػػػع     ني                         سػػػمكب المناقشػػػة كالعصػػػؼ الػػػذى أ                          كمجمكعػػػات النقػػػاش المركػػػزة  ب                صػػػحيفة االستقصػػػاء

  )       مػػف         العمريػػة         المرحمػػة    فػػي      كذلػػؾ         السػػعكدم        الشػػباب     فئػػة                  مجتمػػع الدراسػػة مػػف       يتمثػػؿ           المعمكمػػات، 
          عبػر شػبكات                                                          كمجمكعات النقاش المركزة عمى عينة عشكائية متعػددة المراحػؿ    ة،  سن  (     33  –    83

                                ( مفردة مف فئة الشباب السعكدم.    33.        قكاميا )                   التكاصؿ االجتماعي 

                   مف النتائج، أىميا:                      تكصمت الدراسة إلى عدد 

 .                                             % شبكات التكاصؿ االجتماعي عبر االنترنت بانتظاـ     3.633                  معظـ العينة بنسبة        يستخدـ  -   أ

    حيػػػث                 شػػػبكة الفػػػيس بػػػكؾ   ىػػػي                                                 أىػػػـ شػػػبكات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي التػػػي يسػػػتخدميا الشػػػباب  -   ب
  . %    363.                                              المركز األكؿ في االستخداـ ) بدرجة كبيرة ( بنسبة       احتمت 

                                    صػػػػػػػػػػؿ االجتمػػػػػػػػػػاعي مػػػػػػػػػػنخفض لمغايػػػػػػػػػػة، كقػػػػػػػػػػد احتمػػػػػػػػػػت                          معػػػػػػػػػػدؿ الثقػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي مكاقػػػػػػػػػػع التكا -   ت
  Face Book                        %، تمييػػا شػػبكة الفػػيس بػػكؾ     .8768      بنسػػبة             المركػػز األكؿ  Twitter       التػػكيتر
  .     فقط   % 3       بنسبة

                                                                التكنولوجيـــا وتغييـــر القـــيم الثقافيـــة واالقتصـــادية لممـــوارد البشـــرية فـــي   :       بعنـــوان       دراســـة -  23
 (2 )   .                        المؤسسة الخاصة الجزائرية

 

                                              التغييػػرات القيميػػة االقتصػػادية كالسياسػػية كعػػامميف          عػػف ظػػاىرة    ؼ    الكشػػ     إلػػى         الدراسػػة      تيػػدؼ  
                      الحديثػػة عمػػى تغييػػر قػػيـ               التكنكلكجيػػا                                                  بػػارزيف متحكمػػيف فػػي حركػػة المجتمػػع، كتفسػػير مػػدل تػػأثير 

                                                           

، أثر استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي عمي تشكيؿ النسؽ القيمي األخبلقي لمشباب السعكدم: ( الجماؿ(1
 دراسة ميدانية.

سعيدة، التكنكلكجيا كتغيير القيـ الثقافية كاالقتصادية لممكارد البشرية في المؤسسة الخاصة الجزائرية دراسة ( (2
 حالة.
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                                                                                كسػػػمكؾ المػػػكرد البشػػػرم المتعامػػػؿ مػػػع اآللػػػة الجديػػػدة داخػػػؿ المؤسسػػػات الخاصػػػة الجزائريػػػة عمػػػى 
       مبحػكث ل         الدراسػة        كتنتمػي                                  رة عمػى تغييػر الكفػاءة المجتمعيػة،                                  اعتبار أنيا مؤسسات فاعمػة ليػا القػد

            الباحثة عمى        اعتمدت    ،                 سمكب المسح الشامؿ أ         باستخداـ               دراسة الحالة      منيج          كاستخدمت          الكصفية،
                                 عمى العماؿ المتعامميف مع الكسػائؿ           البيانات      لجمع     كات  أد ك                             كالمقابمة المقننة كاالستبانة        المبلحظة 

  .       مفردة    93      بمغت               فرة في المؤسسة                           التكنكلكجية الحديثة المتك 

   :     أىميا          النتائج،    مف     عدد     إلى         الدراسة       تكصمت

 المكارد كعي تقدـ إلى أدل كمما التكنكلكجي التقدـ كتيرة زادت كمما أنو فرضية  أثبتت - أ
 .كاالقتصادية الثقافية بالقيـ البشرية

      ليػػـ          كالتكػػكيف               كادارة الكقػػت     خػػبلؿ    مػػف                              زادت مػػف قيمػػة العمػػؿ لػػدل العامػػؿ              التكنكلكجيػػا   ف إ -   ب
                                                عبلقات اجتماعية كالتدريب عمى تطكير األداء الميني.

                                                               ن              إف عامؿ التكنكلكجيا مف العكامػؿ التػي أدت الػى تجسػيد األفكػار كاقعيػان، كسػرعت عمميػة  -   ت
    .                                                                    االنتقاؿ مف النظرم إلى التجريبي كتنفيذ المياـ كالعمميات بدقة كفاعمية 

         االجتماعي        التواصل             لمواقع شبكات       المصري  ب     الشبا        استخدام    بين       العالقة "       بعنوان      دراسة -  24

 Face"   بـوك       والفـيس  ,YouTube       يوتيـوب       مـوقعي    عمـى      دراسـة" :         المجتمعيـة       وقـيميم

book. ( 1) 
 

                                              العبلقػػة بػػيف اسػػتخداـ الشػػباب المصػػرم لمكاقػػع شػػبكات      عمػػى      تعػػرؼ  ال                 تيػػدؼ الدراسػػة الػػى   
          عمػػػػػى القػػػػػيـ                                                               التكاصػػػػػؿ االجتمػػػػػاعي كبػػػػػاألخص مػػػػػكقعي الفػػػػػيس بػػػػػكؾ كاليكتيػػػػػكب فػػػػػي المحافظػػػػػة 

   مػف             مػنيج المسػح    عمػى       الباحػث           اعتمػد فييػا   ،       الكصػفية         الدراسػات   مػف        الدراسػة    ىػذه                المجتمعية، كتعد
    837        الدراسػة      عينػة     بمغػت  ،              كالمسػح بالعينػة                             تحميػؿ محتػكل الصػفحات الشخصػية           خػبلؿ أسػمكب

     عينػة     شػممت      كأيضػا  ،      المصػرم                  متابعػة لػدل الشػباب     أكثػر    تعػد      كالتػي         اليكتيػكب      لمكقػع      فيػديك     مقطػع

     بػكؾ،      الفػيس     مكقػع   فػي        المصػرية         الجامعػات     لطػبلب   ،)     شخصػية     صػفحة )     737     تحميػؿ           لدراسة عمى ا

    طبلب   مف          كاليكتيكب    بكؾ       )الفيس        مستخدمي   مف      عمديو     عينة    عمى      أجريت    فقد          الميدانية            أما الدراسة

 .              كالتكنكلكجيا(       لمعمكـ          جامعة مصر       األزىر،      جامعة          األمريكية،        الجامعة         القاىرة،      جامعة

                             ة إلى عدد مف النتائج، أىميا:            تكصمت الدراس

                                                           

المجتمعية: دراسة  كقيميـلمكاقع شبكات التكاصؿ االجتماعي  استخدـ الشباب المصرم بيف( أسعد، العبلقة (1
 .عي اليكتيكب كالفيسبكؾعمى مكق
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      لجميػع  ،profile        الشخصػية                          الجامعػة أتػاح ظيػكر مبلمحيػـ    طػبلب   مػف %   79       ف نسػبة إ -   أ

  .,face book    بكؾ      الفيس     مكقع        مستخدمي

        الجامعػة    طبلب      إلييا     انضـ     التي       النقاش        مجمكعات      مقدمة   في          الترفييية       النقاش          ف مجمكعات إ -   ب

                مكقع الفيس بكؾ.   في

      األكثػر         بػكؾ كانػت       كالفػيس  ،      يكتيػكب    عمػى          كالمكسػيقى        كالغنػاء     يييػة     الترف        الفيػديك      مقػاطع  ف إ -   ت

        القضايا       تناكلت     التي        الفيديك       كمقاطع          الكثائقية        المقاطع      تمييا        المصرم،       لمشباب        بالنسبة       مشاىدة

 .        السياسية        كاألحداث          االجتماعية

                                                        دور اإلعــــالم التفــــاعمي فــــي تشــــكيل الثقافــــة السياســــية لــــدى الشــــباب  "             دراســــة بعنــــوان  -  25
    . (1 ) "                  ني: دراسة ميدانية        الفمسطي

                                             الػػػذم يقػػػكـ بػػػو اإلعػػػبلـ التفػػػاعمي فػػػي تشػػػكيؿ الثقافػػػة       الػػػدكر      عمػػػى      تعػػػرؼ  ال         الدراسػػػة      تيػػػدؼ
           اعتمػػد فييػػا                              ، كتعػػد مػػف الدراسػػات الكصػػفية،                                           السياسػػية لػػدل الشػػباب الفمسػػطيني فػػي قطػػاع غػػزة

       اسػة مػف                 تكػكف مجتمػع الدر    ،                     مسػح جميػكر كسػائؿ اإلعػبلـ       بأسػمكب         المسػحي     منيج   ال           الباحث عمى 
        كجامعػػػػة          االسػػػػبلمية،          كالجامعػػػػة        األزىػػػػر،       جامعػػػػة )                                     طمبػػػػة الجامعػػػػات الفمسػػػػطينية فػػػػي قطػػػػاع غػػػػزة 

     عينػة                                                       ،استخدـ الباحث صحيفة اإلستقصاء كأداة لجمع البيانات عمػى  (      فمسطيف        كجامعة        األقصى،
                                   مفردة مف طمبة الجامعات الفمسطينية      077         مككنة مف 

                                         تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج، أىميا:

                                                                                أف الطمبة يثقكف في اإلعبلـ التفاعمي لمحصكؿ عمى المعمكمات، كبالدكر الذم تقكـ بػو فػي  -   أ
    %(.  93                                                               تشكيؿ الثقافة السياسية الفمسطينية لدل المبحكثيف كبنسبة تصؿ إلى)

                      ن        ن                                                إف لئلعػػبلـ التفػػاعمي دكران إيجابيػػان فػػي تشػػكيؿ الثقافػػة السياسػػية لػػدل المبحػػكثيف مػػف طػػبلب  -   ب
    %(.    9760                          ي قطاع غزة، بنسبة مقدارىا)                     الجامعات الفمسطينية ف

                                               ن                                أف الفيس بكؾ أكثر كسائؿ االعبلـ التفاعمي استخدامان لدل المبحػكثيف مػف طمبػة الجامعػات  -   ت
                 تكيتر كالمدكنات.                                                     الفمسطينية في قطاع غزة، يميو اليكتيكب، كبنسب متفاكتة 

 
 

                                                           

الشرافي، دكر اإلعبلـ التفاعمي في تشكيؿ الثقافة السياسية لدل الشباب الفمسطيني: دراسة ميدانية عمى  (1)
  طمبة الجامعات في قطاع غزة.
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           معـة "تـويتر                                                     شبكات التواصل االجتماعي وأثرىا عمى القيم لدى طالب الجا               دراسة بعنوان: -  26
 (1 )   .      ً  نموذجاً" 

 

                                                   أثػر شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي عمػى القػيـ لػدل طػبلب جامعػة       تعػرؼ     إلػى         الدراسػة     تيػدؼ
       القػػػػيـ       تغييػػػػر    فػػػػي       ودورهاااا                                 ن كعمػػػػى كجػػػػو الخصػػػػكص )تػػػػكيتر نمكذجػػػػان(   ،                  الممػػػػؾ سػػػػعكد بالريػػػػاض

         جتماعي ،                                                            اآلثار السمبية كااليجابية المترتبة عمى استخداـ شبكات التكصؿ اال        ، كبياف          االجتماعية

    مسػػػح        بأسػػػمكب         ميػػػداني  ال            مػػػنيج المسػػػح    عمػػػى         الباحػػػث     فييػػػا                                تعػػػد مػػػف الدراسػػػات الكصػػػفية، اعتمػػػد 
   تػػـ                                                          تكػػكف مجتمػػع الدراسػػة مػػف طمبػػة جامعػػة الممػػؾ سػػعكد بالسػػعكدية،    ،                 جميػػكر كسػػائؿ اإلعػػبلـ

     مف    ن ان      مبحكث      7338       قكاميا         عشكائية      عينة     عمى               لجمع البيانات       أداة ك         االستقصاء         صحيفة         استخداـ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .                                  عمى اختبلؼ تخصصاتيـ العممية كاألدبية         الجامعة   ة   طمب

                                         تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج، أىميا:

                                                             ر القيـ االجتماعية لدل الطبلب تمثمػت فػي القػدرة عمػى مخاطبػة الجػنس              أىـ مظاىر تغي    إف -   أ
                                                                         اآلخػػػر بجػػػرأة، كمػػػف ثػػػـ تعزيػػػز اسػػػتخداـ شػػػبكات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي لتكػػػكيف قػػػيـ جديػػػدة 

                 تناقض قيـ األسرة.

                   في التمكف مف إجػراء                 بالمرتبة األكلى      تمثمت                                          إف اآلثار السمبية لشبكات التكاصؿ االجتماعي  -   ب
                                                                عبلقات غير شرعية مع الجنس اآلخر، يمييا اإلىماؿ في الشعائر الدينية.

    عمػى       االطبلع  بػ                                                                 إف اآلثار االيجابية لشبكات التكاصؿ االجتماعي تمثمػت فػي المرتبػة األكلػى  -   ت
                ة جػاءت بالمرتبػػة   يػػد                                              عػيش فيػػو، كالتعبيػر بحريػػة عػف الػرأم كتعمػػـ أمػكر جد                  أخبػار البمػد الػػذم ي

         الثانية.

                                                             تـهثير إسـتخدام مواقـع التواصـل االجتمـاعي عمـى القـيم السـرية لمشـباب                دراسة بعنوان: " -  27
 (2 )   .      العربي

 

   ،                                                       عمى دكافع اسػتخداـ الشػباب العربػي لمكاقػع التكاصػؿ االجتمػاعي     تعرؼ     إلى              تيدؼ الدراسة 
       ، تكػػػكف        الكصػػػفية        دراسػػػات  ال    مػػػف         الدراسػػػة     تعػػػد                                          كمػػػدل تأثيرىػػػا عمػػػى قػػػيميـ االجتماعيػػػة كاألسػػػرية، 

       اعتمػػػد        مصػػر( ،-     الػػيمف  –                                      الشػػباب فػػي ثػػػبلث دكؿ عربيػػة كىػػي )السػػػعكدية     مػػػف               مجتمػػع الدراسػػة

                                                           

 دراسة ميدانية :"      ن نمكذجا   تكيتر" الجامعة طبلب لدل القيـ عمى كأثرىا االجتماعي التكاصؿ شبكات ،الطيار( (1
 .عمى طبلب جامعة الممؾ سعكد 

 .العربي لمشباب األسرية القيـ عمى االجتماعي التكاصؿ مكاقع استخداـ تأثير ،الكافي( (2
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          االسػػػػػتبانة        الباحػػػػػث       اسػػػػػتخدـ   ك    ،                    أسػػػػػمكب العينػػػػػة المتاحػػػػػة ب                     مػػػػػنيج المسػػػػػح الميػػػػػداني    عمػػػػػى        الباحػػػػث 
        ض أعضػػاء              باالسػػتعانة بػػبع          المختمفػػة           كاالتجاىػػات       القػػيـ       طبيعػػة        لتحديػػد          مناسػػبة       كػػأداة            االلكتركنيػػة

                     كاشػتممت عينػة الدراسػػة                                                                ىيئػة التػدريس كالنقػاش عبػػر غػرؼ الدردشػة السػتكماؿ بيانػػات االسػتبانة،
                               باستخداـ أسمكب العينة المتاحة.         المذككرة     دكؿ   ال                 الشباب العربي في             ( مفردة مف   333(     عمى

                                         تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج، أىميا:

            سػػاعات فػػأكثر  0                    كاصػػؿ االجتمػػاعي بكاقػػع                                         إف أكثػػر مػػف نصػػؼ العينػػة يسػػتخدمكف مكاقػػع الت -   أ
     ن                                 ن                                             يكميان، كأف الفيس بكؾ ىك األكثر استخدامان مف قبػؿ الشػباب العربػي، يميػو مكقػع اليكتيػكب ثػـ 

       تكيتر.

  ،               بالمرتبػة األكلػى                                          التكاصؿ االجتمػاعي عمػى قػيـ التكاصػؿ الثقػافي       لشبكات                  إف التأثير األكبر  -   ب
  .                                      ة، ثـ قيـ التعاكف كالمشاركة المجتمعية                بالمرتبة الثاني                             يمييا قيـ العبلقات االجتماعية

                                                                               إف انخفػػػاض التػػػأثير لمكاقػػػع التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي عمػػػى قػػػيـ التػػػديف بالمرتبػػػة األكلػػػي، يمييػػػا  -   ت
                                 العبلقات األسرية بالمرتبة الثانية.

 

                                 موقع الدراسة من الدراسات السابقة      

             أوجو االتفاق:  . 0

                              ف الدراسػػات الكصػفية كتعتمػػد عمػػى                                                  اتفقػت الدراسػػة الحاليػػة مػع الدراسػػات السػػابقة ككنيػا مػػ -
        تجريبػػػػػي     شػػػػػبو                 ـ(اسػػػػػتخدـ المػػػػػنيج    7333                   عػػػػػدا دراسػػػػػة حسػػػػػني عػػػػػكض)   ،          مػػػػػنيج المسػػػػػح

  .                        استخدـ منيج دراسة الحالة Janice Affleck  ( 2007)      كدراسة

                                                                          اتفقػػػت الدراسػػػات السػػػابقة مػػػع الدراسػػػة الحاليػػػة مػػػف حيػػػث أداة الدراسػػػة حيػػػث اسػػػتخدمت  -
               عػػػػػدا دراسػػػػػة حسػػػػػني           لمدراسػػػػػة،           المعمكمػػػػػات      لجمػػػػػع                                 الدراسػػػػػات السػػػػػابقة االسػػػػػتبانة كػػػػػأداة

                           لبلختبػػػار القبمػػػي كالبعػػػدم عمػػػى                                       ـ(التػػػي اسػػػتخدـ فييػػػا البرنػػػامج التػػػدريبي    7333    عػػػكض)
 Mary      كدراسػػػػة     ـ(،    7380                   ، كدراسػػػػة ىشػػػػاـ سػػػػكيؾ)                         مجمػػػػكعتيف مػػػػف الػػػػذككر كاإلنػػػػاث

Madden, and AmandaLenhart  ( 2007كدراسػػة ،)           (2013               كمحسػػف الزىرانػػي )ـ   
                 محتكل كاالستبانة.  ال      تحميؿ               التي استخدمت

                                            عينػػة لمدراسػػة كىػػذا مػػا تشػػترؾ فيػػو مػػع        بكصػػفيـ                                     إف الدراسػػة الحاليػػة تعتمػػد عمػػى الشػػباب      -
-18                               فػػي المرحمػػة العمريػػة الممتػػدة مػػف )                                          الدراسػػات السػػابقة ككنيػػا اعتمػػدت عمػػى الشػػباب

  .  ـ(2012                              (عاـ، عدا دراسة حاتـ العبلكنة )35
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           السػتخدامات          كالمعرفػي           طػار النظػرم          ليػة فػي اإل ا                                     اتفقت الدراسػات السػابقة مػع الدارسػة الح -
                     ، عػػدا دراسػػة حسػػني عػػكض                            المتحققػػة عمػػى القػػيـ الثقافيػػة        شػػباعات   كاإل               شػػبكات التكاصػػؿ

     ـ(2014                  كدراسة ترنيـ خاطر)    ـ(2013                     ـ( كدراسة أحمد حمكدة)2003 )

             أوجو االختالف:  . 2

         مػى القػيـ                                     شبكات التكاصؿ االجتماعي فػي المحافظػة ع     ألثر                          لـ تتعرض الدراسات السابقة  -
   ، (2014                   كدراسة أحمد رفاعي ) ،  ـ(2015                                  عدا دراسة كرسي نايؼ بف عبد العزيز)          الثقافية

  .  ـ(2011                كدراسة عمر أسعد)

ً                             اختمفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة حيث لـ تجًر أم دراسة عمى طمبة الثانكيػة  -                                                     
                               ( التػػػي أجريػػػت عمػػػى طمبػػػة المرحمػػػة(Dorum    Kine,  2010           ، عػػػدا دراسػػػة      العامػػػة

  .                عدادية كالثانكية  اإل

            أم دراسػػة فػػي                                  ى لسػػابقة مػػف حيػػث المكػػاف حيػػث لػػـ تجػػرى                             اختمفػػت الدراسػػة مػػع الدراسػػات ا -
                       جميع محافظات قطاع غزة.

  :       السابقة          الدراسات    من         الحالية         الدراسة         استفادة  . 3
      شػػػبكات                                                           مػػػف المنػػػاىج كاألسػػػاليب المسػػػتخدمة فػػػي الدراسػػػات السػػػابقة الخاصػػػة ب          االسػػػتفادة -

                  التكاصؿ االجتماعي.

                                                               مػػف اإلطػػار المعرفػػي المسػػتخدـ فػػي بعػػض الدراسػػات السػػابقة، كذلػػؾ لصػػعكبة           االسػػتفادة -
                                         الحصكؿ عمى مراجع في مجاؿ القيـ الثقافية.

                                                                       ىػػـ القضػػايا التػػي تتناكليػػا شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي التػػي تيػػـ الػػدكؿ العربيػػة  أ      معرفػػة  -
          كاألجنبية.

                                      منيا في تصميـ االستبانة، ككضع أسئمتيا.          االستفادة -

 .الدراسة ىذه نتائج كبيف بينيا بالمقارنة السابقة الدراسات نتائج مف الستفادةا -

              مشكمة الدراسة              : االستدالل عمى      ً ثانياً     
في تييئة متطمبات التغيير عف طريؽ   ن ا  ميم                      ن التكاصؿ االجتماعي عامبل   شبكاتتمثؿ 

ٌ  تككيف الكعي، في نظرة اإلنساف إلى مجتمعو كالعالـ. فالمضمكف الذم تتك ج و بو عبر                                                                 
رسائؿ إخبارية أك ثقافية أك ترفييية أك غيرىا، ال يؤدم بالضركرة إلى إدراؾ الحقيقة فقط، 

 . شكالياتياإنو يسيـ في تككيف الحقيقة، كحؿ إبؿ 
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كلكف لكي يحدث التغيير في المجتمعات العربية، ال بد مف أف يصاحبو تغيير في 
كؿ حتى يتـ التأقمـ مع األكضاع الجديدة. كبالمقابؿ "الذىنيات كالعقميات"، كفي البنية الثقافية ك

                                                       ن                       كؿ ما يطرأ مف تبدؿ قيمي أك مفاىيمي "ايجابي" يحدث تغييرا  في الممارسات السياسية 
االتصاؿ البنية  تكنكلكجيا تؤثر في بناء المجتمع العربي. كتشكؿ التي كاالجتماعية كاالقتصادية

يدؼ ضبط السمكؾ اإلنساني بما يتبلءـ مع النظاـ التحتية لصياغة كنشر ثقافة تفرض قيميا، ب
 (1) .العالمي الجديد، أم عكامؿ إنتاج معرفي

 كاستخداميـ عمى طمبة الثانكية العامة كمف خبلؿ دراسة استكشافية قامت بيا الباحثة
ـ عمى عينة عشكائية 7383نكفمبر  73-8ما بيف مدة في ال لشبكات التكاصؿ االجتماعي

دة مف طمبة الثانكية العامة في محافظة رفح مكزعيف عمى مدرستيف كىما ( مفر 73قكاميا )
)مدرسة بئر السبع الثانكية لمبنيف، كمدرسة شفا عمرك الثانكية لمبنات(، كذلؾ مف خبلؿ تكزيع 

الطمبة لشبكات التكاصؿ صحؼ استقصاء لكؿ مدرسة، بيدؼ التعرؼ عمى مدل متابعة  83
 ة كأثرىا في المحافظة عمى القيـ الثقافية لدييـ.شباعات المتحققاالجتماعي، كاإل

 وتوصمت الدراسة االستكشافية إلى مجموعة من النتائج، أىميا:

شبكات التكاصؿ االجتماعي ىك التنكع في القضايا لأف دافع استخداـ طمبة الثانكية العامة  .8
ي صقؿ تأثير بال  ف مف المطركحة منيا سياسي كاقتصادم كاجتماعي كثقافي، لما ليا

 شخصياتيـ كاالطبلع عمى الثقافات األخرل.

بدرجة أساسية ىي لتكطيد  لشبكات التكاصؿ االجتماعي طمبة الثانكية العامة اف استخداـ .7
خبلؿ  مف كمف ثـ متابعة األحداث كاألخبار كالحصكؿ عمى معمكمات ،العبلقات االجتماعية

 مكاقع التكاصؿ االجتماعي .

التكاصؿ االجتماعي لنشر الصكر كالمكضكعات  شبكاتباستخداـ  يقـك طمبة الثانكية العامة .3
 الثقافية عمى صفحاتيـ كتعزيزىا بيف أفراد المجتمع.

 لمتبادؿ بينت الدراسة أف مف أبرز إيجابيات شبكات التكاصؿ االجتماعي أنيا كسيمة .0

 األخبار. معرفة ثـكمف  ،الدراسة مجاؿ في االستفادة منياك كالخبرات،  المعمكمات

التكاصؿ االجتماعي باعتبار اف ليا  شبكاتيستخدـ الشباب مكقع الفيس بكؾ أكثر مف باقي  .3
 في تعزيز بعض القيـ الثقافية .  ن ا  بارز   ن ا  دكر 

                                                           

 .(95ص)( الراكم، دكر مكاقع التكاصؿ االجتماعي في التغيير: مدخؿ نظرم (1
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ف مف أبرز سمبيات شبكات التكاصؿ االجتماعي لدل طمبة الثانكية العامة أنيا تشغميـ عف إ  ..
ع، باإلضافة الى انتياؾ الحريات اكتساب عادات تتنافى مع االسبلـ كالمجتمك الدراسة، 
 الشخصية.

صداقات  تككيفمف الطمبة عززت أف شبكات التكاصؿ االجتماعي  أكضحت الدراسة  .9
 العبلقات االجتماعية كصمة األرحاـ.ليا تأثير سمبي عمى  مما كاف افتراضية،

محافظة الطمبة عمى الصمكات الخمس في عمى  أف شبكات التكاصؿ االجتماعي تؤثر .3
 يدىا.مكاع

 ً                 ًا: مشكمة الدراسة:    ثالث
ٌ  التعر ؼ فيتحددت مشكمة الدراسة         عمى استخدامات طمبة الثانكية العامة لشبكات      

 الثقة عمى القيـ الثقافية، كمدلفي المحافظة  كاإلشباعات المتحققة كأثرىا التكاصؿ االجتماعي

 بياتكسم إيجابيات رفةكمع ،منيا االستفادة ككيفية التكاصؿ االجتماعي شبكات مضمكف في

في المحافظة عمى القيـ الثقافية لدل طمبة الثانكية  أثرىاالتكاصؿ االجتماعي ك  شبكات استخداـ
 العامة في محافظات قطاع غزة .

 

 ً                 ًا: أىمية الدراسة:    رابع
  :                       ن                تكمف أىمية الدراسة كفقا  لبلعتبارات اآلتية

القيـ  في المحافطة عمىرىا كأثتقديـ دراسة عممية عف شبكات التكاصؿ االجتماعي   .8
 الثقافية، كىك مجاؿ لـ تتطرؽ لو الدراسات الفمسطينية.

أىمية شبكات التكاصؿ االجتماعي التي أصبح ليا دكر ميـ في شتى مجاالت الحياة لدل  .7
 كافة طبقات المجتمع.

فيس تستمد الدراسة أىميتيا مف طبيعة الشريحة الطبلبية مف الثانكية العامة الذيف جعمكا لم .3
داخؿ السيما بكؾ ممجأ ليـ في أكقات األزمات تحت الضغكط الحياتية التي يتعرضكف ليا ك 

  .كياف المجتمع الفمسطيني

حكؿ استخدامات طمبة  ككؿ، كالمؤسسات المجتمعية الفمسطينية مباحثيفل تقديـ الفائدة .0
زمة لمطبلب مف خبلؿ تأكيد عمى الفرص البل الثانكية العامة لشبكات التكاصؿ االجتماعي 
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مف المشاركة الفاعمة اتجاه القضايا المختمفة ذات االىتماـ داخؿ المجتمع  ـمف أجؿ تمكيني
  .الفمسطيني

بحثية  قضية إضافة في كتسيـ دراسات، مف سبقيا ما تعزز إعبلمية عممية دراسة تكفير .3
عمى القيـ )المحافظة  ، خاصة فيما يتعمؽ بمكضكع ىاـكالتحميؿ الدراسة في جديدة كتجربة

 الثقافية(.

 

              أىداف الدراسةً   ًا:     خامس
أساسي التعرؼ عمى استخدامات طمبة الثانكية العامة لشبكات  عمى نحكتيدؼ الدراسة 
 مف خبلؿ : عمى القيـ الثقافية،في المحافظة  كأثرىا كاإلشباعات المتحققة التكاصؿ االجتماعي

 ىي كما العامة، الثانكية بةطم يستخدميا التي االجتماعي التكاصؿ شبكات أبرز رصد .8
 .لدييـ استخداـ األكثر

 .االجتماعي التكاصؿ شبكات ستخداـال المفركضة القيكدالتعرؼ عمى   .7

 .االجتماعي التكاصؿ شبكات في العامة الثانكية طمبة ثقة مدل معرفة .3

 شبكات عبر مناقشتيا عمى العامة الثانكية طمبة يحرص التي المكضكعات أىـ عمى التعرؼ .0
 .عمييـ مباشر تأثير ليا كالتي مستمرة بصفة االجتماعية كاصؿالت

الكشؼ عف تأثير شبكات التكاصؿ االجتماعي عمى التحصيؿ الدراسي لدل طمبة الثانكية  .3
 العامة.

 في االجتماعي التكاصؿ لشبكات العامة الثانكية طمبة استخداـ دكافع عمى تعرؼال ..
 . غزة قطاع محافظات

 في االجتماعي التكاصؿ لشبكات العامة الثانكية طمبة داـاستخ كيفية عمى التعرؼ .9
 .الثقافية القيـ عمى المحافظة في كأثرىا غزة قطاع محافظات
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يجابيات عف سمبيات  الكشؼ  .3 لدل  الثقافية القيـ في تشكيؿ االجتماعي التكاصؿ شبكات           كا 
 .طمبة الثانكية العامة

       ن ممحكظا          ن اىتماما   كتمقي صؿ االجتماعيشبكات التكا تطرحيا التي القيـ الثقافية أىـ رصد .7
 .طمبة الثانكية العامة لدل

 المحافظة في غزة قطاع في العامة الثانكية طمبة لدل المحققة اإلشباعات عمى تعرؼال .83
 الثقافية القيـ عمى

  

 ً                           ا : تساؤالت الدراسة، وفروضيا:سادس
 تساؤالت الدراسة: . أ

شبكات دامات طمبة الثانكية العامة لتتمحكر الدراسة حكؿ تساؤؿ رئيس ىك: ما ىي استخ
 ؟كاإلشباعات المتحققة القيـ الثقافيةعمى في المحافظة  االجتماعي كأثرىاالتكاصؿ 

  كانبثؽ عف السؤاؿ الرئيس مجمكعة مف األسئمة الفرعية، كىي:

 ما مدل استخداـ طمبة الثانكية العامة في محافظات غزة لشبكات التكاصؿ االجتماعي؟ .8

 االجتماعي؟ التكاصؿ لشبكات الثانكية العامة طمبة استخدـ ـعد أسباب ما .7

شبكات التكاصؿ ل يـاستخدامعمى طمبة الثانكية العامة في  ما ىي القيكد المفركضة .3
 االجتماعي؟

 االجتماعي؟ التكاصؿ شبكات تقدميا التي بالمعمكمات طمبة الثانكية العامة ثقة درجة ما .0

 قطاع في العامة الثانكية طمبة قبؿ مف        ن ستخداما  ا االجتماعي التكاصؿ شبكات أكثر ما .3
 غزة؟

 طمبة كتيـ االجتماعي التكاصؿ شبكات تطرحيا التي الثقافية المكضكعات أىـ ما ..
 ؟العامة الثانكية
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 الثانكية طمبة لدل الدراسي التحصيؿ عمى االجتماعي التكاصؿ شبكات تأثير مدلما  .9
  العامة؟

 االجتماعي؟ التكاصؿ لشبكات عامةال الثانكية طمبة استخداـ دكافع ما .3

 الثقافية القيـ كأثرىا في المحافظة عمى شبكات التكاصؿ االجتماعياستخداـ   ساليبأ ما .7

 ؟مف كجية نظرىـ لدل طمبة الثانكية العامة

 التكاصؿ لشبكات استخداميـ مف العامة الثانكية طمبة يحققيا التي اإلشباعات ما .83
 ؟(كالسياسية كاالجتماعية الدينية) ابعادىا بكافة قافيةالث القيـ عمى كأثرىا االجتماعي

 ض الدراسةو فر   . ب

( بيف امتبلؾ طمبة 05.0تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) .8
التكاصؿ االجتماعي كالمتغيرات الديمكغرافية  شبكاتالثانكية العامة لحسابات عمى 

 كاف السكف(.م -التخصص -)النكع االجتماعي

( بيف متكسط استجابات 05.0تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) .7
شباعات مف استخداـ شبكات تحقؽ اإل كمدلطمبة الثانكية العامة في قطاع غزة 

 عمى القيـ الثقافية. كأثرىاالتكاصؿ االجتماعي 

( بيف متكسط استجابات 05.0لة )تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل دال .3
عمى في المحافظة كأثرىا شباعات المتحققة مدل اإلك طمبة الثانكية العامة في قطاع غزة 

مكاف  -التخصص -القيـ الثقافية تعزل إلى العكامؿ الديمغرافية )النكع االجتماعي
 السكف(.

( بيف متكسط استجابات 05.0تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) .0
عمى في المحافظة  كأثرىاشباعات المتحققة طمبة الثانكية العامة في قطاع غزة كمدل اإل

 القيـ الثقافية تعزل إلى درجة الثقة بمعمكمات شبكات التكاصؿ االجتماعي.

 

                       اإلطار النظري لمدراسة:   ً  ًا:    سابع
كلقد جاء ظيكر ىذه النظرية في  ،كاإلشباعات ماتاالستخدا نظرية عمى الدراسة تعتمد

مجاؿ الدراسات اإلعبلمية كبديؿ لتمؾ األبحاث التي تتعامؿ مع مفيـك التأثير المباشر لكسائؿ 
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االتصاؿ عمى جميكر المتمقيف، كقد عرفت نظرية االستخدامات كاإلشباعات بانيا دراسة جميكر 
إلشباع حاجات فردية معينة، كقد أكد كاتز كىك  كسائؿ االتصاؿ الذيف يتعرضكف بدكافع معينة

أحد ركاد ىذه النظرية أف استخداـ كسائؿ االتصاؿ يظير بصكرة كاضحة حينما نكجو اىتمامنا 
بما يفعمو الجميكر بتمؾ الكسائؿ ال حينما نيتـ بما تفعمو كسائؿ االتصاؿ بالجميكر، كلقد 

ات كاإلشباعات أف أىـ ما تقكـ عميو أكضح دينيس ماككيؿ في مناقشتو لنظرية االستخدام
 (1)                                                                                    ن  النظرية ىك "الخمفية االجتماعية لمفرد كطبيعة التجربة االتصالية لديو كدرجة تكقعاتو مسبقا ".

 : أىداف نظرية االستخدامات واإلشباعات ً أ  

 (2) تية:تركز نظرية االستخدامات كاإلشباعات عمى األىداؼ اآل

 كراء مف كحاجات دكافع أف لمجميكر باعتبار ـاإلعبل كسائؿ استخداـ كيفية معرفة .8
 .ليا استخدامو

 .أخرل دكف جماىيرم اتصاؿ لكسيمة االستخداـ دكافع حقيقة عف الكشؼ .7

 .االتصاؿ عمميات عمؽ في كالغكص العميؽ الفيـ .3

 .لتمبيتيا الجميكر يسعى التي المطمكبة كالحاجات اإلشباعات معرفة .0

 .كاإلشباعات الكسائؿ عمى تأثيرىا كمدل الكسيطة المتغيرات دكر معرفة .3
 : فرضيات نظرية االستخدامات واإلشباعاتب

 (3) اآلتية: النقاط في النظرية ىذه افتراضات كزمبلؤه( كاتز) يمخص

 لتحقيؽ مكجو استخداـ ىك اإلعبلـ لكسائؿ كاستخدامو نشط، جميكر ىك المتمقيف جميكر .8
 .أىداؼ معينة

 يرل معينة كسائؿ كاختيار الحاجات إشباع بيف العبلقة تحديد في المبادرة الجميكر يمتمؾ .7
 تشبع حاجاتو. أنيا

 أك الشخصي، االتصاؿ مثؿ: الحاجات، إلشباع أخرل مصادر اإلعبلـ كسائؿ تنافس .3
 غيرىا. أك المؤسسات األكاديمية،

                                                           

 (.241)ص يات االتصاؿ( الطرابشي، نظر (1
 .242المرجع نفسو، ص ( (2
 (.7( الغميبلت، استخدامات طمبة الجامعة األردنية لمقنكات الفضائية كاإلشباعات المتحققة ) ص(3



32 

 ىك ألنو اإلعبلـ كسائؿ الستخدامو الحقيقية الصكرة تحديد عمى القادر كحده ىك الجميكر .0
 حاجاتو. تشبع التي الكسائؿ اختيار مف ثـك  كدكافعو، كحاجاتو يحدد اىتماماتو الذم

 معيف محتكل أك لكسيمة كاستخدامو الجميكر حاجات بيف العبلقة قيمة حكؿ األحكاـ .3
 مختمفة بطرؽ المحتكل نفس تستخدـ قد الناس ألف نفسو، يحددىا الجميكر أف يجب

 .مختمفة نتائج ول أف يككف يمكف المحتكل أف إلى باإلضافة

 :واإلشباعات االستخدامات نظرية : عناصرج

 تتشكؿ عناصر نظرية االشباعات مف العناصر الرئيسية التالية:
مف  نشطا يككف الجميكر أف( Palmagreen)بالمغريف  كيرل :النشط الجميور افتراض .8

(1) ىي: رئيسية، أبعاد ثبلثة خبلؿ
 

 يتفؽ لما كفقا كالمضاميف عبلميةاإل الكسائؿ الجميكر ينتقي االنتقاء: حيث .أ 
 .كاىتماماتو كاحتياجاتو

 مضاميف. مف الفرد لو يتعرض ما مع االندماج خبلؿ مف ذلؾ االستغراؽ: كيتـ .ب 

 االتصاؿ. مضمكف عمى كالتعميؽ مناقشات في الدخكؿ بمعنى اإليجابية: .ج 

اإلدراؾ  مفيكـ ظيكر أدل لقد :اإلعالم وسائل لمستخدمي واالجتماعية النفسية الصول .7
 يختاركف البشر مف المختمفة األنماط أف افتراض إلى الفردية الفركؽ عمى المرتكز االنتقائي
 النفسية العكامؿ أف أم كمتباينة، متنكعة بطرؽ اإلعبلـ كسائؿ بأنفسيـ، كيفسركف األنشطة
(2) اإلعبلـ. كسائؿ استخدامات مف ةكثير  أصكؿ تحدد حكافز كأف كجكد إلى تؤدم أف يمكف

 

 اإلعبلـ بمجمكعة لكسائؿ التعرض دكافع كترتبط :اإلعالم لوسائل الجميور استخدام دوافع .3
عمى  كالمعرفة الخبر إلى الحاجة أم معرفية؛ حاجات: في أساسا تتمخص الحاجات مف

 كحاجات كالفرح، كالمحبة باألخكة اإلحساس إلى كالحاجة عاطفية؛ عاـ، أك حاجات النحك
 اليركبية الحاجة إلييا يضاؼ. الترفيو إلى كالحاجة الذات، ؽتحقي كحاجات اجتماعية،
 (3) ىما: فئتيف إلى(Robin)ركبف فيقسميا الدكافع عف أما .التكتر إزالة إلى كالحاجة

                                                           

 (.115( العادلي، اإلعبلنات الصحفية: دراسة في االستخدامات كاإلشباعات )ص(1
 (.21( حسف، الكظيفة اإلخبارية لكسائؿ اإلعبلـ )ص(2
 .118( المرجع السابؽ، ص(3
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 كلكسيمة المضمكف، مف معيف لنكع الفرد اختيار تعني (:النفعية) الوظيفية الدوافع.3-0
 إلشباع المعمكمات. معينة اتصالية

 مف كاليركب كاالسترخاء، كالتنفيس الكقت، تمضية كتستيدؼ :الطقوسية افعالدو .3-2
 اليكمي كالمشكبلت. الركتيف

التي  اإلشباعات" ىي التكقعات أف( كاتز) يرل :اإلعالم وسائل من الجميور توقعات .0
( شراـ) كيرل. كالمضاميف الكسائؿ اختيار عممية في تسيـ فالتكقعات عنيا، كبذلؾ يبحث
 تحقؽ سكؼ أنيا يظف التي المتاحة اإلعبلـ كسائؿ إحدل يختار اإلنساف أف شأفىذا ال في
(1)النفسي المطمكب. اإلشباع لو

 

 يشير ربما االستخداـ أف إلى( كنداىؿ سيفف) يشير :اإلعالم لوسائل الجميور استخدام .3
 معينة بتكقعات ترتبط كظائؼ تحقيؽ عمييا يترتب معينة ظركؼ في تتـ معقدة إلى عممية
 في كصفو يمكف كلكف فقط، التعرض مفيكـ إطار في تحديده يمكف فإنو ال كلذلؾ لئلشباع،

 طريقة اإلعبلـ، كسيمة مع العبلقة نكع المحتكل، المستخدـ، المحتكل كمية إطار
(2)       ن ثانكيا .      ن   أكليا  أك االستخداـ كاف إذا ما تحديد المثاؿ سبيؿ كعمى االستخداـ،

 

 مف نكعيف بيف( كينر لكرانس) كيفرؽ :اإلعالم وسائل من الجميور إشباعات ..
(3)اإلشباعات:

 

: نكعاف كىي اإلعبلـ، كسائؿ لمحتكل التعرض عف كتنتج :المحتوى إشباعات.6-0
شباعات معمكمات، عمى كالحصكؿ البيئة مراقبة تتمثؿ في تكجييية إشباعات  اجتماعية          كا 
 االجتماعية. عبلقاتو بشبكة الفرد يتحصؿ عمييا التي المعمكمات ربط بيا كيقصد

: نكعاف كىي محددة، بكسيمة كاالرتباط االتصاؿ عممية عف كتنتج :العممية إشباعات 6-2
 الذات، عف كالدفاع بالتكتر، اإلحساس تخفيؼ خبلؿ مف كتتحقؽ شبو تكجييية إشباعات
شباعات كاإلثارة، التسمية كالترفيو برامج في كتنعكس  مع التكحد مثؿ: اجتماعية، شبو          كا 

 االجتماعية الفرد عبلقات ضعؼ مع ىذه اإلشباعات كتزيد اإلعبلـ، كسائؿ شخصيات
حساسو  بالعزلة.         كا 

                                                           

 (.118ص( حسف، الكظيفة اإلخبارية لكسائؿ اإلعبلـ )(1
 (.228( عبد الحميد، نظريات اإلعبلـ كاتجاىات التأثير )ص (2
 (.249( مكاكم، االتصاؿ كنظرياتو المعاصرة ) ص(3
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 :أوجو االستفادة من نظرية االستخدامات واإلشباعات

 :عمى تعرؼملاختارت الباحثة نظرية االستخدامات كاإلشباعات ليذه الدراسة 

طبلعو إالحاجات مف خبلؿ حاجات الجميكر المتمقي لبلتصاؿ ككيفية إشباع ىذا   -8
 عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي.

كأثرىا  شباعات المتحققةكاإل ميكر لشبكات التكاصؿ االجتماعيمعرفو استخداـ الج  -7
 عمى القيـ الثقافية.

 ت شبكات التكاصؿ االجتماعي.كضع التكصيات التي تتعمؽ بمكضكعا  -3

 

  :               ومنيجيا وأداتيا         الدراسة     نوع  :  ً اً     ثامن
 الدراسات مف معمكماتيا كمصادر متغيراتيا نكعية عمى     ن بناء   الدراسة ىذه تعد الدراسة: نوع . أ

 االجتماعي، التكاصؿ لشبكات العامة الثانكية طمبة استخداـ بدراسة تيتـ التي الكصفية
 كالحقائؽ البيانات تصنيؼمف خبلؿ  ، الثقافية القيـ عمى كأثرىا لدييـ المتحققة شباعاتكاإل
 مفيدة دالالت كاستخبلص     ن شامبل        ن تحميبل   ياكتحميم تفسيرىا ثـ تسجيمياك  تجميعيا يتـ التي
 (1) .منيا

 أنسػب مػػف كيعػػد ،يالمسح منيجعمى ال الدراسة اعتمدت الباحثة في ىذهالدراسة:  منيج . ب
 عمى يساعد      ن منظما        ن عمميا       ن جيدا   يعد الكصػػفية، الذم لمدراسػػات مكاءمػة العمميػػة المنػػاىج
 الظكاىر مف مجمكعة أك الظاىرة عف كمعمكمات بيانات عمى كالحصكؿ ،الظاىرة كصؼ
 كصؼ عمى كلمحصكؿ (2)الظاىرة، مف الكاقع إلى يككف ما أقرب أك كاقعية صكرة كتقديـ
 بيدؼ الدقة مف درجة بأكبر كتحميميا الضركرية البيانات جمع مف كالتأكد لممشكمة دقيؽ

 تـ الدراسة ىذه إطار كفي كتفسيرىا، تحميميا كمحاكلة شامبل تبكيبا كتبكيبيا تصنيفيا
 باستخداـ غزة قطاع في العامة الثانكية طبلب مف عينة عمى المسحي بالمنيج االستعانة
(3). جميكر كسائؿ االعبلـ مسح أسمكب

 

                                                           

 (.126( حسيف، بحكث اإلعبلـ: األسس كالمبادئ )ص(1
ج(2  (.68راءاتو كمناىجو )ص                               ( عمر، البحث العممي مفيكمو كا 
 (.127( حسيف، بحكث اإلعبلـ: األسس كالمبادئ )ص(3
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 جمع في شيكعأ طرؽال أكثر مف يكى ،االستقصاء صحيفة استخداـ تـ أداة الدراسة: . ت
 كتعدد التنكعي     ن نظرا   خاصة، عبلميةاإل الدراسات كفي االجتماعية العمكـ في األكلية البيانات
 أحد فاالستقصاء المختمفة، البحكث في متعددة       ن أغراضا   خدـت ايجعمي مما اأشكالي

 العينة مف مباشرة أك أساسية أك أكلية بيانات جمع في تستخدـ التي األساسية األساليب)
 األسئمة مف مجمكعة تكجيو طريؽ فع البحث مجتمع مفردات جميع مف أك المختارة
 المتعمقة البيانات لمدراسة لجمع األساسي المكضكع إطار ، في    ن سمفا   المعدةك  المحددة

 التكاصؿ شبكات مع كتفاعميـ كدكافعيـ كسماتيـ خصائصيـ: حيث مف بالمبحكثيف،
لممحافظة  المختمفة التكاصؿ شبكات تطرحيا التي القضايا حكؿ كتصكراتيـ االجتماعي
 نصؼك  المغمقة األسئمة مف مجمكعة الصحيفة تتضمفك  الفمسطينية، الثقافية عمى القيـ

 الحالية. ياتساؤالتالدراسة ك  أغراض يحقؽ بما ،كالمفتكحة مغمقة

 -:ثالثة أجزاء إلىوتم تقسيم صحيفة االستقصاء 

                                        البيانات األكلية كالرئيسة لعينة الدراسة.      يتضمف   :     األكؿ      لجزء ا - 1
 التكاصؿ لشبكات العامة الثانكية طمبة استخدامات عمى حتكمي: الثاني الجزء -2

 .االجتماعي

                                       أبعػػػػػػاد اسػػػػػػتخدامات شػػػػػػبكات التكاصػػػػػػؿ االجتمػػػػػػاعي          حتػػػػػػكم عمػػػػػػى  ي  :   لػػػػػػث          الجػػػػػػزء الثا - 3
  :         عدة أبعاد            كتنقسـ الى                                   كاالشباعات المتحققة لمقيـ الثقافية

 التكاصؿ شبكات استخدامات مف المتحققة شباعاتاإل عمى يحتكم: ألكؿا البعد -
 .السياسية القيـ عمى االجتماعي

 شبكات استخدامات مف المتحققة شباعاتاإل عمى يحتكم: نيالثا لبعدا  -
 .االجتماعية القيـ عمى االجتماعي التكاصؿ

 شبكات استخدامات مف المتحققة شباعاتاإل عمى يحتكم: ثالثال البعد -
 .الدينية القيـ عمى االجتماعي التكاصؿ
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         الثبات                إجراءات الصدق و   :      ً تاسعاً 
       ستقصاء        صحيفة اال    صدق  -   أ

                                                                        يقصد بصدؽ األداة ىك قدرتيا عمى قياس ما كضعت مف أجؿ قياسو، مما يرفع مستكل 
   ،        اختبػارات   ة                                                       كبيػدؼ التحقػؽ مػف صػدؽ اسػتمارة الدراسػة اسػتخدمت الباحثػة ثبلثػ   (1 ) ،              الثقة بالنتػائج

     كىي:

 صدق المحكمين: .0

                       الثانكيػػػػة العامػػػػة لشػػػػبكات                                                 الختبػػػار مػػػػدل صػػػػبلحية االسػػػػتمارة لقيػػػػاس اسػػػتخدامات طمبػػػػة
                 شػػػػباعات المتحققػػػػة                      عمػػػػى القػػػػيـ الثقافيػػػػة كاإل                           كاإلشػػػػباعات المتحققػػػػة كأثرىػػػػا                 التكاصػػػػؿ االجتمػػػػاعي 

                       بيػػدؼ الحكػػـ عمػػى صػػبلحيتيا    (2 )        ( محكمػػيف7     عمػػى )   ،                                  عرضػػت الباحثػػة االسػػتمارة بشػػكميا األكلػػي
   ،            يا  كترتيبيػػا                                    مػػة طػػكؿ فقراتيػػا كانسػػجاـ اتجاىػػات أسػػئمت ء                              لقيػػاس مػػا صػػيغت مػػف أجػػؿ قياسػػو كمبل

    .                                              باإلضافة إلى سبلمة ككضكح صياغتيا ككفاية خياراتيا

                                                                             كقػػد اسػػتجابت الباحثػػة لمتعػػديبلت التػػي اتفػػؽ عمييػػا غالبيػػة المحكمػػيف، كاسترشػػدت ببقيػػة    
                                                                              التعميقات، ك قامت الباحثة بإجراء التعديبلت التالية عمى النسخة األكلية لبلستمارة:

                          نتيجة التكرار اك التقارب.                               إلغاء بعض الفقرات مف االستبانة - 8

                                                            إضافة فقرات جديدة في االستبانة ليا عبلقة بصمب كمحتكل المكضكع. - 7

                                              ترتيب كتنسيؽ فقرات االستبانة مف حيث اإلجابات. - 3

                         جػػاىزة الختبػػار صػػدؽ اتسػػاقيا        ستقصػػاء   اال      صػػحيفة                                كبػػإجراء التعػػديبلت السػػابقة أصػػبحت 
  .                      الداخمي كصدقيا البنائي

                                                           

 (.30عبدالحميد، تحميؿ المحتكل في بحكث اإلعبلـ )ص( (1
  المحكمكف ىـ :( (2
 .الجامعة االسبلمية فيالمساعد  كاالعبلـ صحافةالأحمد الترؾ استاذ  د. -1
  األقصى.التمفزيكف في جامعة ذاعة ك كرئيس قسـ اإلاإلعبلـ أحمد المغارم استاذ  د. -2
 .في الجامعة االسبلمية المساعدكاالعبلـ صحافة ال ستاذأحسف أبك حشيش  د. -3
  جامعة األقصى. في كمية االعبلـ المشارؾ كعميد عبلـزىير عابد أستاذ العبلقات العامة كاإل د. -4
 .الجامعة اإلسبلمية كاالعبلـ في كرئيس قسـ الصحافةمشارؾ ال كاالعبلـ صحافةالطمعت عيسى استاذ  د. -5
 صى.جامعة األق –عبلـ كرئيس قسـ صحافة في كمية اإل االعبلـ المساعدماجد الترباف استاذ  د. -6
 دير البمح–فمسطيف التقنية  كمية أستاذ اإلعبلـ المساعدنعيـ المصرم  د. -7

https://www.facebook.com/ptcdb.edu/?ref=br_rs
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 :صدق االتساق الداخمي. 2

                                                                       يقصػػد بصػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي مػػدل اتسػػاؽ كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات االسػػتبانة مػػع المحػػكر 
                                                                              الػػذم تنتمػػي إليػػو. كعػػادة مػػا يػػتـ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي مػػف خػػبلؿ اختيػػار عينػػة 

   تـ   ك                                          مػػػف طمبػػػة الثانكيػػػة العامػػػة مػػػف مجتمػػػع الدراسػػػػة.   ن ان       ( طالبػػػ50                        عشػػػكائية اسػػػتطبلعية حجميػػػا )
              ( لكػػؿ فقػػرة مػػف Pearson's Correlation Coefficient        بيرسػػكف )                    احتسػػاب معامػػؿ ارتبػػاط 
                                                            شباعات المتحققة مف اسػتخدامات شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي كالدرجػة                       فقرات األبعاد الثبلثة لئل

            بعد "قيـ".              الكمية لكؿ

       شػػباعات                                                    ( معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػػرة كالدرجػػة الكميػػة لبعػػد اإل1.1           يعػػرض جػػدكؿ )
  ( 05.0                          ن    ن        ن                    مف النتائج أف ىناؾ ارتباطان داالن إحصائيان عنػد مسػتكل معنكيػة )                 عمى القيـ. يتضح 

                                                                                  بػػيف كػػؿ فقػػرة كالدرجػػة الكميػػة لبعػػد االشػػباعات عمػػى القػػيـ ، ممػػا يػػدلؿ عمػػى صػػدؽ فقػػرات مقيػػاس 
  .               شباعات المتحققة  اإل

 معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكمية لبعد االشباعات عمى القيم(: 0.0)جدول 

 البعد الفقرة
 معامل
 االرتباط

القيمة 
 البعد الفقرة االحتمالية

 معامل
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

1 

االشباعات 
المتحققة عمى 
 القيـ السياسية

 

تابع  8 3633 3*628.
االشباعات 
المتحققة عمى 

القيـ 
 االجتماعية

 
 

.375*3 3638 

2 .612*3 3633 9 .337*3 3637 

3 
.399*3 

3638 10 
.350*3 

3637 

4 .392*3 3638 11 .558*3 3633 

5 0.419* 3633 12 .534*3 3633 

6 .598*3 3633 13 .523*3 3633 

7 .447*3 3633 14 .366*3 3633 

8 .672*3 3633 1 

االشباعات 
المتحققة عمى 
 القيـ الدينية

 

.461*3 3633 

9 .697*3 3633 2 .320*3 3363 
10 .565*3 3633 3 .362*3 3638 

11 .651*3 3633 4 .430*3 3633 

12 .573*3 3633 5 .520*3 3633 

13 
.474*3 

3633 6 
.515*3 

3633 

14 .537*3 3633 7 .414*3 3633 

15 .430*3 3633 8 .484*3 3633 
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 البعد الفقرة
 معامل
 االرتباط

القيمة 
 البعد الفقرة االحتمالية

 معامل
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

1 

االشباعات 
المتحققة عمى 

القيـ 
 االجتماعية

.691*3 3633 9 .549**3 3633 

2 .520*3 3633 10 .374*3 3638 

3 .430*3 3633 11 .704*3 3633 

4 .583*3 3633 12 .520*3 3633 

5 .421*3 3633 13 .432*3 3633 

6 .520*3 3633 14 .611*3 3633 

7 .335*3 3633 15 .478*3 3633 

 (.05.0                    ن                  *االرتباط داؿ إحصائيا  عند مستكل داللة ) 
 

 . الصدق البنائي3

       شػػباعات                                                      ائي مػػدل االرتبػػاط بػػيف الدرجػػة الكميػػة لكػػؿ بعػػد مػػف أبعػػاد اإل               يقػػيس الصػػدؽ البنػػ
                            شػباعات المتحققػة. كلمتحقػؽ مػف                                         كاالجتماعية كالدينية( مع الدرجػة الكميػة لئل   ة                  عمى القيـ )السياسي

                                                             بحسػػػػاب معامػػػػؿ ارتبػػػػاط بيرسػػػػكف بػػػػيف الدرجػػػػة الكميػػػػة لكػػػػؿ بعػػػػد مػػػػف أبعػػػػاد    ة      الباحثػػػػ   ت       ذلػػػػؾ قامػػػػ
                 شػػباعات المتحققػػة.                                         كاالجتماعيػػة كالدينيػة( مػػع الدرجػػة الكميػػة لئل   ة  سػػي                       شػباعات عمػػى القػػيـ )السيا  اإل

  ( 1.2                         شػباعات المتحققػة فػي جػدكؿ )                                                   تظير قيـ مصفكفة معامبلت االرتباط بيف الدرجػة الكميػة لئل
                               (  بػػػيف الدرجػػػة لكػػػؿ بعػػػد مػػػف أبعػػػاد 05.0                    إحصػػػائيا عنػػػد مسػػػتكل )                  ن    ن أف ىنػػػاؾ ارتباطػػػان داالن 

                 شػباعات المتحققػة،                                       جتماعية ك الدينية( مػع الدرجػة الكميػة لئل   كاال   ة                         شباعات عمى القيـ )السياسي  اإل
                                                     مما يدلؿ عمى الصدؽ البنائي بمقياس اإلشباعات المتحققة.

 (50شباعات المتحققة عمى القيم، )ن=معامالت االرتباط بين اإل(: 0.2)جدول 

 اإلشباعات المتحققة  م
 القيم عمى

 القيم 
 السياسية

 القيم 
 االجتماعية

 القيم
 ينيةالد 

اإلشباعات الكمية 
 المتحققة

 - القيم السياسية 1
.395*3 

(3638) 
.321*3 
.03)3) 

.755*3 
(3633) 

 القيم االجتماعية 2
.395*3 

(3638) - 
.601*3 

(3633) 
.808*3 

(3633) 

 القيم الدينية 3
.321*3 
.03)3) 

.601*3 
(3633) - 

.806*3 
(3633) 

 (.05.0ة )                     ن              *االرتباط داؿ إحصائيا  عند مستكل دالل
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لقد أثبتت اختبارات صدؽ استمارة االستقصاء الثبلثة صبلحية االستمارة لقياس أثر 
استخدامات طمبة الثانكية العامة لشبكات التكاصؿ االجتماعي في المحافظة عمى القيـ الثقافية 

 شباعات المتحققة.كاإل
               صحيفة االستقصاء     ثبات  -   ب

                                ر المقيػاس الخاضػع لبلختبػار مػف خطػأ                                            تشير عممية الثبات أك االعتمادية إلى مدل تحر 
                                                                                   القياس العشكائي، كالذم يمكف التحقؽ منو مف خبلؿ عدة طرؽ أىميا طريقة إعادة اختبار نفػس 

         مػنيـ كفػي   و    نفسػ   ي      ممستقصػ ل             ة مػف الػزمف ك   مػد    بعػد   Test-retest reliability) )      نفسػو        المقياس 
               مػػف خػػبلؿ االرتبػػاط     يا   نفسػػ                                             التػػي سػػادت االختبػػار األكؿ، كالحصػػكؿ عمػػى النتػػائج    يا          الظػػركؼ نفسػػ

                                بيف قيـ المقياس المستخدـ مرتيف.

                                                                       ىنػػاؾ عػػدة طػػرؽ لحسػػاب ثبػػات المقيػػاس، إال أف الباحثػػة اعتمػػدت عمػػى طػػريقتيف كىمػػا 
                                             ( لحسػاب ثبػػات المقيػاس، كطريقػة التجزئػة النصػػفية Cronbach Alpha                     اختبػار ألفػا كركنبػاخ )

( Half- Split.)   
 معامل ألفا كرونباخ:.0

                                                         ( قيمػػة معامػػؿ ألفػػا كركنبػػاخ لكػػؿ إشػػباع مػػف اإلشػػباعات المتحققػػة 1.3           يعػػرض جػػدكؿ )
                                                                                   ككذلؾ لبلستمارة ككؿ. نجد أف جميع قيـ معامبلت ألفا كركنباخ إشباع مف اإلشباعات المتحققػة 

                             مما يدلؿ عمى ثبات االستمارة.    (0.7                                          ككذلؾ جميع فقرات االستمارة مرتفعة )أكبر مف 
 

 كرونباخ(  لمحاور االستمارة وكل االستمارة معامل الثبات )ألفا(: 1.3)جدول 

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات اإلشباعات المتحققة عمى القيم ـ
 3 817. 15 السياسية 8
 .7373 14 االجتماعية 7
 .7783 15 الدينية 3

 .8401 130 االستمارة ككل
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  :       النصفية         التجزئة       طريقة    . 2

                                              ات يػتـ تجزئػة فقػرات االسػتمارة إلػى جػزأيف )األسػئمة                                في ىذه الطريقة مف طرؽ قياس الثبػ
                                                                                      ذات األرقاـ الفردية، كاألسئمة ذات األرقاـ الزكجية( كمف ثـ حسػاب معامػؿ االرتبػاط بينيمػا، كقػد 

  ، Spearman- Brown                                                           تػـ تصػػحيح معامػػؿ االرتبػػاط باسػػتخداـ معامػػؿ ارتبػػاط سػبيرماف بػػركاف 
  :   تية     لة اآل                                       يحسب معامؿ االرتباط المعدؿ مف خبلؿ المعاد

                      معامػػػػػؿ االرتبػػػػػاط المعػػػػػدؿ =
r

r

1

                                  معامػػػػػؿ االرتبػػػػػاط بػػػػػيف الػػػػػدرجات الفرديػػػػػة   r    حيػػػػػث   2
                                                    ( قيـ معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية، كيتضح أف 1.4                             كالدرجات الزكجية. يعرض جدكؿ )

                                                                               معػػامبلت االرتبػػاط لجميػػع المحػػاكر ككػػذلؾ لجميػػع فقػػرات االسػػتمارة دالػػة إحصػػائيا عنػػد مسػػتكل 
                                                        يذه القيـ يككف الباحث قد تحقؽ مف ثبات استمارة االستقصاء.     (. كب05.0      داللة )

 
 معامل الثبات )التجزئة النصفية( لمحاور االستمارة وكل االستمارة(: 1.4)جدول 

 معامل االرتباط المعدل معامل االرتباط عدد الفقرات االشباعات المتحققة عمى القيم م
 *0.83 .1173 15 السياسية 8

 *0.77 6253 14 االجتماعية 7

 *0.78 .6373 15 الدينية 3

 *0.89 .7983 130 االستمارة ككل

 (.05.0                    ن                  *االرتباط داؿ إحصائيا  عند مستكل داللة ) 

                                                                                  تدلؿ قيـ اختبارات الصدؽ كالثبات الستمارة االستقصاء صػبلحيتيا لقيػاس أثػر اسػتخدامات طمبػة 
       شػػػػباعات                   القػػػػيـ الثقافيػػػة كاإل                                                        الثانكيػػػة العامػػػة لشػػػػبكات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي فػػػػي المحافظػػػة عمػػػى 

          المتحققة.

                      : المعالجات اإلحصائية:     ً عاشراً 
                                                                          تػػـ مراجعػػة االسػػتمارات المسػػتممة مػػف المبحػػكثيف مػػف حيػػث اكتمػػاؿ اسػػتجابتيا، كمػػف ثػػـ 
                          ن                                                     ترقيميػػػا بشػػػكؿ متسمسػػػؿ تحضػػػيران إلدخاليػػػا إلػػػى برنػػػامج التحميػػػؿ اإلحصػػػائي، كتػػػـ ترميػػػز أسػػػئمة 

                                             لتسػػػييؿ كضػػػماف جػػػكدة البيانػػػات المدخمػػػة فػػػي برنػػػامج         تسمسػػػمي          عمػػػى نحػػػك                   كمتغيػػػرات االسػػػتمارة 
                 التحميؿ اإلحصائي.
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 Statistical                                                            كقػػػد اسػػػتخدمت الباحثػػػة برنػػػامج الحزمػػػة اإلحصػػػائية لمعمػػػكـ االجتماعيػػػة 

Package for Social Sciences ( SPSS اإلصػػدار )         لتصػػميـ نمػػكذج االسػػتمارة ك    ((22                        
                    ن            إلػػى معالجتيػػا إحصػػائيان لكصػػؼ خصػػائص    ؿ                                           كػػذلؾ تفريػػ  ك إدخػػاؿ البيانػػات بعػػد ترميزىػػا ليصػػ

  :     اآلتية                                                                    العينة كالحكـ عمى فرضيات الدراسة. كقد تـ استخداـ االختبارات اإلحصائية 
 ,Frequency                                                             التكـــرارات، النســـب المئويـــة، المتوســـط الحســـابي واالنحـــراف المعيـــاري )   -   أ

Percentages, Mean and Standard deviation:)     كتسػتخدـ لكصػؼ التكػرارات فػي                          
                                                    نة الدراسة، ك ترتيب األكلكيات كفي اختبار الفرضيات.  عي

                                         كاسػػػتخدمتيا الباحثػػػة لعػػػرض التكػػػرارات فػػػي كصػػػؼ    :(Bar Chart)                 العمـــدة المســـتطيمة    -   ب
   .                                                           خصائص استخداـ طمبة الثانكية العامة لشبكات التكاصؿ االجتماعي

         صػؼ خصػائص                                        كاستخدمتيا الباحثػة لعػرض التكػرارات فػي ك   (:Pie Chart                  الدائرة البيانية )     -   ت
                                                      استخداـ طمبة الثانكية العامة لشبكات التكاصؿ االجتماعي.

                   لقياس درجة االرتباط    :(Pearson's Correlation Coefficient)                     معامل ارتباط بيرسون   -   ث
                                                      لحسػػػػاب االتسػػػػاؽ الػػػػداخمي لبلسػػػػتبانة ك كػػػػذلؾ فػػػػي طريقػػػػة التجزئػػػػة    ة         يا الباحثػػػػ ت         ، كاسػػػػتخدم

                      النصفية لقياس الثبات.

                                 لقياس ثبات فقرات محاكر االستمارة.  (Cronbach's Alpha)      نباخ                اختبار ألفا كرو  -   ج

                           لقيػػػاس ثبػػػات االسػػػتمارة بطريقػػػة   Spearman-Brown) )                            معامـــل ارتبـــاط ســـبيرمان بـــروان -   ح
                 التجزئة النصفية.

              لمعرفػػة مػػا إذا     (:Independent samples T- test  )                             اختبـار "ت" لعينتــين مســتقمتين -   خ
                                     عمػػػػػى القػػػػيـ الثقافيػػػػة مختمفػػػػػة بحسػػػػب النػػػػػكع         شػػػػباعات                           كانػػػػت متكسػػػػطات درجػػػػػة التحقػػػػؽ لئل

          االجتماعي.

                                كيسػتخدـ الختبػار معنكيػة الفػرؽ بػيف    (: One Sample t-test                        اختبار "ت" لعينة واحـدة ) -   د
                                                                             المتكسػػػط الحسػػػابي لعينػػػة كقيمػػػة محػػػددة، كقػػػد اسػػػتخدمتو الباحثػػػة فػػػي اختبػػػار معنكيػػػة فػػػرؽ 

  .                 ف القيمة المتكسطة                           شباعات عمى القيـ الثقافية ع                        المتكسط الحسابي ألبعاد اإل

                              لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركقػات     (:One Way ANOVA )                             اختبار تحميل التباين الحادي -   ذ
                                                                                ذات داللة إحصائية بيف أكثر مف مجمكعتيف مف البيانػات. كاسػتخدمتو الباحثػة  لدراسػة أم 
                                                                           فركؽ تعزل لمتخصص، مكاف السكف، كدرجة الثقة بمعمكمات شبكات التكاصؿ االجتماعي.
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                                                 : لتحديد أم مػف المجمكعػات فػي تحميػؿ التبػايف األحػادم  (Bonferroni              ار بونفيروني )    اختب -   ر
                  يعزل إلييا الفرؽ.

                                  كيسػػػتخدـ لدراسػػػة العبلقػػػة بػػػيف متغيػػػريف     (:Chi-squared Test                 اختبـــار مربـــع كـــاي ) -   ز
                                                                        نػػػكعييف، كاسػػػػتخدمو الباحثػػػة لدراسػػػػة العبلقػػػة بػػػػيف امػػػتبلؾ حسػػػػاب عمػػػى شػػػػبكات التكاصػػػػؿ 

                  ات الديمغرافية.                  االجتماعي كالمتغير 

           وعينتيا:         الدراسة         : مجتمع        حادي عشر
"الصؼ الثاني  العامة الثانكية طمبةفي  الميدانية الدراسة مجتمع يتمثؿ مجتمع الدراسة: . أ

في  كاإلناث الذككر مف سنة (83-89) اآلتية العمرية المرحمة أمعشر بفركعو المختمفة "
 مفعمة عمرية فئة كىي ، ن ا  ( طالب27506)كالبال  عددىـ  ـ2016محافظات قطاع غزة لمعاـ 

مكانية كالنشاط بالطاقة  التحصيمية كالميارات كالمعمكمات المعارؼ مف الجديد اكتساب          كا 
 ىي ذلؾ عف   ن فضبل  ك  اإلنسانية، العبلقات جمكد كعدـ مركنة جانب إلى المسئكلية كتحمؿ
 .جتماعياال التكاصؿ صفحات عمى أكبر بفاعمية المشاركة يمكنيا عمرية مرحمة

        الدراسة     عينة    ب.
    ن                                                                                  نظران لكبر حجـ المجتمع استخدمت الباحثة في دراستيا أسمكب العينة مع مراعػاة تمثيػؿ المجتمػع 
                                                                                   مػف حيػػث المتغيػػرات األساسػػية ذات الصػمة بالدراسػػة، كقػػد تػػـ تحديػػد عينػة الدراسػػة مػػف بػػيف طمبػػة 

                             يع مفرداتيا عمػى محافظػات قطػاع                                                              الثانكية العامة في قطاع غزة بالطريقة العشكائية الطبقية، بتكز 
                                                           لطمبػػػػة الثانكيػػػػة العامػػػػة فػػػػي قطػػػػاع غػػػػزة مػػػػع مراعػػػػاة النػػػػكع االجتمػػػػاعي           المتسػػػػاكم            غػػػػزة التكزيػػػػع 

                      كالتخصص كمكاف السكف.

 ككاف اختيار العينة عمى النحك اآلتي:

  تـ حصر عدد الطمبة الدارسيف في الثانكية العامة في جميع محافظات قطاع غزة ككاف
 ( طالب كطالبة بطريقة عشكائية.033       ن                    ( طالبا  كطالبة، تـ اختيار ).7933عددىـ )

  ( مفردة لكؿ محافظة مف محافظات قطاع غزة.33اختيار عينة قكاميا )تـ 

  ،)اختيار مف كؿ محافظة مدرستيف ثانكيتيف )مدرسة ثانكية لمبنيف كمدرسة ثانكية لمبنات
 محافظات قطاع غزة. مدراس ثانكية مف جميع عمى أف تشتمؿ الدراسة عمى عشر

     ن                                                                         كنظػران لطبيعػة الدراسػة التػي تيػدؼ إلػى قيػاس اسػتخدامات طمبػة الثانكيػة العامػة لشػػبكات 
                                         فػػي المحافظػػة عمػػى القػػيـ الثقافيػػة ، كذلػػؾ مػػف        كأثرىػػا           المتحققػػة           كاالشػػباعات                  التكاصػػؿ االجتمػػاعي
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            تػػي تحػػدد حجػػـ       ن                                    ، كفقػػان لمػػا اعتمػػدت عميػػو الدراسػػات االعبلميػػة ال                            اشػػتماليا عمػػى متغيػػرات كصػػفية
                       ، تػـ اجػراء الدراسػة عمػى  (1 )     مفػردة10000                                       ( مفػردة اذا كػاف مجتمػع الدراسػة  يزيػد عػف 400       العينة)

                                   مفردة مف طبلب الثانكية العامة كذلؾ.400)         عينة مف )

        الباحثػػة       قامػػت                                             حػػاالت عػػدـ االسػػتجابة أك االسػػتجابات غيػػر المكتممػػة،         الحسػػباف      ن  كأخػػذان ب
                                                   تتمثػػػؿ كحػػػدات المعاينػػػة فييػػػا بطمبػػػة الثانكيػػػة العامػػػة فػػػي                         اسػػػتمارة لجمػػػع البيانػػػات.  400       بتكزيػػػع 

  .ـ 2016                       محافظات قطاع غزة لمعاـ 

             خصائص العينة   . ت
( التكزيع النسبي لعينة الدراسة بحسب البيانات األساسية كىي النكع 1.5يعرض جدكؿ )

 االجتماعي كالتخصص كمكاف السكف.
 (378ن =عينة الدراسة بحسب البيانات الساسية ): (1.5جدول )

 النسبة المئوية العدد الفئة المتغير م

 النوع االجتماعي 0
 %48.9 185 ذكر

 %51.1 193 أنثى
 %100 378 المجموع

 كنالسمكان  2

 %20.6 78 الشماؿ
 %21.2 80 غزة

 %20.6 78 الكسطى
 %19 72 يكنس خاف

 %18.6 70 رفح
 %100 378 المجموع

 التخصص 3
 %26.2 99 عممي
 %67.5 255 أدبي
 %6.3 24 شرعي

 100.0 378 المجموع

 

                                                           

 (.316عبلـ )صعبيد، تصميـ كتنفيذ استطبلعات كبحكث الرأم العاـ كاإل (1)
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     ن                                               طالبا  مف طمبة الثانكية العامة في قطاع غزة بما نسبتو  378بم  حجـ العينة 
%( إناث، 51.1) 193%( ذككر ك48.9) 185%( مف حجـ مجتمع الدراسة، منيـ 1.38)

حد ما، حيث كاف عدد  متجانس إلى عمى نحككتكزعت عينة الدراسة بحسب مكاف السكف 
%(، تمتيا محافظتا 21.2     ن             طالبا  كبما نسبتو ) 80االستجابات عمى االستبانة مف محافظة غزة 

                           ن    %( لكؿ منيما، بينما مثمت كبل  مف 20.6     ن             طالبا  كبما نسبتو ) 78الشماؿ كالكسطى بعدد 
 % لكؿ منيا.20                                   ن    محافظتي خاف يكنس كرفح بنسب تقؿ قميبل  عف 

     ن            طالبا  كبما نسبتو  (255ثمثي العينة ) نحك( أف 1.7كؿ )كتظير النتائج في جد
%( 26.2 )     ن           طالبا  كبما نسبتو( 99ربع العينة ) نحك%( ممتحقكف في الفرع األدبي ك (67.5

%( ممتحقكف بالفرع 6.3كبما نسبتو )     ن البا  ط ((24ممتحقكف في الفرع العممي، بينما كاف ىناؾ 
 الشرعي.

        الدراسة      حدود  :    عشر      ثاني
 :يأتي فيما الحالية الدراسة دحدك  تمثمت

 في يمـز الذم كالكقت الدراسة إعداد في يستغرؽ الذم الكقت تحديد بو كنعني: الزمني الحد أ.
 في  العامة الثانكية طمبة مف  الثاني الدراسي الفصؿ في البيانات جمع كتـ البيانات، جمع
 أصؿ مف استبانة 393 استرداد كتـ ـ،.738 إبريؿ-8 حتى يناير-77 مف الممتدة المدة
 .كمفقكد تالؼ بيف ما استبانة 033

 في كيتمثؿ الدراسة، فييا ستجرل التي المحدد المكاف أك البيئة بو كنعني: المكاني الحد  ب.
 الكسطى، كالمحافظة غزة، كمحافظة غزة، شماؿ محافظة: )كتشمؿ غزة، قطاع محافظات
 (.رفح كمحافظة خانيكنس، كمحافظة

             حات الدراسة:    مصطم     عشر:      الث ث
لكتركنية منظكمة مف الشبكات اإل"راضي بأنيا: زاىر يعرفيا  التواصل االجتماعي: اتشبك . أ

التي تسمح لممشترؾ فييا بإنشاء مكقع خاص بو، كمف ثـ ربطو مف خبلؿ نظاـ اجتماعي 
أك جمعو مع أصدقاء  ،مع أعضاء آخريف لدييـ االىتمامات كاليكايات نفسيا إلكتركني

(1) ."الثانكية طبلب الجامعة أك
 

                                                           

 (.23( راضي، استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي في العالـ العربي )ص(1
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ارتبطت القيمة في جانبيا اإليجابي بالفضائؿ الخمقية كفي جانبيا السمبي بالنقائض : القيم . ب
بمعنى )انا  values البلتيني        ن         " مشتقة  مف الفعؿvalueكقد كردت كممة القيمة " ،م الرذائؿأ

 رؼ القيـكتع (1)،أقكل( ، كىذا يعني أف القيمة تحتكم عمى معنى المقاكمة كالصبلبة
مجمكعة مف المعايير التي تحقؽ االطمئناف لمحاجات اإلنسانية كيحكـ "بأنيا        ن اصطبلحا  

  (2)".عمييا الناس بأنيا حسنة ، كيحرصكف عمى اإلبقاء عمييا

جماع السمات الركحية كالمادية كالفكرية كالعاطفية التي تميز مجتمعا "عبارة عف  الثقافة: . ت
ا. كىي تشمؿ الفنكف كاآلداب كطرائؽ الحياة كما تشمؿ الحقكؽ بعينو أك فئة اجتماعية بعيني

(3)".األساسية لئلنساف كنظـ القيـ كالتقاليد كالمعتقدات
 

مجمكعة المبادئ المادية كالركحية كاالتجاىات كالمعتقدات كالتكجيات  القيم الثقافية: . ث
ركائز لكؿ ما  كاالفتراضات األساسية التي تمبي حاجات اإلنساف كتحكـ تصرفاتو، كتشكؿ

ىك سائد بيف الناس داخؿ المجتمع، فتمنح قيمة لمكضكع ما كتسمبيا مف مكضكع آخر، 
كالقيـ الثقافية  ،          ن                                ن                    تزيف سمككا  ما كتحث الناس عميو، كتشيف سمككا  آخر كتمنع الناس منوك 

كتتطكر بحسب قكانيف معينة، داخمية كخارجية  ،صناعة إنسانية تراكمية، تنمك في المجتمع
بطة بالكعي االجتماعي كأنكاعو المتعددة، كيمكف أف تسمى بالثقافة غير العالمة، كىي مرت

عمى اتصاؿ بالثقافة العالمة المكتكبة، كتحتكـ إلييا في تطكرىا، كما تحتكـ إلييا عند 
 (4) .ضمحاكالت تغييرىا مف الخارج، أك ما تتعرض لو مف أمرا

 

  :        الثقافية      مقيم ل   تي   اآل        االجرائي                        وتتبنى الدراسة التعريف 

                                                                                     ىي تمؾ المضاميف الثقافية التي يتمقاىا الفرد كالجماعة )طمبػة الثانكيػة العامػة( مػف مصػادر 
                                                                               اعبلميػػػة مختمفػػػة )شػػػبكات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي( التػػػي تشػػػكؿ معتقػػػداتيـ كتصػػػكراتيـ كمفػػػاىيميـ 

          يجابيػة أك  إ               تيـ سػكاء كانػت                                                              كقيميـ التي تؤثر فػي تكػكيف سػمككيـ كعػاداتيـ كتقاليػدىـ كأنمػاط حيػا
                                                                                        سػػمبية، كقػػد اعتمػػدت الدراسػػة القػػيـ الدينيػػة كاالجتماعيػػة كالسياسػػية فػػي دراسػػتيا التطبيقيػػة ألىميػػة 

                              ن       ن        ىػػذه القػػيـ ىػػي أكثػػر القػػيـ تػػأثيران كتػػأثران فػػي ىػػذه     يػػا                                           ىػػذه القػػيـ فػػي حيػػاة طمبػػة الثانكيػػة العامػػة، كألن
                 المرحمة العمرية.

                                                           

 (.17( الجمؿ، القيـ كمناىج التاريخ اإلسبلمي )ص (1
 (.101( مجاكر، التربية الخمقية كمسئكلية المدرسة فييا )ص(2
 (.229في زمف العكلمة )ص الثقافة( مسكيف، (3
 .محاضرات في التنمية البشرية ية:الصديؽ، القيـ الثقافية كالتنمية البشر ( (4
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               سػػنة( مػػف الػػذككر   83-  89        مػػا بػػيف )        الممتػػدة                       ىػػي تمػػؾ الفئػػة العمريػػة                       طمبــة الثانويــة العامــة:
     الصػؼ  ب           ىكما يعػرؼ  ك        بغزة،        العالي                                               تتعمـ في مؤسسات تديرىا كزارة التربية كالتعميـ               كاالناث التي

                                                                                        الثاني عشر بفركعو العممي كالعمـك االنسانية كالتعميـ التجارم كالصناعي كالتمريضي كالشرعي. 

 

                    عشر: تقسيم الدراسة:     رابع 
 :جاء ، حيثفصكؿ كخاتمة كثبلثة لى مقدمةإ الدراسة  ه   ق سمت

اإلجراءات المنيجية لمدراسة، كتتضمف أىـ الدراسات السابقة،  بعنكاف الول: الفصل 
كمنيجيا الدراسة  ، كنكعىداؼ الدراسة، كتساؤالتيا كفركضياكمشكمة الدراسة كأىميتيا، كا
 .مصطمحات الدراسة، ك كأداتيا، كمجتمع الدراسة كعينتيا

كتـ تقسيمو إلى  ،بعنكاف شبكات التكاصؿ االجتماعي كالقيـ الثقافية :فصؿ الثانيالكأما 
كظائؼ أنكاع ك تناكؿ مفيـك كنشأة ك : بعنكاف شبكات التكاصؿ االجتماعي األكؿالمبحث : مبحثيف

، أما المبحث باإلضافة الى الخدمات االتصالية شبكات التكاصؿ االجتماعيكسمبيات كايجابيات 
القيـ كالثقافة مفيكـ كمككنات كخصائص ككظائؼ  بعنكاف، القيـ الثقافية كيتناكؿالثاني جاء 
تمثمت  مباحث أربعةمدراسة الميدانية، كاشتمؿ عمى لصص خ أما الفصؿ الثالث، ك كالقيـ الثقافية

 التحميؿ الكصفي لبعد استخدامات شبكات التكاصؿ االجتماعيالمبحث األكؿ بعنكاف: في 
شباعات المتحققة مف استخدامات شبكات إلالتحميؿ الكصفي لبعد انكاف: المبحث الثاني بعك 

 لحكـ عمى فرضيات الدراسة ، المبحث الرابع االمبحث الثالث بعنكاف: ، ك التكاصؿ االجتماعي
 أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة كتكصياتيا.

 المبلحؽ. ، باإلضافة إلىياكمراجع الدراسة كفي الختاـ عرضت الباحثة مصادر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 القيم الثقافيةو  شبكات التواصل االجتماعي
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      تمييد
الثكرة التكنكلكجية ثكرة المعمكمات كاالتصاؿ في تقديـ الكثير مف األدكات  تسيـ

كافة المجاالت المعرفية منيا كالمادية  الىعمى اإلنساف الكصكؿ  تسيؿكالتقنيات كاآلليات التي 
كبأسرع كقت، فقد استطاعت أف تقمص المساحة الزمنية كالجغرافية كتمغي الحد  بأقؿ تكمفة

لحظة، كقد بمغت ذركة ىذه الثكرة  أم الحدكدم في الكصكؿ إلى أم مكاف مف أم مكاف كفي
كافة التأثير في ؤلفراد لبانتشار مكاقع التكاصؿ االجتماعي أك الشبكات االجتماعية التي أتاحت 

مى المكاقع اإللكتركنية، كالتعبير عف آرائيـ كتشكيؿ رأم عاـ تجاه قضايا المحتكل المطركح ع
 تسميتيا بالمجتمع الفضائي.عمى ح أكجد بيئة مجتمعية دكلية اصطممحمية أك دكلية، مما 

      ن                                                   أدكارا  متعددة في االتجاىات االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية  الشبكاتىذه أدت كقد 
                                             ن                لتي استطاعت أف تثير القضايا التي تشكؿ اىتماما  لدل المكاطنيف، ، اكافة كالثقافية كالدينية

 تجاه ىذه القضايا، مما اجتذب إلييا المؤسسات الرسمية الحككمية  ن ا  دكلي  ن ا  محمي  ن ا  عام  ن ا  لتشكؿ رأي
كغير الحككمية )مؤسسات المجتمع المدني(، لتؤسس صفحات ليا عمى ىذه المكاقع  كافة

 بر عدد مف الجماىير كالمؤيديف ليا.تستطيع مف خبلليا اكتساب أك

كقد استطاعت ىذه المكاقع التفاعمية االجتماعية التأثير في القيـ الثقافية المجتمعية 
استي في ىذا السياسية منيا كالجمالية كاالقتصادية كاالجتماعية كالدينية كغيرىا، كبذلؾ تطرح در 

 جتماعي كالقيـ الثقافية.التكاصؿ اال شبكاتكضح مف خبللو            ن      ن  الفصؿ إطارا  نظريا  أ

 كيتضمف ىذا الفصؿ مبحثاف، ىما:

 .شبكات التكاصؿ االجتماعي -المبحث األكؿ:

 الثقافية كمككناتيا.القيـ  -المبحث الثاني:
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 الولالمبحث 

 التواصل االجتماعي شبكات 

 عندما تـ اكتشاؼ المكجات     ن تطكرا  الحديثة  كاإلعبلـ االتصاؿ تكنكلكجيا تشيد

 عمى تعتمد لمكتابة طريقة كابتكار ،ـ1837عاـ  التمغراؼ كاختراع ،ـ1824 عاـ اطيسيةالكيركمغن

 خبلؿ كاليند كأمريكا أكركبا، كؿ عبر السمكية التمغراؼ خطكط مد كقد تـ ،"كالشرط النقط" استخداـ

 أدت التي االتصاؿ تكنكلكجيا في أحد أىـ الكسائؿ  بعد فيما التمغراؼ كشكؿ عشر، التاسع القرف

 (1) .لكتركنيةاإلكسائؿ ى تطكر الإل النياية في

 الصكت لنقؿ الياتؼ يخترع ـ أف1867عاـ  في " Graham billبؿ ـاجراى" كقد استطاع

النحاسية  األسبلؾ في الكيربائي التيار سرياف أم التمغراؼ؛ تكنكلكجيا مستخدما بعيدة إلى مسافات
 كتحكؿ الصكتية، المكجات تصطدـ حيف فالمعد مف رقيقة شريحة التمغراؼ بمطرقة مستبدال

 الذبذبات ىذه بتحكيؿ الياتؼ سماعة كتقـك األسبلؾ، في يسرم كيربائي تيار الصكت إلى

 " إيديسكف كماس"ت ابتكر بعاـ كبعدىا األصمي، الصكت تحاكي إشارات صكتية إلى الكيربائية
"Tomas Edison لماني "إيميؿ برلنجرتمكف العالـ األ ـ8339جياز الفكتكغراؼ، كفي سنة "

Emil Berlinguer  (2) .مف ابتكار القرص المسطح الذم يستخدـ في تسجيؿ الصكت 

إلى قطاع  كامتدتفكرة حككمية عسكرية بكصفيا                      ن بدأت فكرة اإلنترنت أصبل  كقد 
يجب أف  شبكة اإلنترنت التعميـ كاألبحاث ثـ التجارة حتى أصبحت في متناكؿ األفراد، كالستخداـ

فات، كبريد ملئلنترنت كىي الشبكة العنكبكتية، كنقؿ الم األساسيةفر مجمكعة مف العناصر تتكا
 (3) األخبار.مجمكعات ك الممفات، كالبريد اإللكتركني، 

ـ حيف تـ تكصيؿ حاسبات كزارة 87.7كانت التجربة األكلى في أمريكا عاـ كقد 
كبعد نجاح ىذه التجربة تـ  ،رةالدفاع، كبدأ كؿ منيـ يتحدث لآلخر عبر ىذه الشبكة الصغي

                                                            ن                   تكصيؿ حاسبات ىذه الشبكة مع جيات أخرل، كنجحت ىذه التجربة أيضا  كأخذ عدد الحاسبات 
يتزايد، كمف ىنا نشأت مجمكعة مف الشبكات التي امتمكتيا شركات مقرىا الكاليات المتحدة 

                                                           

 (.100( مكاكم كآخركف، االتصاؿ كنظرياتو المعاصرة )ص(1
 (.29( عبد الحسيب كآخركف، الحاسبات االلكتركنية كتكنكلكجيا االتصاؿ )ص(2
 (.176جريدة إلى الفيس بكؾ )ص( عامر، كسائؿ االتصاؿ الحديثة مف ال(3



50 

ا بكاسطة يجمع األمريكية، كبدأت ىذه الشركات بتحميؿ كميات كبيرة مف المعمكمات، يتـ
 (1) .القائمكف عمى تعديميا المستمر أنفسيـمتخصصيف كىـ 

كصمت إلى مرحمة تطكر أساسية  أفبتطكر تدريجي إلى العنكبكتية كاستمرت الشبكة 
مكنت  التي إلى العالمية مدةال ىذه في اإلنترنت شبكة كصمتحيث ـ، 8773ما بعد العاـ 

 بدكر األمريكية الجامعات قامت ما كسرعافالعالـ  ءأنحا جميع مف فييا يشترؾ أف مف الجميكر

 عمى طبلعلبل الجديد النظاـ ىذا مع المتكافقة Internet browsersالتصفح  برامج كتكفير البرمجة

مف أف يستخدـ  شخصمكنت كؿ  حيث عبر اإلنترنت؛ الفيديك كأفبلـ المصكرة، المعمكمات
 حصؿي التي المعمكمات انتقاؿ يتـ كيؼ يعرؼ أف يحتاج إلى أف دكف البرامج ىذه كبيرة بسيكلة

 (2).األحياف بعض في كمجانا بحرية عمييا

 كمخزف ،كمكتبة تجارية، كسكقا بريد، مكتب ،نترنتاإلحتى أضحى  التطكرات كتكالت 

 مفئاتل كعممي فكرم حكار كمراكز كمجبلت، صحؼ، كقراءة كتثقيؼ، تعميـ، برمجيات، ككسيمة

 ما أك كالصكتي، الصكرم، أك الكتابي، النص باستخداـ ذلؾ كؿ العالـ، مف كفعدة أما في المختمفة

 (3) .باألكساط المتعددة يسمى

كلقد أدل ىذا التطكر التكنكلكجي إلى ظيكر كسائؿ كتطبيقات إعبلمية جديدة أطمؽ 
عمييا البعض اسـ "التكنكلكجيا الجديدة لئلعبلـ كاالتصاؿ" كىي تشير إلى "جميع أنكاع 

نكلكجيا المستخدمة في تشغيؿ كنقؿ كتخزيف المعمكمات في شكؿ إلكتركني، كتشمؿ التك
تكنكلكجيا الحاسبات اآللية ككسائؿ االتصاؿ كشبكات الربط كأجيزة الفاكس كغيرىا مف المعدات 

كتتضمف ىذه التكنكلكجيات جميع االستعماالت  (4)،صاالت"في االت بكثرة التي تستخدـ
  (5) .ف حكاسيب، كشبكات لئلتصاالت، كأجيزة سمكية كال سمكيةالتكنكلكجية الحديثة م

كيقصد بالكسائؿ اإلعبلمية الجديدة "كسائؿ اإلعبلـ الرقمية كالشبكية كالتفاعمية كذلؾ 
مع أف اإلعبلـ الجديد ك  (6)لتفريقيا عف كسائؿ اإلعبلـ التقميدية المطبكعة كالمسمكعة كالمرئية".

                                                           

 (.20 – 19صص ( رياف، خدمات االنترنت )(1
 .23ص ( المرجع السابؽ،  (2
 (.54شباعات ) صنترنت دراسة في االستخدامات كاإل( لكنيس، جميكر الطمبة الجزائرييف كاإل(3
 (.287)ص ـ كاالتصاؿ كالتنمية االقتصادية( بف سعيد ك لحمر، تكنكلكجيا اإلعبل(4
 (.318ت كعبلقتيا بتنمية كتطكير األداء )صبختي، صناعة تكنكلكجيات المعمكمات كاإلتصاال ((5

(6) Terry Flew: New media: an introduction (pp. 9-28)6 
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السمات التي يمكف بعض جكانبو، إال أنو يتميز عنو بالعديد مف  يتشابو مع اإلعبلـ القديـ في
 (1) :أتيإيجازىا بما ي

 .التحكؿ مف النظاـ التماثمي إلى النظاـ الرقمي . أ

ف االتصاؿ يتـ إنترنت الحكاجز الزمنية، كما ألغى الحكاجز المكانية، إذ الفكرية: ألغى اإل . ب
ؿ، فاالتصاؿ بحاسكب يقع في بشكؿ فكرم بغض النظر عف مكاف المرسؿ أك المستقب

 .يانفس الصيف مثؿ االتصاؿ بحاسكب يقع في المدينة

التفاعمية: كتطمؽ ىذه السمة عمى الدرجة التي يككف فييا لممشاركيف في عممية االتصاؿ  . ت
تأثير في أدكار اآلخريف كباستطاعتيـ تبادليا، كيطمؽ عمى ممارستيـ الممارسة المتبادلة أك 

 .التفاعمية

التصاؿ: كتعني أف الرسالة االتصالية مف الممكف أف تتكجو إلى فرد كاحد أك إلى تفتيت ا . ث
                                                              ن           جماعة معينة كليس إلى جماىير ضخمة كما كاف في الماضي. كتعني أيضا  درجة تحكـ 

 .في نظاـ االتصاؿ بحيث تصؿ الرسالة مباشرة مف منتج الرسالة إلى مستيمكيا

ئؿ كاستقباليا في كقت مناسب لمفرد المستخدـ، كال كتعني إمكانية إرساؿ الرسا :البلتزامنية . ج
 .                    ٌ                                    تتطمب مف المشاركيف ك ميـ أف يستخدمكا النظاـ في الكقت نفسو

الحركية: تتجو كسائؿ االتصاؿ الجديدة إلى صغر الحجـ مع إمكانية االستفادة منيا في  . ح
فاز ذات االتصاؿ مف أم مكاف إلى آخر في أثناء تحرؾ مستخدميا، كمثاؿ ىذا أجيزة التم

 .                                                 ن           الشاشة الصغيرة التي يمكف استخداميا في السيارة مثبل  أك الطائرة

قابمية التحكيؿ: كىي قدرة كسائؿ االتصاؿ عمى نقؿ المعمكمات مف كسيط إلى آخر،  . خ
 . كالتقنيات التي يمكنيا تحكيؿ الرسالة المسمكعة إلى رسالة مطبكعة كبالعكس

جيزة االتصالية بأنكاع كثيرة مف أجيزة أخرل قابمية التكصيؿ: تعني إمكانية تكصيؿ األ . د
كبغض النظر عف الشركة الصانعة ليا أك البمد الذم تـ فيو الصنع . كمثاؿ عمى ذلؾ 

 .جياز التمفاز بجياز الفيديك DVDتكصيؿ

الشيكع كاالنتشار: كيعني بو االنتشار المنيجي لنظاـ كسائؿ االتصاؿ حكؿ العالـ كفي  . ذ
 .المجتمعداخؿ كؿ طبقة مف طبقات 

                                                           

منصكر، ؛ ك (70-69ص( بضياؼ، المدكنات اإللكتركنية في الجزائر دراسة في االستخدامات كاالشباعات )(1
 .لتطكر، مدكنة اإلعبلـ الجديدااإلعبلـ الجديد المفيـك ك 
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الككنية: البيئة األساسية الجديدة لكسائؿ االتصاؿ ىي بيئة عالمية دكلية حتى تستطيع  . ر
 المعمكمات أف تتبع المسارات المعقدة

أف االنترنت تمثؿ العالـ الجديد،  يـديمقراطية الكصكؿ إلى المعمكمات: حيث يرل بعض . ز
نا مفتكحا يعبر فيو كؿ مف يشاء حيث تتحقؽ الديمقراطية العالمية عبر بكابتيا لتصبح برلما

كيشارؾ في اتخاذ القرارات كصنعيا، كأنتج حرية الكصكؿ إلى المعمكمات رأيو،  فع
(1) كالطريؽ السريع في الكصكؿ إلييا ثبلثة جكانب تمثمت في:

 

المجاؿ االتصالي بكسائؿ إعبلـ تفاعمية جديدة كالمزيد مف الخيارات  أمد رفد -
 ى زيادة البدائؿ المطركحة أماـ المتمقيف.االتصالية، كىك ما عمؿ عم

                                          ن                                 تميز بأنو تفاعمي، إذ أتاح لمستعمميو مزيدا  مف التحكـ في المعمكمات كتبادليا. -

 كسائؿ ربط بعيدة لؤلنشطة الشخصية كؿ مف مكانو. إيجاد -

لعدد مف القضايا كالمفاىيـ المرتبطة بشبكات التكاصؿ  ىنا كتعرض الدراسة
 االجتماعي، كما يأتي:

        اإلنترنت      لشبكة         االتصالية        الخدمات  ً   أواًل: 
قدمت تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة أك الشبكة العنكبكتية أك شبكة االنترنت العديد مف   

 المتعددة نظـ الكسائط كاستخداـ جديدة، تخاطبية برامج تطكير بعد السيما ،الخدمات لممستيمكيف

 كالنص كالصكرة، الحاسكبية، بالصكت، األجيزة بيف كالتخاطب االتصاؿ، إمكانية تكفر التي

:يمي فيما الخدمات أىـ كتتمثؿ المكتكب،
 (2) 

 تبادؿ اإلنترنت لمستخدـ بمكجبو يمكف نظاـ : ىكElectronic mailاإللكتركني  البريد خدمة . أ

 الخادـ عمى تخصيص مساحة خبلؿ مف مستخدميف مجمكعة أك آخر، مستخدـ مع الرسائؿ

 المزكد ىذا مع لكؿ مشترؾ يككف مف ثـك  اإللكتركني، مبريدل مخصصة لتككف الخاص بيـ

 الرسائؿ استقباؿ مف خبللو يمكف بو، خاصا عنكانا المشترؾ كيعطي بو، خاصة فرعية مساحة

مكانية التكمفة بانخفاض اإللكتركني البريد كيتميز، اآلخريف مع كالتكاصؿ اإللكتركنية،  إرساؿ          كا 

                                                           

( الشرافي، دكر اإلعبلـ التفاعمي في تشكيؿ الثقافة السياسية لدل الشباب الفمسطيني: دراسة ميدانية عمى (1
 (.26طمبة الجامعات في قطاع غزة )ص

كة السياسية ( أبك زيد، دكر المكاقع االجتماعية التفاعمية في تكجيو الرأم العاـ الفمسطيني كأثرىا عمى المشار (2
 (.24-21:دراسة ميدانية )ص
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مكا ، ونفس الكقت في العالـ مف متفرقة في أماكف اصشخاأل مف العديد إلى كاحدة رسالة  يةن      كا 

 الكقت في عمييا كالرد الرسالة، نفسو لقراءة المتمقي بجانب تييئة بالبريد، إضافية ممفات ربط

كيمثؿ نظاـ البريد اإللكتركني العمكد الفقرم لشبكة اإلنترنت كىك الدافع ، يناسبو الذم
 .ة إنترنتالذم أنشئت عمى أساسو شبك األساسي

                 ن                             ىي خدمة فعالة جدا  عمى شبكة اإلنترنت فيي تستعرض ك العالمية:  العنكبكتية الشبكة . ب
سيكلة الكصكؿ بالبيانات كالمعمكمات، كتممؾ مف الصفات ما يميزىا عف بقية الخدمات، 

لممعمكمة عف طريقيا، كسيكلة فيـ المستخدـ ليا، باإلضافة إلى أنيا تستطيع ربط معظـ 
 أكبؽ ذكرىا، كفي ىذه الخدمة يتـ استعراض البيانات كالمعمكمات في صكرة خدمات الساال

 .كاجية رسكمية

 مف مجمكعة عمىميميا، عكالكثائؽ كت القكائـ البريدية: كيقصد بيا نظاـ إدارة الرسائؿ . ت

 كمجاالت مكاضيع كتغطي القكائـ اإللكتركني، البريد عبر القائمة في المشتركيف األشخاص

 مثبل السباحة أخبار تريد متابعة كنت فإذا محددا، مكضكعا عادة قائمة كؿ كتتناكؿ شتى،

 الخاصة. النشرات تباعا الرياضة، كتصمؾ ىذه في المتخصصة القكائـ بإحدل االشتراؾ يمكنؾ

 حاسكبي إليداع نظاـ عف عبارة كىي اإلنترنت، خدمات أىـ مف كتعد: األخبار مجمكعة خدمة . ث

 العادية، العامة اإللكتركنية المنتديات عمؿ طريقة بنفس كيعمؿ كالخاصة، العامة، الرسائؿ

 .User netتدعى  خدمة عبر باإلنترنت كتكزيعيا تشريعيا يتـ األخبار كمجمكعة

                        ي                     (: إف خدمة نقؿ الممفات ت عنى بنقؿ الممفات ضمف FTPمحدكدة )الالممفات غير  نقؿ خدمة . ج
محددة ،أما الخدمة فيي لنقؿ عدد  حكاسب شبكة اإلنترنت أم عممية النقؿ تككف لممفات

غير محدكد داخؿ اإلنترنت لكي يستفيد منيا كؿ مشتركي  عمى نحك        ن            كبير جدا  مف الممفات 
                           ن                                            الشبكة، بسبب أف ىناؾ أشخاصا  يقكمكف بتطكير برامج تشمؿ مجمؿ مجاالت الحياة 

 .المختمفة كينظمكنيا في ممفات كيرسمكنيا إلى شبكة اإلنترنت

                     ن                                     ه الخدمة تستخدـ أساسا  لمبحث عف البيانات كالمعمكمات مف خبلؿ خدمة البحث: كىذ . ح
 .الصفحات اإلعبلمية كالمكاقع المنتشرة عمى شبكة اإلنترنت

           ن      ن    ف ىناؾ عددا  كبيرا  مف أ                       ن                             خدمة األرشيؼ: كتسمى أيضا  خدمة اآلركي كتأتي ضركرتيا مف  . خ
نا تأتي ضركرة محدكدة بآالؼ المكاضيع كالبحكث كمف ىالخدمي نقؿ المعطيات غير ستم

ف ىذه الخدمة ىي عبارة عف تنظيـ يكصمنا إلى الممفات التي نريدىا إأرشفتيا، حيث 
 .بسيكلة كيسر
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خدمة المجبلت اإللكتركنية: كىي مف الخدمات المتاحة في شبكة اإلنترنت كىي تكصيؿ  . د
 اذ معمكمات المجبلت اإللكتركنية كالتي تعنى بمختمؼ مجاالت الحياة إف كاف ىذا المجاؿ

 .مجبلت ذات طابع عاـ أكطابع تخصصي، 

شبكة اإلنترنت عف غيرىا مف الشبكات بيذه الخدمة، كتكجد  زتتمي خدمة المحادثة: . ذ
فة عمييا ىذه الخدمة، كبكاسطة العنكاف الخاص ليذا الحاسب يمكف عمؿ احاسبات مض

فرة اة المتك محادثة مع أم شخص في العالـ ، حيث يمـز ليذه المحادثة أحد برامج المحادث
 .عمى الشبكة

                                                          ن                 خدمة الكيب: تعني كممة الكيب خيكط شبكة العنكبكت، كيقصد طبعا  بيذا التعبير ىك  . ر
السيطرة عمى مساحة كاسعة مف الكـ، كىذا الكـ ىنا ىك المعمكماتية، كتعتمد عمى ما يسمى 

اعد                ن             مة المشك مة أصبل  عمى ىيئة قك خجمع كتؿ البيانات الضبالنصكص الفائقة كالتي ت
 .بيانات إلى شجرة ىائمة مف صفحات المعمكمات

 

                       شبكات التواصل االجتماعي     ظيور     ً   ثانيًا: 
ـ 8773التسعينيات الميبلدية، ففي عاـ  منتصؼكاف أكؿ ظيكر ليذه الشبكات في 

ككاف اليدؼ منو مساعدة األصدقاء كالزمبلء  Classmates.com صمـ راندم ككنرادز مكقع
مراحؿ حياتية معينة كفرقتيـ ظركؼ الحياة العممية في أماكف  الذيف جمعتيـ الدراسة في

متباعدة، ككاف ىذا المكقع يمبي رغبة ىؤالء األصدقاء كالزمبلء في التكاصؿ فيما بينيـ 
         ن                                                                        إلكتركنيا . بعد ذلؾ تكالى تأسيس مكاقع الشبكات االجتماعية، إلى أف أصبحت ىذه الشبكات 

ت. كبرز دكر ىذه الشبكات الفاعؿ في الظركؼ نترنتستقطب أكثر مف ثمثي مستخدمي اإل
الطارئة كاألحداث العالمية، كلعؿ آخرىا تكاتؼ مستخدمي ىذه الشبكات لقيادة حممة تبرع كبيرة 
لضحايا كمنككبي زلزاؿ ىايتي، حيث تـ جمع مبلييف الدكالرات لضحايا ىذه الكارثة مف خبلؿ 

 (1)ىذه المكاقع.

مشابية لما تكجد فيو الشبكات االجتماعية  خدماتكقد ظيرت في تمؾ المكاقع 
                                               ن                                    الحالية، إال أف تمؾ المكاقع لـ تستطع أف تدر ربحا  لمالكييا كتـ إغبلقيا، كبعد ذلؾ ظيرت 

ـ 1999)مجمكعة مف الشبكات االجتماعية التي لـ تستطع أف تحقؽ النجاح الكبير بيف األعكاـ 
مشاىدات صفحاتو أكثر مف جكجؿ  ـ ظير مكقع يبم  عدد7333، كمع بداية عاـ (ـ2001ك

                                                           

 .(102)المعمكماتية الشبكات االجتماعية عمى االنترنت ،( العبكد(1
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كىك مكقع مام سبيس األمريكي الشيير، كيعتبر مف أكائؿ كأكبر الشبكات االجتماعية عمى 
                                                       ن                            مستكل العالـ، كمعو منافسو الشيير فيس بكؾ كالذم بدأ أيضا  في االنتشار المتكازم مع مام 

ريف، كىذا ما أدل ـ بإتاحة تككيف التطبيقات لممطك 7339سبيس حتى قاـ فيس بكؾ في عاـ 
كبير، حيث بم  عدد مستخدميو في آخر  عمى نحكإلى زيادة أعداد مستخدمي فيس بكؾ 

مميكف  8803أف ـ 7380في بداية عاـ ( We Are Social) صادرة عف مؤسسة إحصائية
 (1) الشبكة لدل المستخدميف. همستخدـ مما يشير إلى زيادة مضطردة ليذ

نياية التسعينيات مف القرف العشريف كمطمع منذ لمكاقع اد انتشار تمؾ ايزدكاف ال كقد
 كتفاعميـ، الناس تكاصؿ طريقة كبير بشكؿ تغير أف استطاعت أف القرف الكاحد كالعشريف،

 أداء كطريقة مكاطنييـ، مع الحككمات تكاصؿ كطريقة كبيعيا، المنتجات تسكيؽ كطريقة
 الناشطكف بيا يمارس التي كالكيفية كعيالتط العمؿ مفيكـ غيرت أنيا كما ألعماليـ، الشركات
 الديمقراطية العممية في التأثير في بدأت كما أنشطتيـ، كالحقكقيكف كاالجتماعيكف السياسيكف

 (2) داخؿ األنظمة السياسية. نفسيا

كسيمة لمتكاصؿ كالتقاطع إلى جانب ذلؾ فقد أصبحت مكاقع التكاصؿ االجتماعي 
لفكرة األساسية التي تقـك عمييا الشبكات االجتماعية ىي عالمية ف اإإذ  ،بيف العالمية كالمحمية

 ىخمفية السياؽ العالمي كتتبمكر متغيراتيا عم ىفالتفاعبلت تتـ عم ،االىتمامات كمحمية المردكد
 (3) :اآلتيةالصعيد المحمي كذلؾ عبر عدة متغيرات يمكف الكقكؼ عمييا في النكاحي 

                                                تغيرات االجتماعيػة لمشػبكات فػي محػكريف يتمثػؿ المحػكر          تتمخص الم                      المتغيرات االجتماعية:  .   أ
  .                                                                   األكؿ في تككيف الصداقات، بينما يتمثؿ المحكر الثاني في عضكية الجماعات

                                                                       المتغيػػػػػػرات السياسػػػػػػية :  إف عضػػػػػػكية األفػػػػػػراد فػػػػػػي الجماعػػػػػػات المتشػػػػػػكمة عبػػػػػػر الشػػػػػػبكات   .   ب
                أف السياسػي أصػبح     فالشػ   ،                                                          االجتماعية فتح الباب لمممارسة السياسػية فػي الفضػاء المعمكمػاتي

              سػيمت فػي تػأرجح  أ                    ف الشبكات االجتماعيػة  إ   إذ    ،                         بالنسبة لمشبكات االجتماعية   ن ان      أساسي   ن ان       متغير 
                                                                               التفػػػاعبلت السياسػػػػية بػػػيف عػػػػالميف األكؿ ىػػػك العػػػػالـ الػػػكاقعي، كالثػػػػاني ىػػػك العػػػػالـ المػػػػكازم 

        لمشػبكات                   ف المردكد البارز إ   ،                                                       المتمثؿ في الشبكات االجتماعية المنتشرة عبر الفضاء الرمزم

                                                           

( أبك صبلح، استخدامات طمبة الجامعات الفمسطينية لشبكات التكاصؿ االجتماعي كاإلشباعات المتحققة (1
 (.72-71دراسة ميدانية )ص

)2) Kirkpatrick, The Facebook Effect: the inside Story of the Company That Is 

Connecting the World (p35). 

 (.8-6( زكي، نظرية الشبكات االجتماعية مف األيدكلكجيا إلى المثكيكلكجيا )ص(3
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  ،      محاكر   ة                                                                      االجتماعية يتجمي بكضكح في النكاحي السياسية كيمكف التدليؿ عمي ذلؾ في ثبلث
      ىي:

 فػي    ن بلن  ع ا فػ                                             ن الجماعػات المنتشػرة فػي الشػبكات االجتماعيػة دكران      ؤدم ت      : حيث                  تعبئة الرأم العاـ   
                                 ن فقػػد أضػػحت الشػػبكات االجتماعيػػة مجػػاالن    ،                                           تعبئػػة الػػرأم العػػاـ تجػػاه بعػػض القضػػايا السياسػػية

                        لمػػدعايات االنتخابيػػة كطػػرح       ن مجػػاالن           كمػػا أضػػحت   ،        اإلضػػرابات   ى                     لبلحتجاجػػات كالتشػػجيع عمػػ
                   البرامج االنتخابية.

 إف الشػػبكات االجتماعيػػة فتحػػت المجػػاؿ أمػػاـ ممارسػػة قضػػايا   :                        ظيػػكر المكاطنػػة االفتراضػػية                                                   
     ففي   (Virtual citizenship)                                                         المكاطنة عبر اإلنترنت كالتي أطمؽ عمييا  المكاطنة االفتراضية

   ى  إلػ  -         مصػداقيتيا      كعػدـ          السياسػية        الحقػكؽ       كتقمػص         القكميػة        الدكلػة         تعانييػا      التػي          التكترات    ظؿ
          المطالبػػػة                                                              بػػػدأت المكاطنػػػة االفتراضػػػية فػػػي التػػػأثير عمػػػى المكاطنػػػة الكاقعيػػػة عبػػػر  –    مػػػا    حػػػد

                                المجتمػػػع االفتراضػػػي الػػػذم يعػػػد بكابػػػة    ى  إلػػػ                       كسػػػحب القضػػػايا مػػػف الكاقػػػع    ،        السياسػػػية         بػػػالحقكؽ
                            أف قضػػػايا المكاطنػػػة االفتراضػػػية         لحسػػػباف                              ر كتحقيػػػؽ المكاطنػػػة مػػػع األخػػػذ فػػػي ا           جديػػػدة لعبػػػك 

                              عالمية النشأة كمحمية المردكد.

 تسػػػيـ الشػػػبكات االجتماعيػػػة كتنامييػػػا فػػػي السػػػياقات العالميػػػة   :          مػػػع المػػػدني ت              تفعيػػػؿ دكر المج                                                     
                         ف ىناؾ العديد مف منظمات إ                                                       كمردكدىا المحمي في زيادة تفعيؿ دكر المجتمع المدني، حيث 

                                                                                المجتمع المدني منو عمي سبيؿ المثاؿ األحزاب السياسية عمي الصػعيد القػكمي قػد بنػت ليػا 
                         تػػركج مػػف خػػبلؿ ىػػذه الشػػبكات ل   ،                            فتراضػػي عبػػر الشػػبكات االجتماعيػػة                   قكاعػػد فػػي المجتمػػع اال

   كة                                                  ، كىنػاؾ بعػض النقابػات كالجمعيػات األىميػة اسػتغمت الشػب                              لمبرامج كالسياسات التي تتبناىا
  .                               مستفيديف إلي برامجيا كمشركعاتيا          ، كدعكة ال              صؿ بيف أفرادىا              في زيادة التكا

النظـ  عمىالتكاصؿ االجتماعي أثر كبير شبكات لنشأة كتطكر  أف كبذلؾ يمكف القكؿ
ثر مف ليا ال تتطمب أكالو، فقد أصبحت الحياة بكماالسياسية كعمى صعيد النظاـ الدكلي بكم

، كشراء كؿ مستمزمات البيت،  اؿ اليكميةنجاز كافة األعمجياز حاسكب كخط اتصاؿ نت إل
كدفع الفكاتير المستحقة عمى المكاطف سكاء لممؤسسات الحككمية أك الشركات الخاصة، بؿ 
أصبحت العديد مف الكظائؼ ال تتطمب مغادرة البيت بقدر ما تتطمب كجكد الحاسكب كخط 

ى مصراعييا لمجميع، ال االتصاؿ، كبذلؾ فقد جعمت العالـ كمو أشبو بقرية صغيرة مفتكحة عم
 تتطمب أذكنات دخكؿ لمحصكؿ عمى المعمكمات أك األشياء التي يريد الشخص الحصكؿ عمييا.
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                 التواصل االجتماعي       شبكات      مفيوم     ً   ثالثًا: 
كاقع عمى شبكة ىي مجمكعة مف الم" ؼ شبكات التكاصؿ االجتماعي بأنياتعر 

مع يجمعيـ حسب مجمكعات اىتماـ أك متكاصؿ بيف األفراد في بيئة مجتاالنترنت مع الكيب ل
 (1) .      و انتماء  

مشترؾ م                          ٌ              منظكمة مف الشبكات اإللكتركني ة التي تسمح ل": زاىر راضي بأنيا يايعرفك 
نظاـ اجتماعي إلكتركني مع أعضاء  عف طريؽمكقع خاص بو، ك مف ثـ ربطو  فييا بإنشاء
 (2) ."جامعة أك الثانكيةأك جمعو مع أصدقاء ال كاليكايات نفسيا االىتمامات آخريف لدييـ

: "مجمكعة مف الخصائص أك الكسائط أك الخدمات الممحقة بأم كسيمة اعرؼ بأنيكت
إعبلمية مطبكعة أك مرئية أك إلكتركنية تتيح لمجميكر أف يتفاعؿ معيا عبر المشاركة بإبداء 

إلى                ن                                                            رأيو، كىك أيضا  صفحة القراء في كؿ ما ىك مطبكع، كتعقيباتيـ عمى مكادىا، إضافة
مشاركات الجميكر في البرامج المرئية كاإلذاعية، كمداخبلتيـ في قاعات المحاضرات كالندكات، 

 (3)         ن                                                                  كىك أخيرا  منتديات إلكتركنية ممحقة بمكاقع النشر اإللكتركني أك مستقمة بذاتيا".

تمؾ الشبكات التي تتيح لممستخدميف تككيف مجتمع افتراضي  ليـ  كما تعرؼ بأنيا: "
                                                                   ن االنترنت، كذلؾ إما مف خبلؿ إعادة تككيف العبلقات االجتماعية المكجكدة أصبل   عمى شبكة

ست مكجكدة في الكاقع، حيث تتيح ليـ يى أرض الكاقع، أك مف خبلؿ تككيف عبلقات جديدة لمع
إمكانية البحث عف أصدقاء كالتكاصؿ معيـ  مف خبلؿ خدمة التدكيف كالنشر كمشاركة األنشطة 

 (4) .كاألخبار الفكرية كغيرىا مف الخدمات كتبادؿ المعمكمات

 تدعيـ شأنيا مف التي الخدمات مف مجمكعة تقدـ ضخمة إلكتركنية مجتمعاتىي "ك 

 مثؿ المقدمة كالكسائؿ خبلؿ الخدمات، مف االجتماعية الشبكة أعضاء بيف كالتفاعؿ التكاصؿ،

نشاءة، ك الفكري كالمحادثة كالمراسمة كالصداقة، التعارؼ،  لؤلفراد، كصفحات ات اىتماـ،مجمكع       ا 

                                                           

 (. 36المفاىيـ كالتطبيقات )ص 2( العمراف كآخركف، الكيب (1
 (.23)ص( راضي، استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي في العالـ العربي (2
 (.27الرازؽ كالسامكؾ، اإلعبلـ الجديد، تطكر األداء كالكظيفة )ص ( عبد(3
( خاطر، اعتماد طمبة الجامعات الفمسطينية عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي أثناء العدكاف اإلسرائيمي عمى (4

 (.75ـ )ص2014غزة عاـ 
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 كالفيديك كالصكر مع اآلخريف الكسائط كمشاركة كالمناسبات، األحداث في المشاركة كالمؤسسات

 (1) ".كالبرمجيات

عبلـ الرقمي الذم يقدـ في شكؿ نكاع اإلنكع مف أ عمى أنيا: يـكينظر إلييا بعض
كالصكت، فضبل عف استخداـ رقمي كتفاعمي، كيعتمد عمى اندماج النص كالصكرة كالفيديك 

ؿ الفارؽ الرئيس ما التفاعمية فيي تمثأنتاج كالعرض، يكتر كآلية رئيسة لو في عممية اإلالككمب
  (2) .ىـ سماتو"أالذم يميزه كىي 

أنيا مكاقع تتشكؿ مف خبلؿ اإلنترنت بعرؼ السكف كبكيد الشبكات االجتماعية يك 
تاحة الفرصة لبلتصاؿ بقائمة المسجميف، تسمح لؤلفراد بتقديـ  لمحة عف حياتيـ العا                                            مة، كا 

تختمؼ طبيعة ك كالتعبير عف كجية نظر األفراد أك المجمكعات مف خبلؿ عممية االتصاؿ، 
 (3) التكاصؿ مف مكقع آلخر".

                                                             ن        كاإلعبلـ التفاعمي )الجديد( ىك إعبلـ عصر المعمكمات، فقد كاف كليدا  لتزاكج 
كىما ظاىرة تفجر المعمكمات، كظاىرة االتصاالت  ظاىرتيف بارزتيف عرؼ بيما ىذا العصر،

 (4) عف بعد.

كبذلؾ يمكف تعريؼ الشبكات االجتماعية أك مكاقع التكاصؿ االجتماعي عمى أنيا: 
مجمكعة المكاقع اإللكتركنية التي تكفر مجمكعة مف الخدمات لممتصفحيف أك مستخدمي 

كل االجتماعي كالعبلقات الشخصية، االنترنت، بيدؼ تحقيؽ أكبر قدر مف التكاصؿ عمى المست
كعمى المستكل االقتصادم كالربط بيف الباحثيف عف فرص عمؿ كالمكظفيف، أك تحقيؽ إشباعات 

 أخرل تتعمؽ بجكانب متعددة ثقافية إخبارية اقتصادية رياضية كغيرىا.

 
 
 

                                                           

 (.78-77صص شباعات ) امات كاإل( بضياؼ، المدكنات اإللكتركنية في الجزائر: دراسة في االستخد(1
 (.9( صادؽ، االعبلـ الجديد: دراسة في مداخمو النظرية كخصائصو العامة )ص(2

(3) Danah, Social network sites; Definition, history and scholar ship, Journal of 

computer mediated communication (p..215). 

 (.442ر المعمكمات )ص( شيخاني، اإلعبلـ الجديد في عص(4
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                        أصناف الشبكات االجتماعية    ً   رابعًا: 
 (1)منيا: يذكر،  ةمشبكات االجتماعيل التصنيفاتىناؾ العديد مف 

عمى فتح ممؼ شخصي لكؿ ىذا الصنؼ مف الشبكات االجتماعية كيعتمد  :الشخصية . أ
مستخدـ يكفر لو خدمات عامة مثؿ المراسبلت الشخصية كمشاركة مستخدمي ىذه المكاقع 

 الصكر كالممفات المرئية كالركابط، كىك الصنؼ األكثر شيرة.مف العديد بتبادؿ فيما بينيـ 

ربط زمبلء المينة الكاحدة أك عتمد ىذا الصنؼ مف الشبكات االجتماعية عمى يك  :العاـ . ب
شخصية الممفات ال كيمكنيـ مف تبادؿ كالشركات بعضيـ ببعض، األعماؿأصحاب 

 .تتضمف سيرتيـ الذاتية كخبرتيـالتي لممستخدميف 

تي تنكع الخدمات ال                                                      ن  كيصنؼ آخركف الشبكات االجتماعية إلى أصناؼ متعددة ارتباطا  ب
 (2) :تيالنحك اآل ىتقدميا في محيط اإلنترنت عم

شبكات أساسية: كىي التي يمكف كصفيا بالشبكات االجتماعية العامة، كالتي تضـ ممفات  . أ
شخصية لممستخدميف كخدمات عامة تتمثؿ في المراسبلت الشخصية كمشاركة الصكر 

 كالممفات الصكتية كالمرئية كالركابط كالنصكص.

يست شبكات ذات طابع عاـ كىي نمط مف الشبكات ينصب اىتمامو شبكات عمؿ: كىي ل . ب
عمي المحترفيف كترتبط بأصحاب األعماؿ كالشركات كتتضمف ممفات شخصية لممستخدميف 

 سيرتيـ الذاتية كانجازاتيـ. عمى تتضمف

شبكات المميزات اإلضافية: ىناؾ بعض الشبكات تتيح الفرصة أماـ أعضائيا في تكفير  . ت
مثؿ مكقع  Micro bloggingتتمثؿ عمي سبيؿ المثاؿ في التدكيف المصغر مزايا إضافية 
 تكيتر كببلرؾ.

را عمي اإلنترنت الشبكات العربية ىناؾ بعض الشبكات االجتماعية التي ظيرت مؤخ . ث
إلي مستكم الخدمات التي تقدميا الشبكات العالمية الكبرل . كمف أمثمة                 ً ،كلكنيا لـ ترتؽ  

 7337التي ظيرت في عاـ  Arabizربية مكتكب كفايح كعربيز الشبكات االجتماعية الع
 .انيا ثـ انتشرت في الدكؿ العربيةككانت مخصصة لمعرب المقيميف في ألم

                                                           

( أبك زيد، دكر المكاقع االجتماعية التفاعمية في تكجيو الرأم العاـ الفمسطيني كأثرىا عمى المشاركة السياسية: (1
 (.27دراسة ميدانية )ص

 (.4( زكي، نظرية الشبكات االجتماعية مف األيدكلكجيا إلى المثكيكلكجيا ) ص(2
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كىي  ،                                             ن                        كيكجد تصنيؼ ثالث ألنكاع الشبكات االجتماعية تبعا  لتكجيات الشبكة كخدماتيا
 (1) :اآلتيك

ت المعركفة لفرد بعينو، كالتي مف الشبكات االجتماعية الشخصية: كىي مجمكعة مف الجيا . أ
ميات ع                   ن                                                     المتكقع قيامو شخصيا  بالتكاصؿ معيا عمى فترات متفاكتة قصرت أـ طالت لدعـ فا

 ؿمعينة، كاليدؼ مف تمؾ الشبكات ىك الفائدة المتبادلة بما يكفر سعة في فكرة العم
كف العمؿ، لكنيا الجماعي خارج نطاؽ الزمالة في العمؿ، كىذه اآللية تستخدـ بكثافة في أما

متكاصمة، فيي      ن مددا  مرنة بصكرة تجعميا أداة طيعة في أنشطة خارج نطاؽ العمؿ تستمر 
 ال تقتصر عمى اتصاؿ كقتي بيدؼ محدد.

الشبكات االجتماعية المينية: كىي مف أنكاع الشبكات االجتماعية األكثر أىمية، فيي تربط  . ب
        ن             ضمف أيضا  ممفات شخصية أصدقاء العمؿ كأصحاب األعماؿ كالشركات، كما تت

لممستخدميف تحتكم عمى سيرتيـ الذاتية كما قامكا بو في سنكات دراستيـ كعمميـ كمف قاـ 
شركات  إذ تعتمد عميومف أشير تمؾ الشبكات،  Linkedlnمكقع  دبالعمؿ معيـ، كيع

معيف كمف ثـ الحصكؿ عمى  ،التكظيؼ التي بدكرىا تقكـ بطرح سؤاؿ في مجاؿ احترافي
 كصاحب اإلجابة األفضؿ سيصبح صاحب الكظيفة. إجابة

الشبكات االجتماعية الثقافية: الشبكات االجتماعية الثقافية تعد ثكرة معمكماتية حيث  . ت
كىي خاصة  IMedixتستقطب مستخدميف مثقفيف مف كؿ أنحاء العالـ، كمثاؿ عمى ذلؾ 

 بكؿ شخص يريد الحديث عف الصحة.

 

  (2 )            عالم التفاعمي                     العوامل المؤثرة في اإل    ً   خامسًا: 
العامؿ التقني المتمثؿ في التقدـ اليائؿ في تكنكلكجيا الكمبيكتر: تجييزاتو كبرمجياتو،  . أ

سيما ما يتعمؽ باألقمار الصناعية كشبكات األلياؼ الضكئية،  كتكنكلكجيا االتصاالت كال
 إلى أف أفرزت شبكةفقد اندمجت ىذه العناصر التكنكلكجية في تكليفات اتصالية عدة 

     ن                                      كسيطا  يطكم بداخمو جميع كسائط االتصاؿ األخرل:  أصبحت )اإلنترنت( التي  بكاتالش
المطبكعة كالمسمكعة كالمرئية، ككذلؾ الجماىيرية كالشخصية. كقد انعكس أثر ىذه 

                                                           

أثناء العدكاف اإلسرائيمي في  سطينية عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي ( خاطر، اعتماد طمبة الجامعات الفم(1
 (.81-80ـ: دراسة ميدانية)ص2014عمى غزة عاـ 

 (.28، اإلعبلـ الثقافي في اإلذاعة كالتمفزيكف )صةايت( (2
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ذاعة كتمفاز، كانعكس كذلؾ                                                                               التطكرات التكنكلكجية عمى جميع قنكات اإلعبلـ: صحافة كا 
قات التي تربط بيف منتج الرسالة اإلعبلمية كمكزعيا كىك األخطر عمى طبيعة العبل 

                                ن       ن                                         كمتمقييا. فقد انكمش العالـ مكانا  كزمانا  كسقطت الحكاجز بيف البعيد كالقريب، ككادت 
تكنكلكجيا الكاقع الخيالي أف تسقط الحاجز بيف الكاقعي كالكىمي كبيف الحاضر كالغائب 

 .ات الرمزية التي تقطف فضاء المعمكماتكبيف االتصاؿ مع كائنات الكاقع الفعمي كالكائن

العامؿ االقتصادم المتمثؿ في عكلمة االقتصاد كما يتطمبو مف إسراع حركة السمع كرؤكس  . ب
األمكاؿ ما يتطمب بدكره اإلسراع في تدفؽ المعمكمات. كليس ىذا لمجرد ككف المعمكمات 

أم المعمكمات  لككنيا       ن       ن                                             قاسما  مشتركا  يدعـ جميع النشاطات االقتصادية دكف استثناء، بؿ
                                             ن                                 سمعة اقتصادية في حد ذاتيا تتعاظـ أىميتيا يكما  بعد يكـ. بقكؿ آخر، إف عكلمة نظـ  

اإلعبلـ كاالتصاؿ ىي كسيمة القكل االقتصادية لعكلمة األسكاؽ كتنمية النزعات 
االستيبلكية مف جانب، كتكزيع سمع صناعة الثقافة مف مكسيقى كألعاب كبرامج تمفازية مف 

 .جانب آخر

العامؿ السياسي المتمثؿ في االستخداـ المتزايد لكسائؿ اإلعبلـ مف قبؿ القكل السياسية  . ت
بيدؼ إحكاـ قبضتيا عمى سير األمكر كالمحافظة عمى استقرار مكازيف القكل في عالـ 
شديد االضطراب زاخر بالصراعات كالتناقضات، كقد تداخمت ىذه العكامؿ التقنية 

                                                            ن  ياسية بصكرة غير مسبكقة، جاعمة مف اإلعبلـ الجديد قضية شائكة جدا ، كاالقتصادية كالس
 مية كالمحمية.كساحة ساخنة لمصراعات العالمية كاإلقمي

: أف التطكرات التقنية التي شبكات التكاصؿ االجتماعيالعامؿ الثقافي المتمثؿ في استخداـ  . ث
لمتعددة في العبلقات ا قد أثرت ،حدثت لكسائؿ االتصاؿ كاإلعبلـ في السنكات األخيرة

قيـ كعادات كمفاىيـ كأنماط سمككية كخبرات داخؿ المجتمع الكاحد، كما شممتو مف 
كمعارؼ، ككذلؾ في عبلقة المجتمعات البشرية بعضيا ببعض سكاء في زمف السمـ أك 

 الحرب.

  :                 الشبكات االجتماعية       خدمات    ً   سادسًا: 
العمكـ كاالنتشار مف  الدالئؿ عمى مدلت التي تبثيا الشبكات االجتماعية، ك تتعدد الخدما

أنيا تقدـ خدمات تستدعي االىتماـ كمف أبرز  د الشبكات أك المستخدميف يؤكد عمىحيث أعدا
 (1) :الخدمات التي تقدميا الشبكات االجتماعية

                                                           

 (.4-3ص)( زكي، نظرية الشبكات االجتماعية مف األيدكلكجيا إلى المثكيكلكجيا (1
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الممفات الشخصية أك صفحات الكيب: كىي ممفات تمكف مف خبلليا الفرد مف كتابة بياناتو  . أ
كالصكر الشخصية ،  ،كاالىتمامات ،كالبمد ،كتاريخ الميبلد ،كالسف ،االسـ :مثؿ ،األساسية

 كيعد الممؼ الشخصي ىك بكابة الكصكؿ إلي عالـ الشخص.

يعرفيـ في  فباألصدقاء الذياألصدقاء أك العبلقات : كىي خدمة تمكف الفرد مف االتصاؿ  . ب
كتمتد عبلقة الشخص  ،ضي، أك الذيف يشارككنو نفس االىتماـ في المجتمع االفتراالكاقع

ليس فقط بأصدقائو كلكف تفتح الشبكات االجتماعية فرصة لمتعارؼ مع أصدقاء األصدقاء 
 بعد مكافقة الطرفيف.

إرساؿ الرسائؿ: تسمح ىذه الخدمة بإرساؿ الرسائؿ سكاء إلي األصدقاء الذيف في قائمة  . ت
 الشخص ، أك غير المكجكديف في القائمة.

ئي مف األلبكمات كرفع ىذه الخدمة لممستخدميف إنشاء عدد ال نيالبكمات الصكر: تتيح أ . ث
تاحة المشاركات ليذه الصكر لبلطبلع عمييا كتحكيميا أيضا.مئات الصكر                                                           ، كا 

، حيث يمكف اعية فرص تككيف مجمكعات االىتماـكعات: تتيح الشبكات االجتممالمج . ج
ات لمؤسس المجمكعة إنشاء مجمكعة بيدؼ معيف أك أىداؼ محددة ، كيكفر مكقع الشبك

، كما تتيح فرصة مف الحرية أشبو بمنتدل حكار مصغرأك المنتسبيف كالميتميف بيا مساحة 
كدعكة األعضاء   Eventsالتنسيؽ بيف األعضاء في االجتماعات مف خبلؿ ما يعرؼ باسـ 

 لتمؾ المجمكعات ، كمعرفة عدد الحاضريف كأعداد غير الحاضريف.

عمى ا عمي المستكم التجارم كتـ استخدامي  face bockرة مكقع الصفحات: ابتدع ىذه الفك . ح
، حيث تسمح ىذه الخدمة بإنشاء حمبلت إعبلنية مكجية تتيح ألصحاب فعاؿ نحك

المنتجات التجارية فرصة عرض السمع أك المنتجات لمفئات الذم يحددكنيا ، كيقـك مكقع 
 مف قبؿ المستخدـ. الفيس بكؾ باستقطاع مبم  مع كؿ نقرة يتـ التكصؿ إلييا

                  الشبكات االجتماعية       وظائف    ً   سابعًا: 
يؤدم اإلعبلـ التفاعمي أك الشبكات االجتماعية العديد مف الكظائؼ التي تؤثر في كافة 

سكاء عمى مستكل الفرد أك الجماعة أك المؤسسات العامة كالخاصة، فقد أصبح  االتجاىات
داث التأثير في اتجاىات الشرائح المختمفة في     ن                  دكرا  ال يستياف بو في إح يؤدماإلعبلـ التفاعمي 

أم مجتمع، كلكف بدرجات متفاكتة مرتبطة بالظركؼ كاآلليات التي يتـ استخدامو فييا، سكاء 
عمى مستكل األفراد أك المجمكعات كالدكؿ، كما تؤثر كسائؿ اإلعبلـ التفاعمي في صنع القرار 

فتستخدـ الجماعات المعارضة اإلعبلـ ككضع السياسة، مف خبلؿ خمؽ األزمات كافتعاليا، 
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كسيمة أساسية لمضغط عمى السمطات الحاكمة كذلؾ بكاسطة المذكرات أك بكصفو التفاعمي 
النشرات أك االلتماسات المكجية إلى عدد مف رجاؿ النظاـ أك الحكـ بيدؼ إقناعيـ بكجية 

   ن     ن            كرا  ميما  في التأثير فاعمية اإلعبلـ الذم تستخدمو الجماعات الضاغطة د تؤدمنظرىا، كىنا 
كيمكف استنباط العديد مف الكظائؼ لئلعبلـ الجديد كىي  (1)عمى الحككمة كاالستجابة لمطالبيا،

(2) :اآلتيعمى النحك 
 

 سرعة نقؿ المعمكمة كعدـ التأخر فييا مع كضكح ذكر مصدرىا.  -8

دكف إطالة مممة  ونفس  الكقت في                                         ى        كضكح المعمكمة أك الخبر المنكم نقمو دكف ل بس، كلكف  -7
 في عصر السرعة. عيشفنحف اآلف ن

                                            ن                            احتراـ مبدأ كجكد اآلخر في عصر أصبح اآلخر مكجكد ا فيو في كؿ مكاف، كىذا يشمؿ   -3
         ن                  أعمى ممجد ا األشخاص كالييئات  عمى نحكالتكقؼ عف أشكاؿ اإلعبلـ القديـ المنحاز 

                   بطريقة منفرة جد ا.

 .لرأم فيما يعرؼ بالبث المتبادؿإتاحة الفرصة لمجميكر إلبداء ا   -0

    ن                                                 عددا  مف الكظائؼ الرئيسة كالفرعية لئلعبلـ في المجتمعات،  ()شراـ( ك(السكيؿ كيحدد
ككجد كلبر شراـ ىناؾ أربع عشرة كظيفة أك ميمة رئيسة أك فرعية لكسائؿ االتصاؿ الجماىيرم 

لتركيز كاالىتماـ، رفع معنكية كىي: مراقبة الناس كالتعمـ منيـ، تكسع آفاؽ تعرؼ العالـ، تكسيع ا
الناس، خمؽ األجكاء المبلئمة لمتنمية، يساعد بصكرة غير مباشرة عمى تغيير االتجاه، يغذم 
قنكات االتصاؿ بيف األشخاص، تدعيـ الحالة االجتماعية، تكسيع نطاؽ الحكار السياسي، تقكية 

ر في االتجاىات الضعيفة كيقكييا، المعايير االجتماعية، تنمية أشكاؿ التذكؽ الفني كاألدبي، يؤث
لد تطكر الحاجات االجتماعية كالسياسية  ٌ                                     يعمؿ مدرسا كيساعد في جميع أنكاع التعميـ، كقد ك                                               

(3) كاالقتصادية لممجتمعات المختمفة كظائؼ لئلعبلـ الجديد المعاصر منيا:
 

  طكيمة مع تجاكز قيكد العزلة التي يفرضيا االتصاؿ الرقمي، حيث يتعامؿ الفرد لساعات
                   ن                                                             الحاسب الشخصي بعيدا  عف االتصاؿ باآلخريف في الكاقع الحقيقي، كتجاكز قيكد العزلة ىذه 
يتـ باالتصاؿ باآلخريف مف خبلؿ برامج الحاسكب أك الشبكات في اطار كاقع كىمي أك 

                                                           

بلـ التفاعمي في تشكيؿ الثقافة السياسية لدل الشباب الفمسطيني "دراسة ميدانية عمى ( الشرافي، دكر اإلع(1
 (.33-32صص طمبة الجامعات في قطاع غزة )

  ( ساؽ اهلل، تقرير عف: ماىية اإلعبلـ الجديد )مدكنة الكاتب(.(2
 (86-85)ص ( أبك حشيش كآخركف، أكراؽ عمؿ لمساؽ الصحافة االستقصائية(3
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                                                ن                   افتراضي يرسـ أطراؼ االتصاؿ، حيث ال يتـ االتصاؿ كجيا  لكجو، كلكف مف خبلؿ 
لكتركني، كمع آخريف يعرؼ بعضيـ البعض كال تجمعيـ رات كالبريد اإلالمحادثات كالحكا

 .سمات خاصة سكل ما يفرضو ىذا الكاقع كحاجاتو

  سيكلة االتصاؿ بالمكاقع االخبارية كفكرية اإلعبلـ، حيث تتكافر اآلالؼ مف المكاقع
بقاع كثيرة مف  اإلعبلمية التي تقدـ الكظيفة االخبارية، كتنشر الكقائع كاألحداث التي تتـ في

 .العالـ في لحظة كقكعيا

  القدرة عمى القياـ بالتعبئة لتأييد األفكار التي تنادم بيا، كمناىضة غيرىا مف األفكار بحث
قميمي أك عالمي نحك المكاقؼ كالقضايا كاألفراد في كقت إيمكف أف تسيـ في تككيف رأم عاـ 

صفة خاصة المكاقع اإلعبلمية، نترنت كبمعيف، يتككف مف فئات المستخدميف لشبكة اإل
التي تعمؿ ” المكاقع الرقمية التعبكية“المنتشرة فييا، مما يجعمنا نطمؽ عمى ىذه المكاقع 

تسيـ في تنمية  مف ثـبمعزؿ عف كؿ النظـ كاألشكاؿ التنظيمية المتاحة في المجتمعات ك 
 .المشاركة الديمقراطية

  كظيفة الدعاية التي تسيـ في جانبيا غياب المصادر كتحرم المصداقية تسيـ في تدعيـ
 .السمبي في تحقيؽ الغزك الثقافي كالييمنة الثقافية كالتبعية الثقافية

  غير مسبكؽ، نتيجة  عمى نحكتقديـ المعمكمات المتعددة كالمتنكعة التي تتميز بالضخامة
كلة الخصائص التي تميزت بيا تكنكلكجيا االتصاؿ كالمعمكمات، كأىميا سعة التخزيف كسي

 .تاحةاإل

  ن                                                               نجد أف ىناؾ تكسعا  في استخداـ كسائؿ اإلعبلـ الجديد في التعميـ، ففي مجاؿ التعميـ عف                 
ـ الخدمة التعميمية ينترنت في تقد                         ن       ن                    بعد حققت دكؿ العالـ تقدما  مممكسا  لبلستفادة مف شبكة اإل
تعميـ عف بعد، تيجيات الخاصة بالالممستكيات التعميمية المختمفة، كانتشرت المفاىيـ كاالستر 

كالتعمـ مف خبلؿ الشبكات كالتعميـ االفتراضي كالفصكؿ االفتراضية.. كغيرىا التي تشير إلى 
 .كظيفة الحكاسب كالشبكات في التعميـ

 ن                    ن                 عبلف تجد صدل كبيرا  لدل المعمنيف كخصكصا  بالنسبة لممكاقع أصبحت كظيفة التسكيؽ كاإل                 
عمييا، شأنيا في ذلؾ شأف كسائؿ اإلعبلـ التي تحقؽ نسبة أكبر في االستخداـ كالدخكؿ 

                                                            ن                    األخرل، كيعتبر تحقيؽ ىذه الكظيفة بالنسبة لجميكر المتمقيف دليبل  إلى اتخاذ القرارات 
                              ن                                                       الشرائية بجانب أنيا تحقؽ تمكيبل  ليذه المكاقع كالشركات التي تقدـ الخدمات المتعددة سكاء 

 .كانت مجانية أك مدفكعة
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 نترنت أك في البرامج الرقمية التي كاأللعاب عمى مكاقع شبكة اإل مع انتشار برامج المسابقات
تعد ليذا الغرض كتناسب فئات مستكيات عمرية عديدة، أسيـ اإلعبلـ الجديد في ذلؾ 

ما  بتحقيؽ كظيفة التسمية كالترفيو التي أصبحت تجذب مستكيات عمرية مختمفة، بجانب
عبلمية التي تسيـ في تحقيؽ ىذه الكظيفة ذاعة لممكاد اإلإتقدمو المكاقع اإلعبلمية مف 

 .كحاجات جميكر المستخدميف منيا

                  الشبكات االجتماعية          إيجابيات    ً   ثامنًا: 
تحقؽ شبكات التكاصؿ االجتماعي الكثير مف اآلثار اإليجابية في العديد مف الجكانب، 

 (1) :اآلتيةكيمكف أف نكجز أبرز إيجابيات شبكات التكاصؿ االجتماعي باإليجابيات 

تحفز عمى التفكير اإلبداعي كبأنماط كطرؽ مختمفة بسبب التكاصؿ مع أشخاص مثقفيف  . أ
 كمف بيئات مختمفة.

 عؿ.اتعمؽ مفيـك المشاركة كالتكاصؿ مع اآلخريف كتعمـ أساليب التكاصؿ الف . ب

 تساعد في تنشيط الميارات لدل المستخدـ. . ت

 القضايا الخبلفية. تقبؿتساعد عمى  . ث

 مف الترفيو كالتسمية.         ن          تحقؽ قدرا  ال بأس بو  . ج

 تساعد في الحصكؿ عمى كظيفة مناسبة. . ح

تشكؿ شبكات التكاصؿ االجتماعي البيئة االفتراضية التي يستطيع أف يككف مف خبلليا  . خ
                      ن                          المستخدـ أصدقاءه كفقا  لممعايير التي يختارىا ىك.

ماعي لو،     ن     ن                                                        دكرا  ىاما  في تطكير التعميـ اإللكتركني، كتعمؿ عمى إضافة الجانب االجت ؤدم ت . د
كالمشاركة مف كؿ األطراؼ في منظكمة التعميـ مما يزيد فرص التكاصؿ كاالتصاؿ خارج 

 نطاؽ المدارس.

اتجيت الكثير مف الدكائر الحككمية إلى استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي لمتكاصؿ مع  . ذ
 الجميكر، بيدؼ قياس كتطكير الخدمات الحككمية لدييا.

 مف مصادر األخبار لكثير مف ركادىا.     ن أصيبل    ن ا  ي مصدر شبكات التكاصؿ االجتماع دتع . ر

                                                           

  استخداـ القنكات التمفزيكنية اإلخبارية التفاعمية شبكات التكاصؿ االجتماعي: حالة الفيس بكؾ( عمارم، (1
 (.38 – 37صص )
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فتحت شبكات التكاصؿ االجتماعي الباب لمتكاصؿ كالدعكة مع اآلخريف مسمميف أك غير  . ز
 صفحاتيـ الخاصة. ةمسمميف كأصبح لكثير مف الدعا

تمكنت مف كسر الحكاجز كالخطكط الحمراء التي كانت تمنع التكاصؿ بيف المكاطنيف  . س
 لمسئكليف.العادييف كا

 .كافة أشكالوبتحكلت إلى سبلح حاد لرصد كمتابعة كشؼ قضايا عديدة مف الفساد  . ش

حققت كسائؿ اإلعبلـ االجتماعية إيجابيات ربما لـ تستطع أف تقدميا كسائؿ لقد ك 
:اإلعبلـ التقميدية بسبب محدكدية الكسيمة كالتفاعمية، كمنيا

 (1)
 

  كخط إنترنت(.بحاسك  )جياز ةال يتطمب تكاليؼ مادية كبير ، 

  أعطى الناس فرصة لمتعبير عف أنفسيـ كتقديـ تقرير عف عالـ كاف ال يمكف تصكره حتى
 .كقت قريب جدا

 .انتشار كجيات نظر مختمفة كحقائؽ منعت مف قبؿ 

 جعمت الناس أكثر ثقة في استخداـ التكنكلكجيا. 

 ماعية المباشرة، ليشرع بمقابمة مساعدة األفراد الذيف يفتقركف إلى الثقة في بناء العبلقات االجت
 األصدقاء كاالتصاالت عف بعد.

 .عزز التضامف بيف الجماعات كأصحاب القضايا المشتركة 

  :ساعد عمى التغمب عمى "طغياف المسافة" في مجاؿ االتصاالت، عمى سبيؿ المثاؿ
 المغتربيف كأىمييـ.

 يساعد الصحفييف في معرفة اتجاىات الرأم العاـ. 

  منصة إخبارية في البمداف بكصفو حركات التحرر عمى التكاصؿ كاستخدمو ساعد القكل ك
 .السمطكية

 عبلـ االجتماعيمف أدكات اإل مركنةالك  تنكعال. 

 تمكف أم فرد مف إنشاء المحتكل الخاص بو كمشاركتو مع اآلخريف بسيكلة. 

                                                           

 ( ساؽ اهلل، ماىية اإلعبلـ الجديد )مدكنة الكاتب(.(1
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 (تقكـ بكظائؼ اإلعبلـ )اإلخبار، الترفيو، التسكيؽ. 

 

             ات االجتماعية     الشبك        سمبيات    ً   تاسعًا:     
عمى الرغـ مف اإليجابيات العديدة التي اتسمت بيا مكاقع التكاصؿ االجتماعي أك 

 (1) الشبكات االجتماعية، إال أنو تكجد العديد مف السمبيات التي ارتبطت بيذه المكاقع منيا:

قية العديد مف البيانات كالمعمكمات التي تحكييا اصدمصعكبة الكثكؽ كالتحقؽ مف صحة ك  .1
 ض المكاقع في ظؿ الحاجة إلى التعزيز المتكاصؿ لمقدرات الثقافية كالتعميمية لممتمقي.بع

الضكابط الضركرية لضماف عدـ المساس بالقيـ الدينية كاالجتماعية ب التحكـضعؼ  .2
 كالثقافية لممجتمعات.

 ضعؼ ضكابط السيطرة عمى نشر العنؼ كالتطرؼ كاإلرىاب. .3

ائؿ اإلعبلمية المكجية كبيف استعداد المتمقي ليما فيما عدـ التكازف بيف حجـ كنكعية الرس .4
 يتعمؽ بالرأم كالرأم اآلخر.

تفتيت دائرة المتمقي، كالتركيز عمى مخاطبة األفراد كالجماعات الصغيرة كفؽ الميكؿ  .5
 كاالحتياجات الفردية.

 انتياؾ حقكؽ النشر كالممكية الفردية. .6

 يات الحديثة.ارتكاب الجرائـ اإللكتركنية باستخداـ التقن .7

 إلى تستند ال التي المكثكقة غير المعمكمات كنقؿ الشائعات لتركيج     ن خصبا       ن مجاال   أصبح  .8
 . معركفة كمراجع مكثكقة مصادر

 أسرار ككشؼ لمفضح مجاال يصبح العربية كمجتمعاتنا محافظ مجتمع في يككف عندما  .9
 .إلييـ كاإلساءة بيـ كالتشيير الناس

 سيـأ كما جية مف كالجماعات األفراد بيف الشخصية باتالحسا لتصفية الفرصة تىيأ .10
شعاؿ القبمية النعرات إثارة في  ثانية. جية مف الكاحد المجتمع أبناء بيف الطائفية الفتف        كا 

  كاإلبداعي. الثقافي المجاؿ في الردمء النتاج إليصاؿ سيمة كسيمة أصبح .11

                                                           

 (.88-87ص)ص  ( أبك حشيش كآخركف، أكراؽ عمؿ لمساؽ الصحافة االستقصائية(1
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 صناعة في أسيـ الحديثة ةالذكي أجيزتو عمى الحصكؿ كسيكلة إليو الكصكؿ منافذ تعدد .12
 كالطرؽ الحميمية العبلقات إذابة في بدكرىا أسيمت اجتماعية كقطيعة أسرية عزلة

 .التقميدية التربكية

كما يضيؼ بعض الباحثيف مجمكعة أخرل مف السمبيات لمكاقع التكاصؿ االجتماعي 
 (1)كىي:

 أف أكثر ركاد  كالسيمافسدة، بث األفكار اليدامة كالدعكات المنحرفة كالتجمعات الفاسدة كالم
غكاءشبكات التكاصؿ االجتماعي مف الشباب مما يسيؿ إغرا  ىـ.ء         ىـ كا 

 ة كالتحايؿ كاالبتزاز كالتزكير.صؿ االجتماعي في التشيير كالمضايقاستخداـ شبكات التكا 

 .عرض المكاد اإلباحية كالفاضحة كالخادشة لمحياء 

 ك الشركات أك المكاقع.انتياؾ الحقكؽ الخاصة أك العامة لؤلفراد أ 

 .إدماف استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي يعطؿ الكثير مف األعماؿ 

 فقد تحكلت حركؼ المغة العربية إلى رمكز كأرقاـ.ظيكر لغة جديدة بيف الشباب ، 

 . التعرض لمجرائـ اإللكتركنية 

  العنؼ كالتي مف فتكر الحس األخبلقي نتيجة لمكمية اليائمة مف المعمكمات المميئة بالدمار ك
                                                                          ن       ن شانيا أف تعكد الناس عمى مشاىد األلـ كالعذاب عند البشر األمر الذم يجعمو أمرا  مألكفا .

                  الشبكات االجتماعية              أمثمة عمى بعض     ً   عاشرًا: 
تتعدد مكاقع التكاصؿ االجتماعي عمى الشبكة العنكبكتية )االنترنت( كتتعدد خدماتيا  

ستطرح الدراسة نبذة عف عدد مف مكاقع التكاصؿ كتكجياتيا التي تقدميا لممستفيديف، ك 
 نترنت(.االجتماعي التي تحظى بأكبر عدد مف المستفيديف عمى الشبكة العنكبكتية )اإل

 موقع التواصل االجتماعي )الفيس بوك( . أ

ساعد الناس عمى االتصاؿ بأصدقائيـ كعائبلتيـ كأصدقاء العمؿ ت شبكة إلكتركنية كى
               ن     ليـ يتضمف غالبا  صكر  (Profileممؼ )المستخدمكف  ئت، ينشمية أكثر عبر اإلنترنعبفا

اصة كعامة كتككيف مجمكعات مف األصدقاء، كيمكف خرسائؿ  فكاىتمامات شخصية كيتبادلك 
                                                           

لفمسطينية عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي أثناء العدكاف اإلسرائيمي عمى ( خاطر، اعتماد طمبة الجامعات ا(1
 (.83-82ص ص ـ )2014غزة عاـ 
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ألم شخص الدخكؿ إلى مكقع فيس بكؾ كالتفاعؿ مع األشخاص الذيف يعرفيـ كيثؽ بيـ أك 
لو مف معمكمات تتعمؽ بيـ  تعرؼ ما يسمحكف تعرؼ أشخاص جدد يستطيع )بمكافقتيـ(

  (1).بأصدقائيـك 

سرعة كقكة منقطعتي النظير، حيث استطاع التميز عمى المكاقع بكقد انطمؽ الفيس بكؾ 
                                                                                  ن االجتماعية األخرل، بما يقدمو لمشتركيو مف تطبيقات متعددة كسيمة االستخداـ، فأحدث انقبلبا  

ف األحداث السياسية كاالجتماعية، كفكرة سيـ في قمب مكازيف تجمت آثارىا في العديد مأ    ن   ىائبل  ك 
شبكة اجتماعية  يجادإل( web 2تطبيقاتو تقكـ عمى االعتماد عمى الجيؿ الثاني مف اإلنترنت )

تمكف مجمكعة مف المشتركيف مف إيجاد عبلقة دائمة مف خبلؿ الصكت كالفيديك كغيرىا مف 
 (2).التطبيقات

تيح لممستخدميف إمكانية التكاصؿ مع                      ن                 كيتضمف الفيس بكؾ عددا  مف السمات التي ت 
مساحة عف أك لكحة الحائط كىي عبارة  (wall)بعضيـ البعض، كمف بيف ىذه السمات، سمة 

مخصصة في صفحة الممؼ الشخصي ألم مستخدـ بحيث تتيح لؤلصدقاء إرساؿ الرسائؿ 
رساؿ المختمفة إلى ىذا المستخدـ، إضافة إلى تحميؿ الصكر كاأللبكمات كممفات الفيدي            ك، كا 

جراء مكالمات الصكت كالفيديك إلى جانب كجكد                                                                                  الممفات إلى األصدقاء عبر المحادثات، كا 
العديد مف التطبيقات كاأللعاب لمتسمية كالتي جزء منيا ألعاب جماعية، ككجكد اإلعبلنات 

 (3) التجارية كاألصدقاء الذيف قد تعرفيـ في التسييؿ عمى الكصكؿ إلى المعارؼ.

لمكقع في مراحؿ تطكيره مف مجرد مكاف لعرض الصكر الشخصية كالتكاصؿ لقد تحكؿ ا
مع األصدقاء كالعائمية إلى قناة تكاصؿ بيف المجتمعات اإللكتركنية، كمنبر لعرض األفكار 
السياسية، كتككيف تجمعات سياسية إلكتركنية، ككذلؾ أصبحت قناة تكاصؿ تسكيقية أساسية 

يرة كالصغيرة لمتكاصؿ مع جميكرىا، ككذلؾ الصحؼ تعتمدىا اآلالؼ مف الشركات الكب
كالمجتمعات اإللكتركنية لنقؿ أخبارىا كالتركيج لكتابيا كغيرىا مف كسائؿ اإلعبلـ، ليتعدل مكقع 
                                                                   ن           الفيس بكؾ كظيفتو االجتماعية إلى مكقع تكاصؿ متعدد األغراض ليصبح مستقببل  أكبر تجمع 

 (4)إلكتركني عمى كجو األرض. 

                                                           

 (.12( مختار، حقيقة الفيس بكؾ عدك أـ صديؽ؟ )ص(1
 .19ص  ( المرجع نفسو ،( 2
 (.58  – 51صص ( جرار، الفيسبكؾ كالشباب العربي )(3
 (.72( المقدادم، ثكرة الشبكات االجتماعية )ص(4
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 ل االجتماعي )تويتر(موقع التواص . ب

ىك شبكة إجتماعية يتـ التكاصؿ فييا بيف األعضاء كيقدـ خدمة تدكيف مصغر، كالتي 
لمرسالة   ن ا  حرف 803( عف حالتيـ بجد أقصى Tweetsتسمح لمستخدميو بإرساؿ تحديثات )

الكاحدة، كذلؾ مباشرة عف طريؽ مكقع تكيتر، أك عف طريؽ إرساؿ رسالة نصية قصيرة 
(SMS أك ،) برامج المحادثة الفكرية أك التطبيقات التي يقدميا المطكركف، كتظير التحديثات في

ة أك زيارة ممؼ المستخدـ قراءتيا مباشرة مف صفحتيـ الرئيسصفحة المستخدـ كيمكف لؤلصدقاء 
الشخصي، ككذلؾ يمكف استقباؿ الردكد كالتحديثات عف طريؽ البريد اإللكتركني كعف طريؽ 

 (1) القصيرة.الرسائؿ النصية 

ككممة تكيتر تعني باإلنجميزية مغرد كىك ما يظير في شكؿ الطائر األزرؽ المكجكد 
كرمز المكقع، كتقكـ فكرتو عمى ما يسمى بالتدكيف المصغر، مف خبلؿ تككيف شبكة اجتماعية 

كقد ساعدت مجانية الخدمة كسيكلة المكقع  ك األقارب أك المعارؼ عمى المكقعمف األصدقاء أ
جيات كمؤسسات كأفراد كمراسميف  مكجكدـ كجكد إعبلنات مزعجة كزيادة مستخدميو ك كعد

مداداه بمعمكمات سريعة كحصرية قبؿ أف تنتشر بالصحؼ                                                                               كصحفييف عمى إنعاش المكقع كا 
بحثي   ن      ن ا  بحثيا  مشركعبكصفو ـ .733كككاالت األنباء الرسمية، كقد ظير المكقع في أكائؿ عاـ 

ألمريكية كذلؾ عمى نطاؽ ضيؽ كغير متاح لمجميع، لكف بعد ذلؾ ا Obviousقامت بو شركة 
 (2) ـ..733              ن           تـ إطبلقو رسميا  في أكتكبر 

كفي تكيتر يستطيع الشخص أف يقكـ بعممية البحث عف أشخاص أك عناكيف كمكاضيع 
، يمكنيـ تبادؿ األخبار كافة                       ن                                 مختمفة، باعتباره تجمعا  مف مجمكعة أصدقاء في أنحاء العالـ

ف، ىذا ما يقكـ بو الكثير يف أـ بعيدية فيما بينيـ، كال ييميـ إف كاف ىؤالء األصدقاء قريبالقصير 
خبلؿ تبادؿ الرسائؿ  مف المستخدميف في البحث عف أصدقاء بيدؼ التعارؼ كالصداقة مف

النصية القصيرة، غير أف المدكنيف يركف في تكيتر أداة تدكيف مصغرة تساعدىـ في رفد 
 (3) مدكناتيـ باألخبار كاألحداث المكجزة كاآلنية.

 
                                                           

 مدكنة الكاتب()( بشير، ما ىك تكيتر ؟! ككيؼ تستفيد منو؟، (1
ؿ االجتماعي كاإلشباعات ( الصفدم، استخدامات القائـ باالتصاؿ في الصحافة الفمسطينية لشبكات التكاص(2

 (.76)ص المتحققة
 التجاىاتا –النماذج  –المشاكؿ  –الخصائص  –( المشيداني، الصحافة العربية كالدكلية: المفيـك (3

 (.217-216)ص
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 موقع التواصل االجتماعي )جوجل بمس( . ت

                          ن                                              ىي شبكة اجتماعية قريبة جدا  مف الفيس بكؾ، تقدميا شركة جكجؿ، كقد تـ إصدار 
ـ، كقد قامت شركة جكجؿ بإنشاء شبكة 7388يكنيك  73نسخة التجريبية مف المكقع في ال

ف الشركة في شبكات اجتماعية كامؿ بعد محاكالت سابقة م عمى نحك جكجؿ بمس االجتماعية
ب ليا النجاح مثؿ خدمة صدل جكجؿ كغيرىا، كقد أعمنت شركة جكجؿ األمريكية أف تكلـ ي

ـ، كأف عدد 7383مميكف شخص بحمكؿ يناير  333إلى  عدد مستخدمي جكجؿ بمس كصؿ
بم  عدد  حيف مميكف صفحة، في 763ىا مف خبلؿ المكقع كصمت إلى ؤ الصفحات التي تـ إنشا

 (1) أياـ. 3مميكف في  873المستخدميف الذيف ليـ نشاط عمى المكقع إلى 

 Circles، Sparks ىي كظائؼ عدة في الجديدة الشبكة ليذه الرئيسية السمات كتنحصر

،Hangouts، Huddle، مع التكاصؿ لممستخدميف تسمح فيي. لميكاتؼ جديدة خدمات ككذلؾ 
 .كانسيابية سيمة بطريقة الذكية اليكاتؼ أك الكيب خبلؿ مف كالمعارؼ األصدقاء

 في كتقسيميا بيـ الخاصة الشخصية العبلقات تصنيؼ المستخدميف بإمكاف" Circle" خبلؿ فمف
 لزمبلء كأخرل لؤلصدقاء، دائرة فيناؾ المساكاة، قدـ عمى العبلقات كؿ فميست مجمكعات،

 في عمييا تعديبلت إدخاؿ إمكانية إلى باإلضافة. كالمعارؼ لمعائمة كأخرل الجامعة، أك العمؿ
 تختمؼ ىي كبذلؾ. المستخدـ حسب الدائرة مف شخص أم حذؼ أك إضافة خبلؿ مف كقت أم
 . كاحدة دائرة في شخاصاأل جميع يضع الذم" فيسبكؾ" عف

 متعددة تواصل مزايا

 المختمفة المكضكعات عمى طرأت التي التحديثات جميع جكجؿ تربط" Sparks" خدمة مع
رساليا مستخدـ لكؿ بالنسبة الميمة كالمحتكيات كاالىتمامات . كفيديك صكر مف الحاؿ في لو          كا 

 المفضمة المكضكعات رؤكس أك واىتمامات جميع بإضافة القياـ ىك فعمو المستخدـ عمى ما فكؿ
 اىتماماتو عف جديد ىك ما بكؿ المستخدـ بتزكيد جكجؿ تقكـ ثـ ،"Sparks" صفحة داخؿ لديو

 الركابط ىذه كمشاركة تبادؿ بإمكانو ثـ اإلنترنت، عمى مكاقع مف لديو المفضمة كالمكضكعات
 (2).بعد فيما أصدقائو مع كالمحتكيات

                                                           

( خاطر، اعتماد طمبة الجامعات الفمسطينية عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي أثناء العدكاف اإلسرائيمي عمى (1
 .(95صـ )2014غزة عاـ 

 (.الكاتب مدكنة) الجديد اإلعبلـ ماىية اهلل، ( ساؽ( 2
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 أكثر كجعميا الفيديك، عبر الدردشة مشكمة حؿ جكجؿ لياخبل مف فتحاكؿ" Hangout" أما
 ميعاد بدكف" Circles" داخؿ المكجكديف أصدقائيـ مشاركة لممستخدميف تتيح بحيث سيكلة،
 كحسب. األكثر عمى أشخاص 83 بمشاركة تسمح كىي كالفيديك، كالصكرة بالصكت مسبؽ
 عندما سيكلة بكؿ آخر شخص مع يتشارؾ أف يمكنو شخص أم فراغ كقت حالة في" جكجؿ
 في المقاءات خدمة جكجؿ تكفر كبذلؾ". دائرتو داخؿ معو كالتحدث كلقائو" Hangout" داخؿ يراه
 .لكجو     ن كجيا   تحب مف مع كقت أم

 كتفعيميا" إس بي جي" المكاقع تحديد إمكانية مثؿ لميكاتؼ أخرل خدمات جكجؿ تقدـ كما
 Instant" خاصية ككذلؾ. كالعائمة األصدقاء مع النصية كالرسائؿ الصكر كتبادؿ اليكاتؼ، عمى

Upload "+الصكر رفع إمكانية لممستخدميف تتيح حيث الفيديك، أك لمصكر الفكرم التحميؿ أك 
 الحكسبة" داخؿ" بمس جكجؿ" في بالمستخدـ الخاص الصكر ألبكـ داخؿ كتحميميا التقاطيا بعد

 متاحة مكاف، أم كمف كقت أم في تبادلياك  عمييا االطبلع المستخدـ يستطيع بحيث" السحابية
 مف نفسو المستخدـ طريؽ عف إال نشرىا يمكف كال المستخدـ، لدل المحمكلة األجيزة جميع عمى
" Circle" داخؿ المكجكديف األصدقاء مف قائمة إلى إرساليا ثـ الصكر زر عمى الضغط خبلؿ
 .(1)ميياع االطبلع بإمكانيـ ليككف بنفسو، المستخدـ بإعدادىا يقكـ

 نصية محادثات إجراء لممستخدميف تسمح كىي" Huddle" خاصية جكجؿ قدمت كما
 جماعية لقاءات كتنسيؽ تنظيـ يمكف كبذلؾ ،"Circle" في المكجكديف األشخاص بيف جماعية

 .قبؿ مف كأفضؿ سيكلة بكؿ العائمة أفراد بيف حتى أك األصدقاء بيف

 (يوتيوبموقع التواصل االجتماعي ) . ث

كقع يكتيكب أىـ كأشير مكقع لرفع كمشاركة الفيديكىات عمى مستكل العالـ، يقـك يعد م
عمى فكرة مبدئية ىي: بث لنفسؾ أك أذع نفسؾ، ىذا الشعار كضع عمى الصفحة األكلى، 

                                                          ن نترنت لممشاركة بالفيديك المجاني الشعبي، إذ تحمؿ عميو يكميا  كيعتبر أىـ مكاف عمى شبكة اإل
اة مف حكؿ العالـ بعضيا تـ تصكيره بكاميرا جياز الياتؼ المتحرؾ نقؿ مف صنع اليك   ن ا  أفبلم

، ككثير منيا تـ إنتاجو لدكافع فنية أك سياسية أك اجتماعية  ن ا  أك مثير   ن ا  أك مضحك  ن ا  حدث ما غريب
                       ن ـ، كيتضمف المكقع أنكاعا  ة شخصية حكؿ مسألة تيـ منتج الفيمأك جمالية أك حتى إليصاؿ رسال

                                                           

 عمى اإلسرائيمي العدكاف أثناء جتماعياال التكاصؿ شبكات عمى الفمسطينية الجامعات طمبة اعتماد ( خاطر، (1
 (.97ص) ـ2014 عاـ غزة
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ات الفيديك التمفزيكنية كاألفبلـ الغنائية المصكرة كمدكنات الفيديك بيال حصر ليا مف كم
 (1)اليكمية.

                   ن           ـ بعد أف تمقى تمكيبل  مف )سيككم 7333ككاف االنطبلؽ الفعمي لممكقع في ديسمبر 
كابي تاؿ( حيث أصبح تشاد ىيرلي المسئكؿ التنفيذم األكؿ لمشركة، بينما أصبح ستيؼ تشيف 

في شركة يكتيكب، كيتيح المكقع محتكياتو لمجميع كما بإمكاف أم شخص رئيس قسـ التكنكلكجيا 
إضافة مقاطع فيديك لممكقع بعد التسجيؿ عمى المكقع، كما يمكف مستخدميو المسجميف مف تقييـ 
الفيديكىات التي يشاىدكنيا كالتعميؽ عمييا أك إضافتيا لممفضمة ضمف صفحتو الشخصية أك 

كاف إرساؿ الفيديكىات إلى المدكنات الشخصية أك المنتديات، كما إرساليا لؤلصدقاء، كما باإلم
يتيح المكقع عرضيا عمى أشير الشبكات االجتماعية كالفيس بكؾ، مام سبيس، تكيتر، دي ، 

 (2) كغيرىا.

ـ قاـ عمبلؽ الكيب جكجؿ باإلعبلف عف شراء مكقع يكتيكب .733كفي أكاخر عاـ 
يما يعد ثاني أكبر صفقة شراء تعقدىا جكجؿ ليتحكؿ إلى ( مميار دكالر أمريكي، ف86.3بقيمة )

شركة بإدارة مؤسسيو كممكية جكجؿ، كقد كصؿ عدد مف يستقبمكف مكقع اليكتيكب إلى مميارم 
 (3)           ن                                                                   زائر يكميا ، ليتخطى ضعؼ مشاىدم القنكات األمريكية التمفزيكنية الثبلث األكثر شعبية.

 

 موقع التواصل االجتماعي )ماي سبيس( . ج

شبكة تفاعمية بيف بكصفو مكقع يقدـ خدمات الشبكات االجتماعية عمى الكيب، ىك 
األصدقاء المسجميف في الخدمة، باإلضافة إلى خدمات أخرل كالمدكنات كنشر الصكر 
كالمكسيقى كمقاطع الفيديك كالمجمكعات البريدية كممفات المكاصفات الشخصية لؤلعضاء 

مكنيكا في كاليفكرنيا بالكاليات المتحدة األمريكية، بينما المسجميف، كيقع مقر الشركة في سانتا 
يقع مقر الشركة األـ في مدينة نيكيكرؾ، كقد انطمقت ىذه الشبكة االجتماعية في أغسطس 

عت إشاعة في تمؾ ابعد أف أش Friendster ن      ن                 ا  كبيرا  مف مستخدمي مكقع دـ جاذبة إلييا عد7333

                                                           

 (.216جديد المفاىيـ كالكسائؿ كالتطبيقات )صل( صادؽ، اإلعبلـ ا(1
( حمكدة، دكر شبكات التكاصؿ االجتماعي في تنمية مشاركة الشباب الفمسطيني في القضايا المجتمعية (2

 (.74)ص
ت الفمسطينية لشبكات التكاصؿ االجتماعي كاإلشباعات المتحققة ( أبك صبلح، استخدامات طمبة الجامعا(3

 (.83:دراسة ميدانية )ص
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المستخدميف لقاء التمتع بخدماتو المختمفة، فقاـ  أف ىذا المكقع يعتـز أخذ ثمف مف مدةال
بالعمؿ عمى حث بعضيـ لمتحكؿ إلى شبكات بديمة مثؿ مام  Friendsterمكقع  كمستخدم

سبيس كغيرىا، كقد ميز مكقع مام سبيس نفسو مف خبلؿ إضافة مميزات تحت الطمب، فسمح 
 (1) لمستخدميو بإضافة السمات الشخصية بيـ عمى صفحاتيـ الخاصة.

أف ثكرة المعمكمات االتصالية التي كانت ذركتيا في منتصؼ  القول ممخص
التسعينيات مف القرف العشريف شكمت نقمة نكعية في آليات االتصاؿ كالتكاصؿ بيف كافة األفراد 

في تقميص الزمف كالمساحة الجغرافية، بحيث أصبح اإلنساف يستطيع  تسيـكالمجتمعات، كالتي 
                                  ن                                   لحكاجز الجغرافية كيكفر الكقت بعيدا  التكاليؼ الباىظة التي كاف يتطمبيا أف يتخطى الحدكد كا

 اإلنساف لمحصكؿ عمى المعمكمات أك المنتجات.

التكاصؿ االجتماعي بما أتاحتو مف إمكانيات كبيرة في اجتذاب أعداد  شبكاتيـ تس
العامة داخؿ  كصمت إلى المبلييف مف المستخدميف إلييا، كاستطاعت أف تؤثر في مجمؿ الحياة

الدكؿ، بؿ كصؿ تأثير ىذه المكاقع إلى كافة المستكيات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية 
مف إنشاء صفحات ليا عمى ىذه  كافة مما دفع المؤسسات الرسمية كغير الرسمية ،كافة كغيره

ائيـ تجاه المكاقع مف أجؿ التأثير في الرأم العاـ داخؿ أنظمتيا، كمعرفة تكجيات األفراد كآر 
 القضايا داخؿ الدكلة.

ت مف ئ                      ن                            التكاصؿ االجتماعي كثيرا  في السمات كالخصائص التي أنش شبكاتكتتشابو 
أجميا، كتتمايز فيما بينيا في بعض الكظائؼ المتاحة لؤلعضاء، كبعض السمات الخاصة 

األخرل الجتذاب أكبر عدد ممكف مف  الشبكاتتميز بيا عف لمكالتي تسعى  لشبكاتبا
فمما تعد كافة مستخدميف إلى مكاقعيـ، كقد استطاعت ىذه الشبكات أف تصؿ إلى األعمار ال

 مقتصرة عمى أعمار محددة.

                                                           

( خاطر، اعتماد طمبة الجامعات الفمسطينية عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي أثناء العدكاف اإلسرائيمي عمى (1
 .(96صـ )2014غزة عاـ 



75 

 انيالثالمبحث 

 القيم الثقافية ومكوناتيا 

عاـ، لما تمثمو القيـ مف أساس عمى نحك           ن      ن                        القيـ دكرا  ىاما   في حياة الفرد كالمجتمع  تؤدم
المجتمع، كفي نسج السمككيات كالعادات كالتقاليد التي يتبناىا في تككيف العبلقات بيف أفراد 

المجتمع، كما أنيا تكضح طبيعة خصائص ىذا المجتمع في عدة اتجاىات كالخصائص 
في ىذا  الباحثة االجتماعية كالدينية كالسياسية كاالقتصادية كالجمالية كالعممية، لذلؾ تطرح 

 .كافة تيااكمككنحيثياتيا بثقافية المبحث مفيـك القيـ ال

  :  ً              أواًل: مفيوم القيم
" ك"قاـ المتاع بكذا أم تعدلت قيمتو بو" القيـ لغة: " كتعني: القيمة مفرد "قيـ، ك مف "قـك

الثمف الذم يقكـ بو المتاع، أم يقـك مقامو، كالجمع: القيـ، مثؿ سدرة كسدر، كقكمت المتاع: 
 (1) جعمت لو قيمة.

قيـ، كالقيمة: ثمف الشيء بالتقكيـ، كنقكؿ: القائـ كفي لساف العرب، القيمة: كاحدة ال
كقد ارتبط مفيـك القيمة  (2)بالديف المتمسؾ بو، الثابث عميو، كالجمع قيـ، كأمر قيـ: مستقيـ،

كقيمة المتاع  قدر، كقد استخدمت لمعرفة قيمة الشيء فقيمة الشيء قدره، –     ن           لغكيا  بمعنى ثمف 
كقد استخدمت                   ٌ               ن         ي المعجـ الكسيط قي ـ الشيء تقييما  أم قدره،كالقيمة ثمف الشيء بالتقكيـ كف ثمنو،

، كالقيمة قيمة  (3)،القيمة كذلؾ بمعنى التعديؿ أما المعجـ الكسيط فقد عرؼ القيـ: مف الفعؿ قـك
 (4) الشيء: قدره، كقيمة المتاع: ثمنو، كيقاؿ ما لفبلف قيمة: مالو ثبات كدكاـ عمى األمر.

ددت التعريفات التي طرحت مفيكـ القيـ باختبلؼ حقكؿ                 ن       أما القيـ اصطبلحا  فقد تع
منية يؤثر ز  مدةمقياس أك مستكل لو ثبات كاستمرار لالمعرفة التي تناكلتيا، فعرفت القيـ بأنيا: 

                                                           

 (.39( طيطاكم، القيـ التربكية في القصص القرآني )ص(1
 (.2/500جبف منظكر، لساف العرب )( ا(2
 (.62( حسيف، القيـ السمككية لدل طمبة المرحمتيف المتكسطة كالثانكية في دكؿ الخميج العربية )ص (3
 (.768( مجمع المغة العربية: المعجـ الكسيط )ص(4
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القيـ ىي ك  (1)،؛ لتحديد السمكؾ في مجاؿ معيفمع مؤثرات أخرليتفاعؿ                      ن في سمكؾ الفرد تأثيرا  
 (2)يمتمسيا؛ لغرض يبتغيو مف كرائيا. ف لذاتيا كالالمثؿ العميا التي ينشدىا اإلنسا

كيتخذكف منيا  ،                                          و   مجمكعة مف القكانيف كالمقاييس تنشأ في جماعة  ما"كعرفت القيـ بأنيا 
معايير لمحكـ عمى األعماؿ كاألفعاؿ المادية كالمعنكية، كتككف ليا مف القكة كالتأثير عمى 

كالعمكمية، كأم خركج عمييا أك انحراؼ عمى الجماعة بحيث يصبح ليا صفة اإللزاـ كالضركرة 
 (3)".                    ن                                        اتجاىاتيا يصبح خركجا  عف مبادئ الجماعة كأىدافيا كمثميا العميا

كما عرفت القيـ بأنيا مبادئ كمعايير جماعية يؤمف بيا أفراد مجتمع معيف كتشيع 
يجابية بينيـ، كيعتقدكف في أىميتيا العتبارات جماعية، كأخبلقية كدينية، كاتخذت سمة اإل

ٌ                إف  القيـ عند بعض  براي بروك كيرل (4)الشرعية لمحكـ عمى تصرفاتيـ كسمككاتيـ في المجتمع،  
األفراد تعني أف لدييـ اتجاىات إيجابية حياؿ بعض جكانب الحياة كأخرل سمبية تجاه بعضيا 

ٌ                بمعنى أف  األفراد بحكـ ما فالقيـ  ئؿ،لدييـ مف قيـ مييؤكف الختبارات معينة دكف غيرىا مف البدا        
 (5).ىنا تكشؼ عف نفسيا مف خبلؿ اختبار بديؿ مف بدائؿ يترجـ ىذه القيمة المحتضنة

ىي المعايير كالقناعات التي تحكـ تصرفات اإلنساف كتصكراتو كما يقصد بالقيـ: "
                             ن                                                         فتكجو سمككياتو في الحياة كفقا  لمعطياتيا، مما يساعد عمى تشكيؿ شخصيتو كتحديد ىكيتو التي 

خريف كما تستمد أصكليا مف المعتقدات كالقناعات التي يؤمف بيا أفراد المجتمع، ف اآلتميزه ع
 (6)                                       ن                                    كيتفقكف عمييا لتشكؿ بالنسبة ليـ معيارا  يحكمكف مف خبللو عمى األشياء مف حكليـ.

، كيختارىا ع التزاـ إنساني أك رغبة إنسانيةمعنى كمكقؼ كمكضكعرفيا الناشؼ بأنيا: "
أما الجرادم فقد  (7)"،، كيتمسؾ بياكمع الكمية التي يعيش فييا اعؿ مع نفسوالفرد بذاتو لمتف

اعتبر القيـ: "مفيكـ صريح أك ضمني، يميز الفرد أك الجماعة ما ىك مرغكب بو، كيؤثر في 

                                                           

 (.29( قطاـ، دكر التربية في مكاجية مظاىر صراع القيـ لدل طمبة الجامعة األردنية )ص (1
نصر الديف، تكظيؼ القيـ الفمسفية في تدعيـ اإلتتماء لدل الشباب: دراسة ميدانية عمى بعض طبلب  ((2

 (.16جامعة القاىرة )ص 
 (.250( أحمد، في فمسفة التربية )ص(3
( جبر، القيـ االجتماعية المتضمنة في كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة العميا مف التعميـ األساسي مف الصؼ (4

 (.6كحتى العاشر في األردف )صالخامس 
 ( 65) صلثانكية في دكؿ الخميج العربية حسيف، القيـ السمككية لدل طمبة المرحمتيف المتكسطة كا( (5
 (.1069)ص مف كجية نظر الطمبة أنفسيـ العمرم، درجة ممارسة القيـ لدل طمبة الجامعات األردنية( (6
 (.2( الناشؼ، القيـ كطرائؽ تعميميا كتعمميا )ص(7
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أحمد  أما السيد الشحات (1)أشكاؿ ككسائؿ كغايات،عممية االختيار مما ىك متاح مف 
                        ن                              اإلنساف عمى شيء ما ميتديا  بمجمكعة مف المبادئ كالمعايير  يرل أف القيـ " حكـ يصدره حسن

 (2)                        ن                                    التي ارتضاىا الشرع محددا  المرغكب فيو كالمرغكب عنو مف السمكؾ.

ك معيار نحكـ بمقتضاه كنقيس بو كتحدد عمى أساسو أك مقياس أكىي مستكل 
ة كتختمؼ بيا عف المرغكب فيو كالمرغكب عنو، أك القكاعد التي تقكـ عمييا الحياة اإلنساني

   ن                      يضا  تعرؼ بأنيا حكـ يصدره أ، ك الحياة الككنية كما تختمؼ الحضارات بحسب تصكرىا ليا
اإلنساف عمى شيء ما ميتديا بمجمكعة مف المبادئ كالمعايير التي ارتضاىا الشرع محددا 

 (3)المرغكب فيو كالمرغكب عنو مف السمكؾ.

العميا التي نزؿ بيا الكحي، كيحدد  كالقيـ مف منظكر إسبلمي: "ىي المبادئ كالمثؿ
بمكجبيا سمكؾ المؤمف، كتككف مرجع حكمو في كؿ ما يصدر مف قكؿ أك فعؿ كترتبط باهلل 

أما القيـ مف منظكر اجتماعي: " فيي محصمة تفاعؿ اإلنساف بإمكاناتو  (4)تعالى كبالككف،
نيا محدد أساسي مف المحددا  (5) ت الثقافية لممجتمع.                                                               الشخصية مع متغيرات اجتماعية معينة، كا 

 التعريفات التي تناكلت مفيكـ القيـ في إطار أربعة مقتربات عمى النحك لقد حصرتك 
 (6) :اآلتي

 المقترب الذم ينظر إلى القيـ في جكىرىا كاألفكار الخالدة أك كالمطمؽ أك كجزء إليي. .8

أك الرغبات التي نكد المقترب الذم يرل القيـ كقكل مبلزمة لمحاجات التي نسعى إلى تحقيقيا  .7
 تمبيتيا.

 المقترب الذم يعتبر القيـ سكل مجمكعة مف التفضيبلت المكركثة أك تعمميا الفرد. .3

 المقترب الذم يربط القيـ بالنشاط كتحديد قيـ األفراد عف طريؽ تحميؿ النشاط. .0

                                                           

( الجرادم، تحميؿ القيـ المتضمنة في كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة الدنيا مف التعميـ األساسي في (1
 (.4الجميكرية اليمنية )ص

 (.20حسف، الصراع القيمي لدل الشباب كمكاجيتو مف منظكر التربية اإلسبلمية )ص ( (2
 (.4الفقيو، القيـ )ص( (3
 (.29ة بمادة التربية اإلسبلمية )صالسكيدم، تنمية القيـ الخاص( (4
 (.22زاىر، القيـ في العممية التربكية )ص( (5
بكمعيزة، أثر كسائؿ اإلعبلـ عمى القيـ كالسمككيات لدل الشباب :دراسة استطبلعية بمنطقة البميدة ( أ(6

 (.143)ص
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 -                                                             تشير الباحثة إلى أىـ النقاط التي اشتممت عمييا تعريفات القيـ :
                             ؿ العميا التي نزؿ بيا الكحي.                ىي المبادئ كالمث - 1
                                                    مجمكعة مف القيـ المكرثة أك تعمميا الفرد مف المجتمع. - 2
                                          أنيا تفاعؿ االنساف مع المتغيرات االجتماعية. - 3
                                           ىي قناعات تحكـ تصرفات االنساف كتكجو سمككو . - 4
                                          ن                       ىي المعايير التي نحكـ بيا عمى الشئ مرغكبان فيو، أك غير مرغكب فيو. - 5

                                                      ن التعريفػات السػابقة بػأف القػيـ مػف أكثػر سػمات الشخصػية تػأثران                     كترل الباحثة مػف خػبلؿ 
                                                                    بشػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي، كىػػي محصػػمة تفاعػػؿ االنسػػاف مػػع متغيػػرات اجتماعيػػة 
                                                                       كثقافيػػػة معينػػػة )شػػػبكات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي( ، كفػػػي فتػػػرة زمنيػػػة معينػػػة حيػػػث تكجػػػو 

                      سمكؾ األفراد كأحكاميـ.
 
               مكونات القيم:     ً   ثانيًا: 

  (1) ىي: ،مف ثبلثة مستكيات رئيسة تتككف القيـ
: كمعياره "االختيار"، أم انتقاء القيمة مف أبداؿ مختمفة بحرية كاممة بحيث المكون المعرفي -أ

ليا، كىذا يعني أف امينظر الفرد في عكاقب انتقاء كؿ بديؿ كيتحمؿ مسئكلية انتقائو بك
االختيار المستكل األكؿ في  يعدك ،                    ن             رادم ال يشكؿ اختيارا  يرتبط بالقيـإلغير ااالنعكاس 

: سمـ الدرجات المؤدية إلى القيـ، كيتككف مف ثبلث درجات أك خطكات متتالية ىي
 .(استكشاؼ األبداؿ الممكنة، كالنظر في عكاقب كؿ بديؿ، ثـ االختيار الحر)

: كمعياره "التقدير" الذم ينعكس في التعمؽ بالقيمة كاالعتزاز بيا، ن الوجدانيوالمك -ب
التقدير المستكل الثاني  ديع، ك الشعكر بالسعادة الختيارىا كالرغبة في إعبلنيا عمى المؤلك 

الشعكر بالسعادة ) ىما: ،في سمـ الدرجات المؤدية إلى القيـ كيتككف مف خطكتيف متتاليتيف
عبلف التمسؾ بالقيمة عمى المؤل  .(                                             الختيار القيمة، كا 

                                                           

 (.7-6العاجز كالعمرم، القيـ كطرؽ تعمميا كتعميميا )ص( (1
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ن السموكي  - ج                                                     كالعمػؿ" أك "الفعػؿ" كيشػمؿ الممارسػة الفعميػة لمقيمػة أك                     : كمعياره "الممارسة                المكو 
                                                                                الممارسة عمى نحك يتسؽ مع القيمػة المنتقػاة، عمػى أف تتكػرر الممارسػة بصػكرة مسػتمرة فػي 

                               الممارسػػػػة المسػػػػتكل الثالػػػػث فػػػػي سػػػػمـ    د   كتعػػػػ   ،                                  أكضػػػػاع مختمفػػػػة كممػػػػا سػػػػنحت الفرصػػػػة لػػػػذلؾ
                 ترجمػػػة القيمػػػة إلػػػى  )      ىمػػػا:   ، ف                                                    الػػػدرجات المؤديػػػة إلػػػى القػػػيـ، كتتكػػػكف مػػػف خطػػػكتيف متتػػػاليتي

     (.                      ممارسة، كبناء نمط قيمي

        القيم:       سمات    ً           ثالثًا: خصائص و 
 (1) مف أىميا: ،ىناؾ العديد مف السمات كالخصائص التي تميز القيـ

                                                                     ن       نسبية: القيـ ليست ثابتة كلكنيا نسبية كتختمؼ مف شخص آلخر حيث تتغير تبعا  لتطكر  .8
 ف إلى آخر كمف ثقافة إلى ثقافة.الحياة كتختمؼ مف زمف إلى آخر كمف مكا

مكضكعية: فالقيـ تجمع بيف الذاتية كالمكضكعية في كقت كاحد كتضاد أك تنافر، فالقيـ  .7
الخمقية مكضكعية ألنيا مستمدة مف الديف فيي ركح الديف كجكىره كتقكـ عمى أسس 

نساف بالبيئة                    ن                                                عقدية كذاتية، كأيضا  نتيجة الختبلفات مستكيات اإلدراؾ ليا نتيجة لعبلقة اإل
 االجتماعية.

ذاتية: كيعني ذلؾ أنو تتعمؽ بالطبيعة النفسية لئلنساف التي تشمؿ الرغبات كالميكؿ، فيي  .3
 مع الرغبات كمما زادت حدة الرغبة زادت أىمية القيـ. تتنافس

ثابتة: إف ثبات القيـ يعني صعكبة تغيرىا ألف جذكرىا ممتدة في حياة اإلنساف منذ سنكات  .0
لى، كليست كؿ القيـ ثابتة كلكف ىناؾ الثابت بحيث يؤدم ثباتيا إلى انتظاـ عمره األك 

 السمكؾ كالحياة كميا.

 إنسانية: فاالىتماـ كالمذة كاأللـ كاألفكار جميعيا ترتبط بالفرد كاإلنساف. .3

                   ن      ن     ن       ن                  عمكمية: تشكؿ طابعا  قكميا  عاما  مشتركا  بيف جميع الطبقات. ..

ي محدد كعمى أساسيا يتـ الحكـ عمى سمكؾ اجتماعية: فيي تنطمؽ مف إطار اجتماع .9
                      ن            األفراد ألنيا تناؿ قبكال  مف المجتمع.

ف القيـ تتصؼ بالثبات النسبي، إال انيا قابمة لمتغيير بتغير أقابمة لمتغيير: بالرغـ مف  .3
 الظركؼ االجتماعية، ألنيا انعكاس لطبيعة العبلقات االجتماعية كنتاج ليا.

                                                           

 (. 18-16، القيـ التربكية كاألخبلقية )صالمصرم كعبدالرؤكؼ( (1
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ف كانت األشياء تحمميا.                      ن  مثالية: ألنيا ليست شيئا  ب .7                                 أم حاؿ كا 

تجربة: فكجكدىا ال يككف إال بشخص، كالشخص يمر بيا في فعؿ أصيؿ ىك فعؿ التقدير  .83
 كلكؿ نكع منيا تقدير خاص.

 بيا تمتازمجمكعة أخرل مف السمات كالخصائص التي  ركفآخ كفيضيؼ باحثكما 
 (1) القيـ مف أىميا:

                       ؿ البيئة كليست كراثية.                 أنيا مكتسبة مف خبل     : أم              متعممة ومكتسبة  . 8

                                                            تمتػػػاز القػػػيـ بشػػػمكليا لقطبػػػيف متناقضػػػيف مثػػػؿ الحػػػؽ كالباطػػػؿ كالخيػػػر   :             ذات منطـــق جـــدلي  . 7
       كالشر.

                                                                     لػػدينا جميعػػا إحسػػاس بعمػػك القيمػػة كتسػػامي قػػدرىا كقػػد يكػػكف عمػػك القػػيـ مصػػدرىا   :       متســامية  . 3
           جاه القيـ.                                                                       الضمير الذم يفترض ىذه القيـ أك يككف مصدرىا المجتمع الذم يشعره باإللزاـ ت

                                                         ىناؾ قيـ تتفكؽ عمى غيرىا كقػد يمجػأ الفػرد إلخضػاع القػيـ األقػؿ   :                    تتصف بالترتيب اليرمي  . 0
                            قبكال في المجتمع لؤلكثر قبكال.

ـــاس  . 3                                                         تتصػػػؼ القػػػيـ عمػػػى أنيػػػا صػػػعبة القيػػػاس كذلػػػؾ بسػػػبب طبيعػػػة الظػػػكاىر   :            صـــعوبة القي
                                                  اإلنسانية المعقدة كغير محددة التي ترتبط بيا القيـ.

                                                        تتميػػػز القػػػيـ بككنيػػػا متعػػػددة ككثيػػػرة، كيرجػػػع تعػػػددىا إلػػػى كثػػػرة   :       وكثرتيـــا              تتصـــف بتعـــددىا  . .
                                                                             حاجػػػات الطبيعػػػػة اإلنسػػػانية، فكجػػػػكد القػػػػيـ الدينيػػػة كاالقتصػػػػادية كاالجتماعيػػػة ىػػػػك اسػػػػتجابة 

                    لحاجات ىذه الطبيعة.

                                                             تتضػػػح القػػػيـ فػػػي الشػػػعكر العػػػاطفي أك االنفعػػػالي لئلنسػػػاف حيػػػث يتجػػػو ذلػػػؾ   :           قـــوة وجدانيـــة  . 9
                         كع القيمة أك النفكر منو.              الشعكر إلى مكض

                                           مف المنظكمة اإلنسانية، حيث تتناسػب عبػر مراحػؿ    ن ان          القيـ جزء   د  تع  :                      عممية إنمائية ارتقائية  . 3
                                                           كتخضع لعممية النضج كالنمك في الكظائؼ كالقدرات المعرفية عند                         عمره المختمفة كتبلزميا،

         اإلنساف.

  (2 )   :    أنيا                                     كما يرل شكارتز أف مف أىـ خصائص القيـ 
                                                           

 (. 75 -65حسيف، نظريات في فمسفة القيـ )ص ( (1
(2) Schwartz, S.H: Basic human, values, theory, Hebrewuni of Jerusalem, method 

and application (p.1) 
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                 ن      ن          : مرتبطة ارتباطا  كثيقا  بالعاطفة.معتقدات .8

 بنية تحفزية: تشير إلى األىداؼ المرغكبة كتسعى إلى تحقيقيا. .7

 أىداؼ مجردة. .3

 ك تقييـ اإلجراءات كالسياسات كاألشخاص كاألحداث.أالتقييـ: تكجو عممية اختيار  .0

 التراتبية: يتـ ترتيب القيـ حسب األىمية. .3

    (1 )   :   هتي             نوجزىا فيما ي  ة    عام          عدة خصائص   –           بصورة عامة   –      لمقيم   و 

                                                                                القػػيـ ليػػا معػػاف مجػػردة، كلكػػف يجػػب أف تتمػػبس بػػالكاقع كالسػػمكؾ، فػػالقيـ يجػػب أف يػػؤمف بيػػا  -
  .                                                    ن اإلنساف بحيث تصبح مكجية لسمككو حتى يمكف اعتبارىا قيمان 

                                بػػد مػػف تػػكافره مػػع القػػيـ، كال بػػد أف                   فػػاإلدراؾ العقمػػي ال    ،                                  المعرفػػة بػػالقيـ قبميػػة كال تػػأتي فجػػأة -
      ن                   صحكبان باالنفعاؿ الكجداني.      يككف م

                                                           القيـ تقتضي االختيار كاالنتقاء، كىذا يقتضي أف تككف لنا حرية. -

                        ن                                             ن          ن التدرج القيمي ليس جامدان بؿ متحرؾ متفاعؿ، كالسم ـ القيمي قد ييتز سمبان أك إيجابان. -

                                                تقـك القيـ بعممية تكجيو لمفرد كسمككو في الحياة. -

                                            يا مؤشرات مف خبلليا نفرؽ بينيا كبيف العادات.                                   لمقيـ عبلمات فارقة "مميزة" أم أنيا ل -

                                                                                    القيـ متداخمة مترابطة كمتضمنة، حيث إنيا تتضمف الجكانب المعرفية كالكجدانيػة كالسػمككية  -
                              ن قيمة سياسية كقيمة أخبلقية أيضان.                                            ن كما أنيا متضمنة مف حيث التطبيؽ، فالعدؿ مثبلن 

        القيم:       ً        رابعًا: وظائف
شخصية، لذلؾ فيي تعمؿ عمى تشكيؿ الكياف النفسي لمفرد،  ي                         ت عد القيـ مف أىـ مككنات ال

:أتيمف خبلؿ قياميا بخمس كظائؼ أساسية كما ي
 (2) 

 .ف القيـ تزكد الفرد باإلحساس بالغرض مما يقـك بو كتكجيو نحك تحقيقوإ  .8

 .                                              تيي ئ األساس لمعمؿ الفردم كالعمؿ الجماعي المكحد .7

 .تتخذ كأساس لمحكـ عمى سمكؾ اآلخريف .3

                                                           

 (.8العمرم، القيـ كطرؽ تعمميا كتعميميا )صالعاجز ك ( (1
 (.111قيـ أـ تصحيح القيـ )صعيسى، تكضيح ال( (2



82 

 .ف الفرد مف معرفة ما يتكقعو مف اآلخريف كماىية ردكد الفعؿ   ٌ تمك   .0

 .تكجد لديو إحساس بالصكاب كالخطأ .3

    :   أتي                                                           لمقيـ كظائؼ عديدة في حياة الفرد كالمجتمع يمكف إيجازىا كما ي  ك 
                 بالنسبة لمفرد:       ) أ (

  ،  ف                           االختيػػار كاالسػػتجابة لمكقػػؼ معػػي                      ، فتكػػكف لديػػو إمكانيػػة                             تييػػئ القػػيـ لمفػػرد خيػػارات معينػػة
  ،                                رد إمكانية أداء ما ىك مطمكب منو                       ، كما أف القيـ تعطي الف      شخصيتو    ن     ن         دكران ىامان في بناء       ؤدم   فت

          نيا تقكيو                                                                           لذلؾ فيي تجعمو أقدر كأصبر عمى التكيؼ كذلؾ فإنيا تحقؽ لمفرد اإلحساس باألماف أل
    فيػػػـ             كتسػػاعده عمػػى   ،                                ع الفػػػرد لتحسػػيف أفكػػاره كمعتقداتػػػو            ، كالقػػيـ تػػدف                    عمػػى مكاجيػػة ضػػعؼ الػػػنفس

                    ، كمػا أنيػا تعمػؿ عمػػى                              مرجعػي فػي فيػـ عبلقاتػو مػػع اآلخػريف                ، كتكسػع إطػػاره ال              اآلخػريف مػف حكلػو
                      ـ كسػػيمة عبلجيػػة ككقائيػػة          ، ألف القػػي      ن       ن        ن      كنفسػػيان كفكريػػان كثقافيػػان ..الػػخ                     ن        ن إصػػبلح الفػػرد اجتماعيػػان كأخبلقيػػان 

    كمػػؿ                    ، ككػػؿ ىػػذه الكظػػائؼ ي                               ضػػبط نػػزكات الفػػرد كشػػيكاتو كمطامعػػو                    ، كمػػا أنيػػا تعمػػؿ عمػػى      لمفػػرد
  (2 )   :   أتي                               كمف أىـ كظائؼ القيـ لؤلفراد ما ي   (1 )   ،          ن     ن                بعضيا بعضان كصكالن إلى مرحمة الرضا

                                                                  لؤلفػػراد اختيػػارات معينػػة تحػػدد السػػمكؾ الصػػادر عػػنيـ كبمعنػػى آخػػر تحػػدد شػػكؿ       تييػػئ     أنيػػا   . 8
     إطػػػار                            الفرديػػػة كتحديػػػد أىػػػدافيا فػػػي    ن                  دكران فػػػي تشػػػكيؿ الشخصػػػية              كمػػػف ثػػػـ تػػػؤدم          االسػػتجابات 

  .           معيارم صحيح

                                                   ن                           تعطي الفرد إمكانية أداء ما ىك مطمكب منو ليكػكف قػادران عمػى التكيػؼ كالتكافػؽ بصػكرة       أنيا  . 7
 .       إيجابية

                                                                           تحقؽ لمفرد اإلحساس باألماف فيك يسػتعيف بيػا عمػى مكاجيػة ضػعؼ نفسػو كالتحػديات التػي   . 3
  .               تكاجيو في حياتو

  .                                           تعطي لمفرد فرصة لمتعبير عف نفسو كتأكيد ذاتو  . 0

                      تسػاعده عمػى فيػـ العػالـ        مػف ثػـ                            تقداتػو لتتضػح الرؤيػا أمامػو ك                             تدفع الفػرد لتحسػيف إدراكػو كمع  . 3
  .                                                مف حكلو كتكسع إطاره المرجعي في فيـ حياتو كعبلقاتو

  .                        ن       ن                                 عمؿ عمى إصبلح الفرد نفسيان كخمقيان كتكجيو نحك اإلحساف كالخير كالكاجب ت  . .

                                                           

 (.13-12ص)العاجز كالعمرم، القيـ كطرؽ تعمميا كتعميميا ( (1
 (. 39صككك، كاقع القيـ لدل المراىقيف في المؤسسة التربكية )ص( (2
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 .                                                       تعمؿ عمى ضبط الفرد لشيكاتو كي ال تتغمب عمى عقمو ككجدانو  . 9
  :               بالنسبة لممجتمع       ) ب (

                                            ، كتسػػاعده عمػػى مكاجيػػة التغيػػرات التػػي تحػػدث كمػػا                              تحػػافظ القػػيـ عمػػى تماسػػؾ المجتمػػع  
  ،                      ن      ن الػنظـ االجتماعيػة أساسػان عقميػان                                                           أنيا تربط بيف أجزاء الثقافػة فػي المجتمػع ألنيػا ىػي التػي تعطػي

    بيػػا                                     ، كتػػزكد المجتمػع بالصػيغة التػػي يتعامػؿ                               مػػع مػف األنانيػة كالدكنيػػة الطائشػة                 كالقػيـ تحمػي المجت
     ن                 ة عمػبلن تبتغػي بػو كجػو اهلل                                ، كمػا أف القػيـ تجعػؿ سػمكؾ الجماعػ                       المجتمعات األخرل مف حكلػو    مع
  (2 )   :   أتي                                          كمف أىـ كظائؼ القيـ عمى مستكل المجتمع ما ي   (1 )  ى،    تعال

 .                                                  فتحدد لو أىداؼ حياتو كمثمو العميا كمبادئو الثابتة   ،                       تحافظ عمى تماسؾ المجتمع   . 8

                                        لتػػػي تحػػػدث فيػػػو بتحديػػػدىا االختيػػػارات الصػػػحيحة                                    تسػػػاعد المجتمػػػع عمػػػى مكاجيػػػة التغيػػػرات ا  . 7
 .                                                                     كذلؾ يسيؿ عمى الناس حياتيـ كيحفظ لممجتمع استقراره ككيانو في إطار مكحد

                                                                               تػػربط أجػػزاء ثقافػػة المجتمػػع ببعضػػيا حتػػى تبػػدك متناسػػقة كمػػا أنيػػا تعمػػؿ عمػػى إعطػػاء الػػنظـ   . 3
  .               إلى ىذه الثقافة                 ن      ن                                         االجتماعية أساسان عقميان يصبح عقيدة في ذىف أعضاء المجتمع المنتميف

                                                                                تقػػي المجتمػػع مػػف األنانيػػة المفرطػػة كالنزعػػات كالشػػيكات الطائشػػة، فػػالقيـ كالمبػػادئ فػػي أم   . 0
  .                                                 جماعة ىي اليدؼ الذم يسعى جميع أعضائيا لمكصكؿ إليو

   مػف                                                                               تزكد المجتمع بالصيغة التي يتعامػؿ بيػا مػع العػالـ كتحػدد لػو أىػداؼ كمبػررات كجػكده ك   . 3
   .              فراد سمككياتيـ                      يسمؾ في ضكئيا كتحدد لؤل    ثـ

    (3 )   :   هتي ي        إلى ما                                 مجتمعية تتكامل فيما بينيا وتؤدي                    والوظائف الفردية وال

                        حيػاة ألداء دكرىػا الحضػارم                                                          بناء الذات اإلنسانية القادرة عمى التكيػؼ اإليجػابي مػع ظػركؼ ال  - أ
  .      المحدد

                               الذم يميزه عف المجتمعات األخرل.                           إعطاء المجتمع الشكؿ المميز - ب

 

 

                                                           

 (.13-12ص)ص صككك، كاقع القيـ لدل المراىقيف في المؤسسة التربكية ( (1
 .40صالسابؽ، مرجع ال( (2
 .13 ص -12صص المرجع نفسو ، ( (3
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       القيم:     تشكل    حل    مرا    ً   خامسًا: 
 (1) ـ قبؿ تككينيا بمراحؿ متعددة كتتككف مف خبلليا القيـ، ىذه المراحؿ ىي:تمر القي

: مرحمة جذب انتباه المتعمـ نحك القيمة: أم إيقاظ اإلحساس بالقيمة التي تختار المرحمة الولى
د في سبيؿ عرض القيمة، بقص كافة كىنا تستخدـ اإلمكانيات  ن ا  تربكي            ن بكصفيا ىدفا  

ف نقدـ القيمة كاضحة التفاصيؿ، أ                                       ن     االستحكاذ عمى انتباه المتعمـ كليس ضركريا  ىنا 
ثارة الرغبة                                                                                   محددة المعالـ، فالميـ ىك جذب االنتباه كدرجة أكلى لتككيف الكعي بيا، كا 

 في التمقي لتتـ عممية تركيز االنتباه كالمراقبة كلتأتي االستجابة بعد ذلؾ.

قبؿ القيمة: كفي ىذه المرحمة تستمر االستجابة بدرجة تكفي لجعؿ : مرحمة تالمرحمة الثانية
ة تكفي لجعمو                                                ن         ن     اآلخريف يميزكف القيمة في الشخص كيككف سمككو ثابتا ، كممتزما  بدرج

 و بيذا الشكؿ.عرف     ن        راغبا  في أف ي
مو                                                       ن                  : تفضيؿ القيمة: كتعني ىذه المرحمة أف الفرد أصبح ممتزما  بالقيمة لدرجة تجعالمرحمة الثالثة

يتابع القيمة كيسعى كراءىا كيريدىا، كىنا تظير عدة استجابات معينة تعبر عف 
 التفضيؿ.
: االلتزاـ: كفي ىذه المرحمة يصؿ الفرد إلى درجة عالية مف اليقيف، فيصؿ إلى المرحمة الرابعة

االقتناع كالتأكيد الذم ال مجاؿ فيو لمشؾ كمف ثـ التقبؿ الكجداني الكامؿ، كمف ثـ يعمؿ 
 لفرد لتقرير القيمة كتتعمؽ مشاركتو في ىذا التقرير كفي األشياء الممثمة لو.ا

: مرحمة التنظيـ: كيعني في ىذه المرحمة ترتيب القيـ في نظاـ معيف، حيث المرحمة الخامسة
يأخذ في تمثيؿ القيـ بصكرة متتابعة فإنو يكاجو مكاقؼ ذات عبلقة بأكثر مف قيمة 

: )تثبيت القيـ في نظاـ كاحد، تحديد العبلقات مجاالت  ةثبلث القيـ فيكاحدة، كىنا تنشأ 
نشاء قيـ مسيطرة كمتغمغمة(.                                                      المتبادلة بينيـ، إقامة كا 

بحيث يصؿ إلى  ،                                                  ن : مرحمة التمييز: كفي ىذه المرحمة يصبح الفرد متميزا  المرحمة السادسة
يطر عمى                               ن                                  تعرؼ السمكؾ الذاتي الثابت طبقا  لمقيـ التي تمثميا، كالتي أصبحت تس

تصرفاتو كتراقبيا، فيي تقـك بدكر الرقابة عمى قدر كبير مف سمككو كتصرفاتو، بحيث 
 يمكف كصفو كتقديره عف طريؽ ىذه القيـ المتغمغمة كالمراقبة لسمككو.  

                                                           

 منظكمة القيـ االجتماعية لدل الشباب الجامعي  عمى كتأثيرىا يناير 25أبكخريص، ثكرة( (1
  (. 132 ص- 131ص)
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                  والسمات والخصائص(           والمكونات          )المفيوم      ً          سادسًا: الثقافة
 مفيوم الثقافة - أ

        ن       ي                          شيء ثقفا  كثقافا  كثقكفة: حذقة، كرجؿ تثقؼ: عرفت الثقافة لغة في لساف العرب: ثقؼ ال
كجاء في مختار الصحاح: ثقؼ  (1)،       ن      ن ر حاذقا  خفيفا  ؽ كفيـ، كثقؼ الرجؿ ثقافة: أم صاحاذ

قاؼ ما ث                           ن      ن                                        الرجؿ مف باب ظرؼ، صار حاذقا  خفيفا ، فيك ثقؼ، كمنو المثاقفة، كثقؼ كعضد، كال
 (2)                    ن خؿ ثقيؼ أم حافظ جدا .تسكل بو الرماح، كتثقيفيا تسكيتيا، كثقفة باب فيـ، ك 

كؿ ما فيو استثارة لمذىف، أنيا: "المعجـ الفمسفي عمى فقد عرفيا                  ن  ما الثقافة اصطبلحا : أ
كتشتمؿ عمى المعارؼ  ،كتيذيب لمذكؽ، كتنمية لممكة النقد كالحكـ لدل الفرد أك في المجتمع
ي مجتمعو، كليا طرؽ كالمعتقدات، كالفف كاألخبلؽ، كجميع القدرات التي يسيـ بيا الفرد ف

كنماذج عممية كفكرية كركحية، كلكؿ جيؿ ثقافتو التي استمدىا مف الماضي، كأضاؼ إلييا ما 
 (3)ة".أضاؼ في الحاضر، كىي عنكاف المجتمعات البشري

رفت بأنيا: "كؿ مركب يشتمؿ عمى المعرفة كالمعتقدات كالفنكف كاألخبلؽ كالقانكف كع
ذاؾ الكؿ المعقد " :فقد عرفيا بأنيا تايمكركلكجيا البريطاني إدكارد عالـ األنثركبأما  (4)كالعرؼ،

كيعرؼ محمد محفكظ الثقافة بأنيا: "مجمكعة  (5) عارؼ كالفف كاألخبلؽ كالقانكف"،يشمؿ الم الذم
النشاط الفكرم كالفني في معناىا الكاسع، كما يتصؿ بيا مف ميارات، اك يعيف عمييا مف 

أكجو األنشطة االجتماعية األخرل، كمؤثرة فييا كمتأثرة بيا،  كسائؿ، فيي مكصكلة بمجمؿ
                                                              ن                      معينة عمييا مستعينة بيا، ليتحقؽ بذلؾ المضمكف الكاسع ليا، متمثبل  في تقدـ شامؿ لممجتمع 

 (6)في كؿ جكانب سعيو الحضارم".

كقد نظرت المنظمة العربية لمثقافة كالعمكـ إلى الثقافة بأنيا: "ىي التي تنظـ جماع 
مات المميزة لبلمة مف مادية كركحية كفكرية كفنية ككجدانية، كتشمؿ مجمكعة مف المعارؼ الس

كالقيـ كااللتزامات األخبلقية المستقرة فييا، كطرائؽ التفكير كاإلبداع الجمالي كالفني كالمعرفي 

                                                           

 (.2/19جابف منظكر، لساف العرب )( (1
 (.84الرازم، مختار الصحاح )ص( (2
 (. 58الييئة العامة لمكتاب، المعجـ الفمسفي )ص  ((3
 (.231جتماعية  )صمذككر، معجـ العمـك اال( (4
 .(245سمكؾ األفراد كالمنظمات )ص حريـ، السمكؾ التنظيمي:( (5
 (.19محفكظ ، الحضكر كالمثاقفة : المثقؼ العربي كتحديات العكلمة )ص( (6
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ممثؿ                                                                  ن                كالتقني، كسبؿ السمكؾ كالتصرؼ كالتعبير كطرؽ الحياة، كما تشمؿ أخيرا  تطمعات اإلنساف ل
العميا، كمحاكالتو إعادة النظر في منجزاتو، كالبحث الدائـ عف مدلكالت جديدة لحياتو كقيمو 

بداع كؿ ما يتفكؽ بو عمى ذاتو".   (1)                                            كمستقبمو، كا 

في حيف عرؼ معجـ مصطمحات العمكـ االجتماعية الثقافة بأنيا: " البيئة التي خمقيا 
مادية التي تنتقؿ مف جيؿ إلى جيؿ آخر، فيي بذلؾ اإلنساف بما فييا المنتجات المادية كغير ال

تتضمف األنماط الظاىرة كالباطنة لمسمكؾ المكتسب عف طريؽ الرمكز، كالذم يتككف في مجتمع 
 (2)معيف مف عمكـ كمعتقدات كفنكف كقيـ كقكانيف كعادات. . . كغير ذلؾ".

، كتيذيب لمذكؽ، كتنمية كيعرؼ المعجـ الفمسفي الثقافة بأنيا: "كؿ ما فيو استثارة لمذىف
لممكة النقد كالحكـ لدل األفراد أك في المجتمع، كيشتمؿ عمى المعارؼ كالمعتقدات كالفف 
كاألخبلؽ كجميع القدرات التي يسيـ فييا الفرد في مجتمعو، كليا طرؽ كنماذج عممية كفكرية 

في الحاضر،  كركحية، كلكؿ جيؿ ثقافتو التي استمدىا مف الماضي، كأضاؼ إلييا ما أضاؼ
 (3)كىي عنكاف المجتمعات البشرية".

أما عابد الجابرم فقد عرؼ الثقافة بأنيا: "ىي المعبر األصيؿ عف الخصكصية 
التاريخية ألمة مف األمـ عف نظرة ىذه األمة إلى الككف كالحياة، كالمكت كاإلنساف كميامو 

 (4)مؿ".عكقدراتو كحدكده، كما ينبغي أف يعمؿ، كما ال ينبغي أف ي

 مكونات الثقافة -ب

 (5) تتككف الثقافة مف مقكمات ثبلثة، ىي:
المشتركة بيف جميع الراشديف بأحد  كالنكاتجالعمكميات: كتشمؿ جميع األفكار كالمشاعر :    ً أوال  

المغة كالديف كعبلقات القرابة كالمعتقدات  -إلى جانب أشياء أخرل-المجتمعات. كتتضمف 
 ثر جكانب الثقافة مقاكمة لمتغيير.كالقيـ االجتماعية، كىي مف أك

                                                           

 (.229الثقافة في زمف العكلمة )ص( مسكيف، (1
 (.92بدكم، معجـ مصطمحات العمـك االجتماعية )ص( (2
 (.58المعجـ الفمسفي )ص مجمع المغة العربية:( (3
 (.298الجابرم كآخركف، ندكة كحدة الثقافة العربية كصمكدىا بكجو التحديات )ص( (4
 (.137ص)( مسعكد، المدخؿ إلى عمـ االجتماع العاـ (5
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الخصكصيات: كىي تمؾ الظكاىر التي ال يشارؾ فييا سكل أفراد مف مجمكعات اجتماعية :      ً ثانيا  
متميزة معينة، مثؿ: الصناعات كالميف ذات الميارة، كاألطباء كالمحاميف كالمعمميف كرجاؿ 

 الديف. كىي أقؿ مقاكمة لمتغيير مف العمكميات.

يبلت: كىي تمؾ الظكاىر التي ال تندرج تحت العمكميات أك الخصكصيات، كتتمثؿ البد:      ً ثالثا  
  ي ى                كت ع د بديبلت الثقافة  مجامبلت،في االىتمامات كاألذكاؽ التي تتغير باستمرار، كالمكدات كال

 أكثر جكانبيا عرضة لمتغيير.
 سمات وخصائص الثقافة - ح

 (1) :أىميامجمكعة مف السمات كالخصائص األساسية ك بالثقافة  تتميز

                                           ن                           تنشأ الثقافة في مجتمع معيف، كيظير ىذا جميا  في سمكؾ أعضاء ذلؾ المجتمع. .8

الثقافة قابمة لمتناقؿ، كعممية التناقؿ تقتصر عمى اإلنساف بكصفو الكائف الكحيد الذم يبدك  .7
     ن                                                        ي             ن       ن قادرا ، بدرجة كبيرة، عمى أف ينقؿ ما اكتسبو مف عادات ألقرانو. كت عد المغة عامبل  أساسيا  
                                                                          ن  في ىذا المجاؿ. كال تتضمف عممية التناقؿ اإلجراءات كالمعرفة فقط، بؿ تشمؿ، أيضا ، 

 تيذيب الدكافع الغريزية، خبلؿ السنكات األكلى مف عمر اإلنساف.

تتميز الثقافة بالدكاـ كاالستمرار عبر الزمف، بسبب قدرتيا عمى تخميد نفسيا، كعمى البقاء  .3
                                   ن         سيـ فييا. كمع أف الثقافة تخرج تماما  عف نطاؽ بعد انقراض أم مف الشخصيات التي ت

                                                        ن           التركيب الطبيعي لمفرد، إال أنيا تصبح خبلؿ مراحؿ نمكه جزءا  مف شخصيتو.

الثقافة ميراث اجتماعي؛ فالعادات الخاصة بالنظاـ الثقافي تنتقؿ كتستمر عبر الزمف، كما  .0
ماعات تحرص عمى يشارؾ فييا كؿ األفراد الذيف يعيشكف داخؿ تجمعات منظمة، أك ج

 االمتثاؿ لتمؾ العادات تحت كطأة الضغكط االجتماعية. 

لمثقافة كظيفة التكافؽ؛ فيي تتكافؽ مع البيئة الجغرافية لممجتمع كمع الشعكب المحيطة بيا،  .3
 كما تتكافؽ المطالب النفسية كالبيكلكجية لمكائف البشرم.

المعرفة كالعقائد كالفنكف كالقيـ  الثقافة ىي ذلؾ الكؿ المركب كالمعقد، الذم يشتمؿ عمى ..
في المجتمع. كيشمؿ ذلؾ   ن ا  عضك بكصفيا كالقانكف كالعادات، التي يكتسبيا اإلنساف 

       ى                       الجانب يف: المادم كغير المادم.

                                                           

 (.136-135( مسعكد، المدخؿ إلى عمـ االجتماع العاـ )ص(1
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الثقافة تنظيـ يشمؿ مظاىر االنفعاؿ كاألفكار كالمشاعر، التي يعبر عنيا اإلنساف عف  .9
ٌ           . كبيذه الصفة الرمزية أصبح مف الس يؿ انتقاؿ طريؽ الرمكز بفضؿ المغة التي يتعامؿ بيا                                 

 الثقافة.

الثقافة مكتسبة؛ فيي المصطمح االجتماعي لمسمكؾ المكتسب المتعمـ. فجكىر الثقافة عند  .3
              ن                                ن                         التعمـ تمييزا  ليا عف الصفات المكركثة، كتأكيدا  لقدرة اإلنساف عمى التعمـ. ياإلنساف ى

كتسب كالفكر المكتسب لدل أفراد المجتمع. الثقافة عقمية؛ فيي تتككف مف السمكؾ الم .7
 كيتمثؿ ىذا الفكر في المعاني كالمثؿ كاألنظمة كالمعتقدات.

الثقافة تنظيـ يقكـ عمى التفاعؿ االجتماعي بيف األفراد، ككظيفتيا تكجيو سمكؾ ىؤالء  .83
 األفراد.

اس أف مف الكاجب ة؛ فالثقافة المثالية تشتمؿ عمى الطرؽ التي يعتقد النيالثقافة مثالية ككاقع .88
عمييـ السمكؾ كفقيا، أك التي قد يرغبكف في إنتاجيا، أك التي يعتقدكف أنو مف الكاجب 
عمييـ السمكؾ بمقتضاىا. أما الثقافة الكاقعة، فإنيا تشكؿ مف سمككيـ الفعمي. كفي الثقافات 

آخذ بالتأكيد في                  ن      ن                                                  التي تجتاز تغيرا  سريعا ، فإف الفاصؿ بيف الثقافة المثالية كالثقافة الكاقعة
 االتساع. كتؤدم ىذه الفجكة إلى التخمؼ الثقافي.

لمثقافة حددت في السمات كيضيؼ بعض الباحثيف سمات كخصائص عامة أخرل 
  (1)التالية:

لمقصكد اعف األفراد الذيف يحممكنيا كيمارسكنيا في حياتيـ اليكمية. ك  :تمايزىا كاستقبلليا .8
بيا اإلنساف بالتعمـ مف المجتمع الذم يعيش فيو عمى بذلؾ أف عناصر الثقافة أمكر يكتس

اعتبار أنيا اإلرث االجتماعي الذم يتراكـ عمى مر العصكر بحيث يتمثؿ في آخر األمر في 
طرائؽ المعيشة كأنماط الحياة كقكاعد العرؼ كالتقاليد كالفنكف ة، كشكؿ التقاليد المتكارث

يكتسبيا أعضاؤىا كيمتزمكف بيا في سمككيـ كفي كالتكنكلكجيا السائدة في ذلؾ المجتمع كالتي 
 .حياتيـ

كىي خاصية نابعة بالضركرة مف تصكر الثقافة عمى أنيا التراث االجتماعي الذم  ر:االستمرا .7
مسمات الثقافية قدرة ىائمة عمى االنتقاؿ عبر مف ،يرثو أعضاء المجتمع مف األجياؿ السابقة

                                                           

 .(18ص – 16في التنمية المستدامة )ص ( الطائي كالفبلحي، التككيف االجتماعي كالثقافي كدكرىما(1
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تتمثؿ بكجو خاص في العادات كالتقاليد كالعقائد الزمف، بؿ إف كثيرا مف ىذه السمات التي 
  .تحتفظ بكيانيا لعدة أجياؿ ال لشيء إال ألنيا كجدت في كقت مف األكقات

            ن                          التعقيد نظرا  الشتماليا عمى عدد كبير مف  حدكد أبعد إلى معقد مفيكـ الثقافة التعقيد: أف .3
جانب منيا، كيرجع ذلؾ السمات كالمبلمح كالعناصر التي حاكلت بعض التعريفات أف تذكر 

لى استعارة كثير مف                                                                                   التعقيد إلى تراكـ التراث االجتماعي عبر عصكر طكيمة مف الزمف، كا 
 السمات الثقافية مف خارج المجتمع نفسو.

االنتشار: لمثقافة القدرة عمى االنتشار كاالنتقاؿ مف مجتمع إلى آخر عبر الحدكد السياسية كال  .0
         ن                                            جد تشابيا  في السمات الثقافية لدل الكثير مف المجتمعات نث تمنعيا الحدكد الجغرافية، حي

                  ن                                               المتباعدة جغرافيا  كتختمؼ في تشكيبلتيا السياسية كالسبللية كالمغكية.

 

                     أنواع القيم الثقافية    ً   سابعًا: 
إيجابي في معظـ األحياف، كفي العادة فإف الناس يصفكف  عمى نحكالقيـ تأتي 

كىناؾ عبلقة كثيقة بيف الثقافة كالقيـ، فالثقافة تنظـ  ،يةالشخص الجيد بأنو صاحب قيـ إيجاب
االعتقادات، كىي التي تبني لمشخص قيمو التي ينطمؽ منيا في حياتو، كفي الكقت نفسو فإف 

(1) .عـ مف القيـأالقيـ جزء مف الثقافة، كالثقافة أشمؿ، ك 
 

اع القيـ ىي كبذلؾ فإف كؿ ما يمكف الحديث عنو مف قيـ ىك جزء مف الثقافة، كأنك 
مجمكعة المبادئ المادية كالركحية ىي القيـ الثقافية  ذلؾ فإفكبنفسيا أنكاع القيـ الثقافية، 

كاالتجاىات كالمعتقدات كالتكجيات كاالفتراضات األساسية التي تمبي حاجات اإلنساف كتحكـ 
كضكع ما تصرفاتو، كتشكؿ ركائز لكؿ ما ىك سائد بيف الناس داخؿ المجتمع، فتمنح قيمة لم

                                ن                                ن                 كتسمبيا مف مكضكع آخر، تزيف سمككا  ما كتحث الناس عميو، كتشيف سمككا  آخر كتمنع الناس 
 .(2)كالقيـ الثقافية صناعة إنسانية تراكمية ،منو

تنمك في المجتمع كتتطكر بحسب قكانيف معينة، داخمية كخارجية مرتبطة بالكعي  
قافة غير العالمة، كىي عمى اتصاؿ بالثقافة االجتماعي كأنكاعو المتعددة، كيمكف أف تسمى بالث

العالمة المكتكبة، كتحتكـ إلييا في تطكرىا، كما تحتكـ إلييا عند محاكالت تغييرىا مف الخارج، 
                                                           

( الجامعة اإلسبلمية االلكتركنية: محاضرات في مادة الثقافة اإلسبلمية، الكحدة األكلى الثقافة )مكقع (1
 الكتركني(.

  (. 94أبكجادك، سيككلكجية التنشئة االجتماعية )ص(   (2
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 عمى نحككتبرز أىمية القيـ الثقافية في الدراسات االجتماعية ض، أك ما تتعرض لو مف أمرا
القيـ االقتصادية، كالسياسية، كالدينية، ) :كاضح عندما نعمـ أنيا تشتمؿ عمى أنكاع عدة ىي

 (1) .(كالعممية، كالجمالية، كالفنية
، كالتي يمكف تصنيفيا في يا                                  ن                     تعددت تقسيمات أك أنكاع القيـ تبعا  لحالة التداخؿ ما بينو

 ىي:ك أكثر مف نكع، كقد قسمت القيـ الثقافية إلى عدة تقسيمات، 
 تصنيف القيم حسب المحتوى:  .8

 (2) :إلى ستة أنماط كىيقيـ الثقافية حسب المحتكل ال قسمت 

 عمى كالسيطرة القكة عمى لمحصكؿ كميمو الفرد اىتماـ بيا يقصد: السياسية القيم . أ
 بالسمطة .اآلخريف تكجيو عمى كالقدرة كبالقيادة، االجتماعية القيـ ىذه تيتـ أم اآلخريف،

 القيـ ىذه أصحاب يتميز يثح المجتمع، أفراد مشكبلت كحؿ السياسي، كالعمؿ كالقكة
 بالعبلقات

يعبر عنيا اىتماـ الفرد كميمو إلى ما ىك نافع كيتخذ مف العالـ  القيم االقتصادية: . ب
المحيط بو كسيمة لمحصكؿ عمى الثركة كزيادتيا عف طريؽ اإلنتاج كالتسكيؽ كاالستيبلؾ 

 كاستثمار األمكاؿ.

مثؿ   ن نا  يعم  ن ا  كتشاؼ الحقيقة، فيتخذ اتجاىيعبر عنيا اىتماـ الفرد كميمو ال :العمميةالقيم  . ت
كييتـ أصحابيا بكؿ ما ييـ العالـ المحيط بو، كيسعى كراء القكانيف التي تحكـ األشياء، 

 .العمماء كالمفكريف كالفبلسفة

يعبر عنيا اىتماـ الفرد كميمو إلى ما ىك جميؿ مف ناحية الشكؿ  القيم الجمالية: . ث
يسكد عندىـ ىذه القيمة بالفف كاالبتكار، كتذكؽ كالتنسيؽ، كتميز األشخاص الذيف 

 الجماؿ كاإلبداع الفني.

كيعبر عنيا اىتماـ الفرد كميمو إلى غيره مف الناس، كيميؿ إلى  القيم االجتماعية: . ج
 بالعطؼ كالحناف كخدمة الغير. فمساعدتيـ، كيتميزك 

                                                           

 مدكنة الكاتب((تنمية البشرية الصديؽ، القيـ الثقافية كالتنمية البشرية:  محاضرات في ال( (1
البطكش، مدل التزاـ طمبة الصؼ العاشر األساسي بالقيـ االجتماعية اإلسبلمية مف كجية نظرىـ كعبلقة ( (2

 (.12ذلؾ ببعض المتغيرات )ص
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ما دينية كالبحث عنال كىي التي يعبر بيا الفرد عف ميمو كاىتمامو بالقضايا :القيم الدينية . ح
 .كراء الطبيعة، كمعرفة أصؿ اإلنساف كمصيره

 (1) :كتنقسـ إلى: تصنيف القيم حسب بعد المقصد .2

 .ى أنيا كسائؿ لغايات كأىداؼ أبعدينظر إلييا األفراد كالجماعات عم :قيـ كسائمية . أ

 .ى أنيا غايات كأىداؼ في حد ذاتياينظر الفرد إلييا عم :قيـ ىدفيو كغائية . ب

 (2) :إلىكتنقسـ : تصنيف القيم حسب بعد الشدة-3

إلزامية: كىي التي تحدد ما ينبغي أف يككف كقيمة الكالء لمكطف كقيمة الحرية قيـ  . أ
 الفردية.

قيـ تفضيمية: ىي التي تحدد ما يفضؿ أف يككف كقيمة الطمكح كقيمة النجاح في  . ب
 العمؿ.

يا تبرز صكرة الكماؿ المحمكدة قيـ مثالية: ىي القيـ التي يشعر الناس أف في تحقيق . ت
 لمقيمة، كقيمة العدؿ المطمؽ كقيمة اإلحساف بمقابمة اإلساءة.

 (3) . تصنيف القيم حسب شيوعيا: وتنقسم إلى:4

 أ. القيـ العامة: كىي التي يعـ انتشارىا في المجتمع كمو.

 ب. القيـ الخاصة: كىي المتعمقة بمناسبات اجتماعية معينة.
 (4) : وتنقسم إلى:سب وضوحياتصنيف القيم ح. 5

 .كبالسمكؾ قيـ ظاىرة كىي التي يعبر عنيا الفرد بالمفظ صراحة.  أ

خبلؿ مبلحظة  مفكيستدؿ عمييا قيـ ضمنية كىي تمؾ القيـ التي تستخمص .  ب
 االختيارات التي تتكرر في سمكؾ األفراد.

                                                           

 السيد، البناء القيمي كعبلقتو بالتنشئة االجتماعية كالدافعية لئلنجاز: دراسة ميدانية مقارنة عمى عينة مف( (1
 (.20الطبلب اإلندكنيسييف كالماليزييف الدارسيف بالجامعات المصرية )ص

 (.135يناير كتأثيرىا عمى منظكمة القيـ االجتماعية لدل الشباب الجامعي) ص 25أبك خريص، ثكرة ( (2
عينة مف البناء القيمي كعبلقتو بالتنشئة االجتماعية كالدافعية لئلنجاز: دراسة ميدانية مقارنة عمى السيد،  ((3

 .(20ص)الطبلب اإلندكنيسييف كالماليزييف الدارسيف بالجامعات المصرية 
 (. 56أبكجادك، سيككلكجية التنشئة االجتماعية )ص( (4
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  :تصنيف القيم حسب بعد الدوام. 6

 (1) :يا إلى قسميفالقيـ عمى حسب دكام تنقسـ    
د ىي القيـ التي تبقى زمنا طكيبل مستقرة في نفكس الناس يتناقميا جيؿ بع :القيـ الدائمة.  أ

 .جيؿ كىك دكاـ نسبي مثؿ العادات
لخاصة ىي القيـ الكقتية العارضة القصيرة الدكاـ السريعة الزكاؿ مثؿ القيـ ا :القيـ العابرةب. 

 .بالزم كالتجميؿ عند النساء
  (2) جد تقسيـ لمقيـ حسب المستكل، حيث يقسـ إلى ثبلثة مستكيات:كيك 
 المستكل اإلنساني. -ج    .المستكل االجتماعي - ب    .مستكل الفردمال - أ

 نوع القيم حسب المستوى  (:2.1) جدول

 مفرداتيا والتي تظير في السموك ويمكن قياسيا نوع القيم مستوى القيم

 المستوى الفردي

 المكضكعية –المنطقية  –العممية  –الذكاء  فكرية  -عقمية 
 الكراىية ،الحب ،الخكؼ ،القمؽ ،، االنبساطيةاألنانية الغيرية، االنطكائية نفسية كجدانية

 ،اإللحاد ،اإليماف ،الحبلؿ ،الحراـ ،الفضيمة ،الخير ،التسامح ،التديف أخبلقية كدينية
 الشجاعة ،الكـر

المستوى 
 االجتماعي

 ةسياسي
 ،العقيدة ،الديمقراطية ،، المشاركةاألثنية ،القكمية ،الكطنية ،االنتماء

 القانكف ،الحؽ ،الكاجب ،القكة ،العدؿ
 المصمحة العامة اإلنتاجية ،المنفعة ،الربح ،النجاح ،العدؿ اقتصادية

 تقبمية .المس ،التاريخية الماضكية ،الثبات ،التطكر ،التغير ،اإلبداع ،التذكؽ فكرية –ثقافية 

 أخبلقية –دينية 
العبادات  ،المناسبات الدينية ،المحرمات الدينية ،المقدسات الدينية

 البطكلة ،كالشعائر الدينية

المستوى 
 اإلنساني

 القانكف ،الحؽ ،العدالة ،السبلـ ،القكمية ،العالمية سياسية
 المنفعة ،التبادلية ،المصمحة اقتصادية

 النسبية التكفيقية ،العبلقة مع اآلخريف ،التطكر حضارية ،ثقافية

 

 

                                                           

السيد، البناء القيمي كعبلقتو بالتنشئة االجتماعية كالدافعية لئلنجاز: دراسة ميدانية مقارنة عمى عينة مف ( (1
 (.20)صزييف الدارسيف بالجامعات المصرية الطبلب اإلندكنيسييف كالمالي

 .نسانية: في ماىية القيـ كفمسفتيامركز الدراسات كالبحكث اإل( (2



 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالثالفصل 

 وفروضيا الدراسة الميدانية
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 الولالمبحث 

 واإلشباعات المتحققة تخدامات شبكات التواصل االجتماعياس

 المطمب الول: استخدام شبكات التواصل االجتماعي وأسباب عدم استخداميا

                     ات التواصل االجتماعي:                  امتالك حساب عمى شبك    مدى         أوال:
                                                                     اشػتممت االسػػتمارة عمػى سػػؤاؿ تصػػفية حػكؿ امػػتبلؾ الطالػػب المبحػكث لحسػػاب عمػػى أم 

   -                         كما ىك مكضح بالجدكؿ اآلتي:                            مف شبكات التكاصؿ االجتماعي،
 (378حسابات عمى شبكات التواصل االجتماعي، )ن=  المبحوثين امتالك مدى: (3.1)جدول 

 النسبة التكرار التواصل االجتماعي حالة امتالك حساب عمى شبكات م
 90.2% 341 يمتمؾ حساب 8

 9.8% 37 ال يمتمؾ حساب 7

 100.0 378 المجموع

   %( 90.2            كبمػا نسػبتو )   ن ان     طالبػ  341          ( أف ىناؾ 3.1     رقـ )        السابؽ      جدكؿ  ال                تبيف النتائج في 
   %( 9.8 )           كبمػػا نسػػبتو    ن ان     طالبػػ  37             ن                                       يمتمكػػكف حسػػابان عمػػى شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي بينمػػا ىنػػاؾ 

   (.3.1                                                              فقط ال يمتمككف حسابات عمى تمؾ الشبكات، كما ىك مبيف في شكؿ رقـ )

 

 (378حسابات عمى شبكات التواصل االجتماعي، )ن= أفراد العينة : امتالك (3.1) شكل
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حسابات  الذيف يمتمككف كترل الباحثة أف ىذه النسبة المرتفعة مف طمبة الثانكية العامة 
شباع الحاجات النفسية كاالجتماعية المتمثمة في إجتماعي مف أجؿ شبكات التكاصؿ االعمى 

نساني كطرؽ شباعات، قد تؤثر عمى السمكؾ اإلتككيف الصداقات كتبادؿ الخبرات كغيرىا مف اإل
كدراسة  (1)التفكير في التعامؿ مع متغيرات الحياة، كىذه النتيجة اتفقت مع دراسة "أمجد جمعة"

" التي تكصمت الى اف (4)" كدراسة  "أحمد حمكدة(3)"نعيـ المصرم"دراسة  (2)"رباب الجماؿ
 غالبية المبحكثيف يمتمككف حسابات عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي.

 

                                                 أسباب عدم امتالك حساب عمى شبكات التواصل االجتماعي:        ثانيا:
( التكزيع النسبي ألسباب عدـ امتبلؾ حسابات عمى شبكات التكاصؿ 3.2)جدكؿ يعرض 

  -كما ىك مكضح بالجدكؿ اآلتي: جتماعي،اال
 *(37حسابات عمى شبكات التواصل االجتماعي، )ن=  المبحوثين أسباب عدم امتالك:(3.2)جدول 

 النسبة التكرار أسباب عدم امتالك حساب عمى مواقع التواصل االجتماعي م

 %43.2 16 دراستي عف تشغمني ألنيا 1
 %40.5 15 كصيةخص تراعي كال االستخداـ آمنة غير 2
 %29.7 11 كأىميتيا بجدكاىا       ن مقتنعا   لست 3

 %24.3 9 االنترنت خدمة لدم ال تتكفر 4
 %13.5 5 الشبكات ىذه الستخداـ الكافية الميارات لدم ليس 5
 %13.5 5 الشبكات ىذه استخداـ عمى األىؿ مف قيكد 6

 %13.5 5 أخرل 7

                                                           

جمعة، دكافع استخداـ الشباب الفمسطيني لشبكات التكاصؿ االجتماعي مف كجية نظر طمبة الجامعات ( 1)
 (24الفمسطينية بمحافظات غزة )ص

تكاصؿ االجتماعي عمى تشكيؿ النسؽ القيمي األخبلقي لمشباب الجماؿ، أثر  استخداـ شبكات ال( 2)
 .(146السعكدم)ص

المصرم، دكر الشبكات االجتماعية في تعزيز المشاركة السياسية لدل الشباب الفمسطيني: دراسة ( 3)
 .(298ميدانية)ص

ا حمكدة، دكر شبكات التكاصؿ االجتماعي في تنمية مشاركة الشباب الفمسطيني في القضاي (4)
 (111المجتمعية)

 %ألف السؤاؿ يحتمؿ أكثر مف إجابة لممبحكث الكاحد.100المبلحظ : أف مجمكع النسب أكبر مف كمف  *
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ككف حسابات يعتقدكف أنيا تشغميـ عف مف بيف مف ال يمتم %43.2كتظير النتائج أف 
 حيف خصكصية، فيال تراعي كال االستخداـ آمنة اعتبركىا غير %40.5الدراسة، ك ما نسبتو 

عدـ تكافر خدمة  %24.3غير مقتنعيف بجدكاىا كأىميتيا، كما نسبتو %29.7ما نسبتو  كاف
متمككف حسابات إلى عدـ ممف ال ي%13.5االنترنت دكف امتبلكيـ لحسابات، فيما عزا ما نسبتو 

 استخداـ عمى األىؿ أك القيكد المفركضة مف ،الشبكات ىذه الستخداـ الكافية امتبلؾ الميارات

 -اآلتي:الشبكات أك ألسباب أخرل، كما ىك مبيف في شكؿ  ىذه

 

 
 (37: عدم امتالك حسابات عمى شبكات التواصل االجتماعي،)ن= (3.2) شكل

استخدامات طمبة الثانكية العامة لشبكات  في كىي البحثكبناء عمى منيجية الدراسة 
شباعات المتحققة تـ استثناء استمارات التكاصؿ االجتماعي في المحافظة عمى القيـ الثقافية كاإل

مف التحميؿ اإلحصائي   ن ا  طالب 37مف ال يمتمككف حسابات عمى شبكات التكاصؿ كالبال  عددىـ 
 لمعينة.
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                وأماكن االستخدام                          عدد الساعات وقت االستخدام  و               معدل االستخدام                     المطمب الثاني: يشمل 

                                     معدل استخدام شبكات التواصل االجتماعي:   :   ً أوالً 
 (341شبكات التواصل االجتماعي، )ن = ل طمبة الثانوية العامة معدل استخدام: (3.3)جدول 

 النسبة التكرار التواصل االجتماعي شبكاتمعدل استخدام  م
 67.2% 229 يكميا 8

 20.2% 69 األسبكع في مرة مف أكثر 7

 6.5% 22 أسبكعيف كؿ مرة 3

 6.2% 21 ذلؾ مف أقؿ 0

 100.0% 341 المجموع

 نحك أف( 3.3) جدكؿ في كما يتضح االجتماعي التكاصؿ مكاقع استخداـ معدؿ بتحميؿ
 العينة خمس نحك كأف يكمي، نحك عمى المكاقع ىذه يستخدمكف( 967.)% العينة ثمثي
 كؿ مرة يستخدمكنيا العينة مف%( 63.) فيما        ن أسبكعيا ، مرة مف أكثر يستخدمكنيا( %7367)

 .ذلؾ مف أقؿ يستخدمكنيا%( 67.)ك أسبكعيف

كترل الباحثة أف ارتفاع نسبة استخداـ طمبة الثانكية العامة اليكمي لشبكات التكاصؿ 
 االجتماعي يعكد لؤلسباب اآلتية:

عامة أصبحت تكظؼ شبكات التكاصؿ االجتماعي في الثانكية ال المدارسأف معظـ  .8
 الجكانب التعميمية.

أف معظـ المناسبات االجتماعية أصبحت تطرح عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي،  .7
فأصبحت ىي الكسيمة البديمة لمتكاصؿ مع العالـ الخارجي في ظؿ ضيؽ الكقت ليذه 

 المرحمة بالذات.

أتاح فرصة سيكلة الدخكؿ ليذه الشبكات دكف أف تكفر تطبيقات عمى اليكاتؼ النقالة  .3
 كبير. عمى نحكإضاعة الكقت 
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 " كدراسة "صبلح أبك(1)ليو دراسة "نعيـ المصرمإتكصمت ما كتتفؽ ىذه النتائج مع 
يكمي كىك  عمى نحكبأف غالبية المبحكثيف يستخدمكف شبكات التكاصؿ االجتماعي  (2)صبلح"

 ىك جميكر نشط.التكاصؿ االجتماعي ئؿ ما يؤكد فرضية النظرية بأف جميكر كسا

                                               معدل عدد ساعات استخدام شبكات التواصل االجتماعي:   :     ً ثانياً 
 ات التواصل االجتماعيشبكلالمبحوثين معدل عدد ساعات استخدام : (3.4)جدول 

 النسبة التكرار التواصل االجتماعي شبكاتعدد ساعات استخدام  م
 20.8% 71 أقؿ مف ساعة 8

 37.2% 127 ساعات 3لى أقؿ مفمف ساعة إ 7

 25.5% 87 ساعات 6ساعات إلى أقؿ مف  3مف  3

 16.4% 56 ساعات فأكثر  6 0

 100.0% 341 المجموع

 االجتماعي، التكاصؿ لشبكات  المبحكثيف قبؿ مف االستخداـ ساعات عدد لمعدؿ  كبتتبع  
  -:بالجدكؿ مكضح ىك كما

%( مف العينة يستخدمكنيا أقؿ مف ساعة، 20.8أف ) السابؽ جدكؿتبيف النتائج في ال 
 3التكاصؿ االجتماعي مف ساعة إلى أقؿ مف  شبكات%( يستخدمكف 37.2) نحكبينما 
ساعات، كىناؾ  6 أقؿ مف إلى 3 مف%( يستخدمكنيا 25.5ربع العينة ) نحككىناؾ  ،ساعات

ة إلى إمكانية الباحثة ىذه النسب ك، كتعز فأكثر ساعات 6%( يستخدمكنيا ألكثر مف 16.4)
 بلسمكيةالفر شبكة انترنت االتكاصؿ االجتماعي عبر اليكاتؼ النقالة في ظؿ تك  شبكاتاستخداـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ( المصرم، دكر الشبكات االجتماعية في تعزيز المشاركة السياسية لدل الشباب الفمسطيني: دراسة ميدانية1)
 (165)ص

ينية لشبكات التكاصؿ االجتماعي كاإلشباعات المتحققة: استخدامات طمبة الجامعات الفمسط ،أبك صبلح( 2)
 (110دراسة ميدانية )ص
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                                      أوقات استخدام شبكات التواصل االجتماعي:   :     ً ثالثاً 
 

 (341أوقات استخدام شبكات التواصل االجتماعي،  )ن = : (3.5)جدول 

 النسبة التكرار ماعيأوقات استخدام شبكات التواصل االجت م
 52.2% 178 محدد كقت يكجد ال 8

 31.4% 107 المساء 7

 7.9% 27 الميؿ مف المتأخرة فترةال 3

 4.4% 15 الصباح 0

 4.1% 14 الظييرة كقت 3

 100.0% 341 المجموع

 

 شبكات استخداـ يفضمكف ال%( 3767) العينة نصؼ مف أكثر أف( 3.3) جدكؿ يبيف
 العينة مف( 3860)% العينة ثمث نحك كيفضؿ محددة، أكقات في االجتماعي التكاصؿ

 المدة في االجتماعي التكاصؿ شبكات يستخدمكف( 967)% نحك بينما المساء، في استخداميا
 (. 363) رقـ شكؿ في مبيف ىك كما الميؿ مف المتأخرة

ف غالبية بأ (2)" كدراسة "أحمد حمكدة"(1)"صبلح أبك صبلح دراسةكتتفؽ ىذه النتائج مع 
 المبحكثيف ال يفضمكف استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي في أكقات محددة.

                                                           

: المتحققة كاإلشباعات االجتماعي التكاصؿ لشبكات الفمسطينية الجامعات طمبة ،استخدامات صبلح أبك (1)
 (108ص) ميدانية دراسة

 المجتمعية القضايا في ينيالفمسط الشباب مشاركة تنمية في االجتماعي التكاصؿ شبكات دكر حمكدة، (2)
  (112ص)
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 (341: أوقات استخدام شبكات التواصل االجتماعي،  )ن = (3.3) شكل

الباحثة ارتفاع نسبة الذيف ال يكجد لدييـ كقت محدد إلى سببيف أكليما عدـ  كتعز ك 
ل ،الكيربائي في قطاع غزة انتظاـ التيار التكاصؿ االجتماعي عبر  شبكاتى إمكانية استخداـ     كا 

فر شبكة انترنت السمكية، بينما يفضؿ الطمبة استخداـ شبكات االيكاتؼ النقالة في ظؿ تك 
 ة الصباح.مدالتكاصؿ االجتماعي في المساء بسبب انتظاميـ في المدارس في 

 

                                      أماكن استخدام شبكات التواصل االجتماعي:   :     ً رابعاً 
 (341ماكن استخدام شبكات التواصل االجتماعي، )ن = أ: (3.6)جدول 

 النسبة التكرار التواصل االجتماعي شبكاتأماكن استخدام  م
 95.0% 324 المنزؿ 8

 19.4% 66 كالمطاعـ الكافيتريات 7

 7.0% 24 مقاىى االنترنت 3

 5.0% 17 المدرسة 0

 6.7% 23 أخرل 3

 االجتماعي التكاصؿ شبكات استخداـ ألماكف النسبي التكزيع( ..3) جدكؿ يعرض
 استخداـ ألماكف بالنسبة األكلى المرتبة في المنزؿ فجاء العامة، الثانكية طمبة قبؿ مف المفضمة
 كمف ،(8760)% كالمطاعـ الكافتيريات يميو ،(7363)% نسبتو بما االجتماعي التكاصؿ شبكات

 (.963)% اإلنترنت مقاىي ثـ



101 

 -لى األسباب اآلتية:إ لمنزؿاستخداـ الشبكات في اكتعزك الباحثة ارتفاع نسبة 

مستمر حتى في  عمى نحكنترنت في المنزؿ فر ليا شبكات اإلاألف األغمبية العظمى تتك  -8
 نترنت.ظؿ انقطاع التيار الكيربائي، فقد أصبح الجميع يعتمد عمى البطارية لتشغيؿ اإل

عميو مف كثرة األفراد الضغط  بسبب  ن ا  نترنت في باقي األماكف يعاني ضعفأف اإل  -7
 .جديف في المقاىيالمك 

، مما ك الساعتيف عمى األكثرأفي األماكف األخرل ال يتجاكز حدكد الساعة  كجكدأف ال  -3
 يبرر أف المعظـ يفضؿ استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي مف المنزؿ.

 
                                                     وسائط الدخول واسم المستخدم وأسباب استخدام اسم مستعار               المطمب الثالث: 

                                      وسائط الدخول لشبكات التواصل االجتماعي:   :   ً أوالً 
لشبكات  طمبة الثانكية العامة ( التكزيع النسبي لكسائط دخكؿ3.7)جدكؿ يعرض 

 .التكاصؿ االجتماعي
 (341وسائط الدخول لشبكات التواصل االجتماعي، )ن = : (3.7)جدول 

 النسبة التكرار وسائط الدخول لشبكات التواصل االجتماعي م
 246 %72.1 (Mobileالمحمكؿ                      ) تؼاليا 8

 193 %56.6 (Lap topالحاسكب المحمكؿ                  ) 7

 89 %26.1 (Tablet & Ibadالحاسكب المكحي            ) 3

 81 %23.8 (Desk topالمكتبي                 ) الحاسكب 0

في المرتبة األكلى  يأتي لياتؼ المحمكؿا بأف تبيف النتائج في الجدكؿ السابؽ    
كمف ثـ مقاىي الحاسكب المكحي (، 56.6%يميو الحاسكب المحمكؿ )،72.1%))بنسبة

كيعزك ارتفاع استخداـ الياتؼ (، 23.8%%( يميو الحاسكب المكتبي بما نسبتو )26.1)
افة إلى أف المحمكؿ لما بو مف المميزات تغني الطمبة عف الدخكؿ عبر الحكاسيب األخرل، إض

لشبكات االجتماعية سيمت عممية االستخداـ، في ظؿ تعرض المتصفحات عمى اتطبيقات 
 الحكاسيب لمشاكؿ عديدة.
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                                         اسم المستخدم عمى شبكات التواصل االجتماعي:   :     ً ثانياً 
 (340اسم المستخدم عمى شبكات التواصل االجتماعي )ن = : (3.8)جدول 

 النسبة التكرار االجتماعياسم المستخدم عمى شبكات التواصل  م
 61.9% 211 اسمي حقيقي 8

 34.3% 117 اسـ مستعار 7

 3.8% 13 بعض المكاقع اسـ مستعار كبعضيا اسـ حقيقي 3

 %100.0 341 المجموع

 

 اختمؼ سمكؾ المبحكثيف مف ناحية شكؿ ظيكرىـ عبر شبكات التكاصؿ االجتماعي،
%( أشاركا إلى أنيـ يستخدمكا 61.9)نسبتو  ما بأف حيث بينت النتائج في الجدكؿ السابؽ

 ،يـ الحقيقية كأسماء مستعارة بحسب المكقعئ%( يزاكجكا بيف أسما363) كأفأسماءىـ الحقيقية، 
       ن ( أيضا .3.4شكؿ رقـ )الىك مبيف في  اكمك               ن      ن          يستخدمكا دائما  أسماء  مستعارة، ( ، 34.3%بينما )

 

 (341االجتماعي، )ن =  اسم المستخدم عمى شبكات التواصل: (3.4) شكل
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                                                     أسباب استخدام اسم مستعار عمى شبكات التواصل االجتماعي:     :     ً ثالثاً 
 (007أسباب استخدام اسم مستعار في شبكات التواصل االجتماعي )ن =: (3.9)جدول 

 الرتبة النسبة التكرار أسباب استخدام اسم مستعار في شبكات التواصل االجتماعي م
عطيني حرية في التعبير عف آرائي ككجية ظيكرم المستعار ي 8

 نظرم في القضايا المطركحة
60 %51.2 8 

 2 %11.1 13  ن ا  اجتماعي  ن ا  ظيكر الفتاة باليكية الحقيقية يعتبر تجاكز  7

التأثر بشخصيات معينة سكاء تاريخية أك معاصرة كحب الظيكر  3
 بأسمائيا

9 7.6% 3 

أثناء مشاركاتي في  أخشى التيكـ االجتماعي كالنقد البلذع  0
 المختمفة

7 6% 4 

 0 % . 9 أخرل 3

 5 %5.2 6 قكمعمى نحك عدـ ثقتي بقدرتي عمى الكتابة  .

 3 %5.2 .      ن                                  تجنبا  لممشاكؿ مع األىؿ كاألصدقاء كالجيراف 9

 . %063 3 عدـ الثقة بالعالـ الخارجي 3

 . %360 0 أمتنع عف ذكر أسباب 7

 مستعارة أسماء يستخدمكف عامة ثانكية طالب 889 مجمكعو ما أف( 3.7) جدكؿ يبيف
 األىمية حسب كالرتبة النسبي التكزيع( 3.7) جدكؿ كيعرض االجتماعي، التكاصؿ شبكات عمى
 التكاصؿ شبكات في مستعارة أسماء الستخداـ المبحكثيف بعض تدفع التي األسباب لقائمة

 .االجتماعي

حرية في  يـيعطي       ن        ن    ـ اسما  مستعارا  أنوالتخاذىمف كجية نظر المبحكثيف  أىـ األسباب
(، بينما السبب الثاني يعزل إلى نظرة المجتمع إلى 51.2%)كذلؾ بنسبة ،التعبير عف اآلراء

السبب الثالث  كأما %(،11.1بما نسبتو )  ن ا  اجتماعي  ن ا  تجاكز  دظيكر الفتاة بيكيتيا الحقيقية يع
ة مف التيكـ كالنقد جاء في المرتبة %(. الخشي.96يعزل لمتأثر بشخصيات أخرل بما نسبتو )ف

، كترل الباحثة بأف عمى الكتابة جاءت في المرتبة األخيرة ـالرابعة بينما عدـ الثقة بقدرتي
سبلمي ( ألسباب أخرل قد يرجع الرتكاب سمككيات خاطئة منافية لمديف اإل%.استخداـ )

، أما عدـ الثقة بقدرتيـ ماعيسمبيات شبكات التكاصؿ االجتكعادات كتقاليد المجتمع كىنا تكمف 



104 

عف ذكر  كا%( امتنع360، )%(367عمى الكتابة كتجنب المشاكؿ االجتماعية جاءت بنسبة)
 .أسباب الستخداميـ أسماء مستعارة 

 

                                         : القيود وأنواعيا ودرجة الثقة بالمعمومات              المطمب الرابع 
                                     قيود استخدام شبكات التواصل االجتماعي:   :  ً  أواًل 

 (341وجود قيود عمى استخدام شبكات التواصل االجتماعي، )ن =  مدى: (3.10)جدول 

 النسبة التكرار وجود قيود عمى استخدام شبكات التواصل االجتماعي م
 %63.0 215 ال 8

 %37.0 126 نعـ 7

 %100.0 341 المجموع

التكاصؿ  شبكات%( أنو ال يكجد أم قيكد عمى استخداـ 63.0ثمثي المبحكثيف ) نحكأفصح 
كما  ،. تنكعت ىذه القيكد مف كجية نظر المبحكثيف (3.10)جتماعي كما يظير في جدكؿاال

 (.3.11)جدكؿ                                             ن    يعرض تكراراتيا كنسبتيا المئكية مرتبة تنازليا  في 

 
 (126نوعية القيود عمى استخدام شبكات التواصل االجتماعي، )ن = : (3.11)جدول  

 النسبة التكرار نوعية القيود م
 61.1% 77 قيكد دينية 8

 47.6% 60 قيكد عائمية 7

 46.0% 58 قيكد ذاتية 3

 31.0% 39 قيكد مجتمعية 0

 0.8% 1 قيكد مادية 3

 0.8% 1 أخرل .

كجاءت  ( أف أكثر القيكد شدة ىي القيكد الدينية3.11)جدكؿ تظير النتائج في 
( 46.0%بنسبة) تية، مف ثـ القيكد الذا(47.6%بنسبة) يمييا القيكد العائمية %(868.بنسبة)
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، بينما تأتي القيكد المادية في آخر ترتيب ىذه القيكد، كما ىك (31.0%بنسبة) فالقيكد المجتمعية
 (.3.5مبيف في شكؿ رقـ )

ذلؾ بأف شبكات التكاصؿ االجتماعي بيا مكاد معركضة نيى عنيا الديف  تفسيركيمكف 
عميو العائبلت الفمسطينية المسممة،  قيمو كمبادئو ىي األساس التي تنشأ داإلسبلمي، التي تع

 كاألفراد أك األشخاص، ككذلؾ فإف ارتفاع القيكد العائمية كالذاتية ىك مرتبط بالقيكد الدينية.

 
 م شبكات التواصل االجتماعي: نوعية القيود عمى استخدا(3.5)شكل 

                                            درجة الثقة بمعمومات شبكات التواصل االجتماعي:   :     ً ثانياً 
 (340الثقة بمعمومات شبكات التواصل االجتماعي، )ن =  درجة: (3.12)جدول 

 النسبة التكرار درجة الثقة بمعمومات شبكات التواصل االجتماعي م
 12.9% 44 جدا عالية 8

 17.6% 60 عالية 7

 63.6% 217 متكسطة 3

 3.2% 11 منخفضة 0

 2.6% 9 جدا منخفضة 3

 %100.0 341 المجموع

(، 3.12)جدكؿ ات شبكات التكاصؿ االجتماعي كما يعرضيا تباينت درجة الثقة بمعمكم
منخفضة كصفكىا بأنيا (، 3.2%) نحك%( بأنيا متكسطة، بينما 63.6ما نسبتو ) ياحيث كصف
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مف %( 12.9)كما أف ، ك %(2.6فقط )  فبمغت نسبتيـ           ن منخفضة جدا   ،أما مف كصفكىا بأنيا
 .                      ن كصفكىا بأنيا عالية جدا  المبحكثكف 

بأف شبكات التكاصؿ ما زالت ال تحظى بدرجة كبيرة مف ثقة الجميكر  كترل الباحثة
، كانتحاؿ الشخصيات كالتزكير كانتياؾ خصكصية يا مجيكلة المصدرمعمكمات     ن   نظرا  ألف

، في حيف أنيا تختمؼ عف ما (2)"وأبو صالح (1)حمودةاآلخريف، كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة "
 بأف درجة الثقة بالمعمكمات كانت منخفضة. (3)"رباب الجمالتكصمت اليو دراسة "

  ،                         والتفاعـل مـع زمـالء الدراسـة   ،  يا        وموضـوعات   ،                     : أنـواع شـبكات التواصـل      الخامس       المطمب 
  .   ليا           المبحوثين         استخدام         وأساليب

  :                       التي يستخدميا المبحوثون                        شبكات التواصل االجتماعي   :   ً أوالً 
 (341، )ن = بحوثونالتي يستخدميا الم شبكات التواصل االجتماعي: (3.13)جدول 

 النسبة التكرار شبكات التواصل االجتماعي م
 86.5% 295 فيس بكؾ 8

 39.6% 135 يكتيكب 7

 26.7% 91 جكجؿ ببلس 3

 20.2% 69 تكيتر 0

 3.2% 11 المدكنات 3

 2.9% 10 لينكد إف .

 17.9% 61 أخرل 9

( تظير أف 3.13)جدكؿ التكزيع النسبي لشبكات التكاصؿ االجتماعي المستخدمة في 
الغالبية الساحقة مف طمبة الثانكية في قطاع غزة يمتمككف حسابات عمى مكقع الفيس بكؾ 

ربع العينة  نحكحسابات عمى يكتيكب، كما أف  فك %( يمتمك39.6%(، كما نسبتو )86.5)
                                                           

 المجتمعية القضايا في الفمسطيني الشباب مشاركة تنمية في االجتماعي التكاصؿ شبكات دكر حمكدة، (1)
 (117ص)

: المتحققة كاإلشباعات االجتماعي التكاصؿ لشبكات الفمسطينية الجامعات طمبة استخدامات صبلح، أبك (2)
  (112)ص ميدانية دراسة

 السعكدم لمشباب األخبلقي القيمي النسؽ تشكيؿ عمى االجتماعي التكاصؿ شبكات استخداـ أثر جماؿ،ال (3)
 (165ص )
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( يمتمككف حسابات عمى 20.2%خمس العينة ) نحك( يستخدمكف جكجؿ ببلس، ك %26.7)
بنسبة  ة آلخريف يمتمككف حسابات عمى مكاقع كتطبيقات أخرل مثؿ المدكناتتكيتر، باإلضاف

%( مف المبحكثيف يستخدمكف شبكات 17.9%) كما أف(،  2.9%إف بنسبة) كلينكد (%3.2)
 كتطبيقات أخرل مثؿ صفحة فميكر كسكام بي ماسنجر. 

، كؿ مباشركيعزل ذلؾ الى أىمية الفيس بكؾ في عممية االتصاؿ كالتفاعؿ التي تتـ بش
، ككجكده بأكثر مف لغة، باإلضافة الى التقنيات الحديثة كسرعة الرد كاالستجابة لمرسائؿ

 .كافة كالمتطكرة التي يمتاز بيا مف تحميؿ الممفات أنكاعيا

 (2)أمجد جمعة" كدراسة "(1)سكيك ىشامدراسة " اليو تكصمت كتتفؽ ىذه النتائج مع ما
بأف الغالبية الساحقة مف المبحكثيف  "(4)"أحمد حمودة سةكدرا" (3)صالح أبو صالح"كدراسة "

 .يمتمككف حسابات عمى مكقع الفيس بكؾ
 

                                                           أىم الموضوعات التي يتابعيا مستخدمو شبكات التواصل االجتماعي:   :     ً ثانياً 
 (340لموضوعات الكثر متابعة عمى شبكات التواصل االجتماعي، )ن= ا: (3.14)جدول 

 بةالنس التكرار الموضوعات م
 60.7% 207 الصحية 1
 55.4% 189 الدينية 2
 54.5% 186 الشبابية  
 53.1% 181 االجتماعية 4
 50.4% 172 التعميمية 5
 41.3% 141 السياسية 6
 35.5% 121 شؤكف المرأة 7
 29.3% 100 التسكيقية 8

                                                           

 (143سكيؾ، دكر شبكات التكاصؿ االجتماعي في تكعية الشباب الفمسطيني بالقضايا الكطنية ) (1)
ة نظر طمبة الجامعات جمعة، دكافع استخداـ الشباب الفمسطيني لشبكات التكاصؿ االجتماعي مف كجي (2)

 (36الفمسطينية بمحافظات غزة )ص
  .(121أبك صبلح، استخدامات طمبة الجامعات الفمسطينية لشبكات التكاصؿ االجتماعي كاإلشباعات المتحققة )ص (3)
حمكدة، دكر شبكات التكاصؿ االجتماعي في تنمية مشاركة الشباب الفمسطيني في القضايا المجتمعية  (4)

 (118)ص
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 النسبة التكرار الموضوعات م
 28.4% 97 الرياضية 9
 28.2% 96 التكنكلكجية 10
 23.8% 81 االقتصادية 11
 16.7% 57 الطفؿ 12
 9.4% 32 أخرل 13

، فمف كف( التكزيع النسبي لممكضكعات التي يتابعيا المبحكث3.14)جدكؿ يعرض 
 بنسبة( تمييا المكضكعات الدينية 60.7%) ةالكاضح أف المكضكعات الصحية تتصدرىا بنسب

%( كمف ثـ المكضكعات 53.1)بنسبةعية %( فاالجتما54.5%( فالشبابية بما نسبتو )%55.4)
%(، بينما تأتي المكضكعات السياسية، شؤكف المرأة كالمكضكعات 50.4التعميمية بما نسبتو )

% 41.3)التسكيقية، الرياضية، التكنكلكجية، االقتصادية عمى نسب متابعة تتراكح ما بيف 
لتأتي في المرتبة  (%16.7)، فيما كانت نسبة مف يتابعكف مكضكعات الطفؿ (% 23.8ك

 األخيرة.

                                                    التفاعل مع زمالء المدرسة عبر شبكات التواصل االجتماعي:   :     ً ثالثاً 
 (341متابعة زمالء المدرسة عبر شبكات التواصل االجتماعي )ن= مدى : (3.15)جدول 

 النسبة التكرار متابعة زمالء المدرسة عبر شبكات التواصل االجتماعي م
 84.5% 288 دائما 8

 13.8% 47 اأحيان 7

 1.8% 6 ال 3

 %100.0 341 المجموع

 

مع زمبلء المدرسة  كفيتكاصم%( 84.5غالبية المبحكثيف )يبيف الجدكؿ السابؽ بأف   
%( 1.8كيتفاعمكف معيـ عبر شبكات التكاصؿ االجتماعي دائما، بينما ال يتكاصؿ ما نسبتو )

 .صؿ االجتماعي                                   ن                مف المبحكثيف مع زمبلء المدرسة مطمقا  عبر شبكات التكا
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 (335، )ن=  ئيممع زمال  الموضوعات التي يتحدث حوليا المبحوثون: (3.16)جدول 

 النسبة التكرار الموضوعات م
 74.3% 249 الحياة اليكمية 8

 59.1% 198 الدراسة 7

 20.0% 67 مكضكعات اجتماعية 3

 14.0% 47 مكضكعات ثقافية 0

 8.7% 29 مكضكعات سياسية 3

 3.6% 12 أخرل .

 335                                  ن          ن                               كمف بيف أكلئؾ الذيف يتكاصمكف دائما  أك أحيانا  مع زمبلء المدرسة كالبال  عددىـ 
( فإف مكضكعات الحياة اليكمية تجذب ما نسبتو 3.16)جدكؿ      ن                 طالبا  ككما ىك مبيف في 

%(، كمف ثـ المكضكعات 59.1%( منيـ يمييا مكضكعات الدراسة بما نسبتو )74.3)
          ن %(، كأخيرا  14.0%( فالمكضكعات الثقافية بما نسبتو )20.0و )االجتماعية بما نسبت

 %(. 8.7المكضكعات السياسية بما نسبتو )

                                                  أساليب استخدام المبحوثين لشبكات التواصل االجتماعي:      ً  رابعًا:
 (341شبكات التواصل االجتماعي، )ن=  المبحوثين أساليب استخدام(: 3.17)جدول 

 النسبة التكرار االجتماعي أساليب استخدام شبكات التواصل م
 58.7% 200 النقاشات كالتعميقات 8

 48.1% 164 الدردشة 7

 39.9% 136 الصكر 3

 24.3% 83 الرسائؿ 0

 21.4% 73 الفيديكىات 3

 18.2% 62 استطبلعات الرأم .

 17.9% 61 ركابط المكاقع 9

 10.9% 37 الكتابة عمى الحائط 3

 10.6% 36 محادثات الصكت كالصكرة 7

 5.0% 17 أخرل 83
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( يعرض التكزيع النسبي ألساليب استخداـ المبحكثيف لشبكات التكاصؿ 3.17جدكؿ )
%( يستخدمكف النقاشات 58.7االجتماعي، فمف الكاضح أف أكثر مف نصؼ المبحكثيف )

%( فالرسائؿ بما 39.9%( فالصكر بما نسبتو )48.1كالتعميقات ، تمييا الدردشة بما نسبتو )
%(، بينما جاءت الكتابة عمى الحائط 21.4) ة%( كمف ثـ الفيديكىات بنسب24.3و )نسبت

 % لكؿ منيا.10.6 نحككالمحادثات بالصكت كالصكرة بنسب استخداـ 

كترل الباحثة باف ذلؾ يرجع الى عدـ كجكد رقابة أك قيكد عمى استخدامات الطمبة، 
ة التي تناسب ىذه الفئة العمرية، كتتفؽ ىذه كفقداف نكع مف البرامج التعميمية كالثقافية كالمجدي

، أف اليدؼ االساسي (3)".حمودة (2)وأبو صالح (1)"المصريالنتائج مع ما تكصمت اليو دراسة 
مف استخداميا ىك تحقيؽ التسمية كالترفيو كىي تعد مف أبرز إشباعات شبكات التكاصؿ 

 االجتماعي. 

ـــب الســـادس ـــهثير              المطم ـــى التحصـــيل الدراســـي    اعي                    شـــبكات التواصـــل االجتمـــ        : ت        ودوافـــع    ،                   عم
     .                                 الثقافية التي يطرحيا المبحوثون          والقضايا     يا،       استخدام

                                                            تهثير شبكات التواصل االجتماعي عمى التحصيل الدراسي بشكل سمبي:  ً   أواًل: 
 عمى تهثير استخدام شبكات التواصل االجتماعي عمى التحصيل الدراسي : (3.18)جدول 

 (341سمبي )ن=  نحو

 النسبة التكرار استخدام شبكات التواصل االجتماعي عمى التحصيل الدراسي تهثير م
 69.8% 238 نعـ 8

 30.2% 103 ال 7

 %100.0 341 المجموع

عمى %( بأف شبكات التكاصؿ االجتماعي أثرت 69.8يقر أكثر مف ثمثي المبحكثيف )
 (.3.6شكؿ رقـ )( ك في 3.25)جدكؿ سمبي عمى تحصيميـ الدراسي، كما ىك مبيف في  نحك

                                                           

المصرم، دكر الشبكات االجتماعية في تعزيز المشاركة السياسية لدل الشباب الفمسطيني: دراسة  (1)
 (.124ميدانية)ص

  ك صبلح، استخدامات طمبة الجامعات الفمسطينية لشبكات التكاصؿ االجتماعي كاإلشباعات المتحققةبأ (2)
 (.124)ص

ركة الشباب الفمسطيني في القضايا حمكدة، دكر شبكات التكاصؿ االجتماعي في تنمية مشا (3)
 (.118المجتمعية)ص
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التي تكصمت الى أف مف سمبيات  (1)كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة "نعيـ المصرم"
لى ضعؼ القدرة عمى إدماف عمييا مف قبؿ الطمبة مما تؤدم شبكات التكاصؿ االجتماعي ىك اإل

 لى ضعؼ التحصيؿ الدراسي.إالتركيز كخمؽ نكع مف التكتر كالقمؽ عند الطالب مما يؤدم 

 

 
 .(341سمبي )ن=  عمى نحوتهثير استخدام شبكات التواصل االجتماعي عمى التحصيل الدراسي  (3.6) شكل

                                      دوافع استخدام شبكات التواصل االجتماعي:   :     ً ثانياً 
 (341دوافع استخدام شبكات التواصل االجتماعي ، )ن= : (3.19)جدول 

 النسبة التكرار الدوافع الستخدام شبكات التواصل االجتماعي م
 56.3% 192 تكاصؿ مع األصدقاء كالمعارؼ 8

 45.7% 156 الحصكؿ عمى المعمكمات كالمعارؼ العامة 7

 43.1% 147 قضاء كقت الفراغ 3

 37.8% 129 بناء عبلقات جديدة كصداقات 0

 32.6% 111 دكافع تعميمية لمدراسة 3

 5.9% 20 أخرل .

                                                           

المصرم، دكر الشبكات االجتماعية في تعزيز المشاركة السياسية لدل الشباب الفمسطيني: دراسة ( 1)
 (.127ميدانية)ص
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ـ شبكات التكاصؿ االجتماعي، النسبي لدكافع استخدا التكزيع (3.19جدكؿ )يكضح ال 
 ك%( يعتبركف أف التكاصؿ مع األصدقاء كالمعارؼ ى56.3ف أكثر مف نصؼ العينة )إحيث 

اعتبركا أف الدافع ىك الحصكؿ عمى المعمكمات كالمعارؼ  (%(45.7الدافع الرئيس، بينما 
بينما كانت ىك أحد دكافع االستخداـ،  غمف العينة قضاء كقت الفرا (%(43.1اعتبرالعامة، ك 

ىي الدافع ، كحكالي ثمث العينة  (%37.8)نسبة مف اعتبركا بناء عبلقات جديدة كصداقات
 .خداميـ لشبكات التكاصؿ االجتماعيت%( كانت الدكافع التعميمية لمدراسة ىي كراء اس32.6)

كترل الباحثة أف انخفاض الدكافع التعميمية لدل مستخدمي الشبكات االجتماعية مف 
ف شبكات التكاصؿ االجتماعي تدفع الطمبة باتجاه التصفح إانكية العامة، يرجع الى طمبة الث

ضاعة الكقت  .كالمحادثات كبير مما يشكؿ انخفاض نسبة الدكافع التعميمية لمطمبة،  عمى نحك              كا 
أم أف الطمبة يفضمكف االستغناء عف شبكات التكاصؿ لدفع ضرر أكبر مف الحصكؿ عمى فائدة 

 أقؿ.
" بأف الدافع األكؿ مف  (1)مريم نومارالنتائج مع ما تكصمت اليو دراسة "تتفؽ ىذه 
 اجتماعي لدل المبحكثيف ىك التكاصؿ مع كاألصدقاء كالزمبلء.اصؿ استخداـ شبكات التك 

ؿ االجتماعي شباعات التفاعإتؤكد عمى أىمية تحقيؽ كترل الباحثة بأف ىذه النتائج  
خبلؿ تعزيز كتكثيؽ العبلقات القائمة كالبحث عف  لدل الطمبة كالتكاصؿ مع االخريف مف

شباعات مف أف دكافع الجميكر كتكقعاتو أصدقاء، كىك ما تشير اليو نظرية االستخدامات كاإل
كىك ما يتفؽ مع  كالتفاعؿ االجتماعي التكاصؿ مع االخريف فيشباعات المتحققة مرتبطة باإل

 "(3)أمجد جمعة" كدراسة " (2) أحمد حمودةدراسة "
 
 
 
 

 

                                                           

 (167نكمار، استخداـ مكاقع الشبكات االجتماعية كتأثيره في العبلقات االجتماعية )ص (1)
 التكاصؿ االجتماعي في تنمية مشاركة الشباب الفمسطيني في القضايا المجتمعية حمكدة، دكر شبكات( 2)

 (118)ص
جمعة، دكافع استخداـ الشباب الفمسطيني لشبكات التكاصؿ االجتماعي مف كجية نظر طمبة الجامعات ( 3)

 (36الفمسطينية بمحافظات غزة )ص
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                                                            القضايا الثقافية التي يتم طرحيا عمى شبكات التواصل االجتماعي:   :     ً ثالثاً 
 

 (341ن عمى شبكات التواصل االجتماعي، )ن= ويا الثقافية التي يطرحيا المبحوثلقضاا: (3.20)جدول 

 النسبة التكرار القضايا الثقافية م
 %56.0 191 ترفيييةال 8

 %45.2 154 الدينية 7

 %44.0 150 يةاالجتماع 3

 %27.3 93 السياسية 0

 %19.9 68 تربكيةال 3

 %8.5 29 االقتصادية .

 %5.6 19 أخرل 9

 

ف عمى ك ( التكزيع النسبي لمقضايا الثقافية التي يطرحيا المبحكث3.20)جدكؿ يعرض 
%( يطرحكف 56.0شبكات التكاصؿ االجتماعي، فمف الكاضح أف أكثر مف نصؼ المبحكثيف )

%( 44.0%( فاالجتماعية بما نسبتو )45.2تمييا القضايا الدينية بما نسبتو ) ترفييية،القضايا ال
%(، بينما تأتي 19.9) ة%( كمف ثـ المكضكعات التربكية بنسب27.3فالسياسية بما نسبتو )

%(، ك نبلحظ أف ترتيب القضايا الثقافية المطركحة 8.5) ةالمكضكعات االقتصادية بنسب
جدكؿ الف كما ىك مبيف في ك مع المكضكعات التي يتابعيا المبحكثيتجانس إلى حد كبير 

                              ن        ف نسبة ما يطرحو المستخدـ غالبا  أقؿ مف                                     ن  ، مع انخفاض في النسبة لكؿ مكضكع نظرا  ألالسابؽ
 نسبة ما يتابعو مف مكضكعات عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي

 -يرجع الى عدة أسباب منيا:غالبية المبحكثيف يطرحكف القضايا الترفييية  كترل الباحثة باف

 عدـ كجكد رقابة أك قيكد عمى استخدامات الطمبة  -8

 فقداف نكع مف البرامج التعميمية كالثقافية ك المجدية التي تناسب ىذه الفئة العمرية.  -7

أف اليدؼ االساسي مف استخداـ ىك تحقيؽ التسمية كالترفيو كىذه النتيجة تتفؽ مع أبرز  -3
 الجتماعياشباعات شبكات التكاصؿ ا
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 الثانيالمبحث 
   تخدامات شبكات التواصل االجتماعيشباعات المتحققة من اساإل 

 عمى القيم الثقافية في المحافظة وأثرىا

                        شػػػػباعات المختمفػػػة السػػػػتخداـ                                                 لتحديػػػد درجػػػات التػػػػكافر لكػػػؿ فقػػػرة مػػػػف فقػػػرات مقػػػاييس اإل
         ( المكػػكف Likert Scale                                تػػـ اسػػتخداـ مقيػػاس ليكػػرت الخماسػػي )                        شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي، 

                               ن              ن                                  مف خمس رتب تتراكح بيف مكافؽ جدان إلى معارض جدان بحيث تعطى درجػة معينػة لكػؿ اسػتجابة 
   (.3.21 )     جدكؿ             كما يظير في 

                    مقياس ليكرت الخماسي      درجات 
 مقياس ليكرت الخماسيدرجات : (3.21)جدول 

         ً  معارض جدا   معارض  محايد موافق          ً موافق جدا   درجة الموافقة

 1 2 3 4 5 الدرجة

            كعػػدد خطكاتػػو    4=1-5                                   ( نجػػد أف مػػدل تػػدريج ليكػػرت الخماسػػي ىػػك3.21 )     جػػدكؿ    مػػف 
                                           (، لػػػذا يمكػػػف تحديػػػد درجػػػة التحقػػػؽ بنػػػاء عمػػػى قػػػيـ 0.8                      فػػػإف طػػػكؿ الفتػػػرة يسػػػاكم )       مػػػف ثػػػـ     خمسػػػة 

   (.3.22 )     جدكؿ                       المتكسط المرجح كما في 

 
       جتماعي                                        شباعات المختمفة الستخدام شبكات التواصل اال  اإل                        درجات التحقق لفقرات بعد 

 شباعات المختمفة الستخدام شبكات التواصل االجتماعيدرجات التحقق لفقرات بعد اإل: (3.22)جدول 

 درجة التحقق الوزن النسبي الوسط المرجح
          ن قميمة جدا   35.99إلى 20مف  1.79إلى  1مف 
 قميمة 51.99إلى  36مف  2.59إلى  1.80مف 
 ةمتكسط 67.99إلى  .52مف  3.39إلى  2.60مف 
 كبيرة 83.99إلى  68.0مف  4.19إلى  3.40مف 

          ن كبيرة جدا   100إلى  84.0مف  5إلى  4.20مف 
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                                                              شـــباعات المتحققـــة مـــن اســـتخدامات شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي عمـــى القـــيم   اإل    ً  أواًل:
  .        السياسية

                   شػػػػباعات المتحققػػػػة مػػػػف                                 ( اإلحصػػػػاءات الكصػػػػفية لفقػػػػرات بعػػػػد اإل3.23 )     جػػػػدكؿ      يعػػػػرض 
                                                          لتكاصػػػػؿ االجتمػػػػاعي عمػػػػى القػػػػيـ السياسػػػػية كتشػػػػمؿ المتكسػػػػط الحسػػػػابي،                  اسػػػػتخدامات شػػػػبكات ا

                                                                                  االنحػػػراؼ المعيػػػارم، الػػػكزف النسػػػبي كالترتيػػػب السػػػتجابات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة، حيػػػث تػػػـ ترتيػػػب 
                                       الفقرات بناء عمى الكزف النسبي لمفقرات.

 االشباعات المتحققة من استخدامات شبكات التواصل االجتماعي عمى : (3.23)جدول 
 (341القيم السياسية، )ن =

درجة  الرتبة
 التحقق

 الوزن
 النسبي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 م الفقرة

 8  الحزبية  يمارس الطمبة مف خبلليا المعنى الفعمي لمتعددية 3.18 1.10 63.52 متكسطة 8
 7 يكظفيا الطمبة في الدعكة لمتضامف مع قضية سياسية 2.78 1.17 55.66 متكسطة 2

 2.59 0.91 51.73 قميمة 3
يدعك الطمبة مف خبلليا إلجراء انتخابات رئاسية كتشريعية 

 3 كمحمية.

 0 ينتقد الطمبة عبرىا السياسات الحككمية في غزة كالضفة 2.42 1.21 48.33 قميمة 4
 3 يستغميا الطمبة في نشر أفكارىـ كتكجياتيـ السياسية 2.30 1.07 46.10 قميمة 5
نياء االنقساـ 2.28 1.28 45.51 قميمة 6  .                                                  يدعك الطمبة عبرىا لتحقيؽ المصالحة كا 
 9 عززت احتراـ الطمبة لمفصائؿ كالتنظيمات الفمسطينية 2.23 1.05 44.69 قميمة 7
 3 يعزز الطمبة عبرىا مفاىيـ الكحدة الكطنية 2.14 0.95 42.87 قميمة 8
 7 الفمسطينية كيدعمكىا عبر الشبكة يعتز الطمبة بالمقاكمة 2.14 1.16 42.87 قميمة 9

 83 يستغميا الطمبة لفضح ممارسات االحتبلؿ كانتياكاتو 2.09 1.27 41.88 قميمة 10

 2.04 0.95 40.82 قميمة 11
يعبر الطمبة مف خبلليا عف رأييـ بحرية في المكاقؼ 

 السياسية المختمفة
88 

 2.02 0.95 40.35 قميمة 12
ابعة الطمبة لمقضايا زادت شبكات التكاصؿ مف مت

 الكطنية كالعربية
87 

 1.99 0.97 39.71 قميمة 13
يشارؾ الطمبة في تفعيؿ قضايا الصراع الفمسطيني 

 اإلسرائيمي كالقدس كالبلجئيف كاألسرل..الخ عبرىا
83 

 80 عززت مشاركة الطمبة في تنمية الكطف كتطكيره 1.98 0.95 39.59 قميمة 14
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فقرات متحققة بدرجة متكسطة أك قميمة، حيث جاءت الفقرة " تظير النتائج أف جميع ال
يمارس الطمبة مف خبلليا المعنى الفعمي لمتعددية الحزبية " في الرتبة األكلى بكزف نسبي 

% ك بدرجة تحقؽ متكسطة، تبلىا الفقرة " يكظفيا الطمبة في الدعكة لمتضامف مع قضية 63.52
% درجة تكافر متكسطة، بينما جاءت الفقرة " ..336 سياسية " في الرتبة الثانية بكزف نسبي

يشارؾ الطمبة في تفعيؿ قضايا الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي كالقدس كالبلجئيف  كاألسرل..الخ 
% بدرجة تحقؽ قميمة، كجاءت الفقرة " عززت 39.71عبرىا " في الرتبة قبؿ األخيرة بكزف نسبي 
شباعات القيـ السياسية إ" في الرتبة األخيرة ضمف مشاركة الطمبة في تنمية الكطف كتطكيره 

 % كبدرجة تحقؽ قميمة.39.59بكزف نسبي 

شباعات مف استخدامات شبكات التكاصؿ كبذلؾ يمكف القكؿ اف درجة تحقؽ اإل
مف القيـ الثقافية كانت جميعيا قميمة   ن ا  االجتماعي عمى معظـ القيـ السياسية التي تعتبر جزء

" كالتي تعبر عف قيمة التضامف، متضامف مع قضية سياسيةللثانية "تكظيفيا باستثناء الفقرتيف ا
" التي تعبر عف قيمة التعددية فقد كانت المعنى الفعمي لمتعددية الحزبية ةمارسكالثالثة "م

 شباعات في القيـ السياسية ضعيفة.متكسطة، كبالمجمؿ العاـ فإف درجة اإل

 

      القـــيم     فـــي                            امات شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي                         شـــباعات المتحققـــة مـــن اســـتخد  اإل      ً  ثانيـــًا:
          االجتماعية

                   شػػػػباعات المتحققػػػػة مػػػػف                               اإلحصػػػػاءات الكصػػػػفية لفقػػػػرات بعػػػػد اإل   (3.24 )     جػػػػدكؿ      يعػػػػرض 
                                                                            اسػػػتخدامات شػػػبكات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي عمػػػى القػػػيـ االجتماعيػػػة كتشػػػمؿ المتكسػػػط الحسػػػابي، 

                      الدراسػػػة، حيػػػث تػػػـ ترتيػػػب                                                              االنحػػػراؼ المعيػػػارم، الػػػكزف النسػػػبي كالترتيػػػب السػػػتجابات أفػػػراد عينػػػة
  .                               ت بناء عمى الكزف النسبي لمفقرات      الفقرا
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  فيشباعات المتحققة من استخدامات شبكات التواصل االجتماعي اإل: (3.24)جدول 
 (341القيم االجتماعية، )ن =

درجة  الرتبة
 التحقق

 الوزن
 النسبي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 م الفقرة

 8 عززت شبكات التكاصؿ تكاضع الطمبة مع اآلخريف  2.92 1.34 58.42 متكسطة 1

 2.63 1.38 52.55 متكسطة 2
يفضؿ الطمبة تككيف صداقات عمى شبكات التكاصؿ 

 أفضؿ مف الصداقات المجتمعية
7 

 2.60 1.15 51.91 قميمة 3
تسيـ شبكات التكاصؿ االجتماعي في زيادة مستكل 

 اإلبداع لدل األفراد
3 

 2.55 1.25 50.97 قميمة 4
شبكات التكاصؿ االجتماعي تجعؿ الطمبة يكاجيكف 

                 ن               مشكبلت الحياة بدال  مف اليركب منيا
0 

 3 يقمد الطمبة الثقافات الغربية عبر الشبكات 2.52 1.08 50.50 قميمة 5
 . تقمؿ مف الدؼء كالترابط االجتماعي كاألسرم 2.50 1.24 50.09 قميمة 6

 2.38 1.30 47.62 قميمة 7
تعيؽ شبكات التكاصؿ الطمبة مف المحافظة عمى التقاليد 

 كالعادات الفمسطينية
9 

 2.35 1.13 46.98 قميمة 8
شجعت شبكات التكاصؿ مشاركة الطمبة الناس أفراحيـ 

 كأحزانيـ
3 

 2.29 1.28 45.87 قميمة 9
شبكات التكاصؿ االجتماعي تعيؽ زيارة األرحاـ بشكؿ 

 دكرم مستمر
7 

 2.04 0.99 40.88 قميمة 10
أسيمت شبكات التكاصؿ االجتماعي في قكؿ الطمبة 

 الحؽ ميما كانت النتيجة
83 

 2.03 1.02 40.65 قميمة 11
يتجنب الطمبة تجريح اآلخريف كسكء الظف بيـ في 

 شبكات التكاصؿ االجتماعي
88 

 1.87 0.88 37.30 قميمة 12
كر تنمي شبكات التكاصؿ إيماف الطمبة بالمساكاة بيف الذ

 كاألنثى في التعامؿ داخؿ األسرة
87 

 1.85 0.89 37.07 قميمة 13
عززت شبكات التكاصؿ استماع الطمبة إلى حديث 

 اآلخريف بأدب كبتركيز
83 

 1.79 0.87 35.89 قميمة 14
ترسخ لدل الطمبة تقديـ العكف كالمساعدة لآلخريف عند 

 الحاجة
80 
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                                   مػػى القػػيـ االجتماعيػػة بدرجػػة متكسػػطة أك                شػػباعات متحققػػة ع                        كتظيػر النتػػائج أف جميػػع اإل
                                                                                    قميمة، حيث جاءت الفقرة " عززت شبكات التكاصؿ تكاضع الطمبة مع اآلخريف" في الرتبة األكلى 

                                                              % ك بدرجػػة تحقػػؽ متكسػػطة، تبلىػػا الفقػػرة " يفضػػؿ الطمبػػة تكػػكيف صػػداقات 58.42          بػػكزف نسػػبي 
  % 52.55                  الثانية بكزف نسبي                                                           عمى شبكات التكاصؿ أفضؿ مف الصداقات المجتمعية " في الرتبة

                                                                                 درجػػة تػػكافر متكسػػطة، بينمػػا جػػاءت الفقػػرة " عػػززت شػػبكات التكاصػػؿ اسػػتماع الطمبػػة إلػػى حػػديث 
                         % كبدرجػة تحقػؽ قميمػة، كمػا 37.07                                                    اآلخريف بأدب كبتركيز" فػي الرتبػة قبػؿ األخيػرة بػكزف نسػبي 

                 فػػػي الرتبػػػة األخيػػػرة                                                                 جػػػاءت "ترسػػػخ لػػػدل الطمبػػػة تقػػػديـ العػػػكف كالمسػػػاعدة لآلخػػػريف عنػػػد الحاجػػػة " 
                     % كبدرجة تحقؽ قميمة.35.89                                     شباعات عمى القيـ االجتماعية بكزف نسبي   اإل    ضمف 

                                  شػػػػباعات مػػػػف اسػػػػتخدامات شػػػػبكات التكاصػػػػؿ                                 كبػػػػذلؾ يمكػػػػف القػػػػكؿ اف درجػػػػة تحقػػػػؽ اإل
                                                ن                                     االجتمػػاعي عمػػى معظػػـ القػػيـ االجتماعيػػة كالتػػي تعػػد جػػزءان مػػف القػػيـ الثقافيػػة كانػػت جميعيػػا قميمػػة 

                " كالتػي تعبػر عػف                                          عػززت شػبكات التكاصػؿ تكاضػع الطمبػة مػع اآلخػريف             قرتيف األكلػى "            باستثناء الف
                                                   يفضػؿ الطمبػة تكػكيف صػداقات عمػى شػبكات التكاصػؿ أفضػؿ مػف                             قيمة التكاضػع، كالثانيػة عشػر "

                                                                 " كالتػي تعبػر عػف قيمػة التػرابط كالتكاصػؿ المجتمعػي، فقػد كانػت متكسػطة،                    الصداقات المجتمعية 
                                 شباعات في القيـ االجتماعية ضعيفة.     جة اإل                      كبالمجمؿ العاـ فإف در 

 
      القـــيم     فـــي                                                    شـــباعات المتحققـــة مـــن اســـتخدامات شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي   اإل      ً  ثالثـــًا:
  .       الدينية

            المتحققػػػػة مػػػػف           اإلشػػػػباعات                            اإلحصػػػػاءات الكصػػػػفية لفقػػػػرات بعػػػػد    (3.25 )     جػػػػدكؿ      يعػػػػرض 
                 الحسػابي، االنحػراؼ                                                                   استخدامات شبكات التكاصؿ االجتماعي عمى القيـ الدينية كتشمؿ المتكسط

       ت بنػػاء                                                                                 المعيػػارم، الػػكزف النسػػبي كالترتيػػب السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة، حيػػث تػػـ ترتيػػب الفقػػرا
  .                      عمى الكزف النسبي لمفقر
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 (341القيم الدينية، )ن = فيشباعات المتحققة من استخدامات شبكات التواصل االجتماعي اإلبعد : (3.25)جدول 

درجة  الرتبة
 التوافر

 الوزن
 النسبي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 م الفقرة

 3.19 1.25 63.81 متكسطة 1
ال يتجنب الطمبة تبادؿ مقاطع الفيديك كالصكر التي تتنافى مع 

 الديف اإلسبلمي عبر شبكات التكاصؿ االجتماعي
8 

 3.05 1.25 60.94 متكسطة 2
لمنكر في ال يحرص الطمبة عمى األمر بالمعركؼ كالنيي عف ا

                             ن                  شبكات التكاصؿ االجتماعي حفاظا  عمى خصكصية اآلخريف
7 

 2.99 1.18 59.88 متكسطة 3
ال يستغؿ الطمبة شبكات التكاصؿ االجتماعي لمتعريؼ بالقيـ 

 اإلسبلمية كالديف اإلسبلمي
3 

 0 يرفض الطمبة الصداقة مع الجنس اآلخر في شبكات التكاصؿ 2.86 1.38 57.13 متكسطة 4

 2.73 1.41 54.55 سطةمتك  5
تؤثر شبكات التكاصؿ االجتماعي عمى محافظة الطمبة عمى 

 أداء الصمكات الخمس في مكاعيدىا
3 

ٌ                         زادت شبكات التكاصؿ االجتماعي برم  بكالدم كحرصي عمى رضاىما 2.72 1.25 54.43 متكسطة 6                                . 

 2.70 1.36 53.90 متكسطة 7
االختبلط بيف عززت شبكات التكاصؿ االجتماعي لدل الطمبة 

                      ن          الجنسيف كال يجدكف حرجا  في االختبلط
9 

 3 تعزز شبكات التكاصؿ االجتماعي لدل الطمبة عدـ انتياؾ الخصكصية 2.61 1.02 52.20 متكسطة 8

 2.58 1.32 51.61 قميمة 9
تسيـ شبكات التكاصؿ االجتماعي في تركيج الطمبة لمشائعات 

 كالتشيير باآلخريف.
7 

 2.50 1.25 50.09 قميمة 10
يقتدم الطمبة برسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ( في تعامميـ مع 

 اآلخريف عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي
83 

 2.50 1.30 49.97 قميمة 11
تحث مكاقع التكاصؿ االجتماعي الطمبة االبتعاد عف النفاؽ 

 كالكذب في التعامؿ مع األشخاص
88 

 2.48 1.24 49.56 قميمة 12
التكاصؿ االجتماعي قبكؿ الطمبة األفكار الغربية عززت شبكات 

 حكؿ تحرر المرأة في لبسيا كالحريات الممنكحة ليا
87 

 2.34 1.29 46.74 قميمة 13
يستغؿ الطمبة شبكات التكاصؿ االجتماعي بأسماء كىمية لكسب 

 صداقات مف الجنس اآلخر
83 

 2.26 1.09 45.10 قميمة 14
ؿ االجتماعي عمى حقكؽ يحافظ الطمبة في شبكات التكاص

 اآلخريف كمعتقداتيـ الدينية
80 

 83 تعزز شبكات التكاصؿ االجتماعي مشاعر المحبة كاألخكة لدل الطمبة 2.18 1.13 43.52 قميمة 15
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شباعات متحققة عمى القيـ الدينية بدرجة متكسطة أك قميمة، كتظير النتائج أف جميع اإل
بادؿ مقاطع الفيديك كالصكر التي تتنافى مع الديف ال يتجنب الطمبة تحيث جاءت الفقرة "

% ك بدرجة 63.81" في الرتبة األكلى بكزف نسبي اإلسبلمي عبر شبكات التكاصؿ االجتماعي
ال يحرص الطمبة عمى األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر في تحقؽ متكسطة، تبلىا الفقرة "

" في الرتبة الثانية بكزف نسبي ف                            ن                 شبكات التكاصؿ االجتماعي حفاظا  عمى خصكصية اآلخري
يحافظ الطمبة في شبكات التكاصؿ % درجة تكافر متكسطة، بينما جاءت الفقرة "60.94

" في الرتبة قبؿ األخيرة بكزف نسبي االجتماعي عمى حقكؽ اآلخريف كمعتقداتيـ الدينية
مشاعر  تعزز شبكات التكاصؿ االجتماعي% كبدرجة تحقؽ قميمة، كما جاءت الفقرة "45.10

شباعات عمى القيـ الدينية بكزف نسبي إ" في الرتبة األخيرة ضمف المحبة كاألخكة لدل الطمبة
 % كبدرجة تحقؽ قميمة.43.52

شباعات مف استخدامات مكاقع التكاصؿ ف درجة تحقؽ اإلإكبذلؾ يمكف القكؿ 
نصفيا قميمة                                                ن                       االجتماعي عمى معظـ القيـ الدينية كالتي تعد جزءا  مف القيـ الثقافية كانت

كالنصؼ اآلخر متكسطة،  كذلؾ مؤشر عمى التأثير السمبي لمكاقع التكاصؿ االجتماعي في 
 شباعات البلزمة في القيـ الدينية.تحقيؽ اإل

                                                                       شباعات المتحققة من استخدامات شبكات التواصل االجتماعي عمى القيم الثقافية  اإل   ً  عًا:   راب
 (341الثقافية، )ن =شباعات عمى القيم أبعاد اإل: (3.26)جدول 

درجة  الرتبة
 التحقق

 الوزن
 النسبي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

عدد 
 م البعدا الفقرات

 قميمة 1
 8 القيـ الدينية 15 2.64 0.49 52.90

 7 القيـ السياسية 15 2.34 0.56 46.80 قميمة 2

 3 القيـ االجتماعية 14 2.26 0.47 45.15 قميمة 3

 االشباعات ككل 44 2.42 0.39 48.35 قميمة ---

                                                    شباعات المتحققة مف استخدامات شبكات التكاصؿ االجتماعي                     كلتقييـ درجة تحقؽ اإل
                                                          باستخداـ المقاييس الكصفية لكؿ بعد مف األبعاد الثبلثة، ككذلؾ              قامت الباحثة                     عمى القيـ الثقافية

                    الدراسػػة تػػرل أف جميػػع                           (، كتظيػػر النتػػائج أف عينػػة3.26 )     جػػدكؿ                       شػػباعات ككػػؿ كمػػا يعرضػػيا   اإل
                           شػػػباعات المتحققػػػة مػػػف اسػػػتخداـ                                                شػػػباعات متحققػػػة بػػػدرجات قميمػػػة، ممػػػا يشػػػير إلػػػى ضػػػعؼ اإل  اإل

           شػػباعات عمػػى                                                                     شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي عمػػى القػػيـ الثقافيػػة، ففػػي حػػيف كانػػت رتبػػة تحقػػؽ اإل
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    عمػػى         شػػباعات                     %(، كانػػت رتبػػة تحقػػؽ اإل52.90                                          القػػيـ الدينيػػة فػػي المرتبػػة األكلػػى بػػكزف نسػػبي )
       شػباعات                  كانت رتبة تحقؽ اإل     حيف        %(، في46.80                                            القيـ السياسية في الرتبة الثانية بكزف نسبي )

     %(. 45.15                                                         عمى القيـ االجتماعية في الرتبة الثالثة كاألخيرة بكزف نسبي )

                                                            شػػػػباعات المتحققػػػػة مػػػػف اسػػػػتخداـ شػػػػبكات التكاصػػػػؿ االجتمػػػػاعي عمػػػػى القػػػػيـ         أم أف اإل
                                كف في بعض القيـ ذات مردكد سمبي.                           الثقافية كانت ضعيفة إف لـ ت

                               أثنػػاء اسػػتخداميـ لشػػبكات التكاصػػؿ    فػػي                                          كيمكػف تفسػػير ذلػػؾ بغيػػاب الرقابػػة عمػػى الطمبػة 
                                                                                     االجتماعي، فانعداـ الرقابة يػؤدم إلػى خػركج الطمبػة عػف القػيـ كالمبػادئ التػي تنيػي عػف الػدخكؿ 

                       مسػػطيني بأنػػو مجتمػػع مسػػمـ                          ن                ن                    فيمػػا ىػػك ممنػػكع كمحػػـر دينيػػان، كمنبػػكذ مجتمعيػػان، فطبيعػػة المجتمػػع الف
                                حػػػد التػػػداخؿ، إلػػػى جانػػػب أف المجتمػػػع      إلػػػى                                            ن تجعػػػؿ مػػػف القػػػيـ االجتماعيػػػة كالدينيػػػة متقاربػػػة جػػػدان 

                                                                                            الفمسطيني ىك مجتمع يمتد بجذكره إلى الدائرة العربية كالتي تتسـ بسمات تتقاطع مع القيـ الدينية 
كػػػراـ الضػػػيؼ كاحتػػػراـ          عمػػػى نحػػػك                        الجػػػار كغيرىػػػا مػػػف القػػػيـ                                                     كبيػػػر كػػػالكـر كالمػػػرؤة كالشػػػجاعة كا 

                                                                                     كالمبػػادئ، أمػػا القػػيـ السياسػػية فػػيمكف إيعػػاز ضػػعفيا إلػػى حالػػة الكضػػع السياسػػي الفمسػػطيني التػػي 
                                                                             أكصمت الشػعب الفمسػطيني عامػة كالطمبػة خاصػة فػي قطػاع غػزة إلػى حالػة مػف اليػأس، فػي ظػؿ 

      ألكضػػػاع                                                                       االنقسػػػاـ الفمسػػػطيني الػػػداخمي كالحصػػػار المفػػػركض عمػػػى قطػػػاع غػػػزة، كارتبػػػاط كافػػػة ا
                                                                                    المعيشػػية بالكضػػع السياسػػي، كافتقػػار النخبػػة الفمسػػطينية إلػػى أم حمػػكؿ أك خطػػكات تنيػػي معانػػاة 

           ىذا الشعب.
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 الثالثالمبحث 

 الحكم عمى فرضيات الدراسة 

                                             التحميػػػؿ االسػػػتداللي لمجتمػػػػع الدراسػػػة مػػػف خػػػبلؿ إجػػػػراء                         الدراسػػػة فػػػي ىػػػػذه الجزئيػػػة      تنػػػاكؿ  ت
                    مى فرضيات الدراسة.                                 اختبارات الداللة اإلحصائية لمحكـ ع

( بين 05.0الفرض الول: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
التواصل االجتماعي والمتغيرات  شبكاتامتالك طمبة الثانوية العامة لحسابات عمى 

 مكان السكن(. -التخصص -الديموغرافية )النوع االجتماعي

مربع كام الختبار االستقبلؿ بيف امتبلؾ حساب عمى شبكات  اختبار ةالباحث تاستخدم
 (3.29ك 3.28ك3.27)التكاصؿ االجتماعي ك المتغيرات الديمغرافية، تظير النتائج في الجداكؿ 

عمى عدم وجود عالقة بين امتالك مما يدلؿ  5363أف القيمة االحتمالية لبلختبار تزيد عف 
، جتماعي و كال من نوعو االجتماعيت التواصل االطالب الثانوية العامة لحساب عمى شبكا

 .مكان السكن أو التخصص

 كذلؾ يشير إلى عدـ صحة الفرض األكؿ الذم يقرر كجكد عبلقة.

 
 (378امتالك حساب عمى شبكات التواصل االجتماعي بحسب النوع االجتماعي، )ن =مدى : (3.27)جدول  

ىل لديك حساب عمى شبكات 
 التواصل االجتماعي

 اختبار مربع كاي نوع االجتماعيال

 المجموع ذكر أنثى )القيمة االحتمالية(

 نعم
 341 175 166 التكرار

0.095 

 

(0.750) 

 90.21% 51.3% 48.7% النسبة

 ال
 37 18 19 التكرار

 9.79% 48.6% 51.4% النسبة
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 (378لتخصص، )ن =امتالك حساب عمى شبكات التواصل االجتماعي بحسب امدى  : (3.28)جدول 

ىل لديك حساب عمى شبكات 
 التواصل االجتماعي

 اختبار مربع كاي التخصص
 المجموع شرعي أدبي عممي )القيمة االحتمالية(

 نعم
 341 20 232 89 التكرار

1.468 

 
(..480) 

 %90.21 %5.9 %68.0 %26.1 النسبة

 ال
 37 4 23 10 التكرار

 %9.79 %10.8 %62.2 %27.0 النسبة

 

 

 (378امتالك حساب عمى شبكات التواصل االجتماعي بحسب مكان السكن، )ن =مدى : (3.29)جدول 

ىل لديك حساب عمى 
شبكات التواصل 

 االجتماعي

 اختبار مربع كاي مكان السكن
)القيمة 
 االحتمالية(

 المجموع رفح خان يونس الوسطى غزة الشمال

 نعم
 341 63 62 72 76 68 التكرار

6.715 
 

(0.152) 

 90.21% 18.5% 18.2% 21.1% 22.3% 19.9% النسبة

 ال
 37 12 4 6 5 10 التكرار

 9.79% 32.4% 10.8% 16.2% 13.5% 27.0% النسبة
 

بين  (05.0)الفرض الثاني: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  
شباعات من استخدام مدى تحقق اإلقطاع غزة و ة في متوسط استجابات طمبة الثانوية العام

 .شبكات التواصل االجتماعي لمحفاظ عمى القيم الثقافية

(، 3استخدمت الباحثة اختبار "ت" لمفرؽ بيف المتكسط الحسابي كالقيمة المتكسطة )
               ن             ن                            ( أف ىناؾ فركقا  دالة إحصائيا  في المتكسط الحسابي لكؿ بعد 3.30)جدكؿ كتظير النتائج في 

(، بحيث يقؿ 05.0( عند مستكل داللة )3مف أبعاد اإلشباعات كالقيمة المتكسطة )
 (.3المتكسط الحسابي عف القيمة المتكسطة)

التكاصؿ االجتماعي  شبكات شباعات المتحققة لدل الطمبة مف استخداـاإل أم أف
( 3نيا أقؿ مف المتكسط المطمكب )لمحفاظ عمى القيـ السياسية كاالجتماعية كالدينية ضعيفة أل
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عاـ كالتي  عمى نحكلدل جميع الطمبة دكف استثناء، كبذلؾ فيي ضعيفة عمى القيـ الثقافية 
 تتشكؿ منيا األبعاد الثبلثة.

كذلؾ يشير إلى صحة الفرض الثاني الذم يقرر كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 
شباعات مف استخداـ شبكات التكاصؿ استجابات طمبة الثانكية العامة كمدل تحقؽ اإل

 االجتماعي لمحفاظ عمى القيـ الثقافية.
 شباعات من استخدامات شبكة التواصل االجتماعي لمحفاظ عمى أبعاد تحقق اإل: (3.30)جدول 

 (341القيم الثقافية، )ن =

القيمة 
 قيمة "ت" االحتمالية

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

عدد 
 م البعد الفقرات

 8 القيـ السياسية 15 2.34 0.56 *21.83- 3633

 7 القيـ االجتماعية 14 2.26 0.47 *29.11- 3633

 3 القيـ الدينية 15 2.64 0.49 *13.49- 3633

 شباعات ككؿاإل 44 2.42 0.39 *27.46- 3633

 (.05.0               ن            . * داؿ إحصائيا  عند مستكل )

 
( بين 05.0ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ): توجد فروق الثالثالفرض  

شباعات المتحققة لدييم من مدى اإللاع غزة متوسط استجابات طمبة الثانوية العامة في قط
استخدام شبكات التواصل االجتماعي لمحفاظ عمى القيم الثقافية تعزى إلى العوامل الديمغرافية 

 مكان السكن(. -التخصص -)النوع االجتماعي

               النوع االجتماعي  -  ً  أواًل:

ناث، ك ف في العينة بحسب الك تكزع المبحكث بعد التحقؽ مف                                 نكع االجتماعي إلى ذككر كا 
( يعرض نتائج اختبار "ت" 3.31)جدكؿ شباعات عمى القيـ الثقافية. إتباع متكسطات أبعاد اإل

شباعات لمذككر تزيد عف لمفرؽ بيف متكسطيف مستقميف التي تظير أف متكسط درجة تحقؽ اإل
(، بينما 05.0                                                   ن                 اإلناث في جميع القيـ منفردة إال أنيا غير دالة إحصائيا  عند مستكل داللة )

( بيف متكسط استجابة الذككر في 05.0       ي                 إحصائيا  عند مستكل داللة )  كجد ىناؾ فرؽ داالي
 ثاشباعات ككؿ مقارنة باإلنمقياس اإل
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 (340نتائج اختبار ت لمفرق بين متوسط درجات استجابة الذكور واإلناث، )ن =: (3.31)جدول 

 المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الفرق بين 
القيمة  قيمة ت المتوسطين

 االحتمالية

 القيم السياسية
 0.57 2.36 ذككر

0.034 0.568 0.061 
 0.55 2.32 إناث

 عيةالقيم االجتما
 0.48 2.28 ذككر

0.035 0.685 0.051 
 0.46 2.24 إناث

 القيم الدينية
 0.48 2.66 ذككر

0.037 0.706 0.053 
 0.49 2.63 إناث

 شباعات ككلمقياس اإل
 )القيم الثقافية(

 0.39 2.44 ذككر
0.036 0.837 0.042* 

 0.39 2.40 إناث

 (.05.0لة )                       ن             .* ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا  عند مستكل دال

شباعات المتحققة لمذككر مف استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي لمحفاظ أم أف اإل
الذككر لمكاقع عمى القيـ الثقافية ككؿ أعمى مف اإلناث، كقد يعزل ذلؾ إلى أف استخداـ 

ب عمى عمى بقميؿ مف استخداـ اإلناث كما أف امتبلؾ الذككر لحساأ التكاصؿ االجتماعي
 شبكات التكاصؿ االجتماعي أكثر مف امتبلؾ اإلناث.

 

 التخصص -    ً  ثانيا :

                                        ن                                  لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا  بيف متكسطات المقاييس تعزل لمتخصص 
 (. تظير النتائج3.32)جدكؿ في استخدمت الباحثة اختبار التبايف األحادم كما تظير نتائجو 

( بين متوسطات كل 05.0      ً                  إحصائيا  عند مستوى داللة )دالة  ال توجد ىناك فروقأنو 
 .لتخصصا تعزى لمتغيرشباعات عمى القيم الثقافية الثالثة مقاييس تحقق اإل
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 (340شباعات بحسب التخصص، )ن =إلاختبار التباين الحادي لمقاييس تحقق ا: (3.32)جدول 

 البعد
 التخصص

القيمة  قيمة ف
 شرعي أدبي عممي االحتمالية

 القيم السياسية
 2.17 2.36 2.32 الكسط الحسابي

1.13 0.33 
 0.41 0.59 0.49 االنحراؼ المعيارم

 القيم االجتماعية
 2.18 2.26 2.28 الكسط الحسابي

0.35 0.71 
 0.47 0.48 0.46 االنحراؼ المعيارم

 القيم الدينية
 2.55 2.66 2.62 الكسط الحسابي

0.61 0.54 
 0.44 0.49 0.48 االنحراؼ المعيارم

 شباعات ككلمقياس اإل
 )القيم الثقافية(

 2.30 2.43 2.41 الكسط الحسابي
0.99 0.37 

 0.28 0.41 0.36 االنحراؼ المعيارم

 
            مكان السكن:  -    ً  ثالثًا:

                                        ن                                 لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا  بيف متكسطات المقاييس تعزل لمكاف 
النتائج  (. تظير3.33)جدكؿ في ف استخدمت الباحثة اختبار التبايف األحادم كما يظير السك

( بين متوسطات درجة تحقق 05.0    ً             ً                  فروقا  دالة إحصائيا  عند مستوى داللة )أف ىناؾ 
 مكان السكن. تعزى لمتغيرشباعات عمى القيم االجتماعية اإل

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 (340شباعات بحسب مكان السكن، )ن =تباين الحادي لمقاييس تحقق اإلاختبار ال: (3.33)جدول 

 البعد
 مكان السكن

القيمة  قيمة ف
شمال  االحتمالية

خان  الوسطى غزة غزة
 رفح يونس

القيم 
 السياسية

 2.20 2.48 2.39 2.36 2.27 الكسط الحسابي
2.38 0.05 

 0.47 0.66 0.66 0.50 0.44 االنحراؼ المعيارم

لقيم ا
 االجتماعية

 2.35 2.37 2.24 2.19 2.17 الكسط الحسابي
2.56* 0.04 

 0.48 0.47 0.49 0.44 0.46 االنحراؼ المعيارم

 القيم الدينية
 2.64 2.66 2.71 2.69 2.52 الكسط الحسابي

1.59 0.18 
 0.47 0.49 0.50 0.46 0.50 االنحراؼ المعيارم

مقياس 
شباعات اإل
)القيم  ككل
 افية(الثق

 2.40 2.51 2.45 2.42 2.32 الكسط الحسابي

1.93 0.11 
 0.35 0.44 0.44 0.37 0.34 االنحراؼ المعيارم

 (.05.0               ن            . * داؿ إحصائيا  عند مستكل )

 
 شباعات عمى اختبار بونفيروني لمفرق بين متوسط االستجابات في بعد اإل: (3.34)جدول 

 (340ن =القيم االجتماعية،  )

 رفح خان يونس الوسطى غزة المحافظة
 0.186 *0.200 0.073 0.023 شمال غزة

 0.162 0.177 0.049 - غزة

 0.112 0.127 - 0.049- الوسطى

 0.015- - 0.127- 0.177- خان يونس

 - 0153. 0.112- 0.162- رفح

 (.05.0               ن            . * داؿ إحصائيا  عند مستكل )
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( بين 05.0: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )بعالراالفرض  
شباعات المتحققة لدييم من متوسط استجابات طمبة الثانوية العامة في قطاع غزة ومدى اإل

استخدام شبكات التواصل االجتماعي لمحفاظ عمى القيم الثقافية تعزى إلى درجة الثقة 
 صل االجتماعي.بمعمومات شبكات التوا

 
 شباعات بحسب درجة الثقة اختبار التباين الحادي لمقاييس تحقق اإل: (3.35)جدول 

 (341بمعموماتيا، )ن =

 البعد
 درجة الثقة بمعمومات شبكات التواصل

القيمة  قيمة ف
عالية  االحتمالية

منخفضة  منخفضة متوسطة عالية جدا
 جدا

القيم 
 السياسية

 2.29 2.56 2.34 2.16 2.54 الكسط الحسابي
3.52* 0.01 

 0.52 0.57 0.60 0.39 0.45 االنحراؼ المعيارم

القيم 
 االجتماعية

 2.13 2.53 2.31 2.06 2.24 الكسط الحسابي
4.55* 0.00 

 0.29 0.40 0.47 0.35 0.57 االنحراؼ المعيارم

القيم 
 الدينية

 2.64 2.44 2.62 2.66 2.82 الكسط الحسابي
2.18 0.07 

 0.49 0.34 0.46 0.36 0.70 االنحراؼ المعيارم
مقياس 

شباعات اإل
)القيم  ككل

 الثقافية(

 2.36 2.51 2.42 2.30 2.54 الكسط الحسابي

2.82* 0.03 
 0.28 0.35 0.40 0.27 0.48 االنحراؼ المعيارم

 (.05.0             ن            * داؿ إحصائيا  عند مستكل )

ف درجة                                               ن  تخدمت الباحثة اختبار تحميؿ التبايف األحادم نظرا  ألالختبار ىذا الفرض اس
                                                                           ن  الثقة بمعمكمات شبكات التكاصؿ االجتماعي مكزعة عمى خمسة مستكيات كىي )عالية جدا ، 

اعات عمى القيـ التكزيع شب                          ن                       متكسطة، منخفضة كمنخفضة جدا ( ككذلؾ التباع مقاييس اإل عالية،
                             ن             ن     التي يتبيف منيا أف ىناؾ فركقا  دالة إحصائيا  عند ( يعرض النتائج ك 3.35)جدكؿ  الطبيعي.

شبكات التكاصؿ االجتماعي  الثقة بمعمكمات ( بيف متكسطات درجة05.0مستكل داللة )
شباعات المتحققة لمحفاظ عمى القيـ السياسية كاالجتماعية كالدينية كالقيـ بالنسبة لدرجة اإل

 ككؿ.  الثقافية
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بيف الطمبة حكؿ الثقة بالمعمكمات المطركحة   ن ا  كاختبلف  ن ا  كاضح  ن ا  تباينأم أف ىناؾ  
التكاصؿ االجتماعي ىي  شبكاتعمى شبكات التكاصؿ االجتماعي، كذلؾ يمكف تبريره أف 

شبكات متاحة لمجميع دكف استثناء كأف كؿ ما يطرح فييا باستثناء الصفحات التابعة لمجيات 
 يمثمكف منظمات المجتمع المدني ىي صادرة مف أشخاص الالرسمية الحككمية كغير الحككمية 

 جية ثقة بالنسبة لمطمبة.
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 الرابعالمبحث 

 الدراسة وتوصياتيا نتائج خالصة  

الدراسة الميدانية، التي تناكلت  أظيرتيابرز النتائج التي أل  ن ا  يتناكؿ ىذا المبحث عرض
في  كاإلشباعات المتحققة كأثرىا ؿ االجتماعياستخدامات طمبة الثانكية العامة لشبكات التكاص

 .، كما تعرض ألىـ التكصيات التي تكصمت إلييا الباحثةعمى القيـ الثقافية  المحافظة

              نتائج الدراسة     خالصة   ً   أواًل: 
                              ن                   مػػػػف طمبػػػة الثانكيػػػػة يمتمكػػػػكف حسػػػابان عمػػػػى شػػػػبكات التكاصػػػػؿ  %   0.2 9                 كشػػػفت الدراسػػػػة أف  . 1

             ، بينمػػػا ىنػػػاؾ                             ميا بػػػيف طمبػػػة الثانكيػػػة العامػػػة   خدا          انتشػػػار اسػػػت      يؤكػػػد        كىػػػذا مػػػا    ،        االجتمػػػاعي
    .                                      % فقط ال يمتمككف حسابات عمى تمؾ الشبكات   9.8

                                                أف عػػػػدـ امػػػػتبلؾ بعػػػػض الطمبػػػػة لحسػػػػاب عمػػػػى شػػػػبكات التكاصػػػػػؿ                   أشػػػػارت الدراسػػػػة الػػػػى   . 2
      بنسػػػػبة              كاىػػػػدار الكقػػػػت                             إلػػػػى أنيػػػػا تشػػػػغميـ عػػػػف دراسػػػػتيـ              بالمقػػػػاـ األكؿ               االجتمػػػػاعي يعػػػػكد

         كال تراعػػػي                       غيػػػر آمنػػػة فػػػي االسػػػتخداـ      أنيػػػا     اآلخػػػر     يـ           اعتبرىػػػا بعضػػػ          ، فػػػي حػػػيف %    43.2
  .    %(    40.5            كذلؾ بنسبة )          الخصكصية

      يػكمي         عمػى نحػك                 التكاصػؿ االجتمػاعي       شػبكات          يسػتخدمكف                   أف غالبيػة الطمبػة             بينت الدراسة   . 3
                          كىػػػػذا مػػػػا يؤكػػػػد فرضػػػػية نظريػػػػة   ن ،ن                   ن       كىػػػػك يعتبػػػػر اسػػػػتخدامان مرتفعػػػػا    %(    67.2            كذلػػػػؾ بنسػػػػبة )

  %   20     نحك    كأف    ،                  عبلـ ىك جميكر نشط،       ائؿ اإل           أف جميكر كس                      االستخدامات كاالشباعات
    .        ن سبكعيان  أ                       يستخدمكنيا أكثر مف مرة 

       لى أقػؿ  إ                                        يستخدمكف شبكات التكاصؿ االجتماعي مف ساعة     %(    37.2    أف )             كشفت الدراسة   . 4
                  يسػػػتخدمكنيا مػػػا بػػػيف     %(    25.5                      أف ربػػػع العينػػػة ممثمػػػة ب)     حػػػيف    فػػػي   ،      سػػػاعات        مػػػف ثػػػبلث 

  .                               بالنسبة الى ىذه المرحمة العمرية        ن مرتفعان                ن كيعد استخدامان    ،     ساعات   6              ثبلث ساعات الى 

   فػي                         شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي    كف        ال يسػتخدم     أنيػـ            المبحػكثيف        مػف نصػؼ      أكثػر  ح    أكضػ    . 5
      كيعػزل   ، 52.2%)       بنسػبة)                                                     أكقػات معينػة كمحػددة كال يفضػمكف تحديػد مكاعيػد السػتخداميا

لػػػى إمكانيػػػة اسػػػتخد إ    ذلػػػؾ           اـ شػػػبكات                                                                لػػػى عػػػدـ انتظػػػاـ التيػػػار الكيربػػػائي فػػػي قطػػػاع غػػػزة، كا 
         باإلضػافة              نترنػت السػمكية،  إ        فر شػبكة  ا                                              التكاصؿ االجتماعي عبر اليكاتؼ النقالة في ظؿ تػك 
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    لػػػدل                بالدرجػػػة األكلػػػى            ؿ االجتمػػػاعي            حاجػػػات التفاعػػػ     شػػػباع    ا                 مػػػف أجػػػؿ تحقيػػػؽ ك           سػػػتخداميا ال
     كذلػػػؾ                                                             بينمػػػا يفضػػػؿ الطمبػػػة اسػػػتخداـ شػػػبكات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي فػػػي المسػػػاء  ،         الطمبػػػة
        الصباح.     كقت                      نتظاميـ في المدارس في       بسبب ا   (31.4%      بنسبة)

                                                               أف المنػػزؿ أكثػػر أمػػاكف اسػػػتخداـ شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي مػػف الطمبػػػة             بينػػت الدراسػػة   . 6
   (.19.4%                            الكافتيريات كالمطاعـ بنسبة )      تبلىا   ،  %(95.5            كذلؾ بنسبة )

             كسػيمة لمػدخكؿ        بكصػفيا                                  يستخدمكف اليكاتؼ الذكية المحمكلة         نسبة مف                  كشفت الدراسة أف    . 7
                                               ن    سيكلة االستخداـ كيسر التكاصؿ مف خبلؿ التجديد دكمػان فػي       نتيجة    ،  %(72.1 )   نحك       إلييا

                   لتػي قػد تكػكف مفركضػة                                                          نشاطات األصدقاء كأخبارىـ مف خبلؿ الرسائؿ كالبعد عف القيػكد ا
        التكاصػؿ       شبكات                                             أكثر مف نصفيـ يستخدمكف أسماءىـ الحقيقية عمى     كأف   ،            مف قبؿ األىؿ
  .  %(61.9 )           جاءت بنسبة           االجتماعي

                                                         الطمبػػة الػػذيف يسػػتخدمكف شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي باسػػـ مسػػتعار     أف              أشػػارت الدراسػػة   . 8
                                                      تباينػػػػػت مػػػػػف خبلليػػػػػا آراء المبحػػػػػكثيف حػػػػػكؿ أسػػػػػباب اسػػػػػتخداـ االسػػػػػـ      %(     34.3 )       بنسػػػػػبة

      نسػػػػبتو  ب                                                        فكػػػػاف فػػػػي المرتبػػػػة األكلػػػػى أنػػػػو يعطػػػػي حريػػػػة فػػػػي التعبيػػػػر عػػػػف اآلراء           المسػػػػتعار، 
                                       ى نظػػػػرة المجتمػػػع إلػػػى ظيػػػكر الفتػػػاة بيكيتيػػػػا                     السػػػبب الثػػػاني يعػػػزل إلػػػ      تبلىػػػا   (، %44.6 )

                                     %(، السػػبب الثالػػث يعػػزل لمتػػأثر بشخصػػيات    8.5       نسػػبتو ) ب                   ن         ن الحقيقيػػة يعػػد تجػػاكزان اجتماعيػػان 
                                                             %(. الخشية مف التيكـ كالنقد جاء في المرتبة الرابعة بينمػا عػدـ    4.6       نسبتو ) ب      كجاء     أخرل 

             مػػف المبحػػكثيف     %(    15.4 )      كنحػػك                                                   الثقػػة بقػػدرتيـ عمػػى الكتابػػة جػػاءت فػػي المرتبػػة األخيػػرة،
                                                     ألسباب أخرل قد يرجع الرتكاب سػمككيات خاطئػة منافيػة لمػديف       ن        ن اسمان مستعاران            يستخدمكف 

                                                                     سبلمي كعادات كتقاليد المجتمع كىنا تكمف سمبيات شبكات التكاصؿ االجتماعي.  اإل

                              التكاصػؿ االجتمػاعي لػدل الغالبيػة       شػبكات                         ال تكجد قيػكد عمػى اسػتخداـ                  كشفت الدراسة أنو   . 9
                 التكاصػػؿ االجتمػػاعي        شػػبكات                         ، أمػػا القيػػكد عمػػى اسػػتخداـ   %(63       بنسػػبة )      كذلػػؾ        الطمبػػة    مػػف

      بنسػػػػػبة         عائميػػػػػة  ال  ك      %(،61.1       بنسػػػػػبة )       دينيػػػػة  ال     قيػػػػػكد   ال                             لػػػػدل بػػػػػاقي الطمبػػػػػة فقػػػػد تمثمػػػػػت فػػػػػي 
                       كآخرىػػػػػػػػا القيػػػػػػػػكد الماديػػػػػػػػة     %(،31 )       مجتمعيػػػػػػػػة  ال  ك      %(،46       بنسػػػػػػػػبة )       ذاتيػػػػػػػػة  ال  ك      %(،47.6 )

  .   .%(8 )     بنسبة
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     كانت                                              ة بمعمكمات شبكات التكاصؿ االجتماعي لدل الطمبة             أف درجة الثق              أكضحت الدراسة   .  10
                                          ت شػػبكات التكاصػػؿ ال تحظػػى بدرجػػة كبيػػرة مػػف ثقػػة   الػػ      فمػػا ز    ،  %(    63.6       بنسػػبة )        متكسػػطة

                                  كانتحػػاؿ الشخصػػيات كالتزكيػػر كانتيػػاؾ                              ألنيػػا مجيكلػػة مصػػدر المعمكمػػات،              ن الجميػػكر نظػػران 
    .             خصكصية اآلخريف

                       شػػػػػبكات التكاصػػػػػؿ االجتمػػػػػاعي       ن   سػػػػػابان فػػػػػي                          أف غالبيػػػػػة الطمبػػػػػة يمتمكػػػػػكف ح              كشػػػػػفت الدراسػػػػػة  .  11
                                  %( مػػف بػػيف شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي،     86.5       بنسػػبة )          الفػػيس بػػكؾ       عمػػى         كبػػاألخص

             مباشػر، كسػرعة          عمػى نحػك                                                       كيعزل ذلؾ الى أىميتو في عمميػة االتصػاؿ كالتفاعػؿ التػي تػتـ 
         المتطكرة                                                                             الرد كاالستجابة لمرسائؿ، ككجكده بأكثر مف لغة، باإلضافة الى التقنيات الحديثة ك 

      (، مػف 39.6%                    تبلىػا اليكتيػكب بنسػبة)   ،     كافػة          أنكاعيا ب                                التي يمتاز بيا مف تحميؿ الممفات 
           (،لينكػػػد إف 3.2%           (،المػػػدكنات)20.2%      بنسػػػبة)       تػػػكيتر   ، (26.7%                  ثػػػـ جكجػػػؿ بمػػػس بنسػػػبة)

                                                 ( مف المبحكثيف يمتمككف شػبكات كتطبيقػات أخػرم فميكػر  %17.8         (،كما أف) %2.9      بنسبة)
                 كسكال بي ماسنجر.

                              المكضػػكعات التػػي يتابعيػػا الطمبػػة                       المرتبػػة األكلػػى مػػف بػػيف                 لمكضػػكعات الصػػحية ا       احتمػػت    .  12
                         كيعػػػزل ذلػػػؾ لطبيعػػػة كخصػػػائص      ،   %(  7.  60      بنسػػػبة)                  التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي       شػػػبكات    عمػػػى 

      تمييػػػػا                                                                          ىػػػػذه المرحمػػػػة العمريػػػػة التػػػػي تعتبػػػػر اىتماميػػػػا بمظيرىػػػػا العػػػػاـ فػػػػي قمػػػػة أكلكياتيػػػػا،  
  ،   %(  55 )       يقػػارب    مػػا                       التعميميػػة بػػنفس الدرجػػة                                         المكضػػكعات الدينيػػة كالشػػبابية كاالجتماعيػػة ك 

        عمػػػى نسػػػب                                                                    كمػػػف ثػػػـ المكضػػػكعات السياسػػػية كالمػػػرأة كالتسػػػكيقية كالرياضػػػية كاالقتصػػػادية
  .  %(  16           التي بمغت )                        ، كأقميا مكضكعات الطفؿ  %(  23  %ك    41.3                متتابعة ما بيف )

  ؿ                                                                أف غالبية الطمبػة يتفػاعمكف مػع زمبلئيػـ فػي المدرسػة عبػر شػبكات التكاصػ             بينت الدراسة   .  13
  .  %(    84.5            جاءت بنسبة )  ك           االجتماعي

                       مكضػػكعات الحيػػاة اليكميػػػة             يتفػػاعمكف مػػع            المبحػػكثيف       %( مػػف    74.3 )   أف              كشػػفت الدراسػػة     .  14
                                     مػا يؤكػػد أىميػة شػبكات التكاصػؿ االجتمػػاعي      كىػذا    ،                    المكاضػيع التػػي تجػذبيـ       تعػد مػف    ىػي   ك 

       كمػػػػف ثػػػػـ     %(    59.1 )       بنسػػػػبة                       تمييػػػػا مكضػػػػكعات الدراسػػػػة  ،                          فػػػػي بنػػػػاء العبلقػػػػات االجتماعيػػػػة
  .  %(   8.7       بنسبة )        ن         كأخيران السياسية    %(  14       بنسبة )          كالثقافية     %(  20      بنسبة)         جتماعية  اال
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    عمػى     ثر  ؤ                                                   أكثر مف ثمثي المبحػكثيف أف شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي تػ      %( أم     69.8 )    يقر   .  15
                        ( يػػػرل بأنيػػػا ال تػػػؤثر عمػػػى30.2%     كأف )  ،                               سػػػمبي عمػػػى مسػػػتكل تحصػػػيميـ الدراسػػػي     نحػػػك

                  مستكاىـ التحصيمي.

                                      أكثػػػػػر مػػػػػف نصػػػػػؼ الطمبػػػػػة اعتبػػػػػركا التكاصػػػػػؿ مػػػػػع       %( أم   3.  56 )   أف               أشػػػػػارت الدراسػػػػػة     .  16
           كىكمػا يتفػؽ                                                                 األصدقاء كالمعارؼ ىك الدافع االكؿ الستخداـ شبكات التكاصؿ االجتمػاعي، 

                                                        "التي تكصمت الػى أف الػدافع األكؿ مػف اسػتخداـ شػبكات التكاصػؿ             مريم نومار          مع دراسة "
                         ؿ عمى المعمكمات كالمعارؼ            يميو الحصك                                       جتماعي ىك التكاصؿ مع كاألصدقاء كالزمبلء   اال

                  ، يميػػػو بنػػػاء عبلقػػػات   %(    43.1       بنسػػػبة )                    كقضػػػاء أكقػػػات الفػػػراغ     %(،    45.7       بنسػػػبة )        العامػػػة
  .  %(    32.6       بنسبة )                          ، كآخرىا الدافع التعميمي  %(    37.8       بنسبة )               كصداقات جديدة

                                                     أف اكثػػػػػر القضػػػػػايا التػػػػػي يطرحيػػػػػا الطمبػػػػػة عمػػػػػى شػػػػػبكات التكاصػػػػػؿ                  كشػػػػػفت الدراسػػػػػة الػػػػػى   .  17
   ،  %(    45.2 )     بنسػػػػػبة               تمييػػػػػا الدينيػػػػػة     ،  %(  56 )       بنسػػػػػبة           الترفيييػػػػػة                    االجتمػػػػػاعي ىػػػػػي القضػػػػػايا 

      بنسػػػػػػػبة         ن         كأخيػػػػػػػران التربكيػػػػػػػة   ،  %(    27.3 )      بنسػػػػػػبة           فالسياسػػػػػػػية     ،   %(  44 )     بنسػػػػػػػبة            فاالجتماعيػػػػػػة
   %( 5 . 8       بنسبة )            كاالقتصادية     %(،    19.9 )

                                                      أف اكثػػػػػر األسػػػػػاليب التػػػػػي يسػػػػػتخدميا الطمبػػػػػة فػػػػػي شػػػػػبكات التكاصػػػػػؿ               أكضػػػػػحت الدراسػػػػػة     .  18
  ،   %(    48.1       بنسػبة )               يمييػا الدردشػة     %(،    58.7      بنسػبة)       ميقػات                          االجتمػاعي ىػي النقاشػات كالتع

            الفيػػػػػػػػػػػديكىات     ن أخيػػػػػػػػػػػران   ك      %(،    24.3       بنسػػػػػػػػػػػبة )          كالرسػػػػػػػػػػػائؿ    (،    39.9      بنسػػػػػػػػػػػبة)          ثػػػػػػػػػػػـ الصػػػػػػػػػػػكر
  .  %(    21.4      بنسبة)

                                التكاصػؿ االجتمػاعي عمػى معظػـ القػيـ        شبكات                     شباعات مف استخدامات إل              أف درجة تحقؽ ا    .  19
    %(    48.3           بػكزف نسػبي )             ثقافية كانت                                                   السياسية كاالجتماعية كالدينية كالتي تعبر عف القيـ ال

                                                              ، مػػػا يؤكػػد النتيجػػػة السػػابقة مػػػف اسػػتخداـ المبحػػػكثيف لشػػبكات التكاصػػػؿ      ضػػعيفة        ىػػي نسػػػبة 
                                                                          االجتمػػػاعي مػػػف أجػػػؿ التسػػػمية كالترفيػػػػو بالدرجػػػة األكلػػػى ، كتعزيػػػز العبلقػػػات االجتماعيػػػػة 

                               كالتكاصؿ مع األصدقاء كالمعارؼ. 

                                       تكاصػؿ االجتمػاعي عمػى القػيـ الثقافيػة كانػت                                    شباعات المتحققة مف استخداـ مكاقع ال  اإل   أف   .  20
    .    سمبي                                ف لـ تكف في بعض القيـ ذات مردكد        ضعيفة إ
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          عنػػد مسػػتكل                                        ية عمػػى عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة احصػػائية         صػػحة الفرضػػ         الدراسػػة     أكػػدت   .  21
                                        الثانكيػػػػػة العامػػػػػة لحسػػػػػاب عمػػػػػى شػػػػػبكات التكاصػػػػػؿ       طمبػػػػػة          بػػػػػيف امػػػػػتبلؾ    (    0.05        الداللػػػػػة )

                           ماعي، كمكاف السكف كالتخصص.                          االجتماعي ككؿ مف النكع االجت

شباعات المتحققة لمذككر مف استخداـ شبكات التكاصؿ إلأف اإلى أشارت الدراسة  .22
كيعزل ذلؾ إلى أف استخداـ  ،االجتماعي لمحفاظ عمى القيـ الثقافية ككؿ أعمى مف اإلناث

مف استخداـ اإلناث كما أف امتبلؾ      ن قميبل  التكاصؿ االجتماعي اعمى شبكات الذككر ل
 الذككر لحساب عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي أكثر مف امتبلؾ اإلناث.

شباعات إلا بيف متكسطات درجة        ن                  ؾ فركقا  ذات داللة احصائية ىناكشفت الدراسة  .23
ال تتأثر  تماعي لمحفاظ عمى القيـ الثقافيةالمتحققة مف استخداـ شبكات التكاصؿ االج

   بالتخصص الدراسي كتتأثر بمكاف السكف.

حصائية بيف متكسطات درجة الثقة بمعمكمات إ     ن          فركقا  ذات داللة أف ىناؾ ت الدراسة كشف  .24
المتحققة لمحفاظ عمى القيـ  اإلشباعاتشبكات التكاصؿ االجتماعي بالنسبة لدرجة 

 ية كالدينية كالقيـ الثقافية ككؿ.السياسية كاالجتماع
 

     ً                 ثانيًا: توصيات الدراسة
في التكعية كالتنبيو عمى مستكل األىؿ كاألبناء كية كالتربيجب إشراؾ المؤسسة الدينية  .8

كتدعيـ طرؽ االستخداـ  لخطكرة شبكات التكاصؿ االجتماعي عمى القيـ الثقافية لؤلبناء،
ألف الغالبية كؾ ب الفيسكعمى رأسيا  يجابي لشبكات التكاصؿ االجتماعيإلاآلمف كا

 العظمى يمتمككف حسابات فيو.

التكاصؿ االجتماعي التي شبكات يـ كاالطبلع عمى كافة مراقبة األىؿ ألبنائضركرة  .7
معظـ المبحكثيف يفضمكف  أف ال سيما.يستخدمكنيا كالمكاضيع التي يضطمعكف عمييا

 .استخداـ الفيسبكؾ في المنزؿ بالدرجة األكلى

ضركرة العمؿ عمى تقميؿ األثر السمبي الناتج عف زيادة استخداـ شبكات التكاصؿ   .3
مف تأثيرىا عمى تحصيميـ الدراسي مف خبلؿ استغبلؿ أكقات االفراغ االجتماعي، لمحد 

 تنفيذ الندكات التدريبة  ككرشات عمؿ في المؤسسات التعميمية عمى مدار العاـ.ك 

يجب إعطاء مساحة مف حرية الرأم كالتعبير عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي لمحد مف  .0
 .األسماء المستعارة
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ي تعزيز القيـ فشبكات التكاصؿ االجتماعي كتكظيفيا مكانات إفادة مف تضركرة االس .3
 .الثقافية 

المكضكعات التي تطرحيا شبكات التكاصؿ تكجب عمينا ضركرة بف درجة الثقة العالية إ ..
إعادة النظر في القيـ الدينية كاالجتماعية كالسياسية أم القيـ الثقافية ككؿ المطركحة في 

حمي الطمبة مف سمبيات شبكات التكاصؿ ي عمى نحكالمناىج التعميمية كتعزيزىا 
 االجتماعي.

 قافية لدل األبناء.ضركرة إشراؾ مؤسسات المجتمع المدني في عممية تعزيز القيـ الث .9

 يغذم القيـ الثقافية بشكؿ عاـ. عمى نحكزيادة فاعمية البرامج التربكية البلمنيجية  .3

يز القيـ الثقافية لدل المجتمع في تعز  كافة إشراؾ المؤسسات اإلعبلمية بأنكاعيا كأشكاليا .7
مردكد سمبي كضعيؼ في ف كاف ليا إ، خاص عمى نحكعاـ كالطمبة كاألبناء عمى نحك 

 .تعزيز القيـ الثقافية

ضركرة تشكيؿ جسـ حككمي خاص لمراقبة اإلعبلـ الجديد أك اإلعبلـ المجتمعي أك  .83
في ظؿ االحتبلؿ  شبكات التكاصؿ االجتماعي لما بو مف خطكرة عمى الكضع الفمسطيني

 القائـ.

ضركرة القياـ بدراسات مشابية ليذه الدراسة ،عمى شرائح المجتمع المختمفة كبياف اآلثار  .88
 يجابية المترتبة مف استخدامات شبكات التكاصؿ االجتماعي كماىيالسمبية كاإل

 .يجابياتلتبلفي السمبيات كتعظيـ اإلشباعات المتحققة التخاذ االجراءات المناسبة  اإل
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 المصادر والمراجع

   ً                  أواًل: المراجع العربية

 دار المريخ لمنشر. :الرياض)د. ط(.  .في فمسفة التربية (.ـ.873) .أحمد، لطفي بركات

استخدـ الشباب المصرم لمكاقع شبكات التكاصؿ  بيفالعبلقة  ـ(.7388) .عمر أسعد،
رسالة دكتكراه ) "دراسة عمى مكقعي اليكتيكب كالفيسبكؾ"لمجتمعية: ا كقيميـاالجتماعي 
 .القاىرة، القاىرة جامعة، كمية اإلعبلـ (.غير منشكرة

صناعة تكنكلكجيات المعمكمات كاإلتصاالت كعبلقتيا بتنمية  (.ـ7333) .بختي، إبراىيـ
متميز لممنظمات المؤتمر العممي الدكلي حكؿ األداء ال كرقة مقدمة الى .كتطكير األداء
 .: جامعة كرقمةالجزائركالحككمات، 

 .مكتبة لبناف :بيركت. 8ط .معجـ مصطمحات العمـك االجتماعية ـ(.8737) .بدكم، أحمد

 83تاريخ االطبلع: .ما ىك تكيتر ؟! ككيؼ تستفيد منو؟. (أغسطس 8، 7337). بشير، محمد
 .)http://basheer.me/?p=117(,مدكنة الكاتب. لمكقع:ـ، ا.738فبراير 

المدكنات اإللكتركنية في الجزائر دراسة في االستخدامات  (.ـ7337) .سييمة بضياؼ،
  ، الجزائر.جامعة الحاج لخضر باتنة (.رسالة ماجستير غير منشكرة ) كاالشباعات

شر األساسي بالقيـ االجتماعية مدل التزاـ طمبة الصؼ العا (.ـ7339) .البطكش، عبدالقادر
رسالة ماجستير غير ) اإلسبلمية مف كجية نظرىـ كعبلقة ذلؾ ببعض المتغيرات

 . ، األردفجامعة مؤتة (.منشكرة

دار الماجد : راـ اهلل )د.ط(. .اإلعبلـ الثقافي في اإلذاعة كالتمفزيكف(. ـ.733) .ايو، عبداهللت
 .لمطباعة كالنشر

 .ندكة كحدة الثقافة العربية كصمكدىا بكجو التحديات(. ـ8779) .خركفعابد كآ الجابرم، محمد
 مركز دراسات الكحدة العربية. :بيركت )د.ط(.

 المسيرة لمنشر دار: عماف .8ط  .سيككلكجية التنشئة االجتماعية (.ـ8773) .جادك، صالحأبك 
 كالتكزيع. 

http://basheer.me/?p=117
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الكحدة األكلى  الثقافة اإلسبلميةاضرات في مادة مح .(ـ7383) الجامعة اإلسبلمية االلكتركنية
 )http://demo1.nusrv.com(ـ، المكقع: .738مارس  73: تاريخ االطبلع .الثقافة

العميا القيـ االجتماعية المتضمنة في كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة  (.ـ8773) .جبر، عصاـ
رسالة ماجستير غير ) مف التعميـ األساسي مف الصؼ الخامس كحتى العاشر في األردف

 .، األردفعة األردنيةمالجا (.منشكرة

تحميؿ القيـ المتضمنة في كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة الدنيا (. ـ8773) .الجرادم، ناجي
الجامعة  (.غير منشكرة رسالة ماجستير) مف التعميـ األساسي في الجميكرية اليمنية

 ردف.، األاألردنية

 مكتبة الفبلح لمنشر كالتكزيع. :األردف .8ط .الفيسبكؾ كالشباب العربي(. ـ7387) .جرار، ليمى

يناير(. المعمكماتية الشبكات االجتماعية عمى  33ـ،  السبت 7383. )جريدة الرياض السعكدية
 .87(، ص83873اإلنترنت. العدد)

أثر استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي عمي تشكيؿ النسؽ  (.ـ7383) .تالجماؿ، رباب رأف
جامعة  (.غير منشكرة هسالة دكتكرار )" دراسة ميدانية"القيمي األخبلقي لمشباب السعكدم: 

 .، السعكديةالممؾ عبد العزيز

دكافع استخداـ الشباب الفمسطيني لشبكات التكاصؿ االجتماعي مف  ـ(.7383) .جمعة، أمجد
 كرقة مقدمة الى .الكاقع كاآلماؿ :ية نظر طمبة الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة"كج

 الجامعة اإلسبلمية. :غزة ،المؤتمر الدكلي األكؿ لعمادة شئكف الطمبة

 عالـ الكتب. :القاىرة .8ط .القيـ كمناىج التاريخ اإلسبلمي" ـ(..877) .الجمؿ، عمي احمد

دار زىرة  :عماف .8ط .نظيمي، سمكؾ األفراد كالمنظماتالسمكؾ الت (.ـ8779.)حريـ، حسيف
 لمنشر كالتكزيع.

الصراع القيمي لدل الشباب كمكاجيتو مف منظكر (. ـ8733) .حسف، السيد الشحات أحمد
 دار الفكر العربي. :القاىرة .8. طالتربية اإلسبلمية

 دار الفكر العربي.:  القاىرة .8ط .الكظيفة اإلخبارية لكسائؿ اإلعبلـ ـ(.8778.)حسف، حمدم

http://demo1.nusrv.com/CS221_SEU_Sample/IC_W1_L1/L1.html
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القيـ السمككية لدل طمبة المرحمتيف المتكسطة كالثانكية في دكؿ  (.ـ7338.)حسيف، حمكد عطا
 مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج.: الرياض .)د.ط( .الخميج العربية

 عالـ الكتب.: القاىرة .3ط .األسس كالمبادئ :بحكث اإلعبلــ(. 8777) .محمد حسيف، سمير

مكتبة الحرية  :القاىرة .8ط .نظريات في فمسفة القيـ(. ـ8778) .نازم إسماعيؿحسيف، 
 الحديثة.

. )د.ط( أكراؽ عمؿ لمساؽ الصحافة االستقصائية (.ـ7380) .حشيش، حسف، كآخركفأبك 
 فمسطيف: الجامعة اإلسبلمية بغزة. 

ركة الشباب دكر شبكات التكاصؿ االجتماعي في تنمية مشا ـ(.7383) .حمد يكنسأحمكدة، 
معيد البحكث  (.رسالة ماجستير غير منشكرة) الفمسطيني في القضايا المجتمعية

 .القاىرة ،كالدراسات العربية

اعتماد طمبة الجامعات الفمسطينية عمى شبكات التكاصؿ  (.ـ7383) .خاطر، ترنيـ زىدم
ير رسالة ماجستير غ) ـ7380االجتماعي أثناء العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 

 .غزة ،الجامعة اإلسبلمية(. منشكرة

يناير كتأثيرىا عمى منظكمة القيـ االجتماعية لدل  73ثكرة  (.ـ7383.)ىاني خريص،أبك 
، (.رسالة ماجستير غير منشكرة ) الشباب الجامعي  .مصر جامعة الفيـك

مف شبكة التكاصؿ االجتماعي كآثارىا عمى األـ(. 7380) .أحمد، خطكة، السيد، كالبازأبك 
المجمة العربية لضماف جكدة التعميـ الفكرم لدل طمبة التعميـ الجامعي بمممكة البحريف، 

 .773-839 (،83) 9 الجامعي

دكر شبكات التكاصؿ االجتماعي في ـ(. 7383) .زىير ،الدبيسي، عبد الكريـ ، كالطاىات
 03  كاالجتماعيةمجمة العمكـ اإلنسانية  تشكيؿ الرأم العاـ لدل طمبة الجامعات األردنية،

(8،) ..-38. 

 .. القاىرة: دار الحديث3ط مختار الصحاح.ـ(. .873، محمد بف أبي بكر. )مالراز 

 مجمة التربيةاستخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي في العالـ العربي،  ـ(.7333) .راضي، زاىر
 .37-73 (،83)ع، جامعة عماف األىميةب
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ع التكاصؿ االجتماعي في التغيير، مدخؿ نظرم، دكر مكاق ـ(.7387) .الراكم، بشرل جميؿ
 .73-3 ،(83)ع ،مجمة جامعة بغداد

العبلقة بيف استخداـ الشباب المصرم لمكاقع التكاصؿ  ـ(.7380.)محمد رفاعي، أحمد
جامعة عيف (. رسالة دكتكراه غير منشكرة) االجتماعي كاكتسابيـ بعض القيـ السياسية

 .القاىرة ،شمس

 مكتبة اإلسكندرية.: اإلسكندرية .0ط .خدمات االنترنت(. ـ7338) .رياف، أحمد

 .مركز الكتاب لمنشر :القاىرة (.8.)طالقيـ في العممية التربكية(. ـ.877. )زاىر، ضياء

اآلثار االجتماعية كالثقافية  ـ(.7380) .ضيؼ اهلل عكدة، الزبكف، محمد سميـ، كأبك صعيميؾ
المجمة األردنية في سف المراىقة في األردف،  لشبكات التكاصؿ االجتماعي عمى األطفاؿ

 .738-773(، 7) 9بالجامعة األردنية  لمعمـك االجتماعية

 (.د.ط) .نظرية الشبكات االجتماعية مف األيدكلكجيا إلى المثكدكلكجيا (.ـ7387) .زكي، كليد
 .المركز العربي ألبحاث الفضاء االلكتركني  :القاىرة

دكر مكاقع التكاصؿ االجتماعي في حؿ المشكبلت التي  ـ(.7383) .الزىراني، محسف بف جابر
جامعة أـ (. رسالة دكتكراه غير منشكرة) تكاجو طبلب التربية العممية كاتجاىاتيـ نحكىا

 ، السعكدية.القرل

دكر المكاقع االجتماعية التفاعمية في تكجيو الرأم العاـ الفمسطيني (. ـ7387.)زيد، طاىرأبك 
جامعة  .(رسالة ماجستير غير منشكرة) ركة السياسية "دراسة ميدانيةكأثرىا عمى المشا

 غزة. ،راألزى

فبراير  83تاريخ االطبلع د. ماىية اإلعبلـ الجدي (.أكتكبر 0ـ، 7383) .ساؽ اهلل، ميا
)saqallah.blogspot.com/2013/10/bloghttp://maha-ـ، المكقع.738

,) post_3286.html 

تكنكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ  (.نكفمبر 83 – 87ـ، 7333) .عباس ،بف سعيد، محمد، كلحمر
 الممتقى الدكلي الثالث حكؿ تسيير المؤسسات،كرقة مقدمة إلى ، كالتنمية االقتصادية

  .جامعة محمد خيضر بسكرة الجزائر:

http://mahasaqallah.blogspot.com/2013/10/blog-post_3286.html
http://mahasaqallah.blogspot.com/2013/10/blog-post_3286.html
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دكر شبكات التكاصؿ االجتماعي في تكعية الشباب   (.ـ7380) .أحمدسكيؾ، ىشاـ 
 غزة. ،الجامعة اإلسبلمية (.رسالة ماجستير غير منشكرة) الفمسطيني بالقضايا الكطنية

(.التكنكلكجيا كتغيير القيـ الثقافية كاالقتصادية لممكارد البشرية في .733سعيدة، إعراب .)
ماجستير غير منشكرة(.جامعة منتكرم قسطنطينة،  المؤسسة الخاصة الجزائرية )رسالة

 الجزائر.

دار  :الدكحة .تنمية القيـ الخاصة بمادة التربية اإلسبلمية (.ـ8737) .السكيدم، كضحو
 الثقافة.

البناء القيمي كعبلقتو بالتنشئة االجتماعية كالدافعية لئلنجاز  (.ـ7333) .السيد، إبراىيـ السيد
مى عينة مف الطبلب اإلندكنيسييف كالماليزييف الدارسيف دراسة ميدانية مقارنة ع"

 .، مصرجامعة الزقازيؽ (.دكتكراه غير منشكرة رسالة ) "بالجامعات المصرية

استخداـ مكاقع الشبكات االجتماعية  ـ(.7383) .رعي حناف كامؿمشتمة، ممدكح السيد، ك 
دراسة ميدانية  :7380ة بالمشاركة السياسية في االنتخابات الرئاسية المصري اكعبلقتي

 ..7-8، (88)ع، ، دكرية إعبلـ الشرؽ األكسطعمى عينة مف الشباب الجامعي المصرم

دكر اإلعبلـ التفاعمي في تشكيؿ الثقافة السياسية لدل الشباب (. ـ7387) .الشرافي، رامي
رسالة ماجستير غير ) الفمسطيني "دراسة ميدانية عمى طمبة الجامعات في قطاع غزة

  .غزة ،جامعة األزىر (.رةمنشك 

أثر استخداـ شبكات التكاصؿ االلكتركنية عمى  ـ(.7387) .الشيرم، حناف بنت شعشكع
جامعة (. رسالة ماجستير غير منشكرة) "                       ن الفيس بكؾ كتكيتر نمكذجا  "العبلقات االجتماعية 

 .، السعكديةالممؾ عبد العزيز

 .7 مجمة جامعة دمشؽ .لمعمكماتاإلعبلـ الجديد في عصر ا (.ـ7383) .شيخاني، سميرة
(8،)033-033. 

: دراسة في مداخمو النظرية كخصائصو االعبلـ الجديد .(ـ7388). عباس مصطفى ،صادؽ
 البكابة العربية لعمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ.القاىرة:  .8ط .العامة
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 دار: عماف .8ط.اإلعبلـ الجديد المفاىيـ كالكسائؿ كالتطبيقات (.ـ7333) .صادؽ، عباس
 .الشركؽ

محاضرات في التنمية  القيـ الثقافية كالتنمية البشرية،(. ديسمبر 83ـ، 7337) الصديؽ، حسيف
 )http://asseddik.com(ـ، المكقع: .738فبراير  73: تاريخ االطبلع .البشرية

 .، محاضرات في التنمية البشريةالقيـ الثقافية كالتنمية البشرية (.ـ7337) .الصديؽ، حسيف
 : جامعة حمب.سكريا)د.ط(. 

التكاصؿ االجتماعي تحكي  مكاقعسبتمبر(.  0ـ، الجمعة 7383. )صحيفة الكسط البحرينية
 .7(، ص0903. العدد)     ن                           كاقعا  مف اإلبداع كاالستغبلؿ كاالنزالؽ

ينية لشبكات استخدامات القائـ باالتصاؿ في الصحافة الفمسط (.ـ7383) .الصفدم، فبلح
الجامعة  .(رسالة ماجستير غير منشكرة) التكاصؿ االجتماعي كاإلشباعات المتحققة

 غزة. ،اإلسبلمية

استخدامات طمبة الجامعات الفمسطينية لشبكات التكاصؿ  (.ـ7380) .صبلح، صبلحأبك 
 الجامعة(. رسالة ماجستير غير منشكرة) االجتماعي كاإلشباعات المتحققة دراسة ميدانية

 غزة. ،اإلسبلمية

رسالة ماجستير ) كاقع القيـ لدل المراىقيف في المؤسسة التربكية  (.ـ7337.)صككك، سياـ
 .، الجزائرجامعة منتكرم(. غير منشكرة

 دار النيضة العربية. :القاىرة .8ط .بحكث اإلعبلـ (.ـ7338) .طايع، سامي

ي كالثقافي كدكرىما في التنمية التككيف االجتماع (.ـ.733) .الفبلحي حسفك الطائي، إيماف، 
 .33-03، (88)، عجامعة بغدادب مجمة البحكث التربكية كالنفسية ،المستدامة

دار النيضة  :القاىرة .8ط .نظريات االتصاؿ ـ(..733) .الطرابشي، ميرفت، عبد العزيز السيد
 العربية.

دار الفكر  :صرم .8ط .القيـ التربكية في القصص القرآني (.ـ.877.)طيطاكم، سيد أحمد
 العربي.

http://asseddik.com/
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 الى مقدمة. كرقة القيـ كطرؽ تعمميا كتعميميا (.ـ8777.) عطيو، العمرمك  العاجز، فؤاد،
 جامعة اليرمكؾ. األردف، مؤتمر "القيـ كالتربية في عالـ متغير،

 د.ط. .دراسة في االستخدامات كاإلشباعات الصحفيةاإلعبلنات ـ(. 7330. )مرزكؽ  العادلي،
 ار الفجر.د: القاىرة 

 :القاىرة .8ط .كسائؿ االتصاؿ الحديثة مف الجريدة إلى الفيس بكؾ (.ـ7383) .عامر، فتحي
 دار العربي لمنشر كالتكزيع.

 .8ط .الحاسبات االلكتركنية كتكنكلكجيا االتصاؿ (.ـ8779) .تيمكر الحسيب، محمد عبد
 دار الشركؽ. :القاىرة

دار عالـ  :القاىرة .3ط .بلـ كاتجاىات التأثيرنظريات اإلع ـ(.7333) .عبد الحميد، محمد
 .الكتب

 .تطكر األداء كالكظيفةك اإلعبلـ الجديد  (.ـ7388) .صفد، الرازؽ، انتصار، كالسامكؾ عبد
 الدار الجامعية لمطباعة كالنشر كالترجمة.: بغداد .8ط

               عي عمى الس م ـ اآلثار السمبية لمكاقع التكاصؿ االجتما (ـ.7383) .عبد العزيز، كرسي نايؼ بف
 .، السعكديةجامعة الممؾ عبد العزيز (.رسالة ماجستير غير منشكرة)  القيمي لمشباب

دار الشركؽ  :جدة .8ط .تحميؿ المحتكل في بحكث اإلعبلـ (.ـ7383) .عبدالحميد، محمد
 .لمنشر كالتكزيع

األسس  -عاـتصميـ كتنفيذ استطبلعات كبحكث الرأم ال ـ(.7337) .عبيد، عاطؼ عدلي العبد
 دار الفكر العربي. :القاىرة .8ط .النظرية كالنماذج التطبيقية

دكر مكاقع التكاصؿ االجتماعي في تحفيز المكاطنيف " .(ـ7387) .العبلكنة، حاتـ سميـ
"، دراسة ميدانية عمى النقابييف في أربد :األردنييف عمى المشاركة في الحراؾ الجماىيرم

   .جامعة فيبلدلفيا، السابع عشر بعنكاف "ثقافة التغيير"، عمافكرقة مقدمة لممؤتمر العممي 

استخداـ القنكات التمفزيكنية اإلخبارية لتفاعمية شبكات التكاصؿ  (.ـ7387) .عمارم، فاطمة
 ، الجزائر.جامعة الجزائر (.رسالة ماجستير غير منشكر) االجتماعي: حالة الفيس بكؾ
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جامعة : بنغازم)د.ط(.  .                       يكمو كا جراءاتو كمناىجوالبحث العممي مف ـ(.8770) .عمر، أحمد
 قار يكنس.

جمعية : الرياض .8ط .المفاىيـ كالتطبيقات 763الكيب ـ(. 7337) .العمراف، حمد إبراىيـ
 المكتبات كالمعمكمات السعكدية.

درجة ممارسة القيـ لدل طمبة الجامعات األردنية مف كجية نظر  (.ـ7383) .العمرم، أسماء
 .8373-83.7 ،(3)07 ،مجمة العمكـ التربكية بجامعة عماف األىمية .سيـبة أنفالطم
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 االستبيان: (1ممحق )

 أخي الطالب / ة 

 تحية طيبة كبعد،،،

 

 تتشرف الباحثة بهن تضع بين أيديكم استبانة بعنوان: 

ـ الثقافية المحافظة عمى القياستخدامات طمبة الثانكية العامة لشبكات التكاصؿ االجتماعي في )
 كاالشباعات المتحققة(

كذلؾ لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في الصحافة كاإلعبلـ، مع العمـ بأف ىذه 
 االستمارة ستخضع لسرية التامة كلف تكظؼ خارج حدكد البحث العممي.

 

 كتقبمكا فائؽ االحتراـ كالتقدير ،،،

 

 الباحثة 

 عايدة أبو زايد  
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 ول: البيانات الساسيةالجزء ال 
 

 أنثى   ذكر    :النوع االجتماعي

 شرعي   أدبي   عممي    :التخصص

    تجارم   ميني 

 الكسطى    غزة   الشماؿ   :مكان السكن

    خانيكنس   رفح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 م الثقافيةالجزء الثاني: أبعاد استخدامات شبكات التواصل االجتماعي والقي
 البعد الول: استخدامات شبكات التواصل االجتماعي

                                      لديك حساب عمى شبكات التواصل االجتماعي؟    ىل - 1
  نعـ   ال 

                                                          " أجب عف السؤاؿ الثػاني كسػمـ االسػتمارة( أمػا إذا كانػت إجابتػؾ  ال    بػ "                 )إذا كانت اإلجابة 
                          "بنعـ" فانتقؿ إلى الثالث.

 

                                          ات التواصـل االجتمـاعي؟ "يمكـن اختيـار أكثـر مـن                                  ما أسباب عـدم وجـود حسـاب لـك عمـى شـبك - 2
       إجابة"
                       ال تتكفر لدم خدمة االنترنت                                               ألنيا تشغمني عف دراستي                      
  ليس لدم الميارات الكافية الستخداـ ىذه الشبكات                                                    غير آمنة االستخداـ كال تراعي خصكصية                                  
  ن                 لست مقتنعان بجدكاىا كأىميتيا                                                      قيكد مف األىؿ عمى استخداـ ىذه الشبكات                                     

                                 ................................                          ..........................                                  أخرل، يرجى ذكرىا: ................
 

  ؟        االجتماعي    صل                     استخدامك لشبكات التوا     عدل م    ما - 3
      ن    يكميان       أكثر مف مرة في األسبكع                         مرة كؿ أسبكعيف                      أقؿ مف ذلؾ           
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                                                       ما عدد الساعات التي تقضييا عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي؟ - 4
  أقؿ مف ساعة               مف ساعة إلى أقؿ مف ثبلث ساعات                             

 

   ساعات    6                 ساعات إلى أقؿ مف    3   مف           ساعات فأكثر   6   مف            
 
 

  ؟                                                         ما الوقات المفضمة لديك عند الستخدام شبكات التواصل االجتماعي - 5
  في الصباح             في كقت الظييرة                  في المساء          

 

 الفترة المتأخرة مف الميؿ  ال يكجد كقت محدد                
 

 
                               )بإمكانك اختيار أكثر من إجابة(   ؟                                      أماكن استخدامك لشبكات التواصل االجتماعي    ما - 6

  المنزؿ         المدرسة           مقاىي االنترنت              
    

  الكافيتريات كالمطاعـ                       يرجى ذكرىا.......    أخرل ،                   ......       
 

                                                             دمة فـي الـدخول لشـبكات التواصـل االجتمـاعي؟ "يمكنـك اختيـار أكثـر مـن               الوسائل المسـتخ   ما    - 7
       إجابة"
 
  البلب تكب           كمبيكتر مكتبي                اإليباد أك التابميت                                          الياتؼ المحمكؿ                 

 
              عام يكون عبر:      بشكل                        لشبكات التواصل االجتماعي           استخدامك - 8

  اسـ مستعار                                اسمؾ الحقيقي             
   

  كات اسـ مستعار كبعضيا اسـ حقيقي        بعض الشب                                   .. أخرل، يرجى ذكرىا                   .........          
           " من فضمك( 9 "             إلى سؤال رقم        انتقل   "         اسم حقيقي "            كانت اإلجابة      إذا )        

 

   ؟                       شبكات التواصل االجتماعي     عمى           السم مستعار    ك           سبب استخدام    ما - 9
 ضايا المطركحة                                                          المستعار يعطيني حرية في التعبير عف آرائي ككجية نظرم في الق       ظيكرم              
 ن ان       جتماعي ا   ن ان       تجاكز    د                   باليكية الحقيقية يع        الفتاة      ظيكر  
 بشخصيات معينة سكاء تاريخية أك معاصرة كحب الظيكر بأسمائيا        التأثر                                                         
 ثقتي بقدرتي عمى الكتابة بشكؿ قكم     عدـ                                 
 المختمفة          مشاركاتي                            االجتماعي كالنقد البلذع أثناء         التيكـ      أخشى         
 ا:.......    ذكرى      يرجى   ،    أخرل         ............            ....     
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  ؟                                                ىل ثمة قيود عمى استخدامك لشبكات التواصل االجتماعي  -    10
  نعـ   ال 

  (       من فضمك   "  11 "                إلى السؤال رقم       انتقل   " ال "              كانت اإلجابة بـ     إذا )        
 

                               "بإمكانك اختيار أكثر من إجابة"  :       القيود   ه              ما ىي نوعية ىذ  -  11
  قيكد عائمية              قيكد مادية             جتمعية      قيكد م       

   

  قيكد دينية             قيكد ذاتية             ........... أخرل، يرجى ذكرىا                             
 

  ؟                                    تحصل عمييا من شبكات التواصل االجتماعي   ي                          ما مدى ثقتك بالمعمومات الت  -  12
                      ن        عالية جدان                       عالية                                    متكسطة                           منخفضة                 
             ن منخفضة جدان           
 

                                                               ات التواصل االجتماعي التي تستخدميا ؟ )ممكن اختيار أكثر من بديل(          ما أىم شبك  -  13
 

 الفيس بكؾ  تكيتر  اليكتيكب 
  جكجؿ بمس  لينكد إف  المدكنات 
 أخرل حدد...................... : 

 

حدد أىم الموضوعات التي تتابعيا في شبكات التواصل االجتماعي)يمكن اختيار أكثر من  -14
 إجابة(. 

 السياسية  الدينية  الرياضية 
 االجتماعية  االقتصادية  التعميمية 
 التسكيقية  التكنكلكجية  الصحية 
 الشبابية  شؤكف المرأة  الطفؿ 
 : ......................أخرل حدد 

 

 ىل تتفاعل مع زمالئك بالمدرسة وتتواصل معيم عبر شبكات التواصل االجتماعي؟ -15
                   نعـ                   ن             أحيانا         ال  

(، أما إذا كانت )ال( فانتقؿ 15                                 ن                     إذا كانت إجابتؾ )بنعـ( أك )أحيانا ( أجب عف السؤاؿ رقـ )
 (.16لمسؤاؿ رقـ )
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 ما الموضوعات التي تتحدث مع زمالئك حوليا من خالل شبكات التواصل االجتماعي؟  -16
   الدراسة  يةالحياة اليكم  مكاضيع ثقافية  
              مكاضيع سياسية         مكاضيع اجتماعية   :أخرل/ أذكرىا

................  

ىل أثر استخدامك لشبكات التواصل االجتماعي عمى مستوى تحصيمك الدراسي بشكل  -17
 سمبي؟ 

  نعـ   ال 
  

 ما ىي دوافع استخدامك لشبكات التواصل االجتماعي؟ -18
 فع تعميمية لمدراسة   دكا                   
 الحصكؿ عمى المعمكمات كالمعارؼ العامة                                     
 بناء عبلقات جديدة كصداقات                         
 تكاصؿ مع األصدقاء كالمعارؼ                          
 قضاء كقت الفراغ                
 ذكرىا:.......      يرجى   ،    أخرل             ............            ....     
 
 
 ؟أىم القضايا الثقافية التي تطرحيا شبكات التواصل االجتماعيما  -19
 ماعيةقضايا اجت  قضايا سياسية  قضايا دينية 
  قضايا تربكية  قضايا اقتصادية  قضايا ترفييية 
 أخرل حدد...................... : 

 
 الساليب التي يستخدميا طمبة الثانوية العامة في شبكات التواصل االجتماعي؟ما  -20

 الصكر  النقاشات كالتعميقات  الفيديكىات 
 رأماستطبلعات ال  ركابط المكاقع  الرسائؿ 
 الكتابة عمى الحائط  الدردشة  محادثات الصكت كالصكرة 
 : ......................أخرل حدد 
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 البعد الثاني: االشباعات المتحققة من استخدامات شبكات التواصل االجتماعي عمى القيم السياسية
 

موافق  الموضوع م
عارض م معارض محايد موافق    ً جدا  

    ً جدا  
      السياسية  كتكجياتيـ أفكارىـ يستغميا الطمبة في نشر  .1
       سياسيةقضية مع  دعكة لمتضامفيكظفيا الطمبة في ال  .2
      الحزبية الفعمي لمتعددية  ىالمعنيمارس الطمبة مف خبلليا   .3
نياء  .4       االنقساـ                                           يدعك الطمبة عبرىا لتحقيؽ المصالحة كا 
      فضح ممارسات االحتبلؿ كانتياكاتو بة ليستغميا الطم  .5
      في غزة كالضفة سياسات الحككميةالطمبة عبرىا ال نتقدي  .6
في تفعيؿ قضايا الصراع الفمسطيني  الطمبة ارؾيش  .7

 ..الخ عبرىااإلسرائيمي كالقدس كالبلجئيف  كاألسرل
     

انتخابات رئاسية  إلجراء الطمبة مف خبلليا دعكي  .8
 .كمحميةكتشريعية 

     

زادت شبكات التكاصؿ مف متابعة الطمبة لمقضايا الكطنية   .9
 كالعربية

     

      عززت مشاركة الطمبة في تنمية الكطف كتطكيره  .10
يعبر الطمبة مف خبلليا عف رأييـ بحرية في المكاقؼ   .11

 السياسية المختمفة
     

      يعزز الطمبة عبرىا مفاىيـ الكحدة الكطنية  .12
      احتراـ الطمبة لمفصائؿ كالتنظيمات الفمسطينية عززت  .13
      يعتز الطمبة بالمقاكمة الفمسطينية كيدعمكىا عبر الشبكة  .14
يحمؿ الطمبة مسئكلية الحصار كما نتج عنو لممقاكمة   .15

 الفمسطينية
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القيم  البعد الثالث: االشباعات المتحققة من استخدامات شبكات التواصل االجتماعي عمى
 االجتماعية

 

موافق  الموضوع م
معارض  معارض محايد موافق    ً جدا  

    ً جدا  
      عززت شبكات التكاصؿ تكاضع الطمبة مع اآلخريف   .1
عززت شبكات التكاصؿ استماع الطمبة إلى حديث اآلخريف   .2

 بأدب كبتركيز
     

أسيمت شبكات التكاصؿ االجتماعي في قكؿ الطمبة الحؽ   .3
 جةميما كانت النتي

     

شجعت شبكات التكاصؿ مشاركة الطمبة الناس أفراحيـ   .4
 كأحزانيـ

     

ترسخ لدل الطمبة تقديـ العكف كالمساعدة لآلخريف عند   .5
 الحاجة

     

تنمي شبكات التكاصؿ إيماف الطمبة بالمساكاة بيف الذكر   .6
 كاألنثى في التعامؿ داخؿ األسرة

     

كء الظف بيـ في شبكات يتجنب الطمبة تجريح اآلخريف كس  .7
 التكاصؿ االجتماعي

     

      يقمد الطمبة الثقافات الغربية عبر الشبكات  .8
تعيؽ شبكات التكاصؿ الطمبة مف المحافظة عمى التقاليد   .9

 كالعادات الفمسطينية 
     

      تقمؿ مف الدؼء كالترابط االجتماعي كاألسرم  .10
األرحاـ بشكؿ شبكات التكاصؿ االجتماعي تعيؽ زيارة   .11

 دكرم مستمر
     

يفضؿ الطمبة تككيف صداقات عمى شبكات التكاصؿ أفضؿ   .12
 مف الصداقات المجتمعية 

     

شبكات التكاصؿ االجتماعي تجعؿ الطمبة يكاجيكف   .13
                 ن               مشكبلت الحياة بدال  مف اليركب منيا

     

تسيـ شبكات التكاصؿ االجتماعي في زيادة مستكل اإلبداع   .14
 ادلدل األفر 
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 البعد الرابع: االشباعات المتحققة من استخدامات شبكات التواصل االجتماعي عمى القيم الدينية
 

موافق  الموضوع م
معارض  معارض محايد موافق    ً جدا  

    ً جدا  
تؤثر شبكات التكاصؿ االجتماعي عمى محافظة الطمبة عمى   .1

 أداء الصمكات الخمس في مكاعيدىا
     

سكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ( في تعامميـ يقتدم الطمبة بر   .2
 مع اآلخريف عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي 

     

ٌ               زادت شبكات التكاصؿ االجتماعي برم  بكالدم كحرصي   .3                               
 عمى رضاىما

     

ال يحرص الطمبة عمى األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر في   .4
                             ن                  شبكات التكاصؿ االجتماعي حفاظا  عمى خصكصية اآلخريف

     

      يرفض الطمبة الصداقة مع الجنس اآلخر في شبكات التكاصؿ  .5
عززت شبكات التكاصؿ االجتماعي لدل الطمبة االختبلط   .6

                          ن          بيف الجنسيف كال يجدكف حرجا  في االختبلط
     

يحافظ الطمبة في شبكات التكاصؿ االجتماعي عمى حقكؽ   .7
 اآلخريف كمعتقداتيـ الدينية

     

التكاصؿ االجتماعي مشاعر المحبة كاألخكة  تعزز شبكات  .8
 لدل الطمبة

     

ال يستغؿ الطمبة شبكات التكاصؿ االجتماعي لمتعريؼ بالقيـ   .9
 اإلسبلمية كالديف اإلسبلمي

     

ال يتجنب الطمبة تبادؿ مقاطع الفيديك كالصكر التي تتنافى   .10
 مع الديف اإلسبلمي عبر شبكات التكاصؿ االجتماعي

     

زت شبكات التكاصؿ االجتماعي قبكؿ الطمبة األفكار عز   .11
 الغربية حكؿ تحرر المرأة في لبسيا كالحريات الممنكحة ليا

     

تعزز شبكات التكاصؿ االجتماعي لدل الطمبة عدـ انتياؾ   .12
 الخصكصية 

     

تحث مكاقع التكاصؿ االجتماعي الطمبة االبتعاد عف النفاؽ   .13
 خاصكالكذب في التعامؿ مع األش

     

تسيـ شبكات التكاصؿ االجتماعي في تركيج الطمبة   .14
 لمشائعات كالتشيير باآلخريف.

     

يستغؿ الطمبة شبكات التكاصؿ االجتماعي بأسماء كىمية   .15
 لكسب صداقات مف الجنس اآلخر
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لقيم ما أىم المقترحات من وجية نظرك التي تقدميا لشبكات التواصل االجتماعي لممحافظة عمى ا

 الثقافية؟
................................................................................................... 
................................................................................................... 

................................................................................................... 
................................................................................................... 
................................................................................................... 

 انتيت السئمة،،،
 

 الباحثة
 


