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 ِمذِح:

ٟ٘ اٌشغً اٌشاغً ٚاٌمؼ١ح اٌّشوض٠ح ٌٍؼشب ٚاٌّغ١ٍّٓ ِا صاٌد اٌمؼ١ح اٌفٍغط١ٕ١ح 

ٌٗ اٌشؼة اٌفٍغط١ٕٟ، ٚاٌعًٙ اٌىث١ش تٙزٖ اٌمؼ١ح ػٍٝ فٟ ظً اٌظٍُ اٌٛاػػ اٌزٞ ٠رؼشع 

 ؼشت١ح ٚاألظٕث١ح ػٍٝ ٚظٗ اٌخظٛص.ِغرٜٛ اٌشؼٛب اٌ

ذؤوذ وً اٌذساعاخ أْ ِغرخذِٟ اإلٔرشٔد فٟ فٍغط١ٓ فٟ ذضا٠ذ ِغرّش ؼ١س ٚ

أطثؽد أػذاد ِغرخذِٟ االذظاالخ ٚاإلٔرشٔد فٟ فٍغط١ٓ وث١شج الع١ّا فٟ لطاع غضج 

ِىا١ٔاخ ٚاٌؽظاس، ٚاإلؼظائ١اخ ذمٛي أْ غضج ذغرخذَ اإلٔرشٔد أوصش ِٓ تاٌشغُ ِٓ لٍح اإل

َ ألوصش ِٓ 0282اٌؼفح اٌغشت١ح، وّا ٚطً ػذد ِغرخذِٟ اإلٔرشٔد فٟ فٍغط١ٓ فٟ ػاَ 

ٔٙا٠ح أٌف ِشرشن ؼرٝ  ١ٍِ280ْٛ ِغرخذَ، فٟ ؼ١ٓ تٍغ ػذد ِشرشوٟ اٌف١غثٛن أوصش ِٓ 

 .(0280َِؼا: ) 0288َ ػاَ

ػذد اٌشثىاخ االظرّاػ١ح ػٍٝ شثىح اإلٔرشٔد ذضا٠ذ تشىً وث١ش  ِٚٓ اٌّؼشٚف أْ

تغثة ١ِّضاذٙا اٌٙائٍح ِصً إذاؼرٙا اٌفشطح ٌألشخاص ٌثٕاء خالي اٌغٕٛاخ اٌم١ٍٍح اٌّاػ١ح 

 ,TARASZOW, ARISTODEMOU, SHITTAاٌرٛاطً ِغ ا٢خش٠ٓ )اٌثشٚفا٠ً  اٌخاص تُٙ، ٚ

LAOURIS, and ARSOY, 2010, p. 82.) 

١ٍِْٛ ِغرخذَ  0272ػذد ِغرخذِٟ اٌف١غثٛن فٟ اٌٛؽٓ اٌؼشتٟ ٚطً إٌٝ  وّا أْ

َ تؽغة ذمش٠ش أطذسذٗ و١ٍح دتٟ ٌإلداسج اٌؽى١ِٛح، ٚذش١ش إؼظائ١اخ 0282فٟ د٠غّثش 

ِغرخذَ فٟ  2417122ِغرخذِٟ اٌف١غثٛن فٟ فٍغط١ٓ إٌٝ أْ ػذدُ٘ ٚطً إٌٝ ؼٛاٌٟ 

0288.َ 

رخذاِاخ اٌشثاب اٌفٍغط١ٕٟ ِٓ ؽٍثح اعٚذرؽذد ِشىٍح اٌذساعح فٟ اٌرؼشف ػٍٝ 

اٌعاِؼاخ فٟ لطاع غضج ٌشثىاخ اٌرٛاطً االظرّاػٟ فٟ اٌرٛػ١ح ٚاٌرؼش٠ف تاٌمؼ١ح 

اٌفٍغط١ٕ١ح ِٚؼأاج اٌشؼة اٌفٍغط١ٕٟ اٌّغرّشج ِٕز ػمٛد ؽ٠ٍٛح، ؼ١س أطثؽد شثىاخ 
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١طشج اٌرٛاطً االظرّاػٟ ِٓ أُ٘ ٚعائً اإلػالَ اٌعذ٠ذ اٌرٟ ذخرشق اٌؽذٚد ٚذرعاٚص ع

 .ٔظشائُٙ دْٚ ل١ٛدإٌٝ اٌٛطٛي ٌألفشاد اإلػالَ اٌرم١ٍذٞ ػٍٝ ذذفك اٌّؼٍِٛاخ ٚذر١ػ 

٠ٚؼددذ ؽددالب اٌعاِؼدداخ ٘ددُ اٌف ددح األوصددش ذدد ش١شاد فددٟ ِعدداي اعددرخذاَ شددثىاخ اٌرٛاطددً 

د ٌٙددزٖ اٌشددثىاخ ٔرددائط ذمش٠ددش و١ٍددح دتددٟ  ، ؼ١ددس ذشدد١شاالظرّدداػٟ، ٚ٘ددُ اٌف ددح األوصددش اعددرخذاِا

 % ِٓ ِغدرخذِٟ "ف١غدثٛن" فدٟ اٌثٍدذاْ اٌؼشت١دح23إٌٝ أْ اٌشثاب ٠ّصٍْٛ ٌإلداسج اٌؽى١ِٛح 

 .َ(0288)اٌؼشت١ح ٔد، 

د أْ  13ٚ 81ٚأوذ اعرطالع سأٞ ٌٍشثاب اٌفٍغط١ٕٟ فٟ لطاع غضج فٟ عٓ  ػاِا

د ؼغاتُِٕٙ ٠ّرٍىْٛ % 1870 (، وّا أْ 82َ، 0288)ِشوض ش ْٛ اٌّشأج،  ػٍٝ اٌف١غثٛن ا

اٌرؼاًِ ِغ ٘زٖ اٌٛعائً اإلػال١ِح اٌعذ٠ذج ٚاٌرٟ ذّصً فشطح  ٚاألوصش لذسج ػٍٝ اٌشثاب ُ٘

٘ائٍح ٌٍرؼش٠ف تاٌمؼ١ح اٌفٍغط١ٕ١ح اٌؼادٌح ٚؼشذ اٌر ١٠ذ ٌٙا ٌٚؼذاٌرٙا ِٓ أظً ذؽم١ك أ٘ذاف 

 اٌشؼة اٌفٍغط١ٕٟ فٟ ١ًٔ ؼش٠رٗ ٚاعرمالٌٗ.

ٚذٕرّٟ ٘زٖ اٌذساعح إٌٝ اٌثؽٛز اٌٛطف١ح ٚذغرخذَ ِٕٙط اٌّغػ اإلػالِٟ، ِٚٓ 

اعرّاسج ِماتٍح  122خالٌٗ أعٍٛب ِغػ اٌعّٙٛس ػثش اعرّاسج االعرمظاء، ؼ١س ٠رُ ذٛص٠غ 

 تغ١طح ِٓ ؽٍثح اٌعاِؼاخ اٌفٍغط١ٕ١ح فٟ لطاع غضج. ػٍٝ ػ١ٕح ػشٛائ١ح

، ِٓ خالي تشٔاِط اٌرؽ١ًٍ اإلؼظائٟ تّؼاٌعح اٌث١أاخ اٌرٟ ذُ ظّؼٙا لاَ اٌثاؼس

SPSS ،ٌٝساخ، ٚإٌغة اٌرىشا :اٌّخرٍفح ِصًائ١ح اٌّؼاِالخ اإلؼظ ٚرٌه ٌٍٛطٛي إ

ِرغ١ش٠ٓ، ٌم١اط شذج ٚاذعاٖ اٌؼاللح ت١ٓ  ت١شعِْٛؼاًِ اسذثاؽ اٌّ ٠ٛح، ٚاٌّرٛعطاخ، ٚ

ِؼاًِ ٚ T. Testِؼاًِ ٌم١اط شذج اٌفشٚق ت١ٓ ِعّٛػر١ٓ أٚ أوصش اعرخذِد اٌذساعح ٚ

 .One-Way ANOVAذؽ١ًٍ اٌرثا٠ٓ 

، ذؽرٛٞ اٌّمذِح ػٍٝ اإلظشاءاخ ح ِثاؼسشالشٚذٕمغُ ٘زٖ اٌذساعح إٌٝ ِمذِح ٚ

ؽٍثح اٌعاِؼاخ اٌفٍغط١ٕ١ح ٌشثىاخ  اخاعرخذاِإٌّٙع١ح ٌٍذساعح، أِا اٌّثؽس األٚي تؼٕٛاْ 

٠ؽرٛٞ ػٍٝ اخرثاس  ، ٚاٌّثؽس اٌصأٟتاٌمؼ١ح اٌفٍغط١ٕ١ح اٌرٛػ١حاٌرٛاطً االظرّاػٟ فٟ 



 د. طلعت عيسى                                                          التوعية بالقضية الفلسطينيةفي طالب الجامعات الفلسطينية لشبكات التواصل االجتماعي  اتاستخدام
 

 

  

 "اإلعالم الجديد .. التحديات النظرية والتطبيقية" يـــة لإلعالم واالتصالالمنتدى السادس للجمعية السعود
 م0280 ديسمبر 2-0الموافق  هـ8212 محرم 81-02

 

 

 

ا١ٌّذا١ٔح  ٕالشح ٔرائط اٌذساعحِ ػٍٝاٌّثؽس اٌصاٌس ٠ؽرٛٞ فشٚع اٌذساعح ا١ٌّذا١ٔح، ف١ّا 

 ، ١ٍ٠ٙا ِشاظغ اٌذساعح.ٚذٛط١اذٙا

 

 ِشىٍح اٌذساعح:

اعدرخذاَ ؽٍثدح اٌعاِؼداخ اٌفٍغدط١ٕ١ح ٌشدثىاخ ذرؽذد ِشىٍح اٌذساعح فدٟ اٌرؼدشف ػٍدٝ 

ِددذٜ ٔعدداؼُٙ فددٟ اعددرغالي ٘ددزٖ ، ٚتاٌمؼدد١ح اٌفٍغددط١ٕ١ح اٌرٛػ١ددحاٌرٛاطددً االظرّدداػٟ فددٟ 

 .ٌّؼٍِٛاخ اٌغ١ٍّح ؼٛي اٌمؼ١ح اٌفٍغط١ٕ١حاٌشثىاخ فٟ إ٠ظاي اٌؽمائك ٚا

 

 أ٘ذاف اٌذساعح ٚذغاؤالذٙا: 

اعددرخذاَ ؽٍثددح اٌعاِؼدداخ اٌفٍغددط١ٕ١ح ٌشددثىاخ  ِددذٜ٘ددذفد ٘ددزٖ اٌذساعددح إٌددٝ ل١دداط 

 ٚأ٘دُ ٘دزٖ اٌشدثىاخ اٌردٟ اعدرخذِٛ٘ا،، تاٌمؼد١ح اٌفٍغدط١ٕ١ح اٌرٛػ١دحاٌرٛاطً االظرّاػٟ فٟ 

ٟ إ٠ظدداي اٌؽمددائك ٚاٌّؼٍِٛدداخ اٌغدد١ٍّح ؼددٛي ِددذٜ ٔعدداؼُٙ فددٟ اعددرغالي ٘ددزٖ اٌشددثىاخ فددٚ

ً اٌرددٟ و، تاإلػددافح ٌٍرؼددشف ػٍددٝ اٌّشدداإٌددٝ اٌعّٙددٛس اٌؼشتددٟ ٚاألظٕثددٟ اٌمؼدد١ح اٌفٍغددط١ٕ١ح

 ٌخذِدح لؼد١حٚو١ف١ح ذط٠ٛش دٚس ٘زٖ اٌٛعائً ٚاعرغالٌٙا ٚاظٙرُٙ فٟ اعرخذاَ ٘زٖ اٌشثىاخ، 

 .اٌؼادٌح اٌشؼة اٌفٍغط١ٕٟ

ِعّٛػدح ِدٓ اٌرغداؤالخ اٌردٟ ذؽمدك اإلظاتدح ػٕٙدا ٚلذ ذّد ط١اغح ٘زٖ األ٘ذاف فدٟ 

 أ٘ذاف اٌذساعح:

أُ٘ شثىاخ اٌرٛاطدً االظرّداػٟ اٌردٟ ٠غدرخذِٙا ؽدالب اٌعاِؼداخ اٌفٍغدط١ٕ١ح فدٟ ِا  .8

 ؟اٌرٛػ١ح ٚاٌرؼش٠ف تاٌمؼ١ح اٌفٍغط١ٕ١ح

اٌرٛػ١دح ؽدالب اٌعاِؼداخ اٌفٍغدط١ٕ١ح شدثىاخ اٌرٛاطدً االظرّداػٟ فدٟ غدرخذَ ٠و١ف  .0

 ؟حتاٌمؼ١ح اٌفٍغط١ٕ١

شدثىاخ اٌرٛاطدً االظرّداػٟ اعدرخذاَ فدٟ  ؽالب اٌعاِؼداخ اٌفٍغدط١ٕ١ح ٔعاغِا ِذٜ  .1

 ؟تاٌمؼ١ح اٌفٍغط١ٕ١حاٌرٛػ١ح فٟ 
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خدالي اعدرخذاَ ؽدالب اٌعاِؼداخ اٌفٍغدط١ٕ١ح ِا أُ٘ اٌّشاوً ٚاٌّؼٛلاخ اٌرٟ ٚاظٙدد  .2

 ؟تاٌمؼ١ح اٌفٍغط١ٕ١حاٌرٛػ١ح فٟ شثىاخ اٌرٛاطً االظرّاػٟ 

شددثىاخ اٌرٛاطددً  اعددرخذاٌُِٙرطدد٠ٛش  اٌعاِؼدداخ اٌفٍغددط١ٕ١حؽددالب ِددا أ٘ددُ الرشاؼدداخ  .3

 ؟تّخرٍف ظٛأة اٌمؼ١ح اٌفٍغط١ٕ١حاٌرٛػ١ح فٟ االظرّاػٟ 

 

 : فشٚع اٌذساعح

 ٚػغ اٌثاؼس ِعّٛػح ِٓ اٌفشٚع اٌرٟ ذؽاٚي اٌذساعح اخرثاس٘ا، ٟٚ٘:

شدثىاخ اعدرخذاَ ؽٍثدح اٌعاِؼداخ اٌفٍغدط١ٕ١ح ٌذٛظذ فشٚق راخ دالٌح إؼظائ١ح فٟ ِغرٜٛ  -8

ًٍ ِٓ اٌزوٛس ٚاإلٔاز. تاٌمؼ١ح اٌفٍغط١ٕ١ح اٌرٛػ١حاٌرٛاطً االظرّاػٟ فٟ   ت١ٓ و

إٌعدداغ فددٟ اٌرٛػ١ددح تاٌمؼدد١ح اٌفٍغددط١ٕ١ح ِددٓ ذٛظددذ فددشٚق راخ دالٌددح إؼظددائ١ح فددٟ ِؼددذي  -0

 .خالي شثىاخ اٌرٛاطً االظرّاػٟ ت١ٓ ؽالب اٌعاِؼاخ اٌفٍغط١ٕ١ح اٌصالشح

اعدرخذاَ ؽدالب اٌعاِؼداخ اٌفٍغدط١ٕ١ح ٌشدثىاخ اٌرٛاطدً ذي ذٛظذ ػاللح اسذثاؽ١ح ت١ٓ ِؼد -1

 .اٌمؼ١حص٠ادج اٌٛػٟ تٙزٖ ٔعاؼُٙ فٟ ِؼذي ٚ، تاٌمؼ١ح اٌفٍغط١ٕ١ح فٟ اٌرٛػ١ح االظرّاػٟ

 

 ٔٛع اٌذساعح:

ذٕرّٟ ٘زٖ اٌذساعح إٌٝ اٌثؽٛز اٌٛطف١ح اٌردٟ ذٙدرُ تذساعدح ٚالدغ األؼدذاز ٚاٌظدٛا٘ش 

ا، تغشع اٌٛطٛي إٌدٝ اعدرٕراظاخ ِف١دذج، إِدا ٌرظدؽ١ػ ٚاٌّٛالف ٚا٢ساء ٚذؽ١ٍٍٙا ٚذفغ١ش٘

، ٚال ذمددف اٌذساعدداخ (39َ، 8992)ػّددش،  ٘ددزا اٌٛالددغ أٚ ذؽذ٠صددٗ أٚ اعددرىّاٌٗ أٚ ذطدد٠ٛشٖ

اٌٛطددف١ح ػٕددذ ؼددذٚد اٌٛطددف ٚاٌرشددخ١ض تددً ذرعدداٚص رٌدده إٌددٝ ٚطددف اٌؼاللدداخ اٌغددثث١ح 

 (831َ، 0222)ػثذ اٌؽ١ّذ،  ألغشاع اورشاف اٌؽمائك اٌّشذثطح تٙا ٚذؼ١ّّٙا

 

 ِٕٙط اٌذساعح:
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اػرّددذ اٌثاؼددس فددٟ دساعددرٗ ػٍددٝ ِددٕٙط اٌّغددػ اإلػالِددٟ اٌددزٞ ٠ٕرّددٟ إٌددٝ اٌثؽددٛز 

د ٠غدداػذ ػٍدٝ ٚطددف اٌظددا٘شج ِددٓ خددالي ظّددغ اٌّؼٍِٛدداخ  د ِٕظّددا اٌٛطدف١ح ٠ٚؼددذ ظٙددذاد ػ١ٍّددا

 ٚاٌّالؼظاخ ػٕٙا.

إؽدداس ِددٕٙط اٌّغددػ اإلػالِددٟ أعددٍٛب االعرمظدداء ِددٓ خددالي اعددرّاسج ٚاعددرخذَ فددٟ 

د، ١ٌدرّىٓ ِدٓ اٌٛلدٛف ػٍدٝ  82االعرث١اْ اٌردٟ ذدُ إػدذاد٘ا ِدٓ  ؽدالب  اعدرخذاَعدؤاالد ِخرٍفدا

 .اٌعاِؼاخ اٌفٍغط١ٕ١ح ٌشثىاخ اٌرٛاطً االظرّاػٟ فٟ اٌرؼش٠ف تاٌمؼ١ح اٌفٍغط١ٕ١ح

 

 

 أداج اٌذساعح:

أؼدذ األعدا١ٌة اٌّغدرخذِح  ٚ٘دٛاعرخذِد ٘زٖ اٌذساعح أداج ٚاؼذج ٘دٟ أداج االعدرث١اْ: 

د فٟ ظّ غ ت١أاخ أ١ٌٚح ِٓ اٌؼ١ٕح اٌّخراسج ػٓ ؽش٠ك ذٛظ١ٗ ِعّٛػدح ِدٓ األعد ٍح اٌّؼدذج عدٍفا

 ٌٍرؼددشف ػٍددٝ ؼمددائك ِؼ١ٕددح أٚ ٚظٙدداخ ٔظددش اٌّثؽددٛش١ٓ أٚ اٌددذٚافغ ٚاٌؼٛاِددً اٌّددؤششج فدد١ُٙ

، ٚاعرخذَ اٌثاؼس اعرّاسج االعرث١اْ اٌّمٕٓ اٌردٟ ذؽردٛٞ ػٍدٝ أعد ٍح (821، 0224)ؼغ١ٓ، 

 ِغٍمح فمؾ.

 

 غ اٌذساعح ٚاٌؼ١ٕح:ِعرّ

ٚ٘ددٟ اٌعاِؼدداخ فددٟ لطدداع غددضج ؽددالب اٌعاِؼدداخ اٌفٍغددط١ٕ١ح ِعرّددغ اٌذساعددح ٘ددٛ 

 .اٌشئ١غ١ح اٌصالز فٟ لطاع غضج ٟٚ٘ األلظٝ ٚاألص٘ش ٚاإلعال١ِح

٠غددرخذَ تظددفرُٙ ٠ّصٍددْٛ ف ددح اٌشددثاب اٌددز٠ٓ ٚذددُ اخر١دداس ِعرّددغ ؽددالب اٌعاِؼدداخ 

األوصدش لدذسج ػٍدٝ اٌرؼاِدً ِدغ ٘دزٖ اٌٛعدائً ٚ٘دُ اٌف دح  ،ِؼظُّٙ ٚعائً اٌرٛاطً االظرّاػٟ

ٚاٌز٠ٓ ٠ّىٓ أْ ٠غّٙٛا فدٟ اعدرغالي ٘دزٖ اٌٛعدائً فدٟ خذِدح اٌمؼد١ح اٌفٍغدط١ٕ١ح اٌؼادٌدح ِدٓ 

 .خالي ٔشش اٌّؼٍِٛاخ اٌظادلح ػٓ ٘زٖ اٌمؼ١ح تشىً فشدٞ ٚظّاػٟ
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ِدٓ خدالي ػ١ٕدح ؽٍثح اٌعاِؼاخ اٌدصالز  ِٓ 122ٚذُ ذٛص٠غ اعرّاسج االعرمظاء ػٍٝ 

، ٚػددداد ِدددٓ ٘دددزٖ ٠0280َٕدددا٠ش  ٠81ٕدددا٠ش ٚؼردددٝ  80فدددٟ اٌفردددشج ِدددا تددد١ٓ  ائ١ح تغددد١طحػشدددٛ

ٚتدزٌه ذرثمدٝ  ،ٌٛظٛد ذٕالغ فٟ اإلظاتداخ أستؼح ِٕٙاٚذُ اعرثؼاد اعرّاسج  098االعرّاساخ 

 %.9372تٕغثح فمؾ  اعرّاسج 012

 ٚف١ّا ٠ٍٟ أُ٘ خظائض ٚعّاخ اٌّثؽٛش١ٓ فٟ اٌذساعح:

 ذىشٍُ( ًَصم َىع انًث1جذول سقى )

 انًجًىع أَصً ركش

 % ك % ك % ك

140 48.8 147 51.2 287 100 

 

 ٌىانًثذىش انجايعح انرٍ َذسط فُها( ًَصم 2جذول سقى )

 انًجًىع األقصً األصهش اإلعاليُح

 ك % % ك ك ك % ك

120 41.8 105 36.6 62 21.6 287 100 

 

 ( ًَصم انًغرىي انذساعٍ نهًثذىش3ٍُجذول سقى )

 انًجًىع فأعهً انخايظ انشاتع انصانس ٍَانصا األول

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

86 30 66 23 74 25.8 53 18.5 8 2.8 287 100 

 

 ( ًَصم يكاٌ عكٍ انًثذىش4ٍُجذول سقى )

 انًجًىع َىَظ خاٌ انىعطً غضج سفخ انشًانُح

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

43 15 48 16.7 95 33.1 30 10.5 71 24.7 287 100 

 

 ٌىانًثذىش َىع انكهُح انرٍ َذسط فُها( ًَصم 5جذول سقى )

 انًجًىع إَغاَُح عهًُح

 % ك % ك % ك

135 47 152 53 287 100 

 

 ذمغ١ُ اٌذساعح: 



 د. طلعت عيسى                                                          التوعية بالقضية الفلسطينيةفي طالب الجامعات الفلسطينية لشبكات التواصل االجتماعي  اتاستخدام
 

 

  

 "اإلعالم الجديد .. التحديات النظرية والتطبيقية" يـــة لإلعالم واالتصالالمنتدى السادس للجمعية السعود
 م0280 ديسمبر 2-0الموافق  هـ8212 محرم 81-02

 

 

 

ذٕمغُ ٘زٖ اٌذساعح إٌٝ ِمذِح ِٚثؽص١ٓ، ؼ١س ذؼُ اٌّمذِح اإلظشاءاخ إٌّٙع١ح ٌٍذساعح، أِدا 

اٌعاِؼاخ اٌفٍغط١ٕ١ح ٌشثىاخ اٌرٛاطدً االظرّداػٟ ؽالب  اعرخذاَاٌّثؽس األٚي فٙٛ تؼٕٛاْ 

 ٠ٚرطشق إٌٝ ٔرائط اٌذساعح ا١ٌّذا١ٔح ِٕٚالشرٙا. فٟ اٌرٛػ١ح تاٌمؼ١ح اٌفٍغط١ٕ١ح

٠ٚؽرددٛٞ اٌّثؽددس اٌصددأٟ ػٍددٝ خالطددح ٔرددائط اٌذساعددح ا١ٌّذا١ٔددح ٚذٛطدد١اذٙا، ١ٍ٠ٙددا ِشاظددغ 

 اٌذساعح.
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 انًثذس األول:

 نشثكاخ غالب انجايعاخ انفهغطُُُح  اعرخذاو

 انرىاصم االجرًاعٍ فٍ انرىعُح تانقعُح انفهغطُُُح

 

 ؽددالب اٌعاِؼدداخ اٌفٍغددط١ٕ١حعددرخذاَ ال٠رٕدداٚي ٘ددزا اٌّثؽددس ٔرددائط اٌذساعددح ا١ٌّذا١ٔددح 

 .حفٍغط١ٕ١شثىاخ اٌرٛاطً االظرّاػٟ فٟ اٌرٛػ١ح تاٌمؼ١ح اٌٌ

 

 :شثكاخ انرىاصم االجرًاعٍاعرخذاو أوالً: 

 ٌىانًثذىش انرٍ َغرخذيها خ انرىاصم االجرًاعٍأهى شثكا( ًَصم 6جذول سقى )

 انُغثح يٍ عذد انًثذىشٍُ % ك انشثكح                  االعرخذاو

 99.7 49.2 286 اٌف١غثٛن

 35.2 17.4 101 اٌر٠ٛرش

 31.7 15.7 91 عث١ظ ِاٞ

 20.2 10 58 اْ ١ٌٕىذ

 15.7 7.7 45 فا٠ف ٘اٞ

  100 581 انًجًىع

    = ٌ282 

 شددثىاخ اٌرٛاطددًؼددح ت١أدداخ اٌعددذٚي اٌغدداتك ٠رؼددػ أْ اٌف١غددثٛن ودداْ أوصددش ِددٓ ِرات

د تشدىً ػداَ ِدٓ لثدً اٌّثؽدٛش١ٓ ٚرٌده  تٕغدثح ذمردشب ِدٓ اٌؼدذد اإلظّداٌٟ االظرّاػٟ اعرخذاِا

 ّٛالغ.تم١ح اٌشُ  شُ ِاٞ عث١ظ، ٚػٍٝ سأعٙا ذ٠ٛرشتم١ح اٌٛعائً ١ٍ٠ٗ تفاسق وث١ش  ٌٍّثؽٛش١ٓ،

اٌردٟ أشداسخ ٚاألظٕث١دح رائط ػذد وث١ش ِٓ اٌذساعاخ اٌؼشت١دح ٚذرٛافك ٘زٖ إٌر١عح ِغ ٔ

ؼ١دس ذشد١ش ٔردائط اٌرٛاطدً االظرّداػٟ تٕغدثح ٚاػدؽح، إٌٝ ذفٛق اٌف١غثٛن ػٍٝ تم١ح شثىاخ 

اعرخذاَ ػداٌٟ ٌىدً ف داخ اٌّثؽدٛش١ٓ ٌٙدزٖ اٌشدثىح تشدىً إٌٝ  (133، 0288دساعح ١ٕ٘ش٠ش )

 ٠فٛق تم١ح ِٛالغ اٌرٛاطً االظرّاػٟ.

ذشدد١ش اإلؼظددائ١اخ أْ اٌف١غددثٛن ٠ٕرشددش اعددرخذاِٗ تظددٛسج ِرغدداسػح ؼ١ددس ذؤوددذ وّددا 

ؼردٝ  ١ٍِْٛ شخض ٠غرخذِْٛ اٌف١غثٛن فٟ أسظاء اٌؼداٌُ 123إٌٝ أْ أوصش ِٓ  أسلاَ اٌّٛلغ
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إْ اٌف١غثٛن ٠ؽرً ا٢ْ اٌّشودض تً ، َ(Statistics Facebook ،0280) 0288َٔٙا٠ح ػاَ 

د فددٟ أٔؽدداء اٌّؼّددٛسج تؼددذ ِٛلددغ ظٛظددً ) ، Alexaاٌصددأٟ ػٍددٝ طددؼ١ذ أوصددش اٌّٛالددغ ذؼشػددا

0280َ). 

٠ٚ ذٟ اٌر٠ٛرش تؼذ اٌف١غثٛن تّغافح وث١شج، ؼ١س أْ ٘زا اٌّٛلغ تدذأ ٠ٕرشدش فدٟ إٌّطمدح 

ي اٌٙٛاذددف اٌزو١ددح، عددٌٙٛح اٌٛطددٛي إ١ٌددٗ ٚإسعدداي اٌرؼ١ٍمدداخ ِددٓ خددالاٌؼشت١ددح ٚتاٌددزاخ ٔر١عددح 

١ٍِدْٛ  822ٚ٘زا األِش صاد ِٓ ِراتؼٟ اٌر٠ٛرش فٟ اٌؼاٌُ، ؼ١س ٚطدً ػدذدُ٘ إٌدٝ أوصدش ِدٓ 

 َ(.TecWorld ،0280َ )0288ِغرخذَ ِغ ٔٙا٠ح ػاَ 

 

 :فٍ انرىعُح تانقعُح انفهغطُُُح شثكاخ انرىاصم االجرًاعٍاعرخذاو اً: شاَُ

  فٍ انرىعُح تانقعُح انفهغطُُُح خ انرىاصم االجرًاعٍاعرخذاو انًثذىشٍُ نشثكا( ًَصم 2جذول سقى )

 % ك االعرخذاو

 36.9 106 ٔؼُ

 63.1 181 ال

 100 287 انًجًىع

ذشدد١ش ٘ددزٖ إٌرددائط إٌددٝ أْ ٔغددثح اٌّٙرّدد١ٓ تاعددرخذاَ شددثىاخ اٌرٛاطددً االظرّدداػٟ فددٟ 

ٖ اٌرٛػ١دح % ٠مِٛدْٛ تٙدز1479اٌرٛػ١ح تاٌمؼ١ح اٌفٍغط١ٕ١ح وأد إٌٝ ؼدٍذ ِدا ظ١دذج، ؼ١دس أْ 

د ألغشاع اظرّاػ١ح، ٚستّا وداْ ٘دزا األِدش  أشٕاء اعرخذاُِٙ ٌٙزٖ اٌشثىاخ اٌرٟ ذغرخذَ أعاعا

اٌشددثاب اٌفٍغددط١ٕٟ ٚاٌؼشتددٟ ذٕثددٗ أل١ّ٘ددح ٘ددزٖ اٌٛعددائً فددٟ اٌمؼددا٠ا اٌٛؽ١ٕددح ػائددذاد إٌددٝ أْ 

د تؼذ اٌذٚس اٌىث١ش اٌزٞ أدذٗ فٟ اٌصٛساخ اٌؼشت١دح،  ٟ % ِدٓ اٌّثؽدٛش١ٓ فد2078ٚأودذ خظٛطا

اعرطالع سأٞ اٌشثاب اٌفٍغط١ٕٟ فٟ لطاع غضج أْ ا٘رّداُِٙ صاد تاعدرخذاَ شدثىاخ اٌرٛاطدً 

 االظرّاػٟ تؼذ اٌصٛساخ اٌؼشت١ح.

 

 

 

http://www.facebook.com/press/info.php?statistics
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 ً  :فٍ انرىعُح تانقعُح انفهغطُُُح شثكاخ انرىاصم االجرًاعٍأعثاب عذو اعرخذاو : شانصا

فٍ انرىعُح  انرىاصم االجرًاعٍشثكاخ نتعط انًثذىشٍُ  أعثاب عذو اعرخذاو( ًَصم 8جذول سقى )

  تانقعُح انفهغطُُُح

 انُغثح يٍ % ك االعرخذاو أعثاب عذو

 عذد انًثذىشٍُ

 92.8 42.0 168 فمؾ اظرّاػ١ح ِٛػٛػاخ فٟ أطذلاء ِغ اٌرٛاطً فٟ أعرخذِٙا

 51.9 23.5 94 اٌفٍغط١ٕ١ح تاٌمؼ١ح اٌرٛػ١ح فٟ اعرخذِٙا و١ف أػشف ال

 49.7 22.5 90 اٌفٍغط١ٕ١ح تاٌمؼ١ح اٌرٛػ١ح فٟ اعرخذاِٙا ِٓ فائذج تٛظٛد أػرمذ ال

 26.5 12.0 48 األِش تٙزا ا٘رّاَ ٌذٞ ١ٌظ

  100 400 انًجًىع

  = ٌ181 

٠رؼػ ِٓ اٌعذٚي اٌغاتك أْ ٔغدثح وث١دشج ِدٓ اٌّثؽدٛش١ٓ اٌدز٠ٓ ٌدُ ٠غدثك ٌٙدُ اعدرخذاَ 

أٔٙددُ ٠غددرخذِٛٔٙا فددٟ  شددثىاخ اٌرٛاطددً االظرّدداػٟ فددٟ اٌرٛػ١ددح تاٌمؼدد١ح اٌفٍغددط١ٕ١ح، أوددذٚا

اٌرٛاطً ِغ أطذلاء فٟ ِٛػٛػاخ اظرّاػ١ح فمؾ، ٚستّا واْ رٌه ػائدذاد إٌدٝ ػدذَ إدساوٙدُ 

، ِّٚددا ٠ؤوددذ رٌدده أْ ٔغددثح ذمرددشب ِددٓ إلِىا١ٔددح اعددرغالٌٙا فددٟ خذِددح لؼددا٠ا ٚؽددُٕٙ ٚأِددرُٙ

إٌظدددف أشددداسخ إٌدددٝ أٔٙدددا ال ذؼدددشف و١دددف ذغدددرخذَ ٘دددزٖ اٌشدددثىاخ فدددٟ اٌرٛػ١دددح تاٌمؼددد١ح 

 .١ٕح، ٚلاٌد ٔغثح ِماستح أٔٙا ال ذؼرمذ تٛظٛد فائذج ِٓ اعرخذاِٙااٌفٍغط١

 

 :دسجح اعرخذاو شثكاخ انرىاصم االجرًاعٍ فٍ انرىعُح تانقعُح انفهغطُُُح اً:ساتع

 دسجح اعرخذاو انًثذىشٍُ نشثكاخ انرىاصم االجرًاعٍ فٍ انرىعُح تانقعُح انفهغطُُُحًَصم ( 9جذول سقى )

 انًرىعػ انذغاتٍ ظعُفح جذاً  ظعُفح حيرىعط قىَح قىَح جذاً 

 % ك % ك % ك % ك % ك

13 12.3 41 38.7 39 36.8 9 8.5 4 3.8 3.47 

                 = ٌ106  
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ذشدد١ش ٔرددائط اٌعددذٚي اٌغدداتك إٌددٝ أْ ِرٛعددؾ اعددرخذاَ اٌّثؽددٛش١ٓ ٌشددثىاخ اٌرٛاطددً 

 اذعدداٖ ذ ٠ؤوددذ أْٚ٘ددٛ ِرٛعددؾ ظ١دد 1722االظرّدداػٟ فددٟ اٌرٛػ١ددح تاٌمؼدد١ح اٌفٍغددط١ٕ١ح تٍددغ 

٘دٛ اذعداٖ  اٌرٛػ١دح ِدٓ أظدً خذِدح اٌمؼد١ح اٌفٍغدط١ٕ١ح اٌؼادٌدحِّاسعح أٔشطح  ٔؽٛاٌّثؽٛش١ٓ 

 .واْ ِؼظُ ٘ؤالء ٠غرخذِْٛ ٘زٖ اٌشثىاخ تذسظح ل٠ٛح أٚ ِرٛعطحؼ١س ، ػاٌٟ

 

 

 :شثكاخ انرىاصم االجرًاعٍ انًغرخذيح فٍ انرىعُح تانقعُح انفهغطُُُح اً:خايغ

 أهى شثكاخ انرىاصم االجرًاعٍ انرٍ اعرخذيها انًثذىشىٌ فٍ انرىعُح تانقعُح انفهغطُُُحًصم َ( 10جذول سقى )

 انُغثح يٍ عذد انًثذىشٍُ % ك انشثكح                  

 99.1 75.0 105 اٌف١غثٛن

 23.6 17.9 25 اٌر٠ٛرش

 9.4 7.1 10 ١ٌٕىذ اْ

  100 140 انًجًىع

                                  = ٌ106  

فددٟ اٌرٛػ١ددح تاٌمؼدد١ح ظدداء اٌف١غددثٛن فددٟ ِمذِددح اٌشددثىاخ اٌرددٟ ٠غددرخذِٙا اٌّثؽٛشددْٛ 

ٕىدذ إْ، ف١ّدا ٌدُ ٠غدرخذَ أؼدذ ِدٓ اٌّثؽدٛش١ٓ ١ٌٚشدُ ٚظاء تؼذٖ تفاسق وث١دش اٌرد٠ٛرش  اٌفٍغط١ٕ١ح

تم١ح ِٛالغ اٌرٛاطً االظرّاػٟ، ٚذرٛافك ٘زٖ إٌر١عح ِدغ ٔردائط اعدرخذاَ ٘دزٖ اٌشدثىاخ تشدىً 

 .(4وّا ٔالؼع فٟ ظذٚي سلُ ) ػاَ

 

 :فٍ شثكاخ انرىاصم االجرًاعٍ نهرىعُح تانقعُح انفهغطُُُحانًغرخذيح األعانُة  اً:عادع

 األعانُة انرٍ اعرخذيها انًثذىشىٌ فٍ شثكاخ انرىاصم االجرًاعٍ نهرىعُح تانقعُح انفهغطُُُح ًَصم (11جذول سقى )

 ذد انًثذىشٍُانُغثح يٍ ع % ك               عانُة األ

 95.3 37.5 101 اٌظٛس

 53.8 21.2 57 ٚاٌرؼ١ٍماخ إٌماشاخ

 52.8 20.8 56 اٌف١ذ٠ٛ٘اخ

 37.7 14.9 40 اٌشأٞ اعرطالػاخ

 6.6 2.6 7 اٌّماالخ سٚاتؾ

 4.7 1.9 5 اٌّٛالغ سٚاتؾ

 2.8 1.1 3 أخشٜ 
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أْ اٌظدددٛس وأدددد أوصدددش اٌٛعدددائً اٌردددٟ اعدددرخذِٙا ذشددد١ش ٔردددائط اٌعدددذٚي اٌغددداتك إٌدددٝ 

ٚاٌرٛػ١ددح تاٌمؼدد١ح ؽٛشددْٛ فددٟ اٌرؼث١ددش ػددٓ اٌّؼأدداج اٌرددٟ ٠ؼ١شددٙا اٌشددؼة اٌفٍغددط١ٕٟ، اٌّث

ِٚددٓ اٌّؼددشٚف أْ اٌظددٛسج ٘ددٟ أؼددذ أ٘ددُ األعددا١ٌة فددٟ اٌفٍغددط١ٕ١ح ٚرٌدده تٕغددثح ػا١ٌددح ظددذاد، 

ٟ ؼاٌددح لؼدد١ح ِؼمددذج ٚذؼددأٟ ِددٓ األفىدداس اٌخاؽ ددح ٚاٌذػا٠ددح اٌرؼث١ددش ػددٓ اٌفىددشج ٚتاٌددزاخ فدد

ِؼأدداج اٌشددؼة اٌظدد١ٔٛ١ٙح ٚاٌغشت١ددح اٌّؼددٍٍح، ٚ٘ددٟ ِددٓ أتغددؾ ٚألددٜٛ اٌٛعددائً ٌٍرؼث١ددش ػددٓ 

 اٌفٍغط١ٕٟ ٚذظؽ١ػ األفىاس اٌخاؽ ح ػٕٗ.

، ٚظدداءخ ٚتٕغدثح لش٠ثدح اٌف١دذ٠ٛ٘اخ ،تفداسق وث١دش إٌماشداخ ٚاٌرؼ١ٍمداخاٌظدٛسج ٚ ذدال

ٛ فٟ ِشذثح ِرمذِح ألٔٙا ذغرط١غ ذمذ٠ُ طٛسج ؼ١ح ػٓ لؼدا٠ا اٌشدؼة اٌفٍغدط١ٕٟ ِماؽغ اٌف١ذ٠

تؼدذ ذطدٛس ٚتاٌزاخ ِماسػرٗ ٌالؼرالي ٚاٌّؼأاج ا١ِٛ١ٌح ٌدٗ، ٚلدذ تدشصخ أ١ّ٘دح ِمداؽغ اٌف١دذ٠ٛ 

اعرخذاَ أظٙضج اٌٙٛاذف اٌّؽٌّٛح ػٍٝ ٠ذ اٌّٛاؽ١ٕٓ اٌؼاد١٠ٓ فدٟ اٌرمداؽ ٘دزٖ اٌّمداؽغ ٚاألشدش 

ذشرددٗ اٌّمدداؽغ اٌرددٟ ذددُ ذؽ١ٍّٙددا ػٍددٝ شددثىاخ اٌرٛاطددً االظرّدداػٟ ٚٚعددائً زٞ أؼاٌىث١ددش اٌدد

اعدرؼأح اٌفؼدائ١اخ تٙدزٖ اٌّمداؽغ اإلػالَ اٌعذ٠ذ خدالي اٌصدٛساخ اٌؼشت١دح ٚاٌردٟ ٚطدٍد ٌؽدذ 

 .ٌمطاخ ؼاعّح فٟ ٘زٖ اٌصٛساخاٌّظٛسج اٌرٟ ػثشخ ػٓ 

شدُ أخدشٜ تٕغدثح  ٚسٚاتؾ اٌّٛالغ، اٌّماالخ سٚاتؾظاء تؼذ رٌه اعرطالػاخ اٌشأٞ شُ 

 .اٌظٛخ ِماؽغٚإٌّاعثاخ تغ١طح، ِٚٓ أِصٍح أخشٜ 

 

 :انقعاَا انفهغطُُُح انرٍ اعرخذيد شثكاخ انرىاصم االجرًاعٍ فٍ انرعشَف تها اً:عاتع

 شثكاخ انرىاصم االجرًاعٍ فٍ انرعشَف تها انًثذىشىٌ أهى انقعاَا انفهغطُُُح انرٍ اعرخذوًَصم ( 12جذول سقى )

 انُغثح يٍ عذد انًثذىشٍُ % ك             انقعاَا    

 86.8 35.9 92 غضج ػٍٝ اٌؽظاس

 63.2 26.2 67 ٚاٌمذط األلظٝ

 32.1 13.3 34 اٌؼٛدج ٚؼك اٌالظ ١ٓ

 30.2 12.5 32 ٚاٌّؼرم١ٍٓ األعشٜ

 24.5 10.2 26 االعر١طاْ
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 4.7 2 5 ٚاٌعشؼٝ اٌشٙذاء
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ظاء اٌؽظاس ػٍٝ غضج فٟ ِمذِح اٌمؼا٠ا اٌرٟ ؼاٚي اٌّثؽٛشدْٛ ذٛػ١دح اٌعّٙدٛس تٙدا 

% ِدٓ اٌّثؽدٛش١ٓ، ٚذفٛلدد 14ِٓ خالي شثىاخ اٌرٛاطً االظرّاػٟ، ٚرٌه تٕغثح ذض٠ذ ػٓ 

تٕغدثح ِرماستدح فدٟ رٌده ػٍدٝ لؼد١ح اٌمدذط ٚاأللظدٝ اٌردٟ ظداءخ فدٟ اٌّشذثدح اٌصا١ٔدح، ذال٘دا 

األعشٜ ٚاٌّؼرم١ٍٓ، ٚظاءخ لؼا٠ا االعر١طاْ فٟ ِشذثدح  ٚلؼ١ح اٌالظ ١ٓ ٚؼك اٌؼٛدج١ح لؼ

 .ِر خشج

٠ٚؼرمددذ اٌثاؼددس أٔددٗ ِددٓ اٌطث١ؼددٟ أْ ذرظددذس لؼدد١ح اٌؽظدداس ػٍددٝ غددضج اٌمؼددا٠ا اٌرددٟ 

اٌدزٞ فدٟ غدضج ٚ اٌّثؽٛش١ٓ ِدٓ ظ١دً اٌشدثاب٠ؽاٚي اٌّثؽٛشْٛ ذٛػ١ح اٌعّٙٛس تٙا، ؼ١س أْ 

د  ،اٌؽظاسػأٝ وص١شاد ِٓ ٘زا  ٚاِرذخ آشاسٖ ٌرشدًّ ظ١ّدغ ِٕداؼٟ اٌؽ١داج فدٟ غدضج، خظٛطدا

 ٚألوار٠ة أرٙائٗ.٘زا اٌؽظاس ششػ١ح أْ اإلػالَ اٌغشتٟ ٚاٌظ١ٟٙٛٔ ٠شٚض ٌ

وّا أْ ِعٟء لؼ١ح اٌمذط ٚاأللظٝ فٟ اٌّشذثح اٌصا١ٔح ٠ؼثش ػٓ ذظدذس ٘دزٖ اٌمؼد١ح 

د اٌّشوض٠ح ال٘رّاِاخ اٌّثؽدٛش١ٓ اٌدز٠ٓ ٠دشْٚ أْ اٌمؼد١ح اٌف ٍغدط١ٕ١ح ذدرٍخض ف١ٙدا، خظٛطدا

 فٟ ظً اٌٙعّح اإلعشائ١ٍ١ح اٌششعح اٌرٟ ذغرٙذف ذ٠ٛٙذ اٌمذط ٚ٘ذَ األلظٝ.

د،  إال أْ ذ خش لؼ١ح االعر١طاْ ٚإٌغثح اٌم١ٍٍح اٌردٟ ؼظدٍد ػ١ٍٙدا ٠ثدذٚ أِدشاد ِغدرغشتا

ألْ ٘ددزٖ اٌمؼدد١ح ٘ددٟ لؼدد١ح ِّٙددح ٚاٌىص١ددش ِددٓ اٌعّٙددٛس اٌؼشتددٟ ٚاألظٕثددٟ ال ٠ؼددشف اٌىص١ددش 

ذدؤشش فدٟ ؼ١داج اٌشدؼة اٌفٍغدط١ٕٟ ٚظؼٍردٗ ٠ؼد١ش فدٟ ٙا، ٚال ٠دذسن أتؼاد٘دا اٌخط١دشج اٌردٟ ػٕ

اٌشدثاب اٌفٍغدط١ٕٟ فدٟ لطداع غدضج وأرٛٔاخ ِغٍمح ِٚؽاطشج، ٠ٚفغش اٌثاؼس ٘زا األِش تد ْ 

ال ٠شٜ االعر١طاْ اإلعشائ١ٍٟ ٚال ٠ٍّظ آشاسٖ اٌّذِشج ِٕز االٔغؽاب اإلعشائ١ٍٟ ِدٓ أساػدٟ 

 .اٌّؽرٍح اٌمطاع، ؼ١س ٠رشوض االعر١طاْ ا٢ْ فٟ اٌمذط ٚاٌؼفح اٌغشت١ح

 

 :شثكاخ انرىاصم االجرًاعٍ فٍ انرىعُح تانقعُح انفهغطُُُح أعثاب اعرخذاو اً:شايُ

 نشثكاخ انرىاصم االجرًاعٍ فٍ انرىعُح تانقعُح انفهغطُُُح انًثذىشٍُ أعثاب اعرخذاوًَصم ( 13جذول سقى )
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 انُغثح يٍ عذد انًثذىشٍُ % ك                عثاب األ  

 68.9 37.2 73 اٌؼاٌُ أسظاء فٟ ِخرٍفح أِاوٓ إٌٝ اٌٛطٛي

 58.5 31.6 62 اٌعّٙٛس ِٓ ِّىٓ ػذد أوثش إٌٝ اٌٛطٛي

 47.2 25.5 50 ٚذط٠ٛش٘ا اٌّؼٍِٛاخ ٚص٠ادج اٌّغرّش اٌرؽذ٠س

 8.5 4.6 9 اٌعّٙٛس ٚذٕاشش ٚاٌّىاْ اٌٛلد ػ١ك ػمثاخ ػٍٝ اٌرغٍة

 1.9 1 2 أخشٜ
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٠ؼرمدددذ أغٍدددة اٌّثؽددددٛش١ٓ أْ اٌغدددثة األعاعددددٟ فدددٟ اعددددرخذاُِٙ ٌشدددثىاخ اٌرٛاطددددً 

 أِدداوٓ إٌددٝ اٌٛطددٛي٠شظددغ إٌددٝ أٔٙددا ذردد١ػ ٌٙددُ  ١ددح تاٌمؼدد١ح اٌفٍغددط١ٕ١حاالظرّدداػٟ فددٟ اٌرٛػ

 .اٌعّٙٛس ِٓ ِّىٓ ػذد أوثش إٌٝ اٌٛطٛي، ٚإٌٝ اٌؼاٌُ أسظاء فٟ ِخرٍفح

ٌٙدزٖ اٌشدثىاخ ٚاٌردٟ ظؼٍدد ِدٓ اٌغدًٙ ػٍدٝ األفدشاد اٌٙائٍدح  اإلِىا١ٔداخٚ٘زا ٠ٛػدػ 

ٌرٛاطدً ِدغ أػدذاد وث١دشج ِدٓ ااعرخذاِٙا ٌٍرٛاطدً ِدغ أفدشاد آخدش٠ٓ فدٟ أٔؽداء اٌّؼّدٛسج، ٚ

-ػٍدٝ اٌف١غدثٛن  (وٍٕا خاٌدذ عدؼ١ذ)طفؽح ٠مرشب ػذد ِشرشوٟ فؼٍٝ عث١ً اٌّصاي اٌعّا١٘ش، 

١ٍِٟٛٔ ِشدرشن )وٍٕدا خاٌدذ ِٓ  -٠ٕا٠ش فٟ ِظش 03ٚاٌرٟ ٠ؼرمذ أٔٙا ٟ٘ اٌرٟ دػد إٌٝ شٛسج 

 َ(. 0280عؼ١ذ، 

 

 :تانقعُح انفهغطُُُحشثكاخ انرىاصم االجرًاعٍ فٍ انرىعُح َجاح دسجح  اً:ذاعع

 يٍ خالل شثكاخ انرىاصم االجرًاعٍ انرىعُح تانقعُح انفهغطُُُحفٍ  انًثذىشٍَُجاح ًَصم دسجح ( 14جذول سقى )

 انًرىعػ انذغاتٍ ظعُفح جذاً  ظعُفح يرىعطح قىَح قىَح جذاً 

 % ك % ك % ك % ك % ك

7 6.6 17 16.0 31 29.2 27 25.5 24 22.6 2.58 

              = ٌ106  

ِٓ ِراتؼح ت١أاخ اٌعذٚي اٌغاتك ٔالؼع أْ اٌّثؽٛش١ٓ ٠ؼرمذْٚ أٔدٗ سغدُ ظٙدٛدُ٘ فدٟ 

٘دزٖ ٔعداغ إال أْ  اٌرٛػ١ح تاٌمؼ١ح اٌفٍغط١ٕ١ح، ٚسغُ اإلِىا١ٔاخ اٌىث١شج ٌٍشدثىاخ االظرّاػ١دح

د، ؼ١دس وداْ اٌّرٛعدؾ اٌؽغداتٟ ٌٍٕعداغ ؼغدة اٌّثؽدٛش١ٓ اٌعٙٛد  ، ٚستّدا 0731واْ ِرٛعدطا

ِصددً ٚؽ٠ٍٛددح ِٚؼمدذج إٌددٝ أْ ذغ١١دش طددٛسج ر١ٕ٘دح ػدٓ لؼدد١ح ِشوض٠دح األِددش ػائدذاد وداْ ٘دزٖ 
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اٌمؼدد١ح اٌفٍغددط١ٕ١ح ستّددا ٠ؽردداض إٌددٝ ٚلددد أؽددٛي ٚظٙددذ أوثددش ٚٚعددائً ِرٕٛػددح أوصددش، إال أْ 

فٟ ؼذ راذٗ إٔعاصاد ٌٙؤالء اٌشثاب تإٌظش إٌٝ أْ ٘زا ٘دٛ ظٙدذ  ٠ؼذٚظٛد ٘زا إٌعاغ اٌّرٛعؾ 

 ٚعائً غ١ش ذم١ٍذ٠ح ٠ٚظً ألٔؽاء ِرثاػذج فٟ اٌؼاٌُ. غ١ش ِٕغك ٠ٚغرخذَفشدٞ 

 

 شثكاخ انرىاصم االجرًاعٍ فٍ انرىعُح تانقعُح انفهغطُُُحغثُعح َجاح  اً:عاشش

  يٍ خالل شثكاخ انرىاصم االجرًاعٍ انرىعُح تانقعُح انفهغطُُُحفٍ  انًثذىشٍُغثُعح َجاح ًَصم ( 15جذول سقى )

 انُغثح يٍ عذد انًثذىشٍُ % ك غثُعح انُجاح                

 90.6 44.7 96 اٌفٍغط١ٕ١ح اٌمؼ١ح ؼٛي اٌعّٙٛس ٔظش ٚظٙح ذغ١١ش

 64.2 31.6 68 اٌفٍغط١ٕ١ح ٌٍمؼ١ح اٌر ١٠ذ ص٠ادج

 44.3 21.9 47 اٌفٍغط١ٕ١ح تاٌمؼ١ح اٌرؼش٠ف ٌعٙٛد اٌعّٙٛس أؼّاَ

 3.8 1.9 4 اٌفٍغط١ٕ١ح ٌٍمؼ١ح ِؤ٠ذج فؼا١ٌاخ فٟ اٌعّٙٛس ِشاسوح
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ظٙٛد اٌّثؽٛش١ٓ فٟ اٌرٛػ١ح تاٌمؼد١ح اٌفٍغدط١ٕ١ح ذّصٍد ؽث١ؼح إٌعاغ اٌرٟ ذؽممد ِٓ 

 اٌمؼدد١ح ؼددٛي اٌعّٙددٛس ٔظددش ٚظٙددح ذغ١١ددشِددٓ خددالي شددثىاخ اٌرٛاطددً االظرّدداػٟ فددٟ 

صدً فدٟ اذعا٘داخ ، ٚ٘دٛ ٔعداغ عدٍثٟ، ؼ١دس ذّاٌفٍغدط١ٕ١ح ٌٍمؼد١ح اٌر ١٠دذ ص٠دادج، شُ ٌفٍغط١ٕ١حا

 أؼددّاَذّصددً فددٟ  ل١ٍددًذددال رٌدده ٔعدداغ إ٠عدداتٟ ، اٌعّٙددٛس فمددؾ ِددٓ ذغ١١ددش األفىدداس أٚ اذعا٘ٙددا

، ٚ٘ددزا ٠ؼٕددٟ أْ اٌّشدداسوح فؼا١ٌدداخ فددٟرُٙ ِشدداسو، شددُ حتاٌمؼدد١ اٌرؼش٠ددف ٌعٙددٛد اٌعّٙددٛس

اإل٠عات١ددح ٌٍعّٙددٛس ١ٌغددد عددٍٙح ٚال ٠ّىددٓ ذؽم١مٙددا ِددٓ خددالي شددثىاخ اٌرٛاطددً االظرّدداػٟ 

 ٠عات١ح ِٓ اٌعّٙٛس ٘ٛ ٔعاغ ظ١ذ ٌٍّثؽٛش١ٓ.اإلّشاسوح تؼغ اٌٚإْ واْ ٚظٛد  ٌٛؼذ٘ا،

 

 شثكاخ انرىاصم االجرًاعٍ فٍ انرىعُح تانقعُح انفهغطُُُحيعىقاخ اعرخذاو  :دادٌ عشش

 شثكاخ انرىاصم االجرًاعٍ فٍ انرىعُح تانقعُح انفهغطُُُحن انًثذىشٍُيعىقاخ اعرخذاو ًَصم ( 16جذول سقى )

 انُغثح يٍ عذد انًثذىشٍُ % ك م وانًعىقاخ                انًشاك

 93.4 40.6 99 اٌفشدٞ اٌعٙذ ذٛؼ١ذ ٚػذَ اٌرٕظ١ُ ػؼف

 73.6 32 78 اٌٛعائً ٘زٖ فٟ إٌّشٛسج تاٌّؼٍِٛاخ اٌعّٙٛس شمح ػؼف

 56.6 24.6 60 اٌفٍغط١ٕ١ح اٌمؼ١ح ػٍٝ تاٌرؼشف ا٢خش٠ٓ ا٘رّاَ ػذَ
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 6.6 2.9 7 اٌعّٙٛس إٌٝ ٔغثحد  االظرّاػٟ َاإلػال ٚعائً ِغرخذِٟ لٍح
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وداْ فدٟ ِمذِدح  اٌفدشدٞ اٌعٙدذ ذٛؼ١دذ ٚػدذَ اٌرٕظد٠ُ١شٜ أغٍة اٌّثؽدٛش١ٓ أْ ػدؼف 

اٌّشاوً ٚاٌّؼٛلاخ اٌرٟ ٚاظٙرُٙ خالي اعرخذاُِٙ شثىاخ اٌرٛاطً االظرّداػٟ فدٟ اٌرٛػ١دح 

ج إٌّشدٛس تاٌّؼٍِٛداخ اٌعّٙدٛس شمح ػؼف% 2174٘ا ٚتٕغثح وث١شج ذالتاٌمؼ١ح اٌفٍغط١ٕ١ح، 

ٚ٘ٛ ِا ٠ّىٓ ذفغ١شٖ ت ْ ٚعائً اإلػالَ اٌعذ٠ذج ٌدُ ذؽدض تصمدح اٌعّٙدٛس تؼدذ ، اٌٛعائً ٘زٖ فٟ

ٔر١عددح أٔٙددا ذ خددز ِؼٍِٛاذٙددا ِددٓ اٌعّٙددٛس اٌؼددادٞ ٌٚدد١ظ ِددٓ ِؤعغدداخ إػال١ِددح ذؽظددٝ تصمددح 

، ٚأخ١دشاد لٍدح ِغدرخذِٟ اٌفٍغدط١ٕ١ح اٌمؼد١ح ػٍدٝ شفتداٌرؼ ا٢خدش٠ٓ ا٘رّاَ ػذَشُ ، اٌعّٙٛس

 س.اٌعّٙٛ إٌٝ ٔغثحد  االظرّاػٟ اإلػالَ ٚعائً

 

 شثكاخ انرىاصم االجرًاعٍ فٍ انرىعُح تانقعُح انفهغطُُُح ذطىَش دوس اقرشاداخ :عشش شاٍَ

  ح تانقعُح انفهغطُُُحرطىَش دوس شثكاخ انرىاصم االجرًاعٍ فٍ انرىعُن انًثذىشٍُاقرشاداخ ًَصم ( 12جذول سقى )

 انُغثح يٍ عذد انًثذىشٍُ % ك                 اقرشاداخ انرطىَش

 88.7 40.5 94 ا٢خش٠ٓ اٌشثاب ِغ اٌرٛاطً ٚص٠ادج ٚاٌرٕغ١ك اٌفشدٞ اٌعٙذ ذٛؼ١ذ

 61.3 28 65 اٌشع١ّح اٌعٙاخ ِٓ إعرشاذ١ع١ح خطح إػذاد

 55.7 25.4 59 ٔع١ٍض٠حاإل تاٌٍغح االظرّاػٟ اٌرٛاطً شثىاخ ِٓ االعرفادج

 10.4 4.7 11 اٌٛعائً ٘زٖ ػٍٝ ٌٍشثاب ٚاٌرؼ١ّ١ٍح اٌرذس٠ث١ح اٌذٚساخ ص٠ادج

 2.8 1.3 3 اٌٛؽٓ فٟ اٌّخرٍفح ٚخذِاذٙا اإلٔرشٔد وفاءج سفغ
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ٟ ِمذِدح فد ا٢خدش٠ٓ اٌشدثاب ِدغ اٌرٛاطدً ٚص٠دادج ٚاٌرٕغد١ك اٌفدشدٞ اٌعٙذ ذٛؼ١ذظاء 

اٌّثؽددٛش١ٓ ٌرطدد٠ٛش اٌددذٚس اٌددزٞ ذؤد٠ددٗ شددثىاخ اٌرٛاطددً االظرّدداػٟ فددٟ اٌرٛػ١ددح  الرشاؼدداخ

%، ٚذؤوددذ ٘ددزٖ إٌر١عددح أْ اٌّثؽددٛش١ٓ ٠ؼرمددذْٚ أْ 1172، ٚرٌدده تٕغددثح تاٌمؼدد١ح اٌفٍغددط١ٕ١ح

 ٚػدذَ اٌرٕظد١ُ ػدؼفظٙدذُ٘ ٠ؽرداض إٌدٝ ذٛظ١دٗ ٚذٕغد١ك ِٚراتؼدح، ٠ٚرؼدػ رٌده ِدٓ اؼدرالي 

ٌمّدح اٌّشداوً اٌرددٟ ٠ؼدأٟ ِٕٙددا اٌّثؽٛشدْٛ وّددا ٔدشٜ فددٟ ظدذٚي سلددُ  شدٞاٌفدد اٌعٙدذ ذٛؼ١دذ
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ٓ ِد إعرشاذ١ع١ح خطح إػذاد، ٚذرٛافك ِغ االلرشاغ اٌزٞ ؼظً ػٍٝ اٌّشذثح اٌصا١ٔح ٚ٘ٛ (84)

 .ٌٍعٙذ اٌفشدٞٚ٘ٛ ِا ٠ؤوذ اٌؽاظح إٌٝ ذثٕٟ اٌعٙاخ اٌشع١ّح  اٌشع١ّح اٌعٙاخ
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 :انصاٍَانًثذس 

 اخرثاس فشوض انذساعح

 

ؽددالب اٌعاِؼدداخ عددرخذاَ الاٌذساعددح ا١ٌّذا١ٔددح  اخرثدداس فددشٚع٠رٕدداٚي ٘ددزا اٌّثؽددس 

 .حفٍغط١ٕ١شثىاخ اٌرٛاطً االظرّاػٟ فٟ اٌرٛػ١ح تاٌمؼ١ح اٌٌ اٌفٍغط١ٕ١ح

 

اعدددرخذاَ ؽٍثدددح اٌعاِؼددداخ ذٛظدددذ فدددشٚق راخ دالٌدددح إؼظدددائ١ح فدددٟ ِغدددرٜٛ : انفرررشض األول

ًٍ ِدٓ اٌدزوٛس  ح تاٌمؼد١ح اٌفٍغدط١ٕ١حاٌفٍغط١ٕ١ح ٌشثىاخ اٌرٛاطً االظرّاػٟ فٟ اٌرٛػ١ تد١ٓ ود

 :ٚاإلٔاز

 َرُجح اخرثاس انفشض:

اعدرخذاَ ؽٍثدح فشٚق راخ دالٌح إؼظائ١ح فٟ ِغرٜٛ  اٌمائً تٛظٛدشثد طؽح اٌفشع 

ًٍ  اٌعاِؼاخ اٌفٍغط١ٕ١ح ٌشدثىاخ اٌرٛاطدً االظرّداػٟ فدٟ اٌرٛػ١دح تاٌمؼد١ح اٌفٍغدط١ٕ١ح تد١ٓ ود

، وّدا ٔالؼدع فدٟ T. Testرٌده تاعدرخذاَ اخرثداس ِؼاِدً ، ٚذُ اٌرؽمك ِٓ ِٓ اٌزوٛس ٚاإلٔاز

 اٌعذٚي ا٢ذٟ:

يغرىي اعرخذاو غهثح انجايعاخ انفهغطُُُح ( نثُاٌ يعُىَح انفشوق فٍ T( اخرثاس )18جذول سقى )

 تٍُ انزكىس واإلَازنشثكاخ انرىاصم االجرًاعٍ فٍ انرىعُح تانقعُح انفهغطُُُح 

 يغرىي انًعُىَح قًُح )خ( دسجح انذشَح َذشا  انًعُاسٌاال خذاويعذل االعر انعذد انًجًىعاخ

 0.001 3.46 104 1.027 3.23 65 انزكىس

 0.654 3.85 41 اإلَاز

 0,01يغرىي انًعُىَح دال إدصائُاً عُذ يغرىي 

ذش١ش إٌرائط اٌغاتمح إٌٝ ٚظٛد فدشٚق راخ دالٌدح إؼظدائ١ح فدٟ ِغدرٜٛ اعدرخذاَ ؽٍثدح 

ىاخ اٌرٛاطددً االظرّدداػٟ فددٟ اٌرٛػ١ددح تاٌمؼدد١ح اٌفٍغددط١ٕ١ح تدد١ٓ اٌعاِؼدداخ اٌفٍغددط١ٕ١ح ٌشددث

(، ٚ٘دٟ ل١ّدح 1724اٌزوٛس ٚاإلٔاز، ٚاٌفشٚق ٌظاٌػ اإلٔداز، ؼ١دس ٚطدٍد ل١ّدح )خ( إٌدٝ )



 د. طلعت عيسى                                                          التوعية بالقضية الفلسطينيةفي طالب الجامعات الفلسطينية لشبكات التواصل االجتماعي  اتاستخدام
 

 

  

 "اإلعالم الجديد .. التحديات النظرية والتطبيقية" يـــة لإلعالم واالتصالالمنتدى السادس للجمعية السعود
 م0280 ديسمبر 2-0الموافق  هـ8212 محرم 81-02

 

 

 

د ػٕددذ ِغددرٜٛ ِؼ٠ٕٛددح ) (، ِّددا ٠ؤوددذ ػٍددٝ أْ 822(، ٚدسظددح ؼش٠ددح )27228داٌددح إؼظددائ١ا

اٌطددالب فددٟ اٌرٛػ١ددح تاٌمؼدد١ح ِددٓ ٠غددرخذِٓ شددثىاخ اٌرٛاطددً االظرّدداػٟ أوصددش اٌطاٌثدداخ 

 اٌفٍغط١ٕ١ح.

ٚسغددُ أْ ػددذد اٌّشدداسو١ٓ فددٟ ٔشدداؽاخ اٌرٛػ١ددح تاٌمؼدد١ح اٌفٍغددط١ٕ١ح ػٍددٝ شددثىاخ 

اٌرٛاطً االظرّاػٟ ِٓ اٌزوٛس أوثش ِٓ اإلٔاز، إال أْ ٔر١عح اخرثداس اٌفدشع ذؤودذ أْ اٌؼدذد 

عدرخذاَ اٌّثؽدٛش١ٓ اخدرالف ِؼدذي ا ِدغ ال ٠ؼٕٟ دسظح أػٍٝ ِٓ إٌشاؽ، ٚذرٛافك ٘دزٖ إٌر١عدح

وّدا  ٌٍشثىاخ االظرّاػ١ح فٟ اٌرٛػ١ح تاٌمؼ١ح اٌفٍغط١ٕ١ح ػٓ ِؼذي ٔعاؼُٙ فدٟ ٘دزٖ اٌرٛػ١دح،

 (.82( ٚظذٚي سلُ )9سلُ )ٔشٜ فٟ ظذٚي 

 

إٌعدداغ فددٟ اٌرٛػ١ددح تاٌمؼدد١ح ذٛظددذ فددشٚق راخ دالٌددح إؼظددائ١ح فددٟ ِؼددذي : انفررشض انصرراٍَ

 :ت١ٓ ؽالب اٌعاِؼاخ اٌفٍغط١ٕ١ح اٌصالشح اٌفٍغط١ٕ١ح ِٓ خالي شثىاخ اٌرٛاطً االظرّاػٟ

 َرُجح اخرثاس انفشض:

، ٚذدددُ اٌرؽمدددك ِدددٓ رٌددده تاعدددرخذاَ ِؼاِدددً ذؽ١ٍدددً اٌرثدددا٠ٓ طدددؽح اٌفدددشعػدددذَ شثدددد 

(ANOVA):ٟوّا ٔالؼع فٟ اٌعذٚي ا٢ذ ، 

 
ُجاح فٍ انرىعُح انيعذل ( نثُاٌ يعُىَح انفشوق فٍ ANOVA( يعايم ذذهُم انرثاٍَ )19جذول سقى )

 تٍُ غالب انجايعاخ انفهغطُُُح انصالشحح انفهغطُُُح يٍ خالل شثكاخ انرىاصم االجرًاعٍ تانقعُ

 يعذليرىعػ  انعذد انجايعاخ

 انُجاح 

 االَذشا  

 انًعُاسٌ

 دسجرٍ

 انذشَح

يغرىي  قًُح ) (

 انًعُىَح

 1.082 2.70 47 اإلعاليُح
2 

103 
 1.213 2.28 39 األصهش 0.164 1.841

 1.322 2.80 20 األقصً

 0.164 1.841 105 1.187 2.57 106 انًجًىع

 2,23عند مستوى إحصائيًا  دالمستوى المعنوية            
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ذؤوذ ٘زٖ إٌر١عح أٔدٗ ال اخدرالف تد١ٓ اٌطدالب فدٟ اٌعاِؼداخ اٌدصالز ؼدٛي اعدرخذاُِٙ 

 ٌشثىاخ اٌرٛاطً االظرّداػٟ فدٟ اٌرٛػ١دح تاٌمؼد١ح اٌفٍغدط١ٕ١ح، ٚ٘دٛ أِدش ؽث١ؼدٟ ألْ اٌؽدظ

 اٌٛؽٕٟ اٌزٞ ٠ذفؼُٙ ٌٙزا األِش ال ٠خرٍف ت١ٓ أتٕاء اٌشؼة اٌفٍغط١ٕٟ.

اعددرخذاَ ؽددالب اٌعاِؼدداخ اٌفٍغددط١ٕ١ح ذٛظددذ ػاللددح اسذثاؽ١ددح تدد١ٓ ِؼددذي : انفررشض انصانررس

ٔعدداؼُٙ فددٟ ص٠ددادج ِؼددذي ٚ، تاٌمؼدد١ح اٌفٍغددط١ٕ١ح ٌشددثىاخ اٌرٛاطددً االظرّدداػٟ فددٟ اٌرٛػ١ددح

 :اٌٛػٟ تٙزٖ اٌمؼ١ح

 شض:َرُجح اخرثاس انف

اعددرخذاَ ؽددالب اسذثاؽ١ددح تدد١ٓ ِؼددذي ػاللددح طددؽح اٌفددشع اٌمائددً تٛظددٛد ػددذَ شثددد 

ِؼدذي ٚ، تاٌمؼد١ح اٌفٍغدط١ٕ١ح اٌعاِؼاخ اٌفٍغط١ٕ١ح ٌشثىاخ اٌرٛاطدً االظرّداػٟ فدٟ اٌرٛػ١دح

 ِٓ خالي اٌعذٚي ا٢ذٟ: رٌه، ٚذُ اٌرؽمك ِٓ ٔعاؼُٙ فٟ ص٠ادج اٌٛػٟ تٙزٖ اٌمؼ١ح

اعرخذاو غالب انجايعاخ انفهغطُُُح نشثكاخ انرىاصم االجرًاعٍ فٍ عذل ( انعالقح تٍُ ي20جذول سقى )

 انرىعُح تانقعُح انفهغطُُُح، ويعذل َجادهى فٍ صَادج انىعٍ تهزِ انقعُح

 

 انًرغُش

 يعذل انُجاح

 يغرىي انًعُىَح قًُح يعايم تُشعىٌ

اعرخذاو غالب انجايعاخ انفهغطُُُح نشثكاخ انرىاصم يعذل 

 انرىعُح تانقعُح انفهغطُُُحاالجرًاعٍ فٍ 

0.023* 0.816 

 2,28عند مستوى إحصائيًا  دال* مستوى المعنوية 

ٚظدٛد ػاللدح اسذثاؽ١دح ػدذَ ذش١ش ٔرائط اٌّؼاِالخ اإلؼظائ١ح فٟ اٌعذٚي اٌغاتك إٌدٝ 

 اعددرخذاَ ؽددالب اٌعاِؼدداخ اٌفٍغددط١ٕ١ح ٌشددثىاخ اٌرٛاطددً االظرّدداػٟ فددٟ اٌرٛػ١ددحتدد١ٓ ِؼددذي 

ٚلدذ تٍغدد ل١ّدح ِؼاِدً ، ٔعداؼُٙ فدٟ ص٠دادج اٌدٛػٟ تٙدزٖ اٌمؼد١حِؼذي ٚ، ١حتاٌمؼ١ح اٌفٍغط١ٕ

د ػٕدذ ِغدرٜٛ ِؼ٠ٕٛدح )غ١دش ٚ٘دٟ لد١ُ  27201ت١شعْٛ ٌالسذثداؽ  ( ِّدا 27184داٌدح إؼظدائ١ا

 .ػاللح اسذثاؽ١حػذَ ٚظٛد ٠ذي ػٍٝ 
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( ٚاٌرددٟ ودداْ ف١ٙددا ِؼددذي اعددرخذاَ 82( ٚ)9٘ددزٖ إٌر١عددح ذرٛافددك ِددغ ٔر١عددح ظددذٌٟٚ )

د تشددىً ٚاػددػ ػددٓ  اٌّثؽددٛش١ٓ ٌٍشددثىاخ االظرّاػ١ددح فددٟ اٌرٛػ١ددح تاٌمؼدد١ح اٌفٍغددط١ٕ١ح ِخرٍفددا

ؼ١دس أْ ٘دزا األِدش ٔداتغ ِدٓ ودْٛ ِغدرٜٛ اٌعٙدٛد اٌّثزٌٚدح ِؼذي ٔعاؼُٙ فدٟ ٘دزٖ اٌرٛػ١دح، 

 أوصدش،اٌىث١ش ال ٠ؼٕٟ ت ٞ ؼاي ِٓ األؼدٛاي ٔفدظ اٌّغدرٜٛ ِدٓ إٌعداغ ٚاٌدزٞ ٠رطٍدة ظٙدٛداد 

ثددش، ٚإْ ودداْ ٘ددزا ال ٠ٍغددٟ إٌعدداغ اٌّرؽمددك ِددٓ ٘ددزٖ اٌعٙددٛد ذٕغدد١ك أوٚإِىا١ٔدداخ أٚعددغ، ٚ

 اٌفشد٠ح.
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 :نسانصاانًثذس 

 خالصح انُرائج وانرىصُاخ

 

اعدرخذاَ ؼدٛي  ا١ٌّذا١ٔحاٌرٟ ذٛطٍد إ١ٌٙا اٌذساعح  خالطح إٌرائط٠رٕاٚي ٘زا اٌّثؽس 

، شدُ حط١ٕ١فٍغدشثىاخ اٌرٛاطً االظرّاػٟ فٟ اٌرٛػ١ح تاٌمؼ١ح اٌٌ ؽالب اٌعاِؼاخ اٌفٍغط١ٕ١ح

 .٠ؼشع أُ٘ اٌرٛط١اخ اٌرٟ ٠مرشؼٙا اٌثاؼس فٟ ٘زا اٌظذد

 

 أوالً: خالصح َرائج انذساعح:

د  شثىاخ اٌرٛاطًاٌف١غثٛن  واْ -8  ،تشدىً ػداَ ِدٓ لثدً اٌّثؽدٛش١ٓ االظرّداػٟ اعدرخذاِا

، أِدا ّٛالدغتم١دح اٌشدُ  شُ ِاٞ عث١ظ، ٚػٍٝ سأعٙا ذ٠ٛرشتم١ح اٌٛعائً ١ٍ٠ٗ تفاسق وث١ش 

د فدعداء اٌف١غدثٛن ٛػ١ح تاٌمؼد١ح اٌفٍغدط١ٕ١ح ففٟ ِعاي اٌر اٌّمذِدح، ٚظداء تؼدذٖ ٟ أ٠ؼدا

 .تفاسق وث١ش اٌر٠ٛرش شُ ١ٌٕٚىذ إْ

ٚطددٍد ٔغددثح اٌّٙرّدد١ٓ تاعددرخذاَ شددثىاخ اٌرٛاطددً االظرّدداػٟ فددٟ اٌرٛػ١ددح تاٌمؼدد١ح  -0

 % ِٓ إظّاٌٟ اٌّثؽٛش١ٓ.1479اٌفٍغط١ٕ١ح إٌٝ 

ٓ ٌشدثىاخ اٌرٛاطدً االظرّداػٟ فدٟ أعثاب ػذَ اعرخذاَ ٔغثح ِٓ اٌّثؽٛش١ذّصٍد أُ٘  -1

اٌرٛػ١ددح تاٌمؼدد١ح اٌفٍغددط١ٕ١ح، فددٟ أٔٙددُ ٠غددرخذِٛٔٙا فددٟ اٌرٛاطددً ِددغ أطددذلاء فددٟ 

ِٛػددٛػاخ اظرّاػ١ددح فمددؾ، ٚػددذَ ِؼددشفرُٙ تى١ف١ددح اعددرخذاِٙا فددٟ اٌرٛػ١ددح تاٌمؼدد١ح 

 .اٌفٍغط١ٕ١ح، شُ ػذَ االػرماد تٛظٛد فائذج ِٓ اعرخذاِٙا فٟ رٌه

ٛش١ٓ ٌشددثىاخ اٌرٛاطددً االظرّدداػٟ فددٟ اٌرٛػ١ددح تاٌمؼدد١ح ودداْ ِرٛعددؾ اعددرخذاَ اٌّثؽدد -2

 ٚ٘ٛ ِرٛعؾ ظ١ذ. 1722اٌفٍغط١ٕ١ح تٍغ 

وأد أوصش اٌٛعدائً اٌردٟ اعدرخذِٙا اٌّثؽٛشدْٛ فدٟ اٌرؼث١دش ػدٓ اٌّؼأداج اٌردٟ ٠ؼ١شدٙا  -3



 د. طلعت عيسى                                                          التوعية بالقضية الفلسطينيةفي طالب الجامعات الفلسطينية لشبكات التواصل االجتماعي  اتاستخدام
 

 

  

 "اإلعالم الجديد .. التحديات النظرية والتطبيقية" يـــة لإلعالم واالتصالالمنتدى السادس للجمعية السعود
 م0280 ديسمبر 2-0الموافق  هـ8212 محرم 81-02

 

 

 

اٌشدددؼة اٌفٍغدددط١ٕٟ، ٘دددٟ اٌظدددٛس تٕغدددثح ػا١ٌدددح ظدددذاد، ذال٘دددا تفددداسق وث١دددش إٌماشددداخ 

 سٚاتدؾاٌف١ذ٠ٛ٘اخ، ٚظداء تؼدذ رٌده اعدرطالػاخ اٌدشأٞ شدُ ٚاٌرؼ١ٍماخ، ٚتٕغثح لش٠ثح 

 .ٚسٚاتؾ اٌّٛالغ اٌّماالخ

اؼرً اٌؽظاس ػٍٝ غدضج ِمذِدح اٌمؼدا٠ا اٌردٟ ؼداٚي اٌّثؽٛشدْٛ ذٛػ١دح اٌعّٙدٛس تٙدا  -4

% ِدٓ اٌّثؽدٛش١ٓ، 14ِٓ خالي شثىاخ اٌرٛاطً االظرّاػٟ، ٚرٌه تٕغدثح ذض٠دذ ػدٓ 

ردٟ ظداءخ فدٟ اٌّشذثدح اٌصا١ٔدح، ذال٘دا ٚذفٛلد فٟ رٌه ػٍٝ لؼد١ح اٌمدذط ٚاأللظدٝ اٌ

تٕغددثح ِرماستددح لؼدد١ح اٌالظ دد١ٓ ٚؼددك اٌؼددٛدج ٚلؼدد١ح األعددشٜ ٚاٌّؼرمٍدد١ٓ، ٚظدداءخ 

 لؼا٠ا االعر١طاْ فٟ ِشذثح ِر خشج.

٠ؼرمدددذ أغٍدددة اٌّثؽدددٛش١ٓ أْ اٌغدددثة األعاعدددٟ فدددٟ اعدددرخذاُِٙ ٌشدددثىاخ اٌرٛاطدددً  -2

 إٌددٝ اٌٛطددٛيذردد١ػ ٌٙددُ  االظرّدداػٟ فددٟ اٌرٛػ١ددح تاٌمؼدد١ح اٌفٍغددط١ٕ١ح ٠شظددغ إٌددٝ أٔٙددا

 .اٌعّٙٛس ِٓ ِّىٓ ػذد أوثش إٌٝ اٌٛطٛي، ٚإٌٝ اٌؼاٌُ أسظاء فٟ ِخرٍفح أِاوٓ

٠ؼرمذ اٌّثؽٛشْٛ ٠ؼرمذْٚ أْ ٔعاغ ظٙٛدُ٘ فٟ اٌرٛػ١ح تاٌمؼ١ح اٌفٍغط١ٕ١ح ِدٓ خدالي  -1

د، ؼ١س واْ اٌّرٛعؾ اٌؽغاتٟ ٌٍٕعاغ ؼغدة شثىاخ اٌرٛاطً االظرّاػٟ  واْ ِرٛعطا

 .0731اٌّثؽٛش١ٓ 

ذّصٍد ؽث١ؼح إٌعاغ اٌرٟ ذؽممد ِٓ ظٙٛد اٌّثؽٛش١ٓ فٟ اٌرٛػ١ح تاٌمؼ١ح اٌفٍغدط١ٕ١ح  -9

 اٌمؼد١ح ؼدٛي اٌعّٙدٛس ٔظدش ٚظٙدح ذغ١١دشِٓ خالي شثىاخ اٌرٛاطً االظرّداػٟ فدٟ 

 اٌرؼش٠دف ٌعٙدٛد اٌعّٙدٛس أؼدّاَ، شدُ اٌفٍغط١ٕ١ح ٌٍمؼ١ح اٌر ١٠ذ ص٠ادج، شُ ٌفٍغط١ٕ١حا

 ِؤ٠ذج ٌٍمؼ١ح. ١ٌاخفؼا فٟرُٙ ِشاسوح، شُ تاٌمؼ١

وداْ فدٟ ِمذِدح  اٌفدشدٞ اٌعٙدذ ذٛؼ١دذ ٚػدذَ اٌرٕظد٠ُ١شٜ أغٍة اٌّثؽٛش١ٓ أْ ػدؼف  -82

اٌّشاوً ٚاٌّؼٛلاخ اٌرٟ ٚاظٙرُٙ خالي اعرخذاُِٙ شدثىاخ اٌرٛاطدً االظرّداػٟ فدٟ 

 اٌعّٙددٛس شمددح ػددؼف% 2174اٌرٛػ١ددح تاٌمؼدد١ح اٌفٍغددط١ٕ١ح، ذال٘ددا ٚتٕغددثح وث١ددشج 
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 اٌمؼ١ح ػٍٝ تاٌرؼشف ا٢خش٠ٓ ا٘رّاَ ػذَ، شُ اٌٛعائً زٖ٘ فٟج إٌّشٛس تاٌّؼٍِٛاخ

 س.اٌعّٙٛ إٌٝ ٔغثحد  االظرّاػٟ اإلػالَ ٚعائً، ٚأخ١شاد لٍح ِغرخذِٟ اٌفٍغط١ٕ١ح

فدٟ ِمذِدح  ا٢خدش٠ٓ اٌشدثاب ِدغ اٌرٛاطدً ٚص٠دادج ٚاٌرٕغد١ك اٌفشدٞ اٌعٙذ ذٛؼ١ذظاء  -88

طددً االظرّدداػٟ فددٟ الرشاؼدداخ اٌّثؽددٛش١ٓ ٌرطدد٠ٛش اٌددذٚس اٌددزٞ ذؤد٠ددٗ شددثىاخ اٌرٛا

ٓ ِد إعدرشاذ١ع١ح خطدح إػدذاد%، ذدالٖ 1172، ٚرٌه تٕغدثح اٌرٛػ١ح تاٌمؼ١ح اٌفٍغط١ٕ١ح

 ٚ٘ٛ ِا ٠ؤوذ اٌؽاظح إٌٝ ذثٕٟ اٌعٙاخ اٌشع١ّح ٌٍعٙذ اٌفشدٞ. اٌشع١ّح اٌعٙاخ

ٚظددٛد فددشٚق راخ دالٌددح إؼظددائ١ح فددٟ ِغددرٜٛ اعددرخذاَ ؽٍثددح اٌعاِؼدداخ اٌفٍغددط١ٕ١ح  -80

ٟ فدٟ اٌرٛػ١دح تاٌمؼد١ح اٌفٍغدط١ٕ١ح تد١ٓ اٌدزوٛس ٚاإلٔداز، ٌشثىاخ اٌرٛاطدً االظرّداػ

 .ٌظاٌػ اإلٔاز

فددٟ  تدد١ٓ ؽددالب اٌعاِؼدداخ اٌفٍغددط١ٕ١ح اٌصالشددحفددشٚق راخ دالٌددح إؼظددائ١ح ػددذَ ٚظددٛد  -81

 .إٌعاغ فٟ اٌرٛػ١ح تاٌمؼ١ح اٌفٍغط١ٕ١ح ِٓ خالي شثىاخ اٌرٛاطً االظرّاػِٟؼذي 

ب اٌعاِؼداخ اٌفٍغدط١ٕ١ح ٌشدثىاخ اعدرخذاَ ؽدالتد١ٓ ِؼدذي ٚظٛد ػاللح اسذثاؽ١ح ػذَ  -82

ٔعدداؼُٙ فددٟ ص٠ددادج ِؼددذي ٚ، تاٌمؼدد١ح اٌفٍغددط١ٕ١ح اٌرٛاطددً االظرّدداػٟ فددٟ اٌرٛػ١ددح

 اٌٛػٟ تٙزٖ اٌمؼ١ح.

 

 شاَُاً: ذىصُاخ انذساعح:

٠ّىددٓ ٌٍثاؼددس تؼددذ اإلؽددالع ػٍددٝ ٔرددائط اٌذساعددح ا١ٌّذا١ٔددح اٌغدداتمح اٌخددشٚض تؼددذد ِددٓ 

شثىاخ اٌرٛاطً االظرّاػٟ تشدىً دٚس ٚعائً ط٠ٛش ذاٌرٛط١اخ ٚاٌّمرشؼاخ اٌرٟ ِٓ ش ٔٙا 

ّخرٍدف شد ْٛ اٌمؼد١ح اٌفٍغدط١ٕ١ح ِدٓ أظددً اٌرٛػ١ددح تفدٟ تشدىً ػداَ  خداص ٚاإلػدالَ اٌعذ٠دذ

 خذِح لؼ١ح اٌشؼة اٌفٍغط١ٕٟ اٌؼادٌح، ٚ٘زٖ اٌرٛط١اخ ٟ٘:

د  اٌّغدد ١ٌٛٓإػددذاد خطددح إعددرشاذ١ع١ح ِددٓ  -8 د ٚشددؼث١ا ٌى١ف١ددح اعددرغالي ٘ددزٖ اٌٛعددائً سعدد١ّا
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 اٌمؼ١ح اٌفٍغط١ٕ١ح.ٌخذِح 

ذٛػ١دددح اٌشدددثاب تخطدددٛسج ٚعدددائً اإلػدددالَ اٌعذ٠دددذ ٚأ١ّ٘رٙدددا فدددٟ اٌرؼش٠دددف تاٌمؼددد١ح  -0

 ٌّظٍؽح اٌمؼ١ح اٌفٍغط١ٕ١ح. ٙااعرغالٌاٌفٍغط١ٕ١ح، ٚذؼ١ٍُّٙ تى١ف١ح 

ذشو١ض إٌشاؽ اٌفشدٞ ٚاٌّؤعغاذٟ ػٍٝ ٚعائً اإلػالَ اٌعذ٠ذ ٌّا ٌٙا ِٓ لذسج ٚذ ش١ش  -1

اٌرٕغدد١ك ٚاٌرؼدداْٚ تدد١ٓ األفددشاد ٚاٌّؤعغدداخ اٌّخرٍفددح ٘ائددً ػٍددٝ اٌعّٙددٛس، ٚص٠ددادج 

 ذشر١د اٌعٙٛد ٚػ١اػٙا. ػذٌَؼّاْ 

ِدٓ طدٛس ٍِٚفداخ  شدثىاخ اٌرٛاطدً االظرّداػٟاٌر٠ٕٛغ فٟ األعا١ٌة اٌّغرخذِح فدٟ  -2

 اٌف١ذ٠ٛ ٚاعرطالػـــاخ اٌـشأٞ ٚإٌماشـاخ، ٚاٌشٚاتـــؾ اٌّخرٍفح ٚاٌظٛخ.

ٌرٟ ذغدرخذَ اٌٍغدح اإلٔع١ٍض٠دح ٚغ١ش٘دا ِدٓ خدالي االعرفادج ِٓ ٚعائً اإلػالَ اٌعذ٠ذ ا -3

 إٌشطاء اٌّرؽذش١ٓ تٙزٖ اٌٍغاخ ٌٍٛطٛي إٌٝ ظّا١٘ش غ١ش ٔاؽمح تاٌؼشت١ح.

ذشو١ض اٌعٙٛد ػٍٝ اٌرٛػ١ح ِٓ خالي شثىاخ اٌرٛاطً االظرّاػٟ تاٌمؼا٠ا اٌّشوض٠دح  -4

 ٌٍشؼة اٌفٍغط١ٕٟ ِصً اٌمذط ٚاٌالظ ١ٓ ٚاالعر١طاْ.
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