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 :تعالىاهلل قال 

ُهببوا  ﴿ُكخِبب    ببى أ ُى ح ُكر  س  ع  ُهببو  ُكببُرٍ  ل ُكببُن و  َُ و  ٍُُكُن اُلتِخ ببب ل بب ع 

بر  ل ُكبُن  ُهو  ش  ٍُئبً و  س ى أ ُى حُِحبُّوا ش  ع  ٍُر  ل ُكُن و  ُهو  خ  ٍُئبً و  ش 

ُ ٌ عُ  َّللاه ًُخُُن ال  ح ُعل ُووى  و  أ   (ل ُن و 
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 داءــاإلى

 ثرل الكطف شهداءنا األبرار... مائهـإلى الذيف رككا بد
 ...إلى الذيف يقبعكف خمؼ القضباف ليدفعكا ضريبة الحرية ... أسرانا البكاسؿ

حساسي، إلى أثمف ما أممؾ في كجكدم، سر سعادتي، كعطر حياتي ، إلى التي ممكت حكاسي كا 
 . ..ةأمي الغالي... ، فمنؾ أسقيت الحب كالحناف، كالعمـ كاإليمافعقمي كأنفاسي كاحتكت

إلػػى مػػف عممنػػي معػػاني الحػػؽ، كالحػػب، كالقّػػكة كالثبػػات، كالعمػػؿ الػػدؤكب مػػف أجػػؿ الكصػػكؿ إلػػى 
 ...أبي الغالي...  مثقؼالنجاح، صاحب القمب الحنكف، كالعقؿ ال

 أنا كنت عند حسف ظنكما كسعيت جاهدة مف أجؿ تحقيؽ حممكما، لكـ مني كؿ الحب كالِبركها 
يسري، ومنيار، إلى مف حبهـ يجرم في عركقي كيمهج بذكرهـ فؤادم إلى سندم بعد اهلل إخكتي 

 ...ويوسف
إلػػى المحبػػة التػػي ال تنضػػب كالعطػػاء بػػبل حػػدكد، جػػكهرتي الثمينػػة، كزهرتػػي العبقػػة أختػػي الكحيػػدة 

 ...إسراء
لمػف أبػى إال أف إلى مف أمسؾ بيدم ككاف عكني كسندم، ككهبني الحياة ألؼ مرة بكممة كاحدة، 

 عف أنؼ الحياة ...أككف هنا رغمان 
 ... نسرين، منار، رغدة إخكاني زكجاتي كتشجيعهف، بدعمهف كلطفان  كرمان  أغرقنني المكاتي إلى

ميند، نـدى، محمـد، إلى مف عشت في كنفهـ طفكلتي مف جديد إلى براءة طفكلتهـ أبناء اخكتي 
 ...، ميارجنى، حمزة، مصطفى، ريتاج، يزن، زىدي، محمد

أحػد مصػابي  عبػد الناصػر خػاطر حبيػبخػالي المف كنت أتمنػى أف يشػاركني فرحػة نجػاحي إلى 
 كأدعك اهلل أف يمف عميه بالصحة كالعافية كيمبسه ثكب الشفاء...إلسرائيمي، العدكاف ا

 إلى عائمتي التي أتمنى أف أرل أبناءها شمكعان منيرة عمى درب هذا الكطف...
صػػديقات ا عكنػػان بعػػد اهلل األعمػػاؽ، ككقفػػكا بجػػانبي فػػي أشػػد المحظػػات فكػػانك إلػػى مػػف أحببػػتهـ مػػف 

 ...لبنى لبد صديقة طفكلتي الحبيبات كأخص بالذكر
زميبلتي كزمبلئي في درب العمـ جميعهـ ... الصبر كالكفاء إلى الذيف أناركا حياتهـ بالعمـ، رمز 

 ...كؿ باسمه كلقبه
 لكم جميعا أىدي سيري وتعبي وجيدي
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 رـديـقـر والتـكـالش

الطاعات، تيسر هلل الذم بفضمه تتـ الصالحات، كبتكفيقه تسدد الخطكات، كبهدايته  الحمد 
فضػمه، ككافػر إحسػانه كتكفيقػه، كالصػبلة بجزيػؿ  سػبحانه كتعػالى اعترافػان هلل فالشكر كالثناء ابتػداءن 

كصػػػحبه  الػػػهسػػػيد األكلػػػيف كاوخػػػريف كعمػػػى  كالسػػػبلـ عمػػػى مػػػف بعثػػػه اهلل معممػػػان كهاديػػػان كنػػػذيران،
 كالتابعيف لهـ بإحساف إلى يـك الديف كبعد:

فكاجب العرفاف بالجميؿ يدعكني أكالن أف أتقدـ بخالص الشكر كعظػيـ التقػدير إلػى أسػتاذم  
الصػدر عمػى رسػالتي، فمػـ أجػد منػه إال  باإلشػراؼعبد الحميد عيسى عمى تكرمه  الدكتكر طمعت
، فأشػػكرع عمػػى مػػا أسػػدؿ مػػف نصػػق مفيػػد، كأغػػدؽ مػػف تكجيػػه سػػديد  مػػـ النػػافغ ال زيػػرالرحػػب، كالع

، إذ همتػيحيث أفػاض عمػّي مػف صػائب معارفػه، كجميػؿ لطائفػه، مػا أنعػش عزيمتػي، كضػاعؼ 
لتعػػػالي، فجػػػزاع اهلل خيػػػر الجػػػزاء، كأداـ عميػػػه الفضػػػؿ العظػػػيـ، أشػػػعرني بػػػأخكة حانيػػػة مبػػػرأة مػػػف ا

 كالخير العميـ.
أعضػػػػاء لجنػػػػة الحكػػػػـ  سػػػػتاذّم الكػػػػريميفألكمػػػػا أتقػػػػدـ بالشػػػػكر الجزيػػػػؿ، كالثنػػػػاء الجميػػػػؿ،  

عمػػى قبكلهمػػا مناقشػػة  المصػػرم فيصػػؿ نعػػيـ ، كالػػدكتكركافػػي منصػػكر أمػػيفكالمناقشػػة: الػػدكتكر 
ثرائها كتجكيدها بمبلحظاتهـ الثمينة.  الدراسة، كا 

كالشػػػكر مكصػػػكؿ إلػػػى أعضػػػاء لجنػػػة مناقشػػػة خطػػػة الدراسػػػة الػػػدكتكر حسػػػف أبػػػك حشػػػيش،  
كالدكتكر نعيـ المصرم، كالمحكميف الذيف حكمكا صحيفة االستقصاء فأثركا الدراسػة بمبلحظػاتهـ 

 .هلل عني خير الجزاءالعممية القيمة كالسديدة، فجزاهـ ا
قسػػػـ الصػػػحافة كاإلعػػػبلـ أعضػػػاء هيئػػػة التػػػدريس بكمػػػا أتقػػػدـ بجزيػػػؿ شػػػكرم كتقػػػديرم إلػػػى  

خػػػبلؿ مرحمػػػة ؿ الػػػذيف سػػػاهمكا فػػػي مسػػػيرة دراسػػػتي بالجامعػػػة اإلسػػػبلمية ككافػػػة األسػػػاتذة األفاضػػػ
 الماجستير.

ر سػػعد الػػديف كال يفػػكتني أف أتقػػدـ بعميػػؽ الشػػكر إلػػى الػػدكتكر عػػدناف أبػػك عػػامر، كالػػدكتك  
 المشهداني عمى دعمهما كنصائحهما ال الية.

خػػػكاني، عمػػػىككػػػؿ الشػػػكر لمػػػف ال تكفػػػيهـ كممػػػات الشػػػك  حػػػبهـ  ر.. أمػػػي كأبػػػي، كأختػػػي كا 
 لذكرهـ.كدعمهـ المتكاصؿ لي، كلكؿ مف تقدـ لي بيد العكف ممف ذكرتهـ، كممف لـ يتسغ المقاـ 

 قصدت، كالحمد هلل مف قبؿ كمف بعد. كأدعك اهلل سبحانه كتعالى أف أككف قد كفقت فيما
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 بالمغة العربية ةممخص الدراس

رصػد مػدل اعتمػاد طمبػة الجامعػات الفمسػطينية عمػى شػبكات التكاصػؿ  تهدؼ الدراسػة إلػى 
االعتمػػػاد كأهدافػػػه  ، كأسػػػباب هػػػذاـٕٗٔٓاالجتمػػػاعي أثنػػػاء العػػػدكاف اإلسػػػرائيمي عمػػػى غػػػزة عػػػاـ 

 كدكافعه، كالتأثيرات الناتجة عف هذا االعتماد.
كفػػي إطػػارع تػػـ تكظيػػؼ  كاسػػتخدمت مػػنهج المسػػق كتنتمػػي الدراسػػة إلػػى البحػػكث الكصػػفية، 

انػات باسػتخداـ صػحيفة االستقصػاء، التػي تػـ ، كتـ جمغ البيأسمكب مسق جمهكر كسائؿ اإلعبلـ
( مبحػػكث مػػػف طمبػػػة الجامعػػػات الرئيسػػػية فػػػي ٓٓٗتكزيعهػػا عمػػػى عينػػػة طبقيػػػة عشػػػكائية قكامهػػػا  

جامعػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػبلمية، كجامعػػػػػػػػة األزهػػػػػػػػر(، خػػػػػػػػبلؿ الفتػػػػػػػػرة قطػػػػػػػػاع غػػػػػػػػزة  جامعػػػػػػػػة األقصػػػػػػػػى، ال
 ـ.ٕٗٔٓ/ٕٔ/٘ٔـ كحتى ٕٗٔٓ/ٔٔ/ٖٕ

  وقد خُمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا
تصػػدرت شػػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػػاعي المصػػادر التػػػي يعتمػػد عميهػػػا المبحػػكثيف فػػػي متابعػػػة   -1

.%7ٛٚ٘ـ بنسبة ٕٗٔٓي عمى غزة عاـ أحداث العدكاف اإلسرائيم
ثيف لمحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات أهػػـ شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي التػػي اعتمػػد عميهػػا المبحػػك  -ٕ

، %7ٖٛٚ بنسػبةفػي المقدمػة الفيس بػكؾ  جاء  ـ ٕٗٔٓ أثناء العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ
 .، ثـ جكجؿ بمستبلع تكيتر

يثؽ المبحكثيف بالمعمكمات التي تـ الحصكؿ عميها مف خػبلؿ شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي  -ٖ
 %.ٔٗبدرجة متكسطة بنسبة ـ ٕٗٔٓـ أثناء العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عا

أهػػػـ أسػػػباب ثقػػػة المبحػػػكثيف فػػػي المعمكمػػػات التػػػي تػػػـ الحصػػػكؿ عميهػػػا مػػػف خػػػبلؿ شػػػبكات  -ٗ
نهػػػا تػػػربط ـ، ترجػػػغ إلػػػى إٔٗٔٓعمػػػى غػػػزة عػػػاـ  يالتكاصػػػؿ االجتمػػػاعي أثنػػػاء العػػػدكاف اإلسػػػرائيم

 ي نقؿ األخبار.السرعة فك ، األحداث بالصكت كالصكرة
اإلسػػرائيمي عمػػى شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي أثنػػاء العػػدكاف  أكػػد المبحكثػػكف أنهػػـ يعتمػػدكف -٘

 .السرعة في نقؿ الحدث بسبب، ـٕٗٔٓعمى غزة عاـ 
أهـ العقبات التي كاجهها المبحكثكف في استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي أثناء العدكاف  -ٙ

يػػػػار جػػػػاء فػػػػي المقدمػػػػة انقطػػػػاع اإلنترنػػػػت كعػػػػدـ تػػػػكافر الت  ـٕٗٔٓاإلسػػػػرائيمي عمػػػػى غػػػػزة عػػػػاـ 
 الكهربائي.



 و
 

طمبػػػػػة الجامعػػػػػات اعتمػػػػػاد مقدمػػػػػة التػػػػػأثيرات الناتجػػػػػة عػػػػػف التػػػػػأثيرات الكجدانيػػػػػة فػػػػػي  تجػػػػػاء  -7
، ـٕٗٔٓعمػى شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي أثنػاء العػدكاف اإلسػرائيمي عمػى غػزة عػاـ الفمسطينية 

 التأثيرات السمككية. ، كأخيران ـ التأثيرات المعرفية ث

إحصػػائية بػػيف درجػػة اعتمػػاد طمبػػة الجامعػػات الفمسػػطينية عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة  تبػػيف -ٛ
ـ تعػػػػزل ٕٗٔٓعمػػػػى شػػػػبكات التكاصػػػػؿ االجتمػػػػاعي أثنػػػػاء العػػػػدكاف اإلسػػػػرائيمي عمػػػػى غػػػػزة عػػػػاـ 

لمت ير النػػكع، الجامعػػة، كالمسػػتكل الدراسػػي(، فػػي حػػيف كانػػت هنػػاؾ فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية 
 تعزل لمت ير المحافظة كالتخصص الدراسي(.

كجػكد عبلقػة ارتباطيػة ذات داللػة إحصػائية بػيف اعتمػاد طمبػة الجامعػات أشارت النتائج إلى  -ٜ
الفمسطينية عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي كدرجػة ثقػتهـ فػي هػذع الشػبكات كمصػدر لمحصػكؿ 

 .ـٕٗٔٓاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ عمى المعمكمات حكؿ العدك 
ًعددًمنًالتوصيات:ًعلىًهذهًالنتائج،ًخلصتًالدراسةًإلىًوبناءً 

فػػي أكقػػات النشػػر كتػػكخي الدقػػة عنػػد نشػػر أم معمكمػػات خاصػػة  بأخبلقيػػاتااللتػػزاـ ضػػركرة  -ٔ
 .زماتاأل
شبكات التكاصؿ االجتماعي إلجادة التعامؿ معها حتى يتـ االستفادة منهػا  يتأهيؿ مستخدم -ٕ

 بشكؿ أكبر.
منق النشطاء في شبكات التكاصؿ االجتماعي المزيد مف الحرية، كاالستفادة مػف أراءهػـ فػي  -ٖ
 .زماتيجاد حمكؿ عممية لؤلإ
 ضركرة تكامؿ األدكار بيف اإلعبلـ التقميدم كاإلعبلـ الجديد. -ٗ
فػي مناقشػػة   ضػاقة مسػاؽ دراسػي فػي الجامعػات حػكؿ شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي كدكرهػاإ -٘

 ، كتكعية الطبلب بسمبيات شبكات التكاصؿ االجتماعي.زماتهاأؿ قضايا المجتمغ كح
 .التكاصؿ االجتماعي شبكاتزيادة المحتكل المكجه بالم ة االنجميزية عبر  -ٙ
ضػػػػػركرة االسػػػػػتفادة مػػػػػف جميػػػػػغ شػػػػػبكات التكاصػػػػػؿ االجتمػػػػػاعي كتكظيفهػػػػػا لخدمػػػػػة القضػػػػػية  -ٚ

 ية، كعدـ االقتصار عمى الفيس بكؾ.الفمسطين
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Abstract 
The study aims to balance the extent of Palestinian university students 

rely on social networks during the Israeli aggression on Gaza in 2014, 

and the reasons for this dependence, objectives and motives, and the 

effects of this dependence.  

And belong study descriptive research, and used the survey method and 

in the framework were employed method of scanning the public and the 

media, data were collected using a newspaper survey, which was 

distributed on a stratified random sample strength (400) Researched 

students from major universities in the Gaza Strip (Al-Aqsa University, 

Islamic University, and Al-Azhar University), during the period 

23/11/2014 till 12/15/2014 . 

The study concluded with a set of results, including: 

1. Topped the social networking sources relied upon by the respondents 

in the follow-up to the events of the Israeli aggression on Gaza in 2014 

increased by 57.8%. 

2.  The most important social networks upon which the respondents to 

obtain information during the Israeli aggression on Gaza in 2014; 

Facebook came to the fore at 78.3%, followed by Twitter, and Google 

Plus. 

3.  Respondents trust the information that has been obtained through 

social networking during the Israeli aggression on Gaza 2014 moderately 

by 41%. 

4.  The most important reasons for respondents' confidence in the 

information that was obtained through social networking during the 

Israeli aggression on Gaza in 2014, due to the events they associate the 

sound and image, and speed in reporting the news. 

5. Respondents said they rely on social networks during the Israeli 

aggression on Gaza in 2014, because of the speed in the event transfer. 

6. The most important obstacles faced by the respondents in the use of 

social networks during the Israeli aggression on Gaza in 2014; came to 

the fore Internet outages and lack of electricity. 

7. Affective influences came in the introduction resulting from the 

adoption of Palestinian university students on social networking during 

the Israeli aggression on Gaza 2014 effects, then the cognitive effects, 

and finally the behavioral effects. 

8. Showing no statistically significant differences between the degree of 

Palestinian university students rely on social networks during the Israeli 

aggression on Gaza in 2014 due to the variable (type, university, and 

academic level), while there were statistically significant differences due 

to the variable (the province and University Specialization). 
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9. The results indicated the presence of a statistically significant 

correlation between the Palestinian university students rely on social 

networks and the degree of confidence in these networks as a source for 

information about the Israeli attack on Gaza in 2014. 

Based on these results, the study concluded that a number of 

recommendations: 

1. The need to adhere to the ethics of publication and accuracy when you 

publish any private information in times of crisis. 

2. Rehabilitation of users of social networks to deal with proficiency 

until the benefit is greater. 

3. The granting of the activists in social networks more freedom, and 

take advantage of the views in finding practical solutions to the crises 

4. The need for integration of roles between the traditional and new 

media outlets.  

5. Add a course of study at universities around the social networks and 

their role in the discussion of community issues and resolving crises, and 

to sensitize students to the negative aspects of social networking. 

6. Increase directed English-language content across social networks 

7.  Need to take advantage of all the social networking and employment 

networks to serve The Palestinian issue, and not just on Facebook. 
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 المقدمة :
 العسكرية عتداءاتسمسمة االـ حمقة مف ٕٗٔٓ عاـ غزة عمى ييعتبر العدكاف اإلسرائيم

عممية  كالتي بدأت بتنفيذ، عمى األراضي الفمسطينية اإلسرائيمي كؿ حيف حتبلؿاالالتي يشنها 
كانت بمثابة اإلعبلف عف انطبلؽ مكاجهات مفتكحة مغ المقاكمة ك ـ، ٕٗٔٓ/ٚ/ٛجكية في 

"، الجرؼ الصامدإسرائيميان بػ" المسماةالفمسطينية في غزة، التي ردت عمى العممية الهجكمية 
ـ، ٕٗٔٓ/ٛ/ٕٙحتى  كخمسيف يكمان  ان حدكابعممية دفاعية، دارت خبللها مكاجهات استمرت 

 تكقفت إثر اتفاؽ يقضي بالعكدة إلى التهدئة.ك 
القػدرة  منػه إلظهػار فػي محاكلػة تزايػدةرائيمي إلػى اسػتعماؿ القػكة المقد عمد االحتبلؿ اإلسػك 

الهػػػػركب مػػػػف الضػػػػ كط اإلقميميػػػػة ك  ت ييػػػػر الكاقػػػػغ عمػػػػى األرض،، ك الكبيػػػػرةالعسػػػػكرية اإلسػػػػرائيمية 
إضػػافة إلػى تػػدمير الػركح المعنكيػػة لممقاكمػة كلمشػػعب الفمسػطيني، لدفعػػه إلػى رفػػغ الرايػػة ، كالدكليػة

عبلف االستسبلـ.   البيضاء كا 
مختمػؼ  العػالـ فػي الربػغ األخيػر مػف القػرف العشػريف تطػكرات سػريعة كمذهمػة فػي شهدكقد 

األمػر الػذم  ، مما أحػدث ثػكرة حقيقيػة فػي كسػائؿ االتصػاؿ كتكنكلكجيػا المعمكمػات،مناحي الحياة
كمػػا  ،شػػبكة اإلنترنػػتذلػػؾ إلػػى ظهػػكر كيرجػػغ الفضػػؿ فػػي  ،قريػػة صػػ يرةبأشػػبه  جعػػؿ العػػالـ يبػػدك
تعتبػر مػف الكسػائؿ االتصػالية الحديثػة  التػي، شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعيل نشػأة انبثؽ عنها مػف

مػػؿ نترنػػت، ال يفصػػؿ بيػػنهـ أيػػة عكاالتػػي يتكاصػػؿ مػػف خبللهػػا المبليػػيف مػػف مسػػتخدمي شػػبكة اإل
  .كالسف أك النكع أك المهنة أك الجنسية، كلكف تجمعهـ ميكؿ كاهتمامات مشتركة

نترنػت المختمفػة، مرتبػة الثانيػة بػيف جميػغ مكاقػغ اإلالتمػت شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي كاح
أف تحػػدث ت ييػػران سػػريعان فػػي كيفيػػة  اسػػتطاعت التػػيهػػذع الكسػػائؿ،  رممػػا يشػػير إلػػى مػػدل انتشػػا

مػػػف كسػػػائؿ االتصػػػاؿ التقميديػػػة،  يهػػػا، فبعػػػد أف كػػػانكا يحصػػػمكف عمرألخبػػػاحصػػػكؿ األفػػػراد عمػػػى ا
 كحي.بشكؿ مباشر خر األخبار أعمى  أصبق بإمكانهـ الحصكؿ

أصبحت تجتذب المبلييف مف اعي بما تتمتغ به مف مزايا فشبكات التكاصؿ االجتم 
مختمؼ أنحاء العالـ، حيث أضحت مصدران مهمان لؤلخبار كالمعمكمات، كمسرحان المستخدميف في 

ت لمجمهكر مجاالن كاسعان لكسائؿ اإلعبلـ المتعددة مف نص كصكت كصكرة كمقاطغ فيديك، كأتاح
  كاالطبلع عمى مختمؼ اوراء كالتفاعؿ مغ القضايا المحمية كالعالمية عمى مدار الساعة.لممعرفة 
كمما ال شؾ فيه تزايد استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي عمى مدار السنكات القميمة  

الماضية في العالـ كمه بكجه عاـ، كفي المجتمغ الفمسطيني بشكؿ خاص، حيث يقدر عدد 
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"الفيس بكؾ"  مستخدمي شبكة التكاصؿ األشهر في العالـ كهي الػالفمسطينييف مف 
 . (ٔ ـ، غالبيتهـ مف الشبابٕٗٔٓمستخدـ مغ نهاية شهر ديسمبر ٓٓٓ.ٕٓ٘.ٔبحكالي

فالشػػباب الفمسػػطيني يعػػي مهمتػػه كرسػػالته تجػػاع قضػػيته كيعمػػؿ جاهػػدان لمبحػػث عػػف الطػػرؽ 
الجتمػاعي أحػد هػذع ، كقػد كانػت شػبكات التكاصػؿ المحديث عف معاناته كاومػه كالكسائؿ المتاحة

الؼ مف الصفحات كالصكر كالمقاطغ التي تتحدث عف معاناة ي بث الشاب عبرها اوالكسائؿ الت
 .ـٕٗٔٓعاـ  غزةانتهاء بالعدكاف اإلسرائيمي عمى  كليسكتاريخها، مركران بالحصار فمسطيف 

قطػػاع غػػزة  شػػهدع ذمالػػ عػػدكاف اإلسػػرائيميال أثنػػاءشػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي كقػػد بػػرزت 
الحقػػائؽ، كدارت عمػػى صػػفحات هػػذع الشػػبكات كتقػػديـ كعنصػػر فاعػػؿ كمػػؤثر فػػي تناقػػؿ األخبػػار 

كقػػؼ الشػػباب الفمسػػطيني فػػي كجههػػا مػػدافعان عػػف صػػكرة بمػػدع كمبينػػان لحقيقػػة مػػا  ،حػػرب إعبلميػػة
يجػػػرم عمػػػى أرض الكاقػػػغ بعيػػػدان عػػػف التمفيػػػؽ كالتزييػػػؼ كالمبال ػػػة التػػػي عمػػػدت بعػػػض الجهػػػػات 

مػػغ كسػػائؿ اإلعػػبلـ اإلسػػرائيمية عمػػى تركيجهػا فػػي ت طيتهػػا ألحػػداث العػػدكاف اإلسػػرائيمي  بالتعػاكف 
مػػف الصػػكر كاألرقػػاـ كالقصػػص  والؼحيػػث اسػػتخدمت هػػذع الكسػػيمة الرائػػدة فػػي نشػػر ا  فػػي غػػزة
 .ظهار الكجه الحقيقي لممحتؿـ، إلٕٗٔٓ عاـ غزةعف العدكاف اإلسرائيمي عمى  كالمرئيات

يػػػزداد اعتمػػػاد األفػػػراد عمػػػى كسػػػائؿ اإلعػػػبلـ لمحصػػػكؿ عمػػػى الطارئػػػة األزمػػػات  ففػػػي أكقػػػات
المعمكمات كربما يعرؼ األفراد المعمكمات الخاصة باألحداث الهامة كالحاسػمة مػف خػبلؿ كسػائؿ 

إليجاد التفسيرات المبلئمة لهذع األحداث حتى يكػكف الػرأم العػاـ عمػى ، في محاكلة منهـ اإلعبلـ
 .(ٕ دراية بأبعاد األزمة

 ةالفمسػػطيني اتالجامعػػ طمبػػةكمػػف هنػػا تسػػعى هػػذع الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى مػػدل اعتمػػاد 
العػػدكاف االسػػرائيمي  أثنػػاءعمػى شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي كمصػػدر لمحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات 

، كمعرفػة التػأثيرات المتحققػة لهػؤالء الطمبػة نتيجػة اعتمػادهـ عمػى شػبكات ـٕٗٔٓ عػاـ غزةعمى 
 االجتماعي.التكاصؿ 
 
 

 
                                                           

، تقريـــر منشـــورـ"، ٕٗٔٓ( شػػركة سكشػػػاؿ اسػػػتديك، "نظػػػرة عمػػى كسػػػائؿ التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي فػػي فمسػػػطيف (ٔ
، الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابط اإللكتركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي: ٜـ(، صٕٗٔٓ دبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي: شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركة سكشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتديك، 

https://docs.google.com/file/d/0B-8jJSVHI3cmTFJndFVDbWlzMVk/edit 
المجمـة المصـرية لبحـوث صرية عمػى التمفزيػكف فػي كقػت األزمػات"، سكزاف القميني،"مدل اعتماد الصفكة الم ((ٕ

 ٓٗ، صٜٜٛٔديسمبر،  ،جامعة القاهرة ، العدد الرابغ،اإلعالم

https://docs.google.com/file/d/0B-8jJSVHI3cmTFJndFVDbWlzMVk/edit
https://docs.google.com/file/d/0B-8jJSVHI3cmTFJndFVDbWlzMVk/edit
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 أواًل: أىم الدراسات السابقة :

مف خبلؿ االطبلع عمى العديد مػف الدراسػات العمميػة السػابقة ذات العبلقػة المباشػرة كغيػر 
كع الدراسػة، كتػػـ المباشػرة بمكضػكع الدارسػػة تػـ التكصػؿ إلػػى عػدد مػف الدراسػػات القريبػة مػف مكضػػ

 محاكر كهي : ثبلثةتقسمها إلى 
 .الجامعيالشباب ك  اإلعبلـ الدراسات التي تناكلت -ٔ
 الدراسات التي تناكلت شبكات التكاصؿ االجتماعي.  -ٕ
 .كالقضية الفمسطينيةاإلعبلـ الدراسات التي تناكلت   -ٖ

 

 :الشباب الجامعياإلعالم و المحور األول: الدراسات التي تناولت 
 :(1)استخدام الشباب الجامعي لوسائل اإلعالم التقميدية والجديدة -1
التعػػرؼ عمػػى العػػادات كاألنمػػاط المتعمقػػة باسػػتخداـ طمبػػة لكسػػائؿ هػػدفت هػػذع الدراسػػة إلػػى   

، كاسػتندت فػي أساسػها النظػرم اإلعبلـ التقميديػة كنمػاذج اإلعػبلـ الجديػد، كاإلشػباعات المتحققػة 
، كيتمثػؿ مجتمػغ ، كتنتمػي إلػى الدراسػات الكصػفيةشػباعاتكاإل ستخداماتركض نظرية االعمى ف

مػػف ( ٓٓٗقكامهػػا   عشػػكائيةكتػػـ إجػػراء الدراسػػة عمػػى عينػػة  مػػف طمبػػة جامعػػة الشػػارقة،الدراسػػة 
 .لجمغ البيانات مف المبحكثيف االستبانة، كاستخدـ الباحث مختمؼ كميات الجامعة

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
% مف المبحكثيف يستخدمكف الصحافة اإللكتركنية بشكؿ دائـ 7ٜٖٔالدراسة أف نسبة كشفت   -أ 

يستخدمكنها % 7ٕٛٔيستخدمكنها أحيانان، ك% 7ٖٛٛمغ األحداث كالكقائغ، كنسبة في تعاممهـ 
 بشكؿ نادر.

مف حيث مت ير النكع في استخداـ  عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المبحكثيف -ب 
 الصحافة اإللكتركنية.

ذات داللة إحصائية بيف الشباب في جامعة الشارقة فيما يخص العبلقة بيف تكجد فركؽ  -ج 
استخدامات الصحافة اإللكتركنية كمت ير التخصص لصالق بعض التخصصات كاالتصاؿ 

  كالفنكف الجميمة.
                                                           

رؤى مجمــة  "،اسػػتخداـ الشػػباب الجػػامعي لكسػػائؿ اإلعػػبلـ التقميديػػة كالجديػػدة: دراسػػة حالػػة"، نصػػير بػػك عمػػي( (ٔ
 ، العػػػػػدد الثػػػػػاني،ثػػػػػانيال، المجمػػػػػد كالبحػػػػػكث االسػػػػػتراتيجيةمركػػػػػز اإلمػػػػػارات لمدراسػػػػػات : أبػػػػػك ظبػػػػػي، اســـــتراتيجية

 ٖٚ - ٛـ، ص صٕٗٔٓيكليك
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قبؿ المبحكثيف هك ساعة كست عشرة دقيقة في  متكسط استخداـ الصحافة اإللكتركنية مف  -د 
.  اليـك

 
 1): )ة السياسية لدى الشباب الفمسطينيدور اإلعالم التفاعمي في تشكيل الثقاف -6

هدفت هذع الدراسة إلى الكشؼ عف دكافػغ اسػتخداـ الشػباب الفمسػطيني لئلعػبلـ التفػاعمي، 
مػدت إلػى الدراسػات الكصػفية، كاعت كتنتمػي ،تي تعكد عميهـ مف هػذا االسػتخداـكمدل االستفادة ال

عػػػبلـ إضػػػافة إلػػػى المػػػنهج التػػػاريخي، كتػػػـ إجػػػراء الدراسػػػة عمػػػى مػػػنهج مسػػػق جمهػػػكر كسػػػائؿ اإل
( مبحػػػكث مػػػف طػػػبلب كطالبػػػات الجامعػػػات ٓٓ٘الميدانيػػػة عمػػػى عينػػػة عشػػػكائية طبقيػػػة قكامهػػػا  

لجمػػغ  االسػػتبياف فمسػػطيف(، كاسػػتخدـ ،األزهػػر، األقصػػى ، اإلسػػبلمية الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غػػزة
 .البيانات مف المبحكثيف

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
احتؿ الفيس بكؾ الترتيب األكؿ بيف كسائؿ اإلعبلـ التفاعمي مف حيث االستخداـ لدل   - أ

تكيتر  متفاكتةالمبحكثيف، يميه في الترتيب الثاني البريد اإللكتركني، ثـ اليكتيكب، كبنسب 
 .لمدكناتكا
%، كأف نسبة 7ٖٜ٘غالبية المبحكثيف يستخدمكف اإلعبلـ التفاعمي بنسبة مرتفعة مقدارها - ب

 .مف المبحكثيف %7٘ٙقميمة ال تستخدـ مكاقغ اإلعبلـ التفاعمي، ال تتجاكز نسبتهـ 
تكجد فركؽ بيف الطبلب كالطالبات لدكر اإلعبلـ التفاعمي في تشكيؿ الثقافة السياسية   - ج

 كاديمية، السكف، دخؿ األسرة الشهرم(.خصص العممي، المؤسسة األ الت تعزل إلى مت يرات
 ال يكجد تأثير لئلعبلـ التفاعمي عمى تشكيؿ الثقافة السياسية لدل الشباب الفمسطيني بنسبة  - د

 % يؤكدكف كجكد تأثير.7ٙٗٗ%، في المقابؿ أف نسبة 7٘٘٘
 

 :(6(احتياجاتيم االتصاليةاعتماد الشباب الفمسطيني عمى الفضائيات العربية في تمبية  -4
هدفت هذع الدراسة إلى تكضيق مدل اعتمػاد الشػباب الفمسػطيني عمػى القنػكات العربيػة فػي 

ركض نظريػػة االعتمػػاد عمػػى تمبيػػة احتياجػػاتهـ االتصػػالية، كاسػػتندت فػػي أساسػػها النظػػرم عمػػى فػػ
                                                           

رســــالة  "دكر اإلعػػػػبلـ التفػػػػاعمي فػػػػي تشػػػػكيؿ الثقافػػػػة السياسػػػػية لػػػػدل الشػػػػباب الفمسػػػػطيني"، رامػػػػي الشػػػػرافي، (ٔ)
 ـ(ٕٕٔٓشكرة  غزة: جامعة األزهر، ، غير منماجستير

مجمـــة  اعتمػػػاد الشػػػباب الفمسػػػطيني عمػػػى الفضػػػائيات العربيػػػة فػػػي تمبيػػػة احتياجػػػاتهـ االتصػػػالية"،"داكد داكد،  (ٕ)
ـ، ٕٕٔٓمعهد البحكث كالدراسات العربية، العػدد السػادس كالخمسػكف، يكنيػكالقاهرة: ، البحوث والدراسات العربية

 ٖٖٔ - ٘ٗص ص 

http://imam.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1072161
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الكصػػفي  عػػبلـ، كتنتمػػي إلػػى الدراسػػات الكصػػفية، كاعتمػػدت عمػػى مػػنهج المسػػق بشػػقيهكسػػائؿ اإل
كالتحميمي، كيتمثؿ مجتمغ الدراسة في الشباب الفمسطيني المقيـ في جمهكرية مصر في محافظتي 

( مبحػػكث مػػف ٓٓٗالقػػاهرة كالجيػػزة، كتػػـ إجػػراء الدراسػػة عمػػى عينػػة متاحػػة غيػػر احتماليػػة قكامهػػا  
 .انية لجمغ البيانات مف المبحكثيفسنة، كاستخدـ الباحث استمارة ميد ٖ٘-ٜٔالفئة
 النتائج التي توصمت إلييا الدراسة: أىم
احتمت القنكات الفضائية العربية المركز األكؿ في الكسائؿ االتصالية التي تعتمد عميها عينة   -أ 

 .المتابعة كالحصكؿ عمى المعمكمات الدراسة ككسيمة في
ال تكجػػد فػػركؽ جكهريػػة بػػيف المبحػػكثيف فػػي درجػػة االعتمػػاد عمػػى القنػػكات الفضػػائية، حسػػب  -ب 

الػة االجتماعيػة ت النكع كالسف كالدخؿ الشهرم، بينما تكجد فركؽ جكهرية حسب مت يػر الحمت يرا
 .كالتعميـ كالمهنة

ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف معدؿ مشاهدة الفضائيات كمسػتكل االعتمػاد عميهػا  -ج 
 كمصدر لممعمكمات.

ارتباط بيف االعتماد عمى الفضائيات ككؿ مف التأثيرات المعرفية كالكجدانية كالسمككية،  يكجد  -د 
فكمما زاد االعتماد زادت التأثيرات، كقد جاءت التأثيرات الكجدانية في المرتبة األكلى، ثـ التأثيرات 

 .كأخيران جاءت التأثيرات السمككيةالمعرفية، 
 
 :(1)االجتماعي لدى الشباب الفمسطينيدور وسائل االعالم في تشكيل الوعي  -4

هػػػدفت هػػػذع الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى دكر كسػػػائؿ اإلعػػػبلـ فػػػي عمميػػػة بمػػػكرة كتشػػػكيؿ  
الكعي االجتماعي لطبلب الجامعة بقضايا الفرد كالمجتمػغ السياسػية، كاالجتماعيػة، كاالقتصػادية، 

عػبلـ كاالسػتخدامات كسػائؿ اإل كاستندت في أساسها النظرم عمى فػركض نظريتػي االعتمػاد عمػى
شباعات، كتنتمػي إلػى الدراسػات الكصػفية، كاعتمػدت عمػى مػنهج المسػق االجتمػاعي، كيتكػكف كاال

مجتمػػغ الدراسػػة مػػف طمبػػة كميػػة اوداب فػػي جامعػػة األزهػػر، كتػػـ إجػػراء الدراسػػة عمػػى عينػػة طبقيػػة 
اسػػػػػتمارة االسػػػػػتبياف لجمػػػػػغ البيانػػػػػات مػػػػػف  تكاسػػػػػتخدم( طالبػػػػػان كطالبػػػػػة، ٜٕٔعشػػػػػكائية قكامهػػػػػا  

  المبحكثيف .
 
 

                                                           

 "دكر كسػائؿ االعػبلـ فػي تشػكيؿ الػكعي االجتمػاعي لػدل الشػباب الفمسػطيني"، مكسى حمس، ناصر مهدم، ((ٔ
 ٓٛٔ - ٖ٘ٔـ، ص صٕٓٔٓ، د الثاني، العدالثاني عشرجامعة األزهر، المجمد غزة: ، مجمة جامعة األزىر
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 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
%، مما يؤكد ارتفاع دكر 7ٕٜٚ نسبة الطبلب الذيف يتعرضكف بشكؿ دائـ لكسائؿ اإلعبلـ  -أ 

 عبلـ في تشكيؿ الكعي االجتماعي، كيمثؿ الراديك المرتبة األكلى مف حيث األهمية.كسائؿ اإل
جاء الراديك في الترتيب األكؿ حسب أهميته مف كجهة نظر المبحكثيف، ثـ أتى بعدع   -ب 

 .جبلت، ثـ الصحؼ كأخيران اإلنترنتالتمفزيكف، ثـ الم
 %7ٚٛ% مف المبحكثيف بأنهـ يعتمدكف عمى كسائؿ اإلعبلـ بنسبة متكسطة، ك7ٕٙٚأكد   -ج 

 عمى كسائؿ اإلعبلـ بنسبة كبيرة. % مف المبحكثيف بأنهـ يعتمدكف7ٔ٘ٔدبنسبة محدكدة، بينما أك
لكسائؿ اإلعبلـ دكران كبيران في التأثير عمى مستكل ادراؾ المبحكثيف لمقضايا األساسية   -د 

 الخاصة بالفرد كالمجتمغ، كيتضق مدل تأثيرها في فهـ قضايا الشباب كمشاكمهـ.
 

 :(1)حافة في معرفة أزمة إقميم دارفوراعتماد طالب الجامعات عمى الص  -4
هػػػدفت هػػػذع الدراسػػػة إلػػػى محاكلػػػة التعػػػرؼ عمػػػى مػػػدل اعتمػػػاد الشػػػباب الجػػػامعي عمػػػى  

الصحافة أثنػاء األزمػات العربيػة بػالتطبيؽ عمػى أزمػة إقمػيـ دارفػكر، كاسػتندت فػي أساسػها النظػرم 
عػػبلـ، كتنتمػػي إلػػى الدراسػػات الكصػػفية، كاعتمػػدت ركض نظريػػة االعتمػػاد عمػػى كسػػائؿ اإلعمػػى فػػ

ي كالتحميمػػػي، باإلضػػػافة إلػػػى المقارنػػػة المنهجيػػػة بػػػيف ثػػػبلث جامعػػػات عمػػػى مػػػنهج المسػػػق الكصػػػف
( ٓٔٗ، الزقػػػازيؽ(، كتػػـ إجػػراء الدراسػػػة عمػػى عينػػػة عمديػػة قكامهػػػا  حمػػػكاف، المنيػػامصػػرية كهػػي  

  .بياف لجمغ البيانات مف المبحكثيفطالبان كطالبة، كاستخدـ الباحث استمارة االست
 النتائج التي توصمت إلييا الدراسة: أىم
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف طبلب الجامعات مف حيث النكع كالجامعة، كبيف   -أ 

 .خبار أزمة إقميـ دارفكر السكدانيأسباب اعتمادهـ عمى الصحؼ لمعرفة أ
يزداد اعتماد طبلب الجامعات عمى متابعة األخبار في الصحافة في أكقات األزمات،   -ب 

، بينما بمغ نسبة متابعتها في األحداث اليكمية %7ٔٛ٘ نسبة متابعتها كقت األزماتحيث بم ت 
 %.ٙ.ٛٗالعادية

ساهـ االعتماد عمى الصحافة في إمداد الطبلب بالمعمكمات عف أزمة دارفكر، حيث   -ج 
% مف الطبلب عمى أف الصحافة ساهمت في إمدادهـ بالمعمكمات حكؿ القضية، 7ٕ٘ٛأشار

                                                           

مجمـة البحـوث اعتمػاد طػبلب الجامعػات عمػى الصػحافة فػي معرفػة أزمػة إقمػيـ دارفػكر"، " عماد الديف جابر، ((ٔ
 ٕٖٙ - ٜٕٛـ، ص ص ٜٕٓٓجامعة األزهر، العدد الثاني كالثبلثكف، أكتكبر القاهرة: ، اإلعالمية



8 


في  % إلى أف الصحافة لـ تساهـ7ٕٚٔ% إلى أنها ساهمت إلى حد ما، كأشار7٘ٗبينما أشار
 .إمدادع بالمعمكمات عف القضية

جاءت التأثيرات الكجدانية في الترتيب األكؿ مف جممة التأثيرات الناتجة عف اعتماد   -د 
، ثيرات المعرفيةلمبحكثيف عمى الصحؼ في معرفة أخبار أزمة إقميـ دارفكر في السكداف، ثـ التأا

 .السمككيةكالتأثيرات 
 
ترونيــــة اســــتخدامات الشــــباب الســــعودي الجــــامعي لممضــــمون السياســــي لممــــدونات اإللك -2
 :(1)شباعات المتحققة منياواال

هػػػدفت هػػػذع الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى الػػػدكر الػػػذم يمكػػػف أف تمعبػػػه المػػػدكنات ككسػػػيمة  
إعبلميػػة لتحقيػػؽ الديمقراطيػػة كحريػػة التعبيػػر، كاسػػتندت فػػي أساسػػها النظػػرم عمػػى فػػركض نظريػػة 

شػػػػػباعات، كتنتمػػػػػي إلػػػػػى الدراسػػػػػات الكصػػػػػفية، كاعتمػػػػػدت عمػػػػػى مػػػػػنهج المسػػػػػق االسػػػػػتخدامات كاال
اسػػة مػػف الكميػػات الجامعيػة بمػػدينتي جػػدة كمكػػة، كتػػـ إجػػراء الدراسػػة الكصػفي، كيتكػػكف مجتمػػغ الدر 

بياف لجمػػػغ ( طالبػػػان كطالبػػػة، كاسػػػتخداـ الباحػػػث االسػػػتٕٓ٘عمػػػى عينػػػة طبقيػػػة عشػػػكائية قكامهػػػا  
  .البيانات مف المبحكثيف

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
%، يميها 7ٛٙ٘ المبحكثيف بنسبةتستحكذ المدكنات السعكدية عمى أعمى نسبة تعرض بيف   -أ 

 .%7ٕٚثـ األمريكية بنسبة %، ٛ كبفارؽ كبير مدكنات الدكؿ العربية األخرل بنسبة
تفضؿ عينة الدراسة المكضكعات التي تتعرض لؤلنظمة السياسية في المرتبة األكلى، ثـ   -ب 

 الثة.النقد السياسي في المرتبة الثانية، تميها أنشطة جماعات الض ط في المرتبة الث
% ممف عمـ بكجكد المضمكف السياسي يقبمكف عمى استخدامه مقابؿ 7ٖٚٚتبيف أف نسبة   -ج 

 .مؾ المضاميف ممف عمى عمـ بكجكدها% ال يستخدمكف ت7ٕٕٚ
التي يحققها استخداـ المضمكف السياسي  اإلشباعاتاحتمت معرفة المعمكمات مقدمة   -د 

عي ، كأخيران تكازف إشباالمكانةيف، ثـ تحسيف لممدكنات اإللكتركنية، ثـ تبلها سمكؾ النصق لآلخر 
 .معرفة مستقبؿ أكالدم كالتسمية

 

                                                           

" اسػػػػػتخدامات الشػػػػػباب السػػػػػعكدم الجػػػػػامعي لممضػػػػػمكف السياسػػػػػي لممػػػػػدكنات اإللكتركنيػػػػػة  أسػػػػػامة المػػػػػدني، ((ٔ
ركف، يكليػػػػك جامعػػػػة حمػػػكاف، العػػػػدد السػػػػادس كالعشػػػػحمػػػػكاف: ، مجمــــة كميــــة اآلدابكاإلشػػػباعات المتحققػػػػة منهػػػػا"، 

 ٕٛٙ -ٜ٘٘ـ، ص ص ٜٕٓٓ
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صـــول عمـــى عـــالم الجديـــدة فـــي الحلجامعـــات الفمســـطينية عمـــى وســـائل اإلاعتمـــاد طمبـــة ا -4
 :(1)المعمومات أثناء األزمات

هدفت هذع الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل اعتماد طمبة الجامعات الفمسطينية عمى كسػائؿ 
االعبلـ كمصدر لممعمكمات خبلؿ أزمة االقتتاؿ الداخمي بيف حركتي فػتق كحمػاس، كاسػتندت فػي 

الدراسػػػػات أساسػػػها النظػػػػرم عمػػػػى فػػػػركض نظريػػػة االعتمػػػػاد عمػػػػى كسػػػػائؿ اإلعػػػبلـ، كتنتمػػػػي إلػػػػى 
نهج المسق الكصفي كالتحميمي، كيتمثؿ مجتمغ الدراسة مف طبلب الجامعات مالكصفية، كاستخدـ 

( مبحػػػكث مػػػف ٕٓٓ  الفمسػػػطينية فػػػي قطػػػاع غػػػزة، كاختػػػار البػػػاحثيف عينػػػة غيػػػر احتماليػػػة قكامهػػػا
صػحيفة االستقصػاء لجمػغ  ت، كاسػتخدمجامعة  األقصى، األزهر، كاإلسػبلمية، القػدس المفتكحػة(

 المعمكمات مف المبحكثيف.
 النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:أىم 

شػريعية نتػائج االنتخابػات الت، ثـ سرائيمي الدكليية إلى الحصار اإلتعكد أسباب األزمة الداخم -أ 
غيػػاب سػػػمطة أخيػػران ، ك لسػػمطة المركزيػػةضػػعؼ اثػػػـ يميػػة كاألجنبيػػة، التػػدخبلت اإلقمتميهػػا الثانيػػة، 

 .رير الفمسطينيةمنظمة التح
الفمسػػطينية عمػػى الفضػػائيات العربيػػة فػػي الدرجػػة األكلػػى فػػي قائمػػة اعتمػػاد طمبػػة الجامعػػات   -ب 

 .%ٛ٘نترنت المختمفة بنسبة غ اإل%، يميها مكاق7ٙٙٚالحصكؿ عمى المعمكمات بنسبة 
لكتركنيػػة لحركػػة ـ أثنػػاء األزمػػات جػاءت المكاقػػغ اإلمػف حيػػث درجػػة الثقػة فػػي كسػػائؿ اإلعػبل  -ج 

ذاعػػات العربيػػة الصػػحافة الدكليػػة كالمحميػػة، ثػػـ اإله فػػتق فػػي المقدمػػة، يميهػػا تمفزيػػكف فمسػػطيف، يميػػ
 .ذاعات المحميةجنبية، كأخيران اإلكاأل
التأثيرات الناتجة عف اعتماد المبحكثيف عمى كسائؿ  مقدمةجاءت التأثيرات المعرفية في   -د 

 .السمككيةثيرات التأأخيران ، ك يرات الكجدانيةاإلعبلـ أثناء األزمة الداخمية الفمسطينية، ثـ التأث
 
 
 

                                                           

كسػػػائؿ االعػػػبلـ الجديػػػدة فػػػي "اعتمػػػاد طمبػػػة الجامعػػػات الفمسػػػطينية عمػػػى  شػػػنب، ماجػػػد تربػػػاف، حسػػػيف أبػػػك ((ٔ
بحـث مقـدم لممـؤتمر دراسة تطبيقية عمػى األزمػة الداخميػة الفمسػطينية"،  الحصكؿ عمى المعمكمات أثناء األزمات:

ــوم االتصــال ــة لعم ــة الدولي ــل لاكاديمي جامعػػة القػػاهرة، القػػاهرة، ، يػػدة كآفػػاؽ المسػػتقبؿ""كسػػائؿ االعػػبلـ الجد الراب
 ـ ٕٛٓٓمايك
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مقدار اعتمـاد الشـباب الجـامعي اليمنـي عمـى وسـائل االتصـال كمصـدر لممعمومـات حـول  -4
 :(1)األزمات الدولية الطارئة

هدفت هذع الدراسة إلى التعرؼ عمى مقدار اعتماد الشباب الجامعي اليمني عمى كسػائؿ  
بػػالتطبيؽ عمػػى أزمػػة الرسػػـك االتصػػاؿ لمحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات حػػكؿ األزمػػات الدكليػػة الطارئػػة 

المسػػيئة لمنبػػي محمػػد، كاسػػتندت فػػي أساسػػها النظػػرم عمػػى فػػركض نظريػػة االعتمػػاد عمػػى كسػػائؿ 
الكصػفية، كاسػتخدـ المػنهج المسػحي، كيتمثػؿ مجتمػغ الدراسػة مػف  دراساتإلى المي تاإلعبلـ، كتن

( مبحػكث، ٘ٔٗ  مهاجميغ طبلب الجامعات اليمنية الحككمية، كاختار الباحث عينة عشكائية قكا
 .قصاء لجمغ البيانات مف المبحكثيفصحيفة االست تكاستخدم

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
عدـ كجكد فركؽ جكهرية بيف فئات الشباب في مقدار حرصهـ عمى متابعة أزمة الرسـك  -أ 

 .ينتمكف إليهاك نكع الجامعة التي السياسي أ نتمائهـكايئة باختبلؼ نكعهـ أك تخصصاتهـ المس
لفضائية لقنكات اعمى اء األزمات الدكلية الطارئة يككف حجـ تعرض الشباب الجامعي أثنا -ب 

 .إلعبلـ المحميةكسائؿ ا ثـؿ الشخصي، كسائؿ االتصا، ثـ مقدمةالعربية في ال
التكجيه عمى اتخاذ قرارات  عبلـ جاءماد الشباب الجامعي عمى كسائؿ اإلأسباب اعت -ج 

دراؾ ا تبلها، مقدمةاألزمة في ال جاع صناعكمكاقؼ ت اء التسمية كالقضثـ ألزمة كتفسيرها، فهـ كا 
 . عمى التكتر

جاءت التأثيرات المعرفية في الترتيب األكؿ، كمف ثـ التأثيرات السمككية في الترتيب الثاني،   -د 
 كأخيران التأثيرات الكجدانية في الترتيب الثالث.

 

 :تناولت شبكات التواصل االجتماعي المحور الثاني: الدراسات التي
شــــباعات مــــاعي واالاســــتخدامات طمبــــة الجامعــــات الفمســــطينية لشــــبكات التواصــــل االجت -1

 :(6)المتحققة
ية لشػػػبكات التعػػػرؼ عمػػى اسػػػتخدامات طمبػػػة الجامعػػػات الفمسػػػطينهػػدفت هػػػذع الدراسػػػة إلػػػى 

عمى  في أساسها النظرم كاستندتشباعات المتحققة، كدكافغ استخدامها، التكاصؿ االجتماعي كاال
                                                           

مقػػػدار اعتمػػػاد الشػػػباب الجػػػامعي اليمنػػػي عمػػػى كسػػػائؿ االتصػػػاؿ كمصػػػدر لممعمكمػػػات حػػػكؿ " محمػػػد كػػػافي، ((ٔ
 ،المجمــة العربيــة ل عــالم واالتصــال، دراسػػة مسػػحية فػػي أزمػػة الرسػػـك المسػػيئة لمنبػػي" األزمػػات الدكليػػة الطارئػػة:

 ٓٚ - ٕٔـ، ص ص ٕٚٓٓالجمعية السعكدية لئلعبلـ كاالتصاؿ، المجمد الثاني، العدد الثاني، مايك  الرياض:
استخدامات طمبة الجامعات الفمسطينية لشبكات التكاصؿ كاإلشباعات المتحققػة: دراسػة " ،صبلح أبك صبلح ((ٕ

 ـ(ٕٗٔٓ، سبلميةجامعة اإلالشكرة  غزة: ، غير منرسالة ماجستير "،ميدانية
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عمػى مػنهج  شباعات، كتنتمي إلػى الدراسػات الكصػفية، كاعتمػدتفركض نظرية االستخدامات كاال
مػػف جميػػغ الطمبػػة الجػػامعييف فػػي كيتمثػػؿ مجتمػػغ الدراسػػة ، "مسػػق جمهػػكر كسػػائؿ اإلعػػبلـ" المسػػق

مية، جامعػة اإلسبلالجامعات الفمسطينية النظامية الرئيسية الثبلث بمحافظات غزة كهي: الجامعة 
 تدمسػتخأُ ك ، فػردة( مٓٓٗ ا قكامهػ عينة طبقية عشكائيةر الباحث ، كاختااألقصى، جامعة األزهر

 .صاء لجمغ المعمكمات مف المبحكثيفصحيفة االستق
 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

التكاصؿ تكجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف درجة االستفادة مف شبكات   -أ 
 االجتماعي كبيف درجة الثقة، فكمما زادت ثقته بالكسيمة كمما كانت درجة الفائدة لديه كبيرة منها.

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في تقديرات استخداـ طمبة الجامعات الفمسطينية  -ب 
لدراسي كمكاف السكف،  لشبكات التكاصؿ االجتماعي حسب مت ير التخصص العممي كالبرنامج ا

 فركؽ ذات داللة إحصائية حسب مت ير النكع كالجامعة.  بينما تكجد
يحصؿ المبحكثكف عمى األخبار كالمعمكمات عبر شبكات التكاصؿ االجتماعي في المرتبة  -ج 

 األكلى، تبلها المكاقغ اإلخبارية، ثـ التمفزيكف، ثـ اإلذاعة، كأخيران الصحؼ.
ساعات يكميان، كما يثؽ  ٖة تزيد عف يستخدـ المبحكثكف شبكات التكاصؿ االجتماعي لمد -د 

 طمبة الجامعات الفمسطينية بدرجة متكسطة في شبكات التكاصؿ االجتماعي.
 
 :(1)دور مواقل التواصل االجتماعي في دعم المشاركة السياسية لمشباب الفمسطيني  -ٓٔ

تعػرؼ عمػى دكر مكاقػغ التكاصػؿ االجتمػاعي فػي دعػـ المشػاركة هدفت هػذع الدراسػة إلػى ال
ثبلثػػة مػػداخؿ نظريػػة  مػػدخؿ كاسػػتندت فػػي أساسػػها النظػػرم عمػػى  ،السياسػػية لمشػػباب الفمسػػطيني

اإلعػػػػبلـ الجديػػػػد كأفػػػػاؽ التكاصػػػػؿ االجتمػػػػاعي، كنمػػػػكذج الحضػػػػكر االجتمػػػػاعي، كمػػػػدخؿ المجػػػػاؿ 
، كتػػػـ إجػػػراء الكصػػػفي التحميمػػػيكتنتمػػػي إلػػػى الدراسػػػات الكصػػػفية، كاعتمػػػدت عمػػػى مػػػنهج العػػػاـ(، 
( مبحػػػػكث مػػػػف طػػػػبلب كطالبػػػػات ٓٓٗقكامهػػػػا   منتظمػػػػةعمػػػػى عينػػػػة عشػػػػكائية  الميدانيػػػػةالدراسػػػػة 

 (، كاسػتخدـالقػدس المفتكحػة ،األزهػر، األقصػى ، اإلسػبلمية الجامعػات الفمسػطينية فػي قطػاع غػزة
 .لجمغ البيانات مف المبحكثيف االستبياف
 
 

                                                           

رســـالة  ،"دكر مكاقػػػغ التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي فػػػي دعػػػـ المشػػػاركة السياسػػػية لمشػػػباب الفمسػػػطيني" ،عػػػبلء العقػػػاد((ٔ
ـ(ٕٗٔٓ، غير منشكرة  القاهرة: معهد البحكث كالدراسات العربية،ماجستير
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 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
ابة لدعكات مكاقغ التكاصؿ االجتمػاعي قػد أخػذ أشػكاالن إف الحراؾ السياسي الذم جاء كاستج  -أ 

متعددة في مقدمتها المشاركة فػي االحتجاجػات كالمظػاهرات، تبلهػا حضػكر المػؤتمرات كالمقػاءات 
السياسية، كمف ثـ حضكر فعاليػات كطنيػة، كبفػارؽ كبيػر جػاء الحػراؾ المتمثػؿ فػي فعاليػات دعػـ 

 السمطة كالمشاركة في التصكيت لبلنتخابات.
حتبلؿ كعدكانه في مقدمة الحراؾ السياسي لمشػباب، تصدر هدؼ الدفاع عف الكطف ضد اإل -ب 

تبلع هدؼ الض ط عمى صناع القرار، كمف ثـ هدؼ محاربة الحصػار ضػد غػزة، كالتضػامف مػغ 
 األسرل في السجكف اإلسرائيمية، كأخيران تحقيؽ أهداؼ شخصية.

دكف قياـ الشباب الفمسطيني بدكرهـ فػي جاءت الظركؼ األمنية كأهـ المعكقات التي تحكؿ  -ج 
المشػػاركة السياسػػية، تبلهػػا معػػكؽ انشػػ اؿ الشػػباب باهتمامػػات أخػػرل، كمػػف ثػػـ صػػعكبة التكاصػػؿ 

، ثػػػـ محدكديػػػة الثقافػػػة السياسػػػية، كأخيػػػران اعتقػػػاد الشػػػباب بعػػػدـ جػػػدكل فبػػػيف الناشػػػطيف السياسػػػيي
 المشاركة.

 
 :(1)الشباب الفمسطيني بالقضايا الوطنيةدور شبكات التواصل االجتماعي في توعية   -11

التعػػػرؼ عمػػػى دكر شػػػبكات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي فػػػي تكعيػػػة هػػػدفت هػػػذع الدراسػػػة إلػػػى  
فػي أساسػها  كاسػتندتالشباب الفمسطيني بقضاياع الكطني، كأهػـ القضػايا التػي تتناكلهػا الشػبكات، 

الدراسػػػػػات الكصػػػػػفية، شػػػػػباعات، كتنتمػػػػػي إلػػػػػى عمػػػػػى فػػػػػركض نظريػػػػػة االسػػػػػتخدامات كاإل النظػػػػػرم
، شػػػبكة الفػػػيس بػػػكؾ عمػػػى ةالتحميميػػػالدراسػػػة  مجتمػػػغقػػػد اقتصػػػر كاعتمػػػدت عمػػػى مػػػنهج المسػػػق، ك 

، عامػػػػان  (ٖ٘-ٛٔ  الشػػػػباب الفمسػػػػطيني ضػػػػمف الفئػػػػة العمريػػػػة عمػػػػى الميدانيػػػػة كمجتمػػػػغ الدراسػػػػة
، كطبقػػػػت الدراسػػػػة شػػػػبكتي غػػػػزة اوف، كقػػػػدس اإلخباريػػػػة كاشػػػػتممت عينػػػػة الدراسػػػػة التحميميػػػػة عمػػػػى

مػػػػف مسػػػػتخدمي شػػػػبكات التكاصػػػػؿ  بان شػػػػا( ٕٙٗقكامهػػػػا   بسػػػػيطةالميدانيػػػػة عمػػػػى عينػػػػة عشػػػػكائية 
، كتػػػػـ اسػػػػتخداـ اسػػػػتمارة تحميػػػػؿ المضػػػػمكف كاسػػػػتمارة االسػػػػتبياف لجمػػػػغ البيانػػػػات مػػػػف االجتمػػػػاعي
 المبحكثيف.

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
%، كهي نسبة 7ٛٗٙشبكات التكاصؿ االجتماعي بم ت درجة ثقة الشباب الفمسطيني ب  -أ 

 متكسطة.

                                                           

دكر شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي فػػي تكعيػػة الشػػباب الفمسػػطيني بالقضػػايا الكطنيػػة: دراسػػة " ،هشػػاـ سػػكيؾ ((ٔ
 ـ(ٕٗٔٓ، سبلميةجامعة اإلالشكرة  غزة: ، غير منرسالة ماجستير "،تحميمية كميدانية
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حصمت شبكة الفيس بكؾ عمى المرتبة األكلى كأكثر الشبكات التي يستخدمها المبحكثيف  -ب 
ارؽ كبير تكيتر بنسبة %، تبلها بف7ٖٖٜلمتكعية بالقضايا الكطنية الفمسطينية، كذلؾ بنسبة 

ٜٗ7ٙ٘.% 
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استخداـ الشباب الفمسطيني لشبكات التكاصؿ   -ج 

 االجتماعي  فيس بكؾ، كتكيتر( في التكعية بالقضايا الكطنية تعزل لمت ير العمر.
أهـ المشاكؿ كالعقبات التي تكاجه المبحكثيف في استخدامهـ لشبكات التكاصؿ االجتماعي  -د 

%، تبلها 7ٙٗٚانقطاع التيار الكهربائي بنسبة  المقدمةجاء في في التكعية بالقضايا الكطنية، 
 %.7ٜٛ٘عدـ الثقة بمضاميف شبكات التكاصؿ االجتماعي بنسبة 

 
 :(1)دور الشبكات االجتماعية في تعزيز المشاركة السياسية لدى الشباب الفمسطيني  -16

هػدفت هػذع الدراسػة إلػى الكشػؼ عػف مػدل اسػتخداـ الشػباب الفمسػطيني لمكاقػغ الشػػبكات  
االجتماعيػػػػة، كمعرفػػػػة مػػػػدل إدراؾ الشػػػػباب ككعػػػػيهـ السػػػػتخداـ الشػػػػبكات االجتماعيػػػػة فػػػػي تعزيػػػػز 

، االستخدامات كاالشػباعاتركض نظرية كاستندت في أساسها النظرم عمى فالمشاركة السياسية، 
محافظػػات  فػػيالشػػباب الفمسػػطيني  مػػفكيتمثػػؿ مجتمػػغ الدراسػػة الكصػػفية،  كتنتمػػي إلػػى الدراسػػات

ممػػػف يسػػػتخدمكف الشػػػبكات  ( مبحػػػكثٕٙٗ ا قكامهػػػ غيػػػر احتماليػػػةعينػػػة ر الباحػػػث ، كاختػػػاغػػػزة
لجمػغ المعمكمػات  تبانةاالسػ تدمسػتخاُ ك ، (عامػان ٖ٘-ٛٔاالجتماعية ضمف الفئة العمريػة مػا بػيف  

 .مف المبحكثيف
 وصمت إلييا الدراسة:أىم النتائج التي ت

أكثر الشبكات االجتماعية استخدامان جاء في المقدمة الفيس بكؾ يتبعها مشاركة الفيديك   -أ 
 اليكتيكب، كجاء مكقغ الصكر فميكر كالمنتديات في أدنى الشبكات استخدامان. 

إذ  االجتماعية كمصدر لممعمكمات السياسيةيثؽ المبحكثيف بدرجة متكسطة في الشبكات  -ب 
 %.7ٔٚٚبنسبة أجابكا أحيانان 

أكثر المصادر التي يعتمد عميها الشباب في الحصكؿ عمى المعمكمات المتعمقة بالقضايا  -ج 
السياسية جاء اإلنترنت في المقدمة، يميه القنكات الفضائية، كجاء الندكات كالمؤتمرات كاألسرة 

 كاألقارب أدنى المصادر اعتمادان مف قبؿ الشباب.

                                                           

مجمــة  لػػدل الشػػباب الفمسػػطيني"، ة فػػي تعزيػػز المشػػاركة السياسػػيةاالجتماعيػػ الشػػبكات، "دكر عػػيـ المصػػرمن( (ٔ
 ٕٖٔ - ٖٕٛـ، ص صٕٗٔٓعشر، العدد الثاني،  سادسال، غزة: جامعة األزهر، المجمد جامعة األزىر
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أسباب تفضيؿ المبحكثيف لمشبكات االجتماعية في معرفة القضايا السياسية العربية  أهـ  -د 
 كالدكلية أنها تقدـ ت طية فكرية لؤلحداث الجارية، ثـ ألنها تقدـ كجهات النظر المختمفة.

 
 :(1)الشبكات االجتماعية وقت األزمات اعتماد الشباب الفمسطيني عمى -14

هدفت هذع الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل اعتماد الشباب الفمسطيني عمى مكاقغ التكاصػؿ 
كاسػػتندت فػػي أساسػها النظػػرم عمػػى االجتمػاعي كقػػت األزمػػات، كاكتسػابهـ بعػػض القػػيـ السياسػية، 

كيتمثػػؿ مجتمػػغ ، كتنتمػػي إلػػى الدراسػػات الكصػػفية، عػػبلـركض نظريػػة االعتمػػاد عمػػى كسػػائؿ اإلفػػ
عينػػػة ر الباحػػػث (، كاختػػػاسػػػنة ٖ٘ -ٜٔ  المرحمػػػة العمريػػػة فػػػياب الفمسػػػطيني الشػػػب مػػػفالدراسػػػة 

 .صاء لجمغ المعمكمات مف المبحكثيفصحيفة االستق تدمستخاُ ك ( مبحكث، ٓٓٗ ا قكامه مديةع
 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

بنسبة  قائمة الشبكات االجتماعية التي يعتمد عميها المبحكثيفتصدر مكقغ الفيس بكؾ   - أ
 %.7ٖ٘ٔبنسبة  %، ثـ جاء مكقغ اليكتيكب7ٖٜٛ

يعتمد المبحكثيف بدرجة متكسطة عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي لمحصكؿ عمى  - ب
 %.7ٖٜٖمعمكمات حكؿ األزمات المختمفة بنسبة 

عميها المبحكثكف لمعرفة  جاءت شبكات التكاصؿ االجتماعي في مقدمة الكسائؿ التي يعتمد - ج
 %.ٕٗ%، ثـ جاءت الصحؼ اإللكتركنية بنسبة ٛٚألزمات بنسبة بم ت عند حدكث ااألخبار 

بلب تكب، ل% مف المبحكثيف شبكات التكاصؿ االجتماعي عف طريؽ ا7ٖٜٙيستخدـ نسبة   - د
تبلها الهاتؼ المحمكؿ، كأف النسبة األكبر مف المبحكثيف يستخدمكنها بشكؿ يكمي، كأف نسبة 

حكثيف بالم ثمثييكميان، في حيف يفضؿ % يستخدمكنها مف ثبلث ساعات فأكثر 7ٛٔ٘
 استخدامها حسب ظركفهـ.

 
العالقــة بــين اســتخدام الشــباب المصــري لمواقــل التواصــل االجتمــاعي واكتســابيم بعــض   -14

 :(6)القيم السياسية
هدفت هذع الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل اعتماد الشباب المصرم عمى مكاقغ التكاصػؿ  
كمصػػدر لمحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات عػػف القضػػايا السياسػػية، كاكتسػػابهـ بعػػض القػػيـ  ياالجتمػػاع

                                                           

، رسـالة ماجسـتير ،"اعتماد الشباب الفمسطيني عمى الشػبكات االجتماعيػة كقػت األزمػات" ،إسماعيؿ برغكت ((ٔ
 ـ(ٕٗٔٓغير منشكرة  القاهرة: معهد البحكث كالدراسات العربية،

"العبلقة بيف استخداـ الشباب المصرم لمكاقغ التكاصؿ االجتماعي كاكتسابهـ بعض القيـ  أحمد رفاعي، (ٕ 
 ـ(ٕٗٔٓ ، غير منشكرة  القاهرة: جامعة عيف شمس،دكتوراهرسالة السياسية"، 
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، عػػػبلـركض نظريػػػة االعتمػػػاد عمػػػى كسػػػائؿ اإلكاسػػػتندت فػػػي أساسػػػها النظػػػرم عمػػػى فػػػالسياسػػػية، 
ق اإلعبلمػػػي عمػػػى عينػػػة عمديػػػة قكامهػػػا كتنتمػػػي إلػػػى الدراسػػػات الكصػػػفية، كاسػػػتخدـ مػػػنهج المسػػػ

مػػػف يسػػػتخدمكف مكاقػػػغ التكاصػػؿ االجتمػػػاعي مػػػف المرحمػػػة ( مفػػردة مػػػف الشػػػباب المصػػرم مٓٓٗ 
الزقػػػػػازيؽ، المنصػػػػػكرة، القػػػػػاهرة، عػػػػػيف شػػػػػمس(،   سػػػػػنة(، مػػػػػف كميػػػػػات جامعػػػػػة ٕٔ-ٛٔالعمريػػػػػة  

 .صاء لجمغ المعمكمات مف المبحكثيفصحيفة االستق دمتستخكاُ 
 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

بػػيف زيػػادة اعتمػػاد الشػػباب المصػػرم عمػػى مكاقػػغ حصػػائية تكجػػد عبلقػػة ارتباطيػػة ذات داللػػة إ -أ 
 التكاصؿ االجتماعي لمحصكؿ عمى المعمكمات عف القضايا السياسية.

ارتفاع نسبة مساهمة المضاميف المطركحة في مكاقغ التكاصؿ االجتماعي في زيادة معرفػة   -ب 
 الشباب المصرم ببعض القضايا السياسية.

التكاصػػػػؿ االجتمػػػػاعي كمصػػػػدر لممعمكمػػػػات يػػػػزداد اعتمػػػػاد الشػػػػباب المصػػػػرم عمػػػػى مكاقػػػػغ   -ج 
 السياسية في أكقات األزمات كتصاعد األحداث.

يحتػػاجكف  أهػػـ دكافػػغ اسػػتخداـ الشػػباب المصػػرم لمكاقػػغ التكاصػػؿ االجتمػػاعي، أنهػػا تػػكفر مػػا -د 
 .عبير عف الرأم، كتكفر لهـ مساحة لمحرية في التإليه مف معمكمات، كالتعرؼ عمى آراء اوخريف

 
التواصــل االجتمــاعي فــي تنميــة مشــاركة الشــباب الفمســطيني فــي القضــايا دور شــبكات   -14

 :(1)المجتمعية
هػػػػدفت هػػػػذع الدراسػػػػة إلػػػػى التعػػػػرؼ عمػػػػى طبيعػػػػة الػػػػدكر الػػػػذم تقػػػػكـ بػػػػه شػػػػبكات التكاصػػػػؿ  

االجتماعي في تحفيز الشباب الفمسطيني لممشاركة في القضايا المجتمعيػة، كتنمػي إلػى الدراسػات 
المسػػػػػق االجتمػػػػػاعي، كيتمثػػػػػؿ مجتمػػػػػغ الدراسػػػػػة فػػػػػي جميػػػػػغ الشػػػػػباب الكصػػػػػفية، كاسػػػػػتخدـ مػػػػػنهج 

( مػػػف الػػػذككر كاإلنػػػاث، كاختػػػار الباحػػػث عينػػػة سػػػنة ٖ٘ -ٛٔ  الفمسػػػطيني مػػػف المرحمػػػة العمريػػػة
صاء لجمغ المعمكمات صحيفة االستق تدمستخاُ ( مبحكث، ك ٓ٘ٗ  حصصية غير احتمالية قكامه

 .مف المبحكثيف
 لدراسة:أىم النتائج التي توصمت إلييا ا

 المحادثػػات جػػاءت ، ثػػـكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي اسػػتخدامان مػػف أكثػػر شػػب الفػػيس بػػكؾ شػػبكة  -أ 
 .ر، كأخيران فميكالمنتديات ثـ ،تكيترثـ ، سكام بي، كالماسنجر، يتبعها اليكتيكب، ثـ جكجؿ بمس

                                                           

"دكر شػػػػبكات التكاصػػػػؿ االجتمػػػػاعي فػػػػي تنميػػػػة مشػػػػاركة الشػػػػباب الفمسػػػػطيني فػػػػي القضػػػػايا  أحمػػػػد حمػػػػكدة، (ٔ)
 ـ(ٖٕٔٓ ، غير منشكرة  القاهرة: معهد البحكث كالدراسات العربية،ماجستيررسالة المجتمعية"، 
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حصائية بيف مت يػرات النػكع كالحالػة االجتماعيػة كالمؤهػؿ العممػي إال تكجد فركؽ ذات داللة  -ب 
 .استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعيكمعدؿ 

مػػػػف اسػػػػتخداـ شػػػػبكات  الحصػػػػكؿ عمػػػػى األخبػػػػار أكثػػػػر الفكائػػػػد التػػػػي تعػػػػكد عمػػػػى المبحػػػػكثيف -ج 
التكاصػػػؿ االجتمػػػػاعي، يميهػػػػا التكاصػػػػؿ مػػػػغ اوخػػػػريف، ثػػػـ قضػػػػاء كقػػػػت الفػػػػراغ، ثػػػػـ المعرفػػػػة فػػػػي 

 التخصص، ثـ تككيف صداقات جديدة، كأخيران البحث العممي.
ا شبكات التكاصؿ االجتماعي، كمػا ثؽ المبحكثكف بدرجة متكسطة بالمعمكمات التي تقدمهي  -د 
، ، ثػـ منكعػةكمات المقدمة عبػر شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي هادفػةف المبحكثيف يعتبركف المعمأ

 .كأخيران حديثة، يميها مسمية
 

ـــة  -12 ـــر شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي اإللكتروني ـــى أث ـــي  عم ـــات ف ـــة الجامع اتجاىـــات طمب
 :(1)األردن

هػػدفت هػػذع الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى أثػػر شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي عمػػى اتجاهػػات  
فػػػي األردف،  كتنتمػػػي إلػػػى الدراسػػػات الكصػػػفية، كاعتمػػػدت عمػػػى مػػػنهج المسػػػق، طمبػػػة الجامعػػػات 

األردنيػة، اليرمػكؾ، مؤتػة( فػي   يتككف مجتمغ الدراسة مف جميغ طمبة البكالكريكس في الجامعػات
ـ(، كتػػـ إجػػراء الدراسػػة الميدانيػػة عمػػى عينػػة طبقيػػة عشػػكائية ٕٕٔٓ –ـ  ٕٔٔٓ  العػػاـ الدراسػػي

سػتخدـ امعيان مف الناشطيف في استخداـ شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي، كاُ ( طالبان جٖ٘ٔٔقكامها  
 .لجمغ البيانات مف المبحكثيف االستبياف

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
تعتبر شبكات التكاصؿ االجتماعي مف مصادر المعرفة المهمة لدل المبحكثيف، كتعمؿ عمى   -أ 

 كاإلقميمية كالعالمية.زيادة المعرفة باألحداث المحمية 
أهػػػـ اوثػػػار اإليجابيػػػة السػػػتخداـ شػػػبكات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي تمثػػػؿ فػػػي تعميػػػؽ العبلقػػػات  -ب 

االجتماعيػػػة القائمػػػة مػػػغ األصػػػدقاء كالمعػػػارؼ ممػػػف لػػػديهـ حسػػػاب عمػػػى تمػػػؾ الشػػػبكات، كتعزيػػػز 
زالة الحكاجز   .النفسية كاالجتماعية بيف الجنسيفمعمكمات كمعارؼ الطمبة العامة، كا 

دمػػاف عمػػى الشػػبكات، كالتػػأخر سػػتخداـ شػػبكات التكاصػػؿ تمثػػؿ فػػي اإلأهػػـ اوثػػار السػػمبية ال  -ج 
 . العشائرم أك اإلقميمي أك العرقي الدراسي كاألكاديمي، كتعزيز التعصب

                                                           

أثػػر شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي اإللكتركنيػػة عػػف اتجاهػػات طمبػػة " ضػػيؼ اهلل أبػػك صػػعيميؾ، محمػػد الزيػػكف، ((ٔ
، المجمػػد مة العمػػـك االنسػػانية كاالجتماعيػػةسمسػػ: ، األردفمؤتــة لمبحــوث والدراســات مجمــةالجامعػػات فػػي األردف"، 

 ٜٖ٘ - ٖٕٖـ، ص ص ٖٕٔٓالثامف كالعشركف، العدد السابغ، 

http://imam.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1636689
http://imam.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1636689
http://imam.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1636689
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بدرجػة  يثؽ طمبة الجامعات بشبكات التكاصؿ االجتمػاعي كبالمعمكمػات المنشػكرة مػف خبللهػا  -د 
 .متكسطة
 

دوافل استخدام الشباب الفمسطيني لشـبكات التواصـل االجتمـاعي مـن وجيـة نظـر طمبـة   -14
  :(1)الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة

التكاصػؿ  شػبكاتل فمسػطينيالشػباب ال اسػتخداـدكافػغ  ىلدراسة إلى التعرؼ عمهدفت هذع ا 
 في أساسها النظرم كاستندت، مف كجهة نظر طمبة الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة االجتماعي

شػباعات، كتنتمػي إلػى الدراسػات الكصػفية، كاعتمػدت عمػى عمى فركض نظرية االستخدامات كاال
كطالبة مف الجامعػات  ( طالبٖٔٔقكامها   شكائيةكتـ إجراء الدراسة عمى عينة عمنهج المسق، 

 .لجمغ البيانات مف المبحكثيف االستبياف، كاستخدـ ةيالفمسطينية الرئيس
 تائج التي توصمت إلييا الدراسة:أىم الن

الػدكافغ األكاديميػة كانػت السػبب الػرئيس كراء اسػتخداـ الشػباب الجػامعي الفمسػطيني لشػػبكات  -أ 
التكاصؿ االجتماعي، تبلها الدكافغ النفسػية كاالجتماعيػة، تبلهػا الػدكافغ السياسػية، كأخيػران الػدكافغ 

 االقتصادية.
االجتمػػػاعي مػػػف حيػػػث االسػػػتخداـ مػػػف قبػػػؿ جػػػاء الفػػػيس بػػػكؾ فػػػي مقدمػػػة شػػػبكات التكاصػػػؿ  -ب 

 الشباب الجامعي الفمسطيني.
ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في دكافغ استخداـ الشباب الجػامعي الفمسػطيني  النفسػية  -ج 

االجتماعية، األكاديمية، االقتصادية( لشبكات التكاصؿ االجتماعي تعزل لمت يػر الجػنس، ماعػدا 
 ؽ لصالق الذككر.الدكافغ السياسية فكانت الفرك 

ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في دكافغ استخداـ الشػباب الجػامعي الفمسػطيني لشػبكات  -د 
نكع الكميػة، المسػتكل األكػاديمي، المعػدؿ التراكمػي،  :مت يرات التاليةمالتكاصؿ االجتماعي تعزل ل

 كمكاف السكف.
 
 
 

                                                           

أمجػػػد جمعػػػػة، "دكافػػػػغ اسػػػػتخداـ الشػػػباب الفمسػػػػطيني لشػػػػبكات التكاصػػػػؿ االجتمػػػاعي مػػػػف كجهػػػػة نظػػػػر طمبػػػػة ((ٔ
"الكاقػغ اومػاؿ"، غػزة، الجامعػة اإلسػبلمية، عمػادة بحث مقدم فـي مـؤتمر الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة"، 

ـٖٕٔٓفبراير  ٖٔ – ٕٔشؤكف الطمبة، 
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عالقتــو بوســائل اإلنترنــت و  تعــرض الشــباب الجــامعي لمواقــل التواصــل االجتمــاعي عبــر  -14
 :(1)االتصال التقميدية

هػػدفت هػػذع الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى عػػادات كأنمػػاط كدكافػػغ تعػػرض الشػػباب الجػػامعي  
، إضػػافة إلػػى التعػػرؼ عمػػى حػػدكد تػػأثير اسػػتخداـ الشػػباب بحرينػػي لمكاقػػغ التكاصػػؿ االجتمػػاعيال
عمػػػػى فػػػػركض نظريػػػػة  نظػػػػرمكاسػػػػتندت فػػػػي أساسػػػػها اللجػػػػامعي لمكاقػػػػغ التكاصػػػػؿ االجتمػػػػاعي، ا

شػػباعات، كتنتمػػي إلػػى الدراسػػات الكصػػفية، كاعتمػػدت عمػػى مػػنهج المسػػق، كتػػـ االسػػتخدامات كاال
( طالبان جامعيان ممف يدرسكف فػي المرحمػة الجامعيػة ٓٓٗإجراء الدراسة عمى عينة عمدية قكامها  

لجمغ البيانػات  االستبيافاألكلى في الجامعة األهمية كجامعة دلمكف في مممكة البحريف، كاستخدـ 
 .مف المبحكثيف

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
زيػػادة اسػػتخداـ الشػػباب الجػػامعي لمكاقػػغ التكاصػػؿ االجتمػػاعي بالمقارنػػة بكسػػائؿ االتصػػاؿ   -أ 

 .ذاعة كأخيران الصحؼاألكلى، يميها التمفزيكف، ثـ اإل التقميدية، حيث احتمت المرتبة
الصػػدارة فػػي تفضػػيؿ الطمبػػة الجػػامعييف، تػػبلع مكقػػغ اليكتيػػكب، ثػػـ احتػػؿ مكقػػغ الفػػيس بػػكؾ  -ب 

 .تر، ثـ مكقعي مام سبيس كهام فايؼمكقغ تكي
 الديمكغرافيػػػػةتكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف الشػػػػباب الجػػػػامعي طبقػػػػان لممت يػػػػرات   -ج 

 .هـ لمكاقغ التكاصؿ االجتماعيالمختمفة في دكافغ تعرض
اصػػػؿ االجتمػػػاعي معػػػدالت تعػػػرض الشػػػباب الجػػػامعي لمكاقػػػغ التك  كجػػػكد عبلقػػػة قكيػػػة بػػػيف  -د 

 .كدكافغ تعرضهـ لها
 

 :6) )تأثير شبكات التواصل عمى جميور المتمقين  -11
هػػدفت هػػذع الدراسػػة إلػػى المقارنػػة بػػيف مضػػمكف كشػػكؿ المكقػػغ اإللكتركنػػي  العربيػػة نػػت(  

كتػػأثير هػػذع المكاقػػغ عمػػى الفػػيس بػػكؾ( لقنػػاة العربيػػة   االجتمػػاعيكبػػيف مضػػمكف كشػػكؿ المكقػػغ 
 ،جمهكر المتمقيف، كتنتمي إلى الدراسات الكصفية، كاعتمدت عمى منهج المسػق الكصػفي المقػارف

لكتركنيػػة كالمكاقػػغ االجتماعيػػػة، كتػػـ إجػػراء الدراسػػة عمػػػى كػػكف مجتمػػغ الدراسػػة مػػػف المكاقػػغ اإلكيت
                                                           

معي لمكاقػغ التكاصػؿ االجتمػاعي عبػر اإلنترنػت كعبلقتػه بكسػائؿ تعػرض الشػباب الجػا" عبد الصادؽ حسػف، (ٔ)
ـــة التعـــاون االتصػػػاؿ التقميديػػػة"، ، الريػػػاض: مجمػػػس التعػػػاكف لػػػدكؿ الخمػػػيج العربيػػػة، قطػػػاع الشػػػئكف الثقافيػػػة مجم

 ٗٓٔ - ٔص ص ـ، ٖٕٔٓكاإلعبلمية، 
االجتماعيػة كالمكاقػغ دراسػة مقارنػة لممكاقػغ  "تأثير شػبكات التكاصػؿ عمػى جمهػكر المتمقػيف: محمد المنصكر، ((ٕ

 ـ( ٕٕٔٓرؾ: األكاديمية العربية ،، غير منشكرة  الدانمارسالة ماجستير "،االلكتركنية
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ـ كحتػػػػػى ٕٔٔٓ/ٔ/ٕ٘مكقػػػػػغ العربيػػػػػة نػػػػػت كمكقػػػػػغ العربيػػػػػة االجتمػػػػػاعي خػػػػػبلؿ الفتػػػػػرة الزمنيػػػػػة 
  ـ، كاستخدـ الباحث استمارة تحميؿ المضمكف كتحميؿ الشكؿ لجمغ البيانات.ٕٔٔٓ/ٕ/ٔٔ

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 لكتركنػػي عمػػى المػػكاد التحريريػػة المطكلػػة المعػػززة بالصػػكر الكبيػػرة كالعنػػاكيفاعتمػػد المكقػػغ اإل  -أ 

 البارزة، بينما اهتـ المكقغ االجتماعي بإيصاؿ المعمكمات كاألخبار إلى قرائها.
تصػػػؼ بالمكضػػػكعية كالحرفيػػػة كالرصػػػانة، بينمػػػا تكتركنػػػي لاوراء المطركحػػػة فػػػي المكقػػػغ اإل -ب 

 .تقد إلى تمؾ المكاصفاتتفجتماعي اوراء في المكقغ اال
بالشػػأف الثقػػافي، الكتػػاب كالمهتمػػيف  وراءلكتركنػػي بػػبعض المػػكاد التحريريػػة تـ المكقػػغ اإلاهػػ -ج 

 .مستكل الخبر أك المادة المنشكرة لكتركني لـ ترتؽ أغمب المكاد إلىبينما المكقغ اإل
لكتركني بالقضايا السياسية، االقتصادية، االجتماعية، كالرياضػية، بينمػا اهػتـ اهتـ المكقغ اإل  -د 

 .كقغ االجتماعي بالقضايا الثقافيةالم
 
 :(1)ي تحقيق احتياجات الشباب األردنيل االجتماعي فدور شبكات التواص -61

هػػدفت هػػذع الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى اسػػتخدامات الشػػباب األردنػػي لشػػبكات التكاصػػؿ     
االجتمػػاعي كدكرهػػا فػػي تحقيػػؽ احتياجػػاتهـ، كاسػػتندت فػػي أساسػػها النظػػرم عمػػى فػػركض نظريػػة 

كاعتمػػدت عمػػى مػػنهج المسػػق بشػػقيه شػػباعات، كتنتمػػي إلػػى الدراسػػات الكصػػفية، تخدامات كاالاالسػ
الكصػػفي كالتحميمػػي، كيتكػػكف مجتمػػغ الدراسػػة مػػف الشػػباب الجػػامعي األردنػػي فػػي جامعػػة اليرمػػكؾ، 

( مبحكث مف الشباب الجامعي مف كميات  اوداب، ٕٙٛعمى عينة عشكائية قكامها   ئهاكتـ إجرا
لجمػػػغ البيانػػػات مػػػف  االسػػػتبيافـ كاسػػػتخدالعمػػػكـ، التربيػػػة، االقتصػػػاد، العمػػػـك اإلداريػػػة، الهندسػػػة(، 

 .المبحكثيف
 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 %.ٓ٘حظي االستخداـ اليكمي لشبكات التكاصؿ االجتماعي المرتبة األكلى بنسبة  -أ 
احتػػػؿ مكقػػػغ الفػػػيس بػػػكؾ المرتبػػػة األكلػػػى فػػػي اسػػػتخداـ شػػػبكات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي لػػػدل  -ب 

 ، يميه جكجؿ بمس، كفي الترتيب الثالث جاءت المدكنات، كأخيران تكيتر.المبحكثيف

                                                           

دراسػػة مقارنػػة  "دكر شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي فػػي تحقيػػؽ احتياجػػات الشػػباب األردنػػي: تحسػػيف منصػػكر، (ٔ)
"اإلعػبلـ  السـنوي السـادس لمجمعيـة السـعودية ل عـالم واالتصـالورقة مقدمـة لممنتـدى في النكع االجتمػاعي"، 
 ـٕٕٔٓ ض، جامعة الممؾ سعكد، أبريؿالريا ،لنظرية كالتطبيقية"الجديد.. التحديات ا
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شػباعات التػي يحققهػا الشػباب الجػامعي ات داللػة إحصػائية فػي الحاجػات كاالتكجد فركؽ ذ  -ج 
 .عي تبعان لمت ير النكع االجتماعياألردني مف استخداـ شبكات التكاصؿ االجتما

يحققهػػػا الشػػػباب الجػػػامعي األردنػػػي مػػػف اسػػػتخداـ شػػػبكات التكاصػػػؿ  شػػػباعاتا ةهنػػػاؾ خمسػػػ -د 
الحاجػػػات المعرفيػػػة، الحاجػػػات الكجدانيػػػة،  االجتمػػػاعي مرتبػػػة حسػػػب أكلكيػػػات اسػػػتخدامها كهػػػي:

 الحاجات الشخصية، الحاجات االجتماعية، حاجات الهركب مف الكاقغ.
 

ــام فــي الم -61 ــرأي الع ــة فــي تكــوين ال ــورات جتمــل العدور الشــبكات االجتماعي ربــي نحــو الث
 :(1)العربية

هػػدفت هػػذع الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى الػػدكر الػػذم قامػػت بػػه الشػػبكات االجتماعيػػة فػػي  
تشػػػكيؿ الػػػرأم العػػػاـ العربػػػي نحػػػك الثػػػكرات العربيػػػة، كاسػػػتندت فػػػي أساسػػػها النظػػػرم عمػػػى فػػػركض 

مػػػنهج  نمػػػكذج اإلعػػػبلـ الػػػديمقراطي المشػػػارؾ، كتنتمػػػي إلػػػى الدراسػػػات الكصػػػفية، كاعتمػػػدت عمػػػى
المسق اإلعبلمي، كيتككف مجتمغ الدراسة مف الجنسيات العربية في مصر  تكنس، ليبيػا، سػكريا، 

( سػنة، كتػـ إجػراء الدراسػة عمػى عينػة عشػكائية قكامهػا ٓٙ -ٛٔاليمف( في المرحمة العمريػة مػف  
اسػػػػػتمارة  تسػػػػػتخدمـ، كاُ ٕٕٔٓكحتػػػػػى مػػػػػايكـ ٕٔٔٓ( مبحػػػػػكث خػػػػػبلؿ الفتػػػػػرة مػػػػػف أكتػػػػػكبرٓٓ٘ 

 .لجمغ البيانات مف المبحكثيف االستبياف
 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

تكجػػد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان بػػيف اسػػتخداـ الشػػبكات االجتماعيػػة كاالعتمػػاد عميهػػا فػػي تكػػكيف   -أ 
السػػػػف، الجنسػػػػية، المسػػػػتكل   الديمكغرافيػػػػةتعػػػػزل لممت يػػػػرات الػػػػرأم العػػػػاـ تجػػػػاع الثػػػػكرات العربيػػػػة 

 التعميمي(.
كؽ الشػػػبكات االجتماعيػػػة فػػػي تكػػػكيف آراء الجمهػػػكر نحػػػك الثػػػكرات العربيػػػة نتيجػػػة لتػػػكافر تفػػػ  -ب 

عامميف أساسيف كهما سماح هذع الكسائؿ بحرية أكبر بكثير مف الكسػائؿ التقميديػة، ككجػكد تهديػد 
 حقيقي لمكسائؿ التقميدية.

اعيػػة لصػػالق تكجػػد فػػركؽ جكهريػػة بػػيف الػػذككر كاإلنػػاث فػػي االعتمػػاد عمػػى الشػػبكات االجتم  -ج 
 الذككر.

                                                           

 "دكر الشػبكات االجتماعيػة فػي تكػكيف الػرأم العػاـ فػي المجتمػغ العربػي نحػك الثػكرات العربيػة: ،حسفأشرؼ  (ٔ)
 فـــي بحـــث مقـــدم الػػػيمف("،  -سػػػكريا -ليبيػػػا -تػػػكنس –الجمهػػػكر العربػػػي في مصػػػر  دراسػػة ميدانيػػػة مقارنػػػة عمػػػى

، ص ـٕٕٔٓيكليػك ٕ-ٔجامعػة القػاهرة، ، القػاهرة، "اإلعبلـ كبناء الدكلة الحديثة"، الثامن عشر دوليلمؤتمر الا
 ٖٙٗ – ٖٚٛ ص
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تكجػػػد عبلقػػػػة ارتباطيػػػػه ايجابيػػػة ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػيف اسػػػػتخداـ الشػػػػبكات االجتماعيػػػػة   -د 
 .لرأم العاـ تجاع الثكرات العربيةكاالعتماد عميها في تككيف ا

 
دراسـة عينـة  استخدامات مواقل الشبكات االجتماعيـة وتـأثيره فـي العالقـات االجتماعيـة:  -66

 :(1)الفيس بوك في الجزائرمن مستخدمي موقل 
هػػػدفت هػػػذع الدراسػػػػة إلػػػى الكشػػػػؼ عػػػف أثػػػر اسػػػػتخداـ مكاقػػػغ الشػػػػبكات االجتماعيػػػة فػػػػي  

م عمػػػػػػى فػػػػػػركض نظريػػػػػػة االسػػػػػػتخدامات العبلقػػػػػػات االجتماعيػػػػػػة، كاسػػػػػػتندت فػػػػػػي أساسػػػػػػها النظػػػػػػر 
المػػنهج الكصػػفي، كيتمثػػؿ مجتمػػغ  كاعتمػػدت عمػػىالكصػػفية، الدراسػػات  إلػػىشػػباعات، كتنتمػػي الكا

الدراسة مف مستخدمي مكقغ الفيس بكؾ في الجزائر، كتـ إجراء الدراسة عمى عينػة عمديػة قكامهػا 
 .ياف لجمغ المعمكمات مف المبحكثيف( مفردة، كاستخدمت الباحثة أداتي المبلحظة كاالستبٕٓٛ 

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
غ التكاصؿ االجتماعي "فيس بكؾ" مػف مسػتخدـ إلػى آخػر تبعػان لمت يػرم يختمؼ استخداـ مكق  -أ 

 الجنس كالسف.
لتثقيؼ، يميها ا عمكمات كالمعارؼ، يميهابهدؼ زيادة الم الفيس بكؾ يستخدـ المبحكثيف مكقغ -ب 

مكاكبة التعرؼ عمى أشخاص جدد، كأخيران  ثـترفيه كالتسمية، التكاصؿ مغ األهؿ كاألصدقاء، ثـ ال
 الجارية.األحداث 

%، كيقضػػي مػػنهـ ٕ٘ يسػػتخدـ أفػػراد العينػػة الفػػيس بػػكؾ منػػذ أكثػػر مػػف ثػػبلث سػػنكات بنسػػبة -ج 
أكثػر مػف ثػػبلث سػاعات فػي اسػػتخداـ المكقػغ، كمػا أنهػػـ يسػتخدمكف المكقػغ مػػف مػرتيف إلػى ثػػبلث 

 %منهـ الفترة الميمية لبلستخداـ .7٘ٔٙمرات يكميان، كيفضؿ 
، %7ٕٕٔٚ الدردشػة ثػـ ،فػيس بػكؾ فػي  التعميقػات خدمػة المبحكثيف مف %7ٕٔٛ٘يفضؿ   -د 

%، كأكثػر خدمػة يسػتخدمكنها كقػت 7ٕٖ٘ٔ%، ثـ مشاركة الركابط 7ٖٛ٘ٔر تميها مشاركة الصك 
هـ، تصػػفحهـ لممكقػػغ قػػراءة مشػػاركات األصػػدقاء كالتعميػػؽ عميهػػا، ثػػـ كضػػغ مشػػاركات عمػػى حػػائط

 .كأخيران الدردشة مغ األصدقاء
 

                                                           

دراسػػة عينػػة مػػف  االجتماعيػػة:"اسػػتخدامات مكاقػػغ الشػػبكات االجتماعيػػة كتػػأثيرع فػػي العبلقػػات  مػػريـ نكمػػار، ((ٔ
، غيػػػػػر منشػػػػػكرة  الجزائػػػػػر: جامعػػػػػة الحػػػػػاج رســـــالة ماجســـــتير "،رسػػػػػتخدمي مكقػػػػػغ الفػػػػػيس بػػػػػكؾ فػػػػػي الجزائػػػػػم

 ـ(ٕٕٔٓلخضر،
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التفاعميـــة فـــي توجيـــو الـــرأي العـــام الفمســـطيني وأثرىـــا عمـــى دور المواقـــل االجتماعيـــة   -64
 :(1)المشاركة السياسية

هػػػػدفت هػػػػذع الدراسػػػػة إلػػػػى التعػػػػرؼ عمػػػػى المكاقػػػػغ االجتماعيػػػػة التفاعميػػػػة كمػػػػدل تأثيرهػػػػا  
الكصفية، كاستندت في  مدراساتكتنتمي الدراسة لكانعكاسها عمى الرأم العاـ كالمشاركة السياسية، 

المػنهج التػاريخي،  كاعتمدت عمىشباعات، عمى فركض نظرية االستخدامات كاال أساسها النظرم
كالكصػػفي التحميمػػي، كتمثػػؿ مجتمػػغ الدراسػػة فػػي جامعػػات قطػػاع غػػزة  األزهػػر، القػػدس المفتكحػػة، 

( مبحػػػػكث، ٖٔٛاألقصػػػػى(، كتػػػػـ إجػػػػراء الدراسػػػػة الميدانيػػػػة عمػػػػى عينػػػػة عشػػػػكائية طبقيػػػػة قكامهػػػػا  
 .بمة لجمغ المعمكمات مف المبحكثيفتبانة كالمقاكاستخدـ الباحث أداتي االس

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
تكجد فػركؽ دالػة إحصػائيان بػيف اتجاهػات الطمبػة نحػك دكر المكاقػغ االجتماعيػة التفاعميػة فػي  -أ 

 لممبحكثيف. رافيةالديمكغالسياسية كفقان لممت يرات تكجيه الرأم العاـ كأثرع عمى المشاركة 
تمعب المكاقغ االجتماعية دكران إيجابيان فػي تكجيػه الػرأم العػاـ، حيػث تتػيق مجػاالن لخمػؽ رأم   -ب 

بداء لمرأم، مما يعكس المجاؿ الذم أتاحه العالـ االفتراضي لمتعبير عف  عاـ، كمساحة لمتعبير كا 
 أم العاـ في ظؿ عدـ تكفر هذا المجاؿ عمى أرض الكاقغ.ر ال
أف المكاقػػػغ االجتماعيػػة التفاعميػػة حفػػزت الجمػػاهير عمػػػى  مػػف المبحػػكثيف %ٜٚيػػرل نسػػبة   -ج 

% أف المكاقػػػػغ 7٘ٚٙالمشػػػػاركة فػػػػي ثػػػػكرات الربيػػػػغ العربػػػػي، كعمػػػػى المسػػػػتكل الفمسػػػػطيني فيػػػػرل 
 .ات الكطنية الفمسطينيةاالجتماعية التفاعمية دفعت الفمسطينييف لممشاركة في الفعالي

ي السياسػي، ممػا كلػد شػعكران بالمسػئكلية ساهمت المكاقػغ االجتماعيػة التفاعميػة فػي رفػغ الػكع  -د 
بػػر المكاقػػغ فػػي الحػػراؾ السياسػػي، ممػػا أبػػرز العديػػد مػػف الشخصػػيات الجديػػدة الناشػػطة سياسػػيان ع

 .االجتماعية التفاعمية
 
 
 
 
 

                                                           

"دكر المكاقػغ االجتماعيػػة التفاعميػة فػػي تكجيػه الػرأم العػػاـ الفمسػطيني كأثرهػػا عمػى المشػػاركة  طػاهر أبػك زيػػد، ((ٔ
 ـ(ٕٕٔٓ ،رنشكرة  غزة: جامعة األزه، غير مرسالة ماجستير السياسية"،
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دور شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي فـــي تعبئـــة الـــرأي العـــام الفمســـطيني نحـــو التغييـــر   -64
 :(1)االجتماعي والسياسي

هدفت هذع الدراسة إلى معرفة دكر شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي فػي تشػكيؿ الػرأم العػاـ  
الكصػفية، كاسػتندت فػي أساسػها  إلػى الدراسػاتلػدل جمهػكر طمبػة الجامعػات الفمسػطينية، كتنتمػي 

عمػى المػنهج المسػحي، كتمثػؿ  دتكاعتمػشػباعات، عمى فػركض نظريػة االسػتخدامات كاال النظرم
مبػة البكػالكريكس بالجامعػات الفمسػطينية فػي قطػاع غػزة، كتػـ إجػراء الدراسػة مجتمػغ الدراسػة مػف ط

( مف طمبة الجامعة  اإلسبلمية، األزهر، القػدس ٓٓ٘  الميدانية عمى عينة عشكائية طبقية قكامها
 .لجمغ البيانات مف المبحكثيفـ االستبياف كاستخدالمفتكحة، األقصى، فمسطيف، األمة، غزة(، 

 النتائج التي توصمت إلييا الدراسة: أىم
تفػػكؽ البريػػد االلكتركنػػي عمػػى بػػاقي مكاقػػغ التكاصػػؿ االجتمػػاعي مػػف حيػػث االسػػتخداـ فػػي   -أ 

 .%7ٜٛٚ%، يميه في المرتبة الثانية الفيس بكؾ كبنسبة 7ٛٛٛالمرتبة األكلى بنسبة 
فػي المرتبػة  يستخدـ طمبة الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة شبكات التكاصؿ االجتمػاعي  -ب 

 .بيف الساعة إلى ثبلث ساعات لها مااألكلى في منازلهـ، كتتراكح مدة استخدامهـ 
ال تكجد فركؽ دالة احصائيان حكؿ دكر شبكات التكاصؿ االجتماعي في تشكيؿ الػرأم العػاـ   -ج 

 النػكع، الجامعػة، السػكف( بينمػا تكجػد فػركؽ دالػة رالسياسػي كاالجتمػاعي تعػزل لمت ي نحك الت يير
 .ير  مستكل الدخؿ، التخصص العممي(احصائيان تعزل لمت 

يثؽ طمبة الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة بشػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي كبالػدكر الػذم   -د 
 %.7ٕٛ٘تقـك به في تشكيؿ الرأم العاـ لديهـ بدرجة متكسطة بم ت نسبتها

 
ر من وجية نظر دور شبكات التواصل االجتماعي في التغيير السياسي في تونس ومص -64

 :(6) الصحفيين األردنيين
هدفت هذع الدراسة إلى الكقكؼ عمى الدكر الذم لعبته شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي فػي  

الت ييػػرات السياسػػية التػػي حػػدثت فػػي تػػكنس كمصػػر، كاسػػتندت فػػي أساسػػها النظػػرم عمػػى فػػركض 

                                                           

دكر شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي فػػي تعبئػػة الػػرأم العػػاـ الفمسػػطيني نحػػك الت ييػػر االجتمػػاعي " زهيػػر عابػػد، (ٔ)
س كالعشػركف، جامعػة النجػاح، المجمػد السػادنػابمس، ، مجمة جامعة النجاح ألبحاث العموم اإلنسـانيةكالسياسػي"، 

 ـٕٕٔٓالعدد السادس، 

"دكر شبكات التكاصؿ االجتماعي فػي الت ييػر السياسػي فػي تػكنس كمصػر مػف كجهػة نظػر  عبد اهلل الرعكد، (ٕ 
 ـ(ٕٕٔٓماف: جامعة الشرؽ األكسط، ، غير منشكرة  عرسالة ماجستير الصحفييف األردنييف"،
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كتنتمػػػػي إلػػػػى الدراسػػػػات شػػػػباعات، كسػػػػائؿ االعػػػػبلـ كاالسػػػػتخدامات كاال نظريتػػػػي االعتمػػػػاد عمػػػػى
الكصػػػفية، كاعتمػػػدت عمػػػى المػػػنهج الكصػػػفي التحميمػػػي، كيتمثػػػؿ مجتمػػػغ الدراسػػػة فػػػي الصػػػحفييف 

الػػػرأم، الدسػػتكر، ال ػػػد، العػػػرب اليػػػكـ( كككالػػػة األنبػػػاء   مميف فػػػي الصػػػحؼ اليكميػػػة المطبكعػػػةالعػػا
تػػػـ اختيارهػػػا مفػػػردة  (ٕٖٗاألردنيػػػة، كمؤسسػػػة اإلذاعػػػة كالتمفزيػػػكف، كتككنػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف  

استمارة تحميؿ المضمكف كاستمارة االستبياف لجمػغ  كاستخدمتبأسمكب العينة العشكائية البسيطة، 
 .البيانات مف المبحكثيف

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
الرقابػػػػة كالدعايػػػػة فػػػػي اإلعػػػػبلـ الرسػػػػمي المرتبػػػػة األكلػػػػى مػػػػف مجػػػػاالت دكر شػػػػبكات  احتمػػػػت -أ 

هيئػػػة الت يميهػػػا، قميمػػػي كالػػػدكليالتكاصػػػؿ االجتمػػػاعي، يميهػػػا التػػػأثير فػػػي الػػػرأم العػػػاـ المحمػػػي كاإل
 .كالتحريض عمى االحتجاجات

كشػكؿ مػف أثرت شبكات التكاصؿ االجتماعي عمى الرأم العػاـ المحمػي كاإلقميمػي كالػدكلي،   -ب 
 أشكاؿ الت يير السياسي في تكنس كمصر فقد جاءت ايجابية كبدرجة كبيرة جدان.

لشبكات التكاصؿ االجتماعي دكران مرتفعان في التأثير عمى كسائؿ اإلعبلـ التقميديػة كمصػدر   -ج 
 مف مصادر المعمكمات حكؿ الت يير السياسي في تكنس كمصر.

ر المبحكثيف لدكر شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في تقدي  -د 
فػػػي الت ييػػػر السياسػػػي فػػػي تػػػكنس كمصػػػر تعػػػزل لممت يػػػرات  النػػػكع االجتمػػػاعي، العمػػػر، المؤهػػػؿ 

 (.لزمنية لعضكية الصحفي في النقابةالعممي، الخبرة الصحفية، نكع المؤسسة االعبلمية، الفترة ا
 

 :(1)شبكات التواصل االجتماعي" استخدام القنوات التمفزيونية اإلخبارية لتفاعمية -62
هػػدفت هػػذع الدراسػػة إلػػى محاكلػػة معرفػػة سػػبب امتػػداد القنػػكات التمفزيكنيػػة اإلخباريػػة إلػػى  

فضػػػاء شػػػبكات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي ككيفيػػػة اسػػػتخدامها لتفاعميػػػة هػػػذع الشػػػبكات، كاسػػػتندت فػػػي 
الكصػفية،  إلػى الدراسػات كتنتمػيشػباعات، عمى فركض نظريػة االسػتخدامات كاال أساسها النظرم

 F24المػػنهج المسػػحي، كيتمثػػؿ مجتمػػغ الدراسػػة مػػف مسػػتخدمي صػػفحتي قنػػاتي  عمػػى عتمػػدتكا
( مبحػكث، ٜٚٓٚ  ، كتـ إجراء الدراسػة عمػى عينػة قصػدية قكامهػاعمى مكقغ الفيس بكؾ BBCك

 أداة استمارة تحميؿ المضمكف لجمغ المعمكمات. ةكاستخدـ الباحث
 

                                                           

التكاصػؿ االجتمػاعي :حالػة "استخداـ القنكات التمفزيكنيػة اإلخباريػة لتفاعميػة  شػبكات  م،ر فاطمة الزهراء عما( (ٔ
 ـ(ٕٕٔٓ: جامعة الجزائر،ر الجزائ ، غير منشكرةرسالة ماجستير الفيس بكؾ"،
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 النتائج التي توصمت إلييا الدراسة: أىم
عمى   BBCجاءت مصر في الترتيب األكؿ مف حيث التفاعؿ مغ صفحة القناة اإلخبارية  -أ 

 ، كأخيران فمسطيف.، ثـ سكرياشبكة الفيس بكؾ
عمى  BBCك  F24شكؿ الذككر نسبة مرتفعة مف مستخدمي صفحة القناة التمفزيكنية  -ب 

 . فيس بكؾ بالمقارنة بنسبة اإلناث شبكة التكاصؿ
احتمت التقارير الصحفية الترتيب األكؿ عمى صفحة التكاصؿ االجتماعي عمى الفيس بكؾ  -ج 

 .%٘ٔبنسبة  الربكرتاجكأخيران  %،ٖٙ%، يميها الخبر بنسبة ٜٗحيث بم ت نسبتها  BBCلقناة 
تدرج مف  –بكؾ  الفيس –تعتبر الكسائط المتعددة ركيزة صفحات التكاصؿ االجتماعي   -د 

%، كالباقي يكلدع المستخدمكف، أما بالنسبة لمفيديكهات التي ٜٔخبللها القناة الصكر بنسبة
% مف العدد الكمي التي اعتمدت عميه ٜ يكلدها المستخدمكف عمى صفحة الفيس بكؾ فبم ت

 القناة في الكثير مف النشرات عمى التمفزيكف.
 

ي فـيس بـوك الشباب الجامعي لمـوقعاستخدام : جيعمى العالم الخار النرجسية واالنفتاح  -64
 (1):وتويتر

 هدفت هذع الدراسة إلى الكشؼ عف استخداـ الشباب الجامعي لمكقعي فيس بكؾ كتكيتر
مف حيث النرجسية" التكميؼ في الحديث مغ اوخريف" ك االنفتاح عمى العالـ الخارجي، كتنتمي 
هذع الدراسة إلى الدراسات الكصفية، كاعتمدت الدراسة عمى منهج المسق، كيتمثؿ مجتمغ 

 Southern  ك  Northeastern University،الدراسة الميدانية مف طبلب جامعتي 
University  كطبقت الدراسة عمى مف،  ٜٛمف اإلناث ك ٗٗٔاألمريكية  المتحدة بالكاليات

( طالبان جامعيان، كتـ استخداـ استمارة االستبياف لجمغ البيانات مف ٖٖٕعينة عشكائية  قكامها  
 المبحكثيف.

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
عمػػى عػػدد  تبػػادؿ المعمكمػػات مػػغ اوخػػريفيتعمػػؽ الشػػباب الجػػامعي ايجابيػػان نحػػك التكمػػؼ مػػغ  -أ 

بػكؾ كتػكيتر، كعػدد الت ريػدات التػي يقكمػكف بإرسػالها إلػى اوخػريف،  سأصدقائهـ فػي مػكقعي الفػي

                                                           

(1   Bruce C. McKinney, Lynne Kelly & Robert L. Duran, "Narcissism or 
Openness?:College Students’ Use of Facebook and Twitter", Communication 
Research Reports, Vol. 29, Issue 2, Apr 2012, Pp.108-118 

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(McKinney%2C+B+C)
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(McKinney%2C+B+C)
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Kelly%2C+L)
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Duran%2C+R+L)
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كعدد مرات استخداـ  اوخريفكال تكجد عبلقة بيف تبادؿ الشباب الجامعي المتكمؼ" النرجسي" مغ 
 مكقعي فيس بكؾ كتكيتر.

اناتػػه عمػػى مػػكقعي الفػػي سػػبكؾ كتػػكيتر بميمػػه لبلنفتػػاح عمػػى يػػرتبط قيػػاـ العضػػك بتحػػديث بي  -ب 
 العالـ مثؿ كضغ الصكر أك إضافة معمكمات أك ت ريدات جديدة . 

 
عــادة  -64 ــة الجامعــات لشــبكات التواصــل االجتمــاعي: المواقــل المفضــمة وا   اســتخدامات طمب

 :(1)شباعاتالنظر في نظرية االستخدامات واال
التعػػرؼ عمػػى اسػػتخدامات شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي مػػف قبمػػة  هػػدفت هػػذع الدراسػػة إلػػى 

االسػػػتخدامات ، كاسػػػتندت فػػػي أساسػػػها النظػػػرم عمػػػى فػػػركض نظريػػػة طمبػػػة الجامعػػػات األمريكيػػػة
مسق جمهكر كسػائؿ  ، كتنتمي إلى الدراسات الكصفية، كاعتمدت عمى منهج المسق شباعاتكاال

مف إحدل الجامعات  ( طالبان جامعيان ٕٚٛقكامها  عمدية كتـ إجراء الدراسة عمى عينة ، اإلعبلـ(
األمريكيػػة العامػػة التػػي تقػػغ فػػي ال ػػرب األكسػػط مػػف الكاليػػات المتحػػدة كالػػذيف تتػػراكح أعمػػارهـ بػػيف 

 .لجمغ البيانات مف المبحكثيف ـ االستبياف العادم كاإللكتركني، كاستخدعامان  ٕٛ – ٛٔ
 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

األسػػباب التػػي تػػدفغ طمبػػة الجامعػػات إلػػى اسػػتخداـ شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي: البقػػاء  أهػػـ -أ 
عمى اتصاؿ مغ األصدقاء كاألهؿ، كالمشاركة في الصكر كالمحافظة عمى جك مػف االتصػاؿ مػغ 

 العائمة كالمحافظة عمى األصدقاء القدامى كالترفيه.
جػاء مكقػغ الفػيس بػكؾ فػي مقدمػة شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي مػف حيػث االسػتخداـ، كذلػؾ  -ب 

بسػػػبب سػػػهكلة االسػػػتخداـ كيسػػػر التكاصػػػؿ مػػػف خبللػػػه، كسػػػهكلة االسػػػتخداـ، كالتجديػػػد دكمػػػان فػػػي 
 نشاطات األصدقاء كمعرفة أخبارهـ، ثـ تبلع تكيتر، يميه مام سبيس، كأخيران لينكد إف.

 
 
 
 
 
 

                                                           

(1) Bellarmine A. Ezumah,  "  College Students’ Use of Social Media :Site Preferences, Uses 
and Gratifications Theory Revisited", Unpublished Master’s Thesis, Murray State 
University KY, 2012  
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" أثنــاء انتخابـــات موقــل التواصــل االجتمـــاعي "فيســبوك لجــامعي عمـــىاعتمــاد الشــباب ا -61
 :(1) الرئاسة المصرية

هدفت هذع الدراسة إلى محاكلة التعرؼ عمػى مػدل اعتمػاد الشػباب الجػامعي عمػى مكاقػغ  
الشػػػبكات االجتماعيػػػة بػػػالتطبيؽ عمػػػى مكقػػػغ فػػػيس بػػػكؾ أثنػػػاء انتخابػػػات الرئاسػػػة المصػػػرية مػػػايك 

العكامؿ المؤثرة في ذلؾ، كاستندت في أساسها النظرم عمى فركض نظرية ـ لمكقكؼ عمى ٕٕٔٓ
االعتماد عمى كسائؿ االعبلـ، كتنتمي إلى الدراسات الكصفية، كاعتمدت عمى منهج المسػق عبػر 
مسق عينة مف الشباب الجامعي، كتـ إجراء الدراسة عمى عينػة متاحػة مػف طػبلب الجامعػة الػذيف 

قصػػاء صػػحيفة االست ت( طالبػػان جامعيػػان، كاسػػتخدمٕٓٓكؾ  قكامهػػا  يممكػػكف حسػػابان عمػػى الفػػيس بػػ
 .لجمغ البيانات مف المبحكثيف

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
يختمؼ اعتماد الشباب الجامعي عمى الفيس بكؾ أثناء انتخابات الرئاسة المصرية، باختبلؼ  -أ 

  .السف( –م كاالجتماعي االقتصادالمستكل  –النكع لهـ   الديمكغرافيةالمت يرات 
جػػاء التميفزيػػػكف فػػػي مقدمػػػة مصػػػادر معمكمػػػات الشػػػباب الجػػػامعي عػػػف االنتخابػػػات الرئاسػػػية   -ب 

صدقاء األهؿ كاأل ثـجاءت الصحؼ،  ثـ، كقغ التكاصؿ االجتماعي الفيس بكؾم تبلهاالمصرية، 
 .ككأخيرا الرادي، نترنتلمكاقغ االخبارية عمى اإل، ثـ اكالزمبلء

 في المعمكمات المنشكرة عمى الفيس بكؾ. النسبة األكبر مف المبحكثيف بدرجة متكسطة يثؽ  -ج 
ال تكجد عبلقة ارتباطيه داله احصائيان بيف كثافة االعتماد عمػى الفػيس بػكؾ أثنػاء انتخابػات   -د 

 الرئاسة المصرية كدرجة الثقة في المعمكمات المنشكرة عميه.
 
وأثرىـا عمـى وسـائل اإلعـالم استخدامات الطمبـة الجـامعيين لمواقـل التواصـل االجتمـاعي   -41

 :(6)األخرى
عمػػػػػى مػػػػػدل اسػػػػػتخداـ المبحػػػػػكثيف لمكاقػػػػػغ التكاصػػػػػؿ التعػػػػػرؼ  هػػػػػذع الدراسػػػػػة إلػػػػػى هػػػػدفت 

عمػػػى فػػػركض نظريػػػة  فػػػي أساسػػػها النظػػػرم كاسػػػتندت، االجتمػػػاعي، كأثػػػر ذلػػػؾ االسػػػتخداـ عمػػػيهـ
                                                           

سماح محمػد محمػدم، "اعتمػاد الشػباب الجػامعي عمػى مكقػغ التكاصػؿ االجتمػاعي "فيسػبكؾ" أثنػاء انتخابػات ( (ٔ
المجمـــة المصـــرية لبحـــوث ، "مػػػى الجكلػػػة األكلػػػى مػػػف االنتخابػػػاتالرئاسػػة المصػػػرية : دراسػػػة ميدانيػػػة بػػػالتطبيؽ ع

 ٜٙٔ - ٜٔٔـ، ص ص ٕٕٔٓجامعة القاهرة ، العدد األربعكف ، يناير / يكنيه القاهرة:  اإلعالم،
نعػػػيـ المصػػػرم، "اسػػػتخدامات الطمبػػػة الجػػػامعييف لمكاقػػػغ التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي كأثرهػػػا عمػػػى كسػػػائؿ اإلعػػػبلـ  ((ٕ

"اإلعػػبلـ كالتحػػكالت بحــث مقــدم فــي مــؤتمر األخػػرل: دراسػػة ميدانيػػة عمػػى عينػػة مػػف طمبػػة الكميػػات الفمسػػطينية"، 
 ـٕٔٔٓنكفمبر  ٕ٘ – ٖٕالمجتمعية في الكطف العربي"، األردف، جامعة اليرمكؾ، 
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شباعات، كتنتمي إلى الدراسات الكصفية، كاعتمدت عمى منهج المسػق، كيتمثػؿ االستخدامات كاإل
عمػػػى عينػػػة عشػػػكائية  قكامهػػػا الدراسػػػة ، كطبقػػػت مػػػف طمبػػػة الكميػػػات الفمسػػػطينيةمجتمػػػغ الدراسػػػة 

 لجمغ البيانات مف المبحكثيف. صحيفة االستقصاء( طالبان جامعيان، كتـ استخداـ ٓٓ٘ 
 الدراسة:أىم النتائج التي توصمت إلييا 

مطالعػة الكتػب أدل استخداـ مكاقغ التكاصػؿ االجتمػاعي عبػر شػبكة اإلنترنػت إلػى انخفػاض   -أ 
 .تكقراءة الصحؼ كالمجبلت كاالستماع لمراديك كمشاهدة الفضائيا

هػػػـ سػػػمبيات اسػػػتخداـ المبحػػػكثيف لمكاقػػػغ التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي تكمػػػف فػػػي ت ذيػػػة األزمػػػات أ  -ب 
مػػػػف قبػػػػؿ اوخػػػػريف، كزيػػػػادة االحتقػػػػاف كتعميػػػػؽ  االسػػػػتقطابالسياسػػػػية كتهيئػػػػة الفرصػػػػة لعمميػػػػات 

 %.ٛٚالخبلفات، كبنسبة كصمت إلى 
أهـ االيجابيات فقد تمثمت في تعريؼ المستخدميف بمكضكعات تساعدهـ عمػى النقػاش مػغ   -ج 

 %. ٚٗ خريف كبنسبة بم تاو
 % مػػف المبحػػػكثيف مكاقػػػغ التكاصػػؿ االجتمػػػاعي لمػػػدة تصػػؿ إلػػػى سػػػاعتيفٕ٘يسػػتخدـ نسػػػبة   -د 

 يكميان.
 
كات االجتماعيـــــة وقـــــيميم العالقـــــة بـــــين اســـــتخدام الشـــــباب المصـــــري لمواقـــــل الشـــــب  -41

 :(1)المجتمعية
هدفت هذع الدراسة إلى محاكلة التعرؼ عمى طبيعة استخدامات الشباب المصرم لمكاقغ  

عمػػػى فػػػركض  فػػػي أساسػػػها النظػػػرم كاسػػػتندتالشػػػبكات االجتماعيػػػة كعبلقتهػػػا بقػػػيمهـ المجتمعيػػػة، 
شباعات، كتنتمي إلى الدراسػات الكصػفية، كاعتمػدت عمػى مػنهج المسػق، نظرية االستخدامات كاال
في جميغ مكاقغ الشبكات االجتماعية، كمجتمػغ الدراسػة الميدانيػة  ةالتحميميكيتمثؿ مجتمغ الدراسة 

طػػبلب الجامعػػات المصػػرية، كاشػػتممت عينػػة الدراسػػة التحميميػػة عمػػى مػػكقعي يكتيػػكب كفػػيس بػػكؾ، 
( طالبان جامعيان، كتـ اسػتخداـ اسػتمارة ٓٓٗكطبقت الدراسة الميدانية عمى عينة عشكائية  قكامها  

 الستبياف لجمغ البيانات مف المبحكثيف.تحميؿ المضمكف كاستمارة ا
 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

% مػػف طػػبلب الجامعػػة جكانبهػػا الشخصػػية لجميػػغ مسػػتخدمي مكقػػغ فػػيس ٜٚأظهػػرت نسػػبة  -أ 
 بكؾ.

                                                           

دراسػة  "العبلقة بيف استخداـ الشباب المصرم لمكاقغ الشػبكات االجتماعيػة كقػيمهـ المجتمعيػة: ( عمرك أسعد،(ٔ
 ـ(ٕٔٔٓ، غير منشكرة  القاهرة: جامعة القاهرة، دكتوراهرسالة  عمى مكقعي يكتيكب كفيس بكؾ"،
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تكجػػػد عبلقػػػة ارتباطيػػػه ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف بعػػػض دكافػػػغ اسػػػتخداـ طػػػبلب الجامعػػػة   -ب 
 .لمجتمعيةكقيمهـ اكفيس بكؾ يكتيكب  لمكقعي 

ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف معػػدؿ اسػػتخداـ طػػبلب الجامعػػة لمػػكقعي يكتيػػكب   -ج 
 .لنكع كنكع الجامعة كأعمار الطبلبكفيس بكؾ كقيمهـ المجتمعية تعزل لمت ير ا

احتمػػػت مجمكعػػػات النقػػػاش الترفيهيػػػة مقدمػػػة مجمكعػػػات النقػػػاش التػػػي انضػػػـ إليهػػػا طػػػبلب   -د 
%، 7ٕٖٚ%، يميهػػا مجمكعػػات النقػػاش الدينيػػة بنسػػبة 7ٖٚٗبنسػػبة الجامعػػة فػػي مكقػػغ فػػيس بػػكؾ 

%، كمػػا مثمػػت مجمكعػػات النقػػاش السياسػػية متنفسػػان 7ٖٙٓ فمجمكعػػات النقػػاش االجتماعيػػة بنسػػبة
لمطػبلب لمتعبيػػر عػف كجهػػات نظػػرهـ فػي العديػػد مػػف القضػايا السياسػػية بحريػػة كبيػرة، كذلػػؾ بنسػػبة 

ٕٙ7٘.% 
 

    (1): لشبكة الفيس بوكاستخدامات العرب والويمزيين   -46
هدفت هذع الدراسة إلى الكشؼ عف السمات االجتماعية كالثقافيػة لمسػتخدمي مكقػغ الفػيس 
بكؾ في اإلمارات العربية المتحدة كالمممكة المتحدة، كتـ إجراء الدراسة عمى عينة عشكائية قكمها 

 طالػب، ٕٓ باإلمػاراتبحكث مػف جامعػة الشػارقة م ٓٓٔ( مبحكث مف الشباب الجامعي، ٕٓٓ 
 .طالبة ٕٙطالب،  Glam organٖٛ مبحكث مف جامعة  ٓٓٔكطالبة،  ٓٛ

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 ثػػـيف، أكثػر مػػف سػػاعت المقدمػػةمعػدؿ اسػػتخداـ المبحػػكثيف لمكقػغ الفػػيس بػػكؾ يكميػػان جػاء فػػي   -أ 

 مف ساعة إلى ساعتيف. أخيران أقؿ مف ساعة، ك 
دكافػػغ اسػػتخداـ مكقػػغ الفػػيس بػػكؾ جػػاء فػػي المقدمػػة إقامػػة صػػداقات، كفػػي الترتيػػب الثػػاني   -ب 

 .لث إرساؿ رسائؿ، كأخيران لؤللعابتبادؿ المعمكمات، كفي الترتيب الثا
تتعمػػػؽ  Glam organكجػػػكد فػػػركؽ بػػػيف الشػػػباب الجػػػامعي فػػػي جامعػػػة الشػػػارقة كجامعػػػة  -ج 

داـ مكقغ الفيس بػكؾ لمتكاصػؿ مػغ طػبلب عمى استخ Glam organبتركيز الطبلب في جامعة 
فػػي المجػػاؿ العػػاـ، بينمػػا يركػػز طػػبلب جامعػػة الشػػارقة عػػؿ البحػػث  أراءهػػـالجامعػػة كالتعبيػػر عػػف 

 .جدد مغ إخفاء شخصياتهـ الحقيقية عف أصدقاء
 

                                                           

(1) Barry, Wail A., Bouver, Gwen, "Cross -cultural Communication: Arab and Welsh 
Students Use Facebook", Journal of Arab & Muslim Media Research, ,Vol.4 
Issue2-3, Jul 2011 
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  (1): االثنوجرافية: دراسة بوك في الفيسالنساء السعوديات  -44
هػػدفت الدراسػػة إلػػى الخػػركج بكصػػؼ دقيػػؽ عػػف تجربػػة الفتيػػات السػػعكديات فػػي تعػػاممهف   

فتػػػاة سػػػعكدية ممػػػف  ٘ٔمػػػغ شػػػبكة الفػػػيس بػػػكؾ، كذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ إجػػػراء مقػػػاببلت شخصػػػية مػػػغ 
، يدرسػػف فػػي جامعػػة خاصػػة (سػػنة ٕٗ -ٜٔيسػػتخدمف الفػػيس بػػكؾ، ممػػف تتػػراكح أعمػػارهف بػػيف  

بعػػد عمػػى اطّػػبلع الباحػػث عمػػى "حػػائط" ثػػبلث مػػف المشػػاركات  بالمممكػػة العربيػػة السػػعكدية، عػػبلكة
في المقابمػة، لمعرفػة عػدد األصػدقاء كالمجمكعػات كالػركابط كاالسػتطبلعات كنكعيػة  أخذ مكافقتهف

 الصكر المكجكدة عمى صفحات الفتيات المشاركات.
 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

هػػػدؼ الحفػػػاظ عمػػػى ركابػػػط الصػػػداقة القائمػػػة مػػػغ تسػػػتخدـ الفتيػػػات السػػػعكديات الفػػػيس بػػػكؾ ب -أ 
أقػػػػرانهف الجػػػػدد كالقػػػػدامى، كلمتعبيػػػػر عػػػػف شػػػػعكرهف تجػػػػاع مختمػػػػؼ القضػػػػايا المطركحػػػػة كمشػػػػاركة 

 اوخريف أفكارهـ مف خبلؿ تحديث محتكل سيرتهف الذاتية عمى المكقغ. 
تشػػػػعر الفتيػػػػات السػػػػعكديات بػػػػالقمؽ الشػػػػديد عمػػػػى خصكصػػػػيتهف بػػػػالرغـ مػػػػف أف معمكمػػػػات   -ب 
لمبحكثػػػات متاحػػػة لمجميػػػغ مػػػف مسػػػتخدمي الفػػػيس بػػػكؾ، كحتػػػى تػػػتمكف المبحكثػػػات مػػػف اإلدالء ا

بػػارائهف حػػكؿ األحػػداث الجاريػػة، فقػػد عمػػدف إلػػى المشػػاركة فػػي بعػػض المجمكعػػات الحكاريػػة عمػػى 
 الشبكة. 

أف الفيس بكؾ جعمهف يشعرف بالثقة أكثر، كبأنهف أصبحف اجتماعيات  اعترفت المبحكثات  -ج 
أكثػػػر، إال أف الػػػبعض اوخػػػر مػػػنهف أبػػػديف تخػػػكفهف مػػػف أف هػػػذع الشػػػبكة يمكػػػف أف تػػػؤثر عمػػػى 

  عبلقتهف بأسرهف كعمى تحصيمهف الدراسي.
 

تأثير شبكات التواصل االجتماعي وطريقة دخول المستخدمين عمى تقييم وسائل اإلعالم  -44
 :((6الجتماعيةا

هػػػدفت هػػػذع الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى تػػػأثير مكاقػػػغ شػػػبكات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي كتجربػػػة  
( مشػػاركان ٕٕٙكصػػكؿ المسػػتخدـ عمػػى تقيػػيـ كسػػائط اإلعػػبلـ االجتماعيػػة، كبم ػػت عينػػة الدراسػػة  

                                                           

(1   Al-Saggaf yeslam, "Saudi Females on Facebook: An Ethnographic Study", 
International Journal of Emerging Technologies & Society, Vol. 9, No. 1, 2011, Pp. 
1-19 
(2) Heinrichs & Others, Influence of Social Networking Site  and User Access 
Method on Social Media Evaluation, Journal of Consumer Behavior, Vol. 10, Issue 
6, 2011, Pp. 347-355     
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مػػػػف جماعػػػػة مناقشػػػػة محترفػػػػة تػػػػـ تزكيػػػػدها بمعمكمػػػػات تتعمػػػػؽ بكجهػػػػة نظػػػػرهـ لمكاقػػػػغ التكاصػػػػؿ 
  لجمغ البيانات مف المبحكثيف. صحيفة االستقصاءكتـ استخداـ االجتماعي، 

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 ي.أعمى نسب التأثير حصمت عميها الفئة األكثر استخدامان لشبكات التكاصؿ االجتماع -أ 
طػرؽ التػأثير الرئيسػية البسػيطة تكػكف مػف خػبلؿ االختبلفػات فػي تجربػة الكصػكؿ كاسػػتخداـ   -ب 

 أدكات شبكات التكاصؿ االجتماعي.
نمػػاذج االسػػتخداـ التػػي تعتمػػد عميهػػا طػػرؽ الكصػػكؿ يمكػػف أف يكػػكف لهػػا تػػأثير عمػػى شػػبكات  -ج 

 التكاصؿ االجتماعي.
 

   :(1)التكنولوجي لممجتمعاتالفيس بوك والغزو  -44
هػػػػػدفت هػػػػػذع الدراسػػػػػة لمتعػػػػػرؼ عمػػػػػى اوثػػػػػار المترتبػػػػػة مػػػػػف اسػػػػػتخدـ شػػػػػبكات التكاصػػػػػؿ  

االجتمػػػػاعي عمػػػػى العبلقػػػػات االجتماعيػػػػة لمسػػػػتخدمي شػػػػبكات التكاصػػػػؿ االجتمػػػػاعي، كاعتمػػػػدت 
( شاب مف ٓٓٙٔالدراسة عمى منهج المسق، كقد طبقت الدراسة عمى عينة عشكائية بمغ قكامها  

 عي في بريطانيا.مستخدمي شبكات التكاصؿ االجتما
 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

الفػػيس بػػكؾ كبيبػػك  ف الػػذيف يسػػتخدمكف مكاقػػغ مػػف بينهػػاأكثػػر مػػف نصػػؼ األشػػخاص البػػال ي  - أ
نترنػػػت مػػػف ذلػػػؾ الكقػػػت الػػػذم هـ يقضػػػكف أكقػػػات أطػػػكؿ عمػػػى شػػػبكة اإلقػػػد اعترفػػػكا بػػػأن كيكتيػػػكب
 .راد أسرهـفه مغ أصدقائهـ الحقيقييف أك مغ أيقضكن

تسػػبب بالفعػػؿ فػػي ت ييػػر ت التكاصػػؿ االجتمػػاعي % مػػف المبحػػكثيف أف شػػبكاٖ٘أكػػد نسػػبة   - ب
أنماط حياتهـ، كأف نصؼ مسػتخدمي اإلنترنػت فػي بريطانيػا هػـ أعضػاء فػي أحػد مكاقػغ التكاصػؿ 

 .في الكاليات المتحدة %ٓٗ% في الياباف، كٖٖ% في فرنسا، كٕٚاالجتماعي، مقارنة بػ 
 
 
 
 
 
 

                                                           

(1) Mechel, Vansoon, "Facebook and the Invasion of Technological 
Communities", The International Journal of Research into New Media 
Technologies, New York, Vol.14, Issue 1, 2010, P p. 13 –20  
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  : (1)رومانية لمواقل التواصل االجتماعيطمبة الجامعات الوافل استخدام د  -42
هدفت هذع الدراسة إلى التعرؼ عمى دكافغ استخداـ الطمبة الجػامعييف فػي ركمانيػا لمكاقػغ 

عمػػػػػػى فػػػػػػركض نظريػػػػػػة  التكاصػػػػػػؿ االجتمػػػػػػاعي، كاسػػػػػػتندت هػػػػػػذع الدراسػػػػػػة فػػػػػػي أساسػػػػػػها النظػػػػػػرم
، كقد اعتمد الباحػث عمػى أداة المجمكعػات المركػزة لجمػغ البيانػات مػف شباعاتاالستخدامات كاال

المبحكثيف بكاقغ ثبلث مجمكعات تحتكم كؿ مجمكعة عمى سبعة مشػاركيف ممػف يػدخمكف مػرتيف 
ـ كحتػى مػايك ٜٕٓٓبػيف أبريػؿ عمى األقؿ عمى مكاقغ التكاصؿ االجتماعي كذلؾ خبلؿ الفترة مػا

 ـ.ٜٕٓٓ
 النتائج التي توصمت إلييا الدراسة: أىم
أكثػػر مكاقػػغ التكاصػػؿ االجتمػػاعي اسػػتخدامان لػػدل الشػػباب الجػػامعي فػػي جامعػػة ركمانيػػا عمػػى  - أ

 الترتيب هي الفيس بكؾ، هام فايؼ، مام سبيس، نت لكج .
دكافغ استخداـ الشباب الجامعي لمكاقغ التكاصؿ االجتماعي تركزت في: االتصاؿ بسهكلة  - ب

اكتشػػاؼ الكثيػػر مػػف المعمكمػػات عػػف اوخػػريف، البقػػاء عمػػى اتصػػاؿ مػػغ األصػػدقاء مػػغ أصػػدقائي، 
 الذيف يبعدكف عني، التحدث مغ اوخريف كأخيران تبادؿ الصكر كمقطكعات الفيديك.

 
 :(6) شباعات المتحققةلمجموعات الفيس بوك واال ناستخدامات الفمسطينيي  -44

فػي مجمكعػات الفػيس بػكؾ، كالبحػث  فالفمسػطينييهدفت هػذع الدراسػة إلػى تحميػؿ عضػكية 
المقيميف في الػداخؿ كالشػتات مػف أجػؿ  فالفمسطينييعف االختبلفات في استخداـ الفيس بكؾ بيف 

كاسػػتندت فػػي أساسػػها التكصػػؿ إلػػى فهػػـ عميػػؽ لمكضػػغ، كاعتمػػدت الدراسػػة عمػػى مػػنهج المسػػق، 
( مفػردة مػف ٕٓٔ  شػباعات، كبم ػت عينػة الدراسػةاالسػتخدامات كاالالنظرم عمى فػركض نظريػة 

المشػػػتركيف فػػػي مجمكعػػات الفػػػيس بػػػكؾ، ككػػاف عػػػدد المشػػػاركيف الػػذيف يعيشػػػكف فػػػي  فالفمسػػطينيي
( مفردة، بينما كاف هناؾ مفردة كاحدة ٖٚٔ  ( مفردة، كالذيف يعيشكف خارج فمسطيفٖٙ  فمسطيف

   مجهكلة السكف.
 

                                                           

(1)  Balteretu, Cristina Maria, Balaban. Delia, "Motivation in Using Social Network 
Sites by   Romanian Students. A Qualitative Approach", Babes, Bolyai University 
,Journal of Media Research, Vol. 3, Issue 1, 2009, Pp. 40 – 55  
(2) Lina Jarad, "Palestinian Facebook Groups, Their Uses and Gratifications", 
Unpublished Master’s Thesis, Miami University, Oxford, Ohio, Department of 
Communication, 2009 
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 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
لتي حصمت عمى أكبػر قػدر مػف االهتمػاـ كانػت : حػؽ العػكدة، عمميػة السػبلـ المكضكعات ا -أ 

، التراث الفمسطيني، القدس عاصمة فمسطيف، اإلرهػاب اإلسػرائيمي، فكالفمسطينيي فاإلسرائيمييبيف 
 قضايا الجنس، حقكؽ المرأة في المساكاة، الفنكف في فمسطيف، كجرائـ الشرؼ.

الػػذيف يعيشػػكف خػػارج فمسػػطيف كداخمهػػا فػػي كػػؿ مػػف  كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف  -ب 
 فالفمسػطينيي: عممية السبلـ، تراث فمسطيف، اإلرهاب اإلسػرائيمي، حيػث تبػيف أف التاليةالمكاضيغ 

الػػذيف يعيشػػكف فػػي الػػداخؿ أقػػؿ اهتمامػػان بهػػذع القضػػايا كمػػا أبػػدل الفمسػػطينيكف الػػذيف يعيشػػكف فػػي 
 راث عف الذيف يعيشكف داخؿ فمسطيف.الخارج اهتمامان أقؿ بكثير في مكضكع الت

هناؾ اختبلؼ كبير في مكضكع الهكية، كالترفيه  حيث أظهر المشارككف اليف يعيشكف في   -ج 
فمسطيف اهتمامان أقؿ فػي مكضػكع الهكيػة خػبلؿ اسػتخدامهـ لمجمكعػات الفػيس بػكؾ بالمقارنػة مػغ 

 أكلئؾ الذيف يعيشكف خارج فمسطيف.
ف في فمسطيف مجمكعات الفػيس بػكؾ  لمتسػمية بشػكؿ أكبػر يستخدـ المبحكثكف الذيف يعيشك   -د 

  مف أكلئؾ الذيف يعيشكف خارج فمسطيف.
 
  (1): ةالشخصيصورىم أنفسيم من خالل  كيف يقدم مستخدمو موقل الفيس بوك -44
عمػى مكقػغ  أنفسػهـهدفت هذع الدراسة إلى تفسير كيؼ يقدـ مستخدمك الشػبكات االجتماعيػة     

مػػػف حيػػػث األسػػػس  (Profile Images)الفػػػيس بػػػكؾ، السػػػيما مػػػا يتعمػػػؽ بصػػػكرهـ الشخصػػػية 
المستخدمة في االختيار، كفي ت يير الصكرة الشخصية مف كقت وخر، كهؿ يتأثر هػذا االختيػار 

( مفردة تـ الحصكؿ عميها مف ٕٚٗبالنكع االجتماعي كالعمر، كذلؾ مف خبلؿ عينة مككنة مف  
 ينة الكرة الثمجية".خبلؿ "ع

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
ف في لمتأكيد عمى رغبته، كجات مف المبحكثات صكرهف الشخصيةغالبان ما ت ير المتز   -أ 

 .الصداقة كالعبلقات الحميمية
النساء المتزكجات كالرجاؿ عمى حد سكاء، في كضغ الصكر العائمية، التي تدؿ  ترغب  -ب 

عمى العبلقات الحميمة بيف أفراد األسرة الكاحدة كأف تفسير كتأكيؿ كفهـ معاني هذع الصكر 
 يختمؼ مف مبحكث وخر كفقا لمنكع االجتماعي.

                                                           

(1) Strano, Michele," User Description Through Facebook Profile Images", Journal of 
Psychosocial Research on Cyberspace, Article 5, 2008, Pp. 1-11 
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ت ييػػػر صػػكرهـ عمػػى مسػػػتخدمي الفػػيس بػػكؾ مػػف كبػػار السػػف مػػف الجنسػػيف ال يميمػػػكف الػػى   -ج 
 المكقغ، كيقكمكف بنشر صكرهـ، الشخصية منفردة عمى الفيس بكؾ.  

 
ــوك واالحتجــاج:   -41 ــي النشــاط السياســي والمســيرات الفــيس ب ــة ف ــرامج االجتماعي قيمــة الب

 :(1)المناىضة لمفارك
هدفت هػذع الدراسػة إلػى التعػرؼ عمػى كيفيػة تكظيػؼ الفػيس بػكؾ كالمكاقػغ االجتماعيػة     

ظاهرة االحتجاجات االجتماعية، كتناكلت الدراسة كثيران مػف االحتجاجػات التػي تمػت عمػى لخدمة 
مدينػػػػػة فػػػػػي مختمػػػػػؼ أنحػػػػػاء العػػػػػالـ، كتناكلػػػػػت الدراسػػػػػة العديػػػػػد مػػػػػف  ٘ٙٔشػػػػػبكة اإلنترنػػػػػت فػػػػػي 

يات القتػؿ، ال مزيػد ال مزيد مف عمميات االختطاؼ، ال مزيد مف عمم  االحتجاجات التي نادت بػ
  .(مف األكاذيب

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
لدل الحركات االجتماعية عمى المكاقغ االجتماعية القدرة عمى تعزيػز النشػاطات االجتماعيػة  - أ

 .لصعيد المحمي إلى الصعيد العالميمف ا
يعتمػػد اسػػتخداـ المكاقػػغ االجتماعيػػة لبلحتجػػاج السياسػػي أك المشػػاركة عمػػى األيػػديكلكجيات   - ب

 .الثقافية كالسياسية المستخدمةات كالسياق
 

   (6) :عادات استخدام وسائل اإلعالم الجديدة لدى الناشطين  -41
هػدفت هػػذع الدراسػة إلػػى التعػرؼ عمػػى عػػادات اسػتخداـ الكسػػائؿ الجديػدة لػػدل الناشػػطيف،  

بيف مػا يتمقكنػه عبػر الكسػائؿ التقميديػة كالكسػائؿ البديمػة، كالتعػرؼ عمػى  ككيؼ يميز الناشطكف ما
نسػػبة اسػػتخداـ الناشػػطيف لكسػػائؿ اإلعػػبلـ الحديثػػة، كقامػػت الدراسػػة عمػػى تجميػػغ مجمكعػػات مػػف 
النشطاء لمشاهدة أحد شرائط الفيديك المسجمة عف أخبار المساء، كُطمب منهـ كتابة مفكرات عمػا 

بمدينػػػػة  ـٖٕٓٓشخصػػػػان مػػػػف مظػػػػاهرات جػػػػرت فػػػػي الرابػػػػغ مػػػػف يكليػػػػك ٕٗشػػػػاهدكع، كتػػػػـ اختيػػػػار 
                                                           

(1  Christina Neumayer & Celina Raffl," Facebook for Protest? The Value of Social 
Software for political Activism in the Anti-FARC Rallies", ICT & Center, (Austria: 
University of Salzburg, 2008) ,p.1 
 

(2) Jennifer Rauch, "Activities as Interpretive Communities: Rituals of Consumption 
and Interaction in an Alternative Media Audience, Media Culture& Society" Sage 
Publications, Los Angles, London, New Delhi and Singapore, Vol. 29, Issue 6, 
2007, Pp. 994-1013  
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آخػريف مػف الطػبلب عبػر البريػد اإللكتركنػي   ٘شخصان مػف المتظػاهريف، كأضػيؼ ٘ٔفيبلدلفيا، ك
 حيث تـ الكصكؿ إليهـ بنظاـ كرة الثمج.
 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 احتمت المنتديات كاإلنترنت كمجمكعات النقاش مقدمة الكسائؿ التي يعتمد عميها النشطاء. -أ 
تأثرت تفسيرات أفراد العينة لمبرنامج اإلخبػارم بشػكؿ أكبػر بكسػائؿ اإلعػبلـ البديمػة كخاصػة   -ب 

 مكاقغ اإلنترنت كمجمكعات النقاش.
ذكر أفراد العينة تفاصيؿ كضعت عمدان في مكاقغ اإلنترنت كمجمكعػات النقػاش، كأف مػا تػـ   - ج

، كلػػػيس مػػػف نسػػػختها ذكػػػرع مػػػف معمكمػػػات خػػػبلؿ الصػػػحؼ كػػػاف مػػػف خػػػبلؿ مكاقعهػػػا اإللكتركنيػػػة
 الكرقية.

 
 المحور الثالث: الدراسات التي تناولت اإلعالم والقضية الفمسطينية:

: شـباعات المتحققـة منيـااستخدام الجميـور الفمسـطيني لوسـائل اإلعـالم اإلسـرائيمية واإل -41
 .(1)م6116 – 6114دراسة تطبيقية عمى حربي 

هدفت هذع الدراسة إلى االطبلع عمى نشأة كتطػكر كسػائؿ اإلعػبلـ اإلسػرائيمية، إلػى جانػب  
معرفة أم مػف كسػائؿ اإلعػبلـ اإلسػرائيمية التػي يمجػأ إليهػا الجمهػكر الفمسػطيني داخػؿ قطػاع غػزة 

كاسػػػػػػػتندت فػػػػػػي أساسػػػػػػها النظػػػػػػػرم عمػػػػػػى فػػػػػػركض نظريػػػػػػػة ـ، ٕٕٔٓـ كٕٛٓٓخػػػػػػبلؿ عػػػػػػدكاني 
الدراسػػات الكصػػفية، كاسػػتخدـ الباحػػث مػػنهج  دراسػػاتإلػػى الكتنتمػػي ، االسػػتخدامات كاإلشػػباعات

 كتػػـ إجػػراءكيتكػػكف مجتمػػغ الدراسػػة مػػف سػػكاف المنػػاطؽ الحدكديػػة كالمنػػاطؽ الداخميػػة،  ،المسػػحية
مفػػػردة فػػػي المنػػػاطؽ الحدكديػػػة،  ٖٓٓ( مفػػػردة بكاقػػػغ ٓٓٙعشػػػكائية قكامهػػػا  عينػػػة  عمػػػىالدراسػػػة 

ـ، ٜٕٓٓينػاير  ٛٔـ، كحتػى ٕٛٓٓديسمبر  ٕٚفترة مف في المناطؽ الداخمية، خبلؿ ال ٖٓٓك
ت الباحثػة ، كاسػتخدمـٕٕٔٓنػكفمبر  ٕٕـ كحتػى ٕٕٔٓنػكفمبر  ٗٔـ مػف ٕٕٔٓكعدكاف عاـ 

 .لجمغ البياناتأداتي االستقصاء كالمقابمة الشخصية 
 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

اإللكتركنيػػة أكثػػر كسػػائؿ اإلعػػبلـ اإلسػػرائيمية متابعػػة مػػف قبػػؿ الجمهػػكر الفمسػػطيني  المكاقػػغ -أ 
 ـ.ٕٕٔٓـ ك ٕٛٓٓ حربيداخؿ قطاع غزة خبلؿ 

                                                           

: اسػػتخداـ الجمهػػكر الفمسػػطيني لكسػػائؿ اإلعػػبلـ اإلسػػرائيمية كاإلشػػباعات المتحققػػة منهػػا" ،نسػػمة الشػػيي عمػػي( (ٔ
 ـ(ٕ٘ٔٓ، زهر، غير منشكرة  غزة: جامعة األرسالة ماجستير "،ـٕٕٔٓ – ٕٛٓٓتطبيقية عمى حربي دراسة 
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لكسػػائؿ اإلعػػبلـ اإلسػػػرائيمية تػػأثيرات سػػػمككية ككجدانيػػة كمعرفيػػة عمػػػى الجمهػػكر الفمسػػػطيني  -ب 
 ـ.ٕٕٔٓـ ك ٕٛٓٓ حربيداخؿ قطاع غزة خبلؿ 

الجمهػػكر الفمسػػطيني داخػػؿ قطػػاع غػػزة لكسػػائؿ اإلعػػبلـ اإلسػػرائيمية  مػػف أهػػـ أسػػباب متابعػػة   -ج 
 ـ.ٕٕٔٓـ ك ٕٛٓٓ حربيتتمثؿ في متابعة أحداث كتطكرات 

 
م فـي مواقـل الفضـائيات اإللكترونيـة بالمغـة 6116األطر الخبرية لمعدوان عمى غزة عـام  -ٕٗ

 : (ٔ العربية
هػػػػدفت هػػػػذع الدراسػػػػة إلػػػػى رصػػػػد كتحميػػػػؿ مضػػػػمكف المػػػػكاد الخبريػػػػة المنشػػػػكرة عمػػػػى مكاقػػػػغ  

عمػى غػزة  ياإلسػرائيمالفضائيات األجنبية اإللكتركنيػة بالم ػة العربيػة فيمػا يتعمػؽ بأحػداث العػدكاف 
كاسػتندت فػي أساسػها النظػرم ـ، كاألطر الخبرية التي قدمت مف خبللهػا أحػداث العػدكاف، ٕٕٔٓ

الكصػػفية، كاسػػتخدـ الباحػػث مػػنهج  دراسػػاتإلػػى ال، كتنتمػػي األطػػر اإلخباريػػةريػػة عمػػى فػػركض نظ
كيتكػػكف مجتمػػغ الدراسػػة مػػف مكاقػػغ الفضػػائيات  ،الدراسػػات المسػػحية، كمػػنهج العبلقػػات المتبادلػػة

مككنػػػة مػػػػف ثبلثػػػػة مكاقػػػػغ عينػػػػة  عمػػػػىالدراسػػػة  كتػػػػـ إجػػػػراءاألجنبيػػػة اإللكتركنيػػػػة بالم ػػػػة العربيػػػة، 
، (France24ركسػػػػيا اليػػػػكـ، قنػػػػاة الحػػػػرة األمريكيػػػػة، قنػػػػاة ت أجنبيػػػػة كهػػػػي  إلكتركنيػػػػة لفضػػػػائيا

 .لجمغ البيانات فالمضمك تحميؿ أداة كاستخدـ 
 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

اتفػػاؽ المكاقػػغ الثبلثػػة بعػػدـ اعتمادهػػا عمػػى أيػػة ككالػػة أنبػػاء إسػػرائيمية، كأف الخبػػر هػػك الشػػكؿ  - أ
 الخبرية المنشكرة عمى المكاقغ اإللكتركنية.الصحفي ال الب لممكاد 

كشفت نتػائج الدراسػة أف المػكاد الخبريػة التػي أشػارت مضػامينها إلػى االهتمامػات االنسػانية   - ب
الفمسػػػطينية أك اإلسػػػرائيمية كانػػػت محػػػدكدة، إال أنهػػػا كبشػػػكؿ عػػػاـ كانػػػت متجهػػػة لصػػػالق الطػػػرؼ 

 الفمسطيني بنسبة كبيرة جدان.
حاالت ردكد األفعاؿ عمى العدكاف اإلسرائيمي تمثمػت فػي االجتماعػات كاالتصػاالت،  معظـ  - ج

 كأف معظـ اتجاهات التأييد كالمعارضة تمثمت في اتجاع معارضة العدكاف.
أبرز األسباب الفمسطينية لمعدكاف كانت النزعة العدكانية اإلسرائيمية كضركرة مقاكمتها، بينمػا   - د

طبلؽ الصكاريي. تركزت األسباب اإلسرائيمية  حكؿ عمميات المقاكمة الفمسطينية كا 
 

                                                           

ـ في مكاقغ الفضائيات األجنبيػة اإللكتركنيػة ٕٕٔٓاألطر الخبرية لمعدكاف عمى غزة عاـ " ،أحمد عكض اهلل ((ٔ
 ـ(ٕٗٔٓ، سبلميةجامعة اإلال، غير منشكرة  غزة: رسالة ماجستير "،بالم ة العربية: دراسة تحميمية مقارنة
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اســـتخدامات طـــالب الجامعـــات الفمســـطينية لشـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي فـــي التوعيـــة  -ٖٗ
 : (ٔ بالقضية الفمسطينية

هدفت هذع الدراسة إلى قياس مػدل اسػتخداـ طمبػة الجامعػات الفمسػطينية لشػبكات التكاصػؿ  
كاسػتندت فػي أساسػها النظػرم عمػى فػركض نظريػػة االجتمػاعي فػي التكعيػة بالقضػية الفمسػطينية، 

 الكصػػػفية، كاسػػػتخدـ الباحػػػث مػػػنهج المسػػػق دراسػػػاتإلػػػى ال، كتنتمػػػي شػػػباعاتتخدامات كاالاالسػػػ
كيتكػػكف مجتمػػغ الدراسػػة مػػف طػػبلب الجامعػػات الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غػػزة  األقصػػى،  ،اإلعبلمػػي

طالبان كطالبػة، ( ٖٓٓقكامها  شكائية بسيطة عينة ع عمىالدراسة  كتـ إجراء األزهر، اإلسبلمية(،
 كاستخدـ أداة االستبياف لجمغ البيانات مف المبحكثيف.

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
فيس بكؾ المرتبة األكلى مف حيث االسػتخداـ، يميػه بفػارؽ كبيػر بقيػة الكسػائؿ كعمػى احتؿ ال -أ 

 رأسها تكيتر، ثـ مام سبيس.
كانت أكثر الكسائؿ التي استخدمها المبحكثكف في التعبير عف المعاناة التي يعيشها الشػعب  -ب 

ذلػؾ اسػتطبلعات الفمسطيني، هي الصكر، تبلها النقاشات كالتعميقات، ثـ الفيديكهات، كجاء بعد 
 المقاالت كركابط المكاقغ. الرأم ثـ ركابط

يػػػػرل غالبيػػػػة المبحػػػػكثيف أف ضػػػػعؼ التنظػػػػيـ كعػػػػدـ تكحيػػػػد الجهػػػػد الفػػػػردم كػػػػاف فػػػػي مقدمػػػػة  -ج 
المشاكؿ كالمعكقات التي كاجهتهـ في استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي في التكعية بالقضػية 

 كرة.الفمسطينية، تبلها ضعؼ الثقة بالمعمكمات المنش
كجكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية فػي مسػتكل اسػتخداـ طمبػة الجامعػات الفمسػطينية لشػبكات  -د 

 التكاصؿ االجتماعي في التكعية بالقضية الفمسطينية بيف الذككر كاإلناث، لصالق اإلناث.
 
 :(6)م6111-6114ائيمية لمحرب عمى غزة تغطية الصحافة االسر  -44

هدفت هذع الدراسة إلى الكشؼ عف كيفية معالجة الصحافة االسرائيمية لمحرب عمى غػزة  
مػنهج المسػق بالعينػة، إضػافة  كاعتمػدت عمػىالكصػفية،  دراسػاتإلػى الـ، كتنتمي ٜٕٓٓ-ٕٛٓٓ

المنهج المقارف كالتاريخي، كيشمؿ مجتمغ الدراسة الصحؼ الصادرة في إسرائيؿ، كتـ اختيار  إلى
                                                           

لشػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي فػػي التكعيػػة بالقضػػية ب الجامعػػات الفمسػػطينية طػػبل سػػتخداـ"ا ،طمعػػت عيسػػى ((ٔ
اإلعػبلـ "ورقة مقدمة في المنتدى السادس لمجمعية السـعودية ل عـالم واالتصـال، "، الفمسطينية: دراسة ميدانيػة

 ـٕٕٔٓأبريؿ ، ممؾ سعكدجامعة الالرياض، "، النظرية كالتطبيقية الجديد.. التحديات
غيػػر رســالة ماجســتير،  ـ"،ٜٕٓٓ-ٕٛٓٓت طيػػة الصػػحافة االسػػرائيمية لمحػػرب عمػػى غػػزة " أحمػػد عػػدكاف، (ٕ)

 ـ(ٕٕٔٓ غزة: جامعة األزهر،  منشكرة،
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عدد في صحؼ  هػارتس، يػديعكت أحرنػكت، معػاريؼ(، أمػا  (ٜٓتمثمت في   عينة مف الصحؼ
ة فػي أداة الدراسة فكانت استمارة تحميؿ المضػمكف كػأداة لتحميػؿ مضػمكف قضػايا الحػرب عمػى غػز 

 .صحؼ الدراسة
 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

ات الحككمػة لػدل است بلؿ صحؼ الدراسة لممصػدر الرسػمي الفمسػطيني لمتعزيػز مػف سياسػ  -أ 
 الرأم العاـ اإلسرائيمي.

هػك المصػدر كانت أعمى نسبة في المصادر التي استقت منها الصحؼ اإلسػرائيمية أخبارهػا  -ب 
تبلهػػا المصػػدر اإلسػػرائيمي غيػػر الرسػػمي، ثػػـ المصػػادر اإلقميميػػة، ثػػـ  اإلسػػرائيمي غيػػر الرسػػمي،

 .المصادر الفمسطينية غير الرسمية المصادر الفمسطينية الرسمية، ثـ المصادر الدكلية، كأخيران 
ال يكجد أم اختبلؼ بيف ت طيػة الصػحؼ الػثبلث لمحػرب عمػى غػزة تبعػان لمجمػكع القضػايا،   -ج 

 كأف التكجه العاـ لمصحؼ كاف مؤيدان لمحرب.
بعػػػد السياسػػػي كالعسػػػكرم تكجػػػد عبلقػػػة طرديػػػه قكيػػػة بػػػيف ت طيػػػة الصػػػحؼ الػػػثبلث كبػػػيف ال  -د 

 .كاالقتصادم
 

ــة مــل  مــدى اعتمــاد الشــباب -٘ٗ ــى شــبكة اإلنترنــت فــي متابعــة القضــايا العربي المصــري عم
 :(1)الفمسطينية التطبيق عمى القضية

هدفت هذع الدراسة إلػى التعػرؼ عمػى مػدل اعتمػاد الشػباب المصػرم عمػى شػبكة اإلنترنػت    
يترتػػػػب عمػػػػى هػػػػذا االعتمػػػػاد مػػػػف تػػػػأثيرات معرفيػػػػة ككجدانيػػػػة  فػػػػي متابعػػػػة القضػػػػايا العربيػػػػة، كمػػػػا

كاسػػػتندت فػػػي أساسػػػها النظػػػرم عمػػػى فػػػركض نظريػػػة االعتمػػػاد عمػػػى كسػػػائؿ االعػػػبلـ، كسػػػمككية، 
 عمػػىالدراسػػة  المػػنهج المسػػحي، كتػػـ إجػػراء ةالباحثػػ تالكصػػفية، كاسػػتخدم دراسػػاتإلػػى الكتنتمػػي 
رم المعتمػػػد عمػػػى اإلنترنػػػت فػػػي متابعػػػة مبحكثػػػان مػػػف الشػػػباب المصػػػ( ٖ٘ٔة قكامهػػػا  مديػػػعينػػػة ع

 .لجمغ البيانات مف المبحكثيف صحيفة االستقصاء اإللكتركنية تكاستخدمالقضايا العربية، 
 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

%، 7٘ٗ٘ يستخدـ الشباب المصػرم اإلنترنػت فػي متابعػة القضػايا العربيػة بشػكؿ دائػـ بنسػبة  -أ 
 ال يستخدمكف اإلنترنت مطمقان في متابعة القضايا العربية. %7ٖٚٔ% أحيانان، ك7ٖٛٔك

                                                           

القضػايا العربيػة مػغ التطبيػؽ مدل اعتماد الشباب المصرم عمى شػبكة اإلنترنػت فػي متابعػة " ( أماني محمكد،ٔ 
 ـ(ٕٓٔٓغير منشكرة،  القاهرة: جامعة المنيا، رسالة ماجستير،  عمى القضية الفمسطينية"،
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، ثػػـ ئلنترنػػت فػػي الحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػاتتمثمػػت أهػػـ دكافػػغ اسػػتخداـ الشػػباب المصػػرم ل -ب 
 متابعة األخبار السياسية، ثـ تبادؿ رسائؿ البريد اإللكتركني، ثـ ألغراض عممية.

يمجأ الشباب المصرم إلػى اإلنترنػت ككسػيمة أكلػى لسػد الػنقص فػي معمكمػاتهـ عػف القضػايا   -ج 
 العربية، خاصة محركات البحث.

 
بعــــة الصـــــراع الفمســـــطيني اعتمــــاد المـــــراىقين عمــــى التميفزيـــــون المصــــري فـــــي متا -42

 :(1 اإلسرائيمي
هدفت هذع الدراسة إلى التعرؼ عمػى درجػة اعتمػاد المػراهقيف عمػى القنػاة المصػرية األكلػى 
فػػي متابعػػة قضػػايا الصػػراع الفمسػػطيني اإلسػػرائيمي، كاسػػتندت فػػي أساسػػها النظػػرم عمػػى فػػػركض 

الكصػفية، كاسػتخدـ البػاحثكف المػنهج  دراسػاتإلى النظرية االعتماد عمى كسائؿ االعبلـ، كتنتمي 
( مفردة مػف المػراهقيف فػي ٓٓٗـ إجراء الدراسة الميدانية عمى عينة عشكائية قكامها  المسحي، كت

 كحضػػػػر(  مفػػػػردة مػػػػف مدينػػػػة المنصػػػػكرة (ٕٓٓالصػػػػؼ الثالػػػػث الثػػػػانكم فػػػػي محافظػػػػة الدقهميػػػػة، 
 .لجمغ البيانات مف المبحكثيف االستبيافمفردة مف ميت غمر كريؼ(، كاستخدـ  (ٕٓٓك 

 ييا الدراسة:أىم النتائج التي توصمت إل
احتمػػػت القنػػػاة المصػػػرية األكلػػػى الترتيػػػب األكؿ عمػػػى جميػػػغ القنػػػكات المفضػػػمة فػػػي التمفزيػػػكف  -أ 

 المصرم لدل المبحكثيف، كجاءت قناة النيؿ اإلخبارية في الترتيب الثاني.
يعممكف كيعرفكف ماهية الصراع الفمسػطيني اإلسػرائيمي، لكػف هػذع المعرفػة  جميغ المبحكثيف  -ب 

 تككف بدرجات متفاكتة حسب ثقافتهـ المختمفة.
تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف المػػػراهقيف الػػػذيف يشػػػاهدكف القنػػػاة المصػػػرية األكلػػػى  -ج 

مي لصػػػػالق الػػػػذيف كالمػػػػراهقيف الػػػػذيف يشػػػػاهدكنها قمػػػػيبلن فػػػػي متابعػػػػة الصػػػػراع الفمسػػػػطيني اإلسػػػػرائي
 يشاهدكف.

تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي زيػػادة المعرفػػة بالنسػػبة لمصػػراع الفمسػػطيني اإلسػػرائيمي  -د 
 بيف المراهقيف الذيف يشاهدكف قناة النيؿ لؤلخبار كالذيف ال يشاهدكنها لصالق الذيف يشاهدكف.

 
 

                                                           

اد المػػراهقيف عمػػى التميفزيػػكف المصػػرم فػػي متابعػػػة اعتمػػ" محمػػكد إسػػماعيؿ، نهػػى العبػػد، عبػػد اهلل عبػػد اهلل، (ٔ)
جامعة عيف شمس، المجمد الثالث عشػر، العػدد القاهرة: ، مجمة دراسات الطفولة ،"الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي

 ٕٗٗ - ٖٕ٘ـ، ص ص ٕٓٔٓالثامف كاألربعكف، 

http://imam.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=94547
http://imam.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=94547
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بالمغـة العربيـة فـي اعتماد الجميـور العربـي عمـى القنـوات الفضـائية األجنبيـة الموجيـة   -44
 :(1)أزمة العدوان اإلسرائيمي عمى غزةأوقات األزمات بالتطبيق عمى 

هػػػدفت هػػػذع الدراسػػػة إلػػػى محاكلػػػة التعػػػرؼ عمػػػى  درجػػػة اعتمػػػاد الجمهػػػكر العربػػػي عمػػػى  
القنػػكات الفضػػائية األجنبيػػة المكجهػػة بالم ػػة العربيػػة فػػي األزمػػة األخيػػرة  لمقضػػية الفمسػػطينية كهػػي 
أزمػػػة غػػػزة، كاسػػػتندت فػػػي أساسػػػها النظػػػرم عمػػػى فػػػركض نظريػػػة االعتمػػػاد عمػػػى كسػػػائؿ االعػػػبلـ، 

ات الكصػػفية، كاعتمػػدت الدراسػػة عمػػى مػػنهج المسػػق، كتػػـ إجػػراء الدراسػػة عمػػى إلػػى الدراسػػ كتنتمػػي
( مبحكثػػان مػػف الجمهػػكر العربػػي فػػي أمػػاكف تجمعػػاتهـ فػػي مصػػر، كتػػـ ٓٓٗعينػػة عمديػػة قكامهػػا  

 .لجمغ البيانات مف المبحكثيف استخداـ صحيفة االستقصاء بالمقابمة 
 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

بالم ة العربية في  المكجهةحكثيف عمى القنكات الفضائية األجنبية ب% مف الم٘ٗ نسبة يعتمد  -أ 
 .الحصكؿ عمى معمكمات حكؿ أزمة غزة بدرجة متكسطة

مصػػادر المعمكمػػات التػػي اعتمػػدت عميهػػا عينػػة الدراسػػة فػػي الحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات  أهػػـ -ب 
هػػػػي الصػػػػحؼ كالمجػػػػبلت، القنػػػػكات الفضػػػػائية العربيػػػػة، النػػػػدكات  –بالترتيػػػػب  –حػػػػكؿ أزمػػػػة غػػػػزة 

 .القنكات الفضائية األجنبية، ةاإللكتركنيالمكاقغ كالمؤتمرات، 
العتمػادهـ عمػى القنػكات الفضػائية األجنبيػة تكجد فركؽ دالة إحصائيان بػيف المبحػكثيف طبقػان   -ج 

 .الديمكغرافيةبالم ة العربية كالمت يرات  المكجهة
كجػػػكد فػػػركؽ بػػػيف المبحػػػكثيف الػػػذككر كاإلنػػػاث فػػػي دكافػػػغ اعتمػػػادهـ عمػػػى القنػػػكات الفضػػػائية   -د 

 .لحصكؿ عمى معمكمات خبلؿ أزمة غزةاألجنبية المكجهة بالم ة العربية في ا
 
ــارير اإلخباريــة: دراســة  -44 ــديم األحــداث داخــل التق ــأطر تق ــة ب ــف المغ ــة أســاليب توظي عالق

 :(6)مى غزةتطبيقية عمى الحرب اإلسرائيمية ع
هػػدفت هػػذع الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى األطػػر التػػي اعتمػػدت عميهػػا كػػؿ مػػف قنػػاة الجزيػػرة 
كالعربية في تقديـ حدث الحرب عمى قطاع غزة، كدكر الم ة في بناء هذع األطػر، كالطريقػة التػي 

                                                           

، "اعتمػػاد الجمهػػكر العربػػي عمػػى القنػػكات الفضػػائية األجنبيػػة المكجهػػة بالم ػػة العربيػػة فػػي أكقػػات نهػػى العبػػد (ٔ)
جامعػة القػاهرة: ، المجمـة المصـرية لبحـوث اإلعـالماألزمات بالتطبيؽ عمػى أزمػة العػدكاف اإلسػرائيمي عمػى غػزة"، 

 ٕٙٗ - ٜٖ٘ـ، ص ص ٜٕٓٓالقاهرة، العدد الثالث كالثبلثكف، يناير / يكنيه 
دراسة تطبيقيػة  "عبلقة أساليب تكظيؼ الم ة بأطر تقديـ األحداث داخؿ التقارير اإلخبارية: ( ماهيناز محسف،(ٕ

جامعػػة القػػاهرة، العػػدد الثالػػث كالثبلثػػكف، القػػاهرة: ، المجمــة المصــرية لبحــوث اإلعــالم عمػػى الحػػرب اإلسػػرائيمية"،
 ٖٛ٘ - ٜٕ٘ص ص، ـ ٜٕٓٓيناير / يكنيه 
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كظفت بها القناتيف أدكات التعبير الم ػكم المفظيػة كالبصػرية فػي بنػاء األطػر اإلخباريػة، كاسػتندت 
رها النظرم عمى فركض نمكذج سػتيفاف تكلمػاف السػتخداـ الحجػج كنظريػة تحميػؿ اإلطػار في إطا

كاعتمػػدت عمػػى مػػنهج المسػػق كمػػنهج تحميػػؿ اإلعبلمػػي، كتنتمػػي الدراسػػة إلػػى البحػػكث الكصػػفية، 
( تقريػران إخباريػان ٛٛالخطاب ككظفت أسمكب المقارنة، كتـ إجػراء الدراسػة عمػى عينػة مككنػة مػف  

رة التقػػػارير التػػػي تػػػـ تكظيفهػػػا فػػػي ت طيػػػة الحػػػرب عمػػػى غػػػزة داخػػػؿ قنػػػاتي الجزيػػػمسػػػجبلن مػػػف بػػػيف 
ـ، ٜٕٓٓ كػػػػػانكف الثػػػػػاني ٚٔكحتػػػػػى  ،ـٕٛٓٓكػػػػػانكف أكؿ  ٕٚ كالعربيػػػػػة خػػػػػبلؿ الفتػػػػػرة الزمنيػػػػػة

 .لجمغ البيانات ؿ المضمكفاستمارة تحميكاستخدمت 
 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

اإلنسػػاف الفمسػػطيني الفاعػػؿ األساسػػي كالشخصػػية األكثػػر ظهػػكران فػػي التقػػارير اإلخباريػػة  مثػػؿ -أ 
هػػك البطػػؿ الػػرئيس فػػي أغمػػب التقػػارير التػػي قػػدمتها قنػػاة  المكػػافداخػػؿ قنػػاة الجزيػػرة، بينمػػا كػػاف 

 .الحرب اإلسرائيمية عمى قطاع غزة العربية في ت طية حدث
كمقاكمة  الجاني كالضحية في تقديـ الحدث، هما:ف مركزيف استندت قناة الجزيرة إلى إطاري  -ب 

دث جػػمػػدت عميػػه قنػػاة العربيػػة فػػي تقػػديـ ، بينمػػا اإلطػػار المركػػزم الػػذم اعتالضػػعيؼ لممت طػػرس
 .هك إطار غطرسة االحتبلؿمى غزة الحرب ع

 
 : التعميق عمى الدراسات السابقة

كعػػػدد مػػػف  يتضػػػق مػػػف خػػػبلؿ مراجعػػػة الدراسػػػات السػػػابقة مجمكعػػػة مػػػف السػػػمات العامػػػة،
 الفركؽ بينها كبيف هذع الدراسة كيمكف تصنيفها عمى النحك التالي:

اتجهت أغمب الدراسات العربية إلى معرفة مدل اعتماد الجمهكر عمى كسػائؿ اإلعػبلـ أثنػاء  -ٔ
، االقتتػػاؿ الػػداخمي الفمسػػطيني، أنفمػػكنزا الطيػػكر، ر، دار فػػك ينػػاير ٕ٘كعقػػب األزمػػات مثػػؿ ثػػكرة 

، فػػي حػػيف تحػػاكؿ هػػذع الدراسػػة التعػػرؼ عمػػى مػػدل اعتمػػاد طمبػػة اإلسػػرائيميالصػػراع الفمسػػطيني 
الجامعات الفمسطينية عمى شبكات التكاصػؿ االجتمػاعي أثنػاء العػدكاف اإلسػرائيمي عمػى غػزة عػاـ 

 ـ.ٕٗٔٓ
جميػػغ الدراسػػات السػػابقة تنتمػػي إلػػى الدراسػػات الكصػػفية، كتسػػتخدـ المػػنهج المسػػحي بشػػقيه،  -ٕ

ـ(، كدراسػػة ٕٗٔٓـ(، كدراسػػة أبػػك صػػبلح  ٕٗٔٓاسػػة كدراسػػة برغػػكت  كهػػذا يتفػػؽ مػػغ هػػذع الدر 
ـ(، كدراسػػػػػة الشػػػػػرافي ٖٕٔٓـ(، كدراسػػػػػة حمػػػػػكدة  ٕٗٔٓـ(، كدراسػػػػػة رفػػػػػاعي  ٕٗٔٓسػػػػػكيؾ  

 ـ( كغيرها.ٕٕٔٓـ(، كدراسة عيسى  ٖٕٔٓ 
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عمػػى صػػحيفة االستقصػػاء كػػأداة لجمػػغ المعمكمػػات باسػػتثناء  السػػابقة اعتمػػد أغمػػب الدراسػػات -ٖ
ـ(، كدراسػػة ٕٕٔٓكدراسػػة الرعػػكد  (، ـٕٕٔٓ ـ(، كدراسػػة المنصػػكر ٕٗٔٓ  اهللعػػكض دراسػػة 

المػػػػكاتي اسػػػػتخدمف  ـ(ٜٕٓٓمحسػػػػف  كدراسػػػػة ، (ـٕٕٔٓ  عػػػػدكاف كدراسػػػػةـ(، ٕٕٔٓعمػػػػارم  
 ، في حيف تستخدـ هذع الدراسة صحيفة االستقصاء.فالمضمك استمارة تحميؿ 

عمػى كسػائؿ اإلعػبلـ، كإطػار مناسػب استخدمت عدد مف الدراسات السابقة نظرية االعتمػاد  -ٗ
ـ(، كدراسػة ٕٕٔٓـ(، كدراسػة داكد  ٕٗٔٓـ(، كدراسة رفاعي  ٕٗٔٓلها، مثؿ دراسة برغكت  

اسة ـ(، كدر ٕٛٓٓـ(، كدراسة أبك شنب كترباف  ٜٕٓٓـ(، كدراسة جابر  ٕٓٔٓحمس كمهدم  
 ـ(.ٕٚٓٓكافي  

كهػي تتشػابه فػي هػذا األمػر  دفةالدراسات السابقة عمى فئة الشباب كفئػة مسػته غالبيةركزت  -٘
ـ(، كدراسػػػة أبػػػك ٕٗٔٓـ(، كدراسػػػة سػػػكيؾ  ٕٗٔٓدراسػػػة برغػػػكت  ، مثػػػؿ مػػػغ الدراسػػػة الحاليػػػة

 دراسػػػػة الشػػػػرافيـ( ، ٖٕٔٓـ(،  كدراسػػػػة حمػػػػكدة  ٕٗٔٓـ(، كدراسػػػػة رفػػػػاعي  ٕٗٔٓصػػػػبلح  
 .(ـٕٓٔٓكدراسة حمس كمهدم (، ـٕٕٔٓ 
معظـ الدراسات السابقة عمى متابعة الجمهكر بشكؿ عػاـ لكسػائؿ اإلعػبلـ المختمفػة  تركزت  -ٙ

كلػػيس هنػػاؾ أم دراسػػة تناكلػػت شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي كالعػػدكاف اإلسػػرائيمي عمػػى غػػزة عػػاـ 
 .حسب عمـ الباحثةـ ٕٗٔٓ

اتفقػػػػت الدراسػػػػات السػػػػابقة فػػػػي معظمهػػػػا عمػػػػى كجػػػػكد دكر هػػػػاـ لكسػػػػائؿ اإلعػػػػبلـ فػػػػي إمػػػػداد  -ٚ
جمهػػكر بمعمكمػػات عػػف مكضػػكعات معينػػة، كتزايػػد اعتمػػاد الجمهػػكر عمػػى كسػػائؿ اإلعػػبلـ فػػي ال

كقت األزمات كفي حالة غمكض المكضػكع أك الحػدث، كػذلؾ تبػيف مػف بعػض الدراسػات السػابقة 
كجػػػكد اختبلفػػػات بػػػيف أفػػػراد الجمهػػػكر مػػػف حيػػػث مػػػدل اسػػػتخدامهـ لمكسػػػائؿ اإلعبلميػػػة المختمفػػػة 

 .معارفهـ كفقان العتبارات مختمفة مىكتأثيرات تمؾ الكسائؿ ع
 :فقد كانتكبالنسبة لمنتائج التي تكصمت إليها الدراسات السابقة  -ٛ
أظهػرت نتػائج معظػػـ الدراسػات السػػابقة المتعمقػة بمحػػكر شػبكات التكاصػػؿ االجتمػاعي أهميػػة   -أ 

 .المختمفةمى المجتمغ في المجاالت شبكات التكاصؿ االجتماعي بمختمؼ أنكاعها في التأثير ع
اختمفػػت نتػػائج الدراسػػات السػػابقة حػػكؿ تفضػػيبلت الجمهػػكر لكسػػائؿ معينػػة كاالعتمػػاد عميهػػا  -ب 

 بدرجة أكبر مف غيرها، كاختبلؼ دكافغ تعرضهـ لمكسائؿ اإلعبلمية مف دراسة ألخرل.
مػػغ معظػػـ فػػي ذلػػؾ كتتفػػؽ ي اسػػتخدامان هػػك الفػػيس بػػكؾ، أكثػػر شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاع -ج 

(، برغػػكت ٕٗٔٓشػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي، كمنهػػا: سػػكيؾ   التػػي تناكلػػتالدراسػػات العربيػػة 
ـ(، ٖٕٔٓ  صػػػػػعيميؾـ(، ٖٕٔٓـ(، حسػػػػػف  ٖٕٔٓـ(، الػػػػػدريممي  ٖٕٔٓحمػػػػػكدة  (، ـٕٗٔٓ 
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( التػػػي ٕٕٔٓمػػػغ دراسػػػة زهيػػػر عابػػػد   اختمػػػؼ اكلكنهػػػـ(، ٕٕٔٓ  الشػػػرافيـ(، ٕٕٔٓعيسػػػى  
 .كاصؿ االجتماعي مف حيث االستخداـأكضحت تفكؽ البريد االلكتركني عمى باقي شبكات الت

فػػػػػػػػي أف دراسػػػػػػػػة  (ـٕٕٔٓ( عػػػػػػػػف دراسػػػػػػػػة نكمػػػػػػػػار ـٕٓٔٓ  Vansoonاختمفػػػػػػػػت دراسػػػػػػػػة  -د 
Vansoon  تؤكػػػد أف األشػػػخاص البػػػال يف قػػػد اعترفػػػكا بػػػأنهـ يقضػػػكف أكقػػػات أطػػػكؿ عمػػػى شػػػبكة

اإلنترنت مف ذلؾ الكقت الذم يقضكنه مغ أصدقائهـ الحقيقييف أك مغ أفػراد أسػرهـ، فػي حػيف أف 
ف تكطيػد دراسة نكمػار أكػدت عمػى أف اسػتخداـ الشػباب لشػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي هػك نػكع مػ

 .االعبلقات كاإلبقاء عميه
ناتجػػة عػػف ت المعرفيػػة تصػػدرت التػػأثيرات ال(، فػػي أف التػػأثيراـٕٚٓٓ  كػػافيدراسػػة اختمفػػت  -ق 

 التػي أكػدت( ـٜٕٓٓ جػابردراسػة  مػغاالعتماد عمى كسػائؿ االعػبلـ سػكاء التقميديػة أك الحديثػة، 
 أف التأثيرات الكجدانية تصدرت التأثيرات الناتجة عف االعتماد، ثـ المعرفية كأخيران السمككية.

ـ( ٕٕٔٓـ(، كدراسػة زهيػر عابػد  ٖٕٔٓ حمػكدة ـ(، كدراسػة ٕٗٔٓ  دراسة برغػكتاتفقت  -ك 
(، ـٖٕٔٓكدراسػػػػة أبػػػػك صػػػػعيميؾ  ـ(، ٕٕٔٓـ(، كدراسػػػػة محمػػػػدم  ٖٕٔٓكدراسػػػػة الػػػػدريممي  

  فػػػػػي شػػػػػبكات التكاصػػػػػؿ تكسػػػػػطةم جػػػػػةف المبحػػػػػكثيف يثقػػػػػكف بدر (، فػػػػػي أـٕٕٔٓ  كدراسػػػػػة عابػػػػػد
 .كبالمعمكمات المقدمة مف خبللها

 
 :االستفادة من الدراسات السابقة

استفادت الباحثة مف خبلؿ االطبلع عمى الدراسات السابقة في جكانب مختمفػة أضػافت    
كالتحديػػد الػػدقيؽ لمشػػكمتها ، دراسػػة، كفػػي كضػػغ تصػػكر عػػاـ لمدراسػػةأبعػػادان مهمػػة فػػي إجػػراء هػػذع ال

عمػى المسػتكل اإلجرائػي فػي تحديػد مجتمػغ  أسػهمتكأهدافها، كرصد أهـ الجكانب المنهجيػة، كمػا 
، فضػػػبلن عػػػف تصػػػميـ اسػػػتبانة الدراسػػػة هافركضػػػثيف، كصػػػياغة تسػػػاؤالت الدراسػػػة، ك كعينػػػة المبحػػػك 

الباحثػػة مػػف الدراسػػات السػػابقة فػػي الجانػػب المعرفػػي، كفػػي المقارنػػة بػػيف  اسػػتفادت، كمػػا الميدانيػػة
 نتائج الدراسة كنتائج الدراسات السابقة.

 
 

 :االستدالل عمى المشكمةثانيًا: 
ـ، ٕٗٔٓعػػاـ مػف خػبلؿ متابعػػة الباحثػة أحػػداث كتػداعيات العػػدكاف اإلسػرائيمي عمػػى غػزة 

بشبكات التكاصؿ االجتماعي كمصدر  طمبة الشباب الفمسطينيالحظت اهتمامان مممكسان مف قبؿ 
، األمػػر الػػذم دفػػغ ـٕٗٔٓ عػػاـ غػػزة اإلسػػرائيمي عمػػىلمحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات أثنػػاء العػػدكاف 

 . لمتعرؼ أكثر عمى طبيعة هذا االهتماـ كاالعتمادالباحثة إلى إجراء دراسة 
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ـ عمػى ٕٗٔٓأكتػكبر ٚٔ -٘ٔكقد أجرت الباحثة الدراسة االستكشػافية فػي الفتػرة مػا بػيف 
جامعػات ثػبلث مكزعيف عمى ة الفمسطيني اتالجامع طمبة( مبحكثان مف ٘ٗعينة عشكائية قكامها  

لكػػػؿ  صػػػحيفة استقصػػػاء ٘ٔ ؾ مػػػف خػػػبلؿ تكزيػػػغكذلػػػ  (،األقصػػػى سػػػبلمية ، األزهػػػر ،اإلكهػػػي  
مػدل اعتمػاد سؤاؿ يعكس أهداؼ الدراسة كفركضها، بهدؼ التعرؼ عمػى  ٘ٔ تتضمن  ،جامعة

 عمػى غػزة اإلسػرائيمي العدكاف أثناءعمى شبكات التكاصؿ االجتماعي  طمبة الجامعات الفمسطينية
 .ـٕٗٔٓ عاـ

الدراسة استكشافية بعض األدكات االحصائية كالعمميات الحسابية البسيطة كقد استخدمت 
 مثؿ: النسب المئكية، التكرارات.

 :فية إلى مجموعة من النتائج أىمياوتوصمت الدراسة االستكشا
جػػػاءت شػػػبكات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي فػػػي المركػػػز األكؿ كػػػأهـ مصػػػدر لممعمكمػػػات المتعمقػػػة  -أ 

%، ثػػـ ٓٙبنسػػبة  ةالفمسػػطيني اتالجامعػػ طمبػػةلػػدل  ـٕٗٔٓ عػػاـ عمػػى غػػزةاإلسػػرائيمي بالعػػدكاف 
%، تبلهػا القنػكات الفضػائية بنسػبة ٘ٔ المكاقغ االخباريػة عمػى اإلنترنػت فػي المركػز الثػاني بنسػبة

 %.7ٕ٘ كأخيران الصحؼ بنسبة ،%ٓٔثـ االذاعات  ،7٘%ٕٔ
تبيف أف شبكة   الفيس بكؾ ( مف أكثر شبكات التكاصؿ االجتمػاعي اسػتخدامان كفقػان لكجهػة   -ب 

%، يتبعها مام 7ٖٓ٘تكيتر بنسبة ثـ  %،ٓٛإذ جاءت في المركز األكؿ بنسبة  نظر المبحكثيف،
 ، كأخيران شبكة هام فايؼ.نينغثـ شبكة لينكد اف ثـ شبكة  %،7ٙٓٗسبيس بنسبة 

 ة بالمعمكمات التي تقدمها شبكات التكاصؿ االجتماعي بنسبةمتكسطيثؽ المبحكثكف بدرجة   -ج 
 .%ٛ %، ثـ ضعيفة بنسبة7ٖٙٙ ة بنسبةقكي%، ثـ 7ٗ٘٘

العػػػدكاف  أثنػػػاءعمػػػى شػػػبكات التكاصػػػؿ  ات الفمسػػػطينيةالجامعػػػ طمبػػػةكحػػػكؿ أسػػػباب اعتمػػػاد   -د 
يميهػا  ، أنهػا سػريعة فػي نقػؿ األخبػار جػاء عمػى رأس القائمػة، ـ،ٕٗٔٓ عػاـ عمى غػزةاإلسرائيمي 

المسػػػاعدة عمػػػى فهػػػـ كتفسػػػير  اسػػػتخداـ المعمكمػػػات فػػػي إدراؾ الحقػػػائؽ كتشػػػكيؿ التكقعػػػات، يميهػػػا
القضػاء عمػى التػكتر الشخصػي النػاجـ  يميها تقدـ ت طية حية لؤلحداث مػف مكقعهػا، تميهػا األزمة،

إلى أنماط سػمككية مبلئمػة لمتعامػؿ مػغ تكجيه الفرد  عمى قطاع غزة، يميهااإلسرائيمي عف العدكاف 
 .عبر عف رأيي كرأم المجتمغ بأكممهكأخيران أنها ت ـ،ٕٗٔٓ عاـ عمى غزةاإلسرائيمي العدكاف 

عمػػى شػػبكات التكاصػػؿ  ات الفمسػػطينيةالجامعػػ طمبػػةد تنكعػػت التػػأثيرات المترتبػػة عمػػى اعتمػػا  -ق 
المقدمػة التػأثيرات المعرفيػة  فػي ءجػاـ، ٕٗٔٓ عػاـ عمى غػزة اإلسرائيمي العدكاف أثناءاالجتماعي 

هػػػػػا التػػػػػأثيرات الكجدانيػػػػػة كأخيػػػػػران التػػػػػأثيرات السػػػػػمككية، ممػػػػػا يعكػػػػػس نجػػػػػاح شػػػػػبكات التكاصػػػػػؿ تبل
 .إحداث التأثير المعرفي المطمكب فياالجتماعي 
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بشػػكؿ  كااعتمػػد ةالفمسػػطيني اتالجامعػػ طمبػػةئج الدراسػػة االستكشػػافية تبػػيف أف كمػػف مجمػػؿ نتػػا 
، كيرجػغ ـٕٗٔٓ عػاـ عمػى غػزةاإلسػرائيمي العػدكاف  أثناءكبير عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي 

كاسػػتخداـ  ر،برزهػػا أنهػػا سػػريعة فػػي نقػػؿ األخبػػاذلػػؾ االعتمػػاد إلػػى مجمكعػػة مػػف األسػػباب كػػاف أ
المعمكمػػات الػػػكاردة فيهػػػا فػػػي إدراؾ الحقػػائؽ كتشػػػكيؿ التكقعػػػات، إضػػػافة إلػػى المسػػػاعدة عمػػػى فهػػػـ 

تفسػػػير األزمػػػة، كقػػػد أدل هػػػذا االعتمػػػاد إلػػػى تحقيػػػؽ مجمكعػػػة مػػػف التػػػأثيرات كػػػاف فػػػي مقػػػدمتها ك 
 .ى تناكؿ المكضكع بالدراسةالتأثيرات المعرفية، كهذا دفغ الباحثة إل

 

 مشكمة الدراسة:ثالثًا: 
عمػػػى  طمبػػػة الجامعػػػات الفمسػػػطينيةتتحػػػدد مشػػػكمة الدراسػػػة فػػػي الكشػػػؼ عػػػف مػػػدل اعتمػػػاد 

ه أهدافػػأسػػبابه ك ، ك ـٕٗٔٓ عػػاـ عمػػى غػػزة اإلسػػرائيمي العػػدكاف أثنػػاءشػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي 
طمبػػة الجامعػػات المتحققػػة لكالتعػػرؼ عمػػى أهػػـ التػػأثيرات المعرفيػػة كالكجدانيػػة كالسػػمككية  ،كدكافعػػه

 نتيجة هذا االعتماد.الفمسطينية 
 

 أىمية الدراسة :رابعًا: 
ـ، كهي قضية جػديرة بالبحػث ٕٗٔٓالعدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ تتناكؿ الدراسة قضية  -ٔ

العممي مػف كػؿ الزكايػا، كخاصػة اإلعبلميػة منهػا، ككنػه عػدكانان شرسػان ارتكبػت خبللػه جػرائـ حػرب 
خمػػػؼ آالؼ الشػػػهداء كآالؼ الجرحػػػى، كألحػػػؽ دمػػػاران كاسػػػعان بالمنػػػازؿ كالمرافػػػؽ الخاصػػػة كالعامػػػة، 

 ة.كالبنى التحتية في قطاع غز 
كتنػػامي دكرهػػا  انتشػػار شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي كشػػعبيتها الكبيػػرة بػػيف أكسػػاط الشػػباب،  -ٕ

حيث أصبحت النافذة التي نطؿ مف خبللهػا  كمصدر رئيسي لمحصكؿ عمى المعمكمات كاألخبار،
 عمى كاقعنا سكاء كاف هذا الكاقغ سياسيان أك اقتصاديان أك اجتماعيان أك ثقافيان.

شػريحة كاعتمػادع عمػى شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي، كيعػد  ة عمػى الشػبابهذع الدراسػتركز   -ٖ
استخدامان لشػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي، حيػث كجػد الشػباب فػي شػبكات التكاصػؿ  األكثرالشباب 

أكػػاف ذلػػؾ يػػدكر كيجػػرم حػػكلهـ مػػف أحػػداث سػػكاء  مػػى مػػاتمػػاعي مجػػاالن كاسػػعان فػػي التعػػرؼ عاالج
كأزمػػة العػػدكاف عمػػى  أك الػػدكلي، خاصػػة فػػي أكقػػات األزمػػات قميمػػيسػػتكل المحمػػي أك اإلعمػػى الم

 .غزة
العػدكاف  أثنػاءنقػؿ كتػداكؿ المعمكمػات  فػي سػرعةشبكات التكاصػؿ االجتمػاعي انتشار  أسهـ  -ٗ

، حيػػث عػػزز العمػػؿ الفػػردم كردكد أفعػػاؿ كتعميقػػات مسػػتخدمي ـٕٗٔٓعػػاـ  االسػػرائيمي عمػػى غػػزة
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ليشكؿ أداة مهمة لقياس الرأم العاـ العربي كالدكلي شبكات التكاصؿ االجتماعي العمؿ االعبلمي 
جرائـ االحػتبلؿ االسػرائيمي خػبلؿ العػدكاف عمػى غػزة، فقػد شػكمت العديػد  كتكثيؽ فيما يتعمؽ برصد

ف االسػرائيمي عمػى ان لؤلخبار كالمعمكمات حكؿ العػدكاهامكات التكاصؿ االجتماعي مصدران مف شب
 .غزة لحظة بمحظة

رار كالجهػػػػات المسػػػػئكلة حػػػػكؿ الػػػػدكر الػػػػذم أدتػػػػه شػػػػبكات التكاصػػػػؿ اإليعػػػػاز ألصػػػػحاب القػػػػ -٘
، بمػػا ـٕٗٔٓ عػػاـ عمػػى غػػزة اإلسػػرائيمي العػػدكاف أثنػػاءاالجتمػػاعي فػػي نشػػر المعمكمػػات كاألخبػػار 

 يضمف تطكير هذا الدكر لخدمة القضية الفمسطينية.

 :أىداف الدراسةخامسًا: 
عمػػػى شػػػبكات طمبػػػة الجامعػػػات الفمسػػػطينية تهػػػدؼ هػػػذع الدراسػػػة إلػػػى رصػػػد مػػػدل اعتمػػػاد 

، ، كأسػػباب هػػذا االعتمػػادـٕٗٔٓالعػػدكاف االسػػرائيمي عمػػى غػػزة عػػاـ  أثنػػاءالتكاصػػؿ االجتمػػاعي 
ف هػػذا الهػػدؼ الػػرئيس مجمكعػػة مػػ ، كالتػػأثيرات الناتجػػة عػػف هػػذا االعتمػػاد، كيتفػػرعكأهدافػػه كدكافعػػه

 مف األهداؼ الفرعية :
شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي عمػػى طمبػػة الجامعػػات الفمسػػطينية  عتمػػادالتعػػرؼ عمػػى مػػدل ا -ٔ

 .ـٕٗٔٓ عاـ عمى غزة اإلسرائيمي العدكاف أثناء
 أثنػػاءلشػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي طمبػة الجامعػات الفمسػطينية التعػرؼ عمػى أنمػاط تعػرض  -ٕ

 . ـٕٗٔٓ عاـ عمى غزة اإلسرائيميالعدكاف 
عمػػى شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي سػػطينية طمبػػة الجامعػات الفمالتعػرؼ عمػػى أسػػباب اعتمػػاد  -ٖ

 ، كأهدافهـ مف هذا االعتماد.ـٕٗٔٓ عاـ عمى غزة اإلسرائيميالعدكاف  أثناء
عمػػى شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي طمبػػة الجامعػػات الفمسػػطينية التعػػرؼ عمػػى دكافػػغ اعتمػػاد  -ٗ

 .ـٕٗٔٓ عاـ عمى غزة اإلسرائيميالعدكاف  أثناء
لتكاصػػؿ فػػي المضػػاميف المقدمػػة فػػي شػػبكات افمسػػطينية طمبػػة الجامعػػات المػػدل ثقػػة  معرفػػة -٘

 .ـٕٗٔٓ عاـ عمى غزة اإلسرائيميالعدكاف  أثناءاالجتماعي كمكضكعيتها 
المتحققػػػػػة لػػػػػدل طمبػػػػػة الجامعػػػػػات  التػػػػػأثيرات المعرفيػػػػػة كالكجدانيػػػػػة كالسػػػػػمككية الكشػػػػػؼ عػػػػػف -ٙ

 عمػى غػزة اإلسػرائيمي العػدكاف أثنػاء نتيجة االعتماد عمػى شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي الفمسطينية
 .ـٕٗٔٓ عاـ
طمبػػػػة الجامعػػػػات الفمسػػػػطينية فػػػػي اسػػػػتخداـ شػػػػبكات كاجههػػػػا التػػػػي   التعػػػػرؼ عمػػػػى المشػػػػاكؿ -ٚ

أداء  لتطػكير ، كاقتراحػاتهــ ٕٗٔٓالتكاصؿ االجتمػاعي أثنػاء العػدكاف اإلسػرائيمي عمػى غػزة عػاـ 
 .شبكات التكاصؿ االجتماعي لبلستفادة منها خبلؿ األزمات في فمسطيف
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 :وفروضيا تساؤالت الدراسةسادسًا: 
 :تساؤالت الدراسة - أ

 تسعى هذع الدراسة لئلجابة عمى التساؤالت اوتية :
العػدكاف  أثنػاءشػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي  عتماد طمبة الجامعات الفمسطينية عمػىما مدل ا -ٔ

 ؟ ـٕٗٔٓ عاـعمى غزة  اإلسرائيمي
العػػدكاف  أثنػػاءلشػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي طمبػػة الجامعػػات الفمسػػطينية مػػا أنمػػاط تعػػرض  -ٕ

 ؟ ـٕٗٔٓ عاـ عمى غزة اإلسرائيمي
 أثنػػػاءعمػػػى شػػػبكات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي طمبػػػة الجامعػػػات الفمسػػػطينية مػػػا أسػػػباب اعتمػػػاد  -ٖ

 ؟ ـٕٗٔٓ عاـ عمى غزة اإلسرائيمي العدكاف
 أثناءعمى شبكات التكاصؿ االجتماعي طمبة الجامعات الفمسطينية مف االعتماد  هداؼ ما أ -ٗ

 ؟ ـٕٗٔٓ عاـ عمى غزة اإلسرائيمي العدكاف
 العػدكاف أثنػاءعمى شبكات التكاصؿ االجتمػاعي طمبة الجامعات الفمسطينية ما دكافغ اعتماد  -٘

 ؟ ـٕٗٔٓ عاـ عمى غزة اإلسرائيمي
فػػػػي المضػػػػاميف المقدمػػػػة فػػػػي شػػػػبكات التكاصػػػػؿ طمبػػػػة الجامعػػػػات الفمسػػػػطينية مػػػػا مػػػػدل ثقػػػػة  -ٙ

 ؟ ـٕٗٔٓ عاـ عمى غزة اإلسرائيمي العدكاف أثناءمكضكعيتها االجتماعي ك 
نتيجػة االعتمػاد طمبػة الجامعػات الفمسػطينية ما التأثيرات المعرفية كالكجدانيػة كالسػمككية عمػى  -ٚ

 عمى غزة سرائيمياإلالعدكاف  أثناءعمى شبكات التكاصؿ االجتماعي في الحصكؿ عمى معمكمات 
 ؟ـٕٗٔٓ عاـ
طمبػػة الجامعػػات الفمسػػطينية فػػي اسػػتخداـ شػػبكات التكاصػػؿ كاجههػػا التػػي  المشػػاكؿمػػا أهػػـ   -ٛ

 ؟ـٕٗٔٓاالجتماعي أثناء العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 
أداء شػػػبكات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي  طمبػػػة الجامعػػػات الفمسػػػطينية لتطػػػكيرمػػػا أهػػػـ اقتراحػػػات   -ٜ

 ؟ؿ األزمات في فمسطيفلبلستفادة منها خبل
 
 فروض الدراسة :  - ب

 تسعى هذع الدراسة الختبار الفركض العممية التالية:
طمبػة اعتمػاد  درجػة بػيف( α ≤٘ٓ.ٓعنػد مسػتكل  ذات داللة إحصػائية ارتباطيهتكجد عبلقة  -ٔ

 أثنػػاء تالشػػبكاكدرجػػة ثقػػتهـ فػػي هػػذع  عمػػى شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعيالجامعػػات الفمسػػطينية 
 ـ.ٕٗٔٓ عاـ عمى غزة اإلسرائيمي العدكاف
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طمبػة اعتمػاد درجة بيف  ( α ≤٘ٓ.ٓعند مستكل  تكجد عبلقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية -ٕ
 عػاـ عمػى غػزة اإلسػرائيمي عمى شبكات التكاصؿ االجتمػاعي خػبلؿ العػدكافالجامعات الفمسطينية 

 .نية كالسمككية المتحققة لديهـكالتأثيرات المعرفية كالكجدا ـ،ٕٗٔٓ
طمبة الجامعػات اعتماد ( في درجة α ≤٘ٓ.ٓعند مستكل  لة إحصائية تكجد فركؽ ذات دال -ٖ

ـ ٕٗٔٓ عػػاـ غػػزة عمػػى اإلسػػرائيمي العػػدكاف أثنػػاءعمػػى شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي الفمسػػطينية 
 .رافية لممبحكثيفغممت يرات الديمك ل تعزل
اعتماد طمبة الجامعػات  في درجة(  α ≤٘ٓ.ٓتكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل  -ٗ

الفمسطينية عمػى شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي فػي األكقػات العاديػة كفػي أثنػاء العػدكاف اإلسػرائيمي 
 ـ.ٕٗٔٓعمى غزة عاـ 

 
 النظري لمدراسة : سابعًا: اإلطار

 نظرية االعتماد عمى وسائل اإلعالم
هذع الدراسة كتتمحكر أبعادها كعناصػرها المختمفػة كػذلؾ صػياغة فركضػها المتعػددة  تعتمد

مف معطيات نظرية االعتماد عمى كسائؿ اإلعػبلـ، كالتػي تعتبػر مػف النظريػات المهمػة فػي مجػاؿ 
 الدراسات اإلعبلمية الحديثة.

حثػػة سػػاندرا كقػػد كانػػت البػػدايات األكلػػى لنظريػػة االعتمػػاد عمػػى كسػػائؿ اإلعػػبلـ عمػػى يػػد البا 
، بحثيػػػة بعنػػػكاف "منظػػػكر المعمكمػػػات" ـ، عنػػػدما قػػػدمكا كرقػػػةٜٗٚٔبػػػكؿ رككيػػػتش كزمبلئهػػػا عمػػػى 

بكا فيها بضركرة االنتقاؿ مف مفهـك االقناع لكسػائؿ اإلعػبلـ إلػى كجهػة النظػر التػي تػرل قػكة كطال
ممعمكمػات كسائؿ اإلعبلـ كنظاـ معمكماتي يستمد مػف اعتمػادات اوخػريف عمػى المصػادر النػادرة ل

التػػي تسػػػيطر عميهػػػا كسػػػائؿ اإلعػػػبلـ أم أف هنػػػاؾ عبلقػػة اعتمػػػاد بػػػيف كسػػػائؿ اإلعػػػبلـ كاألنظمػػػة 
 .(ٔ اإلعبلمية األخرل

( كرككيػتش ديفمػر  كمػف ثػـ ظهػر مفهػـك االعتمػاد عمػى كسػائؿ اإلعػبلـ مػف قبػؿ البػاحثيف
السػػتخدامات نظريػػة الػػذم خمفتػػه مؤلفػػا كتػػاب نظريػػات كسػػائؿ اإلعػػبلـ بعػػد أف قامػػا بمػػؿء الفػػراغ ا

شػػباعات التػػي أهممػػت تػػأثير كسػػائؿ اإلعػػبلـ، كركػػزت عمػػى المتمقػػي كأسػػباب اسػػتعماؿ كسػػائؿ كاال
اإلعبلـ، فقد اتخػذ الباحثػاف مػنهج النظػاـ االجتمػاعي لتحميػؿ تػأثير كسػائؿ اإلعػبلـ، حيػث اقترحػا 

                                                           

ٕٚٓ ـ( صٕٕٔٓ، دار المسيرة :عماف   ٔ، طػنظريات االتصال، مناؿ المزاهرة( (ٔ
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البداية األكلػى لهػذع  عبلقة اندماج بيف الجمهكر ككسائؿ اإلعبلـ كالنظاـ االجتماعي، حيث كانت 
 .(ٔ النظرية
كتػػػػتمخص الفكػػػػرة األساسػػػػية لنظريػػػػة االعتمػػػػاد عمػػػػى كسػػػػائؿ اإلعػػػػبلـ فػػػػي أف قػػػػدرة كسػػػػائؿ  

اإلعبلـ عمى تحقيؽ أكبر قػدر مػف التػأثير سػكؽ تػزداد عنػدما تقػـك هػذع الكسػائؿ بنقػؿ المعمكمػات 
ـ اسػػتقرار بنػػام فػػي بشػػكؿ متميػػز كمكثػػؼ، كهػػذا االحتمػػاؿ سػػكؽ تزيػػد قكتػػه فػػي حالػػة تكاجػػد عػػد

المجتمػػغ بسػػػبب الصػػػراع كالت ييػػػر، كالتػػػي تعبػػر عنهػػػا حػػػاالت األزمػػػات أك الطػػػكارئ أك الكػػػكارث، 
 .(ٕ فاالعتماد متبادؿ بيف كسائؿ اإلعبلـ كالجمهكر كسائر النظاـ االجتماعي

نظريػػة االعتمػػاد عمػػى كسػػائؿ اإلعػػبلـ عمػػى أف زيػػادة احتماليػػة أك إمكانيػػة تحقيػػؽ  كتبػػرهف 
، سػػكؼ يػػزداد عنػػدما تقػػـك المعرفػػي كالعػػاطفي كالسػػمككي رمػػف التػػأثي قػػدران أكبػػرالرسػػائؿ االعبلميػػة 

، كبذلؾ تمثؿ كسػائؿ االعػبلـ مصػادر هذع الكسائؿ بكظائؼ نقؿ المعمكمات بشكؿ متميز كمكثؼ
 . (ٖ عميها أفراد الجمهكر في استقاء المعمكمات عف األحداث الجاريةرئيسية يعتمد 

 :(ٗ ىما أساسيتين ركيزتين عمى اإلعالم وسائل عمى االعتماد عالقات وتقوم
 الشخصػية أهػدافهـ المختمفػة كالمنظمػات كالجماعػات يحقػؽ األفػراد لكػي  :األىـداف - أ

 منظمات أك جماعات أك أشخاص عميها يسيطر مكارد عمى يعتمدكا أف فإف عميهـ كاالجتماعية،
 .صحيق كالعكس أخرل،

 كتعػد أهػدافهـ ، تحقػؽ التػي المختمفػة المصػادر إلػى كالمنظمػات ديسػعى األفػرا المصـادر: - ب
 .أهدافهـ بمكغ أجؿ مف كالمنظمات إليه األفراد يسعى معمكمات اإلعبلـ نظاـ كسائؿ

، لمكسػيمة التعػرض مجػرد مػف أعقػد اإلعػبلـ كسػائؿ عمػى الفػرد اعتمػاد عمميػة كتعتبػر
 الكسػيمة تعتبػر أف دكف اتصػالية، عػادة كجػكد لمجػرد أك الصػدفة سبيؿ عمى قد يحدث فالتعرض
 .القرارات التخاذ لممعمكمات كمرجعان  مصدران 

                                                           

 ٕٛٓ، صالمرجل السابق نفسو( (ٔ
 "اعتمػػاد الجمهػػكر عمػػى التمفزيػػكف المصػػرم أثنػػاء األزمػػات بػػالتطبيؽ عمػػى حػػادث شػػـر الشػػيي"، ( كفػػاء ثػػركت،(ٕ

 ـ،ٕٙٓٓبجامعػة القػاهرة،  ، العػدد السػادس كالعشػركف، القػاهرة: كميػة اإلعػبلـ المجمة المصـرية لبحـوث اإلعـالم
 ٜٛٗص 
ــأثير، محمػػكد إسػػماعيؿ((3 ــم االتصــال ونظريــات الت ــادئ عم ، الػػدار العالميػػة لمنشػػر كالتكزيػػغ: القػػاهرة  ٔ، طػػػمب

ٜٕٚـ( ص ٖٕٓٓ

 تالػػػدار الدكليػػػة لبلسػػػتثمارا القػػػاهرة:  ٗ، طػػػػنظريـــات وســـائل اإلعـــالم، ممفػػػيف ؿ. ديفميػػػر، سػػػاندرا رككيػػػتش((4
ٗٔٗـ( ص ٕٕٓٓ، الثقافية
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مصػادر  عمػى اإلعػبلـ كسػائؿ سػيطرة فػي االعتمػاد لنظريػة كفقان  اإلعبلـ كسائؿ قكة كتكمف
تتسػغ  أف يمكػف التػي األهػداؼ كهػذع ،الرئيسػة أهدافػه الفػرد خبللهػا مػف يحقػؽ التػي المعمكمػات

 كمما زاد المجتمغ تعقيدان. كتتزايد
 :(1)أىداف االعتماد عمى وسائل اإلعالم

كػؿ  ينقسػـيقيـ األفراد عبلقات االعتمػاد عمػى كسػائؿ اإلعػبلـ لتحقيػؽ ثبلثػة أهػداؼ عامػة 
 منها إلى بعد اجتماعي كآخر ذاتي كما يمي:

 كيتضمف الفهـ بعديف هما الفيم: -ٔ
لتػػي تسػػاعد عمػػى الفهػػـ الػػذاتي كمعرفػػة الػػذات: مػػف خػػبلؿ الػػتعمـ، كالحصػػكؿ عمػػى الخبػػرات ا - أ

 فهـ الشخص لذاته.
 المرتبط بأهداؼ فهـ البيئة االجتماعية التي يحيا الفرد في إطارها. :الفهـ االجتماعي  - ب
 كيشتمؿ عمى بعديف هما: التوجيو: -ٕ
ؼ بطريقػة تػػتبلءـ مػغ التكقعػات كاألنمػػاط االجتماعيػة، كيػػرتبط تكجيػه الفعػؿ: كيهػػدؼ لمتصػر  - أ

 سمككية. تقرارابعمؿ 
تكجيػػػه تفػػػاعمي: مثػػػؿ الحصػػػكؿ عمػػػى دالالت عػػػف كيفيػػػة التفاعػػػؿ مػػػغ اوخػػػريف فػػػي مكاقػػػؼ  - ب

 جديدة كصعبة.
 كتشتمؿ عمى: :التسمية أو المعب -ٖ
 التسمية االنعزالية: التي تهدؼ لمتسمية كالهركب مف اوخريف كالراحة كاالسترخاء كاإلثارة. - أ
التسمية االجتماعية: التي تهدؼ إلى االنسجاـ االجتماعي عبر التسمية أك المعػب مػف خػبلؿ  - ب

صػػػحبة اوخػػػػريف، مثػػػػؿ الػػػػذهاب إلػػػػى السػػػػينما، أك االسػػػػتماع إلػػػػى المكسػػػػيقى مػػػػغ األصػػػػدقاء، أك 
 تمفزيكف مغ األسرة.مشاهدة ال

وىناك عدد من العوامل التي تقمل أو تزيد من اعتماد األفراد عمى وسائل اإلعالم يمكـن 
 :(6)إيجازىا فيما يمي

                                                           

ـ( ٕٗٓٓ، الػدار المصػرية المبنانيػة  القػاهرة:  ٗ، طػػاالتصال ونظرياتو المعاصرة، حسف مكاكم، ليمى السيد((ٔ
ٕٖٓص 

اعتماد الجمهكر المصرم عمػى كسػائؿ اإلعػبلـ التقميديػة كالحديثػة كمصػدر لممعمكمػات أثنػاء " ،أحمد رضكاف ((ٕ
كالثبلثكف، القاهرة: كمية اإلعبلـ بجامعػة  تاسغ، العدد الاإلعالمالمجمة المصرية لبحوث  "،ـٕٔٔٓيناير ٕ٘ثكرة 

 ٖٖٔ، صـٕٕٔٓالقاهرة، 
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كتػػتمخص فػػي عػػدـ النظػػاـ أك الصػػراع الػػذم ينشػػأ فػػي المجتمػػغ،  عوامــل خاصــة بــالمجتمل: -ٔ
كيػػػدفغ األفػػػراد إلػػػى االعتمػػػاد عمػػػى كسػػػائؿ اإلعػػػبلـ، ككػػػذلؾ عمميػػػات الت ييػػػر التػػػي تحػػػدث فػػػي 

 المجتمغ كتزيد مف مدل االعتماد.
: فكممػػا تعػػددت كظػػائؼ كسػػائؿ اإلعػػبلـ فػػي المجتمػػغ، زاد اخــتالف وظــائف وســائل اإلعــالم -ٕ

مػػى هػػذع الكسػػائؿ، ككممػػا زادت أهميػػة بعػػض الكظػػائؼ فػػي المجتمػػغ كاد أيضػػان معػػدؿ االعتمػػاد ع
معػػدؿ االعتمػػاد، كتػػرتبط أهميػػة تمػػؾ الكظػػائؼ بمػػدل تطػػكر التكنكلكجيػػا التػػي يعتمػػد عميهػػا هػػذا 

 المجتمغ.
حيػػػث يختمػػػؼ أفػػػراد الجمهػػكر فػػػي طبيعػػػة اهتمامػػػاتهـ، فػػػبعض  اخـــتالف اىتمامـــات األفـــراد: -ٖ

بصكرة أكبر مػف غيػرهـ عمػى  يعتمدكفغ كمشارككف في أنشطته، كلذلؾ األفراد مرتبطكف بالمجتم
 كسائؿ اإلعبلـ.
 ثـالث فػي اإلعػبلـ كسػائؿى عمػ الفػرد اعتمػاد عػف الناتجػة اوثػار كرككيػتش ديفمػر كيحػدد

 :(1)فئات رئيسية ىي
  :المعرفية تأثيراتال -ٔ
 تتضمف التأثيرات المعرفية لكسائؿ اإلعبلـ عدة آثار كهي: 
يحػػدث ال مػػكض نتيجػػة لتنػػاقض المعمكمػػات التػػي يتعػػرض لهػػا األفػػراد، أك نقػػص  الغمــوض: -أ 

المعمكمات، أك عدـ كفايتها لفهـ معاني األحػداث، أك تحديػد التفسػيرات الممكنػة كالصػحيحة لهػذع 
األحداث، فال مكض يمكف أف يحدث ألف الناس يفتقركف إلى معمكمات كافية لفهػـ معنػى حػدث، 

مػات التػي تحػدد التفسػير الصػحيق مػف بػيف تفسػيرات عديػدة تقػدمها كسػائؿ أك يفتقركف إلى المعمك 
 اإلعبلـ.

فػي تشػكيؿ اتجاهػات األفػراد نحػك القضػايا  تمعب كسػائؿ اإلعػبلـ دكران مهمػان  تشكيل االتجاه:  -ب 
الداخميػػة المثػػػارة فػػػي المجتمػػػغ مثػػؿ مشػػػكبلت البيئػػػة، كأزمػػػات الطاقػػة، كالفسػػػاد السياسػػػي، كتنظػػػيـ 

لديف، كتتشكؿ االتجاهات الجديدة كمما اكتسػب األفػراد المعمكمػات العامػة مػف خػبلؿ األسرة كقادة ا
 كسائؿ اإلعبلـ.

تقـك كسائؿ اإلعبلـ بترتيػب أكلكيػات الجمهػكر تجػاع القضػايا البػارزة دكف  ترتيب األولويات:  -ج 
مكػف غيرها، كيقكـ الجمهكر بتصنيؼ اهتماماته نحك هذع القضايا، كيركز عمى المعمكمػات التػي ي

 تكظيفها كفقان الختبلفاته الفردية.

                                                           

ٖٕٓ_ ٕٕٚ ص  ص ،مرجل سابق، نظريات االتصاؿ ،مناؿ المزاهرة((1
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تسػاهـ كسػائؿ اإلعػبلـ فػي تكسػيغ المعتقػدات التػي يػدركها أفػراد الجمهػكر،  اتساع المعتقدات: -د 
ألنهػـ يتعممػكف عػف أنػاس كأمػاكف كأشػياء عديػدة مػف كسػائؿ اإلعػبلـ، كيػتـ تنظػيـ هػذع المعتقػػدات 
فػػػي فئػػػات تنتمػػػي إلػػػى األسػػػرة أك الػػػديف أك السياسػػػة، بمػػػا يعكػػػس االهتمامػػػات الرئيسػػػية لؤلنشػػػطة 

 االجتماعية.
مجمكعػػة المعتقػػػدات التػػي يشػػترؾ فيهػػا أفػػراد جماعػػػة مػػا كيرغبػػكف فػػي تركيجهػػػا  هػػي القــيم: -ق 

كالحفػػاظ عميهػػا مثػػؿ: األمانػػة، الحريػػة، المسػػاكاة، التسػػامق، كتقػػـك كسػػائؿ اإلعػػبلـ بػػدكر كبيػػر فػػي 
 تكضيق أهمية القيـ.

 :الوجدانية التأثيرات -6
اإلنسػػاف تجػػاع مػػا يحػػيط بػػه، كيقصػػد بالتػػأثيرات العاطفيػػة المشػػاعر كالعكاطػػؼ التػػي يككنهػػا   

كيظهػػر هػػذا التػػأثير عنػػدما تقػػدـ معمكمػػات معينػػة مػػف خػػبلؿ كسػػائؿ اإلعػػبلـ تػػؤثر فػػي مشػػػاعر 
األفػػػراد كاسػػػتجاباتهـ، بالتػػػالي فػػػي االتجػػػاع الػػػذم تسػػػتهدفه الرسػػػائؿ اإلعبلميػػػة، كمػػػف أمثمػػػة هػػػذع 

 يمي: التأثيرات ما
كيػػرل البػػاحثكف أف التعػػرض المكثػػؼ إلػػى مكضػػكعات العنػػؼ فػػي كسػػائؿ  الفتــور العــاطفي: -أ 

اإلعبلـ يؤدم إلى الفتكر العاطفي، كعػدـ الرغبػة فػي تقػديـ المسػاعدة لآلخػريف فػي أكقػات العنػؼ 
 الحقيقي، الذم يتصرؼ الفرد تجاهه كما لك كاف عنفان تمفزيكنيان.

قػد يػؤدم إلػى اثػارة الخػكؼ كالتػكتر إف اعتمػاد األفػراد عمػى كسػائؿ اإلعػبلـ  الخوف والقمـق: -ب 
تقدمه هذع الكسائؿ مف أخبار عف انتشػار كبػاء أك مػرض معػدم مثػؿ مػرض السػارس،  بسبب ما

إال أنػػه قػػد يػػؤدم أيضػػان إلػػى تقميػػؿ مشػػاعر الخػػكؼ كالقمػػؽ مػػف انتشػػار هػػذع المػػرض فػػي المنػػاطؽ 
الكقايػة مػف هػذا المػرض  عف كيفية اإلعبلـالمكجكد بها، مف خبل المعمكمات التي تقدمها كسائؿ 

 كالقضاء عميه مستقببلن.
تؤثر كسائؿ اإلعبلـ عمى معنكيات األفػراد بالسػمب أك اإليجػاب،  الدعم المعنوي واالغتراب: -ج 

"كبلب" أف المجتمعات التي تقـك كسائؿ اإلعبلـ فيها بأدكار اتصاؿ رئيسية، ترفػغ الػركح  فقد أكد
الجمعػي كالتكحيػد كاالنػدماج، كخاصػة أذا كانػت كسػائؿ  المعنكية لدل األفراد نتيجة زيادة الشػعكر

اإلعبلـ تعكس الفئػات االجتماعيػة التػي ينتمػي إليهػا الفػرد، كيبلحػظ أف اغتػراب الفػرد يػزداد حػيف 
 يجد معمكمات كسائؿ اإلعبلـ معبرة عف نفسه كثقافته كانتماءاته العرقية كالدينية كالسياسية. ال
  السموكية: لتأثيراتا -ٖ

تعتبػر التػػأثيرات السػمككية األثػػر الػذم يشػػ ؿ اهتمػاـ العديػػد مػف النػػاس، فػالت يرات الخاصػػة  
 :ها، كمف أهمكالكجدانيةباالتجاع، فالسمكؾ يحدث نتيجة لحدكث التأثيرات المعرفية 
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يعنػػي قيػػاـ الفػػرد بعمػػؿ مػػا نتيجػػة التعػػرض لمكسػػيمة اإلعبلميػػة، كهػػك النػػاتج األخيػػر  التنشــيط: - أ
رفيػػػػة كالعاطفيػػػػة مثػػػػؿ اتخػػػػاذ مكاقػػػػؼ سػػػػمككية مؤيػػػػدة أك معارضػػػػة نتيجػػػػة التعػػػػرض لمتػػػػأثيرات المع

المكثػؼ لكسػػائؿ اإلعػبلـ، كقػػد يتمثػؿ التنشػػيط فػي اتخػػاذ مكاقػؼ مؤيػػدة لئلقػبلع عػػف التػػدخيف، أك 
التبػػرع المػػادم أك المعنػػكم لفئػػات معينػػة، كلكػػف التنشػػيط النػػاتج عػػف التعػػرض لكسػػائؿ اإلعػػبلـ قػػد 

 ان مثؿ التكرط في أعماؿ ضد المجتمغ مثؿ العنؼ كالجرائـ كاالضطرابات.يككف ضاران اجتماعي
يعنػػػي عػػػدـ النشػػػاط كتجنػػػب القيػػػاف بالفعػػػؿ، ممػػػا يػػػؤدم إلػػػى البلمبػػػاالة كالسػػػمبية  الخمـــول: - ب

كاالمتناع عف المشاركة في المجتمغ، كيحدث ذلؾ نتيجة التعػرض لرسػائؿ اإلعػبلـ المبػالغ فيهػا، 
 كة نتيجة الممؿ مثؿ عدـ القياـ بالتصكيت في االنتخابات.كتدفغ الفرد إلى عدـ المشار 

فـروض يمكـن إجماليـا عمـى مجموعـة مـن العـالم قوم نظرية االعتماد عمى وسائل اإلوت
 :(1)اآلتيب
مف التأثيرات المعرفية كالكجدانية كالسمككية المختمفة،  ان االعتماد عمى كسائؿ اإلعبلـ يكلد عدد -أ 

 كهي تمثؿ االتجاهات المتباينة لمت ير المعرفي كالشعكرم كالسمككي.
 :يحػدث االعتمػاد عمػى كسػائؿ اإلعػبلـ نتيجػة السػعي إلػى تحقيػؽ ثبلثػة أهػداؼ رئيسػية هػػي  -ب 

 الفهـ، التكجيه، كالتسمية.
اعتمػػاد الجمهػػكر عمػػى كسػػائؿ اإلعػػبلـ لمحصػػكؿ  تػػؤثر درجػػة اسػػتقرار المجتمػػغ عمػػى درجػػة  -ج 

عمػػى معمكمػػات فػػي المجػػاالت المختمفػػة  حيػػث كممػػا زادت درجػػة عػػدـ اسػػتقرار المجتمػػغ كممػػا زاد 
 .(ٕ اعتماد الجمهكر عمى كسائؿ اإلعبلـ لعدـ كجكد قنكات بديمة لمحصكؿ عمى المعمكمات

كتعد نظرية االعتماد عمى كسائؿ اإلعبلـ مدخبلن مبلئمان لهذع الدراسة، كالتي تفترض زيادة  
اعتماد الجمهكر عمى كسائؿ اإلعبلـ لمحصػكؿ عمػى المعمكمػات كاألخبػار خػبلؿ األزمػات، ككممػا 

طمبػػػة اعتمػػػاد زاد الشػػػعكر بالتهديػػػد، باإلضػػػافة إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى مػػػدل اعتمػػػاد كأسػػػباب كدكافػػػغ 
 عػاـ غػزة عمػىاإلسػرائيمي عمػى شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي أثنػاء العػدكاف  ات الفمسػطينيةالجامع
مػف  المتحققػة كالسػمككيةالتأثيرات المعرفيػة كالكجدانيػة ، كما أف هذا المدخؿ يسمق بقياس ـٕٗٔٓ

 .لذا تـ االعتماد عميها كإطار نظرم لهذع الدراسة، هذا االعتماد
 

                                                           

(1 ، دار النهضة العربية القاهرة:  بدكف طبعة، نظريات االتصال، مرفت الطرابيشي كعبد العزيز السيد(
 ٘ٗٔ-ٕٗٔ ص ص، ـ(ٕٙٓٓ

المجمة  "،اعتماد الجمهكر المصرم عمى القنكات الفضائية اإلعبلنية كعبلقته باتجاهاته الشرائية" ،نهى العبد(ٕ 
 ٔٚ٘، صـٕٛٓٓكالثبلثكف، القاهرة: كمية اإلعبلـ بجامعة القاهرة،  كاحد، العدد الالمصرية لبحوث اإلعالم
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 :ومنيجيا وأدواتيا نوع الدراسةثامنًا: 
 نوع الدراسة:  -1

تنتمي هذع الدراسة إلى حقؿ األبحاث الكصػفية، التػي تهػدؼ إلػى جمػغ الحقػائؽ كالبيانػات "
عػػػف ظػػػاهرة أك مكقػػػؼ معػػػيف فػػػي مجتمػػػغ بذاتػػػه كمحاكلػػػة تفسػػػيرها التفسػػػير الكػػػافي السػػػتخبلص 

 .(ٔ "المكقؼ أك الظاهرة مكضغ الدراسة دالالتها كلمكصكؿ إلى تعميمات بشأف
عمى  طمبة الجامعات الفمسطينيةطبيعة اعتماد كتسعى هذع الدراسة إلى رصد كتكصيؼ 

 ـ.ٕٗٔٓ عاـ عمى غزةاإلسرائيمي العدكاف  أثناءشبكات التكاصؿ االجتماعي 
 

 منيج الدراسة : -6
مسػػػق جمهػػػكر كمػػػف خبللػػػه تػػػـ اسػػػتخداـ أسػػػمكب  تعتمػػػد هػػػذع الدراسػػػة عمػػػى مػػػنهج المسػػػق 

كيسػػػتخدـ هػػػػذا المػػػنهج باعتبػػػػارع جهػػػػدان عمميػػػان منظمػػػػان لمحصػػػكؿ عمػػػػى بيانػػػػات ، "كسػػػائؿ االعػػػػبلـ
كمعمكمػات كأكصػػاؼ عػػف الظػػاهرة أك مجمكعػػة الظػػاهرات مكضػػكع البحػػث لتزيػػد كفػػاءة األكضػػاع 
القائمة عف طريؽ مقارنة المعمكمات التي تػـ الحصػكؿ عميهػا بمسػتكيات أك معػايير قياسػية سػبؽ 

عدادها"  .(ٕ اختيارها، كا 
نظػػران لكجػػكد نقػػص فػػي المعمكمػػات المتعمقػػة  هػػذع الدراسػػةنسػػب لهػػذا المػػنهج هػػك األ كيعػػد

بشػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي خػػبلؿ األزمػػات كبالػػذات أثنػػاء  طمبػػة الجامعػػات الفمسػػطينيةبعبلقػػة 
 ـ.ٕٗٔٓ عاـ عمى غزة اإلسرائيمي العدكاف

 أدوات الدراسة: -4
 تستخدـ هذع الدراسة األدكات التالية: 

حيػث  استخدمت الباحثة صحيفة االستقصاء كأداة رئيسية في الدراسة،: االستقصاءصحيفة  - أ
صحيفة االستقصاء أحد األساليب األساسية التي تسػتخدـ فػي جمػغ بيانػات أكليػة أك أساسػية تعد 

أك مباشرة مف العينة المختارة أك مف جميغ أفراد مجتمغ الدراسة، عف طريؽ تكجيػه مجمكعػة مػف 
المعػػػػدة مسػػػػبقان، كذلػػػػؾ بهػػػػدؼ التعػػػػرؼ عمػػػػى حقػػػػائؽ معينػػػػة، أك كجهػػػػات نظػػػػر  األسػػػػئمة المحػػػػددة

                                                           

  القػػاهرة: عػػالـ الكتػػب،  ٖ، طػػػبحــوث اإلعــالمدراســات فــي منــاىج البحــث العممــي: سػػمير محمػػد حسػػيف،  (ٔ)
 ٖٔٔص  ـ(ٕٙٓٓ

 ٗ٘ٔ، ص نفسو المرجل السابق( (ٕ
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المبحػػػػكثيف كاتجاهػػػػاتهـ، أك الػػػػدكافغ كالعكامػػػػؿ كالمػػػػػؤثرات التػػػػي تػػػػدفعهـ إلػػػػى تصػػػػرفات سػػػػػمككية 
 .(ٔ معينة"
صػػحيفة االستقصػػاء لجمػػغ البيانػػات مػػف المبحػػكثيف  حيػػث  كاعتمػػدت الدراسػػة الحاليػػة عمػػى 

 في قطاع غزةطمبة الجامعات الثبلث الرئيسية  عمىاستمارة مطبكعة  ٓٓٗقامت الباحثة بتكزيغ 
، كتككنػػػػت صػػػػحيفة االستقصػػػػاء مػػػػف  جامعػػػػة األقصػػػػى، الجامعػػػػة اإلسػػػػبلمية، جامعػػػػة األزهػػػػر(

المفتكحػػة التػػي األسػػئمة ك  ،يكػػرد الخماسػػيالم مقػػة التػػي تعتمػػد عمػػى مقيػػاس ل مجمكعػػة مػػف األسػػئمة
 .تحقؽ أهداؼ الدراسة الحالية

 اآلتية:صاء إلى المحاور م تقسيم صحيفة االستقوت 
 المحكر األكؿ: يحتكم عمى السمات العامة لممبحكثيف -ٔ
 المحكر الثاني: عادات كأنماط استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي -ٕ
الثالػػث: مػػدل االعتمػػاد عمػػى شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي أثنػػاء العػػدكاف اإلسػػرائيمي  المحػػكر -ٖ

 ـ.ٕٗٔٓعمى غزة عاـ 
المحػػػكر الرابػػػغ: التػػػأثيرات المترتبػػػة عمػػػى االعتمػػػاد عمػػػى شػػػبكات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي أثنػػػاء  -ٗ

 ـ.ٕٗٔٓالعدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 
كسػيمة لمكشػؼ عػف " استخدمتها الباحثة في دراستها، كهػيهي األداة الثانية التي ك  :المقابمة  - ب

كتعتمد عمى فكػرة المحادثػات الحػرة غيػر المقيػدة بأسػئمة  دكافغ المبحكث سكاء الظاهرة أك الخفية،
محػػػددة حػػػكؿ مكضػػػكع أك مشػػػكمة معينػػػة كالعناصػػػر المككنػػػة لهػػػا بهػػػدؼ الخػػػركج بػػػأكبر قػػػدر مػػػف 

يػػدكر فػػي ذهػػف المبحػػكث كالعكامػػؿ النفسػػية لديػػه  المعمكمػػات التػػي يمكػػف عػػف طريقهػػا اسػػتنتاج مػػا
في جمغ المعمكمات حكؿ شبكات التكاصؿ االجتماعي مف ، كأفادت المقابمة (ٕ "المقترنة بالمشكمة

كالخبػػراء كالنشػػطاء فػػي شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي بهػػدؼ إثػػراء اإلطػػار المعرفػػي  فاألكػػاديميي
 اسة الميدانية.نتائج الدر  مناقشةالخاص بالدراسة، إضافة إلى 

 

 :وعينتيا مجتمل الدراسةتاسعًا: 
 :مجتمل الدراسة  -1

  حيػػػث قطػػػاع غػػػزةفػػػي  جميػػػغ طمبػػػة الجامعػػػات الفمسػػػطينية مػػػف الدراسػػػةمجتمػػػغ تكػػػكف ي
 جامعػػة األقصػػى، الجامعػػة اإلسػػبلمية، اقتصػػرت الدراسػػة عمػػى طمبػػة الجامعػػات الػػثبلث الرئيسػػية 

                                                           

 ٕٙٓ، ص نفسو المرجل السابق( (ٔ
  ٖٕٓص ،نفسو المرجل السابق( (ٕ
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الجامعػػػات الفمسػػػطينية فػػػي الضػػػفة  ةبػػػطمجامعػػػة األزهػػػر( كجامعػػػات نظاميػػػة، كاسػػػتثنت الباحثػػػة 
نتيجة ظركؼ اإلغبلؽ كالحصػار اإلسػرائيمي الجػائر لقطػاع  كذلؾ ،يهـلتعذر الكصكؿ إل ،ال ربية
 .غزة

كقػػد عمػػدت الباحثػػة إلػػى اختيػػار جمهػػكر طمبػػة الجامعػػات الفمسػػطينية كػػكنهـ الفئػػة األكثػػر 
كتفاعبلن كدراية باستخداـ الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة كشبكات التكاصؿ االجتماعي، كهػك نشاطان 

 ما لمسته الباحثة مف خبلؿ اطبلعها عمى نتائج الدراسات السابقة.
بمغ عدد طمبة الجامعػات الفمسػطينية الػثبلث خػبلؿ الفصػؿ الدراسػي األكؿ مػف العػاـ قد ك  
صػادرة عػف ال اتحصػائيلئل ، كفقػان ( طالبان كطالبةٜٕٛٚ٘ حكالي (، ـٕ٘ٔٓ -ـ ٕٗٔٓالدراسي 

، كالسػػجبلت الرسػػػمية فػػي عمػػػادة القبػػكؿ كالتسػػػجيؿ فػػي الجامعػػػات (ٔ كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػػالي
 ، مكزعيف عمى النحك اوتي:(ٕ المذككرة

 يوضح مجتمل الدراسة (1)جدول 

 المجموع عدد الطالبات عدد الطالب الجامعة
 ٖٖٕٕٙ ٕٖٓٙٔ ٖٖٔٙ  األقصى
 ٙٗ٘ٚٔ ٜٜٙٓٔ ٓ٘٘ٙ اإلسالمية
 ٜٜٕٚٔ ٕٛٚٙ ٔٚٓٙ األزىر
 ٜٕٛٚ٘ ٖٗٗٓٗ ٖٜٗٛٔ المجموع

  
 :عينة الدراسة-6

يعتبر التمثيؿ الصادؽ لمجتمغ الدراسة مف أهـ اختارت الباحثة العينة الطبقية العشكائية، ك 
المت يرات المختمفػة كعقػد المقارنػة بينهػا فػي نفػس الكقػت،   حيث يمكف تمثيؿ مزايا العينة الطبقية

 .(ٖ كما تتيق الفرصة لبلختيار مف مجمكعات كطبقات متجانسة كهذا يقمؿ مف أخطاء المعاينة

                                                           

تقريــر  ،ـٖٕٔٓالكتػػاب اإلحصػػائي لمؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي فػػي قطػػاع غػػزة ( كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالي، (ٔ
 الػػػػػػرابط اإللكتركنػػػػػػي: ،٘ٗص  ،ـٕٗٔٓ/ٕٔ/ٚـ، تػػػػػػاريي الكصػػػػػػكؿ:ٕٗٔٓ/ٖ/ٜتػػػػػػاريي النشػػػػػػر ، منشــــــور

http://goo.gl/guBRJ3 
احصػػػائيات حصػػػمت عميهػػػا الباحثػػػة مػػػف عمػػػادة القبػػػكؿ كالتسػػػجيؿ فػػػي الجامعػػػة اإلسػػػبلمية كاألقصػػػى خػػػبلؿ ( (ٕ

 ـ( مرفقة في المبلحؽٕ٘ٔٓ -ـٕٗٔٓالفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي 
 ٕٖٓـ( صٕٔٓٓ القاهرة: دار النهضة العربية، ٔ،  طبحوث اإلعالمسامي طايغ،  ((ٖ
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فػػي قطػػاع  لرئيسػػةالجامعػػات ا بػػةط( مبحكثػػان مػػف ٓٓٗقكامهػػا  عينػػةالدراسػػة عمػػى  أجريػػتك 
طبقػػت الدراسػػة ك  ، جامعػػة األقصػى، الجامعػػة اإلسػبلمية، جامعػػة األزهػر( كجامعػػات نظاميػة غػزة

 ـ.ٕٗٔٓ/ٕٔ/٘ٔـ، كحتى ٕٗٔٓ/ٔٔ/ٖٕالميدانية خبلؿ الفترة 
 طريقة اختيار العينة:

اختيػػار عينػػة عشػػكائية طبقيػػة مػػف طمبػػة الجامعػػات الفمسػػطينية النظاميػػة فػػي قطػػاع غػػزة  تػػـ
 ـ، عمى النحك التالي:ٕ٘ٔٓـ/ٕٗٔٓمف المسجميف لمفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ الدراسي 

تػـ حسػػاب عػػدد الطمبػة المسػػجميف فػػي كػػؿ جامعػة، كقامػػت الباحثػػة بتحديػد نسػػبة كػػؿ جامعػػة  -ٔ
 لمجامعة مف العدد اإلجمالي لطمبة الجامعات. مف العينة بحسب الكزف النسبي

تػػػػػـ أخػػػػػذ عينػػػػػة طبقيػػػػػة حسػػػػػب الػػػػػكزف النسػػػػػبي لكػػػػػبلن مػػػػػف النػػػػػكع  ذكػػػػػر، أنثػػػػػى(، كالمسػػػػػتكل  -ٕ
الدراسػػي األكؿ، الثػػاني، الثالػػث، الرابػػغ فػػأكثر( داخػػؿ كػػؿ جامعػػة، ثػػـ أخػػذ عينػػة عشػػكائية، كذلػػؾ 

 بناء عمى حصتها مف إجمالي المبحكثيف.
 توضح السمات العامة لممبحوثين: التاليةوالجداول 

 النوع االجتماعي: -1
 

 يوضح النوع االجتماعي لممبحوثين( 6)جدول  

 
 لجامعة:ا -6

 يوضح الجامعة التي يدرس بيا المبحوثين( 4)جدول 
 % ك الجامعة 

 ٖٖ ٕٖٔ سبلميةاإل
 ٕٗ ٜٙ زهراأل
 ٖٗ ٕٚٔ قصىاأل

 111 411 المجموع
 
 
 
 

 % ك النوع
 ٛ.ٖ٘ ٖٗٔ ذكر
 ٕ.ٗٙ ٕٚ٘ انثى

 111 411 المجموع
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 :المستوى الدراسي -4
 يوضح المستوى الدراسي لممبحوثين( 4جدول )

 % ك المستوى الدراسي
 ٘.ٖٛ ٗ٘ٔ كؿاأل

 ٕٔ ٗٛ الثاني
 ٛٔ ٕٚ الثالث

 ٘.ٕٕ ٜٓ فأكثر الرابغ
 111 411 المجموع

 

 التخصص الدراسي: -4
 يوضح تخصص المبحوثين الدراسي (4جدول )

 % ك التخصص
 ٚ.ٗ ٜٔ عممي
 ٖ.ٜ٘ ٖٔٛ أدبي

 111 411 المجموع
 

 :المحافظة -4
 يوضح المحافظة التي يسكن بيا المبحوثون (2جدول )

 % ك المحافظة
 ٖ.ٔٔ ٘ٗ محافظة الشماؿ

زةغ محافظة  ٔٙٚ ٗٔ.ٛ 
 ٘.ٛٔ ٗٚ محافظة الكسطى
 ٘.٘ٔ ٕٙ محافظة خانيكنس
 ٖٔ ٕ٘ محافظة رفق
 111 411 المجموع

 
 جراءات الصدق والثبات:عاشرًا: إ

 طمبػة الجامعػات الفمسػطينيةمػدل اعتمػاد عمػى  أعدت الباحثة صحيفة االستقصاء لمتعػرؼ
بعد االطبلع ، ـٕٗٔٓ عاـ عمى غزة اإلسرائيمي العدكاف أثناءعمى شبكات التكاصؿ االجتماعي 

عمى األدب اإلعبلمي ذم الصمة الذم سبؽ أف عرضناع، كفي ضػكء الدراسػات السػابقة المتعمقػة 
بمشكمة الدراسة التي تـ االطبلع عميها، كبعد استطبلع رأم عينػة مػف المتخصصػيف عػف طريػؽ 
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هػػا، قامػػت الباحثػػة ببنػػاء صػػحيفة االستقصػػاء المقػػاببلت الشخصػػية، كاسػػتخبلص أبعػػاد معينػػة من
 كفؽ الخطكات اوتية:

 تـ تحديد األبعاد الرئيسية التي تتككف منها صحيفة االستقصاء. -ٔ
 صياغة الفقرات التي تقغ تحت كؿ بعد. -ٕ
 إعداد صحيفة االستقصاء بصكرتها األكلية. -ٖ
 لبيانات.عرض صحيفة االستقصاء عمى المشرؼ مف أجؿ اختبار مدل مبلءمتها لجمغ ا -ٗ
 .قصاء بشكؿ أكلىتعديؿ صحيفة االست -٘
عػػػػرض صػػػػحيفة االستقصػػػػاء عمػػػػى مجمكعػػػػة مػػػػف المحكمػػػػيف المتخصصػػػػيف فػػػػي الصػػػػحافة  -ٙ

 عػػدد مػػػف ، كمػػف أعضػػاء هيئػػات التػػدريس فػػي( كاإلعػػبلـ كخبػػراء شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي
الجامعات الفمسطينية كالعربية  لمتأكد مػف صػبلحيتها لمتطبيػؽ، كمػدل تمثيمهػا ألغػراض الدراسػة، 
حيث تـ جمغ اوراء كاالقتراحات كاختيار ما أجمغ إليه المحكميف، كت يير بعض األسػئمة كحػذؼ 
ضافة األسئمة التي اقترحها المحكمكف، كتـ ترتيب صحيفة االستقصاء بناءن عمى ذلؾ  .أخرل، كا 

 
 

                                                           

):األساتذة المحكمكف لصحيفة االستقصاء ) 
 غزة -د سمير صافي: أستاذ اإلحصاء في كمية التجارة في الجامعة اإلسبلمية أ. -ٔ
 غزة –أستاذ اإلعبلـ المشارؾ في كمية اإلعبلـ بجامعة األقصى  :د. ماجد ترباف -ٕ
أحمد الرفاعي: أستاذ الصحافة المساعد في كمية اإلعبلـ  كاالتصاؿ الجماهيرم بجامعة العمػـك الحديثػة  د. -ٖ
 اإلمارات العربية المتحدة –
 العراؽ –د. أكـر الربيعي: أستاذ اإلعبلـ المساعد في كمية اإلعبلـ  بجامعة ب داد  -ٗ
 العراؽ –ـ بجامعة ب داد د. بشرل الحمداني: أستاذ اإلعبلـ المساعد في كمية اإلعبل -٘
 غزة -د. حسف أبك حشيش: أستاذ اإلعبلـ المساعد بالجامعة اإلسبلمية  -ٙ
 غزة –أستاذ اإلعبلـ المساعد في كمية اإلعبلـ بجامعة األقصى  :عابد د. زهير -ٚ
 العراؽ –د. سعد الديف المشهداني: أستاذ اإلعبلـ المساعد في كمية اإلعبلـ  بجامعة تكريت  -ٛ
 البحريف -د. عبد الكريـ الزياني: أستاذ اإلعبلـ المساعد في كمية اإلعبلـ  بجامعة البحريف  -ٜ
 غزة - جامعة القدس المفتكحة -أستاذ اإلعبلـ السياسي في كمية اإلعبلـ د. عبلء العقاد:  -ٓٔ
 غزة -مية د. نافذ بركات: أستاذ اإلحصاء كتحميؿ البيانات المساعد في كمية التجارة في الجامعة اإلسبل  -ٔٔ
 غزة –أستاذ اإلعبلـ المساعد في كمية اإلعبلـ بجامعة األقصى  :د. نبيؿ الطهراكم  -ٕٔ
كمية فمسطيف التقنية بدير البمق كرئيس قسـ الفنكف التطبيقية في اإلعبلـ المساعد د. نعيـ المصرم: أستاذ   -ٖٔ
 غزة –
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 صدق صحيفة االستقصاء:  -1
، كلتحقيؽ ذلؾ قامػت (ٔ "صبلحية أداة القياس لما كضعت لقياسه"يقصد بصدؽ الصحيفة 

 الباحثة باإلجراءات اوتية:
 :(صدق المحكمينالصدق الظاىري لاداة ) - أ

 المتضػمنةالػذم يسػتهدؼ التأكػد مػف أف العبػارات كاألسػئمة كيقصد بالصدؽ الظػاهرم هػك "
تػؤدم إلػػى جمعهػا بدقػػة، أك قيػاس المت يػػرات قياسػان صػػحيحان، يمكػػف أف  تالمعمكمػافػي أداة جمػػغ 

 .(ٕ "كهك ما يتـ عف طريؽ دراسة محتكيات أداة جمغ المعمكمات، أك قياسها كتقكيمها
قامػػت الباحثػػة بعػػرض صػػحيفة االستقصػػاء عمػػى مجمكعػػة مػػف المحكمػػيف  لمعرفػػة حيػػث 

، كقػػد قامػػت لتحقيػػؽ الهػػدؼ الػػذم أعػػدت مػػف أجمػػهمػػدل اتفػػاقهـ عميهػػا، أك مػػدل ككنهػػا صػػالحة 
 الباحثة بإجراء التعديبلت التي اتفؽ عميها معظـ المحكميف.

 صدق االتساق الداخمي: - ب
التجػػانس فػػي أداء الفػػرد مػػف فقػػرة ألخػػرل، أم اشػػتراؾ بصػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي "يقصػػد 

 .(ٖ جميغ فقرات صحيفة االستقصاء في قياس خاصية معينة في الفرد"
تـ إيجاد صدؽ االتساؽ الداخمي لصحيفة االستقصاء عف طريؽ إيجػاد معامػؿ االرتبػاط بػيف  كقد

 كؿ فقرة في الصحيفة مغ الصحيفة ككؿ، كالجدكؿ التالي يكضق ذلؾ:
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 القػػاهرة: دار ٔ،  طالــرأي العــام األســموب اإلحصــائي واســتخداماتو فــي بحــوث( عػاطؼ العبػػد، زكػي عزمػػي، (ٔ
 ٕٕٓـ( صٖٜٜٔالفكر العربي، 

 ٖٗٔ، ص مرجل سابق( سمير حسيف، (ٕ
ـــويم التربـــوي( سػػػبغ أبػػػك لبػػػدة، (ٖ ـــاس النفســـي والتق ـ( ٕٜٛٔ، لجامعػػػة األردنيػػػة  عمػػػاف: اٖ،  طمبـــادئ القي
 ٕٔٙص
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 يوضح صدق االتساق الداخمي لصحيفة االستقصاء (4)جدول 
 مستوى الداللة االرتباطمعامل  الفقرات رقم المحور

عادات كأنماط استخداـ شبكات التكاصؿ 
 االجتماعي

ٔ ٓ.ٜٖٓٛ** ٓ.ٓٓ 
ٕ ٓ.٘٘ٗ* ٓ.ٕٔٗ 
ٖ ٓ.ٜٖٓٛ** ٓ.ٓٓ 
ٗ ٓ.ٜٚٓٓ** ٓ.ٓٓ 
٘ ٓ.ٜٖٓٛ** ٓ.ٓٓ 
ٙ ٓ.ٛٔٓ** ٓ.ٓٓ 

مدل االعتماد عمى شبكات التكاصؿ 
االجتماعي أثناء العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة 

 ـ.ٕٗٔٓعاـ 

ٔ ٓ.ٖٛٛ** ٓ.ٓٓ 
ٕ ٓ.ٖٕٓ* ٓ.ٓ٘ٓ 
ٖ ٓ.ٗ٘ٚ** ٓ.ٓٓٗ 
ٗ ٓ.ٚٗٗ** ٓ.ٓٓ 
٘ ٓ.ٚ٘ٚ** ٓ.ٓٓ 
ٙ ٓ.ٜٛٗ** ٓ.ٓٓ 
ٚ ٓ.ٛٛٓ** ٓ.ٓٓ 
ٛ ٓ.ٜ٘ٔ** ٓ.ٓٓ 
ٜ ٓ.ٚٙٓ** ٓ.ٓٓ 

التأثيرات المترتبة عمى االعتماد عمى شبكات 
التكاصؿ االجتماعي أثناء العدكاف اإلسرائيمي 

 ـ.ٕٗٔٓعمى غزة عاـ 

ٔ ٓ.ٕٚٔ** ٓ.ٓٓ 
ٕ ٓ.ٙٛٚ** ٓ.ٓٓ 
ٖ ٓ.ٜٓٛ** ٓ.ٓٓ 
ٗ ٓ.ٜٖٛ** ٓ.ٓٓ 
٘ ٓ.٘٘ٗ* ٓ.ٕٔٗ 
ٙ ٓ.ٜٖٛ** ٓ.ٓٓ 

 1.14* معامل االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى  
 1.11معامل االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى  **

 7ٓ٘ٓمسػتكل   كيتضق مف الجدكؿ السابؽ أف قػيـ معػامبلت االرتبػاط دالػة إحصػائيان عنػد
(، كهذا يػدؿ عمػى أف صػحيفة االستقصػاء بصػفة عامػة عمػى درجػة عاليػة مػف االتسػاؽ 7ٓٔٓأك 

 الداخمي.
 

 صحيفة االستقصاء:ثبات   -ٕ
يعبر اختبػار الثبػات عػف ثبػات أداة جمػغ المعمكمػات لمتأكػد مػف درجػة االتسػاؽ العاليػة لهػا 

تقيسػه مػف ظػكاهر بدرجػة عاليػة مػف الدقػة، كالحصػكؿ عمػى نتػائج متطابقػة أك  بما يتيق قياس مػا
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متشابهة إذا تكرر استخدامها أكثر مف مرة في جمغ المعمكمات سكاء مف نفس المبحكثيف أك مف 
 .(ٔ مبحكثيف آخريف، أك أجرها الباحث نفسه أك باحثكف آخركف

ريقتيف كهمػػػا عتمػػػدت عمػػػى طػػػكهنػػػاؾ عػػػدة طػػػرؽ لحسػػػاب ثبػػػات المقيػػػاس، إال أف الباحثػػػة ا
 .لحساب ثبات المقياس، كطريقة التجزئة النصفيةاختبار كركنباخ ألفا 

 :اختبار كرونباخ ألفا - أ
( قيمػػػػػة معامػػػػؿ ألفػػػػػا كركنبػػػػػاخ لكػػػػؿ محػػػػػكر مػػػػف محػػػػػاكر صػػػػػحيفة ٛيعػػػػرض جػػػػػدكؿ رقػػػػـ  

 لؾ لجميغ محاكر صحيفة االستقصاء عمى النحك اوتي:االستقصاء، ككذ
 يوضح معامل الثبات )ألفا كرونباخ( لكل محور، وكذلك لجميل محاور صحيفة االستقصاء( 4)جدول 

 ألفا كرونباخمعامل  عدد الفقرات المحور
 ٕٗٛ.ٓ ٙ عادات كأنماط استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي

مػػػػدل االعتمػػػػاد عمػػػػى شػػػػػبكات التكاصػػػػؿ االجتمػػػػاعي أثنػػػػػاء 
 ـ.ٕٗٔٓالعدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 

ٜ ٓ.ٛٛٚ 

التػػػػأثيرات المترتبػػػػة عمػػػػى االعتمػػػػاد عمػػػػى شػػػػبكات التكاصػػػػؿ 
 ٗٔٛ.ٓ ٙ ـ.ٕٗٔٓاالجتماعي أثناء العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 

 ٜٗٙ.ٓ ٕٔ معامؿ الثبات في كؿ فقرات صحيفة االستقصاء
حيػػث تبػػيف أف جميػػغ قػػيـ معػػامبلت ألفػػا كركنبػػاخ لكػػؿ محػػكر عمػػى حػػدا، ككػػذلؾ جميػػغ المحػػاكر 

 ( مما يدلؿ عمى ثبات صحيفة االستقصاء.7ٚٓمرتفعة   أكبر مف 
 
 طريقة التجزئة النصفية: - ب

في هذع الطريقة مف طرؽ قياس الثبات يتـ تجزئة فقػرات صػحيفة االستقصػاء عمػى جػزأيف  
 األسػػئمة ذات األرقػػاـ الفرديػػة، كاألسػػئمة ذات األرقػػاـ الزكجيػػة(، كمػػف ثػػـ حسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط 

، كيحسػب معامؿ ارتباط سبيرماف بػراكفبينهما، كقد تـ تصحيق معامؿ االرتباط بينهما باستخداـ 
 االرتباط المعدؿ مف خبلؿ المعادلة اوتية:معامؿ 

معامػػػؿ االرتبػػػاط المعػػػدؿ   
2r
1+r    حيػػػثr  معامػػػؿ االرتبػػػاط بػػػيف الػػػدرجات الفرديػػػة، كالػػػدرجات

 الزكجية
 

                                                           

 ٖٓٔ - ٜٖٓ، ص ص مرجل سابقف، ي( سمير حس(ٔ
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 يوضح معامل الثبات )التجزئة النصفية( لكل محور، وكذلك لجميل محاور صحيفة االستقصاء (1جدول )
 معامل االرتباط عدد الفقرات المحور

 7ٕٛٗٓ ٙ عادات كأنماط استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي
مدل االعتماد عمى شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي أثنػاء العػدكاف 

 ـ.ٕٗٔٓاإلسرائيمي عمى غزة عاـ 
ٜ ٓ7ٜ٘ٓ 

التػػػػػػأثيرات المترتبػػػػػػة عمػػػػػػى االعتمػػػػػػاد عمػػػػػػى شػػػػػػبكات التكاصػػػػػػؿ 
 ـ.ٕٗٔٓاالجتماعي أثناء العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 

ٙ ٓ7ٕٛٓ 

 7ٜٚٗٓ ٕٔ معامؿ الثبات في كؿ فقرات صحيفة االستقصاء
 

( قيـ معامؿ الثبػات بطريقػة التجزئػة النصػفية  حيػث أف معػامبلت ٜكيكضق الجدكؿ رقـ  
االرتبػػاط لجميػػغ المحػػاكؿ، ككػػذلؾ لجميػػغ فقػػرات صػػحيفة االستقصػػاء دالػػة إحصػػائيان عنػػد مسػػتكل 

 .كبهذع القيـ تككف الباحثة قد تحققت مف ثبات صحيفة االستقصاء ،(α  7ٓ٘ٓ  داللة
 

 أساليب المعالجة اإلحصائية:
 ٕٓاإلصػدار  SPSSمػة اإلحصػائية لمعمػكـ االجتماعيػة اسػتخدمت الباحثػة برنػامج الحز  

 كقد تـ استخداـ االختبارات اإلحصائية اوتية:
 ل اية كصؼ مت يرات الدراسة كنتائجها بشكؿ عاـ.التكرارات كالنسب المئكية  -ٔ
 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات المقياس. -ٕ
 اختبار ألفا كركنباخ لقياس ثبات فقرات محاكر صحيفة االستقصاء. -ٖ
 بركاف لقياس ثبات صحيفة االستقصاء بطريقة التجزئة النصفية مافبير معامؿ ارتباط س -ٗ
 بيف مجمكعتيف.( الختبار الفركقات T-Testاختبار  -٘
 .فأكثرمجمكعات الفركؽ بيف ثبلث  إليجادميؿ التبايف األحادم اختبار تح -ٙ
 .متعددةال لممقارنات اختبار شيفية -ٚ
 اختبار بيرسكف لمعرفة العبلقة بيف المت يرات. -ٛ

 

 :المفاىيم األساسية لمدراسة: حادي عشر
يعػػد تحديػػد المفػػاهيـ كالمصػػطمحات العمميػػة أمػػران ضػػركريان فػػي البحػػث العممػػي، كلػػذا قامػػت 

 :مف المفاهيـ المستخدمة في البحث الباحثة بتحديد عدد
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 :طمبة الجامعات -ٔ
 الجامعػػػةكمنهػػػا  الفمسػػػطينية الرئيسػػػية فػػػي قطػػػاع غػػػزة الجامعػػػات هػػػـ الطمبػػػة الدراسػػػيف فػػػيك  

 (. اإلسبلمية، األزهر، األقصى
 
 شبكات التواصل االجتماعي:  -6

تتػيق  ٓ.ٕ الجيػؿ الثػاني لمكيػبمػغ مجمكعة مػف المكاقػغ عمػى شػبكة اإلنترنػت، ظهػرت هي  
اهتمػػاـ مشػػترؾ  بمػػد، مدرسػػة، جامعػػة، هػػـ عالتكاصػػؿ بػػيف األفػػراد فػػي بيئػػة مجتمػػغ افتراضػػي، يجم

كهػػي كسػػيمة فعالػػة لمتكاصػػؿ االجتمػػاعي بػػيف األفػػراد  المعمكمػػات،فػػي نظػػاـ عػػالمي لنقػػؿ شػػركة(، 
 .(1)سكاء كانكا أصدقاء نعرفهـ في الكاقغ، أك أصدقاء نعرفهـ مف خبلؿ السياقات االفتراضية"

 
 م: 6114عام  غزةعمى اإلسرائيمي العدوان  -ٖ

فػػػي كهػػػي العمميػػػة العسػػػكرية التػػػي نفػػػذها االحػػػتبلؿ اإلسػػػرائيمي ضػػػد الفمسػػػطينييف فػػػي غػػػزة  
ـ، كاسػػتمرت لكاحػػد كخمسػػيف يكمػػان، جػػرت خبللهػػا العديػػد مػػف ٕٗٔٓالثػػامف مػػف يكليػػك مػػف العػػاـ 

المباحثػػػات لمكصػػػكؿ إلػػػى اتفػػػاؽ تهدئػػػة بػػػيف الجػػػانبيف الفمسػػػطيني كاإلسػػػرائيمي  حتػػػى أعمػػػف عنػػػه 
ى، ف ألفػػي شػػهيد فمسػػطيني، كآالؼ الجرحػػخمػػؼ هػػذا العػػدكاف أكثػػر مػػكقػػد  ـ،ٕٗٔٓيكليػػك ٕٙفػػي

 باإلضافة لمدمار الهائؿ في المنازؿ كالمؤسسات، كتشريد مئات األسر الفمسطينية.
 

 : صعوبات الدراسة:ثاني عشر
، كحػػد مػػف قػػدرتها عمػػى انجػػاز انقطػػاع التيػػار الكهربػػائي لفتػػرات طكيمػػة اعػػاؽ عمػػؿ الباحثػػة -ٔ

 .أسرع كقتالدراسة في 
شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي فػػي  قمػػة المؤلفػػات العمميػػة كخاصػػة الكتػػب التػػي تتحػػدث عػػف  -ٕ

 .قطاع غزة
 

 تقسيم الدراسة :عشر:  ثالث
المنهجيػػػة  ءاتاإلجػػػرا الفصػػػؿ األكؿ   حيػػػث يتنػػػاكؿؿذع الدراسػػػة فػػػي ثبلثػػػة فصػػػك تػػػأتي هػػػ

شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي كالعػدكاف عمػى غػزة، كينقسػـ بعنػكاف  فهػك لمدراسة، أما الفصؿ الثاني

                                                           

  ٘ٗ، ص مرجل سابق ،ر( مريـ نكما(ٔ
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 ، المبحػث الثػػاني:ـٕٗٔٓعػػاـ  عمػى غػزة اإلسػػرائيمي العػدكافإلػى ثبلثػة مباحػػث، المبحػث األكؿ: 
 كاألزمات.، المبحث الثالث: اإلعبلـ التكاصؿ االجتماعيشبكات 
ثبلثػػػة مباحػػػث، ، كيشػػػتمؿ عمػػػى نتػػػائج الدراسػػػة الميدانيػػػة فهػػػك بعنػػػكاف الفصػػػؿ الثالػػػثأمػػػا  

يتنػػػػاكؿ المبحػػػػث األكؿ: نتػػػػائج الدراسػػػػػة الميدانيػػػػة، كالمبحػػػػث الثػػػػػاني: اختبػػػػار فػػػػركض الدراسػػػػػة، 
 كالمبحث الثالث: مناقشة نتائج الدراسة كتكصياتها.
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 انفصم انثانً

 شبكاث انتىاصم االجتًاػً وانؼدواٌ اإلسرائيهً 
 
 

 شبكاث انتىاصم االجتًاػً املبحث األول: 

 و4102ػاو  ػهى غزة اإلسرائيهً انؼدواٌاملبحث انثانً: 

 و4102ػاو  غزةانؼدواٌ ػهى املبحث انثانث: اإلػالو و
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 المبحث األول
 شبكات التواصل االجتماعي

 تمييد:
األخيرة تطكرات كبيرة في مجاؿ االتصاؿ ككسائمه، فمغ ظهكر ما  شهدت السنكات

اإلنترنت ثكرة يعرؼ بالكسائط المتعددة تطكرت صناعة برمجيات الكمبيكتر، ثـ كاف ظهكر 
حقيقية بمعنى الكممة  حيث تـ التزاكج بيف شبكات االتصاؿ السمكي كالبلسمكي كالفضائي كبيف 
أجهزة الكمبيكتر القكية، مما مكف مف تبادؿ المعمكمات عمى مدار الساعة بيف أطراؼ العالـ في 

ليس هذا فحسب بؿ اعتمدت شبكات االتصاؿ عمى التكنكلكجيا التي تضمف  ثكاٍف معدكدة،
السرعة كالدقة كتعدد المسارات في نفس الكقت، فتطكرت مف استخداـ الكاببلت النحاسية 
المزدكجة لنقؿ الصكت، إلى الكاببلت المحكرية لنقؿ الصكرة التمفزيكنية، ثـ إلى األلياؼ الضكئية 

انات خبللها إلى ما يزيد عمى كاحد كنصؼ جيجا بايت في الثانية التي تصؿ سرعة نقؿ البي
 .(ٔ الكاحدة، مغ تزايد التكقعات بالتطكير بصفة مستمرة

كقد انتشر في اوكنة األخيرة استخداـ مصطمق اإلعبلـ البديؿ الذم ال يعد إعبلمان 
التصاؿ، كتطكر مستحدثان، كلكنه إعبلـ متطكر يتميز بالقدرة عمى التكيؼ مغ تطكر كسائؿ ا

أدكات الرقابة، كالض كط االجتماعية كالسياسية، كتزامف اإلعبلـ الرسمي، كغالبا ما يظهر عمى 
الساحة اإلعبلمية في أشكاؿ مختمفة، كذلؾ حسب المرحمة التاريخية التي يمر بها المجتمغ، 

 (ٕ .(ٕ كنكعية الفاعميف الذيف يستخدمكف اإلعبلـ البديؿ
ـ كشبكات التكاصؿ االجتماعي بشكؿ خاص جاءت لكي تشكؿ إف اإلنترنت بكجه عا

عالمان افتراضيان جديدان يفتق الباب كاسعان عمى مصرعيه لؤلفراد كالجماعات كالتنظيمات بمختمؼ 
سماع صكتها لآلخريف مف جانب آخر،  أنكاعها لتتنفس نسمات حرية غير مسبكقة مف جانب، كا 

 (ٖ .(ٖ ياتعبر عدد مف الشبكات االجتماعية كالمنتد

                                                           

، "دكر أساليب االتصاؿ اإللكتركني عبر اإلنترنت في دعـ األنشطة األكاديمية": دراسة تطبيقية ( كليد فتق اهللٔ 
جامعة القاهرة، العدد الثاني كالثبلثكف،  المجمة المصرية لبحوث اإلعالم،عمى عينة مف أساتذة الجامعة، 

 ٖٚٚـ، ص ٕٛٓٓأكتكبر/ ديسمبر 
جامعة القاهرة،  المجمة المصرية لبحوث اإلعالم،ت اإلعبلـ في عصر العكلمة"، "أخبلقيا عدلي رضا،(2(

ٗـ، ص ٜٕٓٓالمجمد التاسغ، العدد الرابغ، يكليه / ديسمبر 
 .ٛٚٗ، صمرجل سابقأشرؼ حسف، ( ٖ 
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إف اإلعبلـ الجديد ليس بثان أحاديان كتمقائيان إجباريان مثمما كانت نظـ اإلعبلـ القديـ، كلكنه 
تفاعؿ يختار فيه الناس احتياجاتهـ، كيشارككف ليس بالرأم فقط، كلكف بإعبلـ شخصي خاص 

حدكد،  ، فهك إعبلـ تعددم ببلUserبكؿ فرد عمى حدع، كحكؿ المشاهد كالمستمغ إلى مستخدـ
كمتعدد الكسائط يؤدم أدكران جديدة كميان، لـ يكف بكسغ اإلعبلـ التقميدم تأديتها، كهك ليس إعبلـ 
صحفييف ككتاب كقراء، كلكنه مجتمغ متفاعؿ يتبادؿ فيه األعضاء خدماتهـ، كيحصمكف عمى 

 .(ٔ احتياجاتهـ األساسية كيمارسكف أعمالهـ اليكمية
اعي أنظار الكثير مف الشباب في جميغ أنحاء العالـ كقد لفتت شبكات التكاصؿ االجتم

بصفة عامة، كفي الكطف العربي عمى كجه الخصكص، كجذبت انتباع العديد مف الفئات عمى 
كافة المستكيات السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية، كحتى الرياضية، كخاصة مغ كجكد عدد مف 

 .(ٕ الشبكات التي تقدـ محتكياتها بالعديد مف الم ات
كمغ تكالي تأسيس شبكات التكاصؿ االجتماعي أصبحت هذع الشبكات تستقطب أكثر 
مف ثمثي مستخدمي اإلنترنت، كبرز دكر هذع الشبكات الفاعؿ في الظركؼ الطارئة كاألزمات 
كاألحداث العالمية، كلعؿ أخرها تكاتؼ مستخدمي هذع الشبكات لقيادة حممة تبرع كبيرة لضحايا 

هاييتي، حيث تـ تجميغ مبلييف الدكالرات لضحايا هذع الكارثة مف خبلؿ هذع كمنككبي زلزاؿ 
الشبكات، فقد ظهرت قكة شبكات التكاصؿ االجتماعي مغ ازدياد عدد المسجميف فيها، كقد تككف 
في المستقبؿ القريب أكؿ كسيمة يمكف المجكء إليها في حالة رغبة الشخص أك جهة ما التكاصؿ 

 .(ٖ البحث عنهمغ فرد مف األفراد ك 
 

 :Web 2.0  أواًل: مفيوم
ال يمكف الحديث عف شبكات التكاصؿ االجتماعي كتعريفها دكف التطرؽ لمحديث عف 

تـ تداكله بيف الخبراء كالمتخصصيف ، كقد (ٗ  Web 2.0الجيؿ الثاني مف االنترنت كهك تقنية 
                                                           

 عماف: دار الشركؽ لمنشر كالتكزيغ،  ٔ، طاإلعالم الجديد: المفاىيم والوسائل والتطبيقات( عباس صادؽ، ٔ 
 ٕ٘-ٔ٘ـ( صٕٛٓٓ

 القاهرة:  ٔ، طبعد التفاعمية اإلعالم البديل: تكنولوجيا جديدة في عصر ما-اإلعالم الجديد( حسنيف شفيؽ، ٕ 
 ٖٛٔـ( صٕٔٔٓدار فكر كفف لمطباعة كالنشر كالتكزيغ، 

ـ( ٕٕٔٓ  عَماف: دار أسامة لمنشر كالتكزيغ، ٔ، طتكنولوجيا وسائل االتصال الجماىيري( مجد الهاشمي، ٖ 
 ٛص

)4   Anderson, Paul "What is Web 2.0? Ideas, Technologies and Implications for 
Education" a report by JISC Technology and Standards Watch, Feb, 2007, P.4 
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لئلعبلف عف  ٕٗٓٓفي أكتكبر   Web 2.0كمستخدمي شبكة الكيب منذ انعقاد المؤتمر األكؿ 
تيـ  Web 2.0، ككاف أكؿ مف استخدـ مصطمق )ٔ(ظهكر المفهـك كتعريفه كخصائصه كتطبيقاته

"، كقد استخدما هذا المصطمق لكصؼ Dale Dougherty" كدؿ دكجرتي "Tim Oreillyأكرلي"
االتجاهات التقنية الحديثة، كقد حددا لهذع االتجاهات مجمكعة مف الخصائص تتمخص في 
التفاعمية، التعاكف كمشاركة المستخدـ، كقد أكضق أكرلي الذم يعتبر أكؿ مف تحدث عف هذا 

في مجاؿ صناعة  هي ثكرة Web 2.0المفهكـ ماهية هذع التقنية مف كجهة نظرع فقاؿ:" إف 
 .(ٕ الحاسب اولي كنشأته بسبب االعتماد عمى اإلنترنت كبيئة عمؿ

كباإلمكاف مبلحظة الت يير الهائؿ الذم أحدثه هذا المفهكـ فيما بعد، مف خبلؿ عشرات 
كالمبني  Web 2.0المجاالت الجديدة التي نمت كترعرعت بتبنيها اإلنترنت بالمفهكـ الجديد 

ف كمشاركتهـ لممحتكل، بؿ اتجاع صناعة المحتكل الذم أصبق سائدان لدل عمى تفاعؿ المشاركي
 الكثير مف الشركات كالمؤسسات كمجاالت التعميـ كاإلعبلـ كالصحافة كعالـ التكنكلكجيا.

رؼ بأنه" ثكرة معرفية جديدة حكلت مستخدـ اإلنترنت إلى شريؾ فاعؿ فيها، ترتكز كتع 
بنيته عمى خمؽ انترنت جديد أكثر" انسانية" كأكثر "تفاعبلن" مف اإلنترنت السابؽ المسمى 

 .(ٖ (، كنادران مايتـ تحديثهاstaticثابتة  htmlالتي كانت تتضمف صفحات  ٓ.ٔكيب
ة جديدة مف الكيب يتـ فيها تحكيؿ شبكة اإلنترنت إلى تعرؼ أيضان أنها" نسخكما 

منصة عمؿ بدالن مف ككنها مكئبلن لممكاقغ فقط، أم أف تعمؿ التطبيقات مف خبلؿ المكقغ بدالن 
 .(ٗ مف أف يعمؿ عميها المستخدـ مف خبلؿ جهازع الشخصي

هك إنجاز جديد  Web 2.0فقاؿ:" إف  Web 2.0أما باكؿ أندرسكف فقد عرؼ 
، كهك بهذا (٘ لمتطبيقات اإللكتركنية عمى اإلنترنت تقـك عمى طرؽ جديدة لمتفاعمية كالتشابؾ"

 أال كهي التفاعمية كالتشابؾ. Web 2.0التعريؼ اشترؾ مغ أكرلي في أهـ خصائص 

                                                           

 ٖٕـ( ص ٜٕٓٓ  القاهرة: عالـ الكتب، ٔ، طالمدونات: اإلعالم البديلمحمد عبد الحميد،  (ٔ)

"، تقريػػر ٓ.ٕكالمكتبػػات ٓ.ٕمحمػػكد خميفػػة،" الجيػػؿ الثػػاني مػػف خػػدمات اإلنترنػػت: مػػدخؿ إلػػى دراسػػة الكيػػب (ٕ)
ـ، تػػاريي النشػػر: ٜٕٓٓ، مػػارس ٛٔ، العػػدد cybrarians Journalالمجمــة الدوريــة اإللكترونيــة إخبػػارم، 

                    http://goo.gl/6Ug8Sb: ـ، الرابط اإللكتركنيٕٗٔٓ/ٚ/ٗكؿ:ـ، تاريي الكصٕٗٔٓ/ٙ/٘ٔ
ـ( ٖٕٔٓ  غػػػزة: مكتبػػػة سػػػمير منصػػػكر، ٔ، طالحاســـوب فـــي اإلعـــالم: اإلعـــالم الرقمـــييحيػػػى المػػػدهكف،  (ٖ)
 ٜٕص
 ٚٓٔ، صمرجل سابقعباس صادؽ،  (ٗ 

(5)Anderson, op. cit. p6 
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كقد عرفه البعض بككنه تقنيات جديدة في عالـ اإلنترنت ، كيعبر عف عدد مف التقنيات 
تجعؿ مف تطكير كاستخداـ تطبيقات الكمبيكتر أمران مقبكالن كمطمكبان، العديد مف هذع  التي

التطبيقات الجديدة هي تطبيقات اجتماعية كاألمثمة عمى ذلؾ شبكات الفيس بكؾ، التكيتر، 
 .(ٔ ، اليكتيكباالكيكيبيدي

فمه تعريؼ أخر يشترؾ مغ معظـ التعاريؼ السابقة في المضمكف Deshpand أما 
هك مصطمق يعبر عف المكجة الثانية مف  Web 2.0لكنه أكثر كضكحان حيث يقكؿ:" إف 

(، كبمقتضى تمؾ التكنكلكجيا الجديدة يتمكف األفراد مف النشر كمشاركة كتبادؿ wwwالكيب 
 .(ٕ الخبرات كالمعمكمات مغ المجمكعات كاألفراد

 Webحيث يقكؿ:" إف  Web 2.0أما الباحث محمكد خميفة فمه تعريفه الشامؿ لتقنية 
هي فمسفة أك أسمكب جديد لتقديـ خدمات الجيؿ الثاني مف اإلنترنت، تعتمد عمى دعـ 2.0 

االتصاؿ بيف مستخدمي اإلنترنت، كتعظيـ دكر المستخدـ في إثراء المحتكل الرقمي عمى 
تمؾ  اإلنترنت، كالتعاكف بيف مختمؼ مستخدمي اإلنترنت في بناء مجتمعات إلكتركنية، كتنعكس

، كمف أبرزها المدكنات Web 2.0الفمسفة في عدد مف التطبيقات التي تحقؽ سمات كخصائص 
Blogsالتأليؼ الحر ،Wiki كصؼ المحتكل ،Content Tagging الشبكات االجتماعية ،

Social Networks الممخص الكافي لممكقغ ،RSS  ٖ). 
خبلؿ مراجعة التعريفات السابقة فإف الباحثة تميؿ إلى تعريؼ خميفة القائؿ أف:"  كمف

ليست تقنية في حد ذاتها، بؿ هي تمؾ الفمسفة كاألسمكب كالمفهـك الذم أصبق  Web 2.0أف 
سائدان مغ بداية األلفية الجديدة مف ضركرة تعظيـ دكر المستخدـ كاالستفادة القصكل منه في إثراء 

نترنت كزيادة حيكيتها كعدد المشاركيف كالمستفيديف منها، مما حدا بالمبرمجيف كالشركات شبكة اإل
البرمجية لدعـ هذا المفهـك مف خبلؿ برامج اإلنترنت المختمفة كالتطبيقات التي تدعـ هذا 

.  المفهـك
 

                                                           

(1) Iqbal & Other "Web2.0 Support for Activity Learning in Computer Science" 
Journal of Emerging technologies in web intelligence, Vol.3, No.4, November 2011, 
Pp. 297-298  
(2) Deshpande, Amol & R.Jadad, Alejandro "Web 2.0: Could it Help Move the 
Health System into the Century?" Journal of jmhg, Vol.3, No.4, December 2006, 
Pp. 332-336  

 مرجل سابقمحمكد خميفة،  (ٖ)
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 :Web 2.0 (1)ثانيًا: خصائص 
مف مكارد كخصائص الشبكة  Web 2.0يستفيد المكقغ في  الويب منصة تطوير متكاممة: -ٔ

 تمامان كما يستفيد مطكر التطبيقات مف أكامر النظاـ الذم يبرمج برنامجه عميه.
التي تجعمنا نصنؼ مكقعان عمى أنه جيؿ  ةممف األمكر الها الذكاء والحس اإلبداعي: -ٕ

Web 2.0  هك ذلؾ الحس اإلبداعي كحزمة الخصائص الذكية في نفس الفكرة، كيكفي في هذا
في تصميمه بذكاء يحتار اإلنساف مف مستكاع، حتى  Googleالصدد مبلحظة محرؾ البحث 

في  Googleبات البعض يرجك أف يككف بعض أقرانهـ كأصدقائهـ في ذكاء محرؾ البحث 
 .Web 2.0ا المكقغ يعتبر مف مكاقغ معرفة ما يريدكف قبؿ أف يتحدثكا، فهذ

 مف حيث التجميغ كالتصنيؼ كالبحث عنها، كسهكلة الكصكؿ إليها. البيانات ىي األىم: -ٖ
كليس صاحب المكقغ،  Web 2.0فالمستخدمكف هـ مف يبنكف خدمات  المشاركة: -ٗ

رع فصاحب المكقغ يقدمه كفكرة أك خدمة لممستخدميف، كمف ثـ يقكـ المشارككف بإثرائه كتطكي
، Facebook ،Wikipediaكتحديثه ككأمثمة كاضحة عمى ذلؾ الكثير مف المكاقغ مثؿ 

Flicker.كغيرها مف المكاقغ التي تعتمد عمى أكسغ مشاركة مف قبؿ المستخدميف ، 
مثبلن كمما  Wikipediaفكمما زادت المشاركة في  األنظمة تتطور إذا كثر استخداميا: -٘

 زادت المعمكمات التي تحتكيها كتصبق مصدران مهمان لممعمكمات.
 Web 2.0حيث أف المحتكل في المكاقغ التي تصنؼ عمى انها مف جيؿ  الثقة بالزوار: -ٙ

يبنيه المستخدـ أك يشارؾ مشاركة فعالة في بنائه، لذا فإف أحد أهـ المبادئ هنا هك إعطاء 
مراقبي المكاقغ أك المحرريف لتصفية  رك في الخدمة، كمف ثـ يأتي د مةلممساهالزائر الثقة الكاممة 

 المحتكيات التي تخالؼ سياسة كثقافة المكقغ.
بإمكاف أم مستخدـ أف يضيؼ شيئان لممكقغ  Web 2.0ففي  إمكانية التفاعل والتواصل: -ٚ

 سكاء كاف صكرة أك تعميقان أك مشاركة أك ما إلى ذلؾ .
بجعؿ االتصاالت أسهؿ في مجتمغ اإلنترنت  Web 2.0تقكـ تطبيقات  دعم االتصال: -ٛ

فهي تصؿ المكاقغ كالشبكات ببعضها البعض، كتجمغ األفراد في شبكاف اجتماعية مثؿ 
Facebook ،Myspaceكما تربط بيف تقنيات كتقنيات عالـ المحمكؿ ، ٕ). 

                                                           

، رسـالة ماجسـتير "،الشبكات االجتماعية كاالعػبلـ الجديػد  ٓ.ٕالكيب " ،إيماف بخكش، حساـ الديف مرزقي (ٔ 
 ٜٕ، ص ـ(ٜٕٓٓ ،باجي مختارلجزائر: جامعة غير منشكرة  ا

 مرجل سابق محمكد خميفة،  (ٕ 
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 Web 2.0 لعؿ مف أهـ الت ييرات التي أحدثتها تطبيقات اعطاء األولوية لممستخدمين: -ٜ
أنها جعمت لمستخدـ اإلنترنت دكر كبير في إضافة المحتكل، كبالنظر إلى بعض التطبيقات 

هك المحرر األساسي لهذع التطبيقات كهك المسئكؿ  المستخدـنجد أف  الكيكيمثؿ المدكنات أك 
ة المحتكل قاصرة عمى أصحاب المكاقغ كالجهات األكؿ عف محتكاها، بينما قبؿ ذلؾ كانت إضاف

الناشرة لممكاقغ، أما اوف فأصبق المجاؿ مفتكح أماـ أم مستخدـ لئلنترنت كي يحرر المحتكل 
 .(ٔ الذم يريدع

هي ثكرة هائمة في مجاؿ اإلنترنت أهـ مبلمحها هك تعظيـ  Web 2.0إذان يمكف القكؿ أف  
دكر المستخدـ كجعمه األساس كالممؾ الكاجب تعظيـ دكرع كزيادة تفاعمه كمشاركته عمى الشبكة 
العنكبكتية، كعميه فقد تطكرت نتيجة لهذع الفمسفة تقنيات برمجية كتطبيقات تعمؿ عمى تسهيؿ 

تخدمي االنترنت، فظهرت المكسكعات مفتكحة المصدر االستفادة مف الجمهكر العريض مف مس
Wiki كشبكات التكاصؿ االجتماعي المختمفة ،Social Networks كالمدكنات ،blogs فبتنا ،

، ككاف أبرز أدكات Web 2.0نشهر أننا بالفعؿ أماـ جيؿ جديد مف اإلنترنت هك الجيؿ الثاني 
 صؿ االجتماعي.هذا الجيؿ المعتمدة عمى اإلنترنت هي شبكات التكا

 
 ثالثًا: تعريف شبكات التواصل االجتماعي:

تتعدد تعريفات شبكات التكاصؿ االجتماعي، كتختمؼ مف باحث إلى آخر، فهناؾ 
عشرات التعريفات التي تناكلت شبكات التكاصؿ االجتماعي كسيتـ عرض بعضها ألخذ صكرة 

 متكاممة عف المكضكع:
عمى أنها " برنامج يستخدـ لبناء مجتمعات عمى شبكة   Balasحيث يعرفها باالس 

اإلنترنت بحيث تمكف األفراد مف التكاصؿ مغ بعضهـ البعض ألسباب مختمفة"، كبالمثؿ يعرؼ 
شبكات التكاصؿ االجتماعية عمى  Maloney- Krichmar، كمالكني كريشمار Preeceبريس 

ة، كتتضمف عدد مف القكاعد كالمعايير أنها " مكاف يمتقي فيه الناس ألهداؼ محددة كهي مكجه
 .(ٕ التي يقترحها البرنامج"

كتعرؼ أيضان بأنها "شبكات اجتماعية تفاعمية تتيق التكاصؿ لمستخدميها في أم كقت 
يشاءكف كفي أم مكاف مف العالـ، ظهرت عمى شبكة اإلنترنت منذ سنكات قميمة كغيرت في 

                                                           

 المرجل السابق نفسو  (ٔ 
)2  Wasinee Kittiwongvivat & Pimonpha Rakkanngan "Facebooking your dream", 
Master Thesis, (Sweden, Malardalen University, 2010) p. 20 
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بت أسمها االجتماعي ككنها تعزز العبلقات بيف مفهكـ التكاصؿ كالتقارب بيف الشعكب، كاكتس
بني البشر، كتعدت في اوكنة األخيرة كظيفتها االجتماعية لتصبق كسيمة تعبيرية كاحتجاجية، 

 .(ٔ كأبرز شبكات التكاصؿ االجتماعي هي  الفيس بكؾ، تكيتر، كاليكتيكب(
كبير مف  خدمة متكفرة عبر اإلنترنت تعمؿ عمى ربط كمشاركة كتشبيؾ عدد"هي ك 

المستخدميف مف شتى أرجاء العالـ في مكقغ إلكتركني كاحد يتكاصمكف معان مباشرة، كيتبادلكف 
األفكار كالمعمكمات، كيتناقشكف قضايا لها أهمية مشتركة بينهـ، كيتمتعكف بخدمات األخبار، 

الفيديك  كالمحادثة الفكرية كالبريد اإللكتركني، كمشاركة الممفات النصية كالمصكرة، كممفات
 .(ٕ كالصكتيات"

كما تعرؼ أيضَا بأنها "مجتمعات الكتركنية ضخمة تقدـ مجمكعة مف الخدمات التي 
شأنها تدعيـ التكاصؿ كالتفاعؿ بيف أعضاء الشبكة االجتماعية مف خبلؿ الخدمات، كالكسائؿ 

نشاء مجمكعة اهتم اـ، كصفحات المقدمة مثؿ التعارؼ، الصداقة، المراسمة كالمحادثة الفكرية، كا 
لؤلفراد، كالمؤسسات المشاركة في األحداث كالمناسبات، كمشاركة الكسائط مغ اوخريف كالصكر 

 .(ٖ "كالفيديك كالبرمجيات
ككذلؾ عرفت شبكات التكاصؿ االجتماعي بأنها" مجمكعة مف المكاقغ عمى شبكة 

في بنية مجتمغ ، تتيق التكاصؿ بيف األفراد ٓ.ٕ، ظهرت مغ الجيؿ الثاني لمكيباإلنترنت
( يتـ اليافتراضي، يجمغ بيف أفرادها اهتماـ مشترؾ، أك انتماء  بمد، مدرسة، جامعة، شركة ... 

التكاصؿ بينهـ مف خبلؿ الرسائؿ، أك االطبلع عمى الممفات الشخصية، كمعرفة أخبارهـ 
سكاء كانكا  كمعمكماتهـ التي يتيحكها لمعرض، كهي كسيمة فعالة لمتكاصؿ االجتماعي بيف األفراد

 .(ٗ أصدقاء نعرفهـ في الكاقغ، أك أصدقاء نعرفهـ مف خبلؿ السياقات االفتراضية"

                                                           

 ٕٛ، صمرجل سابقمحمد المنصكر،  (ٔ)
 ٓٚ، ص مرجل سابقيحيى المدهكف،  (ٕ)
، رسالة ماجستير "المدكنات اإللكتركنية في الجزائر: دراسة في االستخدامات كاالشباعات"،، سهيمة بضياؼ( ٖ 

 ٛٚ-ٚٚـ( ص صٜٕٓٓالجزائر، جامعة الحاج لخضر، (غير منشكرة، 
)4  Jamel Arshad,”Towards a Taxonomy of Privacy Concerns of Online Social 
Network Sites Users: Acase Study of Facebook Beacon” Master of Science Thesis , 
(Sweden, Stockholm University, 2010) p. 11 
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كتعرؼ شبكات التكاصؿ االجتماعي أنها" مصطمق يطمؽ عمى مجمكعة مف المكاقغ 
(، تتيق التكاصؿ بيف األفراد في بيئة مجتمغ افتراضي، WWWعمى شبكة اإلنترنت العالمية  

 .(ٔ االنتماء لبمد أك مدرسة أك فئة معينة في نظاـ عالمي لنقؿ المعمكمات" يجمعهـ االهتماـ أك
كفي تعريؼ آخر هي" منظكمة مف الشبكات اإللكتركنية التي تسمق لممشترؾ فيها 
بإنشاء حساب خاص به كمف ثـ ربطه مف خبلؿ نظاـ اجتماعي إلكتركني مغ أعضاء آخريف 

 . (ٕ ه مغ أصدقاء الجامعة أك الثانكية"لديهـ نفس االهتمامات كالهكايات، أك جمع
لنفسه حسابان أك ممفان  أنشيالمكاقغ التي تتيق لممشترؾ بأف  كما تعرؼ أيضان بأنها" تمؾ

شخصيان بمثابة بطاقة تعريؼ أك سيرة ذاتية، تمكنه مف عمؿ عبلقات  صداقات ( مغ المشتركيف 
اوخريف عمى الشبكة، بحيث تمكنه هذع العبلقات مف رؤية ما يعرضه  األصدقاء( مف ركابط، 

 .(ٖ "صكر، فيديك، تعميقات، أك األسئمة أك اإلجابات
ل أنها" تركيبة اجتماعية إلكتركنية، تتـ صناعتها مف أفراد أك كهناؾ تعريؼ أخر ير 

 –جماعات أك مؤسسات، كتتـ تسمية الجزء التككيني األساسي مثؿ الفرد الكاحد( باسـ   العقدة 
Node بحيث يتـ إيصاؿ هذع العقد بأنكاع مختمفة مف العبلقات كتشجيغ فريؽ معيف أك ،)

بمد ما في هذا العالـ، كقد تصؿ هذع العبلقات لدرجات أكثر االنتماء لشركة ما، أك حمؿ جنسية ل
 .(ٗ "عمقان كطبيعة الكضغ االجتماعي  أك المعتقدات أك الطبقة التي ينتمي إليها الشخص

كيعرؼ زاهر راضي شبكات التكاصؿ االجتماعي :" منظكمة مف الشبكات االلكتركنية 
ثـ ربطه عف طريؽ نظاـ اجتماعي التي تسمق لممشترؾ فيها بإنشاء مكقغ خاص به، كمف 
 .(٘ إلكتركني بأعضاء آخريف لديهـ االهتمامات كالهكايات نفسها"

                                                           

ــــة، ممفػػػػات خاصػػػػة سػػػػمطاف الصػػػػاعدم، "الشػػػػبكات االجتماعيػػػػة خطػػػػر أـ فرصػػػػة"،( ٔ  تػػػػاريي  ، شــــبكة األلوك
                                   :ـ، الرابط اإللكتركنػيٕٗٔٓ/ٚ/ٖٓ ـ، تاريي الكصكؿ:ٕٕٔٓ/ٗ/ٖٕالنشر:

          http:www.alukah.net/Spotlight/0/40402 
 ٙـ(، ص ٕٓٔٓالسكداف: مدكنة شمس النهضة، ( ٔ، طأثر الفيس بوك عمى المجتمل"( كائؿ فضؿ اهلل، "(ٕ

 http://sunimprov.blogspot.com/9/12/2012/8: الرابط اإللكتركني
رسـالة فػي الجامعػات الفمسػطينية"،  Facebookر مقترح لتكظيؼ الشبكة االجتماعية ( عبلء الدحدكح، "تصك ٖ 

 ٕٙـ( ص ٕٕٔٓ، غير منشكر غزة: الجامعة االسبلمية، ماجستير
، تػػػػػػػاريي موقـــــــل تـــــــأمالت( محمػػػػػػد عػػػػػػكاد، "شػػػػػػػبكات التكاصػػػػػػؿ االجتمػػػػػػػاعي االلكتركنػػػػػػي"، مقػػػػػػػاؿ منشػػػػػػكر، ٗ 

الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابط اإللكتركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي: ـ،  ٕٗٔٓ/ٚ/ٖٓـ، تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريي الكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ: ٕٓٔٓ/ٓٔالنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
http://www.aleqt.com/2008/12/01/article_169885.html  

، العدد الخامس عشر، مجمة التربية( زاهر راضي،" استخداـ مكاقغ التكاصؿ االجتماعي في العالـ العربي"، ٘ 
 ٖٕـ، صٖٕٓٓاألهمية، جامعة عماف 

http://www.aleqt.com/2008/12/01/article_169885.html
http://www.aleqt.com/2008/12/01/article_169885.html
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كعمى ضكء التعريفات السابقة تعرؼ الباحثة شبكات التكاصؿ االجتماعي بأنها" تمؾ 
، كتتيق لممستخدميف تككيف مجتمغ افتراضي لهـ لئلنترنت  web2.0الشبكات التي تتبنى مفهـك

اإلنترنت، كذلؾ إما مف خبلؿ إعادة تككيف العبلقات االجتماعية المكجكدة أصبلن عمى شبكة 
عمى أرض الكاقغ، أك مف خبلؿ تككيف عبلقات جديدة ليست مكجكدة في الكاقغ، حيث تتيق لهـ 
إمكانية البحث عف أصدقاء كالتكاصؿ معهـ مف خبلؿ خدمة التدكيف كالنشر كمشاركة األنشطة 

 األخبار الفكرية كغيرها مف الخدمات.كتبادؿ المعمكمات ك 
 

 رابعًا: نشأة شبكات التواصل االجتماعي وتطورىا:
"جكف بارنز" الذم  مف قبؿـ، ٜٗ٘ٔبدأ مصطمق الشبكات االجتماعية في الظهكر في عاـ 

كاف باحثان في العمكـ اإلنسانية في جامعة لندف، كظهر في السبعينات مف القرف العشريف بعض 
 Bulletin Boardي" اإللكتركنية االجتماعية بشكؿ بدائي، ككانت قكائـ البريد االلكتركنالكسائؿ 

Systems مف أكائؿ التقنيات التي سهمت التعاكف كالتفاعؿ االجتماعي، كفي منتصؼ ،"
التسعينات مف القرف العشريف بدأت شبكات التكاصؿ االجتماعي بشكمها الحديث بالظهكر 

ماعية لمبشر كحاجتهـ لمتكاصؿ، ككاف مف أكائؿ المكاقغ في هذا المجاؿ مدفكعة بالطبيعة االجت
لمربط بيف زمبلء الدراسة، ككاف  ٜٜ٘ٔ" الذم انطمؽ في العاـ Classmates.comمكقغ "

الهدؼ منه مساعدة األصدقاء كالزمبلء الذيف جمعتهـ الدراسة في مراحؿ حياتية معينة كفرقتهـ 
متباعدة، ككاف هذا المكقغ يمبي رغبة هؤالء األصدقاء في  ظركؼ الحياة العممية في أماكف

 .(ٔ التكاصؿ فيما بينهـ إلكتركنيان، كقد أسسها راندم ككنرادز
، الذم أخذ أسمه مف SixDegrees.comأطمؽ المكقغ المشهكر ـٜٜٚٔمف العاـ  أياركفي 
" أم " ست درجات مف االنفصاؿ " التي ُأخذت مف Six Degrees of Separationعبارة "

  Stanleyتجربة العالـ الص ير لعالـ النفس األمريكي في جامعة هارفكرد لستانمي ممي راـ
Milgram  )ٕ(.

                                                           

 ٚـ( ص ٕٕٔٓ القاهرة: مركز األهراـ لمنشر كالترجمة كالتكزيغ،  ٔ، طػ اإلعالم الجديد( محمد رياف، ٔ 
(2) Hayes. B., "Graph theory in practice: Part I: American Scientist", the magazine 
of Sigma Xi, the Scientific Research Society, Vol. 88, N.1, January–February, 
2000, P.11, Available at: http://goo.gl/ItUHHB 
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كزكد المكقغ مستخدميه بأدكات تساعدهـ في العثكر عمى المصادر عمى شبكاتهـ، إضافة إلى 
ظهرت بعد ذلؾ عدد مف  ،(ٔ ـٕٓٓٓكُأغمؽ مغ نهاية العاـ  ،كظائؼ ثانكية مثؿ إدارة االتصاؿ

 . (ٕ كلكنها لـ تحقؽ نجاحان يذكرـ ٕٕٓٓإلى ـ ٜٜٜٔالمكاقغ في الفترة مف 
، عندما ظهر ـ ٕٕٓٓكشهد العاـ الميبلد الفعمي لمشبكات االجتماعية كما نعرفها اليـك

كيقكـ المكقغ عمى دائرة "، Jonathan Abram" في كاليفكرنيا مف قبؿ "Frienfsterمكقغ"
األصدقاء، كالتقنية المتعددة لؤلفراد عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي خبلؿ المجتمعات 

االنجميزية، الصينية، غ في آسيا، كهك متاح بعدة ل ات  االفتراضية، كيستخدـ عمى نطاؽ كاس
 .(ٖ ( كفيه رابط يكفر لممستخدـ اختيار الم ةكاإلسبانيةاليابانية، الككرية، 

" كمنصة Skyrock" ظهرت في فرنسا شبكة ـٕٕٓٓكفي النصؼ الثاني مف العاـ 
 ـ.ٕٚٓٓلمتدكيف، ثـ تحكلت بشكؿ كامؿ إلى شبكة اجتماعية في العاـ 

" ككانت فكرته اجتماعية بحيث يستطيغ FaceBookشبكة " ـٕٗٓٓكنشأ في فبراير
يف كأعضاء هيئة التدريس، لكف الطمبة التكاصؿ مغ بعضهـ إف أرادكا، ثـ عممت لتشمؿ المكظف

الدكر الكبير الذم لعبته الشبكة في تعزيز المشاركة السياسية جعمها تنمك كتتسغ بسرعة لتحقؽ 
 شعبية كبيرة خصكصان بيف األجياؿ الشابة كطبلب الجامعات.

" األمريكي الشهير الذم تفكؽ عمى MySpaceظهر مكقغ " ـٕ٘ٓٓكمغ بداية عاـ 
ي مف أكائؿ الشبكات االجتماع MySpaceت صفحاته، كيعتبر مكقغ جكجؿ في عدد مشاهدا

، كالذم كاف قد بدء في االنتشار FaceBookمنافسه الشهير كأكبرها عمى مستكل العالـ كمعه
هذا بإتاحة تككيف التطبيقات لممطكريف، ك  ـٕٚٓٓ" حتى قاـ في عاـ MySpaceالمتكازم مغ "

بشكؿ كبير، كعمى مستكل العالـ، كنجق بالتفكؽ عمى منافسه  هأدل إلى زيادة أعداد مستخدمي
 .)ٗ(ـٕٛٓٓ" عاـMySpaceالمدكد "

 Jackعمى يد جاؾ درزم" Twitterظهر مكقغ  ـٕٙٓٓكفي مارس مف العاـ 
Dorsey "كبيز ستكف ،"Biz Stone" كايفاف كيميامز "Evan Williams كتكيتر خدمة ،"

                                                           

(1) Kiehne, T. "Social Networking Systems: History, Critique,and Knowledge 
Management Potentials " , University of Texas at Austin,2004, Pp.7, Available at: 
http://www.ischool.utexas.edu/~i385q/archive/kiehne_t/kiehne(2004)-sns.pdf 

     ٛ، ص مرجل سابق( محمد رياف، ٕ 
(3) Perdu .A "The history of Friendster", WEBUPON, 2008, Available at: 
http://webupon.com/social-networks/the-history-of-friendster 

 ٜٖـ( صٕٕٔٓ الككيت: مكتبة الفبلح لمنشر كالتكزيغ، ٔط، الفيس بوك والشباب العربي( ليمى جرار، ٗ 
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فرانسيسكك، ثـ قامت بفصؿ تكيتر في شركة مستقمة (، كمقرها ساف Obviousأطمقتها شركة 
 .)ٔ(ٕٚٓٓ( في ابريؿ مف العاـTwitterتحمؿ اسـ  

كقد دفعت شهرة مكاقغ الشبكات االجتماعية الكثير مف المكاقغ في اإلنترنت إلى تبني 
الصيني كخدمة  QQخصائص الشبكات االجتماعية، فعمى سبيؿ المثاؿ بدأ مكقغ كيك كيك

كمكقغ لخدمة المجتمغ، كمكقغ سام  Lunarstorm لممراسمة الفكرية، كمكقغ لكنرستكـر
، الذم بدأ كمدكنة Sky Rockالككرم الذم كاف منتدل لمحكار، كسكام ركؾ Cyworldكرلد

، Black Planet، كببلؾ ببلنت Asian Avenueفرنسية، كمكقغ ايجيف افينيكا
لبثكا أف أصبحكا مف أهـ  جهكف إلى مخاطبة عرقيات بعينها، ماالذيف يت Migenteكميجنت

مكاقغ الشبكات االجتماعية فيما بعد، بفضؿ التقنيات الحديثة التي ساعدتهـ في تبني خصائص 
 .)ٕ(مكاقغ الشبكات االجتماعية

 
 خامسًا: خصائص شبكات التواصل االجتماعي:

التػي تميزهػا عػف غيرهػا مػف التطبيقػات تتميز شبكات التكاصؿ االجتمػاعي بعػدد مػف الخصػائص 
كالمكاقغ عمى شبكة االنترنت، كرغـ اختبلؼ هذع الخصائص مف مكقغ إلى أخر إال أنهػا تشػترؾ 

 في عدد مف الخصائص نكردها في التالي:
حيػػػػػث ال يحتػػػػاج التعامػػػػػؿ مػػػػػغ مكاقػػػػغ شػػػػػبكة االنترنػػػػػت أك الشػػػػػبكات  ســـــيولة االســـــتخدام: -ٔ

االجتماعيػػػػة خبػػػػرة معمكماتيػػػػة حتػػػػي يػػػػتـ التفاعػػػػؿ مػػػػغ محتكاهػػػػا، كمػػػػا ال يحتػػػػاج ركاد الشػػػػبكات 
نمػػا إلػػى مجػػرد مقدمػػة كمبػػادئ أكليػػة  االجتماعيػػة إلػػى خبػػرات كتػػدريبات عمميػػة كعمميػػة معقػػدة، كا 

طمػػب عمميػػة التسػػجيؿ اختيػػار اسػػـ كرقػػـ سػػرم بطاقة مػػكجزة عػػف طبيعػػة االسػػتخداـ فقػػط، حيػػث تت
تعريؼ العضك(، كالمكافقة عمى شػركط العضػكية كبنػكد العقػد المحػدد بمكجبػه الحقػكؽ كالكاجبػات 
الرقميػػة، كبمجػػرد اسػػتكماؿ إجػػراءات التسػػجيؿ يحصػػؿ العضػػك عمػػى هكيػػة رقميػػة باسػػـ مسػػتخدـ 

ذا تجػاكز الشػركط كرقـ سػرم كحيػز خػاص بػه، يسػمق لػه بمباشػرة أعمالػه الرقم يػة بحريػة تامػة، كا 
 .(ٖ يمكف أف يتعرض لمعقاب كحذؼ حسابه اإللكتركني أك تجميد عضكيته

                                                           

 ٚٗص، مرجل سابق( بخكش، كمرزكقي، ٔ 
 ٕٓٔ ، صمرجل سابق( عمرك أسعد، ٕ 
المتحققة: دراسة تطبيقية  شباعاتكاال"استخدامات اإلعبلمييف لشبكات التكاصؿ االجتماعي  ( مجدم الداغر،ٖ 

 العدد، ٕ٘المجمد ، جامعة الزقازيؽ، مجمة كمية اآلداب عمى القائـ باالتصاؿ بالمؤسسات اإلعبلمية السعكدية"،
 ٕٗ٘ـ، ص ٕٕٔٓ يناير ،ٔٙ
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حيث دأبت كسائؿ اإلعبلـ التقميدية عمى أف تتعامؿ مغ الجمهكر كمستقبؿ فقط،  التفاعمية: -ٕ
كفػػي عصػػر ثػػكرة االتصػػاالت كالشػػبكات االجتماعيػػة أصػػبق المػػكاطف هػػك الػػذم يقػػرر متػػى يريػػد 
المعمكمة، كيحدد زمف التفاعؿ كالحكار كاالنتقػاؿ مػف دكر المسػتقبؿ إلػى دكر المرسػؿ أك الناشػر، 

مف التحرؾ عمى أرض مستكية دكف أف يط ى طرؼ عمى اوخػر، إذ يقػـك  كهذا يمكف المستخدـ
  أذكاؽ،  كػػػؿ عضػػػك بػػػإثراء صػػػفحته فػػػي الشػػػبكة بكػػػؿ المعمكمػػػات المتعمقػػػة بػػػه سػػػكاء بشخصػػػه

  ل ته، دينه، تقاليد(، أك المتعمقػة بمكطنػه، كالتػي  (، أك المتعمقة بثقافتهاليرياضة، مكسيقى، .. 
اوخػػر دكف الشػػعكر بتهديػػد، كمػػا يطمػػب معمكمػػات مػػف العضػػك يرغػػب فػػي إيصػػالها إلػػى الطػػرؼ 

ؼ إلػػى اوخػػر اوخػػر دكف ال ػػكص فػػي الخصكصػػيات، ذلػػؾ أف ال ايػػة مػػف التكاصػػؿ هػػي التعػػر 
 .(ٔ باالناكتعريفه 

كهمػا تأتيػاف نتيجػة لميػزة رئيسػية هػي التفاعميػة  فػإذا مػا كػاف اإلعػبلـ  الفردية والتخصـيص: -ٖ
الجماهيرم  اإلعػبلـ كاسػغ النطػاؽ( ميػز إعػبلـ القػرف العشػريف، فػإف اإلعػبلـ الشخصػي كالفػردم 
هػػك إعػػبلـ القػػرف الجديػػد، فاإلنترنػػت كهػػي كاحػػدة مػػف أدكاتػػه جعمػػت فػػي مقػػدكر أم إنسػػاف البحػػث 

مفزيػػكني كالفػػيمـ السػػينمائي كالمعمكمػػات الصػػحفية التػػي يريػػد فػػي الكقػػت عػػف األغنيػػة كالبرنػػامج الت
 .(ٕ الذم يريد

كهناؾ مف يطمؽ عمى هذع الخاصػية تفتيػت االتصػاؿ، كتعنػي أف الرسػالة االتصػالية مػف الممكػف 
أف تتكجه إلى فرد كاحد أك إلى جماعة معينة كليس إلى جماهير ضخمة كما كاف فػي الماضػي  

ة التحكـ في نظػاـ االتصػاؿ بحػث تصػؿ الرسػالة مباشػرة مػف منػتج الرسػالة إلػى كتعني أيضان درج
  .(ٖ مستهمكها

ـــان: -ٗ حيػػػث تتخطػػػى تطبيقػػػات شػػػبكات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي كػػػؿ الحػػػكاجز الج رافيػػػة  الالمك
كالمكانية التي حالت منذ فجر التاريي دكف انتشار األفكار كامتزاج الثقافات كتبادؿ المعارؼ بػيف 

لشعكب، كفي عصر العكلمة تمر كميات هائمػة مػف المعمكمػات عبػر الحػدكد عمػى شػكؿ األفراد كا
إشػػػارات إلكتركنيػػػة ال يعيقهػػػا تضػػػاريس عاليػػػة أك سػػػكء فػػػي األحػػػكاؿ الجكيػػػة، كمػػػا تتفاعػػػؿ شػػػبكة 

                                                           

 مرجل سابق( محمد عكاد، ٔ 
 ٖٗ، صمرجل سابق( عباس صادؽ، ٕ 
ـ( ٕٔٔٓ  القػاهرة: دار العػالـ العربػي،ٔ، طإللكترونـيمداخالت في اإلعالم البـديل والنشـر ا( شريؼ المبػاف، ٖ 

 ٖٚص
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كالػػػدؼء فػػػي  باإلنسػػػانيةالتكاصػػػؿ االجتمػػػاعي مػػػغ زكارهػػػا بصػػػكرة اجتماعيػػػة ممػػػا يمػػػنحهـ شػػػعكران 
 .(ٔ عبلقتهـ مغ المكقغ

حيػػػث تتميػػػز عمميػػػة إنتػػػاج كنقػػػؿ المعمكمػػػات عبػػػر الشػػػبكة االجتماعيػػػة بالسػػػرعة  الالزمـــان: -٘
الكبيػػػرة، كتجعػػػؿ المعمكمػػػة فػػػي أيػػػدم المسػػػتخدـ حػػػاؿ صػػػدكرها، كهػػػك مػػػا يمكػػػف كصػػػفه بعصػػػر 
المسػػاكاة المعمكماتيػػة، حيػػث يمكػػف لؤلعضػػاء االتصػػاؿ مباشػػرة عػػف طريػػؽ الدردشػػة النصػػية، أك 

ركفػػػكف، شػػػريطة إلمػػػاـ كػػػؿ طػػػرؼ بم ػػػة الطػػػرؼ اوخػػػر لتسػػػهيؿ عمميػػػة الشػػػفهية باسػػػتعماؿ الميك
التكاصػػػػؿ، كمػػػػا يمكػػػػف لمعضػػػػك االتصػػػػاؿ بػػػػاوخر مػػػػف خػػػػبلؿ تػػػػرؾ رسػػػػالة نصػػػػية، أك صػػػػكر أك 

الشػخص اوخػر، كالػذم يمكنػه الػرد عميػه بػنفس الطريقػة  اهتمػاـمعمكمات حكؿ مختمػؼ مجػاالت 
 .(ٕ دكف االلتقاء، أك التزامف في نفس الكقت

حيػػث أصػػبحت خدمػػة اإلنترنػػت مػػف الخػػدمات األساسػػية فػػي الحيػػاة  اقتصــادية االســتخدام: -ٙ
العامة كالتي يتـ تكفيرها لمجميغ بشػكؿ مجػاني أك شػبه مجػاني، األمػر الػذم يجعػؿ مػف تطبيقػات 
شػػبكة اإلنترنػػت الكسػػيط الػػذم يصػػؿ إلػػى أكبػػر عػػدد مػػف شػػرائق المجتمػػغ، كمػػا أصػػبق باإلمكػػاف 

نكعػػػة مػػػف نكبكتيػػػة كشػػػبكات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي مػػػف خػػػبلؿ مجمكعػػػة متاالتصػػػاؿ بالشػػػبكة الع
 .(ٖ  م باد كالببلؾ بيرم كالهكاتؼ النقالة كغيرهااألدكات كالكسائؿ مثؿ اال

حيػػػػػث تتنػػػػػكع التطبيقػػػػػات كالخػػػػػدمات التػػػػػي تقػػػػػدمها الشػػػػػبكة  تنـــــوع التطبيقـــــات التشـــــابكية: -ٚ
جنػاس كالشػعكب إلػى التطبيقػات التعميميػة االجتماعية فمف الخدمات الدينية كالتثقيفية لمختمػؼ األ

كالتربكيػة إلػػى الخػػدمات التػػي تسػػهؿ االتصػػاؿ كالبريػػد اإللكتركنػػي كغػػرؼ الحػػكار، إلػػى التطبيقػػات 
التجاريػػػة التػػػي تحػػػكؿ العػػػالـ إلػػػى سػػػكؽ صػػػ ير يسػػػتطيغ البػػػائغ كالمشػػػترم إتمػػػاـ صػػػفقاتهـ فػػػي 

كاألكاديميػػػػة التػػػػي تخػػػػدـ البػػػػاحثيف  لحظػػػػات، إلػػػػى التطبيقػػػػات الترفيهيػػػػة كاالخباريػػػػة كالمعمكماتيػػػػة
 .(ٗ كالمطمعيف في شتى المجاالت

                                                           

ـ، تػػاريي النشػػر: ٜٕٓٓ، موقــل الياســر( هبػػة خميفػػة، "مكاقػػغ الشػػبكات االجتماعيػػة، مػػاهي؟"، تقريػػر منشػػكر، ٔ 
                                 ـ، الػرابط اإللكتركنػي: ٕٗٔٓ/ٚ/ٗـ، تػاريي الكصػكؿ: ٕٕٔٓ/ٔ/ٜٕ

http://www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=17775l                        
 المرجل السابق نفسو( ٕ 

(3) Sherry Turkle, Alone Together: "Why We Expect More from Technology and 
Less from Each Other', New York: Basic Book, 2011  

، بدكف طبعة،  القاهرة: العربي لمنشر وسائل االتصال الحديثة من الجريدة إلى الفيس بوك( فتحي حسيف، ٗ 
 ٚٛٔـ( ص ٕٔٔٓكالتكزيغ، 
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حيػػث دمػػج اإلعػػبلـ الجديػػد الكسػػائؿ المختمفػػة القديمػػة  دمــج الوســائل القديمــة مــل الحديثــة: -ٛ
كالمسػػتحدثة فػػي مكػػاف كاحػػد، عمػػى منصػػة الكمبيػػكتر كشػػبكاته، كينػػتج عػػف ذلػػؾ االنػػدماج ت ييػػر 

المػػكركث بمػػا يسػػمق لمفػػرد العػػادم إيصػػاؿ رسػػالته إلػػى مػػف يريػػد فػػي  لمنمػػكذج االتصػػالي انقبلبػػي
الكقت الػذم يريػد بطريقػة كاسػعة االتجاهػات كلػيس مػف أعمػى إلػى أسػفؿ كفػؽ النمػكذج االتصػالي 

 .(ٔ التقميدم
التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي بأنهػػػا عبػػػارة عػػػف شػػػبكة اجتماعيػػػة مترابطػػػة  شػػػبكاتتتميػػػز  التـــرابط: -ٜ

صبلت الركابط التي تكفرها صفحات تمؾ المكاقغ كالتي تربطػؾ بعضها مغ بعض، كذلؾ عبر الك 
بمكاقغ أخرل لمتكاصؿ االجتمػاعي أيضػان، مثػؿ خبػر مػا عمػى مدكنػه يعجبػؾ فترسػمه إلػى معارفػؾ 
عمػػى الفػػيس بػػكؾ كهكػػذا، ممػػا يسػػهؿ كيسػػرع عمميػػة انتقػػاؿ المعمكمػػات كيزيػػد مػػف فرصػػة تػػداكلها 

 .(ٕ ركاد االنترنت كانتشارها ككصكلها إلى عدد غير محدكد مف
أتاحت شبكات التكاصؿ االجتماعي قنكات اتصاؿ جاذبة ال  التواصل والتعبير عن الذات: -ٓٔ

كالتعبير  اوخريفتعتمد عمى نشر محتكل معيف، كأصبحت حاجة لممهتميف في االتصاؿ مغ 
 .(ٖ عف الذات

في ال الب يحدث ذلؾ تمقائيان ألف هدؼ كؿ شػخص أف يتكاصػؿ كيتعػرؼ  وضوح اليوية: -ٔٔ
 .(ٗ عمى اوخريف، كهذا يتطمب أف يفصق عف معمكماته الشخصية بصراحة دكف تحايؿ أك كذب

 
 سادسًا: أنواع شبكات التواصل االجتماعي:

 الشبكات االجتماعية الشخصية: -1
كهي مجمكعة مف الجهات المعركفة لفرد بعينه، كالتي مف المتكقغ قيامه شخصيان بالتكاصؿ معها 
عمى فترات متفاكتة قصرت أـ طالت لدعـ فعاليات معينة، كالهدؼ مف تمؾ الشبكات هك الفائدة 
المتبادلة بما يكفر سعة في فكرة العمؿ الجماعي خارج نطاؽ الزمالة في العمؿ، كهذع اولية 

                                                           

 ٖٗ، صمرجل سابق( عباس صادؽ، ٔ 
 ٓٛ، ص مرجل سابق( يحيى المدهكف، ٕ 

(3) Ali, H. A. "The Power of Social Media in Developing Nations: New Tools for 
Closing the Global Digital Divide and Beyond", Harvard Human Rights Journal, 
Vol.27, 2011, Available at: http://harvardhrj.com/wpcontent/ uploads/2009/09/185-
220.pdf 

،   بيركت: ٔ، طثورات الفيس بوك: مستقبل وسائل التواصل االجتماعي في التغييرني، ( مصعب قتمك ٗ 
 ٜٛـ( ص ٕٗٔٓشركة المطبكعات لمتكزيغ كالنشر ، 



81 


ستخدـ بكثافة في أماكف العمؿ، لكنها مرنة بصكرة تجعمها أداة طيعة في أنشطة خارج نطاؽ ت
 .(ٔ تقتصر عمى اتصاؿ كقتي بهدؼ محدد العمؿ تستمر لفترات متكاصمة، فهي ال

 الشبكات االجتماعية المينية: -ٕ
ألعماؿ كهي مف أنكاع الشبكات االجتماعية األكثر أهمية، فهي تربط أصدقاء العمؿ كأصحاب ا

كالشركات، كما تتضمف أيضان ممفات شخصية لممستخدميف تحتكم عمى سيرتهـ الذاتية كما قامكا 
مف أشهر  LinkedIn، كيعتبر مكقغ (ٕ به في سنكات دراستهـ كعممهـ كمف قاـ بالعمؿ معهـ

الذم يعد مقر لمعديد مف شركات التكظيؼ التي بدكرها تقكـ بطرح سؤاؿ في تمؾ الشبكات، 
احترافي معيف كمف ثـ الحصكؿ عمى إجابة كصاحب اإلجابة األفضؿ سيصبق صاحب مجاؿ 
 .(ٖ الكظيفة

 الشبكات االجتماعية الثقافية: -4
الشبكات االجتماعية الثقافية تعد ثكرة معمكماتية حيث تستقطب مستخدميف مثقفيف مف كؿ أنحاء 

 .(ٗ كهي خاصة بكؿ شخص يريد الحديث عف الصحة IMedixالعالـ، كمثاؿ عمى ذلؾ 
 

 سابعًا: إيجابيات شبكات التواصل االجتماعي:
تحقؽ شبكات التكاصؿ االجتماعي الكثير مف اوثار اإليجابية في العديد مف الجكانب، كيمكف 

 :(٘ تمخيص أبرز إيجابيات شبكات التكاصؿ االجتماعي باوتي
تحفز عمى التفكير اإلبداعي كبأنماط كطرؽ مختمفة بسبب التكاصؿ مغ أشخاص مثقفيف   -ٔ

 كمف بيئات مختمفة.
 تعمؽ مفهـك المشاركة كالتكاصؿ مغ اوخريف كتعمـ أساليب التكاصؿ الفعاؿ. -ٕ

                                                           

، مركــز الدراســات االســتراتيجية( المعرفػػة كشػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي اإللكتركنػػي نحػػك مجتمعػػات المعرفػػة، ٔ 
 ٜٕـ، صٕٕٔٓكالثبلثكف،  جامعة الممؾ عبد العزيز، االصدار التاسغ

بػػػدكف طبعػػػة  القػػػاهرة: دار الكتػػػاب  معجـــم مصـــطمحات الكمبيـــوتر واإلنترنـــت والمعموماتيـــة،( شػػػريؼ بػػػدكم، ٕ 
 ٕٖـ( صٕٚٓٓالمبناني لمطباعة كالنشر كالتكزيغ، 

ـ، ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٕٙ، تاريي النشػر:  موقل عالم التقنيةخبر منشكر، "، LinkedIn( آالء حمامرع، "مقدمة عف ٖ 
 /http//www.tech-wd.com/wd/2012/12/26ـ، الػػػرابط اإللكتركنػػي: ٕٗٔٓ/ٚ/ٖٓتػػاريي الكصػػػكؿ:

LinkedIn/ 
ـ( ٕٕٓٓبػػػدكف طبعػػػة  دمشػػػؽ: دار الفكػػػر المعاصػػػر،  عمـــوم االتصـــال والمجتمعـــات الرقميـــة،( فػػػه مهنػػػا، ٗ 

 ٗٗٔص
 ٖٛ-ٖٚ ، صمرجل سابق( فاطمة عمارم، ٘ 
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 تساعد في تنشيط المهارات لدل المستخدـ. -ٖ
 تساعد عمى قبكؿ القضايا الخبلفية. -ٗ
 ف الترفيه كالتسمية.تحقؽ قدران ال بأس به م -٘
 تساعد في الحصكؿ عمى كظيفة مناسبة. -ٙ
تشكؿ شبكات التكاصؿ االجتماعي البيئة االفتراضية التي يستطيغ أف يككف مف خبللها  -ٚ

 المستخدـ أصدقاءع كفقان لممعايير التي يختارها هك.
عي له، تمعب دكران هامان في تطكير التعميـ اإللكتركني، كتعمؿ عمى إضافة الجانب االجتما -ٛ

كالمشاركة مف كؿ األطراؼ في منظكمة التعميـ، مما يزيد فرص التكاصؿ كاالتصاؿ خارج نطاؽ 
 .(ٔ المدارس

اتجهت الكثير مف الدكائر الحككمية إلى استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي لمتكاصؿ مغ  -ٜ
 الجمهكر، بهدؼ قياس كتطكير الخدمات الحككمية لديها.

 تماعي مصدر أصيؿ مف مصادر األخبار لكثير مف ركادها.تعتبر شبكات التكاصؿ االج -ٓٔ
فتحت شبكات التكاصؿ االجتماعي الباب لمتكاصؿ كالدعكة مغ اوخريف مسمميف أك غير  -ٔٔ

 مسمميف، كأصبق لكثير مف الدعاة صفحاتهـ الخاصة 
تمكنت مف كسر الحكاجز كالخطكط الحمراء التي كانت تمنغ التكاصؿ بيف المكاطنيف  -ٕٔ

 .(ٕ المسؤكليفالعادييف ك 
 تحكلت إلى سبلح حاد لرصد كمتابعة ككشؼ قضايا عديدة مف الفساد بمختمؼ أشكاله. -ٖٔ
 

 ثامنًا: سمبيات شبكات التواصل االجتماعي:
عمى الرغـ مف اوثار اإليجابية التي حققتها شبكات التكاصؿ االجتماعي إال أف لها العديد مف 

 :(ٖ كيمكف حصرها باوتيالسمبيات كالمخاطر التي ال يستهاف بها 
بث األفكار الهدامة كالدعكات المنحرفة كالتجمعات الفاسدة كالمفسدة، خاصة أف أكثر ركاد  -ٔ

 شبكات التكاصؿ االجتماعي مف الشباب مما يسهؿ اغرائهـ كاغكائهـ.
 عرض المكاد اإلباحية كالفاضحة كالخادشة لمحياء. -ٕ
 كالمضايقة، كالتحايؿ كاالبتزاز كالتزكير.استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي في التشهير  -ٖ

                                                           

 ٙٔ -٘ٔ ، صمرجل سابق( سمطاف الصاعدم، ٔ 
 ٜٛ ص ،مرجل سابق( مصعب قتمكني، ٕ 
 ٛٔ - ٚٔ، ص مرجل سابق( سمطاف الصاعدم، ٖ 
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 انتهاؾ الحقكؽ الخاصة أك العامة لؤلفراد أك الشركات أك المكاقغ. -ٗ
 .(ٔ إدماف استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي يعطؿ الكثير مف األعماؿ -٘
ظهكر ل ة جديدة بيف الشباب كما أخبر بذلؾ الدكتكر عمي صبلح محمكد مف خبلؿ  -ٙ

"، ٖ"، كالعيف"2"، كالهمزة"7 ة العربية تحكلت إلى رمكز كأرقاـ كباتت الحاء"دراسته أف حركؼ الم
 " الي.so3ad" ككممة سعاد تكتب " warٚككممة حكار تكتب "

ألؼ ممؼ خبيث  ٖٗالتعرض لمجرائـ اإللكتركنية حيث رصد مكقغ كاسبرسكي أكثر مف  -ٚ
 ـ تـ نشرها عبر شبكات التكاصؿ االجتماعي.ٕٕٔٓعاـ 
األخبلقي كما كرد في دراسة أجرتها جامعة "ساكثرف كاليفكرنيا" في الكاليات فتكر الحس  -ٛ

المتحدة األمريكية، كذلؾ نتيجة لمكمية الهائمة مف المعمكمات المميئة بالدمار كالعنؼ كالتي مف 
 شأنها أف تعكد الناس عمى مشاهد األلـ كالعذاب عند البشر األمر الذم يجعمه أمران مألكفان.

القكؿ بأف شبكات التكاصؿ االجتماعي هي سبلح ذك حديف، فإما أف يجيرها  لهذا يمكف
نشاء عبلقات بالتعرؼ  مستخدميها كيست مها في جكانب شتى، كإبداء رأيه كأفكارع كتطمعاته، كا 
ما أف تنقمب ضدع بشكؿ أك باخر،  عادة إحياء الصداقات القديمة، كا  عمى أصدقاء جدد كا 

ياته، أك كقكعه في حباؿ كمصائد المشبكهيف إما أخبلقيان أك كضياع كقته، أك اختراؽ خصكص
 سياسيان أك فكريان.

 
 تاسعًا: أىم شبكات التواصل االجتماعي:

شهد العالـ في السنكات األخيرة نكعان مف التكاصؿ االجتماعي بيف البشر في فضاء 
قافات، كسمي هذا إلكتركني افتراضي، قرب المسافات بيف الشعكب كأل ى الحدكد كزاكج بيف الث

النكع مف التكاصؿ بيف الناس شبكات التكاصؿ االجتماعي(، كتعدد هذع الشبكات كاستأثرت 
بجمهكر كاسغ، كلعبت األحداث السياسية كالطبيعية في العالـ دكران بارزان في التعريؼ بهذع 

لرسائؿ الشبكات، كبالمقابؿ كاف الفضؿ أيضان لهذع الشبكات في إيصاؿ األخبار السريعة كا
النصية كمقاطغ الفيديك عف تمؾ األحداث، األمر الذم ساعد في شهرة كانتشار هذع الشبكات 

 كأهمها:
 :Facebookشبكة الفيس بوك   -1

 Mark Zuckerberg(ٔ)مارؾ زككربيرج مف مساكف الطمبة في جامعة هاردفارد أطمؽ 
ـ، ككاف الهدؼ منه إنشاء شبكة تكاصؿ اجتماعي لزمبلئه ٕٗٓٓمكقغ فيس بكؾ في شباط عاـ

                                                           

  ٖٛ، ص مرجل سابق( فاطمة عمارم، ٔ 
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في جامعة هارفارد، حيث يتبادلكف مف خبللها أخبارهـ كصكرهـ كآرائهـ، كلقيت هذع الشبكة 
ركاجان سريعان بيف الطمبة األمر الذم جعمه يفكر في تكسيغ قاعدة الذيف يحؽ لهـ بالمشاركة في 

لتشمؿ طمبة جامعات أخرل كطمبة مدارس ثانكية يسعكف إلى التعرؼ عمى الحياة  المكقغ
، كاستمر مكقغ فيس بكؾ قاصران عمى طمبة الجامعات كالمدارس الثانكية حتى (ٕ الجامعية

اتسعت دائرة المكقغ لتشمؿ أم طالب جامعي ثـ طمبة المدارس الثانكية، كأخيران ثـ  ،ٕٙٓٓعاـ
، كفي نفس الكقت قرر أيضان أف يفتق أبكاب المكقغ (ٖ عامان فأكثر ٖٔأم شخص يبمغ مف العمر

أماـ المبرمجيف ليقدمكا خدمات جديدة لزكارع، كأف يدخؿ في تعاقدات مغ معمنيف يسعكف 
 . لبلستفادة مف قاعدته الجماهيرية الكاسعة

اإلنترنت، أحد أهـ المجتمعات االفتراضية أك التخيمية التي نشأت عمى كيعتبر الفيس بكؾ 
كالذم يجمغ المبلييف مف المشتركيف مف مختمؼ ببلد العالـ، فهك يحتكم عمى الدردشة، إضافة 

 .(ٗ لمعديد مف التطبيقات التي تتيق لمفرد أف يعبر عف نفسه بشتى الطرؽ
كقد تحكؿ المكقغ مف مجرد مكاف لعرض الصكر الشخصية كالتكاصؿ مغ األصدقاء كالعائمة، 

بيف المجتمعات اإللكتركنية، كمنبر لعرض األفكار السياسية، كتككيف تجمعات إلى قناة تكاصؿ 
سياسية إلكتركنية، ككذلؾ أصبحت قناة تكاصؿ تسكيقية أساسية تعتمدها اوالؼ مف الشركات 
الكبيرة كالص يرة لمتكاصؿ مغ جمهكرها، ككذلؾ الصحؼ التي اعتمدت عمى المجتمعات 

ركيج لكتابها كغيرها مف كسائؿ اإلعبلـ، ليتعدل مكقغ الفيس بكؾ اإللكتركنية لنقؿ أخبارها كالت
كظيفته االجتماعية إلى مكقغ تكاصؿ متعدد األغراض ليصبق مستقببلن أكبر تجمغ إلكتركني عمى 

 .)٘(كجه األرض
مارؾ زككربيرج أف فيس بكؾ هك حركة اجتماعية كليس أداة أك كيرل مخترع فيس بكؾ 

يزيق البريد اإللكتركني كيحؿ محمه، كسكؼ يسيطر عمى كؿ نكاحي  كسيمة لمتكاصؿ، كأنه سكؼ

                                                                                                                                                                     

) شػبكةكهك بمثابة الرئيس التنفيذم ل، ٜٗٛٔ( مارؾ زككربيرج هك رجؿ أعماؿ كمبرمج أمريكي مف مكاليد عاـ 
ـ" معتبػػرة أنػػه مػػف خػػبلؿ مكقعػػه اسػػتطاع ت ييػػر ٕٓٔٓالفػػيس بػػكؾ، كقػػد اختارتػػه مجمػػة "تػػايـ" كػػػ" شخصػػية العػػاـ 

 http://lnko.in/jopعمى الرابط اإللكتركني:  اكيكيبيديحياة مئات المبلييف مف البشر بالكامؿ، مكسكعة 
القػاهرة: (، بدكف طبعة االنترنتأشير موقل استخباراتي عمى شبكة Facebook فضائح شادم ناصيؼ،  (ٕ)

  ٜٕـ( صٜٕٓٓدار الكتاب العربي،
 ٕٚٓـ( صٕٔٔٓ القاهرة: مؤسسة طيبة لمنشر كالتكزيغ،(ٔط ،اإلعالم الجديد( صبلح عبد الحميد، ٖ 
، بػػدكف العالقــات االجتماعيــة لمشــباب بــين دردشــة اإلنترنــت والفــيس بــوك( محمػػد حػػبلكة، رجػػاء العشػػماكم، ٗ 

 ٕٚٓـ( صٕٔٔٓدار المعرفة الجامعية،  القاهرة:(طبعة 
 ٕٚـ( صٖٕٔٓ  األردف: دار النفائس لمنشر كالتكزيغ، ٔ، طثورة الشبكات االجتماعيةخالد المقدادم،  (٘)
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النشاط البشرم عمى الشبكة العنكبكتية، كبالتالي فإنه يكصؼ بككف  دليؿ سكاف العالـ(، كأنه 
مكقغ يتيق لؤلفراد العادييف أف يصنعكا مف أنفسهـ كياف عاـ مف خبلؿ اإلدالء كالمشاركة بما 

سهـ كاهتماماتهـ كمشاعرهـ كصكرهـ الشخصية كلقطات الفيديك يريدكف مف معمكمات حكؿ أنف
الخاصة بهـ، كلذلؾ فإف الهدؼ مف هذا االختراع هك جعؿ العالـ مكانان أكثر انفتاحان، كيحتؿ 

غكغؿ قباؿ المركز الثالث بعد مكقعي  مكقغ فيس بكؾ حاليان مف حيث الشهرة كاإل
مميكف شخص، كأصبق مؤسس فيس  ٓٓٛمف (، كبمغ عدد المشتركيف فيه أكثر تكمايكركسكف

بكؾ أص ر ممياردير في العالـ، كهك في السادسة كالعشريف مف عمرع، كتقدر قيمة فيس بكؾ 
ارتباطان  –أكثر مف  خمسة عشر( مميار دكالر، كهناؾ تقدير يشير إلى أف قيمته ارتفعت 

تيف مميار دكالر خمسة كس إلى -الربيغ العربي بأحداث العالـ األخيرة كخصكصان ثكرات
 .(ٔ أمريكي

 :أىم تطبيقات وتقنيات شبكة الفيس بوك
 (:Homepage  الصفحة الرئيسية -أ 

كيظهر بها كؿ جديد مف تعميقات كصكر كركابط لؤلصدقاء المضافيف، كربما جديد كتعميقات 
 .(ٕ أصدقاء األصدقاء، كذلؾ حسب ما يتيحه المستخدـ عبر إعدادات الخصكصية

 (:Profile  الصفحة الشخصية  -ب 
يخػص المسػتخدـ مػف معمكمػات، صػكر  كهي الصفحة الشخصية لممستخدـ كتحتكم عمػى كػؿ مػا

كمقاطغ فيديك، كمبلحظات كركابػط كأحػداث كأصػدقاء كغيرهػا، كمػا كيسػتطيغ أصػدقاء المسػتخدـ 
االطبلع عميها كالتعميؽ كابداء االعجاب كالمشاركة، كيسمق لممستخدميف بالتحكـ في المعمكمػات 

 .(ٖ ي يتبادلكنها مغ التمتغ بالخصكصيةالت
 (:Messages  الرسائؿ -ج 

يستطيغ المشترؾ مف خبلؿ تطبيؽ الرسائؿ االطبلع عمى الرسائؿ الكاردة، ككػذلؾ ارسػاؿ رسػائؿ 
جديػػػدة كمشػػػاهدة الرسػػػائؿ التػػػي يقػػػـك بإرسػػػالها، كمػػػا تطػػػكر هػػػذا التطبيػػػؽ ليسػػػمق بإرفػػػاؽ ممفػػػات 

 .(ٗ إمكانية الحديث بالفيديكمستندات أك صكر كفيديك، كذلؾ يكفر 
 :(Groups المجمكعات  -د 

                                                           

 ٖٕٔ، صنفسو المرجل السابق(  ٔ 
 ٛ صمرجل سابق، ( كائؿ مبارؾ فضؿ اهلل، ٕ 
ـ( ٜٕٓٓ، القاهرة: شركة متركبكؿ لمطباعة، ٔطحقيقية الفيس بوك: عدو أم صديق،  ( جماؿ مختار،ٖ 

 ٖٛص
 ٜٙـ( صٕٔٓٓ اإلسكندرية: مكتبة االسكندرية،  ٔ، طخدمات اإلنترنت( أحمد رياف، ٗ 
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تتيق شبكات التكاصؿ االجتماعي خاصػية إنشػاء مجمكعػة اهتمػاـ، حيػث يمكنػؾ إنشػاء مجمكعػة 
بمسػػمى معػػيف كأهػػداؼ محػػددة، كيػػكفر لمالػػؾ المجمكعػػة كالمنضػػميف إلهػػا مسػػاحة أشػػبه مػػا تكػػكف 

االجتماعػات أك األحػداث كدعػكة  بمنتدل مص ر كألبكـ صكر مص ر، كمػا تتػيق خاصػية تنسػيؽ
 .(ٔ أعضاء تمؾ المجمكعة له كمعرفة عدد الحاضريف مف عدد غير الحاضريف

 :(Pages الصفحات  -ق 
تقػػـك فكػػرة الصػػفحات عمػػى إنشػػاء صػػفحة يػػتـ فيهػػا كضػػغ معمكمػػات عػػف المنػػتج أك الشخصػػية أك 

ذا كجد بها اهتمامان أضافها إلى ممفه ا  .(ٕ لشخصيالحدث ثـ يتصفحها المستخدـ، كا 
 : (Events)األحداث كالمناسبات -ك 

 .(ٖ كهي شيء مؤثر جدان ككسيمة في غاية األهمية كالخطكرة عند تنظيـ أم فعاليات مهمة
 

 :ئيات شبكة التواصل االجتماعيإحصا
 :(4)إحصائيات شبكة الفيس بوك دولياً  -1
إجمالي  مميار مستخدـ،7ٖٚٗٔإجمالي عدد المستخدميف النشطيف شهريان في الفيس بكؾ  -أ 

جمالي عدد الساعات  ٓٛٙعدد مستخدمي الفيس بكؾ عبر الهاتؼ المحمكؿ  مميكف مستخدـ، كا 
مميكف ساعة، نسبة  ٓٗٙالتي يقضيها المستخدمكف عمى شبكة الفيس بكؾ خبلؿ الشهر 
%، متكسط الكقت الذم ٛٗمستخدمي الفيس بكؾ الذيف يقكمكف بتسجيؿ الدخكؿ بشكؿ يكمي 

 دقيقة. ٛٔمى شبكة الفيس بكؾ لكؿ زيارة يقضيه المستخدمكف ع
مميكف  ٔٛصفحة، عدد الصفحات الشخصية  ٓٓٓ.7ٕٓٓٗ٘عدد صفحات الفيس بكؾ   -ب 

 ل ة. ٓٚصفحة، عدد الم ات المتاحة عمى شبكة الفيس بكؾ 
دقيقة مميكف رابط، كعدد طمبات  ٕٓعدد الركابط التي يتـ مشاركتها عبر الفيس بكؾ كؿ  -ج 

 مميكف. ٖدقيقة  ٕٓمميكف، كعدد الرسائؿ المرسمة كؿ  ٕدقيقة  ٕٓالصداقة كؿ 

                                                           

ـ( ٖٕٔٓ  القػاهرة: دار فكػر كفػف لمطباعػة كالنشػر كالتكزيػغ، ٔ، طعمم نفس اإلعالم الجديـد( حسنيف شفيؽ، ٔ 
 ٗٚٔص
 الجامعة لمكاريكاتير عمى مكقغ الفػيس بػكؾ كعبلقتػه بػالكعي السياسػي لػديهـ"،( غادة محمد، "استخداـ طبلب ٕ 

 ٖٛٔـ( صٖٕٔٓ، غير منشكرة  القاهرة: جامعة عيف شمس،رسالة ماجستير
 ٘ٛٔ، صمرجل سابق( حسنيف شفيؽ، ٖ 

(4) Facebook Statistics, "Statistic Brain, Precentages, Numbers, Financial, Ranking", 
Date of publication: 20/1/2014, Retrieved at: 15/10/2014, available at: 
http://www.statisticbrain.com/facebook-statistics/  
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جمالي إيرادات شبكة فيس بكؾ  ٜٔٙٗعدد العامميف في شبكة الفيس بكؾ  -د  مكظؼ، كا 
 مميكف دكالر. ٓ٘ٔمميار ك ٙـ ٖٕٔٓخبلؿ عاـ 

 
 :(ٔ إحصائيات شبكة الفيس بوك عربياً  -6
ـ ٕٗٔٓبمغ عدد مستخدمي الفيس بكؾ في الكطف العربي حتى شهر مايك  -أ 

 مستخدـ.  ٗٙٓ.7ٖٕٓٔٛ
مميكف مستخدـ،  7ٕٚ٘ٙسجؿ عدد مستخدمي الفيس بكؾ في الكطف العربي زيادة بمقدار  -ب 

% بالمقارنة بمستخدمي الفيس بكؾ كالمسجمة حتى نهاية شهر مايك مف ٜٗكبنسبة زيادة قدرها 
 مستخدـ.  ٘ٚٛ.7ٕ٘٘ٗ٘ي بم ت ـ، كالتٖٕٔٓالعاـ 

% 7ٖٖٗ%، بينما انخفضت نسبة المستخدميف اإلناث قميبلن مف 7ٕ٘ٛٙتبمغ نسبة الذككر  -ج 
 ـ. ٕٗٔٓ% في مايك 7ٖٚ٘ٔـ، إلى ٖٕٔٓفي مايك 

المرتبة األكلى عربيان مف حيث االستخداـ، تبلها اإلمارات العربية المتحدة في قطر أحتمت  -د 
الككيت، كفي المرتبة الخامسة ، كفي المرتبة الرابعة لبنافبة الثالثة المرتبة الثانية، كفي المرت

 .األردف
















                                                           

، تػػػاريي موقـــل الغـــد%"، خبػػػر منشػػػكر، ٜٗ( إبػػػراهيـ المبيضػػػيف، "عػػػدد مسػػػتخدمي الفػػػيس بػػػكؾ العػػػرب يرتفػػػغ (ٔ
 http://goo.gl/TuorUx :الرابط اإللكتركنيـ، ٕٗٔٓ/ٔٔ/٘ٔـ، تاريي الكصكؿ:ٕٗٔٓ/ٛ/ٙالنشر: 
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(1)يوضح عدد مستخدمي الفيس بوك في الوطن العربي (1)شكل 

 
 

 
 (6)يوضح ترتيب الدول العربية وفقًا لمعدالت انتشار استخدام الفيس بوك فييا (6شكل )

 
                                                           

برنػػامج الحككمػػػة كاالبتكػػار، "نظػػػرة عمػػػى اسػػتخداـ اإلعػػػبلـ االجتمػػاعي فػػػي دكلػػػة األمػػارات العربيػػػة المتحػػػدة ( (ٔ
،  دبي، كمية محمػد بػف راشػد لػئلدارة الحككميػة، تقرير منشورـ لتعزيز التكاصؿ بيف الحككمة كالمكاطف"، ٕٗٔٓ
 http://goo.gl/lvcv67اإللكتركني:  ، الرابط٘ـ(، صٕٗٔٓ

 2المرجل السابق نفسو، ص( (ٕ
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 :(ٔ إحصائيات شبكة الفيس بوك فمسطينياً  -4
مستخدـ  حيث تبمغ نسبة الذككر ٓٓ.7ٕ٘ٓٔبمغ عدد مستخدمي الفيس بكؾ في فمسطيف  
 % مف إجمالي مستخدمي فيس بكؾ في فمسطيف.ٕٗ%، بينما تبمغ نسبة اإلناث ٛ٘
%، ٗٔ%، راـ اهلل ٖٛيتكزع مستخدمي الفيس بكؾ ج رافيان في فمسطيف كالتالي: غزة  -أ 

%، ٕ%، قمقيمية ٘%، طكلكـر 7ٚ٘%، بيت لحـ 7ٔٙ%، ، جنيف ٖٔ%، الخميؿ ٗٔنابمس 
 %.   7ٛٓ%، أريحا 7ٛٓسمفيت 

جاء الفيس بكؾ في الترتيب األكؿ بيف شبكات التكاصؿ االجتماعي مف حيث الزيارة  -ب 
 .(ٕ ، كذلؾ حسب إحصائيات مكقغ أليكسافكاالستخداـ مف قبؿ الفمسطينيي

 عدد مستخدمي الفيس بكؾ حسب الفئات العمرية يكضحه الجدكؿ اوتي: -ج 
 

 يوضح عدد مستخدمي الفيس بوك حسب الفئات العمرية في فمسطين( 11جدول )
 المئويةالنسبة  عدد المستخدمين الفئة العمرية

ٔٗ- ٔٛ ٖٛٓ7ٓٓٓ ٕ٘% 
ٜٔ- ٕٗ ٘ٗٓ7ٓٓٓ ٖ٘.٘% 
ٕ٘- ٖٗ  ٖٛٓ7ٓٓٓ ٕ٘% 
ٖ٘- ٗٗ  ٔٗٓ7ٓٓٓ ٜ7ٕ% 
ٜٗ- ٘ٗ  ٘ٙ7ٓٓٓ ٖ7ٙ% 
٘٘- ٙٗ ٔٙ7ٓٓٓ ٔ% 
 %7ٚٓ 7ٓٓٓٔٔ فما فكؽ ٘ٙ

 %111 10461.111 المجموع
 
 

                                                           

 ٜ، صمرجل سابقـ"، ٕٗٔٓ( "نظرة عمى كسائؿ التكاصؿ االجتماعي في فمسطيف (ٔ
(2) Alexa, "The Web Information Company, Top Sites in Palestinian Territory", Date 
of publication: 26/9/2014, Retrieved at: 15/10/2014, available at: 
http://www.alexa.com/topsites/countries;1/PS 
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 ( يوضح مستخدمي الفيس بوك حسب النوع في فمسطين4شكل )

 
 
 

 ( يوضح مستخدمي الفيس بوك حسب المنطقة الجغرافية في فمسطين4)شكل 
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 :Twitterتويتر شبكة   -6
كهك عبارة عف مكقغ شبكات اجتماعية مص ر يسمق لمستخدميه بإرساؿ كقراءة تعميقات 

(، كقد كانت Tweets  حرؼ كرمز، كهذع التعميقات تعرؼ باسـ ت ريدات ٓٗٔال تتجاكز
(، عندما أقدمت ـٕٙٓٓ تكيتر( أكائؿ عاـ  بدايات ميبلد هذع الخدمة المص رة

( األمريكية عمى إجراء بحث تطكيرم لخدمة التدكيف المص رة، ثـ أتاحت Obviousشركة 
الشركة المعنية ذاتها استخداـ هذع الخدمة لعامة الناس في أكتكبر مف نفس العاـ، كمف ثـ أخذ 

باعتبارها خدمة حديثة في مجاؿ التدكينات المص رة، بعد ذلؾ أقدمت هذا المكقغ باالنتشار، 
الشركة ذاتها بفصؿ هذع الخدمة المص رة عف الشركة األـ، كاستحدثت لها أسمان خاصان يطمؽ 

(، كيمكف لممستخدميف االشتراؾ في مكقغ تكيتر ـٕٚٓٓعميه  تكيتر( كذلؾ في إبريؿ عاـ  
بلؿ الصفحة الرئيسية لممكقغ، كبذلؾ يتككف لديهـ ممؼ بشكؿ مباشر عف طريؽ التسجيؿ مف خ

شخصي باسـ الحساب، حيث تظهر آخر التحديثات بترتيب زمني، كبعد أف يقـك المستخدـ 
بيديا فإف عدد مستخدمي يبتحديث حالته ترسؿ تمؾ التحديثات إلى األصدقاء، ، ككفقان لمكقغ كيك

مستخدـ، كقد أشتهر تكيتر بشكؿ سريغ  مميكف ٕٓٓـ حكالي ٕٙٓٓتكيتر بمغ في شهر مارس 
مميكف ت ريدة، كيصفه البعض بأنه مكقغ رسائؿ  ٕٓٓعالميان حتى كصمت عدد ت ريداته يكميان 

 .(ٔ اإلنترنت النصية القصيرة
ألؼ ت ريدة  ٓٓٗـ كاف عدد الت ريدات ٕٚٓٓكقد تكاصؿ النمك السريغ لتكيتر، ففي عاـ 

ـ بمغ ٕٓٔٓـ، كفي شهر فبراير مف عاـ ٕٛٓٓفي عاـ  مميكف ت ريدع ٓٓٔمنشكرة، نمت إلى 
مميكف في شهر يكنيك مف  ٘ٙمميكف ت ريدع يكميان، ارتفعت إلى  ٓ٘عدد ت ريدات المستخدميف 

ت ريدع يتـ إرسالها كؿ ثانية، كمغ هذا النمك تحكؿ تكيتر إلى كسيمة  ٓ٘ٚنفس العاـ، بما يساكم
مات مف التسكيؽ إلى اإلعجاب بالمشاهير كنشر تدكيف مص ر فائقة القكة متعددة االستخدا

كتكزيغ األخبار بؿ كحتى المساعدة في عمميات اإلنقاذ كاإلغاثة كما حصؿ خبلؿ كارثة زلزاؿ 
 .(ٕ تسكنامي في الياباف

كهك أحد شبكات التكاصؿ االجتماعي، التي انتشرت في السنكات األخيرة كلعبت دكران 
كبيران في األحداث السياسية في العديد مف البمداف، كخاصة في منطقة الشرؽ األكسط، 

                                                           

موقـل جريـدة ( جريدة العرب الدكليػة الشػرؽ األكسػط، "تػكيتر.. رئػيس تحريػر اإلعػبلـ الجديػد"، تقريػر منشػكر، ٔ 
ـ، الػػػػػػرابط اإللكتركنػػػػػػي: ٕٗٔٓ/ٚ/ٗـ، تػػػػػػاريي الكصػػػػػػكؿ: ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٕٓ، تػػػػػػاريي النشػػػػػػر: الشــــــرق األوســــــط

http://www.aleqt.com/2014/01/24/article_819385.html 
، االتجاىات -النماذج  –المشاكل  -الخصائص -الصحافة العربية والدولية: المفيوم( سعد المشهداني، ٕ 
 ٕ٘ٔـ( صٕٗٔٓ العيف: دار الكتاب الجامعي، ٔط
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كتصدرت هذع الشبكات في اوكنة األخيرة ثبلثة مكاقغ رئيسية، لعبت دكران مهمان جدان في أحداث 
اسمه مف   فيس بكؾ، تكيتر، يكتيكب(، كأخذ  تكيتر(  الربيغ العربي( كهي يسمى بثكرات ما

مصطمق  تكيت( الذم يعني  الت ريد( كاتخذ مف العصفكرة رمزان له، كهك خدمة مص رة تسمق 
كيجكز لممرء أف يسميها نصان مكجزان مكثفان لتفاصيؿ  م رديف إرساؿ رسائؿ نصية قصيرةلم

 .(ٔ كثيرة
الكحيدة المستخدمة في الم ة تة لمنظر أف الم ة االنكميزية التي كانت كمف األمكر البلف

( ظهر المكقغ بالم ة اليابانية، كمف ثـ ـٕٛٓٓخدمة تكيتر قد تطكرت، حيث أنه في عاـ 
االنجميزية، الفرنسية، ( إلى سبغ ل ات هي: ـٕٓٔٓتعددت ل ات تكتير حتى كصمت نهاية عاـ 

 .(ٕ ، كالككرية(اإلسبانيةية، األلمانية، اإليطالية، اليابان
كفي تكيتر يستطيغ المرء أف يقكـ بعممية البحث عف أشخاص أك عناكيف كمكاضيغ 

، يمكنهـ تبادؿ األخبار ـمختمفة، باعتبارع تجمعان مف مجمكعة أصدقاء في كافة أنحاء العال
القصيرة فيما بينهـ، كال يهمهـ إف كاف هؤالء األصدقاء قريبكف أـ بعيدكف، هذا ما يقكـ به الكثير 
مف المستخدميف في البحث عف أصدقاء، بهدؼ التعارؼ كالصداقة مف خبلؿ تبادؿ الرسائؿ 

تساعدهـ في رفد النصية القصيرة، غير أف المدكنيف يركف في تكيتر أداة تدكيف مص رة 
 .(ٖ مدكناتهـ باألخبار كاألحداث المكجزة كاونية

 
 :تويترإحصائيات شبكة التواصل االجتماعي 

 :(4)دولياً تويتر إحصائيات شبكة  -1
ستخدـ، أما إجمالي عدد مٓٓٓ.7ٚ٘ٓ٘ٗٙإجمالي عدد المستخدميف المسجميف في تكيتر  - أ

مستخدـ، 7ٖٓٓٓ٘ٔمستخدـ، عدد المستخدميف الجدد  ٓٓٓ.7ٜٕٓٓٓٛالمستخدميف النشطيف 
مميكف  ٛ٘مميكف مستخدـ، متكسط عدد الت ريدات يكميان  ٜٓٔعدد زكار الشبكة كؿ شهر 

                                                           

 ٙٚ - ٘ٚ، صمرجل سابق( محمد المنصكر، ٔ 
ـ"، تقريػػػػر ٖٕٔٓمميػػػػكف مسػػػػتخدـ فػػػػي  ٚ.ٖتكاصػػػػؿ اجتمػػػػاعي اسػػػػتقبمت  شػػػػبكات ٚ( االقتصػػػػادية، " أشػػػػهر ٕ 

ـ، الػػرابط اإللكتركنػػي: ٕٗٔٓ/ٚ/ٗـ، تػػاريي الكصػػكؿ: ٕٗٔٓ/ٔ/ٕٗ، تػػاريي النشػػر: موقــل االقتصــاديةمنشػػكر، 
http://www.aleqt.com/2014/01/24/article_819385.html 

 ٕٚٔ - ٕٙٔ، ص  مرجل سابق( سعد المشهداني، ٖ 
(4) Twitter Statistics, "Statistic Brain, Precentages, Numbers, Financial, Ranking", 
Date of publication: 20/1/2014, Retrieved at: 15/10/2014, available at: 
http://www.statisticbrain.com/twitter-statistics/ 
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أتي %، النسبة المئكية لمت ريدات التي تٖٗت ريدة، نسبة مستخدمي تكيتر عبر الهاتؼ المحمكؿ 
مميكف ت ريدة، النسبة المئكية لمذيف يشترككف في  ٘ٔٔمف خبلؿ التطبيقات األخرل لتكيتر 

 ت ريدة. ٜٓٓٔ%، عدد الت ريدات التي تحدث في كؿ ثانية ٓٗتكيتر كال يشارككف بالت ريد 
جمالي إيرادات شبكة تكيتر خبلؿ عاـ  ٕٓٓ٘عدد العامميف في شبكة تكيتر - ب مكظؼ، كا 

 مميكف دكالر. ٓٓ.7٘ٓٓٓ٘ٗـ ٖٕٔٓ
 
 :(1)عربياً تويتر إحصائيات شبكة  -6
ـ ٕٗٔٓعدد مستخدمي تكيتر النشطيف في المنطقػة العربيػة حتػى نهايػة شػهر مػارس كصؿ   -أ 

مسػتخدـ، كعػدد الت ريػدات التػي أنتجهػػا المسػتخدمكف النشػطكف فػي المنطقػة العربيػػة  ٓ٘.7ٜٚٚ٘
( يكميان  ت ريدة ٓٓ.7ٜٜٛٔٚٔت ريدة، بمتكسط قدرع ٜٓٓ.7ٖٖٔٙ٘٘

. 

%، أما نسبة اإلناث 7ٖٗٙنسبة مستخدمي تكيتر مف الذككر في المنطقة العربية  -ب 
ٖٙ7ٙ.% 

%، ثـ الم ة ٘ٚفي المنطقة العربية جاءت الت ريدات بالم ة العربية في المقدمة بنسبة  -ج 
 %.ٜ%، بينما الم ات األخرل ٙٔاإلنجميزية بنسبة 

المممكة العربية السعكدية المرتبة األكلى عربيان مف حيث االستخداـ، تبلها جمهكرية  تمتاح  -د 
، كفي المرتبة ثـ اإلمارات العربية المتحدة، تبلها الككيتمصر العربية في المرتبة الثانية، 

 الخامسة العراؽ.
 
 
 

 

                                                           

كاالبتكػػػار، "تزايػػػد اسػػػتخداـ كسػػػائؿ اإلعػػػبلـ االجتمػػػاعي فػػػي العػػػالـ العربػػػي يعػػػزز مػػػف دكر  برنػػػامج الحككمػػػة (ٔ)
،   دبػػػي: كميػػػة محمػػػد بػػػف راشػػػد لػػػئلدارة تقريـــر منشـــورمشػػػاركة المػػػكاطنيف فػػػي تحسػػػيف الخػػػدمات الحككميػػػة"، 

-http://www.mbrsg.ae/HOME/NEWS-AND، الػػػػػرابط اإللكتركنػػػػػي:  ٕٖـ(، صٕٗٔٓالحككميػػػػػة، 
EVENTS/News/Increased-Social-Media-Usage-in-Arab-Region-is-Ena.aspx 

  يقصػػػد بالمسػػػتخدـ النشػػػط الػػػذم يقػػػـك بتسػػػجيؿ الػػػدخكؿ عمػػػى حسػػػابه مػػػرة كػػػؿ شػػػهر كال يشػػػترط أف ينػػػتج أم )
 ت ريدات
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 (1)يوضح ترتيب الدول العربية وفقًا لمعدالت انتشار استخدام تويتر فييا (4شكل )

 
 

 :(6)فمسطينياً  تويترإحصائيات شبكة  -4
 7ٓٓٓٔ٘ٔ ـٕٗٔٓتكيتر النشطيف في فمسطيف حتى نهاية شهر مارس عدد مستخدمي  -أ 

 السكاف.، كاحتمت فمسطيف المرتبة الثامنة في عدد المستخدميف لتكتير بالنسبة لعدد مستخدـ
 .%ٖٙ، أما نسبة اإلناث %ٗٙ فمسطيفنسبة مستخدمي تكيتر مف الذككر في   -ب 
 ت ريدة. ٓٓٓ.7ٜٖٓٓٔـ ٕٗٔٓمتكسط عدد الت ريدات خبلؿ شهر مارس   -ج 

 
 :+Google جوجل بمس شبكة -4

تقدمها شركة جكجؿ، كقد تـ اصدار  Facebookهي شبكة اجتماعية قريبة جدان مف  
، كقد قامت شركة جكجؿ بإنشاء شبكة ٕٔٔٓيكنيك  ٕٛالنسخة التجريبية مف المكقغ في 

                                                           

 تزايد استخداـ كسائؿ اإلعبلـ االجتماعي في العالـ العربي يعزز مف دكر مشاركة المكاطنيف في تحسيف"( (ٔ
 ٖٖ، ص "، مرجل سابقالخدمات الحككمية

 ٓٗ-ٖٕ، ص ص المرجل السابق نفسو (ٕ)
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Google+  االجتماعية بشكؿ كامؿ بعد محاكالت سابقة مف الشركة في شبكات اجتماعية لـ
 .(ٔ يكتب لها النجاح مثؿ خدمة "صدل جكجؿ" كغيرها

" كصؿ Google Plusاألمريكية أف عدد مستخدمي خدمة "كقد أعمنت شركة "جكجؿ"  
، كأف عدد الصفحات التي تـ إنشائها مف خبلؿ ٖٕٔٓمميكف شخصان بحمكؿ يكنيك ٓٓ٘إلى 

مميكف صفحة، فيما بمغ عدد المستخدميف الذيف لهـ نشاط عمى المكقغ  ٘.ٕالمكقغ كصمت إلى
 .(ٕ يكمان ٖمميكف في  ٜٓٔإلى 

 :(4)مجموعة من الخدمات أىميا +Googleجتماعي وتقدم شبكة التواصل اال
: التي تسمق لممستخدميف بتصنيؼ العبلقات الشخصية الخاصة بهـ Circlesخدمة الدكائر -أ 

كتقسيمها في دائرة لؤلصدقاء، كأخرل لزمبلء العمؿ أك الجامعة، كأخرل لمعائمة كالمعارؼ، 
بالسهكلة في إدارة جهات االتصاؿ كمركنة  +Googleكتتميز خدمة شبكة التكاصؿ االجتماعي 

 التحكـ بإضافة مجمكعات األهؿ أك األصدقاء.
: التي تسمق بمتابعة األشخاص محؿ االهتماـ، حيث تعتبر Sparksخدمة االهتمامات  -ب 

ثارة لئللهاـ، حيث يمكنهـ نشر أحدث ما تكصمكا إليه،  ممتقى لبعض أكثر عقكؿ العالـ إبداعان كا 
ركة مقاطغ الفيديك كالصكر التي تتعمؽ بمكضكعات تهـ المستخدـ، كما يمكف كما يمكنهـ مشا

يش مهـ مف  إضافة المختصيف بالمكسيقى كالكتابة كاأللعاب الرياضية كالترفيه لمعرفة كؿ ما
 أشياء جديدة.

: التي تسمق  بإجراء محادثات Google hangouts خدمة المحادثة بالصكت كالصكرة -ج 
بالصكت كالصكرة بيف األشخاص المكجكديف في الدكائر المختمفة الخاصة نصية فردية كجماعية 
 بالمستخدـ عمى المكقغ.

 +Googleالمتنكعة مثؿ ربط خدمة  Googleمغ بقية خدمات  +Googleخدمة دمج  -د 
حيث يتمكف المشتركيف مف استقباؿ  Gmailمغ خدمة إرساؿ كاستقباؿ البريد اإللكتركني 

 .YouTubeعمى بريدهـ اإللكتركني أك مشاركة فيديك عمى  +Googleرسائمهـ المرسمة عبر 
                                                           

أك بػػالعربي جكجػػؿ بمػػس أك قكقػػؿ بمػػس"، تقريػػر منشػػكر،  Google plus( الفػػارس نػػت، " نبػػذة تعريفيػػة عػػف ٔ 
 :ـ، الػػػػػرابط اإللكتركنػػػػػيٕٗٔٓ/ٚ/ٔـ، تػػػػػاريي الكصػػػػػكؿ:ٖٕٔٓ/٘/ٕ٘، تػػػػػاريي النشػػػػػر: موقـــــل الفـــــارس نـــــت

http://goo.gl/43FVdW 
مميػػػػػػػػػػػػػكف"، تقريػػػػػػػػػػػػػر منشػػػػػػػػػػػػػكر،  ٘.ٕيصػػػػػػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػػػػػػى  +Google( جهػػػػػػػػػػػػػاد الشػػػػػػػػػػػػػبيني، "عػػػػػػػػػػػػػدد صػػػػػػػػػػػػػفحات ٕ 

ــــــــــــــــارك ــــــــــــــــل أخب ـ، الػػػػػػػػػػػػػػػػرابط ٕٗٔٓ/ٚ/ٔـ، تػػػػػػػػػػػػػػػػاريي الكصػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ:ٖٕٔٓ/ٕٔ/ٙ، تػػػػػػػػػػػػػػػػاريي النشػػػػػػػػػػػػػػػػر: موق
 http://goo.gl/iIPfxWاإللكتركنية: 

 ٘ٚ،  ص مرجل سابق( يحيى المدهكف، ٖ 
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 :MySpace ماي سبيسشبكة  -4
هك مكقغ يقدـ خدمات الشبكات االجتماعية عمى الكب كشبكة تفاعمية بيف األصدقاء  

المسجميف في الخدمة، باإلضافة إلى خدمات أخرل كالمدكنات كنشر الصكر كالمكسيقى كمقاطغ 
البريدية كممفات المكاصفات الشخصية لؤلعضاء المسجميف، كيقغ مقر الفيديك كالمجمكعات 

الشركة في سانتا مكنيكا في كاليفكرنيا بالكاليات المتحدة األمريكية، بينما يقغ مقر الشركة األـ 
 .(ٔ "نيكز ككربكريشف" في مدينة نيكيكرؾ

جاذبة إليها عددان كبيران مف  ـ،ٖٕٓٓكقد انطمقت هذع الشبكة االجتماعية في أغسطس 
  كهك أحد الشبكات االجتماعية المشهكرة في تمؾ الفترة(، بعد أف Friendsterمستخدمي مكقغ 

يعتـز أخذ ثمف مف المستخدميف لقاء التمتغ  Friendsterأشيعت إشاعة في تمؾ الفترة أف مكقغ 
حث بعضهـ البعض لمتحكؿ بالعمؿ عمى  Friendsterبخدماته المختمفة، فقاـ مستخدمي مكقغ 

نفسه مف خبلؿ  MySpace، كقد ميز مكقغ Tribeك  MySpaceإلى شبكات بديمة مثؿ 
إضافة مميزات تحت الطمب، فسمق لمستخدميه بإضافة السمات الشخصية بهـ عمى صفحاتهـ 

حيث لـ يكف  MySpaceالخاصة، كقد كاف الفتياف حديثي السف مف أكثر مشتركي مكقغ 
كالذم كاف يحظر عمى عكس مكقغ  Friendsterمسبقان باالنضماـ إلى مكقغ مسمكحان لهـ 
MySpace انضماـ األحداث إليه ٕ). 

كمام سبيس هك شبكة اجتماعية تسمق لممستخدميف بإنشاء شبكات لؤلصدقاء كاالحتفاظ  
بمدكنة شخصية، كاالنضماـ إلى مجمكعات، كتقاسـ الصكر كأشرطة الفيديك، كفي مقدكر 

ماسي سبيس تكييؼ صفحاتهـ كفؽ خياراتهـ الخاصة باستعماؿ نظاـ ل ة تأشير  مستخدمي
 .(ٖ النص الفائؽ، مما يمثؿ خدمة متميزة ال تقدمها مكاقغ الشبكات االجتماعية األخرل

يستطيغ الناس مف جميغ أنحاء العالـ صنغ ممفات إلكتركنية عف  كعمى شبكة مام سبيس
حياتهـ، كااللتحاؽ بمجتمغ خاص كتحديد مكاعيد لبللتقاء، كالتشابؾ المهني، كالتركيج لؤلعماؿ، 
كمشاركة االهتمامات، كالعثكر عمى أصدقاء الدراسة القدامى كاألصحاب، كما يمد مستخدميه 

                                                           

 ٔ) Socialnetwork1212م سبيس ، " ما MySpace ،موقل"، تقرير منشكرSocialnetwork1212   ،
 http://goo.gl/oH1llpـ، الرابط اإللكتركني: ٕٗٔٓ/ٚ/ٕـ، تاريي الكصكؿ:ٖٕٔٓ/ٙ/ٚٔتاريي النشر:

)2   Boyd, danah m.& Ellison, Nicole B.” Social Network Sites: Definition, History, 
and Scholarship”, Journal of Computer-Mediated, 2007  Communication, available 
at: http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html                       

 ٕٗٓ - ٖٕٓ، ص ص مرجل سابقاإلعبلـ البديؿ،  -( حسنيف شفيؽ، اإلعبلـ الجديد(ٖ
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ثقافي، كيتحاكر مبلييف الشباب مغ اإلعبلـ مف خبلله، بمساحة لمخصكصية كاالندماج ال
 .(ٔ كيعبركف عف قيمهـ الشخصية كالثقافية مف خبللها

 Specificكؿ مف الشركة اإلعبلمية األمريكية"  MySpaceكقد استحكذ عمى شبكة  
Media LLCكلبلشتراؾ بهذا المكقغ البد أف يتجاكز " كنجـ البكب الشهير "جاستيف تيمبرليؾ ،"
عامان، بعدها يمكف لهذا المستخدـ القياـ بدعكة األصدقاء لممشاركة كالبحث  ٗٔعمر المستخدـ

عف األصدقاء المشتركيف بالفعؿ، ليتسنى لهـ تبادؿ الصكر كنشر المكسيقى كمقاطغ الفيديك، 
مميكف  ٕٕٙد عمى يزي إلى ما ٕٕٔٓحتى   MySpaceكقد كصؿ عدد مستخدمي 

 .(ٕ مستخدـ
" أجؿ ارجاع هذع الشبكة إلى Specific Media LLCكمنذ هذا االستحكاذ عممت شركة " 

قامت به هذع الشركة هك ت يير تصميـ المكقغ بشكؿ جذرم لجعمه  مكانتها الطبيعية، كأكؿ ما
 .(ٖ مف ذم قبؿ احترافيةأكثر سهكلة في االستخداـ، كأكثر أناقة مف السابؽ، كأكثر 

 
 :Flickerشبكة فميكر  -4

( في كندا بإطبلؽ فميكر ألكؿ مرة في Ludicorpقامت شركة لكدم ككرب   
اشترت شركة ياهك شركة لكدم ككرب كفميكر، كأصبق  ـٕ٘ٓٓكفي مارس  ـ،ٕٗٓٓفبراير 
 .(ٗ "Flickr Loves youشعارع "
عمى اإلنترنت، كيستخدـ بشكؿ كهك مكقغ اجتماعي خاص بتبادؿ الصكر كمقاطغ الفيديك  

كبير في تبادؿ الصكر الشخصية بيف األصدقاء، ككذا مف طرؼ الخبراء أك الهكاة الذيف يرغبكف 
في نقؿ الصكر التي التقطكها إلى العالـ، كيسمق هذا المكقغ لمستخدميه بتنظيـ صكرهـ 

 .كمجمكعات شخصية أك مجمكعات عامة تشترؾ في صفات معينة أك كميهما معان 
كيكفر فميكر خدمة حفظ الصكر بشكؿ عاـ لمزائريف حيث يستطيغ أم متصفق لممكقغ  

مشاهدتها أك يستطيغ محمؿ الصكر جعمها خاصة فبل تتكفر إال لصاحب الحساب أك مف يسمق 
                                                           

 ٕٛٔص  ،مرجل سابق( عباس صادؽ، اإلعبلـ الجديد، (ٔ
ـــــــــل أكشـــــــــنياشػػػػػػػػػبكات لمتكاصػػػػػػػػػؿ االجتمػػػػػػػػػاعي"، تقريػػػػػػػػػر منشػػػػػػػػػكر،  ٓٔ( أكشػػػػػػػػػنها، "أقػػػػػػػػػكل ٕ  ، تػػػػػػػػػاريي موق

  http://goo.gl/DvWB2mـ، الرابط اإللكتركني: ٕٗٔٓ/ٚ/ٕـ، تاريي الكصكؿ: ٕٕٔٓ/ٗ/ٛالنشر:
، تػػػػػػػػاريي موقــــــــل تــــــــك عربــــــــييريػػػػػػػػد أف ي ػػػػػػػػزك العػػػػػػػػالـ "، تقريػػػػػػػػر منشػػػػػػػػكر،  MySpaceتػػػػػػػػؾ عربػػػػػػػػي، " (ٖ)

 http://goo.gl/8jUZetـ، الرابط اإللكتركني: ٕٗٔٓ/ٚ/ٕـ، تاريي الكصكؿ: ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٕٔالنشر:
ـ، الػػػػػػرابط اإللكتركنػػػػػػي:        ٕٗٔٓ/ٚ/ٗـ، تػػػػػػاريي الكصػػػػػػكؿ:ٕٕٔٓ/ٔ/ٜٕ، تػػػػػػاريي النشػػػػػػر: موقــــــل ويكبيــــــديا( ٗ 

http://goo.gl/RIUqy5 
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د مف يستطيغ مشاهدة جالمستخدـ عند تحميؿ الصكر أف ي حيث يستطيغ  لهـ بمشاهدتها
ـ مشاركة الصكر الخاصة في المجمكعات العامة لك أراد الصكر، أيضان يستطيغ المستخد

 .(ٔ ذلؾ
، كيستطيغ مالؾ الحساب أف يضيؼ صكران مف RSSكما يحتكم مكقغ فميكر عمى خدمة  

خبلؿ البريد اإللكتركني، أك مف خبلؿ المكقغ بشكؿ مباشر، أك مف خبلؿ الهاتؼ النقاؿ ذك 
 .(ٕ الكاميرا الرقمية

الجديد في مدكنتها الرسمية بالكممات التالية" اليكـ نعمف تحديثان  ككصفت "فميكر" التحديث 
جديدان يضاؼ إلى كظائؼ مكقعنا لمساعدتؾ عمى جعؿ فميكر مركزان لصكرؾ عمى اإلنترنت، 
ربما لديؾ عدة أماكف يزكرها عمى شبكة اإلنترنت حيث يمكف التعبير عف نفسؾ، كربما كنت 

صدقاء في كميتؾ، كمكقغ "تكيتر" بالنسبة لؤلشخاص الذيف تستخدـ "الفيس بكؾ" لمتكاصؿ مغ األ
يشارككنؾ اهتماماتؾ، أك مدكنة خاصة بؾ تنقؿ أفكارؾ إلى العالـ، شعارنا اوف في "فميكر" هك 

 .(ٖ ارفغ صكرؾ إلينا مرة كاحدة فقط، كأعد نشرها عبر كؿ الكسائط السابقة بض طة زر كاحدة"
مستخدـ، كعدد الصكر التي يتـ رفعها  فمميك  ٔ٘إلى   (Flicker)كقد كصؿ عدد مستخدمي 

مميكف صكرة، كعدد الصكر المحفكظة في فميكر ستة مميارات صكرة حتى  ٘.ٗإلى فميكر يكميان 
 .  (ٗ ـٕٔٔٓشهر أغسطس 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ٕٙٔص مرجل سابق، ( عباس صادؽ،ٔ 
 ٜٚ، صمرجل سابق( يحيى المدهكف، ٕ 
 ٖٙ، صمرجل سابق( مريـ نكمار، ٖ 
% مػػف البريػػد اإللكتركنػػي رسػػائؿ ٔٚمميػػار مسػػتخدـ لئلنترنػػت فػػي العػػالـ ك ٔ.ٕ( محمػػد الػػبهبلؿ، "أكثػػر مػػف ٗ 

ـ، ٕٗٔٓ/ٚ/ٗـ، تػاريي الكصػكؿ:ٕٕٔٓ/ٔ/ٜٕ، تػاريي النشػر: موقل صـحيفة الريـاضمزعجة"، تقرير منشػكر، 
 http://www.alriyadh.com/705255الرابط اإللكتركني: 
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 المبحث الثاني
 م6114العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام 

 تمييد:
الصػػراعات الدكليػػة الممتػػدة، ككنػػه نػػاجـ عػػف يعػػد الصػػراع العربػػي اإلسػػرائيمي مػػف أكثػػر 

أطػػكؿ احػػتبلؿ فػػي العصػػر الحػػديث، فمقػػد بػػدأت أكلػػى إرهاصػػات هػػذا الصػػراع فػػي أكاخػػر القػػرف 
ـ، الػػذم دعػا إلقامػػة كطػػف ٜٚٔٔالتاسػغ عشػػر، كتعػززت عقػػب صػػدكر كعػد بمفػػكر المشػؤكـ عػػاـ 

القػػكل االسػػػتعمارية، لميهػػكد عمػػى أرض فمسػػطيف، كمػػا تبعػػػه مػػف هجػػرات ليهػػكد العػػػالـ بػػدعـ مػػف 
 ـ.ٖٜٙٔاألمر الذم كاجه مقاكمه فمسطينية بم ت ذركتها في ثكرة عاـ 

كظمت تمؾ األكضاع حتى صدكر القرار األممي بتقسيـ فمسطيف بيف العرب كاليهكد عاـ 
ـ، كهػػك مػػا رفضػػه العػػرب، فػػي كقػػت أعمػػف فيػػه زعمػػاء الصػػهاينة قيػػاـ دكلػػتهـ التػػي أسػػمكها ٜٚٗٔ

ـ، كتػـ تشػريد مئػات ٜٛٗٔكد عمػى أرض فمسػطيف فػي منتصػؼ مػايك مػف عػاـ إسرائيؿ دكلػة لميهػ
اوالؼ مف المكاطنيف الفمسطينييف إلى مخيمات الشتات، كدارت منذ ذاؾ الحيف معارؾ عدة بػيف 
الكياف المحتؿ مف جهة، كالجيكش العربية كالفدائييف الفمسطينييف مف جهػة أخػرل، فكانػت الحػرب 

ـ، ٜٚٙٔـ، ثػػػـ الحػػػرب الثالثػػػة عػػػاـ ٜٙ٘ٔحػػػرب الثانيػػػة فػػػي عػػػاـ ـ، كالٜٗٛٔاألكلػػػى فػػػي عػػػاـ 
، ثـ جاءت انتفاضة الحجػارة ٕٜٛٔـ، ثـ كانت الحرب الخامسة عاـ ٖٜٚٔكالحرب الرابعة عاـ 

ـ بػػػيف منظمػػػة التحريػػػر ٖٜٜٔـ، كاسػػػتمرت لثمػػػاف سػػػنكات، تبعهػػػا اتفػػػاؽ أكسػػػمك عػػػاـ ٜٚٛٔعػػػاـ 
سرائيؿ، الذم قامت بمكجبه السم طة الكطنية الفمسطينية عمى األراضي التي انسػحب الفمسطينية كا 

ـ، كاسػػػػتمرت ٕٓٓٓمنهػػػا االحػػػتبلؿ اإلسػػػرائيمي، ثػػػػـ جػػػاءت انتفاضػػػة األقصػػػى فػػػػي أكاخػػػر عػػػاـ 
 المكاجهات كاالجتياحات كعمميات االغتياؿ السياسي عمى مدل سنكات االنتفاضة.

عمػى قطػاع غػزة  ـ شػف االحػتبلؿ اإلسػرائيمي عػدكانان حربيػان شرسػان ٕٛٓٓكفي أكاخر عاـ 
ـ شف االحتبلؿ اإلسرائيمي عدكانان ٕٕٔٓأطمقت عميه اسـ الرصاص المصبكب، كفي أكاخر عاـ 

ـ، كهػػك ٕٗٔٓأخػػر أطمػػؽ عميػػه اسػػـ عمػػكد السػػحاب، ثػػـ جػػاء العػػدكاف اإلسػػرائيمي عمػػى غػػزة عػػاـ 
اف العدكاف الذم نخص به حديثنا في هػذا المبحػث، حيػث يتنػاكؿ هػذا المبحػث الحػديث عػف العػدك 

 ـ، بكؿ ما فيه مف أحداث كمكاقؼ كنتائج.ٕٗٔٓاإلسرائيمي عمى غزة عاـ 
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 م:6114واًل: أحداث العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام أ
ـ بعػد إعػبلف االحػتبلؿ اإلسػرائيمي اختطػاؼ ٕٗٔٓجاء العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عػاـ 
كمػا تبعهػا مػف حمػبلت عسػكرية ـ، ٕٗٔٓيكنيػك ٕٔثبلثة جنػكد إسػرائيمييف فػي مدينػة الخميػؿ فػي 

كأمنية كاسعة، بدعاكل البحث كالتفتيش عف الجنكد المفقكديف، كاف بدايتها بػإغبلؽ مػداخؿ مدينػة 
الخميؿ بالمكعبات االسمنتية، ككضػغ الحػكاجز العسػكرية عمػى الطػرؽ المؤديػة إلػى مدينػة الخميػؿ، 

، (ٔ سػػػت بمػػػدات فمسػػػطينيةكتشػػػديد عممياتػػػه فػػػي منػػػاطؽ الضػػػفة ال ربيػػػة  حيػػػث قامػػػت بمداهمػػػة 
معػتقبلن  ٔ٘كاعتقاؿ  العشرات مف الفمسطينييف بينهـ نكاب في المجمس التشريعي  كما تـ اعتقاؿ 

ـ  إضػافة إلػى اعتقػاؿ ٕٔٔٓممف تـ اإلفراج عنهـ فػي صػفقة تبػادؿ األسػرل  كفػاء األحرار(عػاـ 
 .(ٕ فمسطينيان  ٕٖٓأكثر مف 

بشػػكؿ رسػػمي األسػػيريف المحػػرريف فػػي صػػفقة "كفػػاء كقػػد اتهػػـ جهػػاز الشػػاباؾ اإلسػػرائيمي، 
األحرار" مركاف القكاسمي كعمار أبػك عيشػة المػذاف ينتميػاف لحركػة حمػاس بػالكقكؼ خمػؼ عمميػة 

رئػػيس المكتػػب السياسػػي لحركػػة المقاكمػػػة فػػي حػػيف أعمػػف ، (ٖ خطػػؼ الجنػػكد الثبلثػػة فػػي الخميػػؿ
مسػػتكطنيف اإلسػػرائيمييف نػػه ال يمتمػػؾ معمكمػػات مؤكػػدة بشػػأف الأ خالػػد مشػػعؿ (حمػػاس اإلسػػبلمية 

 حػػتبلؿالاالثبلثػػة المختطفػػيف فػػي الضػػفة ال ربيػػة، لكنػػه أكػػد أنػػه يبػػارؾ كػػؿ عمميػػة مقاكمػػة ضػػد 
 .(ٗ أم فصيؿ مسؤكليته عف اختطافهـ مؤكدان عدـ إعبلفاإلسرائيمي، 
ـ أكػػػدت الركايػػػة  اإلسػػػرائيمية( العثػػػكر عمػػػى جثػػػث الجنػػػكد الثبلثػػػة، ٕٗٔٓيكنيػػػك  ٖٓكفػػػي 
عمى الجثث شرع االحتبلؿ اإلسرائيمي بشف أكثر مف ثبلثيف غارة عمى قطػاع غػزة، كعقب العثكر 

                                                           

، موقـل ( المكقؼ، " العدك يستعرض في الضفة كيفتش تحت األرض كفكؽ األرض دكف نتيجة"، خبر منشكر(ٔ
ـ، الػػػػػػػػػػػػرابط اإللكتركنػػػػػػػػػػػػي: ٕٗٔٓ/ٔٔ/ٕٔـ، تػػػػػػػػػػػػاريي الكصػػػػػػػػػػػػكؿ:ٕٗٔٓ/ٙ/ٚٔ، تػػػػػػػػػػػػاريي النشػػػػػػػػػػػػر:الموقــــــــــــف

http://almawqef.com/spip.php?article10000 
، تػػػػػاريي موقـــــل ويكيبيــــدياـ"، ٕٗٔٓ"قتػػػػػؿ المسػػػػتكطنيف اإلسػػػػرائيمييف الثبلثػػػػة  ( كيكيبيػػػػديا المكسػػػػكعة الحػػػػرة،(ٕ

 http://goo.gl/j0Ugyoـ، الرابط اإللكتركني: ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕٔـ، تاريي الكصكؿ:ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٕٓالنشر:
( المركػػػػز الفمسػػػػطيني لئلعػػػػبلـ، "الشػػػػاباؾ يػػػػتهـ رسػػػػميان األسػػػػيريف المحػػػػرريف أبػػػػك عيشػػػػة كالقكاسػػػػمي بخطػػػػؼ (ٖ

ـ، تػػػػػاريي ٕٗٔٓ/ٙ/ٕٚ، تػػػػػاريي النشػػػػػر:، موقـــــل المركـــــز الفمســـــطيني ل عـــــالمخبػػػػػر منشػػػػػكر المسػػػػػتكطنيف"،
 ـ، الرابط اإللكتركني:ٕٗٔٓ/ٔٔ/ٕٕالكصكؿ:

 www.palinfo.com/site/pic/category.aspx?ct=2&sk=410 
، ( الجزيػػرة نػػػت، "مشػػػعؿ: ال معمكمػػػات بشػػػأف المسػػػتكطنيف المختطفػػػيف كالمقاكمػػػة حػػػؽ مشػػػركع"، خبػػػر منشػػػكر(ٗ

ـ، الػػػػػرابط اإللكتركنػػػػػي: ٕٗٔٓ/ٔٔ/ٕٕـ، تػػػػػاريي الكصػػػػكؿ:ٕٗٔٓ/ٙ/ٖٕ، تػػػػػاريي النشػػػػر:موقــــل الجزيـــــرة نـــــت
http://goo.gl/Mq7xYY 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/69B04F97-E44F-47A1-9BAB-FE684FA0F435.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/ABDF2A52-F67B-46AC-9F4B-615B23A6B077.htm
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كقصػػفت عشػػرات المكاقػػغ األرضػػية، مكقعػػة العديػػد مػػف اإلصػػابات الخطػػرة فػػي صػػفكؼ السػػكاف، 
كمف ثـ رد سامي أبك زهرم الناطؽ باسـ حركة حماس عمػى تهديػدات رئػيس الحككمػة اإلسػرائيمية 

 .(ٔ ف االحتبلؿ يتحمؿ المسؤكلية عف التصعيدبنياميف نتنياهك بالقكؿ أ
كمػػػػػا انطمقػػػػػت مسػػػػػيرات لممسػػػػػتكطنيف  اإلسػػػػػرائيمييف( تطالػػػػػب بػػػػػالرد كاالنتقػػػػػاـ، كاسػػػػػت مت 

لتنفيذ سمسمة مف االعتداءات بحػؽ المػكاطنيف  فالجماعات اليهكدية حادثة مقتؿ الجنكد اإلسرائيميي
عامػػػان( ٙٔالفمسػػػطينييف، كػػػاف أبرزهػػػا اختطػػػاؼ الطفػػػؿ محمػػػد أبػػػك خضػػػير الػػػذم يبمػػػغ مػػػف العمػػػر 

، إضػافة إلػى (ٕ كتعذيبه كالتنكيؿ به كقتمه مف قبؿ المستكطنيف في منطقة شعفاط بالقدس المحتمػة
ة ال ربيػػػة بشػػػاحنة، خػػػبلؿ تكقفهمػػػا إقػػػداـ المسػػػتكطنيف عمػػػى دهػػػس عػػػامميف مػػػف طػػػكلكـر بالضػػػف
 .(ٖ لتصميق سيارتهما قرب حيفا، ما أدل إلى مقتمهما عمى الفكر
ـ، بػدأت تتكسػغ حالػة ال ضػب ٕٕٔٓكمغ تزايػد االنتهاكػات اإلسػرائيمية كنقػض هدنػة عػاـ 

في الشارع الفمسطيني بشكؿ كبير حتى شممت قطاع غزة كالضفة ال ربية كمدينػة القػدس كأراضػي 
 .(ٗ فمـ يطؿ األمر أكثر مف أسبكع حتى بدأ العدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة ،ٛٗالػػ

كبػػدأ االحػػتبلؿ اإلسػػرائيمي حربػػه العدكانيػػة األخيػػرة عمػػى قطػػاع غػػزة فػػي السػػاعات األكلػػى 
ـ، كاسػػتمرت لكاحػػد كخمسػػيف يكمػػان، خمػػؼ كراءع ٕٗٔٓليػػـك االثنػػيف الثػػامف مػػف يكليػػك مػػف العػػاـ 

الؼ الجرحػى، باإلضػافة لمػدمار الهائػؿ فػي المنػازؿ كالمؤسسػات، كتشػريد أكثر مف ألفي شػهيد، كآ
 مئات األسر الفمسطينية.

 
                                                           

( أشرؼ الهكر، "إسرائيؿ تنفذ ثبلثيف غارة جكية عمى قطاع غزة ضد مكاقغ المقاكمة كحماس تتكعد االحتبلؿ" (ٔ
ـ، تػػػاريي الكصػػػكؿ: ٕٗٔٓ/ٚ/ٕ، تػػػاريي النشػػػر: تموقـــل مركـــز الزيتونـــة لمدراســـات واالستشـــاراخبػػػر منشػػػكر، 

 http://www.alzaytouna.net/permalink/70989.html، الرابط اإللكتركني: ـٕٗٔٓ/ٔٔ/ٕٕ
، تػاريي موقـل الرسـالة نـت" قتؿ كحرؽ: سياسة جديدة لممستكطنيف بالقدس"، تقرير إخبػارم،  ( محمد العرابيد،(ٕ

 ـ، الرابط اإللكتركني: ٕٗٔٓ/ٚ/ٕٔـ، تاريي الكصكؿ: ٕٗٔٓ/ٚ/ٖالنشر: 
http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=96997 

، تػاريي موقل العرب اآلن( العرب اوف، "استشهاد عامميف اثر دهس مستكطف لهما قرب حيفا"، خبر منشكر، (ٖ
 ـ، الرابط اإللكتركني:ٕٗٔٓ/ٔٔ/ٕٕـ، تاريي الكصكؿ: ٕٗٔٓ/ٚ/ٙالنشر: 

http://goo.gl/WRvAvrhttp://iaanews.com/ 
، تػػػاريي النشػػػر: موقـــل نـــون بوســـت( بشػػػير كفػػػاح، "حػػػرب غػػػزة كانعكاسػػػاتها عمػػػى المنطقػػػة"، تقريػػػر إخبػػػارم، (ٗ
  ـ، الرابط اإللكتركني:ٕٗٔٓ/ٔٔ/ٕٕـ، تاريي الكصكؿ: ٕٗٔٓ/ٚ/ٕٕ

http://www.noonpost.net/content/3265 
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 ثانيًا: اسم العممية وأبعاده:
"يتميز الصراع العربي اإلسرائيمي عف غيرع مف الصػراعات بأنػه يشػمؿ مختمػؼ الجكانػب 

فضػػبلن عػػف االسػػتخداـ المكثػػؼ االسػػتراتيجية كالسياسػػية كالعسػػكرية كاالقتصػػادية كالثقافيػػة كغيرهػػا، 
مػف قبػؿ العقيػدة الصػهيكنية لؤلسػاطير كالمػزاعـ الدينيػة المؤسسػة عمػى التفسػير المخػرؼ كاخػػتبلؽ 
كقائغ دينية مػف التػكراة كالتممػكد كغيرهػا مػف التفسػيرات الدينيػة المحرفػة التػي مزجهػا قػادة المشػركع 

 .(ٔ ركع كمقكالتها الرئيسيةالصهيكني مغ العقيدة األيديكلكجية العممانية لهذا المش
كالمتأمؿ في األسماء التي يطمقها االحتبلؿ اإلسػرائيمي عمػى عممياتػه أك حركبػه  يبلحػظ 
أف مسمى العممية يعكس نكعيتها كالهػدؼ مػف كرائهػا، فقػد أطمػؽ االحػتبلؿ اإلسػرائيمي عمػى حربػه 

ـ، اسػػـ عمميػػة "الجػػرؼ الصػػامد" كهػػك مسػػمى تػػكراتي ٕٗٔٓالعدكانيػػة عمػػى قطػػاع غػػزة فػػي عػػاـ 
ة تكراتية تعد بركة، تسمى "بركة بمعاـ" كقد كردت في قصة "بمعػاـ بػف بػاعكرا" فػي مأخكذ مف عبار 

سػفر العػػدد "لػػيكف مسػػكنؾ متينػػان، كعشػػؾ مكضػػكعان فػػي صػػخرة"، كهػػي الػػدعكة التػػي دعػػا بهػػا بمعػػاـ 
أف يجبػػػػركع لمػػػػدعكة عمػػػػيهـ، ألنػػػػه كػػػػاف مجػػػػاب الػػػػدعاء،  ؿلمقينػػػػي عنػػػػدما أراد أعػػػػداء بنػػػػي إسػػػػرائي

 صخرة( همػا مػادة اشػتقاؽ االسػـ الػذم أطمػؽ عمػى العػدكاف اإلسػرائيمي عمػى غػزة فكممتي متينان( ك
 .(ٕ ـٕٗٔٓعاـ 

كيبدك أف االحتبلؿ اإلسرائيمي أراد مف خػبلؿ إضػفاء تمػؾ الصػب ة الدينيػة لعدكانػه  خمػؽ 
نػػكع مػػف الدعايػػة المكجهػػة ذات الهػػدؼ السياسػػي كالعسػػكرم، فهػػك بػػذلؾ أراد أف يكػػكف  المجتمػػغ 

، كأف جرفهػػػػػا الصػػػػػامد فػػػػػي (ٖ صػػػػػامدان كالصػػػػػخرة أمػػػػػاـ أم اعتػػػػػداء مػػػػػف الفمسػػػػػطينييف اإلسػػػػػرائيمي
ـ هك لحجب اليهكد عف صكاريي قطػاع غػزة، كهػي بػذلؾ تصػنغ ذاؾ الجػرؼ بالقػذائؼ ٕٗٔٓعاـ

 .(ٗ التي تطمؽ مف طائراتها تجاع المقاكمة كمكاقعهـ

                                                           

ـــت( أحمػػػد ثابػػػت، "جكانػػػب الصػػػراع العربػػػي اإلسػػػرائيمي كمجاالتػػػه"، مقػػػاؿ منشػػػكر، (ٔ ـــرة ن ـــل الجزي ، تػػػاريي موق
 http://goo.gl/uAQkaBـ، الرابط اإللكتركني: ٕٗٔٓ/ٔٔ/ٕٕـ، تاريي الكصكؿ: ٕٗٔٓ/ٓٔ/ٖالنشر:

، موقــل دوت مصــر"الجػػرؼ الصػػامد بركػػة تكراتيػػة فػػي عقػػؿ نتنيػػاهك"، مقػػاؿ منشػػكر،  ( عبػػد العزيػػز صػػبحي،(ٕ
 ـ، الػػػػػػػػػػػػرابط اإللكتركنػػػػػػػػػػػػي:ٕٗٔٓ/ٔٔ/ٕٕـ، تػػػػػػػػػػػػاريي الكصػػػػػػػػػػػػكؿ: ٕٗٔٓ/ٛ/ٖتػػػػػػػػػػػػاريي النشػػػػػػػػػػػػر:

http://old.dotmsr.com/ar/1002/1/44540/ 
، موقل البديل( شريهاف أشرؼ، " االحتبلؿ يجمؿ أسفار "التكراة" في عممياته ضد قطاع غزة"، تقرير إخبارم، (ٖ

ـ، الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابط اإللكتركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي: ٕٗٔٓ/ٔٔ/ٕٚصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ: ـ، تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريي الك ٕٗٔٓ/ٚ/ٕٔتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريي النشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر:
http://goo.gl/9K1ZZY 
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ؼ المػػػػأككؿ"، ذات العصػػػػ" أمػػػػا المقاكمػػػػة الفمسػػػػطينية فقػػػػد ردت عمػػػػى تمػػػػؾ التسػػػػمية بعبػػػػارة
الػػدالالت الدينيػػة الكاضػػحة لػػدل المقاكمػػة الفمسػػطينية، فهػػك اسػػـ مسػػتكحى مػػف العقيػػدة اإلسػػبلمية، 
كما أنه اسـ مكمؿ لبلسـ السابؽ لممعركة األخيرة "حجارة السجيؿ"، كهػذا االسػـ فيػه اشػارة لمعقػاب 

" بعػد اعتػداءع عمػى بيػت  اهلل الحػراـ كمػا كرد فػي سػكرة الرباني الذم ارسمه اهلل عمػى "أبرهػة األشػـر
طيػػػكر األبابيػػػؿ كأطمقتهػػػا عمػػػى جنػػػكد أبرهػػػة بػػػه اهلل بحجػػػارة مػػػف سػػػجيؿ حممتهػػػا الفيػػػؿ، حيػػػث عاق

، كجعمػػػتهـ كالعصػػػؼ المػػػأككؿ أم جعمػػػتهـ محطمػػػيف كػػػأكراؽ الػػػزرع اليابسػػػة التػػػي أكمتهػػػا  األشػػػـر
" شر هزيمة، كحفظ اهلل بيته   َكَأْرَسػؿَ ، قاؿ تعػالى" (ٔ الحراـالبهائـ ثـ رمت بها، فهـز "أبرهة األشـر

ـْ َطْيرنا َأَباِبيؿَ  يؿٍ *َعَمْيِه ـْ ِبِحَجاَرٍة ِمْف ِسجِّ ـْ َكَعْصٍؼ َمْأُككؿٍ *َتْرِميِه  .(ٕ "َفَجَعَمُه
أطمقػػت فصػػائؿ فمسػػطينية أخػػرل مسػػميات مختمفػػة عمػػى هػػذا العػػدكاف مػػف بينهػػا حركػػة  فيمػػا

الجهاد اإلسبلمي التي أطمقت عميهػا اسػـ البنيػاف المرصػكص، مسػتكحيةن المعنػى مػف آيػات القػرآف 
 .(ٖ الكريـ كمفردات العقيدة اإلسبلمية

لعسكرية اسػـ لهيػب أما لجاف المقاكمة ألكية الناصر صبلح الديف فأطمقت عمى عممياتها ا
الثػػأر، كجػػاء ردهػػا عمػػى العػػدكاف اإلسػػرائيمي بحػػؽ شػػعبنا فػػي قطػػاع غػػزة كالقػػدس كالضػػفة ال ربيػػة 

 .(ٗ كثأران لمشهيد محمد أبك خضير ككؿ شهداء العدكاف اإلسرائيمي المتكاصؿ ضد شعبنا

 م:6114ثالثًا: أسباب العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام 
ف م تصػػب لػػؤلرض العربيػػة ال يحتػػاج ألسػػباب كمبػػررات لشػػف االحػػتبلؿ اإلسػػرائيمي ككيػػا

حركبػػه كاعتداءاتػػه عمػػى الشػػعب الفمسػػطيني الكاقػػغ تحػػت االحػػتبلؿ، خاصػػة أف العػػدكاف الػػذم بػػدأ 
منػػػذ كعػػػد بمفػػػكر المشػػػؤكـ  مسػػػتمر حتػػػى يكمنػػػا هػػػذا بمختمػػػؼ األشػػػكاؿ مػػػف قتػػػؿ كتشػػػريد كنهػػػب 

كالتهكيد كالقمغ كاالعتقاؿ كتدنيس المقدسات، لؤلراضي كالممتمكات كعمميات التهجير كاالستيطاف 
إال أنه في حالة الحركب كاالعتداءات الكبرل المصحكبة بالمجازر كالدمار المكثؼ فإف االحتبلؿ 

                                                           

   شـبكة اإلسـراء ( عبد السبلـ عػكاد،" داللػة األسػماء فػي الحػرب الػدائرة بػيف حمػاس كاالحػتبلؿ"، مقػاؿ منشػكر، (ٔ
تركنػػػػػػػػػػػي: ـ، الػػػػػػػػػػػرابط اإللكٕٗٔٓ/ٕٔ/ٓٔـ، تػػػػػػػػػػػاريي الكصػػػػػػػػػػػكؿ:ٕٗٔٓ/ٚ/ٔٔ، تػػػػػػػػػػػاريي النشػػػػػػػػػػػر: والمعـــــــــــراج

http://goo.gl/Yn8Z2P 
 ٘، اوية سورة الفيلالقرآف الكريـ،  (ٕ)
، موقــل فمســطين اآلنمنشػػكر،  خبػػر"، سػػرايا القػػدس تطمػػؽ عمميػػة البنيػػاف المرصػػكص،" مكقػػغ فمسػػطيف اوف ((ٖ

 http://goo.gl/U9XcXXـ، الرابط اإللكتركني: ٕٗٔٓ/ٕٔ/٘ٔـ، تاريي الكصكؿ:ٕٗٔٓ/ٚ/ٛتاريي النشر: 
، تػاريي موقـل ميـدل ايسـت اواليـن"، مقاؿ منشػكر، عممية الجرؼ الصامد الجكهر هك العدكاف" ،سعيد الشيي((ٗ

http://goo.gl/rhOVM1ـ، الرابط اإللكتركني: ٕٗٔٓ/ٕٔ/٘ٔـ، تاريي الكصكؿ:ٕٗٔٓ/ٚ/ٔٔالنشر: 
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اإلسػػرائيمي كػػاف عمػػى الػػدكاـ يبحػػث كيختمػػؽ الػػذرائغ لمعػػدكاف، خاصػػة مػػغ إدراكػػه أف العػػرب غيػػر 
كيػػرل المراقبػػكف أف عػػدكاف  ،(ٔ ر فػػي هػػذا المحػػيطجػػاهزيف لمكاجهتػػه، كأنػػه مػػا زاؿ األقػػكل كاألقػػد

 االحتبلؿ اإلسػػرائيميـ هػك  حػػرب عقػػاب(، كػػاف الهػػدؼ مػف كرائهػػا تحقيػػؽ الرد المكجػػغ(، فػػٕٗٔٓ
يمجػػػأ إلػػػى هػػػذا النػػػكع مػػػف الحػػػركب عنػػػدما يتعػػػرض لهجمػػػات اسػػػتنزاؼ مسػػػتمرة ال يمكػػػف إيقافهػػػا 

 .(ٕ بالحسـ، أك ال يككف الكقت مكاتيان لمقياـ بحسمها
كتػػػرل الباحثػػػة أف الحػػػركب العدكانيػػػة اإلسػػػرائيمية تقػػػدـ فػػػي جميػػػغ األحيػػػاف مػػػف المنظػػػكر 

ـ، حيػث تسػابؽ ٕٗٔٓـ، ٕٕٔٓـ كٕٛٓٓاإلسرائيمي الدفاعي، كهػك مػا حػدث تمامػان فػي عػدكاف 
كالمحممػػيف السياسػػييف كالعسػكرييف اإلسػػرائيمييف إلػػى تصػػريحات تؤكػػد أف  االحػػتبلؿ اإلسػػرائيميقػادة 

التػػػي كصػػػفكها  –ك إال  رد قػػػكم( عمػػػى  اسػػػتفزازات( كأعمػػػاؿ المقاكمػػػة الفمسػػػطينية العػػػدكاف مػػػا هػػػ
اتهاـ رئيس الكزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياهك، حركة حماس بالكقكؼ كراء خطؼ ب -بػ االرهابية(

يػرل فػي هػذع األحػداث ذرائػغ  االحتبلؿ اإلسػرائيميكلذلؾ فإف ثبلثة إسرائيمييف في الضفة ال ربية، 
 يسكقها لمرأم العاـ في الداخؿ كالخارج مف أجؿ شف عدكانه.

 
 م: 6114رابعًا: األىداف اإلسرائيمية لمعدوان عمى غزة عام 

هػػػدفان فضفاضػػػان لحربػػػه عمػػػى قطػػػاع غػػػزة يتمثػػػؿ ب " تقمػػػيص  االحػػػتبلؿ اإلسػػػرائيميكضػػػغ 
، إال أنػه مػف (ٖ ي اإلسػرائيمي، كمصػدرها غػزة"التهديدات كالمخػاطر التػي يتعػرض لهػا األمػف القػكم

خبلؿ ما صدر عف دكائر صنغ القرار كمحافؿ التقدير االستراتيجي في تؿ أبيب يمكف القكؿ: أف 
االحػػػتبلؿ تحقيقهػػػا، كالتػػػي كػػػاف أبرزهػػػا حاجػػػة  االحػػػتبلؿ اإلسػػػرائيميهنػػػاؾ أهػػػدافان محػػػددة حػػػاكؿ 

ت المقاكمػػػة كعمػػػى كجػػػه الخصػػػكص حركػػػة إلػػػى تػػػرميـ قػػػكة الػػػردع فػػػي مكاجهػػػة حركػػػا اإلسػػػرائيمي
حمػػاس  حيػػث رأت تػػؿ أبيػػب أف الػػردع اإلسػػرائيمي قػػد تاكػػؿ إلػػى حػػٍد كبيػػر، كأنػػه يتكجػػب ترميمػػه 

                                                           

، تػػاريي جزيــرة نــتموقــل ال( عػػدناف أبػػك عػػامر، "عمػػكد السػػحاب يتػػرنق أمػػاـ حجػػارة السػػجيؿ"، مقػػاؿ منشػػكر، (ٔ
 http://goo.gl/9qSfaK  ـ، الرابط اإللكتركني:   ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٕ٘ـ، تاريي الكصكؿ:ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٛٔالنشر:

قػراءة فػػي الحػرب األخيػػرة عمػى غػػزة: الػػدكافغ،  -( مركػز أطمػػس لمدراسػات اإلسػػرائيمية، "حتػى ال نخسػػر النصػػر(ٕ
ــــــــس لالنتػػػػػػػػائج، كآفػػػػػػػػاؽ المسػػػػػػػػتقبؿ"، مقػػػػػػػػاؿ منشػػػػػػػػكر،  ، تػػػػػػػػاريي مدراســــــــات اإلســــــــرائيميةموقــــــــل مركــــــــز أطم

 ـ، الرابط اإللكتركني: ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٕ٘ـ، تاريي الكصكؿ:ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٕٛالنشر:
http://atls.ps/ar/index.php?act=post&id=692 

موقــل مركــز الجزيــرة " تػػكازف الرعػػب: مػػاالت الحػػرب الثالثػػة عمػػى غػػزة"، تقريػػر إخبػػارم،  صػػالق النعػػامي،(ٖ) 
 ـ، الرابط اإللكتركني: ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٚـ، تاريي الكصكؿ:ٕٗٔٓ/ٚ/ٕٕ، تاريي النشر لمدراسات

http://goo.gl/MTO7On 
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   كقػاؿ كزيػر الداخميػة اإلسػرائيمي جػدعكف سػاعر أنػه" يجػب تكجيػه ضػربة شػديدة (ٔ كمراكمة قكته
إرسػاؿ رسػالة كاضػحة لمحركػات ، إضػافة إلػى محاكلتهػا (ٕ لحمػاس مػف أجػؿ إعػادة الػردع المتأكػؿ"

الجهادية التي تمكنت مف إيجاد مكطئ قدـ لهػا فػي بمػداف عربيػة محيطػة بفمسػطيف، سػيما سػكريا، 
 .(ٖ مفادها أنه ال يجدر بها القياـ بأم عمؿ ضد إسرائيؿ

سػعى مػف خػبلؿ تكتيكاتػه الميدانيػة المػس بػالبنى  االحػتبلؿ اإلسػرائيميفي الكقت ذاته فػإف 
االحػػػػػتبلؿ العسػػػػػكرية كاألطػػػػػر التنظيميػػػػػة كالقػػػػػكل البشػػػػػرية لممقاكمػػػػػة الفمسػػػػػطينية، كجػػػػػاهر جػػػػػيش 

بأف هدفه مف خبلؿ عمميات القصؼ هك تدمير معامؿ انتاج الصكاريي محميػة الصػنغ  اإلسرائيمي
ات االطػػبلؽ التػػي نصػػبتها حركػػات كمخازنهػػا التػػي تمتمكهػػا حمػػاس، فضػػبلن عػػف اسػػتهداؼ منصػػ

المقاكمػػػة عمػػػى طػػػكؿ قطػػػاع غػػػزة، عػػػبلكة عمػػػى تػػػدمير األنفػػػاؽ التػػػي يػػػزعـ الجػػػيش اإلسػػػرائيمي أف 
المقاكمة حفرتها لتنفيذ عمميات تسمؿ داخؿ عمؽ إسرائيؿ، في الكقت ذاته فإف الجػيش اإلسػرائيمي 

ها، سيما أكلئؾ الذيف لهػـ عبلقػة كاف معنيان بالمس بأكبر عدد مف قادة األجنحة العسكرية كنشطائ
في تصنغ كاطبلؽ الصكاريي، كالحاؽ أذل كبيػر بالمػدنييف لػدفعهـ إلػى معػاداة  حمػاس( كفصػائؿ 

 .(ٗ المقاكمة ككؿ ما تمثمه هذع الفصائؿ
حػاكؿ تكظيػػؼ العػػدكاف فػي اعاقػػة تطبيػػؽ اتفػػاؽ  االحػػتبلؿ اإلسػػرائيميفضػبلن عػػف ذلػػؾ فػإف 

س، الػػػذم ُينظػػػر إليػػػه فػػػي تػػػؿ أبيػػػب كتهديػػػد اسػػػتراتيجي، ألف المصػػػالحة بػػػيف حركتػػػي فػػػتق كحمػػػا
االنقساـ الفمسطيني حّسػف مػف قػدرة تػؿ أبيػب عمػى المنػاكرة فػي مكاجهػة هػاتيف الحػركتيف، كحسػب 
المنطػػػػؽ اإلسػػػػرائيمي فػػػػإف انػػػػدالع مكاجهػػػػة مػػػػغ حمػػػػاس، تقػػػػـك الحركػػػػة خبللهػػػػا باسػػػػتهداؼ العمػػػػؽ 

مغ الدكلي، سيما العػرب بنػزع الشػرعية عػف حككمػة اإلسرائيمي سيساعد تؿ أبيب عمى اقناع المجت
 .(٘ الكفاؽ الكطني التي تشكمت في أعقاب التكصؿ إلى اتفاؽ المصالحة

                                                           

 مرجل سابقصالق النعامي، (ٔ) 
"ساعر: يجب تكجيه ضػربات شػديدة لحمػاس مػف أجػؿ إعػادة الػردع المتاكػؿ"، خبػر منشػكر،  ،أحمد رمضاف( (ٕ

، الػػػرابط ـٕٗٔٓ/ٕٔ/ٚـ، تػػػاريي الكصػػػكؿ:ٕٗٔٓ/ٚ/ٜر ، تػػػاريي النشػػػموقـــل الزيتونـــة لمدراســـات واالستشـــارات
 http://www.alzaytouna.net/permalink/71533.htmlاإللكتركني: 

 مرجل سابقصالق النعامي، ( (ٖ
، تػاريي ةالفمسـطينيموقـل مؤسسـة الدراسـات أحمد خميفة، " العدكاف اإلسرائيمي عمػى غػزة"،  تقػكيـ مرحمػي،  (ٗ)

 ـ، الرابط اإللكتركني:ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٛالكصكؿ: ـ، تاريي ٕٗٔٓ/ٚ/ٚٔالنشر: 
www.palestine-studies.org/sites/.../Khalifeh-israel%20aggression.pdf 

 مرجل سابقصالق النعامي،   (٘)
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اسػػػػػتباؽ القػػػػػرار الفمسػػػػػطيني بػػػػػالتكافؽ عمػػػػػى مكعػػػػػد إجػػػػػراء  االحػػػػػتبلؿ اإلسػػػػػرائيميكحػػػػػاكؿ 
إرهابية( في هذع االنتخابات الرئاسية كالتشريعية، كأعمف أنه لف يسمق بمشاركة فصائؿ فمسطينية  

االنتخابػػػات، ككاصػػػمت تحريضػػػها ضػػػد الػػػرئيس الفمسػػػطيني  محمػػػكد عبػػػاس(، كبػػػدأت حممػػػة لمنػػػغ 
اعتراؼ المجتمغ الدكلي بحككمة التكافؽ الفمسطينية، غير أف تمؾ الض كط كالمساعي اإلسرائيمية 

ت األكلػػى لػـ تحقػؽ مبت اهػا، ككػاف ذلػؾ كاضػحان مػف الترحيػب الكاسػغ بحككمػة التكافػؽ مػغ السػاعا
 .(ٔ لئلعبلف عنها

كمػػا أف أخفقػػت الحككمػػة اإلسػػرائيمية فػػي تحقيػػؽ أهػػدافها كتطمعاتهػػا لجهػػة تػػكفير المقاطعػػة 
كقؼ : الدكلية لحككمة التكافؽ الكطني، حتى اتجهت لفرض العقكبات ضدها في اتجاهيف، أكلهما

"األربعػة" المكمفػيف  الػكزراءالتعامؿ مػغ الحككمػة الفمسػطينية، كبػدأت أكلػى إجراءاتهػا بمنػغ كصػكؿ 
، كمنػغ كزراء ألداء اليمػيف الدسػتكرم (إيريػز(إلػى راـ اهلل، عبػر معبػر بيػت حػانكف  مف قطاع غػزة

الحككمة جميعهـ مف التنقؿ ما بيف الضفة ال ربية كقطاع غزة، كهػي بػذلؾ تكػرس كتعمػؽ سياسػة 
لػف يقػكد إلػى  (حمػاس ك (فتق الفصؿ في محاكلة منها لئليحاء بأف اتفاؽ المصالحة بيف حركتي 

كثانيهمػػا: اقػػداـ الحككمػػة اإلسػػرائيمية كمصػػادقتها عمػػى  ،إزالػػة معكقػػات التكاصػػؿ بػػيف الضػػفة كغػػزة
   حيػثمكاصمة بناء كتشييد آالؼ الكحدات االستيطانية في الضفة ال ربية كمدينة القدس المحتمػة

كتػرث بالمطالػب الدكليػة الداعيػة يعػد يلػـ  مػف كراء ذلػؾ التأكيػد عمػى أنػه االحتبلؿ اإلسػرائيمي أراد
إلى كقؼ االستيطاف فػي األراضػي الفمسػطينية المحتمػة، كال بالشػرط الفمسػطيني الػداعي إلػى كقػؼ 

 ٕ). اإلسرائيمية -االستيطاف كمقدمة الستئناؼ المفاكضات الفمسطينية
  

 خامسًا: أىداف المقاومة الفمسطينية من العدوان:
 ،أفضػؿ ممػا خطػط لهػا عسػكريان أكثػر ك  دبمكماسػيان عمػى قطػاع غػزة  خطط نتانيػاهك لحربػه

فقد تعمـ نتانياهك مف أخطاء سمفه أكلمرت، كبنى خطكات الحرب األكلى بحذر شػديد، ككػاف فيهػا 
كمػػف ثػػـ غيػػر معنػػي ، بػػالحربنتانيػػاهك غيػػر معنػػي  أف حمػػاس حتػػى ظهػػر فعػػبلن حركػػة اسػػتدراج ل

مػػػغ اسػػػتمرار سػػػقكط الصػػػكاريي، كبمػػػغ أكج التخطػػػيط بػػػدخكؿ القػػػكات البريػػػة، كأنػػػه اضػػػطر لػػػذلؾ 
كالخبػػػث السياسػػػي عنػػػدما قبمػػػت الحككمػػػة اإلسػػػرائيمية بالمبػػػادرة المصػػػرية لكقػػػؼ إطػػػبلؽ النػػػار فػػػي 

ظهر يأف حمػػػاس سػػػترفض المبػػػادرة، كهكػػػذا سػػػ، مدركػػػة رجتمػػػاع سػػػريغ لمطػػػاقـ الػػػكزارم المصػػػ ا

                                                           

، مجمة شؤون فمسطينية( عزاـ شعت، "العدكاف الحربي اإلسرائيمي عمى قطاع غزة: األسباب كالتداعيات"، (ٔ
 ٕٓـ، ص ٕٗٔٓ، صيؼ/ٕٚ٘مركز األبحاث في منظمة التحرير الفمسطينية، العدد 

 ق نفسوسابال المرجل( (ٕ
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نمػػا تكػػكف حمػػاس هػػي المسػػؤكؿ عػػف كمػػف كافػػؽ عمػػى كقػػؼ الحػػرب بي دكليػػان  االحػػتبلؿ اإلسػػرائيمي
 . (ٔ استمرارها كعف كقكع الضحايا بيف المدنييف

 تكظيفهػا تحاكلػ أنهػا إال ،حمػاس حركػةى عمػ ُفرضػت قػد الحػرب أف مػف الػرغـ عمػىك 
 كػؿ قػدمت أنهػا ارتػأت الحركػة فقيػادة ع،تخسػر  مػا أمامهػا يعػد لػـ إنهػا أزمتهػا  حيػث مػف لمخػركج
 لحكمهػا الثقيمػة التبعػات مػف تػتخمص الداخميػة لكػي المصػالحة إنجػاز أجػؿ مػف الممكنػة التنازالت
 ع،القطا في الفمسطيني شعبلم كالمعيشية االقتصادية األكضاع تدهكر ظؿ في سيما غزة، لقطاع
إف  إذ  ان سػكء االقتصػادية األكضػاع فػاقـ قػد المصػالحة اتفػاؽ أف هػك حمػاس حركػة فاجػأ مػا كلكف

 غزة، حككمة دكائر في يعممكف مكظؼ ألؼ 25 مف أكثر ركاتب دفغ ترفض الفمسطينية السمطة
 هؤالء ركاتب لدفغ قطر دكلة قدمتها التي المالية المساعدة بنقؿ إسرائيؿ السماح ترفض حيف في

 االحػتبلؿ اإلسػرائيمي كبػيف بينهػا تهدئػة اتفػاؽ أم لتضميف يسعال ، مما دفغ حماس إلىالمكظفيف
 عمى اعتراضه بسحب االحتبلؿ اإلسرائيمي كتبعاته كالتزاـ الحصار مظاهر تقميص تضمف بنكدنا
 الػذيف األسػرل الفمسػطينييف عػف اإلفػراج جانػب إلػى المػكظفيف، ركاتػب لػدفغ البلزمػة األمػكاؿ نقؿ
 ان مػؤخر  اعتقػالهـ االحػتبلؿ جػيش كأعػاد ،ـٕٔٔٓعاـ األخيرة األسرل تبادؿ صفقة في عنهـ ُأفرج

 .(ٕ ال ربية الضفة في الثبلثة المستكطنيف كقتؿ بعد خطؼ
 

 :(4)الحرب مسارسادسًا: 
 جكيػة ضػربات بتكجيػه ـٕٗٔٓعدكانػه عمػى غػزة عػاـ  فػي االحػتبلؿ اإلسػرائيمي شػرع
 فػي المقػاتميف سػيما المقاكمػة، حركػات فػي كنشػطاء قيػادات منػازؿ تػدمير إلػى هػدفت متكاصػمة،

 تػزعـ مدنيػة، كمرافػؽ بنػى تػدمير عمػى عػبلكة مػنهـ، عػدد تصػفية كمحاكلػة المسػمحة، األذرع
 العمػؽ عمػى صػكارييال بػإطبلؽ حمػاس ردت المقابػؿ، كفػي س،حمػا حركػة تتبػغ أنهػا إسػرائيؿ

 .األنفاؽ كعبر ر،البح طريؽ عف إسرائيؿ عمؽ إلى تسمؿ بعمميات كالقياـ اإلسرائيمي،
 قبػكؿ عمػى حمػاس إرغػاـ فػي الضػربات هػذع تكظيػؼ إلى االحتبلؿ اإلسرائيمي هدؼ كقد  

 بػكلي الجنػراؿ اإلسػرائيمي الحػرب كزارة فػي المحتمػة األراضػي ممػؼ مسػؤكؿ قدمػه الػذم العػرض
 رفضػت كقػد "،تهدئػة مقابػؿ تهدئػة" عسػما كمػا أك كسػاطات، دكف متبػادؿ نػار بكقػؼ مردخػام

                                                           

، تػػاريي 44موقــل عــرب ـ"، مقػػاؿ منشػػكر، ٕٗٔٓ" مبلحظػػات كعبػػر مػػف الحػػرب عمػػى غػػزة ( باسػػؿ غطػػاس،(ٔ
 ـ، الرابط اإللكتركني: ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٚـ، تاريي الكصكؿ:ٕٗٔٓ/ٚ/ٕ٘النشر 

http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=111621 
 مرجل سابق( صالق النعامي، (ٕ

 المرجل سابق نفسو (ٖ)
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 الكقت في ،(إسرائيؿ  عمى الصكاريي إطبلؽ ككاصمت مطالبها، عمى كأصرت العرض، المقاكمة
 ة.الجكي ال ارات االحتبلؿ جيش فيه كاصؿ الذم

 الصػكاريي، إطػبلؽ بكقػؼ حمػاس إقنػاع فػي كالعنيفة، المكثفة الجكية الضربات فشؿ إف  
 طػرؼ تػدخؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي مصمحة مف جعؿ الحرب، أمد تقصير في أبيب تؿ كمصمحة
 كتركيػا، قطػر بينهػا مػف عديػدة، دكؿ عرضػت كقػد س،حمػا حركػة كبػيف هبينػ لمتكسػط خػارجي
 بػدعـ مبػادرة، ذلػؾ بعػد طرحػت لكنهػا البدايػة، فػي مصػر امتنعػت حػيف فػي لمكسػاطة، جهكدهػا
 .اإلسرائيمية الشركط الكاقغ في تمبي أميركي،

 اإلسػرائيمي، المكقػؼ تبنػت ألنهػا المصػرية المبػادرة الفمسػطينية المقاكمػة فصائؿ رفضت
طػبلؽ القطػاع عمػى المفػركض الحصػار تخفيػؼ بشػأف تعهػد أم مػف أبيػب تػؿ كأعفػت  سػراح كا 
 تحقيػؽ اسػتحالة تبػيف بعػدما حربهػا إلنهػاء ان مخرجػ إسػرائيؿ منحػت أنهػا عمػى عػبلكة األسػرل،
 .الجكية الضربات عبر الحرب لهذع كضعتها التي األهداؼ

 ُتستشر لـ أنها المقاكمة فصائؿ جميغ أكدت التي المصرية، المبادرة في ما أخطر ككاف
 الصػكاريي، سػيما سػبلحها، مػف القطػاع فػية المقاكمػ تجريػد قضية لطرح المجاؿ تفتق أنها فيها،
، كلػـ يقتصػر األمػر عمػى ذلػؾ بػؿ أنهػا القػكة اسػتخداـ عبػر تحقيقػه فػي إسػرائيؿ تفمػق لػـ مػا كهػذا

 مػنق يعنػي ممػا المصػرية  المبػادرة رفضػها تبعػات عػف المسػؤكلية الفمسػطينية المقاكمػة حّممػت
 .كحشية أكثر بشكؿ القتؿ لمكاصمة الشرعية االحتبلؿ

 غزة، قطاععمى بعض المناطؽ في  برية حممة االحتبلؿ اإلسرائيمي شف ذلؾ أعقاب كفي
 الحممػة مػف الهػدؼ أف نتنيػاهك أكػد كقػد ر،كالبحػ الجػك مػف القصػؼ عمميػات تكاصػؿ جانػب إلػى

 عمػؽ فػي عمميػات تنفيػذ ب ػرض حمػاس حركػة حفرتهػا التػي األنفػاؽ عمػى القضػاء هػك البريػة
 .إسرائيؿ

 البحػث فػي كشػرع االحتيػاط، جنػكد مػف ألفنا ٔٙ مف أكثر اإلسرائيمي الجيش استدعى كقد
 اإلسػرائيميكف العسػكريكف القػادة يأخػذع لػـ مػا لكػف ،نفقنػا ٖٓ عمػى عثػر أنػه زعـ فقد األنفاؽ، عف

 التسػمؿ مػف الفمسػطينييف المقػاكميف تمكػف دكف يحػؿ لػـ الكثيػؼ العسػكرم التكاجػد أف بالحسػباف
 جػيش لهػا تعػرض ضػربة أكبػر أف فيػه شػؾ ال كممػا، كضػربه اإلسػرائيمي الجػيش خطػكط خمػؼ

 حماس لحركة العسكرم الجناح ،"القساـ كتائب" نصبته الذم المحكـ الكميف في تمثمت االحتبلؿ
 تـ حيث تمكز،/يكليك مف عشر التاسغ ليمة غزة مدينة شرؽ "الشجاعية" لحي الشرقية التخكـ في

 القػكات اسػتهداؼ ذاتػه الكقػت كفػي كتفجيرهػا، األل ػاـ، مػف حقػؿ إلػى الػدبابات مػف رتػؿ اسػتدراج
 .الجنكد مف العشرات كجرح مقتؿ إلى أدل مما بالقذائؼ  كالمصابيف القتمى إلخبلء انطمقت التي
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 حػي فػي المػدنييف بحػؽ بشػعة مجػزرة الرتكػاب االحػتبلؿ اإلسػرائيمي جػيش ذلػؾ دفػغ كقد 
 بشػكؿ حممهػا اإلسػرائيمية المدفعيػة أطمقػت حيث تمكز /يكليك مف العشريف صباح في الشجاعية
 النسػاء مػف نهـمػ ٕ٘ ،ان يفمسػطين ٜٔمقتػؿ إلػى أدل ممػا الفمسػطينييف، منػازؿ عمػى مباشػر

 .(ٔ المنازؿ عشرات تدمير عمى عبلكة المئات، كجرح كاألطفاؿ،

 م:6114سابعًا: اليدن المؤقتة أثناء العدوان اإلسرائيمي عمى غزة 
ـ محػػػاكالت عػػػدة لعقػػػد هػػػدف ٕٗٔٓكقػػػد ُسػػػجؿ خػػػبلؿ العػػػدكاف اإلسػػػرائيمي عمػػػى غػػػزة عػػػاـ 

وفيما يياتكياكإنسانية كصؿ عددها إلى اثنى عشػر، نجػق بعضػها ككػاف مصػير اوخػر الفشػؿ، 

الهدنب لكسيسل
(2)

: 
سجمت في هذا اليـك أكؿ محاكلة لعقد هدنة إنسانية، بعد دعكة مف األمـ المتحػدة،  يوليو:/  14

، قبػػؿ أف تنفجػػر االشػػتباكات رمػػت فيهػػا األطػػراؼ بكقػػؼ إطػػبلؽ النػػاكاسػػتمرت سػػت سػػاعات كالتز 
 .لحركة حماس برفض المبادرة المصرية االحتبلؿ اإلسرائيميعمى نحك أعنؼ بسبب اتهاـ 

مػف أجػؿ هدنػة إنسػانية لسػاعتيف  االحػتبلؿ اإلسػرائيميب األحمر لػدل تدخؿ الصمي يوليو: /61 
عمػى إعطػاء هدنػة  االحتبلؿ اإلسرائيمي السكاف مف انتشاؿ الضحايا، ككافؽفي غزة حتى يتمكف 

الهدنػة سػاعة كنصػؼ قبػؿ  اسػتمرت ،فمسػطينيان  ٜٔفي حي الشجاعية فقط بعػدما قتمػت فيػه نحػك 
كشػػػػكهد الصػػػػحافيكف كطػػػػكاقـ  ،متهمػػػػة الفمسػػػػطينييف بخرقهػػػػا، أف تقصػػػػؼ إسػػػػرائيؿ الحػػػػي مجػػػػددان 

 .اإلسعاؼ كهـ يفركف مف الحي بعد تجدد القصؼ اإلسرائيمي
االحػػتبلؿ  هاسػػاعة اسػػتبق ٕٔمػػدة هدنػػة إنسػػانية لبعػػادت األمػػـ المتحػػدة كطمبػػت  يوليــو: /62

أكقػػػؼ  كقػػػدمػػػف عائمػػػة كاحػػػدة فػػػي خػػػاف يػػػكنس،  ٕٓفمسػػػطينيا، بيػػػنهـ  ٖٓبقتػػػؿ نحػػػك  اإلسػػػرائيمي
 ٕٓٔمػػا ال يقػؿ عػػف  خبللهػاكانتشػؿ الفمسػػطينيكف  ،الطرفػاف إطػػبلؽ النػار إال مػػف خػركؽ بسػػيطة

 .جثة مف تحت أنقاض المنازؿ المدمرة، في مختمؼ محافظات القطاع
عرضت األمـ المتحدة هدنة ألربػغ سػاعات لكنهػا فشػمت عمػى الفػكر كفي اليـك ذاته  يوليو: /62

في اليـك نفسه لـ تمؽ دعكة ثانيػة مػف المجتمعػيف فػي بػاريس لهدنػة بسبب استمرار إطبلؽ النار ك 

                                                           

" الهجمػػات العشػػكائية كالقتػػؿ العمػػد: إسػػرائيؿ تنػػتقـ مػػف غػػزة بقتػػؿ  ( المرصػػد األكركمتكسػػطي لحقػػكؽ االنسػػاف،(ٔ
 ٜـ، ص ٕٗٔٓبر ، أكتك المرصد األورومتوسطي لحقوق االنسانمدنيها"، تقرير منشكر، 

، موقـل الشـرق األوسـطيكمان، أغمبها فشؿ، كأطكلهػا األخيػرة"، مقػاؿ منشػكر،  ٜٕ( كفاح زيكف، "تسغ هدف في(ٕ
 ـ، الػػػػػػػػػػػػػرابط اإللكتركنػػػػػػػػػػػػػي:ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٛـ، تػػػػػػػػػػػػػاريي الكصػػػػػػػػػػػػػكؿ: ٕٗٔٓ/ٛ/ٙتػػػػػػػػػػػػػاريي النشػػػػػػػػػػػػػر: 

http://aawsat.com/home/article/153856 
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إعطػػػاء هدنػػػة أربػػػغ سػػػاعات، لكػػػف  االحػػػتبلؿ اإلسػػػرائيمي كحػػػاكؿ ،سػػػاعة آذانػػػا صػػػاغية ٕٔمػػػف 
 .إطبلؽ الصكاريي عمى إسرائيؿ ت المقاكمةحماس رفضت ذلؾ، كاستأنف

كحتػى  ،لػيبلن  ٕٔ السػاعة األمػـ المتحػدة طمبػت هدنػة مػف أجػؿ عيػد الفطػر تبػدأ مػف يوليـو: /64
ها بقصػػؼ مستشػػفى الشػػفاء أفشػػم االحػػتبلؿ اإلسػػرائيميلكػػف  يكليػػك،ٕٛلػػيبلن مػػف يػػكـ  ٕٔالسػػاعة 

آخػريف، كانػدلعت  ٓ٘عشػرة أطفػاؿ كجػرح نحػك  استشػهادا أدل إلى مم ،كمتنزع في مخيـ الشاطئ
 .طاؽ أكسغ كأعنؼالمكاجهات بعدها عمى ن

 .دعػػػػػػػػكة لتثبيػػػػػػػػت التهدئػػػػػػػػة التػػػػػػػػي فشػػػػػػػػمت مػػػػػػػػرة ثانيػػػػػػػػة لكػػػػػػػػف لػػػػػػػػـ يسػػػػػػػػتجب أحػػػػػػػػد يوليــــــــو: /64
كزيػر الخارجيػة األمريكػي جػكف كيػرم كاألمػيف العػاـ لؤلمػـ المتحػدة بػاف كػي مػكف  :أغسطس /1

كصمدت الهدنة التي بػدأت فػي ، ساعة مف أجؿ إطبلؽ مفاكضات في القاهرة ٕٚيدعكاف لهدنة 
 االحػػتبلؿ اإلسػػرائيميبػػدأ يدقيقػػة فقػػط قبػػؿ أف  ٜٓيػػت فمسػػطيف، بتكق السػػاعة الثامنػػة صػػباحان تمػػاـ 
 .عمى مدينة رفق جنكب القطاع مكثفان  قصفان 
كفػي هػذع  ،سػبغ سػاعات تخممهػا خػركؽ متعػددة لمػدة األمـ المتحدة تكسطت لهدنة أغسطس: /4

 .شممها في التهدئةيأف  اإلسرائيمياالحتبلؿ  فمسطينيا في رفق التي رفض ٕٓنحك الهدنة قتؿ 
سػػػاعة دعػػػت إليهػػػا مصػػػر قبػػػؿ بػػػدء مفاكضػػػات فػػػي القػػػاهرة بػػػيف  ٕٚ لمػػػدة هدنػػػه أغســـطس: /4
خػػػرؽ  أمبػػػدأت السػػػاعة الثامنػػػة بتكقيػػػت فمسػػػطيف كلػػػـ يتخممهػػػا  ،سػػػرائيمياإلفمسػػػطيني ك الكفػػػديف ال

 .كأعمنت األطراؼ أنها قابمة لمتمديد ،بخبلؼ الهدف السابقة
هدنػػة لمػػدة ثبلثػػة أيػػاـ، دعػػت إليهػػا مصػػر السػػتئناؼ المفاكضػػات غيػػر المباشػػرة  أغســطس: /11

الرامية إلى التكصؿ لتهدئة دائمة بػيف الفمسػطينييف كاإلسػرائيمييف، كقػد تػـ المكافقػة عميهػا مػف قبػؿ 
 . (ٔ الطرفيف الفمسطيني كاإلسرائيمي

الهدنة السػابقة لمػدة خمسػة  كفيها اتفؽ الكفداف الفمسطيني كاإلسرائيمي عمى تمديد/اغسطس: 14
أياـ إضافية مف أجؿ اتاحة الفرصة لمزيد مف المشػاكرات، بعػد الفشػؿ فػي التكصػؿ التفػاؽ تهدئػة 

 .(ٕ دائمة خبلؿ المباحثات غير المباشرة في القاهرة بكساطة مصرية
 ٕٗكفيها تكصؿ الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي إلػى تمديػد الهدنػة الحاليػة لمػدة /اغسطس: 14

ساعة إضافية ب ية التكصؿ إلى اتفاؽ دائـ لكقؼ اطػبلؽ النػار، إال أف هػذع التهدئػة انهػارت بػيف 
                                                           

،  موقـل سـكاي نيـوز عربيـةفاكضات الفرصة األخيرة"، خبر منشػكر، "هدنة ب زة لبدء "م ( سكام نيكز عربية،(ٔ
 http://goo.gl/MxMnHcـ، الرابط اإللكتركني: ٕ٘ٔٓ/ٔ/٘ٔـ، تاريي الكصكؿ:ٕٗٔٓ/ٛ/ٔٔتاريي النشر: 

موقــل اإلسػػرائيمية خمسػػة أيػػاـ لمزيػد مػػف المشػػاكرات"، خبػػر منشػكر،  –قنػاة العػػالـ، "تمديػػد الهدنػػة الفمسػطينية  (ٕ)
 ـ، الػػػػػػرابط اإللكتركنػػػػػػي:ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٙٔـ، تػػػػػػاريي الكصػػػػػػكؿ:ٕٗٔٓ/ٛ/ٗٔ، تػػػػػػاريي النشػػػػػػر: العــــــالمقنــــــاة 

http://www.alalam.ir/news/1622833 
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الفمسػطينييف كاإلسػػرائيمييف، عنػػدما أعمػف نتنيػػاهك فػػي خطػكة غيػػر متكقعػػة كقػؼ التفػػاكض كسػػحب 
التهدئػػػة، كمػػػاهي إال سػػػاعات قميمػػػة حتػػػى قامػػػت الطػػػائرات اإلسػػػرائيمية بقصػػػؼ أحػػػد  الكفػػػد كانهػػػاء

المنازؿ في قطاع غزة ممػا أدل إلػى مقتػؿ زكجػة كابػف القائػد العػاـ لكتائػب القسػاـ محمػد الضػيؼ 
 .(ٔ في محاكلة الغتياله

 حمػاس( اعػبلف انسػحابها مػف مفاكضػات  الجنػاح العسػكرم لحركػةمما دفغ كتائب القسػاـ 
لشػػػركات الطيػػػراف العالميػػػة مػػػف الكصػػػكؿ الػػػى  تحػػػذيران   ككجهػػػت االحػػػتبلؿ اإلسػػػرائيميقػػاهرة مػػػغ ال

ليه ، مطالبان (ٕ مطار بف جكريكف االسرائيمي ت كبيػرة تجمعػا، كمنغ أم إياها بكقؼ رحبلتها منه كا 
التػي تصػػمها صػكاريي القسػػاـ كخاصػة الحشػكد فػػي المبلعػب فػػي دكرم ف لجمهػكر العػدك فػػي المػد
سػػكاف مػػا يسػػمى غػػبلؼ غػػزة كالمػػدف ة، إضػػافة إلػػى منػػغ األمػػاكف المفتكحػػكػػرة القػػدـ كغيرهػػا مػػف 

كالمنػاطؽ   العكدة إلى بيكتهـ، كعمػى مػف يظػؿ مػنهـ لمضػركرة البقػاء داخػؿ المبلجػئ  القريبة مف
 .(ٖ القساـى إشعار رسمي أخر مف القائد العاـ لكتائب المحصنة، عمى أف يظؿ كؿ ما سبؽ حت

 اتفاق التيدئة:ثامنًا: 
 ٕٙفػػػػػػي اليػػػػػػـك الكاحػػػػػػد كالخمسػػػػػػكف مػػػػػػف العػػػػػػدكاف عمػػػػػػى غػػػػػػزة، المكافػػػػػػؽ ليػػػػػػـك الثبلثػػػػػػاء 

ـ، كبعػػد كثيػػر مػػف المكاقػػؼ كاوراء كالمباحثػػات يػػف المسػػؤكليف الػػدكلييف، كبجهػػكد ٕٗٔٓأغسػػطس
دكليػػة شػػاركت فيهػػا مصػػر، الكاليػػات كالمتحػػدة، كقطػػر، كتركيػػا، كبتأييػػد مػػف األمػػـ المتحػػدة أعمػػف 

نية محمػػػػػكد عبػػػػػاس فػػػػػي كممػػػػػة تمفزيكنيػػػػػة تكصػػػػػؿ الجانبػػػػػاف الفمسػػػػػطيني رئػػػػػيس السػػػػػمطة الفمسػػػػػطي

                                                           

تػاريي النشػػر:  موقـل إيـالف،( إيػبلؼ، "انهيػار التهدئػة: مقتػؿ زكجػة قائػد كتائػب القسػاـ كابنتػه"، خبػر منشػكر، (ٔ
 اإللكتركني:  ـ، الرابطٕ٘ٔٓ/ٔ/ٙٔـ، تاريي الكصكؿ: ٕٗٔٓ/ٛ/ٜٔ

http://www.elaph.com/Web/News/2014/8/933301.html 
( جريدة الدستكر، "القساـ تنسحب مف مفاكضات التهدئة كتحذر شركات الطيراف مػف الكصػكؿ إلػى مطػار بػف (ٕ

ـ، ٕٗٔٓ/ٔ/ٛٔـ، تػاريي الكصػكؿ:ٕٗٔٓ/ٛ/ٕٔ، تػاريي النشػر:موقـل جريـدة الدسـتورجكريكف"، خبر منشػكر، 
  http://goo.gl/QYRTD6 اإللكتركني:الرابط 

موقـل جريـدة ( جريدة الرأم، "انهيار هدنػة غػزة بعػد محاكلػة إسػرائيمية فاشػمة الغتيػاؿ الضػيؼ"، خبػر منشػكر، (ٖ
ــــــــرأي  ـ، الػػػػػػػػرابط اإللكتركنػػػػػػػػي:ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٛٔـ، تػػػػػػػػاريي الكصػػػػػػػػكؿ: ٕٗٔٓ/ٛ/ٕٔ، تػػػػػػػػاريي النشػػػػػػػػر:ال

http://www.alrai.com/article/665122.html 
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كاإلسرائيمي، كبرعاية مصرية إلى اتفاؽ تهدئة، يتكقؼ مف خبلله اطػبلؽ النػار بػيف الجػانبيف مػف 
 .(ٔ الساعة السابعة مساءن بالتكقيت المحمي

 بنود االتفاق: -1
برعايػة مصػرية مػف أجػؿ  نص اتفاؽ التهدئة المكقغ بيف الطػرفيف الفمسػطيني كاإلسػرائيمي

 :(ٕ ـ، عمى ما يأتيٕٗٔٓكقؼ العدكاف عمى غزة عاـ 
، مػػغ التأكيػػد عمػػى قطػػاع غػػزة بػػران، بحػػران، كجػػكان األعمػػاؿ العدائيػػة  جميػػغ تقػػـك إسػػرائيؿ بكقػػؼ - أ

 عمى عدـ تنفيذ أم عمميات اجتياح برم بقطاع غزة أك استهداؼ المدنييف.
مف قطاع غػزة تجػاع  األعماؿ العدائية ايقاؼ جميغب في قطاع غزة تقكـ الفصائؿ الفمسطينية - ب

بمختمػػػؼ الصػػػكاريي  ، كتحػػػت األرض، مػػػغ التأكيػػػد عمػػػى ايقػػػاؼ اطػػػبلؽبػػػران، بحػػػران، كجػػػكان  إسػػػرائيؿ
 .انكاعها كالهجمات عمى الحدكد أك استهداؼ المدنييف

فػػي ضػػكء  الحدكديػػة عبػػر المعػػابر األشػػخاص كالبضػػائغعبػػكر فػػتق المعػػابر كتسػػهيؿ حركػػة  - ت
 رار األكضاع األمنية عمى األرض. استق
 بما في ذلؾ مكضكع األمف سيتـ بحثها مغ الطرفيف.قضايا أما باقي ال - ث
تتػػكلى حككمػػة الكفػػاؽ الفمسػػطينية قيػػادة تنسػػيؽ جهػػكد إعػػادة اإلعمػػار فػػي غػػزة مػػغ المػػانحيف  - ج

 .(ٖ الدكلييف
متػػر  ٖٓٓمػف إسػرائيؿ تضػييؽ المنطقػة األمنيػة العازلػة داخػؿ حػدكد قطػاع غػزة مػف  ينتظػر - ح

الهدنػػة، كتسػػمق هػػذع الخطػػكة لمفمسػػطينييف بالكصػػكؿ إلػػى مزيػػد مػػف  اسػػتمرتمتػػر إذا  ٓٓٔإلػػى 
   .األراضي الزراعية قرب الحدكد

أميػاؿ،  تكسغ إسرائيؿ نطاؽ الصيد البحرم قبالة سػاحؿ غػزة إلػى سػتة أميػاؿ بػدالن مػف ثبلثػة - خ
مػػغ احتمػػاؿ تكسػػيعه تػػدريجيان إذا اسػػتمرت الهدنػػة، لمكصػػكؿ فػػي نهايػػة األمػػر إلػػى النطػػاؽ الػػدكلي 

 ميبلن. ٕٔالكامؿ كهك 
                                                           

، إيـالفموقـل "، خبػر منشػكر، محمكد عباس يعمػف التكصػؿ إلػى كقػؼ دائػـ إلطػبلؽ النػار فػي غػزة، "بلؼإي ((ٔ
 ـ، الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابط اإللكتركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي:ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٜٔـ، تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريي الكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ:ٕٗٔٓ/ٛ/ٕٚتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريي النشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر:

http://elaph.com/Web/News/2014/8/935225.html 
ــــة المصــــريةر، ( كزارة الخارجيػػػػة المصػػػػرية، "المبػػػػادرة المصػػػػرية"، خبػػػػر منشػػػػك (ٕ ــــل وزارة الخارجي ، تػػػػاريي موق

 http://goo.gl/hlrxiUـ، الرابط اإللكتركني: ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕٔـ، تاريي الكصكؿ:ٕٗٔٓ/ٚ/ٗٔالنشر:
سرائيؿ" خبر منشكر، (ٖ ،  تػاريي موقـل الـوطن( محمد مصرم، "بنكد اتفاؽ الهدنة في قطاع غزة بيف فمسطيف كا 

 ـ، الػػػػػػػػػػػػػػػػرابط اإللكتركنػػػػػػػػػػػػػػػػي: ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕٔـ، تػػػػػػػػػػػػػػػػاريي الكصػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ:ٕٗٔٓ/ٛ/ٕٚالنشػػػػػػػػػػػػػػػػر:
http://www.elwatannews.com/news/details/547015 
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 القضايا المؤجمة في االتفاق: -6
تركػت لحمهػػا فػػي غضػكف شػػهر مػػف خػػبلؿ  أكضػػحت االتفاقيػػة، أف هنػاؾ قضػػايا أكثػػر تعقيػػدان كمػا 

  (ٔ):أهمهاالمفاكضات التي ستعقد في القاهرة مف 
اإلفراج عف مئات األسرل الفمسطينييف الػذيف اعتقمػكا فػي الضػفة ال ربيػة عقػب خطػؼ كقتػؿ  - أ

  ـ.ٕٗٔٓثبلثة شباف إسرائيمييف في يكنيك 
عف الدفعة الرابعة مف األسرل الفمسطينييف الذيف جمدت إسرائيؿ اإلفراج عنهـ بعػد  اإلفراج  - ب

سرائيؿ   .انهيار محادثات السبلـ بيف السمطة الفمسطينية كا 
ة ـ الفصػائؿ جميػغ أشػبلء كمتعمقػات الجنػكد اإلسػرائيمييف الػذيف قتمػكا فػي الحػرب األخيػر يتسم  - ت

  .عمى غزة
 ه.سمق بنقؿ البضائغ كعبكر المسافريف إلى القطاع كمنإنشاء ميناء بحرم في غزة، بما ي - ث
أغمػػػؽ عػػػاـ  كالػػػذم ـ،ٜٜٛٔإعػػػادة بنػػػاء مطػػػار ياسػػػر عرفػػػات فػػػي غػػػزة الػػػذم افتػػػتق عػػػاـ   - ج

 .بعد قصفه مف إسرائيؿ ـٕٓٓٓ
ألفػػا مػػف رجػػاؿ  ٓٗالسػػماح بتحكيػػؿ األمػػكاؿ الفمسػػطينية إلػػى غػػزة، بمػػا يسػػمق بػػدفغ أجػػكر   - ح

 .يرهـ مف العامميفالشرطة كالمكظفيف الحككمييف كغ
بقيػػػة الفصػػػائؿ الفمسػػػطينية دايػػػة العػػػدكاف لػػػـ تبػػػؽ حركػػػة حمػػػاس ك بكتػػػرل الباحثػػػة أنػػػه منػػػذ 

مكتكفػػػة األيػػػادم عمػػػى المسػػػتكل السياسػػػي بػػػؿ طرحػػػت جممػػػة مػػػف المطالػػػب حتػػػى تقبػػػؿ التهدئػػػة 
تحقيػػػػؽ أم إنجػػػػاز ميػػػػداني  فػػػػيالعالقػػػػة بعػػػػد أف عجػػػػزت ك بينمػػػػا كانػػػػت حككمػػػػة نتنيػػػػاه ،الدائمػػػػة
ككػػػاف أهػػػـ هػػػذع ، كف شػػػركط   تهدئػػػة مقابػػػؿ التهدئػػػة (تطالػػػب بتهدئػػػة مػػػف الجػػػانبيف د ،عسػػػكرم

عادة تش يؿ مطار غزة كالميناء البحرم المطالب رفغ  .الحصار كا 
هػػػػذع المطالػػػػب سػػػػقؼ الفمسػػػػطينية لرفػػػػغ  عكامػػػػؿ دفعػػػػت الفصػػػػائؿ كقػػػػد كػػػػاف هنػػػػاؾ عػػػػدة 

ي راكمتها الحركب السابقة عمى مف أهمها التجربة الت ـ،ٕٕٔٓاإلصرار عميها أكثر مف عدكاف ك 
أف تػػػػذهب الػػػػذيف يرفضػػػػكف ك  ،ات الكبيػػػػر الػػػػذم قدمػػػػه أهػػػػالي غػػػػزةحجػػػػـ التضػػػػحيك قطػػػػاع غػػػػزة، 

هػػك القػدرة القتاليػػة العاليػػة ك  عػدكاففػي هػػذع ال جػػدان  مهمػان  أضػؼ إلػػى ذلػؾ عػػامبلن  ،تضػحياتهـ سػػدل
بعمميػات نكعيػة لمقاكمػة   حيػث قامػت اكالعالـ االحتبلؿ اإلسرائيميالتي فاجأت  لفصائؿ المقاكمة

مػػكاقعهـ  راؽتػػاخداخػػؿ األراضػػي المحتمػػة مػػف خػػبلؿ  الحػػتبلؿجنػػكد اعديػػدة كصػػمت حػػد مفاجػػأة 
ل ػػكؿ  إضػػافةيػػؤرؽ المجتمػػغ الصػػهيكني  جديػػدان  عبػػر المػػركر داخػػؿ األنفػػاؽ التػػي أصػػبحت غػػكالن 

                                                           

، تػاريي  موقل سكاي نيـوز عربيـة( سكام نيكز عربية، "أبرز بنكد اتفاؽ الهدنة في قطاع غزة"، خبر منشكر، (ٔ
 http://goo.gl/FVXBXl ـ، الرابط اإللكتركني:ٕ٘ٔٓ/ٔ/٘ٔـ، تاريي الكصكؿ: ٕٗٔٓ/ٛ/ٕٚالنشر: 
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ذا كػػػاف ،الصػػػكاريي بأشػػػكاؿ أخػػػرل ك  عػػػدكافلم امتػػػدادلمسياسػػػة فػػػإف التفػػػاكض  متػػػدادان ا العػػػدكاف كا 
بمطمػب رفػغ الحصػار  لذلؾ كاف الكفد الفمسطيني أكثػر تمسػكان  ،المفاكض الجيد هك المقاتؿ الجيد

 ـ.ٕٕٔٓك غيرها مف المطالب بالمقارنة مغ عدكاف 
لػػـ يػػتـ ؼ إطػػبلؽ لمنػػار برعايػػة مصػػرية ك كقػػ اتفػػاؽبتكقيػػغ  عػػدكاف عمػػى قطػػاع غػػزةال ىنتهػػا

عػف  ابتعػدكاكػريف فان مسػكا فػي مشػاهد الفرحػة ك المحممػيف كالمفمف قبػؿ  كثيران  االتفاؽتفصيؿ بنكد 
 .لبلتفاؽالقراءة المتأنية 

اغة عػػف مػػف حيػػث الصػػيان ال يختمػػؼ كثيػػر  كمػػا تػػرل الباحثػػة أيضػػان أف نػػص اتفػػاؽ التهدئػػة
تثناء تكسػػػيغ مجػػػاؿ باسػػػـ، ٕٕٔٓعػػػدكاف  فػػػي االحػػػتبلؿ اإلسػػػرائيميالتهدئػػػة بػػػيف حمػػػاس ك  اتفػػػاؽ

مػف  ، كهػك مػا يتضػق جميػان ـٕٗٔٓالتهدئػة لسػنة  اتفػاؽابيػة فػي النقطة اإليجهي الصيد البحرم ك 
 :(ٔ ياغتيف حكؿ مسألة المعابرالصخبلؿ مقارنة بسيطة بيف 

 : م6116 اتفاق 
فتق المعابر كتسهيؿ حركة األشخاص كالبضائغ كعدـ تقييد حركة السػكاف أك اسػتهدافهـ   

سػاعة مػف دخػكؿ االتفػاؽ حيػز  ٕٗتنفيػذ ذلػؾ بعػد  تإجػراءاناطؽ الحدكدية، كالتعامؿ مغ في الم
  التنفيذ.
 :م6114 اتفاق

تكافؽ إسرائيؿ عمى فتق المزيػد مػف معابرهػا الحدكديػة مػغ غػزة لمسػماح بتػدفؽ أيسػر لمبضػائغ بمػا 
 في ذلؾ المعكنة اإلنسانية كمعدات إعادة اإلعمار إلى القطاع.

ـ لكقػػػؼ اطػػػبلؽ النػػػار بػػػيف ٕٕٔٓ ـ، كمبػػػادرةٕٗٔٓككهنػػػاؾ مػػػف يػػػرل فركقػػػان بػػػيف مبػػػادرة 
 :(ٕ الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي كانهاء العدكاف كيمكف حصرها في النقاط التالية

ـ مػػػف "كقػػػؼ اسػػػتهداؼ األشػػػخاص" الفمسػػػطينييف كمهػػػـ إلػػػى "كقػػػؼ ٕٗٔٓتراجعػػػت مبػػػادرة   -ٔ
 استهداؼ المدنييف" حصران.

األشػػخاص" مطػػاردة المقػػاكميف  شػػّرع احػػبلؿ " عػػدـ اسػػتهداؼ المػػدنييف" بػػدالن مػػف اسػػتهداؼ -ٕ
 ـ.ٕٗٔٓكاغتيالهـ في مبادرة 

                                                           

، تػػػاريي موقـــل دنيـــا الـــوطن( كائػػؿ بنجػػػدك، " الحػػػرب عمػػػى غػػزة: األسػػػباب، النتػػػائج، الػػػدركس" مقػػاؿ منشػػػكر، (ٔ
 ـ، الػػػػػػػػػػػػػػػػػرابط اإللكتركنػػػػػػػػػػػػػػػػػي:ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕٓـ، تػػػػػػػػػػػػػػػػػاريي الكصػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ:ٕٗٔٓ/ٛ/ٖٓالنشػػػػػػػػػػػػػػػػػر:

http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/340307.html 
ـ"، ٕٕٔٓـ مػغ تفاهمػات ٕٗٔٓقراءة مقارنة لممبادرة المصرية حسيف أبك النمؿ، " العدكاف عمى قطاع غزة: (ٕ)

ـ، تػػػاريي ٕٗٔٓ/ٛ/ٔٔ،  تػػػاريي النشػػػر:موقـــل المركـــز العربـــي لابحـــاث ودراســـة السياســـاتتحميػػػؿ سياسػػػي، 
 http://goo.gl/tc9QAI ـ، الرابط اإللكتركني:ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕٓالكصكؿ:



115 


ـ تعريؼ "األعماؿ العدائية مف قطاع غزة"، كتضيؼ لها المقاكمة "تحػت ٕٗٔٓتعيد مبادرة  -ٖ
 األرض".

تكسػػيغ "األعمػػاؿ العدائيػػة تحػػت األرض" باألنفػػاؽ المتجهػػة مػػف غػػزة إلسػػرائيؿ، كمػػف الخػػارج  -ٗ
 ل زة.
تقييػد حركػة السػكاف أك اسػتهدافهـ فػي المنػاطؽ الحدكديػة  ـ جممػة "عػدـُٕٗٔٓتسقط مبػادرة  -٘

 ل زة".
ـ "فتق المعابر كتسهيؿ حركة األشخاص كالبضائغ" مشركطان في ضػكء ٕٗٔٓتجعؿ مبادرة  -ٙ

 استقرار األكضاع األمنية عمى األرض.
ـ "الكضغ األمني" بػالتعريؼ اإلسػرائيمي مركػز البحػث، ال "فػتق المعػابر ٕٗٔٓتجعؿ مبادرة  -ٚ

 ـ.ٕٕٔٓبادرةكفؽ م
ـ عنػػػد طرحهػػػا، مػػػف دكف شػػػركط مسػػػبقة، ألف كػػػؿ طمباتهػػػا ٕٗٔٓقبمػػػت  إسػػػرائيؿ( مبػػػادرة  -ٛ

 كشركطها ُقبمت ُمسبقان.
ـ الطرؼ الفمسطيني لمباحثات مفتكحة، كنفؽ تفػاكض ال ينتهػي، كمػا ٕٗٔٓتستدرج مبادرة  -ٜ

 حدث في أكسمك.
ُمػدخبلت غػزة كُمخرجاتهػا ـ مصر طرفان في تنفيػذها، مػا يعنػي ضػبط ٕٗٔٓجعمت مبادرة  -ٓٔ

 عمى مقاس أمف  إسرائيؿ(.
كما يرل القيادم فػي حركػة حمػاس مكسػى أبػك مػرزكؽ كجػكد فركقػات كبيػرة بػيف تفاهمػات 

ـ، كهك ما جاء في البياف الػذم نشػرع أبػك ٕٗٔٓـ، كالمبادرة المصرية لكقؼ اطبلؽ النار ٕٕٔٓ
 :(ٔ ذع الفركقاتمرزكؽ عمى صفحته عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي، كأهـ ه

ـ لػػـ ٕٕٔٓـ كصػػفت أعمػػاؿ المقاكمػػة بالعدائيػػة، أمػػا فػػي مبػػاردة ٕٗٔٓالمبػػادرة المصػػرية  -ٔ
 تصؼ بهذا النعت.

ـ ربطػػت فػػتق المعػػابر بػػاألمف، فػػي حػػيف أف المنطقػػة برمتهػػا لػػيس ٕٗٔٓالمبػػادرة المصػػرية  -ٕ
ر فػػػي مبػػػادرة فيهػػػا أمػػػف، كهػػػذا يعنػػػي أال تفػػػتق المعػػػابر عمػػػى اإلطػػػبلؽ، فػػػي حػػػيف أف فػػػتق المعػػػاب

 ـ لـ يتـ ربطه بشرط.ٕٗٔٓ

                                                           

 ـ"، خبػػر منشػػكر،ٕٕٔٓرتيف المصػػرية الحاليػػة ك( جريػػدة الدسػػتكر، "أبػػك مػػرزكؽ يكشػػؼ الفركقػػات بػػيف المبػػاد(ٔ
، الػػػػػػرابط اإللكتركنػػػػػػي: ـٕٗٔٓ/ٕٔ/ٛٔـ، تػػػػػػاريي الكصػػػػػػكؿ: ٕٗٔٓ/ٚ/ٕٚ، تػػػػػػاريي النشػػػػػػر:جريــــــدة الدســــــتور

http://goo.gl/bYFost 
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ـ كانت مصػر تقػؼ إلػى جانػب المقاكمػة، كمػا أف مصػر فػي حينهػا قػادت ٕٕٔٓفي مبادرة  -ٖ
حممػػػة مػػػف أجػػػؿ كقػػػؼ العػػػدكاف  حيػػػث زار رئػػػيس الػػػكزراء المصػػػرم هشػػػاـ قنػػػديؿ القطػػػاع تحػػػت 

المصػرم ـ كػاف المكقػؼ م ػاير  حيػث شػف اإلعػبلـ ٕٗٔٓالقصؼ، أمػا فػي العػدكاف اإلسػرائيمي 
 حممة عمى المقاكمة كاتهـ حماس بقتؿ الشعب الفمسطيني.

لظػركؼ  بؿ ال يعدك ككنه تحسينان  انتصاران  االتفاؽال يمكف أف نعد هذا  ترل الباحثة أنه مف هناك 
الصػػادرة عػػف األمػػـ  االتفاقػػاتبتطبيػػؽ بنػػكدع مػػغ العمػػـ أف عشػػرات  االلتػػزاـالحصػػار   هػػذا إذا تػػـ 

ال يعنػػي أنػػه ، كهػػذا (ـٜٛٗٔالمتحػػدة حػػكؿ القضػػية الفمسػػطينية ال زالػػت تنتظػػر مػػف ينفػػذها منػػذ 
النقػاط المهمػة التػي حققتهػا مػف عديػد الليس هناؾ إيجابيات في هذع المعركة، عمى العكس هناؾ 
فاؽ يضمف النظاـ تاحصرها في مجرد نالمقاكمة إذا ما نظرنا لها مف زاكية أخرل غير تمؾ التي 

 .به االلتزاـالمصرم 
التكحػػد خمػػؼ قطػػاع غػػزة كمقاكمتػػه مػػف خػػبلؿ خطػػاب كحػػدكم ككػػاف أبػػرز تمػػؾ اإليجابيػػات 

بػػرز عمػػى ألسػػنة جميػػغ القيػػادات السياسػػية كالنػػاطقيف كالمحػػدثيف تجمػػى هػػذا الخطػػاب فػػي كممتػػي 
ؿ عمػى أف القيػادة الرئيس الفمسطيني محمكد عباس كرئيس المكتب السياسي لحركة حماس ما يد

 .ؼ كتمتيف الجبهة الداخميةالسياسية هذع المرة باتت أكثر حكمة برص الصفك 
تنػػػاغـ الفعػػػؿ الفمسػػػطيني مػػػا بػػػيف العمػػػؿ السياسػػػي كالعمػػػؿ الميػػػداني بػػػانطبلؽ إضػػػافة إلػػػى 

مف الدكلي لمنظػر فػي العػدكاف االسػرائيمي، اسغ النطاؽ مف عقد جمسة لمجمس األتحرؾ سياسي ك 
جمسػػػة لمجمػػػس حقػػػكؽ االنسػػػاف، كدعػػػكة الحككمػػػة السكيسػػػرية لعقػػػد اجتمػػػاع لمػػػدكؿ كطمػػػب عقػػػد 

كهػي تترافػؽ  ،راضػي الفمسػطينية المحتمػةبيػؽ اتفاقيػة جنيػؼ الرابعػة عمػى األالسامية المتعاقدة لتط
بنػػاء الشػػعب الفمسػػطيني فػػي المكاقػػغ الج رافيػػة المختمفػػة، أبػػيف  مػػغ كحػػدة شػػعبية غيػػر مسػػبكقة مػػا

 .غزة مغ قطاع لمتضامف
سػطيني يمكنػه أف يبػػدع عػادة االعتبػار لمػذات الفمسػطينية كالثقػة بػالنفس  بػػأف الشػعب الفمكا

ر امكانيػػات المقاكمػػة المسػػمحة شػػكاؿ المقاكمػػة الشػػعبية السػػممية بػػؿ أيضػػا بتطػػكيألػػيس فقػػط فػػي 
حػػػاـ معسػػػكر "زاكػػػيـ" بػػػداع فػػػي أشػػػكالها، فقػػػد أعػػػاد اسػػػتخداـ الضػػػفادع البشػػػرية فػػػي عمميػػػة اقتكاال
ثناء أايبلت لمضفادع البشرية المصرية  ذهاف لعممية دالؿ الم ربي الفدائية، كعمميةسرائيمي األاإل
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رادة السياسػػػػية كالتصػػػػميـ يخمقػػػػاف االبػػػػداع كتجعػػػػبلف مػػػػف كػػػػدت أف اإلأكمػػػػا  ،حػػػػرب االسػػػػتنزاؼ
 .(ٔ المستحيؿ ممكنا

 ًا: نتائج العدوان:تاسع
كفقػػػػان لمتقػػػػارير الصػػػػادرة عػػػػف كزارة الصػػػػحة، كالتعمػػػػيـ، كالمرصػػػػد األكركمتكسػػػػطي لحقػػػػكؽ 

يكليػػػك،  ٛاإلنسػػػاف، بينػػػت اإلحصػػػائيات المرفقػػػة أف العػػػدكاف اإلسػػػرائيمي كالػػػذم بػػػدأ صػػػباح يػػػـك 
كانتهاءن بدخكؿ سػرياف اتفػاؽ التهدئػة حيػز التنفيػذ فػي تمػاـ السػاعة السػابعة بالتكقيػت المحمػي مػف 

 سطس، فإف حصيمة هذا العدكاف كانت عمى النحك اوتي:أغٕٙيـك 
 في الجانب الفمسطيني:  -1
مسػػػػف،  ٖٕٔك، مػػػػرأةا ٛٓ٘طفػػػػبلن، ك ٕٗٙ مكاطنػػػػان فمسػػػػطينيان، مػػػػف بيػػػػنهـ7ٖٕٔٓ استشػػػػهاد -ٕ

صابة   .(ٕ مسف ٛٔٗك، مرأةا ٕٕٔٔطفبلن، ك ٖٖٙٗ مكاطف فمسطيني، مف بينهـ ٖٕٔٔٔكا 
 ٖٙٚ٘ٔك، جكيػػػان  صػػػاركخان  ٕٓٔٛ خبللهػػػا ، اطمقػػػتغػػػارة ٗٙٙٓٙ نفػػػذت قػػػكات االحػػػتبلؿ -ٖ

 قذيفة برية. ٖٛٔٚٙقذيفة بحرية، ك
منػػػػػزالن دمػػػػػرت بشػػػػػكؿ كمػػػػػي،  ٓٛٓٓٔمنهػػػػػا منػػػػػزالن  ٓٛٓٛٗأدت تمػػػػػؾ ال ػػػػػارات إلػػػػػى تػػػػػدمير -ٗ
، ممػا أدل إلػى نػزكح أكثػر مػف (ٖ إضػافة إلػى تػدمير ثبلثػة أبػراج سػكنية، بشكؿ جزئي ٖٓٓٓٛك

 .(ٗ حتى المحظة ألؼ ببل مأكل ٓٓٔألؼ فمسطيني، منهـ  ٖٓٓ
مػدارس خاصػة،  ٘تابعػة لؤلكنػركا، ك ٙٚمدرسة حككميػة، ك ٔٗٔمدرسة، منها  ٕٕٕتدمير -٘
 .(٘ جامعات ٙ

                                                           

ــــــة و ـ"، مقػػػػػػاؿ منشػػػػػػكر، ٕٗٔٓ( جهػػػػػػاد حػػػػػػرب، " فكائػػػػػػد العػػػػػػدكاف اإلسػػػػػػرائيمي (ٔ ــــــاء طــــــنوكال ، تػػػػػػاريي لانب
 ـ، الػػػػػػػػػػػػػػػػػرابط اإللكتركنػػػػػػػػػػػػػػػػػي:ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕٕالكصػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ: ـ، تػػػػػػػػػػػػػػػػػارييٕٗٔٓ/ٚ/ٔٔالنشػػػػػػػػػػػػػػػػػر:

http://www.wattan.tv/ar/news/98588.html 
، تػػاريي النشػػػر: موقـــل وزارة الصــحة( كزارة الصػػحة، "العػػدكاف الصػػهيكني عمػػى قطػػػاع غػػزة"، تقريػػر منشػػكر، (ٕ
 http://www.moh.gov.ps/portal ـ، الرابط اإللكتركني:ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕٕـ، تاريي الكصكؿ:ٕٗٔٓ/ٛ/ٖٓ
موقـل الييئـة ـ"، تقريػر منشػكر، ٕٗٔٓ( الهيئة العربية الدكليػة إلعمػار غػزة، "احصػائيات الػدمار: حػرب غػزة (ٖ

 ـ، الػػرابط اإللكتركنػػي:ٕ٘ٔٓ/ٕ/ٙ، تػػاريي النشػػر: بػػدكف تػػاريي، تػػاريي الكصػػكؿ:العربيــة الدوليــة إلعمــار غــزة
http://goo.gl/f4FQtl 

 مرجل سابقالهجمات العشكائية كالقتؿ العمد: إسرائيؿ تنتقـ مف غزة بقتؿ مدنيها"، "( (ٗ
، معيــد دراســات التنميــة( محمػػد مقػػداد، "المشػػهد العػػاـ لقطػػاع غػػزة بعػػد العػػدكاف االسػػرائيمي"، تقريػػر منشػػكر، (٘

 ٙٔـ، صٕٗٔٓيكليك/أغسطس
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بجػركح مختمفػة،  ٕٓٔمف أفراد الطػكاقـ الطبيػة أثنػاء تػأديتهـ عممهػـ، كاصػيب  ٖٕاستشهاد  -ٙ
 .(ٔ سيارة اسعاؼ ٖٙمركزان صحيان،  ٜٔكمستشفيات،  ٓٔكما تـ تدمير 

محطػػػات لمعالجػػػة  ٜكتػػػدمير ، بشػػػكؿ جزئػػػي ٜٓٔبشػػػكؿ كمػػػي، ك مسػػػجدان  ٕٙدمير تػػػـ تػػػ  -ٚ
مؤسسػػة صػػناعية كتجاريػػة،  ٕٖٚمؤسسػػة ماليػػة كمصػػرفية،  ٜٔمنشػػأة كهربائيػػة، ك ٛٔالميػػاع، ك

 .(ٕ جمعية اهمية، كمحطة تكليد كهرباء كاحدة ٛٗقارب صيد، ك ، ك   ٘٘ك
 فمؤسسة إعبلميػة مػا بػي ٜٔصحفيان، كتدمير ٕٓصحفيان، فضبلن عف إصابة  ٚٔكاستشهاد  -ٛ

 .(ٖ التدمير الكمي كالجزئي
 .(ٗ أما بالنسبة لمخسائر االقتصادية فإنها تقدر بأكثر مف ثبلثة مميارات كنصؼ مميار دكالر -ٜ
 في الجانب اإلسرائيمي: -6
مسػػتكطنيف، كفػػؽ مػػا ذكرتػػه كسػػائؿ االعػػبلـ  ٖ، ك جنػػدم ٚٙ سػػرائيميان مػػف بيػػنهـإ ٓٚؿ قتػػم  -ٔ

 .(٘ اإلسرائيمية
 .(ٙ إسرائيمي معظمهـ جنكد ٕٓٚإصابة  -ٕ
 .(ٚ تجاع المستكطنات صاركخان  ٗٙ٘ٗأطمقت المقاكمة الفمسطينية  -ٖ
، مميكف دكالر ٖٗ شيكؿمميكف  ٓ٘ٔقدرت مصادر أمنية إسرائيمية خسائر الجيش اليكمية بػ -ٗ

 .(ٛ  مميػػػػػػػكف دكالر ٜٕ شػػػػػػػيكؿمميػػػػػػػكف  ٓٓٔبمبمػػػػػػػغ  السػػػػػػػكؽ اإلسػػػػػػػرائيمي يكميػػػػػػػان كمػػػػػػػا تضػػػػػػػرر 

                                                           

 مرجل سابق( كزارة الصحة، (ٔ
 مرجل سابقلعمد: إسرائيؿ تنتقـ مف غزة بقتؿ مدنيها"، الهجمات العشكائية كالقتؿ ا"( (ٕ
موقل ـ"، تقرير منشكر، ٕٗٔٓ( ككالة كفا، " االنتهاكات التي تعرض لها الصحفيكف خبلؿ الحرب عمى غزة (ٖ

 ـ، الػػػرابط اإللكتركنػػػػي:ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕٕـ، تػػػػاريي الكصػػػػكؿ:ٕٗٔٓ/ٛ/ٕٛ، تػػػػاريي النشػػػر:وكالـــة وفــــا لانبــــاء
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9460 

 ٕ، ص مرجل سابقمحمد مقداد،  (ٗ)
موقــل قتػػيبلن، كخػػاف يػػكنس األكثػػر خسػػارة بشػػريان"، خبػػر منشػػكر،  ٜٖٕٔ( جريػػدة الشػػرؽ األكسػػط، " حػػرب غػػزة(٘

 ـ، الػػرابط اإللكتركنػػي:ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕٕـ، تػػاريي الكصػػكؿ:ٕٗٔٓ/ٛ/ٕٛ، تػػاريي النشػػر:جريــدة الشــرق األوســط
http://aawsat.com/home/article/169376 

 المرجل السابق نفسو (ٙ)
صػػاركخان خػػبلؿ العػػدكاف عمػػى  ٗٙ٘ٗمركػػز الزيتكنػػة لمدراسػػات كاالستشػػارات، "المقاكمػػة الفمسػػطينية أطمقػػت  (ٚ)

ــــة لمدراســــات واالستشــــاراتغػػػػزة"، خبػػػػر منشػػػػكر،  ـ، تػػػػاريي ٕٗٔٓ/ٛ/ٕٛ، تػػػػاريي النشػػػػر:موقــــل مركــــز الزيتون
 http://www.alzaytouna.net/permalink/76710.html لكتركني: ـ، الرابط اإلٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕٗالكصكؿ:

 مرجل سابققتيبُل، كخاف يكنس األكثر خسارة بشريان"،  ٜٖٕٔ"حرب غزة  (ٛ)
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سمطة محمية في إسرائيؿ، جػراء سػقكط الصػكاريي  ٓٓٔأضرار بنحك مميار دكالر في  إلحاؽ -٘
 .(ٔ قة مف غزة كزيادة المصركفات بسبب حالة الطكارئمالمنط

 ًا: التحركات الشعبية المنددة بالعدوان:عاشر 
انطمقػػػت المسػػػيرات كالتظػػػاهرات فػػػي عػػػدة منػػػاطؽ فػػػي الضػػػفة ال ربيػػػة لمناهضػػػة العػػػدكاف  

، كانػػػدلعت المكاجهػػػات مػػػغ جنػػػكد اإلسػػػرائيمي  عمػػػى قطػػػاع غػػػزة أبرزهػػػا بمػػػدة قفػػػيف قضػػػاء طػػػكلكـر
، كمػػا نػػدد البلجئػػكف الفمسػػطينيكف فػػي مخيمػػات األردف (ٕ االحػػتبلؿ نػػتج عنهػػا عشػػرات اإلصػػابات

 .(ٖ بالعدكاف اإلسرائيمي المتكاصؿ ضد قطاع غزة، مطالبيف بتحرؾ عربي كدكلي لكقفه
كمػػا نظمػػت لجنػػة القػػدس البرلمانيػػة كالرابطػػة الفمسػػطينية كالمجمكعػػة السػػكيدية تظػػاهرة فػػي  

ساحة ميدبكريارببلتسف كسط العاصمة السكيدية شارؾ فيهػا العديػد مػف ممثمػي األحػزاب السػكيدية 
كالمنظمات الحقكقية كالمجتمغ المػدني كحركػات التضػامف اسػتنكاران لمعػدكاف اإلسػرائيمي المتكاصػؿ 

، كمػػػػا قػػػػاـ المئػػػػات مػػػػف أفػػػػراد الجاليػػػػة الفمسػػػػطينية كالعربيػػػػة كممثمػػػػي (ٗ الشػػػػعب الفمسػػػػطيني عمػػػػى
منظمػػات كأحػػزاب ككلكمبيػػة بكقفػػة احتجاجيػػة أمػػاـ السػػفارة اإلسػػرائيمية فػػي بكغكتػػا تنػػدد بالعػػدكاف 

الكنديػػة مسػػيرة حاشػػدة تنػػدد بالعػػدكاف  مػػكنتهعمػػى الشػػعب الفمسػػطيني، كمػػا انطمقػػت مػػف مدينػػة 
 .(٘ ائيمي المتكاصؿ عمى قطاع غزةاإلسر 

                                                           

 المرجل السابق نفسو( (ٔ
، "عشرات اإلصابات خػبلؿ تظػاهرات ليميػة فػي الضػفة رفضػان لمعػدكاف عمػى ككالة الصحافة الفمسطينية صفا( (ٕ

ـ، تػػاريي الكصػػكؿ: ٕٗٔٓ/ٚ/ٛٔ، تػػاريي النشػػر: وكالــة الصــحافة الفمســطينية صــفاموقــل غػػزة"، خبػػر منشػػكر، 
 http://safa.ps/post/132711، الرابط اإللكتركني: ـٕٗٔٓ/ٕٔ/ٛ
في مخيمات األردف ينددكف بجرائـ الحرب اإلسرائيمية ضد غزة"، ( نادية سعد الديف، "البلجئكف الفمسطينيكف (ٖ

، الرابط ـٕٗٔٓ/ٕٔ/ٛـ، تاريي الكصكؿ: ٕٗٔٓ/ٚ/ٖٔ، تاريي النشر: موقل جريدة الغدخبر منشكر، 
 http://goo.gl/NirWoQاإللكتركني: 

كالرابطػة الفمسػطينية اسػتنكاران "تظاهرة بالسكيد لمجنػة القػدس البرلمانيػة  مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات،( (ٗ
، تػػػاريي النشػػػر: مركـــز الزيتونـــة لمدراســـات واالستشـــاراتموقـــل لمعػػػدكاف اإلسػػػرائيمي عمػػػى غػػػزة"، خبػػػر منشػػػكر، 

 ، الرابط اإللكتركني: ـٕٗٔٓ/ٕٔ/ٜـ، تاريي الكصكؿ: ٕٗٔٓ/ٚ/ٗٔ
http://www.alzaytouna.net/permalink/72185.html 

 

، "الجاليػػة الفمسػػطينية فػػي ككلكمبيػػا تقػػـك بكقفػػة احتجاجيػػة أمػػاـ الفمسػػطينييف فػػي لبنػػاف فشػػبكة أخبػػار البلجئػػي( (٘
ـ، تػاريي الكصػكؿ: ٕٗٔٓ/ٚ/ٗٔ، تػاريي النشػر: الجـ  نـت موقـل، خبػر منشػكر، "السفارة اإلسرائيمية في بكغكتػا

  الرابط اإللكتركني:، ـٕٗٔٓ/ٕٔ/ٜ
 http://laji-net.net/arabic/Default.asp?ContentID=33835&menuID=34 
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كشػػارؾ آالؼ الفمسػػطينييف كالمتضػػامنيف األجانػػب فػػي تظػػاهرات نظمػػت فػػي مػػدف أمريكيػػة  
، كمػػا شػػهدت (ٔ احتجاجػػان عمػػى الجػػرائـ اإلسػػرائيمية كلممطالبػػة بالحمايػػة الدكليػػة لمشػػعب الفمسػػطيني

، كتظػػاهر نحػػك (ٕ لقطػػاع غػػزةالعديػػد مػػف المػػدف األكركبيػػة احتجاجػػات عمػػى القصػػؼ اإلسػػرائيمي 
ثبلثة آالؼ شخص مف أنصار القضية الفمسطينية بالعاصمة الفرنسية باريس تعبيران عف غضبهـ 

، كخرجػػت (ٖ مػػف انحيػػاز حككمػػة ببلدهػػـ إلػػى إسػػرائيؿ معتبػػريف أنهػػا تسػػاكم بػػيف الجػػبلد كالضػػحية
نهاء ال هجـك العسكرم اإلسرائيمي في لندف تظاهرة ضخمة تطالب بػ " العدالة كالحرية" لفمسطيف كا 

، كشػػػهدت ألمانيػػػا احتجاجػػػات كمظػػػاهرات غاضػػػبة إليصػػػاؿ رسػػػائؿ تضػػػامف (ٗ عمػػػى قطػػػاع غػػػزة
 .(٘ لمشعب الفمسطيني

كنظػػػـ اوالؼ مػػػف المحتجػػػيف مظػػػاهرات احتجاجيػػػة ضػػػد إسػػػرائيؿ فػػػي كػػػؿ مػػػف العاصػػػمة  
كالعاصػػػمة  "،مسػػػترداـ"أ األسػػػترالية، كالعاصػػػمة الهكلنديػػػة" سػػػيدني"كمدينػػػة "، سػػػتككهكلـ"السػػػكيدية 

، حيػػػػث شػػػػهدت البرازيػػػػؿ، ةالبلتينيػػػػكامتػػػػدت االحتجاجػػػػات إلػػػػى أمريكػػػػا "، ككبنهػػػػاغف"الدنماركيػػػػة 
دكؿ ، إضػػػػافة إلػػػػى كتشػػػػيمي، كاإلكػػػػكادكر، كسػػػػمفادكر، احتجاجػػػػات مناهضػػػػة لمعػػػػدكاف اإلسػػػػرائيمي
، كمػا راليا، كنيكزلنػداالشرؽ األدنى في الهند، كالصيف، كككريػا الجنكبيػة، كتايبلنػد، كماليزيػا، كأسػت

، منػػػذ بػػػدء الحممػػػة العسػػػكرية يكميػػػةالهنديػػػة احتجاجػػػات  الخاضػػػغ لمسػػػيطرةر" كشػػػمي"شػػػهد إقمػػػيـ 

                                                           

( ككالػػة معػػا اإلخباريػػة، "مظػػاهرات حاشػػدة فػػي عػػدد مػػف الكاليػػات األمريكيػػة تضػػامنان مػػغ الشػػعب الفمسػػطيني"، (ٔ
ـ، الػرابط ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٜـ، تػاريي الكصػكؿ: ٕٗٔٓ/ٚ/ٛ، تػاريي النشػر: وكالة معا اإلخبارية موقلخبر منشكر، 
 http://maannews.net/Content.aspx?id=710937اإللكتركني: 

( ككالة األناضكؿ لؤلنباء، "احتجاجات بعدد مف المدف األكركبية عمػى القصػؼ اإلسػرائيمي لقطػاع غػزة"، خبػر (ٕ
ـ، الػرابط ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٜـ، تػاريي الكصػكؿ: ٕٗٔٓ/ٚ/ٓٔ، تاريي النشر: وكالة األناضول لانباء موقلمنشكر، 

 http://www.aa.com.tr/ar/news/356540اإللكتركني: 
، تػاريي الجزيـرة نـت موقـل( الجزيرة نت، "آالؼ الفرنسييف يطالبكف بكقؼ العدكاف عمى غزة"،  تقريػر منشػكر، (ٖ

 http://goo.gl/JQ7RUFـ، الرابط اإللكتركني: ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٜـ، تاريي الكصكؿ: ٕٗٔٓ/ٚ/ٕٚالنشر: 
جريـــدة الحيـــاة  موقـــللنػػػدف تنديػػػدان بالعػػػدكاف"،  خبػػػر منشػػػكر، ( جريػػػدة الحيػػػاة المندنيػػػة، "تظػػػاهرة ضػػػحمة فػػػي (ٗ

ـ، الػػػػػػػػػػػػرابط اإللكتركنػػػػػػػػػػػػي: ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٜـ، تػػػػػػػػػػػػاريي الكصػػػػػػػػػػػػكؿ: ٕٗٔٓ/ٚ/ٕٓ، تػػػػػػػػػػػػاريي النشػػػػػػػػػػػػر: المندنيــــــــــــة
http://goo.gl/eKRgon 

( عػػبلء جمعػػة، "المظػػاهرات ال اضػػبة ضػػد العػػدكاف عمػػى غػػزة تجتػػاح ألمانيػػا كأحػػزاب تػػنظـ مظػػاهرات لنصػػرة (٘
ـ، تػػػػػاريي الكصػػػػػكؿ: ٕٗٔٓ/ٚ/ٕٓ، تػػػػػاريي النشػػػػر: جريـــــدة القـــــدس العربــــي موقـــــل، خبػػػػػر منشػػػػكر، إسػػػػرائيؿ"

 http://www.alquds.co.uk/?p=195532ـ، الرابط اإللكتركني:  ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٜ
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بعيػػدة عػػف المظػػاهرات، أفريقيػػا  كلػػـ تكػػف مػػدف دكؿ قػػارة، اإلسػػرائيمية، ضػػد الفمسػػطينييف فػػي غػػزة
 .(ٔ رها مف الدكؿحيث احتج المتظاهركف في نيجيريا، ككينيا، كالصكماؿ، كجنكب أفريقيا، كغي

كفػػػي السػػػمفادكر تجمػػػغ عػػػدد مػػػف المتضػػػامنيف مػػػغ القضػػػية الفمسػػػطينية أمػػػاـ سػػػفارة كيػػػاف  
االحتبلؿ اإلسرائيمي في العاصمة ساف سمفادكر كأطمقكا هتافػات منػددة بالعػدكاف االسػرائيمي عمػى 

 .(ٕ "أكقفكا إرهاب إسرائيؿ، فمسطيف دكلة حرة"غزة كمف هذع الهتافات 
 

أىم المواقف العربية والدولية من العدوان اإلسرائيمي عمى غزة : حادي عشر
 م:6114
رصػػدت الباحثػػة عػػددان مػػف أهػػـ الػػردكد كالمكاقػػؼ العربيػػة كالدكليػػة حػػكؿ العػػدكاف عمػػى غػػزة  
ـ، مف خبلؿ المتابعة الشخصية لؤلحداث، كمطالعة األخبار كالتقارير المنشػكرة عمػى ٕٗٔٓعاـ 

 حصرها في االتي: المكاقغ اإللكتركنية، كيمكف
 مؤيدة لمعدوان اإلسرائيمي:المواقف ال -1

لػػـ يكػػف مكقػػؼ الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة مػػف العػػدكاف اإلسػػرائيمي عمػػى قطػػاع غػػزة غريبػػان  
عنػػػدما أيػػػدت منػػػػذ اليػػػـك األكؿ لمعػػػدكاف "حػػػػؽ  إسػػػرائيؿ( فػػػػي الػػػدفاع عػػػف نفسػػػػها مػػػف الهجمػػػػات 

ى حػد كصػؼ المتحدثػة باسػـ كزارة الخارجيػة الصاركخية مف جانػب جماعػة حمػاس اإلرهابيػة" عمػ
األمريكية  جيف ساكي(، كقد تبنى الرئيس األمريكي  بػاراؾ أكبامػا( خػبلؿ المكالمػة الهاتفيػة التػي 

 .(ٖ تمكز/يكليك مغ نتنياهك المكقؼ نفسه ٔٔأجرها في 
 كفي االتجاع نفسه أكد رئيس الحككمة الكندم  ستيفف جكزيؼ هاربر( في بياف أصدرع فػي 
تمكز/يكليك، أف " ببلدع تقػؼ حتػى النهايػة مػغ إسػرائيؿ كتػدعمها فػي حربهػا عمػى قطػاع غػزة، ٘ٔ

 .(ٗ فالقكات الفمسطينية تطمؽ الصكاريي في اتجاع إسرائيؿ بدكف التفريؽ بيف مدني كعسكرم"
                                                           

ــل( السػػبيؿ، "االحتجاجػػات تجتػػاح العػػالـ منػػددة بالعػػدكاف اإلسػػرائيمي عمػػى غػػزة"، خبػػر منشػػكر، (ٔ ، الســبيل موق
 http://goo.gl/76gBGYـ، الرابط اإللكتركني:  ٕٗٔٓ/ٕٔ/٘ـ، تاريي الكصكؿ: ٕٗٔٓ/ٛ/ٕتاريي النشر: 

 مرجل سابق"ردات الفعؿ الدكلية عمى العدكاف اإلسرائيمي الجديد"،  (ٕ)
موقـــل مؤسســـة ( مػػػاهر الشػػػريؼ، " ردات الفعػػػؿ الدكليػػػة عمػػػى العػػػدكاف اإلسػػػرائيمي الجديػػػد"، مقػػػاؿ منشػػػكر، (ٖ
ـ، الػػػرابط اإللكتركنػػػي: ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕٓـ، تػػػاريي الكصػػػكؿ: ٕٗٔٓ/ٚ/٘ٔ، تػػػاريي النشػػػر: اســـات الفمســـطينيةالدر 

http://goo.gl/RpoYbX 
ــريس( أؿ بػػريس، " رئػػيس كزراء كنػػدا "سػػتيفف هػػاربر" يػػدعـ إسػػرائيؿ ضػػد غػػزة"، تقريػػر منشػػكر، (ٗ ــل أل ب ، موق

 اإللكتركنػػػػػػػػػػػػػي: ـ، الػػػػػػػػػػػػػرابطٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕٕـ، تػػػػػػػػػػػػػاريي الكصػػػػػػػػػػػػػكؿٕٗٔٓ/ٚ/ٗٔتػػػػػػػػػػػػػاريي النشػػػػػػػػػػػػػر:
http://www.allpress.pro/reportages/236580 
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كقد أكد الػرئيس الفرنسػي  فرانسػكا هكالنػد( خػبلؿ المكالمػة الهاتفيػة التػي أجراهػا مػغ نتيػاهك  
تمكز/يكليػػك، أف فرنسػا تػػديف بشػدة االعتػػداءات عمػى الدكلػػة العبريػة" معتبػػران أنػه مػػف كاجػػب  ٜ فػي

الحككمػة اإلسػرائيمية اتخػاذ كػؿ االجػراءات لحمايػة سػكانها إزاء هػذع التهديػدات، كفػي اليػـك الثػاني 
اسػػتدرؾ الػػرئيس الفرنسػػي هػػذا المكقػػؼ عنػػدما أصػػدر بيانػػان أعػػرب فيػػه عػػف أسػػفه ألف العمميػػات 
العسكرية أكقعت عددان مف الضحايا الفمسطينييف، كدعا فيه الفمسطينييف كاإلسػرائيمييف إلػى ضػبط 

 .(ٔ النفس
كما أدانت المستشارة األلمانية أنجيبل ميركؿ( الهجمات الصاركخية التي تنطمؽ مف قطػاع  

ؾ أم تمكز/يكليػػك  أنػػه لػػيس هنػػا ٜغػػزة إلػػى إسػػرائيؿ، كقالػػت فػػي اتصػػاؿ هػػاتفي مػػغ نتيػػاهك فػػي 
 .(ٕ مبررات لتمؾ الهجمات

مف جهته أكد كزير الخارجية البمجيكي  ديدييه ريندرز( أف بػبلدع تػدعـ أحقيػة إسػرائيؿ فػي  
الدفاع عف نفسها، مستنكران تصاعد التكتر عمى أرض غزة، مطالبان "بأقصى درجات ضبط النفس 

الحككمػػة اإلسػػرائيمية تنفيػػذها كأقصػػى قػػدر مػػف الحمايػػة لممػػدنييف فػػي العمميػػة البريػػة التػػي قػػررت 
 . (ٖ كالتي نأمؿ أف تككف محدكدة كقصيرة األمد"

 
 المواقف المحايدة من العدوان: -6

كصػػػؼ الػػػرئيس المصػػػرم عبػػػد الفتػػػاح السيسػػػي مػػػا يحػػػدث فػػػي غػػػزة عمػػػى أنهػػػا حالػػػة مػػػف  
االقتتػػػاؿ كالعنػػػؼ، كحمػػػؿ الطػػػرفيف الفمسػػػطيني كاإلسػػػرائيمي مسػػػؤكلية مػػػا يحػػػدث، كُأعمنػػػت مبػػػادرة 

 .(ٗ مشركطة باستمرار الحصار عمى غزة ككقؼ العدكاف، كهك ما رفضته "حماس"

                                                           

، "هكالنػػد يعمػػف تضػػامف فرنسػػا مػػغ إسػػرائيؿ كميركػػؿ تػػديف إطػػبلؽ الصػػكاريي عميهػػا"، خبػػر منشػػكر، ٕٗفػػرانس(ٔ) 
 ـ، الػػػػػرابط اإللكتركنػػػػػي:ٕ٘ٔٓ/ٕ/٘ـ، تػػػػػاريي الكصػػػػػكؿ: ٕٗٔٓ/ٚ/ٜ، تػػػػػاريي النشػػػػػر:64موقـــــل فـــــرانس

http://goo.gl/650bGh 
جريػػدة األهػػراـ، " ميركػػؿ تػػديف الهجمػػات الصػػاركخية عمػػى إسػػرائيؿ فػػي اتصػػاؿ هػػاتفي مػػغ نتنيػػاهك"، خبػػر ( (ٕ

 ـ، الػرابط اإللكتركنػي:ٕ٘ٔٓ/ٕ/٘ـ، تػاريي الكصػكؿ:ٕٗٔٓ/ٚ/ٜ، تػاريي النشػر:موقـل جريـدة األىـراممنشػكر، 
http://goo.gl/0QcQuL 

ـ حػػؽ إسػػرائيؿ فػػي الػػدفاع عػػف نفسػػها"، خبػػر منشػػكر، ( ككالػػة األناضػػكؿ لؤلنبػػاء، "كزيػػر خارجيػػة بمجيكػػا: نػػدع(ٖ
 ـ، الرابط اإللكتركني:ٕ٘ٔٓ/ٕ/ٔـ، تاريي الكصكؿ:ٕٗٔٓ/ٚ/٘ٔلؤلنباء، تاريي النشر: موقل وكالة األناضول

http://www.aa.com.tr/ar 
اريي ، تػموقل التقريرالتقرير، " كشؼ حساب: مكقؼ كؿ دكلة عربية مف الحرب عمى غزة"، تقرير منشػكر،  (ٗ)

 http://goo.gl/j4GGQ8ـ، الرابط اإللكتركني: ٕ٘ٔٓ/ٕ/ٙـ، تاريي الكصكؿ:ٕٗٔٓ/ٛ/ٗالنشر:
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مػػف جهتػػه أداف األمػػيف العػػاـ لؤلمػػـ المتحػػدة بػػاف كػػي مػػكف الهجمػػات الصػػاركخية العديػػدة  
التػػػي أطمقػػػت مػػػؤخران مػػػف قطػػػاع غػػػزة عمػػػى إسػػػرائيؿ، معربػػػان عػػػف قمقػػػه العميػػػؽ إزاء كقػػػكع كفيػػػات 

صابات بيف الفمسطينييف، كطا لب بضركرة كقؼ هجمات الصػكاريي الفمسػطينية العشػكائية عمػى كا 
 .(ٔ المناطؽ المدنية اإلسرائيمية

ركرة الكقػػؼ العاجػػؿ لممكاجهػػة إلػػى ضػػ إسػػرائيؿ كمػػا دعػػا الػػرئيس الركسػػي فبلديميػػر بػػكتيف 
منػدكب  ، كمػا قػاؿالضػحايا فػي صػفكؼ المػدنييفالعسكرية التي تؤدم إلى سقكط عػدد كبيػر مػف 

ما " نعتقد بضركرة كقؼ إطبلؽ النار بأسرع :ركسيا الدائـ باألمـ المتحدة السفير فيتالي تشكركيف
اسػػتخداـ القػػكة المفرطػػة ضػػد ك  ي يػػتـ ارتكابهػػا ضػػد  إسػػرائيؿ(،جػػرائـ التػػالأدانػػت ركسػػيا ك يمكػػف"، "

  . (ٕ "المدنييف في القطاع
الخارجيػػة البريطػػاني كليػػاـ هيػػغ /تمكز/يكليػػك، دعػػا كزيػػر ٛكفػػي بيػػاف صػػحفي أصػػدر فػػي  

إلى" االيقاؼ الفكرم إلطبلؽ الصكاريي عمى المدف اإلسػرائيمية، كتركيػغ األبريػاء، ألف لهػـ الحػؽ 
بػػالعيش بػػأمف كسػػبلـ"، كمػػا دعػػا الحككمػػة اإلسػػرائيمية إلػػى " كقػػؼ العمميػػات العسػػكرية، كاعطػػاء 

 .(ٖ فرصة لمشعب الفمسطيني في غزة كي يعيش في أمف كسبلـ"
كما تبنت كزيرة الخارجية االيطالية فيػديريكا مػكغيريني التػي رأت فػي تصػريق أصػدرته فػي  
تمكز/يكليػػك أف" التهديػػد الػػذم تسػػتخدمه حمػػاس ضػػد أمػػف إسػػرائيؿ مػػغ الهجمػػات الصػػاركخية  ٔٔ

المسػػتمرة عمػػى أهػػداؼ مدنيػػة أمػػر غيػػر مقبػػكؿ، كمػػا أف حصػػيمة الضػػحايا الفمسػػطينييف كػػؿ يػػـك 
 .(ٗ ثقيمة كال تطاؽ"

 
 

                                                           

فمسـطين  موقـل( جريدة األنباء، "باف كي مكف يديف اطبلؽ الصػكاريي مػف غػزة عمػى إسػرائيؿ"، خبػر منشػكر، (ٔ
تركنػػػػػػػػػي: ـ، الػػػػػػػػػرابط اإللكٕ٘ٔٓ/ٕ/ٜـ، تػػػػػػػػػاريي الكصػػػػػػػػػكؿ:ٕٗٔٓ/ٚ/ٗٔ، تػػػػػػػػػاريي النشػػػػػػػػػر:جريـــــــــدة األنبـــــــــاء

http://goo.gl/ep6tYY 
فمسطين دكلة مف العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة"، تقرير منشكر، مكقغ  ٜٔفمسطيف أكف اليف، "رصد مكاقؼ  (ٕ)

 ـ، الػػػػػػػػرابط اإللكتركنػػػػػػػػي:ٕ٘ٔٓ/ٕ/ٜـ، تػػػػػػػػاريي الكصػػػػػػػػكؿ:ٕٗٔٓ/ٚ/ٗٔ، تػػػػػػػػاريي النشػػػػػػػػر:أون اليــــــــن
http://goo.gl/4oJlw8 

موقــل دات الفعػؿ الدكليػة عمػػى العػدكاف اإلسػػرائيمي الجديػد"، تقريػر منشػػكر، مؤسسػة الدراسػات الفمسػػطينية، "ر  (ٖ)
ـ، الػرابط اإللكتركنػي: ٕ٘ٔٓ/ٕ/ٙـ، تػاريي الكصػكؿ: ٕٗٔ/ٚ/٘ٔ، تػاريي النشػر:مؤسسة الدراسات الفمسطينية
http://goo.gl/RpoYbX 

 المرجل السابق نفسو( (ٗ
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 :اإلسرائيميالدولية المنددة لمعدوان مواقف ثالثًا: ال 
أدانػػػت جامعػػػة الػػػدكؿ العربيػػػة العػػػدكاف اإلسػػػرائيمي عمػػػى قطػػػاع غػػػزة، كدعػػػا األمػػػيف العػػػاـ  

لجامعػة الػػدكؿ العربيػػة نبيػػؿ العربػػي األمػػـ المتحػػدة إلػػى تػػكفير الحمايػػة الدكليػػة لمشػػعب الفمسػػطيني 
كأعػػػرب عػػػف أممػػػه فػػػي التكصػػػؿ إلػػػى اتفػػػاؽ لتنفيػػػذ ، بالسػػػرعة البلزمػػػةمػػػف الهجمػػػات اإلسػػػرائيمية، 

رفػػػغ  ىالمشػػػركعة، كيػػػؤدم الػػػالمبػػػادرة المصػػػرية بكافػػػة بنكدهػػػا، بمػػػا يحقػػػؽ المطالػػػب الفمسػػػطينية 
  .(ٔ قطاع غزة، كينهي معاناة الشعب الفمسطيني ىالحصار اإلسرائيمي الجائر عم

دانتهػا لمعػدكاف العسػكرم الػذم تشػنه  إسػرائيؿ( كما عبرت الحككمة األردنيػة عػف شػجبها   كا 
عمػػػػػػى قطػػػػػػاع غػػػػػػزة، كطالبػػػػػػت الحككمػػػػػػة عمػػػػػػى لسػػػػػػاف كزيػػػػػػر الدكلػػػػػػة لشػػػػػػؤكف اإلعػػػػػػبلـ محمػػػػػػد 

 .(ٕ المكمني إسرائيؿ( بكقؼ عممياتها العسكرية فكران 
التصػػعيد اإلسػػرائيمي الخطيػػر، كطالبػػت  لهػػافػػي بيػػاف بشػػدة الخارجيػػة التكنسػػية كمػػا أدانػػت  

الفػػكرم  تكقػػؼعمػػى ال دخؿ الفػػكرم كالعاجػػؿ لحمػػؿ إسػػرائيؿلتػػألمػػف اجمػػس امالمجمكعػػة الدكليػػة ك 
  .(ٖ "لبلعتداءات غير المبررة"

مػػف جانبهػػا اكتفػػت المممكػػة العربيػػة السػػعكدية بإرسػػاؿ تصػػريحات رسػػمية تسػػتنكر العػػدكاف،  
ـ لػػدل األمػػـ المتحػػدة عبػػد اهلل المعممػػي أحػػداث العػػدكاف عمػػى حيػػث أداف المنػػدكب السػػعكدم الػػدائ

 . (ٗ غزة.
أكد كزير الخارجية القطرم خالد بف محمد العطية خبلؿ االجتماع االستثنائي المكسغ لمجنة  

التنفيذيػػػة لػػػكزراء خارجيػػػة منظمػػػة التعػػػاكف اإلسػػػبلمي المنعقػػػد فػػػي مدينػػػة جػػػدة عمػػػى مكقػػػؼ قطػػػر 
دد المطالبػػة لمتحػػرؾ الفػػكرم مػػف أجػػؿ كقػػؼ العػػدكاف عمػػى الشػػعب الػػداعـ لمشػػعب الفمسػػطيني، كجػػ

 .(٘ الفمسطيني، كفؾ الحصار الجائر عمى قطاع غزة

                                                           

  مرجل سابق( عزاـ شعت، (ٔ
، "الحككمة األردنية تطالب إسرائيؿ( بكقػؼ العمميػات العسػكرية ضػد غػزة فػكران"، خبػر منشػكر،  ( المصرمٕ  اليـك

ــــل المصــــري اليــــوم ـ، الػػػػرابط اإللكتركنػػػػي: ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٙـ، تػػػػاريي الكصػػػػكؿ: ٕٗٔٓ/ٚ/ٜ، تػػػػاريي النشػػػػر:موق
http://www.almasryalyoum.com/news/details/479462 

 ، موقــل األنبــاء"العػػدكاف البربػػرم" عمػػى غػػزة"، خبػػر منشػػكر،  حػػكؿ الدكليػػةقػػؼ " كيػػؼ تكزعػػت المكا األنبػػاء، (ٖ)
 ـ، الػػػػػػػػػػػػرابط اإللكتركنػػػػػػػػػػػػي:ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٙـ، تػػػػػػػػػػػػاريي الكصػػػػػػػػػػػػكؿ: ٕٗٔٓ/ٚ/ٔٔتػػػػػػػػػػػػاريي النشػػػػػػػػػػػػر:

http://anbaaonline.com/?p=238207 
 رجل سابقم" كشؼ حساب: مكقؼ كؿ دكلة عربية مف الحرب عمى غزة"، تقرير منشكر، (ٗ)
، تػػاريي موقــل بوابــة الشــرقالشػػرؽ، "قطػػر تطالػػب بكقػػؼ العػػدكاف كفػػؾ حصػػار غػػزة"، خبػػر منشػػكر،  ( بكابػػة(٘

 http://goo.gl/rCr6Daـ، الرابط اإللكتركني: ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٙـ، تاريي الكصكؿ: ٕٗٔٓ/ٚ/ٔٔالنشر:
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مػػػف جهتهػػػا اسػػػتنكرت اإلمػػػارات بشػػػدة الممارسػػػات العدكانيػػػة التػػػي تقػػػـك بهػػػا  إسػػػرائيؿ( عمػػػى  
إزهػػاؽ أركاح األراضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة، مجػػددة رفضػػها لكافػػة أعمػػاؿ العنػػؼ التػػي تػػؤدم إلػػى 

المػػػػدنييف، كدعػػػػت المجتمػػػػغ الػػػػدكلي لمتحػػػػرؾ الفػػػػكرم مػػػػف أجػػػػؿ كقػػػػؼ العػػػػدكاف اإلسػػػػرائيمي عمػػػػى 
 . (ٔ الفمسطينييف كاستهداؼ قطاع غزة كاالضطبلع بمسؤكلياته في حماية الشعب الفمسطيني

بػػػدكرها أعػػػػرب مصػػػدر مسػػػػؤكؿ فػػػي كزارة الخارجيػػػػة الككيتيػػػة عػػػػف إدانػػػة الككيػػػػت لسمسػػػػمة  
كية التي تشنها قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى قطاع غػزة، كالتػي أسػفرت عػف سػقكط ال ارات الج

 .(ٕ عدد مف الشهداء كالجرحى مف األشقاء الفمسطينييف
كأدانت سكريا المجازر كالممارسات اإلسػرائيمية الكحشػية، كصػمت مجمػس األمػف كالجامعػة  

الفمسػطيني، كطالبػت مجمػس األمػف العربية غيػر المبػرر عمػى هػذع الجػرائـ المسػتمرة ضػد الشػعب 
 .(ٖ كالمجتمغ الدكلي بكقؼ العدكاف اإلسرائيمي الذم يهدد األمف كالسمـ في المنطقة

فػػي حػػيف حيػػت النائػػب بهيػػة الحريػػرم صػػمكد كانتفاضػػة كاستبسػػاؿ أبنػػاء غػػزة كالضػػفة ككػػؿ  
الفمسػػطيني  األراضػػي الفمسػػطينية التػػي تكاجػػه فصػػكالن جديػػدة مػػف الجػػرائـ الصػػهيكنية بحػػؽ الشػػعب

مثمنة التضحيات ال الية لهذا الشعب مف أجؿ قضيته األغمى فمسػطيف، كدعػت إلػى أكسػغ حممػة 
 .(ٗ تضامف مغ الشعب الفمسطيني في مكاجهته لمعدكاف اإلسرائيمي

                                                           

، تػػاريي موقــل جريــدة البيــان"اإلمػػارات تسػػتنكر العػػدكاف كتػػدعك لتحػػرؾ دكلػػي"، خبػػر منشػػكر،  ( جريػػدة البيػػاف،(ٔ
 http://goo.gl/SltvB6 ـ، الرابط اإللكتركني:ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٙـ، تاريي الكصكؿ: ٕٗٔٓ/ٚ/ٓٔالنشر:

موقـل جريـدة "الككيت تديف العدكاف اإلسرائيمي عمى غػزة كتػدعك لكقفػه فػكران"، خبػر منشػكر،  ( جريدة السياسة،(ٕ
 ط اإللكتركنػػػػػػػي:بـ، الػػػػػػػرإٗٔٓ/ٕٔ/ٚـ، تػػػػػػػاريي الكصػػػػػػػكؿ:ٕٗٔٓ/ٚ/ٔٔ، تػػػػػػػاريي النشػػػػػػػر:السياســـــــة

http://goo.gl/wo0PhI 
موقـل "صمت المجتمغ الدكلي كالجامعة العربية عمػى عػدكاف غػزة غيػر مبػرر"، خبػر منشػكر،  ( جريدة البعث،(ٖ

 ط اإللكتركنػػػػػػي:بـ، الػػػػػػرإٗٔٓ/ٕٔ/ٛـ، تػػػػػػاريي الكصػػػػػػكؿ:ٕٗٔٓ/ٚ/ٜ، تػػػػػػاريي النشػػػػػػر:جريــــــدة البعــــــث
http://albaath.news.sy/?p=12644 

"بهيػػة الحريػػرم تحيػػي صػػمكد غػػزة كالضػػفة كتنػػكع بنشػػر القػػكة األمنيػػة فػػي عػػيف الحمػػكة"، خبػػر  ( صػػيدا سػػيتي،(ٗ
 ط اإللكتركنػي:بـ، الػرإٗٔٓ/ٕٔ/ٛـ، تػاريي الكصػكؿ:ٕٗٔٓ/ٚ/ٛ، تػاريي النشػر:موقـل صـيدا سـيتيمنشػكر، 

hhttp://www.saidacity.net/news/158320/ 
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بينمػػا أكػػد الػػرئيس التكنسػػي المؤقػػت المنصػػؼ المرزكقػػي خػػبلؿ اتصػػاؿ هػػاتفي مػػغ رئػػيس  
مشػعؿ كقػكؼ الشػعب التكنسػي إلػى جانػب الفمسػطينييف فػي المكتب السياسي لحركة حماس خالد 

 .(ٔ تصديهـ لمعدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة
أداف الػػرئيس الجزائػػػرم عبػػد العزيػػػز بكتفميقػػة العػػػدكاف اإلسػػرائيمي عمػػػى قطػػاع غػػػزة، مؤكػػػدان  

 .(ٕ سعي الجزائر إليقاؼ نزيؼ دـ األبرياء مف أبناء الشعب الفمسطيني
األكنػػػركا بييػػػر كرينبػػػكؿ إسػػػرائيؿ بكقػػػؼ هجكمهػػػا ضػػػد المػػػدنييف  مػػػف جهتػػػه طالػػػب مفػػػكض 

كالبنػػى التحتيػػة المدنيػػة فػػي غػػزة باعتبارهػػا مخالفػػة لممبػػادئ األساسػػية لمقػػانكف اإلنسػػاني الػػدكلي، 
كعبر عف قمقه جراء تصاعد العنؼ فػي قطػاع غػزة جػراء الخسػائر البشػرية كالماديػة المػدمرة التػي 

 .(ٖ بتكبدها المدنيكف
مميػكف كػركف  ٖٓبػبلدع ب  ةكزير الخارجية النركيجي بػكرغ برينػدع عػف تبػرع حككمػ كأعمف 

نركيجي لئلغاثة العاجمة في غزة، كقػاؿ: "أنػه مػف المهػـ جػدان عمػى إسػرائيؿ أف تخفػؼ القيػد عمػى 
لػػى غػػزة، كبػػذلؾ سػػيككف الكضػػغ اإلنسػػاني أفضػػؿ حػػاالن، كمػػا  حركػػة البضػػائغ كاألشػػخاص مػػف كا 

 .(ٗ طالب مصر بفتق الحدكد مغ غزة ألغراض إنسانية"
األمػػف الػػدكلي لكضػػغ حػػد لمجػػازر غػػزة كحػػذرت مػػف نػػزاع قػػد يمتػػد كطالبػػت إسػػبانيا مجمػػس  

 .(٘ إلى منطقة تكاد أصبلن أف تنفجر
                                                           

، تػػاريي موقــل جزايــرسالفمسػػطينييف"، "، خبػػر منشػػكر، ( جزايػػرس، "المرزكقػػي يؤكػػد كقػػكؼ تػػكنس إلػػى جانػػب (ٔ
  ط اإللكتركنػػػػػػػػػػػي:بـ، الػػػػػػػػػػػرإٗٔٓ/ٕٔ/ٓٔـ، تػػػػػػػػػػػاريي الكصػػػػػػػػػػػكؿ:ٕٗٔٓ/ٛ/ٗٔالنشػػػػػػػػػػػر:

http://www.djazairess.com/elkhabar/419267 
، موقــل جريــدة الخمــيج" بكتفميقػػة يجػػدد إدانتػػه لمعػػدكاف اإلسػػرائيمي عمػػى غػػزة"، خبػػر منشػػكر،  ( جريػػدة الخمػػيج،(ٕ

 http://goo.gl/8U1nmt ط اإللكتركني:بـ، الرإٗٔٓ/ٕٔ/ٓٔـ، تاريي الكصكؿ:ٕٗٔٓ/ٛ/ٕٔتاريي النشر:
، "مفػػكض األكنػػركا يطالػػب إسػػرائيؿ بكقػػؼ هجماتهػػا ضػػد المػػدنييف كالبنػػى التحتيػػة فػػي ككالػػة معػػا اإلخباريػػة( (ٖ

ط بالػػػرا، ـٕٗٔٓ/ٕٔ/ٔٔ:ـ، تػػػاريي الكصػػػكؿٕٗٔٓ/ٚ/ٗٔ،  تػػػاريي النشػػػر:موقـــل وكالـــة معـــا اإلخباريـــةغػػػزة"، 
 http://maannews.net/Content.aspx?id=713074 اإللكتركني:

مميػػكف كػػركف لئلغاثػػة العاجمػػة فػػي غػػزة"، خبػػر  ٖٓ، "النػػركيج تتبػػرع بػػػ ككالػػة األنبػػاء كالمعمكمػػات الفمسػػطينية( (ٗ
تػػػػػػػػاريي ـ، ٕٗٔٓ/ٚ/ٖٔ،  تػػػػػػػػاريي النشػػػػػػػػر:وكالــــــــة األنبــــــــاء والمعمومــــــــات الفمســــــــطينيةموقــــــــل ، منشػػػػػػػػكر

 ط اإللكتركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي:بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا، ـٕٗٔٓ/ٕٔ/ٔٔالكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ:
http://wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=178702 

، تػػػاريي موقـــل إيـــالف"مدريػػػد تػػػديف مجػػػازر فػػػي غػػػزة كتحػػػذر مػػػف إشػػػعاؿ المنطقػػػة"، خبػػػر منشػػػكر،  ( إيػػػبلؼ،(٘
 ط اإللكتركنػػػػػػػػػػػػػػػػي:بـ، الػػػػػػػػػػػػػػػػرإٗٔٓ/ٕٔ/٘ٔـ، تػػػػػػػػػػػػػػػػاريي الكصػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ:ٕٗٔٓ/ٚ/ٖٔالنشػػػػػػػػػػػػػػػػر:

http://www.elaph.com/Web/News/2014/7/927912.html 
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دعػػت السػػمطات الككبيػػة المجتمػػغ الػػدكلي إلػػى مطالبػػة  إسػػرائيؿ( بػػأف تنهػػي تصػػعيد العنػػؼ  
  .(ٔ مؤكدة إدانتها الشديدة لمعدكاف اإلسرائيمي عمى سكاف قطاع غزة"

عمػػى العمميػػة  البرازيميػػة عمػػى اسػػتدعاء سػػفيرها مػػف "تػػؿ أبيػػب" احتجاجػػان كأقػػدمت الحككمػػة 
 .(ٕ العسكرية االسرائيمية في قطاع غزة

عمػػى العػػدكاف  لمتشػػاكر احتجاجػػان كقػػررت حككمػػة اإلكػػكادكر اسػػتدعاء سػػفيرها مػػف تػػؿ أبيػػب  
أدانت فيه  األككادكريةككمة اإلسرائيمي البرم عمى قطاع غزة، كفقا لما جاء في بياف أصدرته الح

 .(ٖ فكران  بكقفهبشدة العدكاف اإلسرائيمي كطالبت 
كقػػاؿ ، ني المتكاصػػؿ عمػػى الشػػعب الفمسػػطينيف جهتهػػا أدانػػت الصػػيف العػػدكاف الصػػهيك مػػ 

سي كه المبعػكث الخػاص لمحككمػة الصػينية لشػؤكف الشػرؽ األكسػط فػي مػؤتمر صػحفي عقػدع كك 
إف الصػػػػيف تكاصػػػػؿ "فػػػي سػػػػفارة بػػػػبلدع فػػػي طهػػػػراف حػػػػكؿ العػػػدكاف الصػػػػهيكني عمػػػػى قطػػػاع غػػػػزة 

اتصاالتها مػغ الجػانبيف الفمسػطيني كاإلسػرائيمي ألف الحػرب عمػى قطػاع غػزة تتسػبب بقتػؿ الكثيػر 
 .(ٗ "مف الفمسطينييف األبرياء

كفي مكقؼ مندد بالعدكاف اإلسرائيمي عمى قطػاع غػزة رفػض رئػيس مجمػس رئاسػة البكسػنة  
ككزيػر الخارجيػة زالتكػك الغكمػدجييا اسػتقباؿ السػفير اإلسػرائيمي  ،كالهرسؾ بػاكر عػزت بي ػكفيتش

عػػػف مكقػػػؼ الرئاسػػػة فػػػي البكسػػػنة كالهرسػػػؾ مػػػف  تعبيػػػران ، غيػػػر المقػػػيـ لػػػدل البكسػػػنة ديفيػػػد كػػػكهيف
العػػدكاف الكحشػػي الػػذم تقػػكـ بػػه قػػكات االحػػتبلؿ اإلسػػرائيمي باسػػتخدامها أدكات الحػػرب كالتػػدمير 

كاستنكر بي كفيتش في مؤتمر صػحفي بشػاعة ، البحرية كالبرية كالجكية ضد الفمسطينييف في غزة
الفمسطينييف أغمبيتهـ مف األطفاؿ كالشػيكخ العدكاف اإلسرائيمي الذم تسبب باستشهاد كجرح آالؼ 

                                                           

الككالػة العربيػة السػػكرية لؤلنبػاء، " ادانػات دكليػػة كاسػعة لمعػدكاف اإلسػػرائيمي عمػى قطػاع غػػزة"، خبػر منشػػكر،  (ٔ)
ط بـ، الػػرإٗٔٓ/ٕٔ/ٚـ، تػػاريي الكصػػكؿ:ٕٗٔٓ/ٚ/٘ٔ، تػػاريي النشػػر:موقــل الوكالــة العربيــة الســورية لانبــاء

 http://goo.gl/rIsBeB ي:اإللكتركن
، موقــل الســبيل( السػبيؿ، "البرازيػػؿ تسػػتدعي سػػفيرها مػػف تػػؿ أبيػػب احتجاجػػان عمػػى عػػدكاف غػػزة"، خبػػر منشػػكر، (ٕ

 http://goo.gl/tE9aJ6 ط اإللكتركني:بـ، الرإٗٔٓ/ٕٔ/ٚـ، تاريي الكصكؿ:ٕٗٔٓ/ٚ/ٕٗتاريي النشر:
موقـل تػؿ أبيػب احتجاجػان عمػى قصػؼ غػزة"، خبػر منشػكر، ( جريدة الدستكر، "اإلككادكر تسػتدعي سػفيرها مػف (ٖ

 ط اإللكتركنػػػػي:بـ، الػػػػرإٗٔٓ/ٕٔ/ٚـ، تػػػػاريي الكصػػػػكؿ:ٕٗٔٓ/ٚ/ٛٔ، تػػػػاريي النشػػػػر:جريــــدة الدســــتور
http://www.dostor.org/646636 

 مرجل سابق"ردات الفعؿ الدكلية عمى العدكاف اإلسرائيمي الجديد"،  (ٗ)

http://www.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0628%u0648%u0642%u0641%u0647&exp=646636
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كالنساء معربا عف است رابه لمصمت الدكلي كاألممي كالمكاقػؼ ال ربيػة مػف المجػازر التػي ترتكػب 
 .(ٔ يفبحؽ الفمسطيني

بدكرها دعت مجمكعة فيشي راد التي تضـ كبل مف تشػيكيا كبكلنػدا كسػمكفاكيا كهن اريػا إلػى  
نه” كقؼ فكرم إلطبلؽ النار“  .(ٕ اء كافة األعماؿ العدائية في قطاع غزةكا 

داعيػػة إلػػى ( إسػػرائيؿجانػػب  مػػف  "الػػرد غيػػر المتكػػافئ"كفػػي األكركغػػكام نػػددت كزارة الخارجيػػة بػػػ 
 .(ٖ بشكؿ ممق عمى كقؼ إلطبلؽ النار التفاكض

أدانػػػت كزارة الخارجيػػػة الباكسػػػتانية الهجػػػـك اإلسػػػرائيمي عمػػػى قطػػػاع غػػػزة، كعبػػػرت فػػػي بيػػػاف  
قمؽ الحككمػة الباكسػتانية بسػبب مػا يتعػرض لػه الفمسػطينيكف مػف قتػؿ كحصػد أركاح  صحفي عف

عػػػػدد مػػػػػف النسػػػػػاء كاألطفػػػػاؿ األبريػػػػػاء، كحػػػػػث المجتمػػػػغ الػػػػػدكلي عمػػػػػى التػػػػدخؿ لمنػػػػػغ مزيػػػػػد مػػػػػف 
 .(ٗ االعتداءات

ككاف الرئيس البكليفي ايفك مكراليس أعمف أنػه طمػب مػف األمػـ المتحػدة كالمحكمػة الجنائيػة  
، ف جرائـ ضد االنسانية في العدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع غزةأالهام فتق تحقيؽ بش كلية فيالد

عمػى  نه في هذا القرف الجديد تحصػؿ تػدخبلت عسػكريةأف نفهـ كيؼ أال يمكف :"كقاؿ مكراليس 
 .(٘ "ما يحدث في غزة إبادة جماعية ، معتبران ةإنسانيكالبلهذا القدر مف الكحشية 

لمجانب  مؤيدان  اتخذ رئيس الكزراء التركي رجب طيب أردكغاف مكقفان  في المقابؿ
ي يقصفها الجيش اإلسرائيمي الفمسطيني، كقاؿ إف الشعب التركي ال يمكف أف يدير ظهرع ل زة الت

كأضاؼ في خطاب ألقاع أماـ حشد كبير في مدينة طكقاط ضمف حممته االنتخابية ، يكميان 
قكؼ عمى الحياد في قضية فمسطيف التي يقتؿ فيها العزؿ ال يمكف الك "لرئاسة الجمهكرية 

 .(ٙ "كاألبرياء

                                                           

  مرجل سابقف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة"، " ادانات دكلية كاسعة لمعدكا (ٔ)
 المرجل السابق نفسو (ٕ)
 المرجل السابق نفسو (ٖ)
ــــت،باكسػػػػتاف تػػػػديف العػػػػدكاف عمػػػػى غػػػػزة"، خبػػػػر منشػػػػكر، أحػػػػزاب " ،الجزيػػػػرة نػػػػت( (ٗ ــــل الجزيــــرة ن تػػػػاريي  موق

 http://goo.gl/iXhI3J، الرابط اإللكتركني: ـٕٗٔٓ/ٕٔ/ٓٔـ، تاريي الكصكؿ:ٕٗٔٓ/ٚ/٘ٔالنشر:
 مرجل سابق"العدكاف البربرم" عمى غزة"،  حكؿ الدكلية" كيؼ تكزعت المكاقؼ (٘) 
 المرجل السابق نفسو (ٙ)
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أداف رئيس الكزراء الماليزم محمد نجيب عبد الرزاؽ ال ارات اإلسرائيمية، ككتب عمى  
كدعا جميغ األطراؼ  "،أسفها عمى خسارة األركاح البريئة" مكقغ فيسبكؾ أف ماليزيا أعربت عف 

  .(ٔ بالكقكؼ الفكرم لمعمميات العسكرية اإلسرائيمية عمى قطاع غزة، كطالب إلى ضبط النفس
أما مكقؼ جمهكرية إيراف اإلسبلمية فقد كاف حازمان في تنديدع بالعدكاف اإلسرائيمي كدعكته  

إلػػى نصػػرة الشػػعب الفمسػػػطيني، إذ دعػػا الػػرئيس اإليرانػػػي حسػػف ركحػػاني فػػػي رسػػالة إلػػى رؤسػػػاء 
كليػك إلػى" اسػتخداـ كافػة طاقػات العػالـ اإلسػبلمي لكسػر حصػار تمػكز/ ئٔالدكؿ اإلسبلمية في 

غزة بشكؿ عاجؿ كشامؿ"، مضيفان " دكف أدنى شؾ، فإف الشػعب الفمسػطيني المقػاكـ كالبطػؿ مػف 
 .(ٕ خبلؿ إرادته، التي ال يمكف كصفها سيمحؽ مرة أخرل الهزيمة بالعدك الصهيكني"

ـ لػػػػـ تتػػػػأخر مختمػػػػؼ الكسػػػػائؿ ٕٗٔٓكفػػػػي أحػػػػداث العػػػػدكاف اإلسػػػػرائيمي عمػػػػى غػػػػزة عػػػػاـ  
اإلعبلمية عف رصػد األحػداث كنشػرها، فتحكلػت أخبػار القتػؿ كالتشػريد كالػدمار فػي غػزة، كأعمػاؿ 
المقاكمػػػة اؿ كمػػػا نػػػتج عنهػػػا مػػػف تػػػداعيات عمػػػى المقاكمػػػة الفمسػػػطينية، إلػػػى مػػػكاد خبريػػػة تناقمتهػػػا 

 ي.الكسائؿ اإلعبلمية المختمفة بما فيها شبكات التكاصؿ االجتماع
فشبكات التكاصؿ االجتماعي أضحت مف الكسائؿ المهمة التي لجأ إليها المكاطنكف الفمسطينيكف 
أثنػػػاء فتػػػرات العػػػدكاف المتبلحقػػػة عمػػػى غػػػزة، بػػػؿ أنهػػػا تحكلػػػت إلػػػى سػػػاحة مػػػف سػػػاحات المتابعػػػة، 
التفاعػػػػؿ، كنقػػػػؿ المعمكمػػػػات السػػػػريعة كاألخبػػػػار العاجمػػػػة مػػػػف مصػػػػادرها المختمفػػػػة، كنشػػػػر صػػػػكر 

 التي تـ نشرت أك لـ تنشر عبر كسائؿ اإلعبلـ التقميدية.األحداث 
عمػػػى شػػػبكات كحيػػػث أف هػػػذع الدراسػػػة تتعمػػػؽ برصػػػد مػػػدل اعتمػػػاد طمبػػػة الجامعػػػات الفمسػػػطينية 

ـ، فإنػػػه مػػػف المهػػػـ ٕٗٔٓسػػػرائيمي عمػػػى غػػػزة عػػػاـ االجتمػػػاعي فػػػي متابعػػػة العػػػدكاف اإل التكاصػػػؿ
شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي خػبلؿ العػدكاف التعرؼ عمى دكر كسػائؿ االعػبلـ المختمفػة كخاصػة 

 ـ، كهك ما سيتـ تناكله بالتفصيؿ في المبحث الثالث مف هذع الدراسة.ٕٗٔٓعمى غزة 
 

 
 
 
 
 

                                                           

 المرجل السابق نفسو (ٔ)
 المرجل السابق نفسو(ٕ) 
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 المبحث الثالث
 م6114عدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام وال اإلعالم

 تمييد:
لػػذم يشػػهد تعػػد األزمػػات مػػف المفػػاهيـ الحديثػػة التػػي ازدادت أهميتهػػا فػػي العصػػر الحػػالي، ا

األمػر الػذم أدل إلػى العديد مف المت يرات عمػى المسػتكل الػدكلي، اإلقميمػي، كالقػكمي، كالمحمػي، 
تعػػدد المػػداخؿ كالمنػػاهج لدراسػػته، كمػػا تنكعػػت أبعػػاد دراسػػته مػػغ تنػػامي كتعقػػد األزمػػات، كقػػد كػػاف 

المػزيج التكػاممي فػي لمبعد اإلعبلمي أهمية خاصة كمتزايدة، فهك يعد مككنان أساسػيان مػف مككنػات 
 .(ٔ دراسة األزمات

كتعػػكد البدايػػة العمميػػة لدراسػػة دكر كسػػائؿ اإلعػػبلـ أثنػػاء األزمػػات إلػػى السػػتينات مػػف القػػرف 
العشػػريف  حيػػث أجريػػت دراسػػات محػػدكدة أهتمػػت برصػػد كتحميػػؿ التقػػارير اإلخباريػػة فػػي محطػػات 

كالتسػػػعينات ازدادت بحػػػكث إعػػػبلـ التمفزيػػػكف فػػػي الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة، كفػػػي الثمانينػػػات 
األزمػػػات عمػػػى المسػػػتكييف القػػػكمي كالػػػدكلي، كلكػػػف لػػػكحظ أنهػػػا معظمهػػػا تركػػػزت حػػػكؿ اإلذاعػػػة 
كالتمفزيػػكف، كاهتمػػت دراسػػات قميمػػة بالت طيػػة الصػػحفية فػػي أكقػػات األزمػػات، مػػغ نػػدرة الدراسػػات  

 .(ٕ التي اهتمت بتناكؿ دكر كسائؿ اإلعبلـ الجديد في أكقات األزمات
كتشػير الدراسػات التػي تعرضػت لمعبلقػة بػيف األزمػة كاإلعػبلـ إلػى أهميػة البعػد اإلعبلمػػي، 
كأف هناؾ اتفاؽ عاـ بيف الباحثيف عمى أف كسػائؿ اإلعػبلـ تػؤدم دكران بػالغ األهميػة فػي المراحػؿ 
المختمفة لؤلزمات  حيث أصػبحت كسػائؿ اإلعػبلـ الشاشػة العريضػة التػي تظهػر عميهػا كتتكشػؼ 

 .(ٖ صراعات كاألزمات في كافة المجاالتمختمؼ ال
كتبعػػان لػػذلؾ يػػكلي الجمهػػكر كسػػائؿ اإلعػػبلـ أهميػػة قصػػكل فػػي بمػػكغ مصػػالحهـ، كتحقيػػػؽ 
أهػػدافهـ،  كيتأكػػد تكظيػػؼ الكسػػائؿ اإلعبلميػػة لخدمػػة الجمهػػكر عنػػدما تمػػر المجتمعػػات بحػػاالت 

ة، التي تعصؼ بالمجتمغ، غير طبيعية تفرضها المت يرات السياسية، أك االجتماعية، أك العسكري
 .(ٗ إذ يمجأ الشباب إلى التعامؿ المكثؼ مغ كسائؿ اإلعبلـ إلبراز تكجهاتهـ كآرائهـ

                                                           

دارة األزمـات: مـدخل نظـري( عادؿ محمد، (ٔ   القػاهرة: دار الفجػر لمنشػر كالتكزيػغ، ٔ، طتطبيقـي -الصـحافة وا 
 ٚـ( صٕٚٓٓ

 ٛ، ص المرجل السابق نفسو( (ٕ
دارة األزمات الدوليةالسيد بهنيسي،  (ٖ)  ٖٕٙـ( صٕٓٔٓ  القاهرة: عالـ الكتب، ٔ، طاإلعالم وا 
 ٛ، ص مرجل سابق( عادؿ محمد، (ٗ



131 


كلمػػا لؤلزمػػات كمكاجهتهػػا مػػف أهميػػة كبيػػرة تتطمػػب المكاجهػػة عمػػى جميػػغ األصػػعدة فعميػػه 
كات ستقكـ الباحثة بتكضيق مفهػـك األزمػة كخصائصػها كأنكاعهػا، كدكر اإلعػبلـ بشػكؿ عػاـ كشػب

، إضػػافة إلػػى التعػػرؼ يطرة عميهػػاسػػلػػة الك اعي بشػػكؿ خػػاص فػػي مكاجهتهػػا كمحاالتكاصػػؿ االجتمػػ
عمى الدكر الذم قامت به شبكات التكاصؿ االجتماعي خػبلؿ العػدكاف اإلسػرائيمي عمػى غػزة عػاـ 

 ـ، كمصدر لممعمكمات لدل الجمهكر في كقت األزمات.ٕٗٔٓ
 

 أواًل: مفيوم األزمة:
األزمػػة ارتباطػػان كثيقػػان بالحقػػؿ العممػػي الػػذم يكػػكف مػػداران لمبحػػث  حيػػث أف يػػرتبط مفهػػـك 

لؤلزمة مفاهيـ متعددة بتعدد المكضكعات المطركحة اقتصػادية، اجتماعيػة سياسػية، إداريػة، كهػذا 
يشػػكؿ عقبػػة رئيسػػية لكضػػغ تعريػػػؼ شػػامؿ رغػػـ بعػػض المحػػػاكالت كسػػنقكـ هنػػا باسػػتعراض أهػػػـ 

 التعريفات التي كضعت لؤلزمة:
تعرؼ األزمػة بأنهػا: "حػدث مفػاجئ يهػدد حالػة األمػف كالمصػمحة القكميػة، كتػتـ مكاجهتػه 

 .(ٔ في ظركؼ ضيؽ الكقت كقمة اإلمكانيات، كيترتب عمى تفاقمه نتائج خطيرة"
كيعرفها الدكتكر صبلح الديف فكزم بأنها" حالة طارئة كمفاجئة تنذر بخطر يهػدد الدكلػة 

التصػػدم كالمكاجهػػة بقػػرارات رشػػيدة كسػػريعة عمػػى الػػرغـ مػػف أك مؤسسػػاتها، ممػػا يكجػػب ضػػركرة 
 .(ٕ ضيؽ الكقت كقمة المعمكمات، أم في ظؿ أزمة الكقت كأزمة المعمكمات المتاحة"

أمػػػا األزمػػػة مػػػف الناحيػػػة االجتماعيػػػة فتعػػػرؼ أنهػػػا "تكقػػػؼ األحػػػداث المنظمػػػة كالمتكقعػػػة 
زف، كلتكػػػكيف عػػػادات جديػػػدة أكثػػػر كاضػػػطراب العػػػادات ممػػػا يسػػػتمـز الت ييػػػر السػػػريغ إلعػػػادة التػػػكا

 .(ٖ مبلئمة"
"حالػة أك مشػػكمة تأخػػذ بأبعػػاد النظػاـ السياسػػي، كتسػػتدعي اتخػػاذ  كمػف الناحيػػة السياسػػية:

، أك سياسػػػيان، أك نظاميػػػان، أك اجتماعيػػػان، أك إداريػػػان قػػػرار لمكاجهػػػة التحػػػدم الػػػذم تمثمػػػه سػػػكاءن كػػػاف 
 .(ٗ ، أك ثقافيان"اقتصاديان 

                                                           

(1) Lioyd.W.Singer&Jan Reben" Acrisis Management System" Secuaity 
Manamament M.Y.U, September 1987, Pp. 8-9 

 القػػػاهرة: النسػػػر ٔ: دراسػػػة تطبيقيػػػة عمػػػى أحػػػداث الشػػػ ب،  طإدارة األزمـــات األمنيـــةالعزيػػػز خطػػػاب،  عبػػػد(ٕ) 
 ٚـ( صٖٕٓٓالذهبي لمطباعة، 

 القػػاهرة: دار األمػػيف لمنشػػر ٕ،  طإدارة األزمــات والكــوارث: مخــاطر العولمــة واإلرىــاب الــدوليالسػيد عميػػكع، (ٖ) 
 ٗٔـ( صٕٕٓٓكالتكزيغ، 

 ٖٔ،  صنفسوالمرجل السابق ( (ٗ
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"انقطاع في مسػار النمػك االقتصػادم حتػى  األزمة مف الناحية االقتصادية فهي تعني أما
 .(ٔ انخفاض اإلنتاج، أك عندما يككف النمك الفعمي أقؿ مف النمك االحتمالي"

أما األزمة مف الناحية اإلدارية فتعرؼ عمى أنها" خمؿ يؤثر تأثيران ماديان عمى النظاـ، أم 
 .(ٕ يسية التي يقكـ عميها النظاـ"أنه يهدد االفتراضات الرئ

كمػف الناحيػػة العسػػكرية تعػػرؼ عمػػى أنهػػا" األزمػػة الناتجػػة عػػف صػػراع مسػػمق تسػػتخدـ فيػػه 
القكات المسمحة مف دكؿ أخرل، أك التهديد باستخدامها يخمؽ نكعان مف التكتر كاألخطػار التػي قػد 

 .(ٖ تهدد المصالق الكطنية"
تتجػػه فيػػه العبلقػػات بػػيف طػػرفيف أك أكثػػر نحػػك  كمػػا تعػػرؼ األزمػػة بأنهػػا: "مكقػػؼ مفػػاجئ

المكاجهػػة بشػػكؿ تصػػعيدم نتيجػػة لتعػػارض قػػائـ بينهمػػا فػػي المصػػالق كاألهػػداؼ أك نتيجػػة ألقػػداـ  
أحػػػد األطػػػراؼ عمػػػى القيػػػاـ بتحػػػدم عمػػػؿ يعػػػدع الطػػػرؼ اوخػػػر المػػػدافغ تهديػػػدان لمصػػػالحه كقيمػػػه 

تمػؾ المصػالق مسػتخدمان فػي ذلػؾ مختمػؼ يستمـز تحركان مضادان كسريعان لمحفاظ عمػى  الحيكية، ما
 .(ٗ كسائؿ الض ط بأنكاعها المختمفة سكاء كانت اقتصادية أك سياسية أك عسكرية

كهػػي: "مجمكعػػة الظػػركؼ كاألحػػداث المفاجئػػة التػػي تنطػػكم عمػػى تهديػػد كاضػػق لمكضػػغ 
 .(٘ الراهف المستقر بطبيعة األشياء"

يشػػكؿ نقطػػة تحػػكؿ هامػػة،  مكقػػؼ اعػػاقيميػػة األزمػػة بأنهػػا: " كتعػػرؼ المكسػػكعة اإلعبل
كيتطمب المكقؼ ت يران حاسػمان كيسػتمـز اتخػاذ قػرار سػريغ كحاسػـ، كابتكػار أسػاليب سػريعة كجديػدة 

 .(ٙ لمكاجهة الظركؼ الجديدة
 .(ٚ كتعرؼ األزمة بأنها: "فترة حرجة أك حالة غير مستقرة  تنتظر تدخبلن أك ت يران فكريان"

                                                           

 ٔ٘ـ( صٕٗٓٓ القاهرة: مركز تطكير األداء كالتنمية، ٗ،  طميارات إدارة األزماتمحمد هبلؿ،  (ٔ)
ـ( ٜٜ٘ٔ القػاهرة: دار أبػك المجػد لمطباعػة، ٔ،  طإدارة األزمات: تجارب محميـة وعالميـة( محمد الحمبلكم، (ٕ
 ٜٕص
بػػدكف طبعػػة الرياض: جامعػػة نػػايؼ العربيػػة لمعمػػـك ، أســبابيا –أبعادىــا  -األزمــات: تعريفيــا( عمػػي الركيمػػي، (ٖ

 ٘ـ( صٕٔٔٓاألمنية ، 
 ٙ، ص المرجل السابق نفسو( (ٗ
 ٗٛصمرجل سابق، ( عادؿ محمد، (٘
 ٗٛ،  صالمرجل السابق نفسو( (ٙ
ـ( ٕٔٔٓ، بػػػدكف طبعػػػة  الريػػػاض: جامعػػػة نػػػايؼ العربيػػػة لمعمػػػـك األمنيػػػة ، األمـــن والحيـــاة( رضػػػا رضػػػكاف، (ٚ
 ٗٗص
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التعريفػات المتعمقػػة باألزمػة، إال أنػه يبقػى هنػاؾ اتفػاؽ عمػػى  كعمػى الػرغـ مػف كثػرة كتنػكع
العناصر الرئيسية المككنة لؤلزمة، كالتي تتطمب مف النظػاـ السياسػي لمدكلػة كضػغ الخطػط كرفػغ 

قػد ينػتج مػف أثػار عنػد  قد يحدث مف أخطار، كمعالجة ما حاالت االستعداد القصكل لمكاجهة ما
 كقكع أية أزمة.

اسػػتخبلص تعريػػؼ شػػامؿ مػػف كجهػػة نظػػر الباحثػػة  حيػػث تػػرل أف  كمػػف ثػػـ فإنػػه يمكػػف
األزمة عبارة عف "مكقؼ خارج السيطرة، كتحكؿ فجائي يؤدم إلى خمؿ كتهديػد لممصػالق، كيػؤثر 
عمػى النظػاـ العػاـ لممجتمػغ، كأف مكاجهػػة هػذا المكقػؼ يتطمػب اتخػاذ قػػرار سػريغ كمحػدد فػي ظػػؿ 

محدكديػػػػة المعمكمػػػػات التػػػػي يزيػػػػد خبللهػػػػا احتيػػػػاج المفاجئػػػػة كضػػػػيؽ الكقػػػػت المقتػػػػرف بالتهديػػػػد، ك 
 الجمهكر إلى كسائؿ اإلعبلـ مف أجؿ تمبية احتياجاته، كتكفير قدر كبير مف المعمكمات.

 

 ثانيًا: أنواع األزمات: 
العمماء األزمات أصػنافان عديػدة، كذلػؾ حسػب المعػايير المسػتخدمة فػي التصػنيؼ،  يصنؼ

فهنػػاؾ مػػف يصػػنؼ األزمػػات كفػػؽ عػػامميف أساسػػيف همػػا: نمػػط األزمػػة، كالمػػدل الزمنػػي لهػػا إلػػى 
 :(ٔ األنكاع التالية

كهػي األزمػات التػي تحػدث بشػكؿ مفػاجئ، :  Immediate crises األزمـات المفاجئـة -ٔ
 ألزمات الحرائؽ، االنفجارات، حكادث السفف، الطائرات، كالسكؾ الحديدية.كمف أمثمة تمؾ ا

ـــدمات المحسوســـة -ٕ كهػػػي األزمػػػات التػػػي لهػػػا  :Emerging crisesاألزمـــات ذات المق
مقػػدمات يمكػػف استشػػعارها مسػػػبقان، كمػػف أمثمػػة تمػػؾ األزمػػػات: اضػػرابات العػػامميف، الت يػػرات فػػػي 

 القكاعد كالقكانيف المؤثرة عمى الحككمة.
كهػػػي تمػػػؾ التػػػي تسػػػتمر لعػػػدة شػػػهكر أك حتػػػى  :Satained crisesاألزمـــات المزمنـــة  -ٖ

 لسنكات، عمى الرغـ مف بذؿ الجهكد إليجاد حمكؿ لها، مثؿ الشائعات، كأزمات المصداقية.
 :(ٕ كهناؾ تصنيؼ أخر لؤلزمات حسب نكعها 

كهػػي األزمػات التػػي تنشػأ نتيجػػة فقػداف اإلدارة لقػػدرتها عمػى اتخػػاذ قػػرارات  األزمـات اإلداريــة: -ٔ
 صحيحة، كانتشار الشائعات كالمبال ات، كتضارب قرارات اإلدارة كتعارضها.

كهػي األزمػات التػي تحػدث نتيجػة اخػتبلؿ نظػاـ القػيـ كالتقاليػد كانهيػار  األزمات االجتماعية: -ٕ
يػػؤدم إلػػى شػػعكر طبقػػات أك فئػػات اجتماعيػػة معينػػة  آليػػات تسػػكية الصػػراعات االجتماعيػػة، ممػػا

                                                           

دارة األزمات: مدخؿ نظرم( الصح(ٔ  ٙٛ، صمرجل سابقتطبيقي،   -افة كا 
 ٖ٘ٔـ( صٜٜٙٔ، بدكف طبعة  دبي: دار القمـ، الخدمة االجتماعية الوقائية( مدحت أبك النصر، (ٕ
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بالمجتمغ باالغتراب في ظؿ األكضاع الراهنة، مثؿ أزمة القيـ، كأزمة العدالة االجتماعيػة، كأزمػة 
 الهكية الكطنية، كأزمة التجانس القكمي.

، االكتئػػاب، كعػػدـ الثقػػة بػػالنفس، باإلحبػػاطكهػػي األزمػػات نتيجػػة الشػػعكر  األزمــات النفســية: -ٖ
 أزمة المراهقيف، أزمة الزكاج، كأزمة الطبلؽ، كأزمة الخركج عمى المعاش. مثؿ
كهي حالة أك مشكمة تأخذ بأبعاد النظاـ السياسي كتسػتدعي اتخػاذ قػرار  األزمات السياسية: -ٗ

لمكاجهػػػة التحػػػدم الػػػذم تمثمػػػه، مثػػػؿ أزمػػػة المشػػػاركة السياسػػػية، أك أزمػػػة العبلقػػػة بػػػيف الحككمػػػة 
 كأحزاب المعارضة.

مثؿ أزمة الطاقة، أزمة التصدير، أزمة الرككد التضػخمي، أزمػة عجػز  ات االقتصادية:األزم -٘
تعبػػر عػػف االنقطػػاع المفػػاجئ فػػي مسػػيرة المنظكمػػة االقتصػػادية،  االقتصػػاديةالمكازنػػة، كاألزمػػات 

 مما يهدد سبلمة األداء الُمعتاد لها.
لحاكمػػػػة، خطػػػػؼ مثػػػػؿ االعتػػػػداء عمػػػػى إحػػػػدل الشخصػػػػيات المهمػػػػة أك ا األزمــــات األمنيــــة: -ٙ

الطػػائرات، تفجيػػر إحػػدل كسػػائؿ النقػػؿ كالمكاصػػبلت، التهديػػدات التػػي تكاجػػه الػػدكؿ، كقػػد يختمػػؼ 
التهديػػػد كتتعػػػدد مصػػػادرع كاتجاهاتػػػه مػػػف دكلػػػة غمػػػى أخػػػرل، كفقػػػان العتبػػػارات كثيػػػرة منهػػػا المكقػػػغ 

الػػػدكر الػػػذ الج رافػػػي، كاألهػػػداؼ كالمصػػػالق، كاإلمكانيػػػات، كالمعتقػػػدات األيديكلكجيػػػة السياسػػػية، ك 
 تمعبه الدكلة في دائرة الصراع الدكلي.

 :(1)وتصنف ىويدا مصطفى األزمات عمى النحو التالي
ية عبلقػة فػي إثػارة عكامػػؿ زمػات التػػي ال يكػكف لػئلرادة البشػر كنشػمؿ كػؿ األ أزمـات طبيعيـة: -ٔ

لبراكيف ظهكر األزمة كتطكرها، كيدخؿ في هذا اإلطار األزمات كالككارث الطبيعية مثؿ الزالزؿ كا
 كغيرها. كالفيضانات

ــة: -ٕ ــر طبيعي كهػػي األزمػػات التػػي يكػػكف لمعنصػػر البشػػرم عبلقػػة فػػي إثػػارة األزمػػة  أزمــات غي
 كتطكرها.

 

 :(6)ثالثًا: سمات األزمة
ــة:  -1 فهػػي حػػدث غيػػر متكقػػغ، يتسػػـ بػػال مكض كعػػدـ كضػػكح الرؤيػػة كتعقيػػد كتػػداخؿ المفاجئ

 في حياة الفرد.كتشابؾ العكامؿ كاألسباب كتثير القمؽ كاالضطراب 
                                                           

ـ( ٜٕٓٓ القػػػاهرة: الهيئػػػة المصػػػرية العامػػػة لمكتػػػاب، ٔ،  طالمعاصـــرة اإلعـــالم واألزمـــات( هكيػػػدا مصػػػطفى، (ٔ
 ٖٛص
دارة األزمات( عبد الرزاؽ الدليمي، (ٕ ـ( ٕٕٔٓ عمػاف: دار المسػيرة لمنشػر كالتكزيػغ كالطباعػة، ٔ،  طاإلعالم وا 
 ٜٜص
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ــد الشــديد لممصــالح واألىــداف:  -6 كتسػػبب حالػػة رعػػب مػػف المجهػػكؿ الػػذم تتجػػه نحػػكع التيدي
األزمػػػػة، إضػػػػافة إلػػػػى تعػػػػدد األطػػػػراؼ كالقػػػػكل المػػػػؤثرة فػػػػي حػػػػدكث األزمػػػػة كتطكرهػػػػا، كتعػػػػارض 

دارته.  مصالحها مما يخمؽ صعكبات جمة في السيطرة عمى المكقؼ كا 
األزمة مف الحاضر لمتأثير في مجريات المسػتقبؿ،  حيث ينتقؿ خطرنقطة تحول أساسية:  -4

كتسػػبب الػػدخكؿ فػػي دائػػرة مػػف المجاهيػػػؿ المسػػتقبمية كالعبلقػػات المعقػػدة المتداخمػػة التػػي يصػػػعب 
  حسابها بدقة.

حيػػث تسػػكد فيهػػا ظػػركؼ عػػدـ التأكػػد كتحػػدث حالػػة مػػف االرتبػػاؾ كالضػػياع بسػػبب مربكــة:  -4
 لئلجراءات التي ينب ي اتخاذها بشأف األزمة.نقص المعمكمات كعدـ كضكح الرؤية، بالنسبة 

فاألحػداث تقػغ كتتصػاعد بشػكؿ متسػارع كربمػا حػاد، ضيق الوقت المتاح لمواجيـة األزمـة:  -4
األمػػر الػػذم يفقػػد أطػػراؼ األزمػػة أحيانػػان القػػدرة عمػػى السػػيطرة فػػي المكقػػؼ كاسػػتيعابه جيػػدان  حيػػث 

 كقت يتسـ بالضيؽ كالض ط. قرارات حاسمة كسريعة في التخاذالبد مف تركيز الجهكد 
ممػا يخمػؽ صػعكبات جمػة فػي تعدد األطراف والقـوى المـؤثرة فـي حـدوث األزمـة وتطورىـا:  -2

دارته، كبعض هذع الصعكبات إداريػة، أك ماديػة، أك بشػرية، أك سياسػية،  السيطرة عمى المكقؼ كا 
 أك بيئية.

تقطب اهتمػػػاـ سػػػكاء ماديػػػة أك بشػػػرية أك نفسػػػية، كتسػػػتتســـبب األزمـــة فـــي وقـــوع خســـائر:  -4
فهي تهدد االفتراضات الرئيسية التي يقكـ عميها النظاـ، كتخمؽ حالػة مػف حػاالت ، المتصميف بها

القمؽ كالتكتر، كعػدـ اليقػيف فػي البػدائؿ المتاحػة، خاصػة فػي ظػؿ نقػص المعمكمػات، األمػر الػذم 
 القرار، كيجعؿ مف أم قرار ينطكم عمى قدر مف المخاطرة. اتخاذيضاعؼ مف صعكبة 

 

 رابعًا: اإلعالم واألزمات:
احتؿ البعد اإلعبلمي مكانة هامة في دراسة األزمة  حيث يعد اإلعبلـ أداة رئيسية كفعالػة 
مػػف أدكات إدارة األزمػػػة سػػكاء عمػػػى المسػػػتكل الػػداخمي أك عمػػػى المسػػػتكل الخػػارجي، كقػػػد اهتمػػػت 

ائؿ اإلعػػػبلـ فػػػي إدارة الدراسػػػات التػػػي تناكلػػػت البعػػػد اإلعبلمػػػي فػػػي إدارة األزمػػػة بدراسػػػة دكر كسػػػ
 .(ٔ األزمات الداخمية كتحديد هذا الدكر مف خبلؿ التعرض ألزمات محددة كذات طبيعة مختمفة

كتعػػد األزمػػات مػػادة خصػػبة كثريػػة لكسػػائؿ اإلعػػبلـ، كتحظػػى بت طيػػة عمػػى نطػػاؽ كاسػػغ، 
كذلػػؾ ألف الحاجػػة إلػػى المعمكمػػات متأصػػمة بعمػػؽ الػػنفس البشػػرية، كيتكقػػؼ إعبلميػػان نػػكع األزمػػة 

                                                           

ـــيجهكيػػػدا مصػػػطفى، (ٔ)  ـــة لحـــرب الخم ـــ دارة اإلعالمي ـــة ل ـــة: دراســـة حال ـــي األزمـــات الدولي ، دور اإلعـــالم ف
 ٖٙـ( صٕٓٓٓ القاهرة: مركز المحركسة لمبحكث كالتدريب كالنشر، ٔط
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عمػػى نكعيػػة كطبيعػػة كحجػػـ كمكقػػؼ الدكلػػة منهػػا، كطبيعػػة النظػػاـ السػػائد، كالجمهػػكر المسػػتهدؼ 
 .(ٔ ة عمى مستكل دكليخاصة في مكاجهة أزم

كاإلعػػػبلـ هػػػك خػػػط التمػػػاس األكؿ مػػػغ األزمػػػات، إذ أف آنيػػػة اإلعػػػبلـ كمكضػػػكعه كدكريتػػػه 
كقدرته عمى التأثير في الرأم العػاـ، أمػكر تجعمػه الجهػة األكثػر تػأهيبلن لمتعامػؿ مػغ األزمػات منػذ 

إلعػبلـ فػي إدارة ـ( التي تناكلػت دكر إٓٓٓمراحمها المبكرة جدان، كتشير دراسة هكيدا مصطفى 
األزمات الداخمية إلػى أهميػة الػدكر الػذم تقػكـ بػه كسػائؿ اإلعػبلـ فػي إدارة هػذع األزمػات، بػؿ أف 
هػػػذع النكعيػػػة مػػػف األزمػػػات تعتمػػػد فػػػي إدارتهػػػا عمػػػى كسػػػائؿ اإلعػػػبلـ كأحػػػد مككنػػػات اسػػػتراتيجية 

 .(ٕ مكاجهة األزمة
لػى فهػـ كمعرفػة فضبلن عف أنه في أكقات األزمػات تزيػد حاجػة الجمهػكر إلػى ا لمعمكمػات كا 

مػػا الػػذم يحػػدث حػػكلهـ، فتكػػكف كسػػائؿ اإلعػػبلـ هػػي المصػػدر األكؿ الػػذم يمجئػػكف إليػػه السػػتقاء 
 .(ٖ معمكماتهـ بشأف تمؾ األزمة

كفي أكقات األزمات تزداد الحاجة إلى المعمكمات كدقتها كاستيفائها كاسػتجبلئها عمػى نحػك 
عػػادة أثنػػاء األزمػػة فيزيػػد بالتبعيػػة مػػف صػػعكبتها  كاضػق كمفهػػكـ، كهػػك نفسػػه العنصػػر الػػذم ي يػػب

 .(ٗ كمف حدة اإلرباؾ الذم تسببه لكافة األطراؼ المعنية بتمؾ األزمة
كتتصػػاعد درجػػات كمسػػتكيات اعتمػػاد الجمهػػكر عمػػى كسػػائؿ اإلعػػبلـ كمصػػدر لممعمكمػػات 

راعات فػػي حالػػة كقػػكع أزمػػة، كتتزايػػد هػػذع العبلقػػة بكضػػكح فػػي ظػػؿ ظػػركؼ عػػدـ االسػػتقرار كالصػػ
 .(٘ كالتهديدات بأنكاعها المختمفة

يجاد  كيمجأ األفراد في هذع الحالة لكسائؿ اإلعبلـ في محاكلة لخمؽ معاف ثابتة لؤلحداث كا 
التفسػير المناسػػب لهػػا، كلػػذا يجػب أف يكػػكف أداء كسػػائؿ اإلعػػبلـ فػي أكقػػات األزمػػات عمػػى درجػػة 

                                                           

 القػػػاهرة: مركػػػز المحركسػػػة لمبحػػػكث كالتػػػدريب ٔ،  طاســـتراتيجية إدارة األزمـــات والكـــوارثمحمػػػد الشػػػافعي،  (ٔ)
 ٕٚٔ( صٕٔٓٓكالنشر، 

دارة األزمات األمنية"، (ٕ "اإلعبلـ األمني ورقة مقدمة في الممتقى العممي، ( مها صبلح، " اإلعبلـ الجديد كا 
 ٖـ، صٕٕٔٓعماف، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، يكنيك كدكرع في إدارة األزمات"، كمية اإلعبلـ، 

 ٗ، ص المرجل السابق نفسو( (ٖ
 ٗ، ص المرجل السابق نفسو( (ٗ
، " اعتمػػػاد الجمهػػػكر المصػػػرم عمػػػى القنػػػكات الفضػػػائية اإلعبلنيػػػة كعبلقتػػػه باتجاهاتػػػه الشػػػرائية"، ( نهػػػى العبػػػد(٘

 ٔٚ٘ـ، ص ٕٛٓٓالعدد الكاحد كالثبلثكف،  سبتمبر  ، جامعة القاهرة،المجمة المصرية لبحوث اإلعالم
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يػػػة المكجهػػػة لمجمهػػػكر خػػػبلؿ األزمػػػة عاليػػػة مػػػف األهميػػػة كالحساسػػػية، ذلػػػؾ أف الرسػػػائؿ اإلعبلم
يجابان   .(ٔ كتطكراتها تدخؿ كعنصر رئيسي في تفاعبلت األزمة سمبان كا 

كتعتمػػد هػػذع األزمػػات فػػي إدارتهػػا عمػػى كسػػائؿ اإلعػػبلـ كأحػػد مككنػػات اسػػتراتيجية مكاجهػػة 
 :(ٕ األزمة، كقد ضعت مجمكعة ضكابط لدكر اإلعبلـ في إدارة األزمات منها

 االهتماـ بالتصريحات السياسية كالرسمية التي تساعد عمى تشكيؿ الرأم العاـ تجاع األزمة.  -ٔ
 االعتراؼ باألخطاء التي قد تحدث أثناء عمميات اإلنذار كاإلغاثة. -ٕ
 القدرة عمى التعامؿ بمكضكعية كضبط النفس مغ أجهزة الرأم العاـ. -ٖ
ار األزمػػة كيعمػػؿ عمػػى تخفيػػؼ سػػرعة نشػػر الحقػػائؽ البلزمػػة لخمػػؽ منػػاخ صػػحي، يحتػػكم أثػػ -ٗ

 حدتها.
 إمداد الرأم العاـ بالحقائؽ التفصيمية. -٘
فكرية نقؿ األزمة مف مكقعه بالعمؽ كالشمكؿ الذم يساعد عمى فهـ أبعاد األزمة كتصكراتها  -ٙ

 كآثارها المختمفة.
يجػػب أف تكػػكف كسػػائؿ اإلعػػبلـ هػػي الػػرابط بػػيف صػػانعي القػػرار فػػي األزمػػة كالمسػػئكليف عػػف  -ٚ

 معها كبيف الرأم العاـ. التعامؿ
جػػراء الحػػكارات مػػغ الشػػهكد كالمسػػئكليف  -ٛ سػػرعة كصػػكؿ أجهػػزة اإلعػػبلـ إلػػى مكقػػغ األحػػداث كا 

 كالمفكريف لربط المعمكمات بعضها ببعض كمساعدة الرأم العاـ عمى تككيف رأم تجاع األزمة.
محػػددان فػػي كػػؿ كبػػذلؾ فػػإف التنػػاكؿ اإلعبلمػػي لؤلزمػػة يجػػب أف يمػػر بػػثبلث مراحػػؿ لئلعػػبلـ دكران 

 :(ٖ مرحمة كهي
كالتي تقكـ فيها أجهزة اإلعبلـ بتحقيؽ رغبة الجماهير في مزيد مف  مرحمة نشر المعمومات: -ٔ

دارتها كآثارها كأبعادها.  المعرفة كاستجبلء المكقؼ عف األزمة كا 
فػػي هػػذع المرحمػػة تقػػـك كسػػائؿ اإلعػػبلـ بتحميػػؿ عناصػػر األزمػػة،  مرحمــة تفســير المعمومــات: -ٕ

كالبحػث فػػي جػذكرها، كأسػػبابها، كمقارنتهػا بأزمػػات مماثمػة، كافسػػاح المجػاؿ لكػػؿ مػف يسػػاعد عمػػى 
 استجبلء الحقائؽ كتكضيحها.

                                                           

 ٗ، ص مرجل سابق( مها صبلح، (ٔ
 ٜٕ، ص مرجل سابقهكيدا مصطفى، اإلعبلـ كاألزمات المعاصرة،  (ٕ)
( رفعػػػت الضػػػبغ، "اعتمػػػاد الجمهػػػكر المصػػػرم عمػػػى كسػػػائؿ اإلعػػػبلـ الكتسػػػاب المعمكمػػػات عػػػف أزمػػػة أنفمػػػكنزا (ٖ

ــة المصــرية لبحــوث الطيػػكر"، ، العػػدد الثػػامف كالعشػػركف، القػػاهرة: كميػػة اإلعػػبلـ بجامعػػة القػػاهرة،  اإلعــالم المجم
 ٘ٗٔـ، ص ٕٚٓٓ
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بعد األزمة كانحسارها حيث يجب أف تقدـ كسػائؿ اإلعػبلـ  كهي مرحمة ما المرحمة الوقائية: -ٖ
 الكقاية، كأسمكب التعامؿ مغ األزمات المشابهة.طرؽ 
كقد أكصت بعض بحكث اإلعبلـ بنشر المعرفة كالكعي كت يير اوراء، كخمؽ االتجاهػات،  

كت ييػػر السػػمكؾ، كبنػػاء التصػػكرات كالمعػػاني، ككضػػغ هػػذع القضػػايا ضػػمف أكلكيػػات القضػػايا التػػي 
لبعػػد اإلعبلمػػي باألزمػػة، كتزايػػد التمثيػػؿ تركػػز عميهػػا كسػػائؿ اإلعػػبلـ، كمػػف هنػػا تزايػػد االهتمػػاـ با

اإلعبلمي قكة في المستكيات المختمفة إلدارة األزمة، مما يجعؿ اإلعبلـ طرفان فاعبلن كمستمران فػي 
المراحؿ المختمفة إلدارتها، كيقكـ اإلعبلـ بدكر في كؿ مرحمة مف مراحؿ األزمة، بداية مف ككنػه 

ؤلزمػػػة كتمفػػػت االنتبػػػاع إليهػػػا، إلػػػى ككنهػػػا كسػػػيمة أساسػػػية آليػػػة تمػػػتقط المؤشػػػرات كالبػػػكادر األكلػػػى ل
لمتكاصػػؿ مػػغ الجمهػػكر فػػي كقػػت انفجػػار األزمػػة، كككنػػه الكسػػيمة التػػي تنقػػؿ المعمكمػػات كُتعػػرؼ 
النػػاس بمػػا يحػػدث، كنهايػػة إلػػى ككنػػه مػػف يجمػػؿ الػػدركس المسػػتفادة فػػي مرحمػػة انحسػػار األزمػػة 

تأثيرات المختمفة التي نتجػت عػف هػذا االعتمػاد  مسمطان الضكء عمى أكجه القصكر أك التميز، كال
 :(ٔ حيث يقـك اإلعبلـ بثبلث كظائؼ رئيسية كهي

يػؤدم اإلعػبلـ دكران هامػان فػي تكعيػة الجمهػكر بػاإلجراءات التػي تتبػغ  قبل األزمـة: مرحمة ما -ٔ
 لسبلمتهـ عند كقكع األزمة أك الكارثة.

حقػػائؽ باألسػػمكب اإلعبلمػػي الػػذم لئلعػػبلـ دكر أكثػػر أهميػػة كهػػي عػػرض ال مرحمــة األزمــة: -ٕ
 يجعؿ المضاميف تطمئف الجمهكر، كتقمؿ درجة الخكؼ لديهـ.

كهي مرحمة التقيػيـ، فػاإلعبلـ يقػـك بدراسػة مػا قػاـ بػه، كالتركيػز عمػى  بعد األزمة: مرحمة ما -ٖ
 اإليجابية، كمعالجة السمبيات. الجكانب

 

 خامسًا: شبكات التواصل االجتماعي واألزمات:
باتػػػػت شػػػػبكات التكاصػػػػؿ االجتمػػػػاعي بمنزلػػػػة "أداة قتػػػػاؿ رئيسػػػػية" فػػػػي معظػػػػـ النزاعػػػػات 
كاالضػػػرابات كأعمػػػاؿ االحتػػػراب التػػػي انػػػدلعت فػػػي السػػػنكات األخيػػػرة، ككانػػػت تمػػػؾ الشػػػبكات أحػػػد 
األسػػمحة التػػي أثػػرت كبشػػكؿ كبيػػر فػػي مسػػار األحػػداث تػػأثيران كبيػػران  حيػػث أننػػا نعػػيش فػػي عصػػر 

عي التػػي أصػػبحت مؤشػػران عمػػى التحػػكؿ السػػريغ فػػي حيػػاة النػػاس، كمػػا شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػا
 قراراتهـ. كيتخذكفباتت جزءان حيكيان كرئيسيان مف الطريقة التي يفكركف بها، كيككنكف مكاقفهـ، 

فػػي كتابػػه" اسػػتخبارات كسػػائؿ التكاصػػؿ االجتمػػاعي "أف أحػػداث العنػػؼ التػػي  كيقػػكؿ ديفيػػد أكمانػػد
انػػدلعت فػػي بريطانيػػا فػػي أعقػػاب مقتػػؿ أحػػد المػػكاطنيف عمػػى يػػد شػػرطي، فػػي شػػهر آب/أغسػػطس 

                                                           

 ٘ٗٔ، ص مرجل سابق ( رفعت الضبغ، (ٔ
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ـ لػػػػـ تكػػػػف لتحػػػػدث بػػػػذات االتسػػػػاع كالتػػػػأثير لػػػػكال اسػػػػتخداـ الناشػػػػطيف لشػػػػبكات التكاصػػػػؿ ٕٔٔٓ
 .(ٔ كالتحريض عمى األعماؿ اإلجراميةاالجتماعي في تأجيج حس العداء لمشرطة 

كيرل الدكتكر محمد عبد الحميد أف "الكسائؿ اإلعبلمية الجديدة كأدكات االتصاؿ التفاعمي 
عمػػػى شػػػبكة اإلنترنػػػت، تعتبػػػر مصػػػدران أساسػػػيان مػػػف مصػػػادر المعمكمػػػات كالكشػػػؼ عػػػف القضػػػايا 

اسػػتخداـ هػػذع الكسػػائؿ بػػيف  كالمشػػكبلت ال ائبػػة، كالتعبيػػر عػػف اوراء ككجهػػات النظػػر، ككممػػا زاد
أفػػراد المجتمػػغ، أدل ذلػػؾ إلػػى ارتفػػاع مسػػتكيات المشػػاركة كالمسػػاهمة، كاتسػػاع دائػػرة التعبيػػر عػػف 
الػرأم العػػاـ، كيترتػب عمػػى ذلػؾ اختفػػاء ظػػاهرة االعتقػاد بهيمنػػة الػرأم السػػائد عػف كسػػائؿ اإلعػػبلـ 

 .(ٕ التقميدية، كاختفاء ظاهرة التزاـ الصمت كالخكؼ مف العزلة"
كما تمكنت شبكات التكاصؿ االجتماعي مف كسر الحكاجز كالخطػكط الحمػراء التػي كانػت 
تمنػػػغ التكاصػػػؿ بػػػيف المػػػكاطنيف العػػػادييف كالمسػػػؤكليف، كمػػػا تحكلػػػت إلػػػى سػػػبلح لرصػػػد كمتابعػػػة 
ككشػػػؼ قضػػػايا الفسػػػاد بمختمػػػؼ أشػػػكاله فػػػي هػػػذع الدكلػػػة أك تمػػػؾ، كأتاحػػػت هػػػذع الشػػػبكات حريػػػة 

أصبحكا يعبركف عف آرائهـ في مختمؼ القضايا بعد أف كاف ذلؾ يعّد ضربان  التعبير لؤلفراد الذيف
قبػػؿ بضػػغ سػػنكات خاصػػة فػػي الػػدكؿ العربيػػة أك غيػػر الديمقراطيػػة، كبالمقابػػؿ  مػػف الخيػػاؿ إلػػى مػػا

اسػػػتفاد منهػػػا السياسػػػيكف الػػػذيف رأكا فيهػػػا سػػػاحات ال يمكػػػف اغفالهػػػا أك تهميشػػػها، لكػػػي يكضػػػحكا 
تعرضػػػػكا لبلنتقػػػػاد، أك ليمارسػػػػكا الدعايػػػػة االنتخابيػػػػة  ف أنفسػػػػهـ إذا مػػػػاسياسػػػػاتهـ، أك يػػػػدافعكا عػػػػ

 .(ٖ لمتكاصؿ مغ الناخبيف كشرائق المجتمغ المختمفة
كتػػػػؤدم شػػػػبكات التكاصػػػػؿ االجتمػػػػاعي دركان أساسػػػػيان خػػػػبلؿ األزمػػػػات داخػػػػؿ المجتمعػػػػات 

مراحؿ األزمة، كمػا المختمفة، كيعتمد أفراد المجتمغ عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي في متابعة 
تػػؤدم دكران رئيسػػيان فػػي بنػػاء تصػػكرات أفػػراد المجتمػػغ تجػػاع األزمػػة، كيعػػكد ذلػػؾ إلػػى قػػدرتها عمػػى 
تقػػديـ المعػػارؼ كالمعمكمػػات كاوراء التػػي تشػػكؿ أسػػاس المعرفػػة باألحػػداث المختمفػػة، إضػػافة إلػػى 

 .(ٗ مقدرتها عمى تفسير كشرح كتحميؿ كتقييـ األحداث، كالتعميؽ عميها
ثيران ما تعتمد كسائؿ اإلعبلـ التقميدية عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي كقت األزمػات، كك

ـ، مثاالن عمػى ذلػؾ  حيػث ٕٛٓٓكتعتبر قضية احتجاز الرهائف في مدينة مكمبام في الهند عاـ 
                                                           

( ياسػػػر عبػػػد العزيػػػز، "الكجػػػه القبػػػيق لئلنترنػػػت كيػػػؼ تتحػػػكؿ مكاقػػػغ التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي إلػػػى منصػػػات لػػػدعـ (ٔ
ـــــو االرهػػػػػاب أحيانػػػػػان"، تقريػػػػػر إخبػػػػػارم،  ـــــل درع ال ـ، تػػػػػاريي الكصػػػػػكؿ: ٕٗٔٓ/ٔٔ/ٖٓ، تػػػػػاريي النشػػػػػر: طنموق

 http://goo.gl/FX6kUV ـ، الرابط اإللكتركني:ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕٕ
 ٜٕٙ-ٕٛٙ، صمرجل سابق( محمد عبد الحميد، (ٕ
 ٜٛ، صمرجل سابق( محمد قتمكني، (ٖ
 ٜٜ، ص المرجل السابق نفسو( (ٗ
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، فيمػػػػا قػػػػاـ الرهػػػػائف ٖٓٓشخصػػػػان، كجرحػػػػكا أكثػػػػر مػػػػف  ٖٚٔقتػػػػؿ اإلرهػػػػابيكف فػػػػي هػػػػذع الحادثػػػػة 
ؿ ت ريدات كصكر مف مكقغ الحدث عبر هكاتفهـ النقالة مف خبلؿ شبكة تكيتر المحتجزكف بإرسا

كفميكر، كنقمت معظـ ككاالت األنباء كالمكاقغ اإلخبارية صكر مباشرة مف مكقغ  الحػدث معتمػدة 
 . (ٔ في ذلؾ عمى الصكر التي شاركها الرهائف عمى حساباتهـ في شبكات التكاصؿ االجتماعي

اصػػؿ االجتمػػاعي مػؤخران فعاليتهػػا فػػي مجػػاؿ إدارة كتخفيػػؼ الكػػكارث كقػد أثبتػػت شػػبكات التك 
كاألزمات، ففي إطار متابعة خدمات الطكارئ الهاتفية، حيث يكصي بعض عمماء الحاسػكب فػي 
الكاليػػات المتحػػدة بالتكاصػػؿ مػػف خػػبلؿ مكاقػػغ الشػػبكات االجتماعيػػة لتبػػادؿ المعمكمػػات كالنصػػائق 

إنفمػػكنزا الطيػػكر أك كارثػػة طبيعيػػة كزلػػزاؿ يمكػػف أف تشػػ ؿ  حػػكؿ التعامػػؿ مػػغ األزمػػة، فأزمػػة مثػػؿ
مراكز الطكارئ فكؽ طاقتها، كلذلؾ قػاـ بػاحثكف مػف جامعػة ماريبلنػد فػي الكاليػات المتحػدة بطػرح 
فكػػرة إنشػػػاء مكقػػػغ عمػػػى اإلنترنػػت لمطػػػكارئ كبػػػديؿ عمػػػى غػػرار مكاقػػػغ الشػػػبكات االجتماعيػػػة مثػػػؿ 

MySpace  كYouTube يسػػػػػتخدـ المػػػػػكاطنيف الحكاسػػػػػيب الشخصػػػػػية أك ، كفػػػػػي هػػػػػذع الحالػػػػػة
الهكاتػػػؼ الخميكيػػػة لمكصػػػكؿ إلػػػى المكقػػػغ كالحصػػػكؿ عمػػػى معمكمػػػات حيكيػػػة مػػػف قبػػػؿ السػػػمطات، 
باإلضافة إلى تبادؿ المعمكمات التي قد تشمؿ تبادؿ لمصكر كالفيديك يمكػف أف تكػكف ذات فعاليػة 

ه مبنػػي عمػػى أسػػاس اإلذاعػػة أك مكازيػػة أك حتػػى متفكقػػة عمػػى فعاليػػة مركػػز طػػكارئ أك نظػػاـ تنبيػػ
 .(ٕ التمفاز

ـ ٕٚٓٓكقػػد أثبتػػت مجػػزرة جامعػػة فيرجينيػػا التقنيػػة فػػي الكاليػػات المتحػػدة فػػي نيسػػاف/أبريؿ
مػػػدل فعاليػػػة مكاقػػػغ الشػػػبكات االجتماعيػػػة فػػػي إشػػػعار النػػػاس أثنػػػاء حػػػاالت الطػػػكارئ، كتحػػػديث 

 ٕٕطػػبلؽ النػػار كمقتػػؿ األخبػػار بسػػرعة، فقػػد تمكػػف طمبػػة كمكظفػػك الجامعػػة مػػف اإلخبػػار عػػف إ
 ـأحبػػائه، كبالتػالي إعػبلـ Facebookطالبػان، عنػد كقػػكع الحادثػة مػف خػػبلؿ اسػتخداـ مكاقػغ مثػػؿ 

                                                           

(1) Marleen Bakx Studentnr, The Role Of  Social Media In Crisis Communication 
From A Democratic perspective, Unpublished Master's Thesis, University Of Twente 
First Supervisor, Faculty Of Management And Governance, 2012, p22 

ياتنػا اليكميػة، الحيػاة عمػى اإلنترنػت: ثػكرة التكاصػؿ ( المجنة االقتصادية كاالجتماعيػة ل ربػي آسيا اإلسػككا(، "ح(ٕ
، العػػدد الخػػامس، ، نشــرة تكنولوجيــا المعمومــات واالتصــاالت لمتنميــة فــي غربــي  ســيامقػػاؿ منشػػكر االجتمػاعي"،

 ٘ٗـ، صٕٙٓٓ
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بعػػد الحادثػػة  Facebookكأصػػدقائهـ أنهػػـ بخيػػر كلػػـ يتعرضػػكا ألم أذل، كمػػا اسػػتخدـ الطػػبلب 
 .(ٔ لكضغ صفحات تذكارية لؤلصدقاء الذيف قضكا في المأساة

ـ االجتماعية أدكاران إعبلميػة مهمػة فػي حػاالت الطػكارئ، فعمػى سػبيؿ كتمعب كسائؿ اإلعبل
ـ استخدـ الجيش األمريكي حسػاب فػي تػكيتر لتقػديـ األخبػار كالتحػديثات ٜٕٓٓالمثاؿ، في عاـ 

 عف حادثة إطبلؽ النار في قاعػدة فػكرت هػكد، كػذلؾ اسػتعمؿ الصػميب األحمػر األمريكػي الفػيس
تممػػة، كهنػػاؾ حػػاالت أخػػرل بػػادر المػػكاطنيف فيهػػا بتحػػذير بػػكؾ إلصػػدار تحػػذيرات مػػف كػػكارث مح

كنشػػر األخبػػار عػػف األحػػداث الطارئػػة كاألزمػػات، كمػػا حػػدث عنػػدما أرسػػؿ المكاطنػػكف رسػػائؿ عػػف 
 .(ٕ ـٕٚٓٓحرائؽ ال ابات في كاليفكرنيا الجنكبية عاـ 

كمػػا تتميػػز شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي بالفكريػػة كالقػػدرة عمػػى التكػػرار كالتعػػديؿ كاإلضػػافة   
كاالنتشار الكاسغ بتكمفة منخفضة في ظؿ ظركؼ بال ة الصعكبة، كما حدث في إعصار كاتريف 

ـ، فأجهزة الهاتؼ الجكاؿ كشبكة الفيس بكؾ كتكيتر كغيرع كاصمكا العمؿ ٕٔٔٓكتسانكمي الياباف
اع التيػػػار الكهربػػػائي، كقػػػدمت هػػػذع الكسػػػائؿ االتصػػػالية الجديػػػدة فيضػػػان ال ينتهػػػي مػػػف بعػػػد انقطػػػ

التحػػذيرات كاألخبػػار كالصػػكر، كلعبػػت دكران مهمػػان فػػي مسػػاعدة السػػمطات كتقػػديـ المسػػاعدة كالػػدعـ 
النفسػػي، لكػػف ال يجػػب أف ن فػػؿ حػػدكث بعػػض السػػمبيات كنشػػر الخػػكؼ كالشػػائعات فػػي منػػاطؽ 

 .(ٖ أخرل
التكاصؿ االجتمػاعي دكران هامػان فػي محاكلػة تجػاكز التعتػيـ اإلعبلمػي الػذم  كتمعب شبكات

خفػػاء المعمكمػػات عػػف المػػكاطنيف كقػػت األزمػػات، كمػػا حػػدث خػػبلؿ  تحػػاكؿ الحككمػػات فرضػػه، كا 
انتشػار مػرض السػػارس بالصػيف  حيػػث سػاعدت شػبكات التكاصػػؿ االجتمػاعي خػػبلؿ هػذع األزمػػة 

ا الحككمػة الصػينية لحجػب المعمكمػات بشػأف حجػـ انتشػار عمى االلتفاؼ حكؿ الجهكد التي تبذله
الفيػػركس، كمػػدل خطكرتػػه، فأصػػبق المكاطنػػكف يعرفػػكف المزيػػد حػػكؿ الفيػػركس مػػف خػػبلؿ شػػبكات 
التكاصؿ االجتماعي الخاصة بمنظمة الصحة العالميػة، كمػف خػبلؿ تبػادؿ الرسػائؿ النصػية عبػر 

 .(ٗ الهكاتؼ النقالة
                                                           

بػر جريدة الشرؽ األكسط، "الشبكات االجتماعية تستبدؿ البريد اإللكتركني كالهكاتؼ الجكالة فػي األزمػات"، خ( (1
ط بـ، الػػرإٗٔٓ/ٕٔ/٘ٔتػػاريي الكصػػكؿ: ـ،ٕٚٓٓ/٘/ٔ، تػػاريي النشػػر:موقــل جريــدة الشــرق األوســطمنشػػكر، 

 http://goo.gl/MVVke2 اإللكتركني:
دارتها لؤلحداث الطارئة"، مقاؿ منشكر ( محمد شكماف،(ٕ ، ، مجمة األمن والحياة"كسائؿ اإلعبلـ االجتماعي كا 

 ٔٙـ، صٕٕٔٓ، السنة الثانية كالثبلثكف، أكتكبر/ نكفمبرٖٚٙاألمنية، العددجامعة نايؼ العربية لمعمـك 
 المرجل السابق نفسو( (ٖ
 ٕ٘ٔ، ص مرجل سابق( إسماعيؿ برغكت، (ٗ
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مف مصر كتكنس دليبلن كاضحان عمى قكة شبكات التكاصؿ  كتعد األحداث التي شهدتها كؿ
االجتمػػاعي فػػي تنظػػيـ الحركػػات االجتماعيػػة فػػي العػػالـ، كاسػػتطاعت هػػذع الشػػبكات الكصػػكؿ إلػػى 
شػػريحة جماهيريػػة كاسػػعة مػػف الشػػباب فػػي عػػدد مػػف بمػػداف العػػالـ العربػػي، كقػػد بػػرز دكرهػػا بشػػكؿ 

ـ، إذ كػاف الفػيس الكسػيمة الرئيسػية ٕٔٔٓينػاير ٕ٘كاضق في األحداث التي شػهدتها مصػر منػذ 
بيف المتظاهريف، حيث استخدمكها لبث دعكاتهـ لمتظاهر، إضػافة إلػى التنسػيؽ بػيف المجمكعػات 

 .(ٔ كتحديد أماكف بداية الفعاليات
كما لعبت شبكات التكاصؿ االجتماعي دكران هامان في األزمة السكرية، حيث اعتمدت 

كالعربية عمى مقاطغ الفيديك كالصكر التي كاف يصكرها النشطاء في الشبكات اإلخبارية الدكلية 
األماكف التي تتعرض لمقصؼ كالتدمير في الكقت الذم كاف يستحيؿ فيه كصكؿ الصحفييف إلى 
تمؾ األماكف بفعؿ القصؼ كالحصار  حيث استطاع السكريكف نقؿ صكر تكضق مدل بشاعة 

 .(ٕ شبكات التكاصؿ االجتماعي الجرائـ التي يتعرضكف لها يكميان مف خبلؿ
 

 م:6114سادسًا: شبكات التواصل االجتماعي والعدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام 
دكران مهمان في صنغ رأم عاـ محمي كعربي كدكلي  تؤدم شبكات التكاصؿ االجتماعي

 تجاع األحداث كالقضايا، حيث تمتمؾ هذع الشبكات قدرات ربما يعجز اإلعبلـ التقميدم
عف تكفيرها  فهذع الشبكات تكفر معمكمات ضخمة تستطيغ أف  (الصحؼ، الراديك، كالتمفزيكف 

تشكؿ معارؼ الجمهكر كاتجاهاته نحك األحداث كالقضايا السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية 
 .(ٖ كالثقافية كغيرها

ككفرت شبكات التكاصؿ االجتماعي مساحة مفتكحة لحرية الرأم استطاع مف خبللها 
المستخدمكف إظهار الحقيقة بشكؿ أكسغ، خاصة أف لكؿ مستخدـ صفحة يستطيغ مف خبللها 
عرض محتكيات متعددة كبأشكاؿ مختمفة، خاصة أف هذع الشبكات تتمتغ بخاصية الكسائط 

ات، بعيدان عف قبضة الحككمات جكر كرسكمات كهاشتامقاطغ فيديك كصالمتعددة، أم عرض 
 .(ٗ الخانقة التي تقـك بممارستها عمى كسائؿ اإلعبلـ التقميدية

                                                           

، تػاريي النشػر: موقل بوابـة الشـرق( خالد الجابر، "فجر الثكرات العربية يكلد مف رحـ النت"، تقرير منشكر،  (ٔ
 http://goo.gl/2rHWGrـ، الرابط اإللكتركني: ٕٗٔٓ/ٚ/ٗـ، تاريي الكصكؿ:ٕٔٔٓ/ٕ/ٖٕ
 ٕ٘ٔ، ص مرجل سابق( إسماعيؿ برغكت، (ٕ
 ـٕ٘ٔٓ/ٖ/ٛ"، بتاريي مقابمة شخصية( خالد صافي، ناشط في مجاؿ اإلعبلـ الجديد، "(ٖ

 ـٕ٘ٔٓ/ٖ/ٛ"، بتاريي مقابمة شخصيةمحمد أبك القمبز، ناشط في مجاؿ اإلعبلـ الجديد، " (ٗ)
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تعبئة كصياغة الرأم : كقد أصبحت هذع الشبكات تقكـ بأدكار ككظائؼ متعددة، أهمها
سبة الحككمات العاـ كتنكيرع بأشكاؿ متعددة كأكثر إقناعان مف الكسائؿ األخرل، كما تستطيغ محا

كمف األدكار المهمة في . عمى ممارساتها تجاع المكاطنيف كضعؼ أدائها في المجاالت المختمفة
غزة بأساليب متعددة فضق العدكاف اإلسرائيمي عمى : هذع اوكنة لشبكات التكاصؿ االجتماعي

: أهمهاكمتنكعة، خاصة أف هذع الشبكات تكفر لمستخدميها خصائص متعددة كمتنكعة، لعؿ 
كؿ  - أنها كسيمة ثنائية االتجاع فيصعب فيها التمييز بيف القائـ باالتصاؿ كالمستقبؿ، فالكؿ هنا

 .(ٔ قادركف عمى طرح أفكارهـ كمناقشة أفكار غيرهـ - المستخدميف
كلـ تعد شبكات التكاصػؿ االجتمػاعي مجػرد كسػيمة رفاهيػة أك تسػمية، بػؿ اتسػغ اسػتخدامها 

حيػػث تػػـ تكظيػػؼ تمػػؾ الشػػبكات لمحشػػد كالت ييػػر، كقػػد سػػعى الشػػباب فػػي ليشػػمؿ أهػػدافان أخػػرل  
فمسػطيف شػػأنه شػأف الشػػباب العربػػي لمفػت نظػػر العػالـ الخػػارجي لحيػػاتهـ كمشػاكمهـ عمػػى مختمػػؼ 
األصػػػعدة مػػػغ التركيػػػز عمػػػى الكضػػػاع المعيشػػػية الصػػػعبة فػػػي قطػػػاع غػػػزة مػػػغ اسػػػتمرار الحصػػػار 

 .(ٕ المفركض عميها منذ سنكات
الكضغ الميداني كارتفاع أعداد النازحيف، استطاع الشػباب التنسػيؽ فيمػا بيػنهـ كمغ تدهكر 

مف خبلؿ شبكات التكاصػؿ االجتمػاعي مػف أجػؿ جمػغ المسػاعدات كايصػالها لؤلسػر النازحػة فػي 
مراكػػز اإليػػكاء، إضػػافة إلػػى تكجيػػه بعػػض المؤسسػػات االغاثيػػة لمفئػػات المتضػػررة  حيػػث سػػاهمت 

 .(ٖ نيبشكؿ فعاؿ في العمؿ االنسا
ـ، كالػذم ٕٗٔٓكقد أثر تدهكر كضغ الكهربػاء خػبلؿ العػدكاف اإلسػرائيمي عمػى غػزة  عػاـ 

يكمػػان كبشػػكؿ الفػػت عمػػى اسػػتخداـ الكسػػائؿ اإلعبلميػػة  ٔ٘ـ كاسػػتمر ٕٗٔٓبػػدأ فػػي تمكز/يكليػػك
المختمفة، كاستبدلها سػكاف غػزة بكسػائؿ أخػرل متمثمػة فػي شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي مػف أجػؿ 

الهاتفيػػػة أك عبػػػر محادثػػػات  تاالتصػػػاالاتصػػػاؿ مػػػغ أقػػػاربهـ كمعػػػارفهـ مػػػف خػػػبلؿ  البقػػػاء عمػػػى
 .(ٗ الدردشة كغيرها

شػػػبكات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي بكفػػػاءة كفاعميػػػة عاليػػػة  فالفمسػػػطينييكقػػػد اسػػػتخدـ النشػػػطاء  
 جػػدان، حيػػث نجحػػكا فػػي التركيػػز عمػػى الجانػػب االنسػػاني لممعانػػاة، ككػػاف هػػذا الػػدرس مػػف أهػػـ مػػا

ـ، ككاف تركيزهـ عمى استخداـ صكر ٕٕٔٓـ كٕٛٓٓتعممكع مف تجاربهـ السابقة خبلؿ عدكاف 
                                                           

 مرجل سابقخالد صافي،  (ٔ)
 المرجل السابق نفسو (ٕ)
، العػدد الثػامف مجمـة اإلنسـانييم ػي التكاصػؿ اإلنسػاني"، مقػاؿ منشػكر،  ( راما حميد، "اإلعبلـ االجتماعي ال(ٖ

 ٜٕـ، صٕ٘ٔٓشتاء  ،صميب األحمرلمكلية دكالخمسكف، المجنة ال
 ـٕ٘ٔٓ/ٖ/ٜ"، بتاريي مقابمة شخصية( خالد الشرقاكم، ناشط في مجاؿ اإلعبلـ الجديد، "(ٗ
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األطفاؿ كالنساء التي تكضق معاناتهـ االنسانية كتكاجدهـ بػيف المنػازؿ المتضػررة، أك فػي مراكػز 
اإليكاء، كابتعدكا عف نشر الصكر التػي قػد تكػكف منفػردة عػف متابعػة القصػة، باإلضػافة إلػى ذلػؾ 

اعتمدكا عمى الصكرة كالفيديك لنقؿ كقائغ حياتهـ اليكمية كلـ يكتفػكا بتكصػيؼ الحالػة، كركػزكا  فقد
كغيػػاب  ءكالكهربػػامػػف خػػبلؿ الت ريػػدات المسػػتمرة عمػػى الجكانػػب الحياتيػػة المهمػػة كانقطػػاع المػػاء 

 .(ٔ مظاهر عيد الفطر، كابراز البعد االنساني لؤلزمة
 ردات الفمسطينيات أف تجذب األنظار إليها مف ت إحدل المفعمى سبيؿ المثاؿ استطاع

احتكت عمى مقطغ فيديك لشارع ي رؽ في الظبلـ الدامس يقطعه أصكات  ت ريدعخبلؿ 
االنفجارات، كشاركت بصكرة تبيف أنها خائفة جدان، كهي رسالة إنسانية بسيطة جدان أكسبتها شهرة 

لؼ متابغ عمى تكيتر خاصة أنها أ ٙٙٔمتابغ إلى  ٓٓٛمف  متابعيهاكاسعة حيث ازداد عدد 
 الكممات  تها، كما تـ أيضا االهتماـ بكضغ الهاشتاجاكانت تستخدـ الم ة االنجميزية في ت ريد

ة بالعدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عمى قائمة األكثر انتشاران ، بما قالمفتاحية( االنسانية المتعم
كمف أبرز تمؾ لـ لما يحدث، يجذب أنظار مستخدمي شبكات التكاصؿ االجتماعي في العا

 freepalastine# ،#freegaza، #غزة ،#غزة_تحت_القصؼ ،#غزة_تقاكـالهاشتاجات 
،#Israelterrorist #GazaUnderAttack ،بشكؿ #كمنا_حماس  جككذلؾ ظهر هاشتا )

اإلسرائيمي نتنياهك الذم قاؿ إنه ال يكجد  الكزراءكبير عمى تكيتر، كذلؾ ردنا عمى تصريق رئيس 
يرافأحد يدعـ الحركة في العالميف العرب  .(ٕ ي كاإلسبلمي سكل قطر كتركيا كا 

 

 األشكال واألساليب المستخدمة من قبل مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي في العدوان
 :(4)م6114عام  عمى غزة اإلسرائيمي

قدـ المستخدمكف أشكاالن كأساليب متنكعة مف صكر كرسكمات كمقاطغ فيديك 
لممقاكمة  جابة كتمبية لؤلداء العسكرماست كجاء ذلؾ "،جهاشتا" ككاريكاتيرات كما يسمى

                                                           

 مرجل سابقمحمد أبك القمبز،  (ٔ)
، موقــل التقريــرـ"، خبػػر منشػػكر، ٕٗٔٓات العربيػػة عػػاـ جأبػػرز الهاشػػت( سػػحر القحطػػاني، تهػػاني الناصػػر، "(ٕ

 ط اإللكتركنػػػػػػػػػػػػي:بـ، الػػػػػػػػػػػػرإ٘ٔٓ/ٖ/ٕٓؿ:ـ، تػػػػػػػػػػػػاريي الكصػػػػػػػػػػػػك ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٖٔتػػػػػػػػػػػػاريي النشػػػػػػػػػػػػر:
http://goo.gl/XAVAqB 

موقل مركز البيان لمبحوث لصكياف، "كسائؿ التكاصؿ االجتماعي كالعدكاف عمى غزة"، خبر منشكر، ( أحمد ا(ٖ
 ط اإللكتركني:بـ، الرإ٘ٔٓ/ٖ/ٕٓ، تاريي الكصكؿ:ـٕٗٔٓ/ٛ/ٕٚ، تاريي النشر:والدراسات

http://albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=3854 
 

https://twitter.com/search?q=%23%D8%BA%D8%B2%D8%A9_%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85&src=typd
https://twitter.com/search?q=%23%D8%BA%D8%B2%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%81&src=typd
https://twitter.com/search?q=%23%D8%BA%D8%B2%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%81&src=typd
https://twitter.com/search?q=%23%D8%BA%D8%B2%D8%A9&src=typd
https://twitter.com/search?q=%23%D8%BA%D8%B2%D8%A9&src=typd
https://twitter.com/search?q=freepalastine%23&src=typd
https://twitter.com/search?q=%23freegaza&src=typd
https://twitter.com/search?q=%23Israelterrorist&src=typd
https://twitter.com/search?q=%23GazaUnderAttack&src=typd
https://twitter.com/search?q=%23%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3&src=typd
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كما قدـ المستخدمكف ، ةكبير خسائر الفمسطينية، التي استطاعت أف تكّبد الجيش اإلسرائيمي 
صكران لمجندم اإلسرائيمي األسير كمقاطغ فيديك لمعمميات المصكرة التي نفذتها كتائب القساـ 

 .كقتمت فيها عددان مف الجنكد
ان كفيديكهات تبّيف حجـ الدمار لممنازؿ كالمؤسسات التي خمفها قدـ المستخدمكف صكر ك 

تحدثت عف قتؿ األطفاؿ بشكؿ متعمد، التي العدكاف اإلسرائيمي، كعددان كبيران جدان مف الصكر 
كعددان آخر أكضق معاناة المكاطنيف الذيف نزحكا إلى المدارس كالمؤسسات التي قامت إسرائيؿ 

 .باستهداؼ عدد منها
 

 أثناءأثير االنتماءات واأليديولوجيات السياسية لمستخدمي شبكات التواصل االجتماعي ت
 :(1)م6114عام  عمى غزةاإلسرائيمي  العدوان 

ألكؿ مرة منذ سنكات عديدة أجمغ الفمسطينيكف، سكاء بشكؿ رسمي أك شعبي كباختبلؼ 
كربما يرجغ السبب كراء ذلؾ . االنتماءات كالتكجهات السياسية  عمى دعـ المقاكمة الفمسطينية

خسائر كبيرة، بؿ إف الجمهكر  لحاؽاعمى الكصكؿ إلى العدك الصهيكني ك لقدرة المقاكمة 
الفمسطيني كالعربي كعددان كبيران مف الجمهكر العالمي  تشكؿ لديهـ كعي كبير عف القضية 

طالب م بحتالفمسطيني  حيث أص الفمسطينية بأبعادها المختمفة، كعف عدالة مطالب الشعب
مجمعان عميها مف الكؿ الفمسطيني، بما في ذلؾ حركة فتق، حيث تبنى جزء كبير مف  المقاكمة

مستخدمي شبكات التكاصؿ االجتماعي هذع المطالب، كأصبق يدافغ عنها كيقنغ الناس بها، 
كتشكمت لدل عدد كبير مف المستخدميف في العالـ معرفة حكؿ أهمية تحقيؽ هذع المطالب 

 .ة ألم إنساف في القرف الحادم كالعشريفالبسيط
 

شبكات التواصل االجتماعي في الحصول عمى لمصادر التي اعتمدت عمييا صفحات ا
 :(6)م6114عام عمى غزة اإلسرائيمي العدوان أثناءمعمومات 
في صفحات شبكات التكاصؿ االجتماعي المصادر الشخصية، حيث تعتمد هذع  يبرزك 

الصفحات في ال الب عمى ما يقدمه األشخاص بشكؿ شخصي مف صكر أك مادة مصكرة 
التقطها أحدهـ عبر الهاتؼ المحمكؿ، كربما يككف أيضان مف قناة تمفزيكنية، كغيرها مف الكسائؿ 

 .األخرل

                                                           

 مرجل سابقزة"، ( "كسائؿ التكاصؿ االجتماعي كالعدكاف عمى غ(ٔ
 المرجل السابق نفسو( (ٕ
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كالمهـ هنا أف نبرز أهمية شهكد العياف، خاصة المستخدميف مف قطاع غزة، الذيف قامكا 
مف هدـ لممنازؿ كاستهداؼ لؤلطفاؿ بكؿ كحشية، كقدمكها إلى الرأم  فيمميهبالتقاط صكر كمكاد 

العاـ، خاصة أف شبكات التكاصؿ االجتماعي تكفر مساحات كتقدـ صكران كمكاد ربما ال تستطيغ 
إلعبلـ األخرل تقديمها إلى العالـ، حيث أصبق الشاهد هنا مصدران لممعمكمة أك الحدث كسائؿ ا

 .في ظؿ زيادة األحداث
كتستطيغ هذع الصكر كالرسكمات كالمكاد التي يقدمها األشخاص عبر شبكات التكاصؿ 
االجتماعي، أف تؤثر بشكؿ أكبر كأكسغ في الرأم العاـ العالمي، خاصة أف هذع الشبكات 

مية كرسالتها تصؿ إلى أنحاء العالـ بسرعة كبيرة كدكف حكاجز أك قيكد أك رقابة، كما أنها عال
كسائؿ شخصية ربما تركز عمى الجكانب اإلنسانية التي تستطيغ أف تؤثر في الرأم العاـ الدكلي 

 .مغ سكاف قطاع غزة كتعاطفهـ معهـ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 



147 


 
 
 
 

 انفصم انثانث

 يدانيتـاملدراست ـج انـتائـن
 
 

 تهاينالشو نتائج اندراست امليدانيتاملبحث األول: 

 امليدانيت اندراست ضاختبار فرواملبحث انثانً: 

 خالصت نتائج اندراست وتىصياتهااملبحث انثانث: 
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 المبحث األول
 ومناقشتيا نتائج الدراسة الميدانية

 
 : عادات وأنماط استخدام شبكات التواصل االجتماعي:أوالً 
 :اصل االجتماعيدرجة استخدام شبكات التو   -1

 يوضح درجة استخدام المبحوثون لشبكات التواصل االجتماعي (11جدول )
عالي  

 منخفض متوسط عالي جداً 
منخفض 
 جداً 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 tقيمة  المعياري

 ٘ٗ - ٙٛٔ ٕٓٔ ٜٗ ك
ٖ7ٖٕ ٔ7ٓٙٛ ٕٙ7ٔٚٚ 

% ٕٔ7ٖ ٖٓ ٗٙ7٘ - ٔٔ7ٕ 

، كاالنحػػػػراؼ 7ٖٕٖبمػػػػغ  لبلسػػػػتخداـالجػػػػدكؿ السػػػػابؽ أف المتكسػػػػط الحسػػػػابي  بينػػػػت نتػػػػائج
 كهي درجة متكسطة.، 7ٓٙٛٔالمعيارم 

فػػػػي  شػػػبكات التكاصػػػػؿ االجتمػػػػاعينػػػػات الجػػػدكؿ السػػػػابؽ إلػػػػى أف اسػػػػتخداـ تشػػػػير بياكمػػػا 
 بنسػبة عاليػة بدرجػة ثػـ تبلهػا، %7٘ٙٗ بنسػبة بدرجة متكسػطة فػي المقدمػة األكقات العادية جاء

 بدرجػػػة كأخيػػػران مػػػف يسػػػتخدمها، %7ٖٕٔ بنسػػػبة عاليػػػة جػػػدان  بدرجػػػة اسػػػتخدامهـكػػػاف  ـ، ثػػػ%ٖٓ
 %.7ٕٔٔ بنسبةمنخفضة جدان 
ان  كقػد اعي كػاف متكسػطلشػبكات التكاصػؿ االجتمػ ق مف ذلؾ أف استخداـ المبحػكثيفكيتض

يرجغ ذلؾ إلى درجة الثقة المتكسطة التي أظهرها أفراد العينة في المضاميف المقدمة فػي شػبكات 
التكاصؿ االجتماعي في هذع الدراسة، كبالتالي  كػاف مػف الطبيعػي أف يكػكف اسػتخدامهـ لشػبكات 
ت التكاصػػؿ االجتمػػػاعي بدرجػػػة متكسػػػطة، ممػػا يظهػػػر التكافػػػؽ فػػػي إجابػػات المبحػػػكثيف عمػػػى فقػػػرا

 االستبانة بما يعزز مف درجة صدؽ النتائج.
 

 عمى شبكات التواصل االجتماعي: درجة االعتماد  -6
 يوضح درجة اعتماد المبحوثين عمى شبكات التواصل االجتماعي لمحصول عمى المعمومات (16جدول )

عالي  
منخفض  منخفض متوسط عالي جداً 

 جداً 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 tقيمة  المعياري

 ٔٗ ٔٗ ٗٙٔ ٛٛ ٙٙ ك
ٖ7ٕٗ ٔ7ٔ٘ٙ ٘ٙ7ٓٛ 

% ٔٙ7ٙ ٕٕ ٗٔ ٔٓ7ٕ ٔٓ7ٕ 
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، كاالنحػػراؼ المعيػػارم 7ٕٖٗبمػػغ  لبلعتمػػادالجػػدكؿ السػػابؽ أف المتكسػػط الحسػػابي  يكضػػق
عمػى  تشير بيانات الجدكؿ السابؽ إلى أف اعتمػاد المبحػكثيفكما ، متكسطة، كهي درجة 7ٔ٘ٙٔ

 بنسػبةفػي المقدمػة بدرجػة متكسػطة  لمحصكؿ عمى المعمكمات، جاءشبكات التكاصؿ االجتماعي 
نسػػبة متسػػاكية بك %، 7ٙٙٔ بنسػػبةبدرجػػة عاليػػة جػػدان %، ثػػـ ٕٕ بنسػػبة ثػػـ بدرجػػة عاليػػة%، ٔٗ

 .منخفضة كمنخفضة جدان % لكبلن مف 7ٖٓٔ
كػػاف عمػػى شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي  المبحػػكثيفالنتػػائج السػػابقة إلػػى أف اعتمػػاد  كتبػػيف

استخداـ المبحكثيف لشبكات التكاصؿ كاف متكسطان أيضان كمػا    كقد يرجغ ذلؾ إلى درجةمتكسطان 
( الػذم أظهػر أف المبحػكثيف يسػتخدمكف شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي ٔٔنبلحظ في جدكؿ رقـ  

ى شػػػػػبكات التكاصػػػػػؿ بدرجػػػػة متكسػػػػػطة، كبالتػػػػػالي  كػػػػاف مػػػػػف الطبيعػػػػػي أف يكػػػػػكف اعتمػػػػادهـ عمػػػػػ
 االجتماعي متكسطان.

( التي تؤكد اعتماد المبحكثيف عمى شبكات ـٕٗٔٓ  برغكتتتفؽ هذع النتيجة مغ دراسة ك 
 .(ٔ %7ٖٜٖالتكاصؿ االجتماعي بدرجة متكسطة بنسبة 

  
 : فترات استخدام شبكات التواصل االجتماعي  -4

 يفضل فييا المبحوثين استخدام شبكات التواصل االجتماعييوضح الفترات التي  (14جدول )
 % ك الفترة

صباحان(ٜ -٘ فترة الصباح  ٖٙ ٜ 
صباحان(ٔٔ -ٜ فترة الضحى  ٔٗ ٖ7٘ 
مساءن(ٖ -ٔٔ  فترة الظهيرة  ٕٙ ٙ7٘ 

مساءن(ٙ-ٖ فترة العصر  ٚٗ ٔٛ7٘ 
مساءن(ٓٔ-ٙ فترة المساء  ٕٔٙ ٘ٗ 

صباحان( ٘ -ٓٔالممتدة   فترة السهرة  ٖٗ ٛ7٘ 
 111 411 المجموع

إلػػػى شػػػبكات التكاصػػػؿ مػػػدخكؿ ف لابؽ الفتػػػرات التػػػي يفضػػػمها المبحكثػػػك لجػػػدكؿ السػػػيكضػػػق ا
( بنسػػبة ٙ -ٖ، ثػػـ فتػػرة العصػػر %ٗ٘فتػػرة المسػػاء بنسػػبة االجتمػػاعي، حيػػث جػػاء فػػي المقدمػػة 

 ( بنسػػػػبة٘ -ٓٔ  السػػػػهرة الممتػػػػدةفتػػػػرة %، ثػػػػـ ٜ ( بنسػػػػبةٜ - ٘%، ثػػػػـ فتػػػػرة الصػػػػباح  7٘ٛٔ
 %.7ٖ٘( بنسبة ٔٔ-ٜران فترة الضحى  خي%، كأ7٘ٙ( بنسبة ٖ-ٔٔفترة الظهيرة  %، ثـ 7٘ٛ

                                                           

 ٖٙٔ، ص مرجل سابقإسماعيؿ برغكت،  ((ٔ
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كيبلحظ مف نتائج الجدكؿ السػابؽ أف أكثػر مػف نصػؼ أفػراد العينػة يفضػمكف  فتػرة المسػاء 
كثػر الفتػرات التػي يتكاجػد فيهػا أفػراد العينػة فػي فػي اسػتخداـ شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي، كهػي أ

، إضافة إلى أنػه الكقػت الػذم فهي األنسب لمدخكؿ إلى شبكات التكاصؿ االجتماعيمنازلهـ  لذا 
يتفرغ فيها أغمبية الطبلب لئلنترنت، كما يبلحظ أيضان أف فترة الضحى كالظهيرة هي أقؿ الفترات 

إلى شبكات التكاصؿ االجتماعي، كقد يرجغ ذلؾ إلى تكاجػد  فيها فراد العينة الدخكؿالتي يفضؿ أ
 عينة في جامعاتهـ.أفراد ال

ـ( فػػي أف المبحػػكثيف ٕٕٔٓ نكمػػاردراسػػة جػػاءت هػػذع النتيجػػة متفقػػة مػػغ مػػا تكصػػمت إليػػه 
، كاختمفػػت مػػغ مػػا تكصػػؿ (ٔ يفضػػمكف الفتػػرة الميميػػة فػػي اسػػتخدامهـ لشػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي

ـ( فػػي أف أفػػراد العينػػة يفضػػمكف الػػدخكؿ إلػػى شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي ٕٗٔٓإليػػه برغػػكت  
 .(ٕ %7ٖ٘ٙحسب الظركؼ بنسبة 

 

 :االجتماعياستخدام شبكات التواصل وسيمة   -4
 يوضح الوسيمة التي يعتمد عمييا المبحوثين في استخدام شبكات التواصل االجتماعي( 14جدول )

 % ك الوسيمة
 7ٛٚٙ ٕٔٚ الهكاتؼ الذكية

 ٖٛ ٕ٘ٔ الكمبيكتر المحمكؿ
المكتبي الكمبيكتر  ٖٔ ٚ7ٛ 

 7ٕ٘ ٓٔ األجهزة المكحية
   411ن = 

لمػدخكؿ إلػػى شػػبكات التكاصػػؿ  المبحكثػػكفيكضػق الجػػدكؿ السػػابؽ الكسػيمة التػػي يسػػتخدمها 
%، تػػبلع 7ٛٚٙ فػػي المقدمػػة بنسػػبة الهكاتػػؼ الذكيػػةاالجتمػػاعي، حيػػث جػػاء الػػدخكؿ عػػف طريػػؽ 

ثػػـ جػػاء الػػدخكؿ عػػف %، ٖٛ الثانيػػة بنسػػبةفػػي المرتبػػة الػػدخكؿ عػػف طريػػؽ الكمبيػػكتر المحمػػكؿ 
%، كأخيػػػران كفػػػي المرتبػػػة الرابعػػػة 7ٛٚ ( فػػػي المرتبػػػة الثالثػػػة بنسػػػبةpc  طريػػػؽ الكمبيػػػكتر المكتبػػػي

 %.7ٕ٘جاءت األجهزة المكحية بنسبة 
كتظهػػػر النتػػػائج السػػػابقة مػػػدل مكاكبػػػة أفػػػراد العينػػػة لممسػػػتحدثات التكنكلكجيػػػة حيػػػث غمػػػب 

عمى استخداـ الكمبيكتر المكتبي، كترل الباحثة أنػه  كالكمبيكتر المحمكؿالهكاتؼ الذكية استخداـ 
قد يعزل ذلؾ إلى انخفاض أسعار تمؾ األجهزة كتكفرها، كما أنها سػاعدت فػي سػهكلة االسػتخداـ 

                                                           

 ٚٔٔ، صمرجل سابق( مريـ نكمار، (ٔ
 ٕٙٔص ، مرجل سابق( إسماعيؿ برغكت، (ٕ
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كالػػػػدخكؿ لشػػػػبكات التكاصػػػػؿ االجتمػػػػاعي، إلػػػػى جانػػػػب إمكانيػػػػة اسػػػػتخدامها مػػػػغ انقطػػػػاع التيػػػػار 
 الكهربائي.

ـ( التػػي بينػػت أف غالبيػػة المبحػػكثيف ٕٗٔٓجػػة مػػغ دراسػػة أبػػك صػػبلح  كتختمػػؼ هػػذع النتي
يسػػػػػتخدمكف شػػػػػبكات التكاصػػػػػؿ االجتمػػػػػاعي مػػػػػف خػػػػػبلؿ الحكاسػػػػػيب المحمكلػػػػػة، تبلهػػػػػا الهكاتػػػػػؼ 

، كدراسػػػػػة برغػػػػػكت (ٔ المحمكلػػػػػة، ثػػػػػـ الحكاسػػػػػيب المكتبيػػػػػة، كأخيػػػػػران الحكاسػػػػػيب المكحيػػػػػة" اويبػػػػػاد"
يستخدمكف البلب تكب ككسػيمة لمػدخكؿ إلػى شػبكات ـ( التي أثبتت أف غالبية المبحكثيف ٕٗٔٓ 

التكاصػػؿ االجتمػػاعي تػػبلع الهػػاتؼ المحمػػكؿ، ثػػـ الكمبيػػكتر المكتبػػي، كفػػي المرتبػػة األخيػػرة عػػف 
 .(ٕ طريؽ الكمبيكتر المكتبي

 
 :استخدام شبكات التواصل االجتماعي أسبوعياً  -4

 التواصل االجتماعي خالل األسبوع( يوضح معدل استخدام شبكات 14جدول )
 % ك عدد المرات

 ٜٗ ٜٙٔ عدة مرات في اليـك
 7ٕ٘٘ ٕٓٔ مرة يكميان 
 ٘ٔ ٓٙ مرة اسبكعيان 

 7٘ٓٔ ٕٗ عدة مرات اسبكعيان 
 111 411 المجموع

يسػػػػتخدمكف شػػػػبكات  % مػػػػف المبحػػػػكثيفٜٗتشػػػػير نتػػػػائج الجػػػػدكؿ السػػػػابؽ إلػػػػى أف نسػػػػبة 
، %7ٕ٘٘مرة يكميان  التكاصؿ االجتماعي عدة مرات في اليكـ، بينما كانت نسبة مف يستخدمكنها

عػػدة مػػرات اسػػبكعيان مػػف يسػػتخدمكنها  ثػػـ، %٘ٔمػػرة اسػػبكعيان بينمػا كانػػت نسػػبة مػػف يسػػتخدمكنها 
 %.7٘ٓٔ بنسبة

االجتمػػاعي  لتكاصػػؿكتكضػػق النتػػائج السػػابقة أف معظػػـ أفػػراد العينػػة يسػػتخدمكف شػػبكات ا
صبحت جزء مف حياة المبحكثيف اليكمية، بما تمتمكه تمؾ الشػبكات مػف بشكؿ يكمي  حيث أنها أ
مكانيػػػػات تتط يضػػػػمف لهػػػػا عػػػػدـ قػػػػدرة  مػػػػب المتابعػػػػة اليكميػػػػة كالمسػػػػتمرة، األمػػػػر الػػػػذمتطبيقػػػػات كا 

نترنػت فػي ، إضػافة إلػى سػهكلة الكصػكؿ لشػبكة اإلالمستخدميف الشباب االست ناء كاالبتعاد عنهػا

                                                           

 ٚٓٔ، ص مرجل سابق( صبلح أبك صبلح، (ٔ
 ٛ٘ٔ، ص مرجل سابق( إسماعيؿ برغكت، (ٕ
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المنػازؿ، فحسػب تقػديرات الجهػاز المركػزم لئلحصػػاء، فػإف نسػبة المنػازؿ المتصػمة باإلنترنػت فػػي 
  .(ٔ %ٖٓقطاع غزة بم ت حكالي 

 
  :ات التواصل االجتماعيكساعات استخدام شب  -2

 يوضح عدد ساعات استخدام شبكات التواصل االجتماعي خالل اليوم (12جدول )
 % ك عدد الساعات

قؿ مف ساعةأ  ٜٛ ٕٕ7ٕ 
ساعتيف ىمف ساعة ال  ٕٛ ٚ 

ساعات ثبلثأقؿ مف  ىف إلمف ساعتي  ٔٙ٘ ٗٔ7ٖ 
كثرأثبلث ساعات ف  ٔٔٛ ٕٜ7٘ 
 111 411 المجموع

 

خػػبلؿ  تكضػق نتػائج الجػػدكؿ السػابؽ عػدد سػػاعات اسػتخداـ شػػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي
 ىلإساعتيف المبحكثيف شبكات التكاصؿ االجتماعي مف مف  %7ٖٔٗ  حيث يستخدـ نسبة اليكـ

 يكميػػان، بينمػا كػػاف نسػػبة مػػف يسػػتخدمكنها ألكثػر مػػف ثػػبلث سػػاعات يكميػػان  سػػاعات ثػػبلثأقػؿ مػػف 
%، بينمػا الػذيف يسػتخدمكنها مػف 7ٕٕٕ%، ثـ كػاف مػف يسػتخدمها ألقػؿ مػف سػاعة بنسػبة 7ٜٕ٘

 %.ٚ بنسبةساعة إلى ساعتيف يكميان 
يسػػت رقكف مػف سػػاعة إلػػى  المبحػػكثيفمػف  %7ٖٔٗكيبلحػظ مػػف نتػائج الجػػدكؿ السػػابؽ أف 

أقػػػؿ مػػػف ثػػػبلث سػػػاعات يكميػػػان كهػػػي مػػػدة مقبكلػػػة، كيمكػػػف تفسػػػير ارتفػػػاع نسػػػبة اسػػػتخداـ شػػػبكات 
التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي كتحديػػػدان مػػػف خػػػبلؿ الهػػػاتؼ الجػػػكاؿ إلػػػى امػػػتبلؾ غالبيػػػة طمبػػػة الجامعػػػات 

الػػة الذكيػة، أك المدعكمػػة بالتطبيقػات المتعمقػة باسػػتخداـ شػبكات التكاصػػؿ الفمسػطينية لؤلجهػزة النق
االجتمػػػاعي، كمػػػف ثػػػـ رخػػػص ثمنهػػػا، ككضػػػعها فػػػي متنػػػاكؿ األفػػػراد، عػػػبلكة عمػػػى إتاحػػػة شػػػركة 

لممسػػػتخدـ الكلػػػكج إلػػػى  باإلنترنػػػت، كالتػػػي تتػػػيقاالتصػػػاالت لحػػػـز متنكعػػػة مػػػف خػػػدمات االتصػػػاؿ 
 يريد شراؤها  يكمية، أسبكعية، شهرية(.اإلنترنت كفؽ المدة الزمنية التي 

% 7ٛٗٗـ( فػػي أف ٖٕٔٓكقػػد جػػاءت هػػذع النتيجػػة متفقػػة مػػغ مػػا تكصػػمت إليػػه الػػدريممي  
، كدراسة حمكدة (ٕ ساعات ٖمف أفراد العينة يستخدمكف شبكات التكاصؿ مف ساعة إلى أقؿ مف 

                                                           

، تقريـر منشـور( الجهاز المركزم لئلحصاء الفمسطيني، "المسق األسرم لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت"، (ٔ
 ٖ٘ـ( صٕٔٔٓ راـ اهلل، 

 ٜٛ، صمرجل سابق، سمر الدريممي ((ٕ
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يسػػػػػتخدمكف شػػػػػبكات التكاصػػػػػؿ االجتمػػػػػاعي مػػػػػف  % مػػػػػف المبحػػػػػكثيف7ٛٛ٘ـ( أف نسػػػػػبة ٖٕٔٓ 
 .(ٔ ساعتيف فأكثر

الطمبػػة يسػػتخدمكف شػػبكات التػػي تكصػػمت إلػػى أف ـ( ٕٕٔٓعابػػد   كمػػا تتفػػؽ مػػغ دراسػػة 
 ، كأيضػا دراسػة(ٕ %7ٗٓٗسػاعات يكميػان بنسػبة  ٖالتكاصؿ االجتمػاعي مػف سػاعة إلػى أقػؿ مػف 

أكثػر مػف يتصػفحكف الفػيس بػكؾ المبحكثػكف % مػف 7ٕٔٚنسػبة التػي أكػدت أف  ـ(ٕٕٔٓ نكمار
 .(ٖ ثبلث ساعات في اليكـ

ـ( التػي بينػػت ٕٔٔٓ  فػي حػيف تختمػػؼ هػذع النتيجػة مػػغ مػا تكصػػمت إليػه دراسػة المصػػرم
أف نسبة المبحكثيف المستخدميف لمكاقغ التكاصؿ االجتماعي عمى شبكة اإلنترنت أقػؿ مػف سػاعة 

إلػػى أقػػؿ مػػف ثػػبلث سػػاعات بنسػػبة  %، يميهػػا مػػف يسػػتخدمكنها مػػف سػػاعتيفٖٓبم ػػت يكميػػان قػػد 
سػػػاعات بنسػػػبة  ٖكأكثػػػر مػػػف  ،مػػػف سػػػاعة إلػػػى أقػػػؿ مػػػف سػػػاعتيف ها، ثػػػـ مػػػف يسػػػتخدمكن%ٕٙ
ٕٕ% ٗ). 

 
أثناء العـدوان اإلسـرائيمي عمـى  شبكات التواصل االجتماعي ثانيًا: االعتماد عمى

 :م6114غزة عام 
 :م  6114عام ر متابعة أحداث العدوان اإلسرائيمي عمى غزة مصاد  -1

 م6114يوضح مصادر متابعة المبحوثين ألحداث العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام  (14جدول )
 % ك المتابعة مصادر

 7ٛٚ٘ ٖٕٔ شبكات التكاصؿ االجتماعي
 7ٖٚ٘ ٜٕٕ االذاعات

 7ٖٜٗ ٜٚٔ القنكات الفضائية
 7ٜٕٛ ٜٔٔ المكاقغ اإلخبارية

 7٘ٛٔ ٗٚ األصدقاء كاألسرة كاألقارب
 7ٖٖ ٖٔ الصحؼ كالمجبلت

   411ن = 

                                                           

 ٔٔٔ، صمرجل سابق، أحمد حمكدة ((ٔ
 ٙٓٗٔ، صمرجل سابق، زهير عابد ((ٕ
 ٖٔٔص ، مرجل سابق، مريـ نكمار((ٖ

 ٛ، صمرجل سابق( نعيـ المصرم، (ٗ
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مصػادر متابعػػة المبحػكثيف ألحػداث العػػدكاف اإلسػرائيمي عمػػى  بؽبيانػات الجػػدكؿ السػابػيف ت
المصػػػادر التػػػي يعتمػػػد عميهػػػا  شػػػبكات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعيـ  حيػػػث تصػػػدرت ٕٗٔٓغػػػزة عػػػاـ 

%، كبفارؽ 7ٛٚ٘ ـ بنسبةٕٗٔٓ عمى غزة عاـ اإلسرائيمي المبحكثيف في متابعة أحداث العدكاف
 %، كفػي المرتبػة الثالثػة القنػكات الفضػائية بنسػبة7ٖٚ٘ في المرتبة الثانيػة بنسػبة اإلذاعاتبسيط 
%، كفػي المرتبػػة الخامسػػة 7ٜٕٚ٘ %، يميهػا فػػي المرتبػة الرابعػػة المكاقػػغ اإلخباريػة بنسػػبة7ٕٜ٘ٗ

%، كأخيػػران كفػػي المرتبػػة السادسػػة الصػػحؼ كالمجػػبلت 7٘ٛٔ األصػػدقاء كاألسػػرة كاألقػػارب بنسػػبة
 %.7ٖٖ بنسبة

كضػػق النتػػائج السػػابقة أهميػػة شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي بالنسػػبة لممبحػػكثيف، كقػػد تكمػػا 
 ـٕٗٔٓ غػزةالعدكاف اإلسػرائيمي عمػى  يرجغ ذلؾ لتميزها بالسرعة في نقؿ األخبار حكؿ تطكرات

فػػي الدراسػػة الحاليػػة، إضػػافة إلػػى القػػدر الكبيػػر مػػف التفاعميػػة  كمػػا أشػػار المبحػػكثيف ،فػػكر كقكعػػه
الػػػػذم أتاحتػػػػه تمػػػػؾ الشػػػػبكات لمسػػػػتخدميها، فأصػػػػبق بإمكػػػػانهـ مشػػػػاركة األخبػػػػار مػػػػغ أصػػػػدقائهـ 

 .كاالعجاب كالتعميؽ عميها
كما تشير النتائج أيضان إلى تراجغ االعتماد عمى الصحؼ كالمجبلت كقد يرجػغ ذلػؾ إلػى  

ف الشػػػباب الػػػذيف يقبمػػػكف عمػػػى اسػػػتخداـ التكنكلكجيػػػا فػػػي مكاكبػػػة األحػػػداث أف المبحكثػػػكف هػػػـ مػػػ
كمبلحقة تطكرها أكؿ بأكؿ، كهك ماال تػكفرع الصػحؼ المطبكعػة  حيػث ستصػبق أخبػار الصػحؼ 
المطبكعػػة قديمػػة بالنسػػبة لمسػػتخدمي شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي، كقػػد دفػػغ ذلػػؾ القػػائميف عمػػى 

التكنكلػػكجي قبػػؿ أف ُيسػػحب البسػػاط مػػف تحػػت أقػػدامهـ،  الصػػحؼ المطبكعػػة إلػػى مكاكبػػة التقػػدـ
كذلؾ مف خبلؿ إنشاء مكاقغ كصفحات إلكتركنية عمى مكاقغ شبكات التكاصؿ االجتماعي، حيث 

يتفػؽ مػغ النتػائج التػي تكصػمت إليهػا  مايتـ مف خبللها تحديث األخبار عمى مدار الساعة، كهذا 
كاصػؿ االجتمػاعي سػببت انخفاضػان ممحكظػان فػي دراسة نعيـ المصرم التي أظهرت أف شػبكات الت

 .(ٔ قراءة الصحؼ كالمجبلت المطبكعة
ـ( التػي أكضػحت أف ٕٗٔٓ  تكصؿ إليه أبك صػبلح كقد جاءت هذع النتيجة متفقة مغ ما

% مػف المبحػكثيف كسػيمتهـ فػي الحصػكؿ عمػى األخبػار كالمعمكمػات هػي شػبكات 7ٕٙ٘نسبته  ما
ـ(  حيػػث جػػاءت شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي ٕٗٔٓ  برغػػكت، كدراسػػة (ٕ التكاصػػؿ االجتمػػاعي

 .(ٖ في مقدمة الكسائؿ التي يعتمد عميها لمعرفة األخبار عند األزمات

                                                           

 ٙٔ، صمرجل سابق( نعيـ المصرم، (ٔ
 ٖٖٔ، صمرجل سابق( صبلح أبك صبلح، (ٕ
 ٘ٙٔ، صمرجل سابق، إسماعيؿ برغكت ((ٖ
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ـ( حيث جاء التمفزيكف فػي مقدمػة الكسػائؿ التػي تػزكد ٕٕٔٓ  كاختمفت مغ دراسة محمدم
اقػػغ التكاصػػؿ الطػػبلب بالمعمكمػػات عػػف قضػػية انتخابػػات الرئاسػػة المصػػرية، فػػي حػػيف احتمػػت مك 

ـ(  حيػث جػاء الراديػك كػأهـ كسػائؿ ٕٓٔٓ  مهػدمك  حمػسكدراسػة  ،(ٔ االجتماعي المرتبػة الثانيػة
 .(ٕ التمفزيكف، ثـ المجبلت، ثـ الصحؼ كأحتؿ اإلنترنت المرتبة األخيرة عاإلعبلـ، ثـ أتى بعد

 
 : م6114عام عمى غزة  ياإلسرائيمتغطية العدوان في لمصادر أفضل ا -6

 م6114في تغطية أحداث العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام  المصادر فضليوضح أ (14)جدول 
 % ك المفضمة المصادر
 7٘ٚٚ ٖٓٔ ذاعاتاإل

 ٛٗ ٕٜٔ شبكات التكاصؿ االجتماعي
 7ٖٛٔ ٖٚ القنكات الفضائية
 7ٛٔٔ ٚٗ المكاقغ اإلخبارية

   411ن = 

فػي ت طيػة أحػداث العػدكاف اإلسػػرائيمي المصػادر  فضػؿإلػى أشػير بيانػات الجػدكؿ السػابؽ ت
ذاعػػات فػػي الترتيػػب األكؿ إلا  حيػػث جػػاءت مػػف كجهػػة نظػػر المبحػػكثيف ـٕٗٔٓ عػػاـ عمػػى غػػزة
%، كجػاء فػي ٛٗ%، تبلها في الترتيب الثاني شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي بنسػبة 7٘ٚٚبنسبة 

الترتيػب الرابػػغ جػاءت المكاقػػغ اإلخباريػػة %، كفػػي 7ٖٛٔالترتيػب الثالػػث القنػكات الفضػػائية بنسػبة 
 ، كلـ يتـ اختيار الصحؼ كالمجبلت مف قبؿ المبحكثيف. %7ٛٔٔبنسبة 

كيتضق مف الجدكؿ السابؽ تصدر اإلذاعات قائمة المصادر المفضمة لدل المبحكثيف فػي 
ـ  حيػػػث جػػػاءت فػػػي المرتبػػػة األكلػػػى ٕٗٔٓمتابعػػػة أحػػػداث العػػػدكاف اإلسػػػرائيمي عمػػػى غػػػزة عػػػاـ 

إلى إمكانية استخدامها في مختمؼ الظركؼ حتى مغ عدـ تػكفر الكهربػاء كانقطاعهػا عزل ذلؾ كي
فػػي تقػػػديـ األخبػػػار خاصػػة مػػػغ تسػػػارع األحػػداث، إضػػػافة إلػػػى التحميػػػؽ  لفتػػرات طكيمػػػة، كسػػػرعتها

المستمر لطائرات االستطبلع اإلسرائيمي التي تعمؿ عمى التأثير عمى القنكات الفضائية في حالة 
كهربػػاء، عػػبلكة عمػػى األعطػػاؿ التػػي قػػد تصػػيب شػػبكة اإلنترنػػت فػػي بعػػض األحيػػاف كالتػػي تػكفر ال

أف هػػذع الباحثػػة رل ، كتػػإلصػػبلحها الصػػيانةيصػػعب مػػغ الكضػػغ األمنػػي الخطيػػر كصػػكؿ طػػكاقـ 
تطػكير كسائؿ اإلعبلـ التقميدية كتشد انتباههـ كاهتمامهـ بضركرة  تثير قمؽ القائميف عمىالنتائج 

                                                           

 ٚ٘ٔ، صمرجل سابق( سماح محمدم، (ٔ
 ٔٙٔ،  ص مرجل سابق( مكسى حمس، ناصر مهدم، (ٕ
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الػػذم أصػػبق فيػػه تمبيػػة ، ك الػػذم يتسػػـ بالتفاعميػػة كالتزامنيػػةكخػػدماتها بمػػا يكاكػػب العصػػر  سػػاليبهاأ
ات إلػػى الكسػػائؿ اإلعبلميػػة حاجػػات كمتطمبػػات الجمػػاهير حاجػػة ماسػػة لمحفػػاظ عميهػػا مػػف االلتفػػ

( أك اإلعػبلـ الرقمػي –اإلعػبلـ الجديػد أف الكسػائؿ اإلعبلميػة الجديػدة   عمى الرغـ مفك ، األخرل
ممػػا يتطمػػب عميهػػا بشػػكؿ كبيػػر  تػػؤثر هػػا، كلكنكلػػف يم يػػهالكسػػائؿ اإلعبلميػػة التقميديػػة لػػـ يم ػػي 

 ساليب تكنكلكجيا اإلعبلـ الحديثة.أيتناسب مغ  المتابعة كالمكاكبة كالتحديث كالتطكير بما

% 7ٕٙ٘ـ( فػي أف مػا نسػبته ٕٗٔٓكاتفقت هػذع النتيجػة مػغ مػا تكصػؿ إليػه أبػك صػبلح  
كسػػػػػيمتهـ فػػػػػي الحصػػػػػكؿ عمػػػػػى األخبػػػػػار كالمعمكمػػػػػات هػػػػػي شػػػػػبكات التكاصػػػػػؿ  مػػػػػف المبحػػػػػكثيف

ـ(  حيث جاءت شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي فػي مقدمػة ٕٗٔٓ، كدراسة برغكت  (ٔ االجتماعي
 .(ٕ الكسائؿ التي يستخدمها المبحكثيف لمعرفة األخبار عند األزمات

 

 :شبكات التواصل االجتماعي االعتماد عمى -4
يوضح أىم شبكات التواصل االجتماعي التي اعتمد عمييا المبحوثين لمحصول عمى المعمومات  (11)جدول 

 م6114أثناء العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام 
 % ك الشبكات
 7ٕٛٚ ٖٖٔ الفيس بكؾ
 7ٖٕٔ ٜٗ تكيتر

 7ٜ٘ ٖٛ جكجؿ بمس
 111 411 المجموع

تشػػػير بيانػػػات الجػػػدكؿ السػػػابؽ إلػػػى أهػػػـ شػػػبكات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي التػػػي اعتمػػػد عميهػػػا 
ف حيػث أ  ـ ٕٗٔٓ المبحكثيف لمحصكؿ عمى المعمكمات أثناء العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ

% كمصػػدر لمحصػػكؿ 7ٕٛٚ عمػػى  الفػػيس بػػكؾ( بنسػػبة ال البيػػة العظمػػى مػػف المبحػػكثيف اعتمػػدكا
ـ، ثػػـ جػػاء فػػي المرتبػػة الثانيػػة ٕٗٔٓعمػػى غػػزة عػػاـ  اإلسػػرائيمي العػػدكافعمػػى المعمكمػػات أثنػػاء 

 %.7ٜ٘ %، ثـ  جكجؿ بمس( في المرتبة الثالثة بنسبة7ٖٕٔ  تكيتر( بنسبة
كيتضػػق مػػف النتػػائج السػػابقة تصػػدر الفػػيس بػػكؾ شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي مػػف حيػػث 

شػػػػبكات التكاصػػػػؿ  التػػػػي تناكلػػػػتمػػػػغ معظػػػػـ الدراسػػػػات العربيػػػػة هػػػػذع النتيجػػػػة كتتفػػػػؽ االسػػػػتخداـ 
ـ( التػػػي بينػػػت أف شػػػبكة الفػػػيس بػػػكؾ حصػػػمت عمػػػى ٕٗٔٓ  سػػػكيؾدراسػػػة االجتمػػػاعي، كمنهػػػا: 

                                                           

 ٖٖٔ، صمرجل سابق( صبلح أبك صبلح، (ٔ
 ٘ٙٔ، صمرجل سابق، إسماعيؿ برغكت ((ٕ
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 ، (ٔ %، جػػػاء بعػػػدها بفػػػارؽ كبيػػػر تػػػكيتر، تبلهػػػا الشػػػبكات األخػػػرل7ٖٖٜالمرتبػػػة األكلػػػى بنسػػػبة 
أكثر التي تكصمت إلى أف الفيس بكؾ مف  ـ(ٖٕٔٓ  حمكدة كدراسة(، ـٕٗٔٓ  برغكتكدراسة 

شبكات التكاصؿ االجتماعي استخدامان كفقان لكجهة نظر المبحكثيف، كتبلها سكام بي كماسنجر، 
 .(ٕ كتبلها مشاركة الفيديك، كمف ثـ تكيتر، يعقبها المنتديات، كالمدكنات كالفميكر

التػػػػي أظهػػػػرت أف ال البيػػػػة السػػػػاحقة مػػػػف  ـ(ٖٕٔٓ  الػػػػدريممي كاتفقػػػػت أيضػػػػان مػػػػغ دراسػػػػة
التي بينت أف الفيس  ـ(ٕٕٔٓ  الشرافي ، كدراسة(ٖ يمتمكف حسابات عمى الفيس بكؾ المبحكثات

بػػكؾ حصػػؿ عمػػى المرتبػػة األكلػػى فػػي مسػػػتكل متابعػػة المبحػػكثيف لئلعػػبلـ التفػػاعمي يتمػػكع البريػػػد 
ـ( التػي أكضػحت أف شػبكة ٕٕٔٓكدراسػة عيسػى   ،(ٗ اإللكتركني، يتمكع اليكتيكب، كأخيػران تػكيتر

التػػي يسػػتخدمها المبحكثػػكف، كجػػاء بعػػدع بفػػارؽ كبيػػر تػػكيتر ثػػـ  الشػػبكاتالفػػيس بػػكؾ فػػي مقدمػػة 
 .(٘ لينكد إف، فيما لـ يستخدـ أحد مف المبحكثيف بقية شبكات التكاصؿ االجتماعي

عة حيػػػث تشػػػير كمػػػا تؤكػػػد اإلحصػػػائيات أف الفػػػيس بػػػكؾ ينتشػػػر اسػػػتخدامه بصػػػكرة متسػػػار 
يسػػتخدمكف الفػػيس بػػكؾ فػػي أرجػػاء العػػالـ حتػػى  مميػػار مسػػتخدـ 7ٖٚٗٔأكثػػر مػػف  األرقػػاـ إلػػى أف

 .(ٙ ـٕٗٔٓنهاية عاـ 
كقػػػد يعػػػكد ذلػػػؾ إلػػػػى سػػػهكلة اسػػػتخداـ شػػػبكة الفػػػػيس بػػػكؾ، كاتسػػػامه بالتفاعميػػػة كالتجديػػػػد  

الحصػكؿ عمػى ردكد المتكاصؿ، كـ أف االتصاؿ بيف المستخدميف يكػكف بشػكؿ مباشػر ممػا يتػيق 
الفعػػؿ بشػػكؿ سػػريغ كفػػكرم، مػػغ إمكانيػػة التكاصػػؿ بالصػػكت كالصػػكرة كالكممػػة، إضػػافة إلػػى تكسػػغ 

 انتشارع عمى المستكل اإلقميمي بشكؿ عاـ، كعمى مستكل فمسطيف بشكؿ خاص.
فػي اسػتخداـ مكقػغ التكاصػؿ االجتمػاعي "الفػيس  كتتصدر دكلة فمسطيف قائمة أعمى الػدكؿ

مػػغ عػػدد السػػكاف، كقالػػت حنػػيف طػػه اخصػػائية سكشػػياؿ ميػػديا فػػي شػػركة سػػبارؾ  بالمقارنػػة "،بػػكؾ
لميػة إلحصػائيات خر احصائية عالمية بحسب ما أكردته تقارير شركة "زكمسػفير" العاأإف ، ميديا

                                                           

ٕٛٔ، صمرجل سابق، هشاـ سكيؾ((ٔ

 ٚٔٔ، صمرجل سابق، أحمد حمكدة ((ٕ
 ٖٜ، صمرجل سابق(  سمر الدريممي، (ٖ

 ٔٔٔ، صمرجل سابق، رامي الشرافي (ٗ)
ٔٔ، صمرجل سابق، طمعت عيسى (٘)

(6)Facebook Statistics, op. cit  
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ظهػػرت أف فمسػػطيف تحتػػؿ أعمػػى دكلػػة مػػف حيػػث أ، ـٖٕٔٓ –ـ ٕٕٔٓ( لمعػػاـ السكشػػياؿ ميػػديا 
 .(ٔ %ٓٗكصمت النسبة إلى استخداـ "الفيس بكؾ" بالمقارنة مغ عدد السكاف حيث 

يمكػف ردع إلػى أف تػكيتر ال  كما أظهرت النتػائج أف تػكيتر جػاء فػي المرتبػة الثانيػة كهػك مػا
ى أف اسػػػتخدامه يمتمػػػؾ كثيػػػر مػػػف الخصػػػائص كالتطبيقػػػات التػػػي يمتمكهػػػا الفػػػيس بػػػكؾ، إضػػػافة إلػػػ

يتطمػػػب اتقػػػاف الم ػػػة اإلنجميزيػػػة   حيػػػث يتضػػػق أيضػػػان عػػػدـ االقبػػػاؿ كاالسػػػتخداـ لػػػبعض شػػػبكات 
 (.التكاصؿ االجتماعي مثؿ  مام سبيس، لينكد اف

 
 درجة االعتماد عمى شبكات التواصل االجتماعي: -4

التواصل االجتماعي في متابعة أحداث العدوان يوضح درجة اعتماد المبحوثون عمى شبكات  (61جدول )
 م6114اإلسرائيمي عمى غزة عام 

 عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي تشير نتائج الجدكؿ السابؽ إلى درجة اعتماد المبحكثيف
  حيػػث جػػاء فػػي الترتيػػب األكؿ ـٕٗٔٓ عػػاـ فػػي متابعػػة أحػػداث العػػدكاف اإلسػػرائيمي عمػػى غػػزة

متكسػػػػط ، يميهػػػا جكجػػػؿ بمػػػس ب7٘ٔٛٔ، كبػػػػانحراؼ معيػػػارم 7ٖ٘متكسػػػط حسػػػابي بػػػكؾ بالفػػػيس 
،  7٘ٔتػػػػكيتر بمتكسػػػػػط حسػػػػػابيجػػػػاءت شػػػػػبكة  ثػػػػػـ، 7ٔٙٔٔ، كبػػػػػانحراؼ معيػػػػارم 7ٛٔ حسػػػػابي

 ، كبػػػانحراؼ معيػػػارم7ٔٔ بمتكسػػػط حسػػػابيلينكػػػد اف  تبلهػػػا شػػػبكة، 7ٓ٘ٗٔكبػػػانحراؼ معيػػػارم 
 .7ٖٕٔٓكبانحراؼ معيارم ، 7ٓٔ بمتكسط حسابيمام سبيس  شبكة كأخيران ،  7ٕٗٔٓ

                                                           

فمسػطيف األعمػى عالميػان فػي اسػتخداـ الفػيس بػكؾ"، خبػر  -( ككالة معػا اإلخباريػة، "بالمقارنػة مػغ عػدد السػكاف(ٔ
ـ، الػػػرابط ٕ٘ٔٓ/ٕ/ٕٓـ، تػػاريي الكصػػػكؿ: ٖٕٔٓ/ٖ/ٕٚ، تػػاريي النشػػػر:موقـــل وكالـــة معـــا اإلخباريـــةمنشػػكر، 

 http://www.maannews.net/Content.aspx?id=579351اإللكتركني: 

           
 

المتوسط  منخفضة جداً  منخفضة متوسطة عالية عالية جداً 
 الحسابي

االنحراف 
 % ك % ك % ك % ك % ك المعياري

الفيس 
 7٘ٔٛٔ 7ٖ٘ 7٘ٛٔ ٗٚ 7ٖ٘ ٗٔ 7ٖٕ٘ ٔٓٔ 7ٜ٘ ٖٛ ٜٖ ٙ٘ٔ بكؾ

جكجؿ 
 7ٔٙٔٔ 7ٛٔ 7ٖ٘٘ ٕٗٔ ٔٔ ٗٗ 7ٖ٘ٔ ٗ٘ 7ٖٙ ٕ٘ 7ٖٖ ٖٔ بمس

 7ٓ٘ٗٔ 7٘ٔ 7ٓٛٙ ٕٕٚ 7ٛٛ ٖ٘ 7٘ٗ ٛٔ 7ٛٗ ٜٔ 7ٖٖ ٖٔ تكتير
 7ٕٗٔٓ 7ٔٔ 7ٛ٘ٛ ٖٖٗ - - - - 7ٛٔ ٚ - - لينكد اف
مام 
 7ٖٕٔٓ 7ٓٔ 7٘ٚٛ ٖٓ٘ - - - - - - - - سبيس

 411ن = 
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عمػػى شػػبكة الفػػيس بػػكؾ إلػػى أف التفاعػػؿ فيهػػا يكػػكف بشػػكؿ  كقػػد يرجػػغ اعتمػػاد المبحػػكثيف 
مباشػػػػر، كردكد الفعػػػػؿ تكػػػػكف سػػػػريعة جػػػػدان عمػػػػى الرسػػػػائؿ المرسػػػػمة  أك نتيجػػػػة ألف الحػػػػديث يػػػػتـ 
بالصػػػكت كالصػػػكرة كالكممػػػة، بينمػػػا يحتػػػاج تػػػكيتر إلػػػى مسػػػتكل ثقػػػافي أعمػػػى كقػػػدرة عمػػػى اختػػػزاؿ 

أحػػرؼ معينػػة، فػػي حػػيف لػػكحظ أف الشػػبكات العبػػارات كالتعبيػػر عػػف الػػرأم كجهػػة النظػػر بكممػػات ك 
االجتماعية األخرل لـ تحظ باهتماـ طمبة الجامعات، كقد يعزل ذلؾ إلػى أف درجػة التفاعػؿ فيهػا 

 ضعيفة، أك أف الطمبة يجهمكف استخدامها.
 

 شبكات التواصل االجتماعي: درجة ثقة المبحوثين بمعمومات -4
درجة ثقة المبحوثين بالمعمومات التي تم الحصول عمييا من خالل شبكات التواصل  يوضح  (61جدول )

 م6114االجتماعي أثناء العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام 
عالي  

منخفض  منخفض متوسط عالي جداً 
 جداً 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 tقيمة  المعياري

 ٖٛ ٖٓٔ ٗٙٔ ٕٔ ٔٔ ك
ٖ7ٙٙ ٓ7ٜٖٕ ٚٛ7ٗ٘٘ 

% ٕ7ٛ ٖ ٗٔ ٖٕ7٘ ٕٓ7ٚ 
ثقػػة المبحػػكثيف بالمعمكمػػات التػػي تػػـ  لدرجػػةكيبػػيف الجػػدكؿ السػػابؽ أف المتكسػػط الحسػػابي 

 عػاـ عمػى غػزةاإلسػرائيمي الحصكؿ عميها مػف خػبلؿ شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي أثنػاء العػدكاف 
  حيػػػث كانػػػت نسػػػبة مػػػف متكسػػػطة، كهػػػي درجػػػة 7ٜٖٕٓ، كاالنحػػػراؼ المعيػػػارم 7ٖٙٙ ـٕٗٔٓ
% 7ٕٖ٘%، بينما كانت نسبة مف يثقكف بدرجة منخفضة ٔٗ بالمعمكمات بدرجة متكسطةيثقكف 

%، كنسبة مػف يثقػكف بدرجػة عاليػة 7ٕٚٓ ، في حيف كانت نسبة مف يثقكف بدرجة منخفضة جدان 
 %.7ٕٛ %، كمف يثقكف بدرجة عالية جدان ٖ

يثقػػػكف بدرجػػػة  ـ( إلػػػى أف المبحػػػكثيفٕٗٔٓ  يتفػػػؽ مػػػغ دراسػػػة إسػػػماعيؿ برغػػػكت كهػػػك مػػػا
متكسطة في المعمكمات الكاردة عبر شبكات التكاصػؿ االجتمػاعي حػكؿ األزمػات المختمفػة بنسػبة 

% مف المبحكثيف درجة ثقتهـ 7ٕٙٙـ( في أف ما نسبته ٕٗٔٓكدراسة أبك صبلح  ، (ٔ %ٖ.ٜٖ
ـ( التػي بينػت ٖٕٔٓ أحمػد حمػكدة كدراسػة ، (ٕ بمعمكمات شبكات التكاصؿ االجتمػاعي متكسػطة

 .(ٖ أف المبحكثيف يثقكف بدرجة متكسطة بالمعمكمات التي تقدمها شبكات التكاصؿ االجتماعي

                                                           

 ٜٚٔ، ص مرجل سابقيؿ برغكت، ( إسماع(ٔ
 ٖٓٔ، ص مرجل سابق( صبلح أبك صبلح، (ٕ
 ٕٔٔ، صمرجل سابق( أحمد حمكدة، (ٖ
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ـ( التػي بينػت أف الطمبػػة يثقػكف بدرجػة متكسػػطة ٕٕٔٓ  دراسػة زهيػر عابػػدكمػا اتفقػت مػػغ 
يػػر فػػي شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي، كبالػػدكر الػػذم تقػػكـ بػػه فػػي تشػػكيؿ الػػرأم العػػاـ نحػػك الت ي

ـ(  حيػػػػث تثػػػػؽ المبحكثػػػػات بدرجػػػػة ٖٕٔٓ  كدراسػػػػة سػػػػمر الػػػػدريممي، (ٔ االجتمػػػػاعي كالسياسػػػػي
ـ(  حيػث أف ٕٕٔٓ  ، كدراسػة سػماح محمػدم(ٕ متكسطة بمعمكمات مكاقػغ التكاصػؿ االجتمػاعي

 .(ٖ النسبة األكبر مف المبحكثيف يثقكف بدرجة متكسطة في المعمكمات المنشكرة عمى الفيس بكؾ
مػػػػا ينشػػػػرع أصػػػػدقائهـ أك شػػػػبكة فيالمبحػػػػكثيف  هػػػػذع النتيجػػػػة تعكػػػػس ثقػػػػة أف كتػػػػرل الباحثػػػػة

ينشر مف معمكمػات حػكؿ العػدكاف اإلسػرائيمي عمػى قطػاع غػزة  عبلقاتهـ الشخصية، فميس كؿ ما
ـ عبر شبكات التكاصؿ االجتماعي يصدقه المبحكثػكف، فالثقػة تكػكف نابعػة مػف الثقػة ٕٗٔٓعاـ 

مػػف المسػتخدميف ال يفصػػحكف عػف أسػػمائهـ أك صػفاتهـ خكفػػان أف الكثيػر  كمػػافػي المصػػدر ذاتػه، 
مػػػػف مبلحقػػػػة أجهػػػػزة المخػػػػابرات أك المكسػػػػاد اإلسػػػػرائيمي، إضػػػػافة إلػػػػى عػػػػدـ معرفػػػػة الكثيػػػػر مػػػػف 
األصػػدقاء عمػػى شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي بشػػكؿ فعمػػي  حيػػث أف بعػػض ممػػف يسػػتخدمكنها 

صية فتاة أك العكس، خاصة ممػف ينتحمكف شخصيات مستعارة أك أسماء مستعارة، أك ينتحؿ شخ
 يستخدمكنه مف أجؿ الترفيه كالتسمية كليس لجمغ المعمكمات كمعرفة األحداث.

 

 سباب الثقة بمعمومات شبكات التواصل االجتماعي:أ -2
أسباب ثقة المبحوثين بالمعمومات التي تم الحصول عمييا من خالل شبكات التواصل  يوضح  (66جدول )

 م6114االجتماعي أثناء العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام 
 % ك أسباب الثقة

 7ٛٚ٘ ٖٕٔ ربط األحداث بالصكت كالصكرة
 7ٛٚٗ ٜٔٔ السرعة في نقؿ األخبار

 7ٜٖٛ ٜ٘ٔ صدؽ معمكماتها
 7ٜ٘ٔ ٛٚ لؤلحداث مف مكقعهاتقدـ ت طية حية 
 7ٛٔٔ ٚٗ فيما يجرم  تعبر عف رام

 7ٖٙ ٕ٘ تشبغ فضكلي المعرفي حكؿ تداعيات العدكاف عمى غزة
 7٘ٗ ٛٔ تنفرد في عرض األخبار غير المكجكدة في الكسائؿ األخرل

   411ن = 
                                                           

 ٚٓٗٔ، ص مرجل سابق( زهير عابد، (ٔ
 ٖٜ، صمرجل سابق( سمر الدريممي، (ٕ
 ٗ٘ٔ، صمرجل سابق( سماح محمدم، (ٖ



161 


فػػي المعمكمػػات التػػي تػػـ  تشػػير بيانػػات الجػػدكؿ السػػابؽ إلػػى أف أهػػـ أسػػباب ثقػػة المبحػػكثيف
عػاـ  عمػى غػزة ياإلسػرائيمالحصكؿ عميها مػف خػبلؿ شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي أثنػاء العػدكاف 

جػػػاء فػػػي ثػػػـ  %،7ٛٚ٘ تػػػربط األحػػػداث بالصػػػكت كالصػػػكرة فػػػي بنسػػػبةأنهػػػا  ـ، ترجػػػغ إلػػػىٕٗٔٓ
تقػدـ  ألنها ثـ %، 7ٜٖٛ صدؽ معمكماتها بنسبة تبلها%، 7ٛٚٗ السرعة في نقؿ األخبار بنسبة

بنسػػػبة فيمػػػا يجػػػرم ا تعبػػػر عػػػف رأم ألنهػػػ ثػػػـ%، 7ٜ٘ٔت طيػػػة حيػػػة لؤلحػػػداث مػػػف مكقعهػػػا بنسػػػبة
 %،7ٖٙتشػبغ فضػكلي المعرفػي حػكؿ تػداعيات العػدكاف عمػى غػزة بنسػبة ألنهػا  يعقبها%، 7ٛٔٔ

 %.7٘ٗبنسبة  تنفرد في عرض األخبار غير المكجكدة في الكسائؿ األخرل كأخيران ألنها
مػػدل أهميػػة الصػػكر كممفػػات الفيػػديك فػػي اقتنػػاع المبحػػكثيف فيمػػا  كتظهػػر النتػػائج السػػابقة 

اف اإلسػػػػرائيمي عمػػػػى غػػػػزة عػػػػاـ تقدمػػػػه شػػػػبكات التكاصػػػػؿ االجتمػػػػاعي مػػػػف معمكمػػػػات حػػػػكؿ العػػػػدك 
ـ، كمػػا تبػػيف النتػػائج السػػابقة القػػدرة السػػريعة فػػي نقػػؿ األخبػػار مػػف خػػبلؿ شػػبكات التكاصػػؿ ٕٗٔٓ

بكات التكاصؿ االجتماعي فػإف كػؿ مػا يمػـز هػك شػخص هػاِك مكجػكد بجكالػه االجتماعي، فمغ  ش
  حيػث (ٔ الذكي في مكقغ الحدث لكي يقـك بنشر الخبر فػي نفػس المحظػة إلػى كافػة أنحػاء العػالـ

تمعبػػػػت شػػػػبكات التكاصػػػػؿ االجتمػػػػاعي دكران محكريػػػػان خػػػػبلؿ األزمػػػػات كمػػػػا حػػػػدث خػػػػبلؿ العػػػػدكاف 
قػػػػد تكػػػػكف مصػػػػدر المعمكمػػػػػات األكؿ لػػػػدل الكثيػػػػر مػػػػػف ـ، ك ٕٗٔٓاإلسػػػػرائيمي عمػػػػى غػػػػزة عػػػػػاـ 

المسػػػػتخدميف، كتكمػػػػف خطػػػػكرة هػػػػذع الشػػػػبكات فػػػػي كقػػػػت األزمػػػػات بقػػػػدرتها السػػػػريعة عمػػػػى نشػػػػر 
اإلشاعات كاألخبار دكف التأكد مف صحتها  حيث يمكف لشبكات التكاصؿ االجتماعي أف تصعد 

ائمػػة دكف محاكلػػة التأكػػد مػػف األزمػػات كتزيػػدها تعقيػػدان مػػف خػػبلؿ نشػػر معمكمػػات خاطئػػة بسػػرعة ه
 صحتها.

ـ( التي بينػت أف أهػـ أسػباب ثقػة المبحػكثيف ٕٗٔٓكتتفؽ هذع النتيجة مغ دراسة برغكت  
في المعمكمات التي يحصمكف عميها مف خبلؿ شبكات التكاصؿ االجتماعي حكؿ األزمػات ترجػغ 

 .(ٕ إلى ككف األخبار كالمعمكمات مدعمة بالصكر كالفيديك
 
 
 

                                                           

، تػػػاريي يـــتالن بوســـتموقـــل ال"، خبػػػر منشػػكر، إدارة أزماتنػػػا فػػػي عصػػػر المعمكمػػػات الرقميػػػة، "سػػعكد كاتػػػب((ٔ
ـ، الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابط اإللكتركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي: ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٙـ، تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريي الكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ: ٖٕٔٓ/ٕٔ/ٔٔالنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر:

http://www.hattpost.com/?p=52443

 ٓٛٔ، ص مرجل سابقإسماعيؿ برغكت،  ((ٕ
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 التفاعل مل منشورات شبكات التواصل االجتماعي:أشكال  -4
( يوضح أشكال تفاعل المبحوثين مل منشورات شبكات التواصل االجتماعي أثناء العدوان 64جدول )

 م6114اإلسرائيمي عمى غزة عام 
 % ك أشكال التفاعل

 7ٖٙٙ ٕ٘ٙ بهاابداء االعجاب 
 7ٛٚٗ ٜٔٔ التعميؽ عميها 

 ٕٚ ٛٓٔ نترنت اخبر بها معارفي خارج نطاؽ اإل
 7٘ٚٔ ٓٚ مشاركاتها مغ االخريف
 7ٜ٘ ٖٛ رسائؿ محادثة   شات(

 7ٛٗ ٜٔ رسائؿ بريدية
 ٖ ٕٔ محادثة صكتية

   411ن = 

مػػػغ منشػػػكرات شػػػبكات التكاصػػػؿ  تبػػػيف بيانػػػات الجػػػدكؿ السػػػابؽ أشػػػكاؿ تفاعػػػؿ المبحػػػكثيف
المبحػػػكثيف إعجػػػابهـ   حيػػػث أبػػػدا ـٕٗٔٓاالجتمػػػاعي أثنػػػاء العػػػدكاف اإلسػػػرائيمي عمػػػى غػػػزة عػػػاـ 
 %، كالتعميػؽ عمػى المنشػكرات بنسػبة7ٖٙٙ بالمنشكرات عمى شبكات التكاصػؿ االجتمػاعي بنسػبة

اوخػػػػػريف مػػػػػغ %، كمشػػػػػاركتها ٕٚ خػػػػػارج نطػػػػػاؽ اإلنترنػػػػػت بنسػػػػػبة معػػػػػارفهـ كاخبػػػػػار%، 7ٛٚٗ
الرسػػائؿ البريديػػة  كاسػػتخداـ%، 7ٜ٘رسػػائؿ المحادثػػة  شػػات( بنسػػبة  اسػػتخداـ%، ك  7٘ٚٔبنسػػبة
%، كلػػػـ يػػػتـ اختيػػػار المناقشػػػات ٖاسػػػتخداـ المحادثػػػات الصػػػكتية بنسػػػبة  كأخيػػػران %، 7ٚ٘ٗبنسػػػبة

 الجماعية مف قبؿ المبحكثيف.
بالمنشػػػكر أسػػػهؿ مػػػف ممػػػا سػػػبؽ يتضػػػق أف هػػػذا الترتيػػػب منطقػػػي  حيػػػث يعتبػػػر اإلعجػػػاب 

كمػػا يعبػػر االعجػػاب كالتعميػػؽ كالمشػػاركة عػػف مػػدل ، التعميػػؽ كالمشػػاركة التػػي تحتػػاج لكقػػت أكبػػر
المتعمقػػػة بالعػػػدكاف اإلسػػػرائيمي عمػػػى غػػػزة عػػػاـ لمكضػػػكعات كالمنشػػػكرات تفاعػػػؿ المبحػػػكثيف مػػػغ ا

كضكعات ـ، كأهميتها بالنسبة لممبحكثيف، كمما سبؽ يتضق مدل تفاعؿ المبحكثيف مغ المٕٗٔٓ
مف خبلؿ المشاركات كاالعجاب بها كاعطاء أهمية لها، كهذا يدلؿ عمى مدل انجذاب المبحكثيف 

 لممكضكعات كالمنشكرات المنشكرة عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي.
ـ(  حيػػػث جػػػاء اإلعجػػػاب بالمنشػػػكر فػػػي ٕٗٔٓ  برغػػػكت كتتفػػػؽ هػػػذع النتيجػػػة مػػػغ دراسػػػة 
، كتتفػػؽ أيضػا مػػغ (ٔ ي المرتبػة الثانيػػة، ثػـ مشػػاركة المنشػكرالمرتبػة األكلػػى، بينمػا جػػاء التعميػؽ فػػ

                                                           

 ٕٚٔ، صمرجل سابق( إسماعيؿ برغكت، (ٔ
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ـ(، التػي بينػت أف المبحكثػكف يسػجمكف إعجػابهـ بالمنشػكرات عمػى شػبكات ٖٕٔٓ  دراسة حمكدة
التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي فػػػي المرتبػػػة األكلػػػى، ثػػػـ التعميػػػؽ عمػػػى المنشػػػكرات فػػػي المرتبػػػة الثانيػػػة، ثػػػـ 

، لكنهػػا تختمػػؼ مػػغ (ٔ اخبػػار معػػارفهـ خػػارج نطػػاؽ اإلنترنػػتتمريرهػػا فػػي المرتبػػة الثالثػػة، كأخيػػران 
ـ( التػي بينػت أف أكثػر خدمػة يفضػمها المبحػكثيف فػي التعميقػات كذلػؾ بنسػبة ٕٕٔٓدراسة نكمار 

ٕ٘7ٔٛ% ٕ). 
 

 أسباب االعتماد عمى شبكات التواصل االجتماعي: -4
شبكات التواصل االجتماعي أثناء العدوان اإلسرائيمي عمى يوضح أسباب اعتماد المبحوثين عمى  (64)جدول 

 م6114غزة عام 
 % ك أسباب االعتماد

 7ٖٜ٘ ٖٕٚ السرعة في نقؿ الحدث
 ٙ٘ ٕٕٗ المتابعة المستمرة لمحدث

 ٙٔ ٗٙ كسيمة أثؽ فيها
 7ٖ٘ٔ ٗ٘ نها تعرض كجهات النظر المختمفةأل

 ٖٔ ٕ٘ خريفراء اوآالتعرؼ عمى 
 ٛ ٕٖ فضكلي  المعرفينها تشبغ أل

 7٘ٙ ٕٙ صدقاءتتيق فرصة النقاش مغ األ
   411ن = 

عمػػػى شػػػبكات التكاصػػػؿ المبحػػػكثيف تمػػػاد أهػػػـ أسػػػباب اع السػػػابؽ إلػػػىتشػػػير نتػػػائج الجػػػدكؿ 
السػرعة فػي نقػؿ الحػدث  ترجػغ إلػى، ـٕٗٔٓعمػى غػزة عػاـ اإلسرائيمي االجتماعي أثناء العدكاف 
كقػد جػاءت هػذع النتيجػة متكافقػة مػغ مػا تكصػمت لػه الدراسػة  %،7ٖٜ٘ في المرتبػة األكلػى بنسػبة

كهػػػذا يكضػػػق أهميػػػة السػػػرعة فػػػي نقػػػؿ األحػػػداث  حيػػػث يسػػػكد ال مػػػكض،  (،ٕٕفػػػي جػػػدكؿ رقػػػـ  
، كلعػػػؿ هػػػذع السػػػمة مػػػف أكبػػػر سػػػمات شػػػبكات إلحاحػػػان كتصػػػبق الحاجػػػة لممعمكمػػػات أكبػػػر، كأشػػػد 

تطكرة التي تمعب دكران هامان في هػذا التكاصؿ االجتماعي، خاصة مغ كجكد الهكاتؼ المحمكلة الم
الجانب، حيث يمكف ألم شخص نشر أم معمكمات كبشكؿ فكرم مف منطقة الحدث عبر هاتفه 

 (.ٗٔ  جدكؿ رقـتكصمت له الدراسة في  المحمكؿ، كهذا يؤكد ما

                                                           

 ٕٓٔ، صمرجل سابق( أحمد حمكدة، (ٔ
 ٕٕٔ، صمرجل سابق( مريـ نكمار، (ٕ
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، كفػي المرتبػة الثالثػة ألنهػا %ٙ٘بنسػبة جاء في المرتبة الثانية المتابعة المستمرة لمحػدثك  
%، ثػػػـ ألنهػػػا تعػػػرض كجهػػػات النظػػػر المختمفػػػة فػػػي المرتبػػػة الرابعػػػة ٙٔكسػػػيمة أثػػػؽ فيهػػػا بنسػػػبة 

كفػػي %، ٖٔبنسػػبة تتػيق التعػػرؼ عمػػى آراء اوخػريفألنهػػا فػػي المرتبػة الخامسػػة ك  %،7ٖ٘ٔبنسػبة
تتيق فرصة ألنها %، كفي المرتبة السابعة ٛا تشبغ فضكلي المعرفي بنسبة ألنه المرتبة السادسة

 %.٘.ٙبنسبة غ األصدقاء النقاش م
كتشير النتائج السػابقة فػي مجممهػا إلػى أف شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي كفػرت لممبحػكثيف 
ميػػػزات كبيػػػرة لػػػـ تكػػػف تكفرهػػػا لهػػػـ الكسػػػائؿ التقميديػػػة ممػػػا جعمهػػػـ يعتمػػػدكف عميهػػػا خػػػبلؿ العػػػدكاف 

 ـ.ٕٗٔٓاإلسرائيمي عمى غزة عاـ 
يبػػدك أمػػران مسػػت ربان،  " عمػػى نسػػبة قميمػػة األصػػدقاءتتػػيق فرصػػة النقػػاش مػػغ حصػكؿ "إال أف 

كتفسر ، كهي التفاعمية ألنها تعتبر مف أهـ المميزات التي تتمتغ بها شبكات التكاصؿ االجتماعي
الباحثػػة هػػذا األمػػر بأنػػه ي مػػب عمػػى نقاشػػات كحػػكارات مسػػتخدمي شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي 

ت كتفاقمها في كثيػر مػف األحيػاف نتيجػة انعػداـ التعصب الحزبي، الذم يؤدم إلى تعميؽ الخبلفا
ثقافػػة قبػػكؿ الػػرأم األخػػر لػػدل كثيػػر مػػف مسػػتخدمي شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي، حيػػث أسػػهمت 
شبكات التكاصؿ االجتماعي في تعزيز حرية التعبير كاعطائها متنفسان كطريقة لمنشر، إال أنها لػـ 

 تبني ثقافة االختبلؼ كاحتراـ الرأم اوخر. 
 

 اف االعتماد عمى شبكات التواصل االجتماعي:أىد -1
يوضح أىداف المبحوثين من االعتماد عمى شبكات التواصل االجتماعي أثناء العدوان اإلسرائيمي  (64جدول )

 م6114عمى غزة عام 
 % ك أىداف االعتماد

 7ٖٜٛ ٖٚ٘ يدكر حكلي مف أحداث ما متابعة
 ٜٗ ٜٙٔ فهـ النتائج المترتبة مف العدكاف عمى غزة 

 7٘ٗٔ ٛ٘ حكؿ تداعيات العدكاف  اشباع فضكلي المعرفي
 ٖٔ ٕ٘ زمة تفيدني شخصياَ الحصكؿ عمى معمكمات كافية عف األ

 7ٕٛٔ ٔ٘ صدقاءالنقاش مغ الزمبلء كاأل
 ٕٔ ٛٗ مةز لسمككية المناسبة لمتعامؿ مغ األنماط ااأل ىهني التكج

 ٕٔ ٛٗ التخمص مف الممؿ كتمضية الكقت 
   411ن = 
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تبػػػػيف نتػػػػائج الجػػػػدكؿ السػػػػابؽ أهػػػػداؼ المبحػػػػكثيف مػػػػف االعتمػػػػاد عمػػػػى شػػػػبكات التكاصػػػػؿ 
فهػـ مػا يػدكر  المقدمػةـ، فقػد جػاء فػي ٕٗٔٓاالجتماعي أثناء العدكاف اإلسرائيمي عمػى غػزة عػاـ 

%، ٜٗ مف العدكاف عمى غزة  بنسبةفهـ النتائج المترتبة ،  ثـ %7ٕٜٛ حكلي مف أحداث بنسبة
الحصػػػػكؿ عمػػػػى  ثػػػػـ%، 7٘ٗٔاشػػػػباع فضػػػػكلي المعرفػػػػي حػػػػكؿ تػػػػداعيات العػػػػدكاف بنسػػػػبة تبلهػػػػا 

النقػػاش مػػغ الػػزمبلء كاألصػػدقاء  ثػػـ%، ٖٔ معمكمػػات كافيػػة عػػف األزمػػة تفيػػدني شخصػػيان بنسػػبة
المناسػػبة نمػػاط السػػمككية األ ىلػػإتػػكجهني % جػػاء كػػبلن مػػف ٕٔ%، كبنسػػبة متسػػاكية 7ٕٛٔ بنسػػبة

 .التخمص مف الممؿ كتمضية الكقت، ك مةز لمتعامؿ مغ األ
النتػػػائج السػػػابقة مػػػدل أهميػػػة شػػػبكات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي لفهػػػـ مػػػا يػػػدكر حػػػكؿ كتظهػػػر 

 ـ.ٕٗٔٓالمبحكثيف مف أحداث متعمقة بالعدكاف عمى غزة عاـ 
 

ــاً  ــاء ثالث ــى االعتمــاد عمــى شــبكات التواصــل االجتمــاعي أثن ــأثيرات المترتبــة عم : الت
 م:6114العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام 

 :التأثيرات المعرفية الناتجة عن االعتماد عمى شبكات التواصل -1
التواصل االجتماعي أثناء يوضح أىم التأثيرات المعرفية الناتجة عن االعتماد عمى شبكات  (62جدول )

 م6114العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام 
 % ك تأثيرات المعرفيةال

 7ٜٛٙ ٜٕٚ ازدادت معرفتي بحقيقة العدكاف عمى غزة 
 7ٖٖ٘ ٖٕٔ أسباب حدكث العدكاف عمى غزة تفسير

 7ٛٔٗ ٚٙٔ فعاؿ كالمكاقؼ المختمفةتعرفت عمى ردكد األ
 7ٕ٘ٛ ٗٔٔ زمةازالت ال مكض عف جكانب األ

 ٚ ٕٛ سرائيميةاإل ةاالستخباراتيغراض ست بلؿ المعمكمات المنشكرة في األساهمت في ا
 7ٛٙ ٕٚ نشرت معمكمات غير مؤكدة   شائعات(

 7ٛ٘ ٖٕ ى الرأم العاـمع ان لفيديكهات المؤلمة التي تؤثر سمبساهمت في نشر الصكر كا
   411ن = 

المعرفية الناتجة عف االعتماد عمى شبكات التكاصؿ يكضق الجدكؿ السابؽ أهـ التأثيرات  
ازدادت  ـ، حيػػػث جػػاء فػػي المقدمػػػةٕٗٔٓاالجتمػػاعي أثنػػاء العػػدكاف اإلسػػػرائيمي عمػػى غػػزة عػػاـ 

كتشير هذع النتيجة إلػى الػدكر القػكم لشػبكات %  7ٜٛٙ معرفتي بحقيقة العدكاف عمى غزة بنسبة
ادة معػرفتهـ بحقيقػة العػدكاف اإلسػرائيمي عمػى التكاصؿ االجتماعي في تكسيغ أفاؽ المبحكثيف كزي
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مسػتخدمي شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي فضػق جػرائـ  ـ كأسػبابه، حيػث اسػتطاعٕٗٔٓغزة عاـ 
ـ، مػػف خػػبلؿ نشػػر آالؼ ٕٗٔٓكممارسػػات االحػػتبلؿ اإلسػػرائيمي أثنػػاء العػػدكاف عمػػى غػػزة عػػاـ 

عػػات لػػدعـ كمناصػػرة أهػػؿ الصػػكر الفيػػديكهات، إضػػافة إلػػى إنشػػاء العديػػد مػػف الصػػفحات كالمجمك 
 غزة كقضية فمسطيف.

تعرفػت عمػى %، ثػـ جػاءت 7ٖٖ٘ بنسػبة تفسػير أسػباب حػدكث العػدكاف عمػى غػزة ثـ جاء 
 زمػةازالػت ال مػكض عػف جكانػب األ%، ثػـ جػاءت 7ٛٔٗ بنسػبة فعاؿ كالمكاقؼ المختمفػةردكد األ
 ةاالسػػتخباراتيض غػػراسػػاهمت فػػي اسػػت بلؿ المعمكمػػات المنشػػكرة فػػي األ%، تبلهػػا 7ٕ٘ٛ بنسػػبة
سػاهمت ثػـ %، 7ٛٙ بنسػبة معمكمػات غيػر مؤكػدة شػائعات نشػر %، ثـ جػاءٚ بنسبة سرائيميةاإل

، كال يكجػد %7ٛ٘ بنسػبة ى الػرأم العػاـمػع ان في نشر الصكر كالفيديكهات المؤلمػة التػي تػؤثر سػمب
 لدل المبحكثيف أم تأثيرات معرفية أخرل.

لشػػػبكات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي كمصػػػدر لؤلخبػػػار كتظهػػػر النتػػػائج السػػػابقة الػػػدكر الكبيػػػر  
كالمعمكمات، كمسرحان لكسائؿ االعػبلـ المتعػددة مػف نػص كصػكت كصػكرة، كلقطػات فيػديك كالتػي 

 .أتاحت مجاالن كاسعان لممعرفة كاالطبلع
 

 :الناتجة عن االعتماد عمى شبكات التواصل االجتماعيالتأثيرات الوجدانية  -6
يوضح أىم التأثيرات الوجدانية الناتجة عن االعتماد عمى شبكات التواصل االجتماعي أثناء  (64)جدول 

 م6114العدوان عمى غزة عام 
 % ك تأثيرات الوجدانيةال

 ٔٛ ٕٖٗ  زادت تأييدم لممقاكمة كالعمميات العسكرية
 7ٖ٘ٙ ٕٔٙ سرائيمياإل حتبلؿلبلزاد شعكرم بالكراهية 

 ٕٗ ٜٙ قؿ شعكرم بالقمؽ كالخكؼ كالتكتر
 7ٕٛٓ ٖٛ زاد شعكرم بالقمؽ كالخكؼ كالتكتر

 7ٛٙٔ ٚٙ زادت تعاطفي مغ نظاـ الحكـ في غزة
 ٕٔ ٛٗ كؿ الجهكد العربية كالدكلية في اتخاذ االجراءات المناسبة لحؿ االزمة  تأييد

 ٓٔ ٓٗ ساهمت في التحريض عمى العنؼ كالكراهية
 7٘ٙ ٕٙ زادت التعصب الحزبي مف خبلؿ النقاشات كالمناكفات

 7ٛٔ ٚ ـٕٗٔٓزاد شعكرم بالبلمباالة نتيجة نشر صكر كفيديكهات العدكاف عمى غزة عاـ 
 7٘ٔ ٙ قؿ تعاطفي مغ نظاـ الحكـ في غزة

 411ن = 
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االعتمػػػػاد عمػػػػى شػػػػبكات  الناتجػػػػة عػػػػفالتػػػػأثيرات الكجدانيػػػػة أهػػػػـ يكضػػػػق الجػػػػدكؿ السػػػػابؽ  
ـ، حيػػث جػػاء فػػي المقدمػػة ٕٗٔٓ عػػاـ عمػػى غػػزةاإلسػػرائيمي التكاصػػؿ االجتمػػاعي أثنػػاء العػػدكاف 

 حػػػتبلؿلبلزاد شػػػعكرم بالكراهيػػػة %، ثػػػـ ٔٛبنسػػػبة  زادت تأييػػػدم لممقاكمػػػة كالعمميػػػات العسػػػكرية
زاد شعكرم  %، ثـٕٗبنسبة  قؿ شعكرم بالقمؽ كالخكؼ كالتكتر%، ثـ 7ٖ٘ٙ ( بنسبةسرائيمياإل

 %.7ٕٛٓ بنسبة بالقمؽ كالخكؼ كالتكتر
كؿ الجهكد العربية  تأييد%، تبلها 7ٛٙٔبنسبة  تعاطفي مغ نظاـ الحكـ في غزة زادتبلها   

ساهمت في التحريض عمػى %، ثـ ٕٔبنسبة زمة اتخاذ االجراءات المناسبة لحؿ األكالدكلية في 
بنسػبة  التعصػب الحزبػي مػف خػبلؿ النقاشػات كالمناكفػات زاد%، ثػـ ٓٔ بنسػبة  لكراهيػةالعنؼ كا

 ـٕٗٔٓزاد شعكرم بالبلمباالة نتيجة نشر صكر كفيديكهات العدكاف عمى غػزة عػاـ ثـ %، ٘.ٙ
%، كال يكجػد لػدل المبحػكثيف ٘.ٔبنسػبة  قؿ تعاطفي مغ نظاـ الحكـ في غزة%، ثـ ٛ.ٔبنسبة 

 أم تأثيرات كجدانية أخرل.
 

 :الناتجة عن االعتماد عمى شبكات التواصلالسموكية  التأثيرات  -4
يوضح أىم التأثيرات السموكية الناتجة عن االعتماد عمى شبكات التواصل االجتماعي أثناء  (64)جدول 

 م6114العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام 
 % ك تأثيرات السموكيةال
 ٔٗ ٗٙٔ خريفالمشاركة في الرأم كالنقاش مغ او

 7ٖ٘ٙ ٙٗٔ خريفكالمساعدة كايكاء او لئلنقاذالمشاركة في أنشطة تطكعية 
 7ٖٛٔ ٕٚٔ خريفخبار كالصكر كمشاركتها مغ اواأل إعادة نشر

 7ٖٛٔ ٘٘ ـ  ٕٗٔٓحضكر الندكات ككرش العمؿ المتعمقة بالعدكاف عمى غزة عاـ 
 ٖٔ ٕ٘ ـ  ٕٗٔٓالمشاركة في المظاهرات كاالحتجاجات ضد العدكاف عمى غزة عاـ 

 411ن = 

يكضق الجدكؿ السابؽ أهـ التأثيرات السمككية الناتجة عف االعتماد عمى شبكات التكاصؿ  
المشػػاركة ـ، حيػػث جػػاء فػػي المقدمػػة ٕٗٔٓاالجتمػػاعي أثنػػاء العػػدكاف اإلسػػرائيمي عمػػى غػػزة عػػاـ 

 لئلنقػػاذالمشػػاركة فػػي أنشػػطة تطكعيػػة %، ثػػـ جػػاءت ٔٗبنسػػبة  خػػريفكالنقػػاش مػػغ اوفػػي الػػرأم 
 %.7ٖ٘ٙ في المرتبة الثانية بنسبة خريفكالمساعدة كايكاء او

 بنسػػػبة  خػػػريفخبػػػار كالصػػػكر كمشػػػاركتها مػػػغ اوإعػػػادة نشػػػر األكجػػػاء فػػػي المرتبػػػة الثالثػػػة   
فػي  ـٕٗٔٓالعدكاف عمى غزة عػاـ حضكر الندكات ككرش العمؿ المتعمقة ب%، ثـ جاءت 7ٖٛٔ
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المشػػػػػاركة فػػػػػي المظػػػػػاهرات %، كفػػػػػي المرتبػػػػػة الخامسػػػػػة جػػػػػاءت 7ٖٛٔ المرتبػػػػػة الرابعػػػػػة بنسػػػػػبة
%، كال يكجػػد لػدل المبحػػكثيف أم ٖٔبنسػبة  ـٕٗٔٓكاالحتجاجػات ضػػد العػدكاف عمػػى غػزة عػػاـ 

 تأثيرات سمككية أخرل.

 
ــأثيرات -4 ــة والســموكية الناتجــة عــن االعت الت ــة والوجداني ــى شــبكات التواصــل المعرفي مــاد عم

 االجتماعي:
يوضح ترتيب التأثيرات المعرفية والوجدانية والسموكية الناتجة عن االعتماد عمى شبكات  (61)جدول 

 م6114التواصل االجتماعي أثناء العدوان عمى غزة عام 

يكضػػػػق الجػػػػدكؿ السػػػػابؽ ترتيػػػػب التػػػػأثيرات المعرفيػػػػة كالكجدانيػػػػة كالسػػػػمككية الناتجػػػػة عػػػػف 
ـ، ٕٗٔٓاالعتمػػاد عمػػى شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي أثنػػاء العػػدكاف اإلسػػرائيمي عمػػى غػػزة عػػاـ 

، تػػػػـ التػػػػأثيرات 7ٕٕٚ٘ٓحيػػػػث جػػػػاء التػػػػأثيرات الكجدانيػػػػة فػػػػي الترتيػػػػب األكؿ بمتكسػػػػط حسػػػػابي 
، كأخيران جاءت التأثيرات السمككية بمتكسط 7ٕٖٕٓٛالمعرفية في الترتيب الثاني بمتكسط حسابي 

 .7ٕٕٛٙٔحسابي 
كيبلحظ مف الجدكؿ السابؽ تفػكؽ التػأثيرات الكجدانيػة عمػى التػأثيرات المعرفيػة كالكجدانيػة  

عقػػدة، كمعالجتهػػا تتطمػػب مـ قضػػية صػػعبة ك ٕٗٔٓاإلسػػرائيمي عمػػى غػػزة عػػاـ حيػػث أف العػػدكاف 
 التأييػدتدخبلن عربيان كدكليان، مما يجعؿ المكاطف الفمسطيني عاجزان عف التدخؿ فيهػا إال مػف خػبلؿ 

 .ر بالكراهية لبلحتبلؿ اإلسرائيميالشعك  يادةز لممقاكمة كالعمميات العسكرية، ك 
أف تػػػأخر التػػػأثيرات السػػػمككية أمػػػر طبيعػػػي ألف القيػػػاـ بفعاليػػػات كنشػػػاطات فػػػي ظػػػؿ  كمػػػا

 ـ أمر صعب كفي قمة الخطكرة عمى المكاطف العادم.ٕٗٔٓالعدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 
أف التػأثيرات الكجدانيػة تصػدرت  التي أكدت( ـٜٕٓٓ جابردراسة  هذع النتيجة مغ اتفقتك  

كػػػػافي دراسػػػػة  مػػػػغ كاختمػػػػؼ، (ٔ د، ثػػػػـ المعرفيػػػػة كأخيػػػػران السػػػػمككيةعتمػػػػاالتػػػػأثيرات الناتجػػػػة عػػػػف اال

                                                           

 ٖٓ٘، صمرجل سابق، ف جابريعماد الد ((ٔ

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي ك التأثيرات           
 ٖٖٖٔٛ 7ٕٕٚ٘ٓ ٜٛ٘ كجدانيةال التأثيرات

 ٖٚٙٗٓ.ٔ 7ٕٖٕٓٛ ٔ٘ٛ معرفيةال التأثيرات

 ٕٕٛٔٚ 7ٕٕٛٙٔ ٗٗ٘ السمككية التأثيرات
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%، ثػـ اوثػار السػمككية، 7ٖٜٖحيث جاءت األثار المعرفيػة فػي الترتيػب األكؿ بنسػبة  (ـٕٚٓٓ 
 .(ٔ ثـ اوثار الكجدانية

 
 :استخدام شبكات التواصل االجتماعيعقبات  -4

يوضح أىم العقبات والمشاكل التي واجييا المبحوثون في استخدام شبكات التواصل االجتماعي  ) 41)جدول 
 م6114أثناء العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام 

 %   ك العقبات والمشاكل
 7ٜٛٔ ٖٚٙ انقطاع اإلنترنت كعدـ تكافر التيار الكهربائي

 7ٖٙٔ ٘ٙ ضعؼ ثقة الجمهكر بالمعمكمات المنشكرة في شبكات التكاصؿ االجتماعي 
 7ٖٛٔ ٘٘ التحيز في ت طية العدكاف عمى غزة

 ٓٔ ٓٗ ضعؼ التنظيـ كعدـ تكحيد الجهد الفردم
 7ٛٗ ٜٔ  ٕٗٔٓعدـ الدقة في معالجة األحداث المتعمقة بالعدكاف عمى غزة عاـ 

 7ٖ٘ ٗٔ التيقف منها  التكسغ في نشر المعمكمات دكف
 411ن = 

يكضػػػق الجػػػػدكؿ السػػػػابؽ أهػػػـ العقبػػػػات كالمشػػػػاكؿ التػػػػي كاجههػػػا المبحكثػػػػكف فػػػػي اسػػػػتخداـ 
أف غالبيػة حيػث   ـٕٗٔٓشبكات التكاصؿ االجتمػاعي أثنػاء العػدكاف اإلسػرائيمي عمػى غػزة عػاـ 

جػػػاء فػػػي مقدمػػػة عقبػػػات  انقطػػػاع اإلنترنػػػت كعػػػدـ تػػػكافر التيػػػار الكهربػػػائي المبحػػػكثيف أكػػػدكا أف
%، ثػػػػػـ جػػػػػاءت ضػػػػػعؼ ثقػػػػػة الجمهػػػػػكر 7ٜٛٔبنسػػػػػبة  اسػػػػػتخداـ شػػػػػبكات التكاصػػػػػؿ االجتمػػػػػاعي

كهك مػا  %،7ٖٙٔفي المرتبة الثانية بنسبة بالمعمكمات المنشكرة في شبكات التكاصؿ االجتماعي
يمكف تفسػيرع بػأف شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي تأخػذ معمكماتهػا مػف الجمهػكر العػادم كلػيس مػف 

 لمؤسسات اإلعبلمية التي تحظى بثقة الجمهكر. ا
%، ثػػـ 7ٖٛٔفػػي المرتبػػة الثالثػػة بنسػػبة  ثػػـ جػػاءت التحيػػز فػػي ت طيػػة العػػدكاف عمػػى غػػزة 

%، كفػي المرتبػة ٓٔجاءت ضعؼ التنظػيـ كعػدـ تكحيػد الجهػد الفػردم فػي المرتبػة الرابعػة بنسػبة
ـ بنسػبة ٕٗٔٓالخامسة جاءت عدـ الدقة في معالجة األحداث المتعمقة بالعدكاف عمػى غػزة عػاـ 

 %، كجػػػػاءت التكسػػػػغ فػػػػي نشػػػػر المعمكمػػػػات دكف التػػػػيقف منهػػػػا فػػػػي المرتبػػػػة السادسػػػػة بنسػػػػبة7ٛٗ
ٖ7٘.% 

                                                           

 ٜٖ، صمرجل سابق( محمد كافي، (ٔ
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ـ( التػػي أكضػػحت أف انقطػػاع التيػػار ٕٗٔٓ  كتتفػػؽ هػػذع النتيجػػة مػػغ دراسػػة هشػػاـ سػػكيؾ
الكهربائي كاف مف أكبػر المعكقػات، تػبلع عػدـ الثقػة بمضػاميف شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي، ثػـ 

ـ( التػي ٕٕٔٓ  طمعػت عيسػى، كتختمػؼ مػغ دراسػة (ٔ عدـ كجكد كقت كافي لتصػفق الصػفحات
الفػردم كػاف فػي مقدمػة المشػاكؿ كالمعكقػات التػي  الجهػد تكحيػد كعػدـ بينػت أف ضػعؼ التنظػيـ

كاجهتهـ خبلؿ استخدامهـ شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي فػي التكعيػة بالقضػية الفمسػطينية، تبلهػا 
 .(ٕ الكسائؿ هذع المنشكرة في بالمعمكمات الجمهكر ثقة % ضعؼٙ.ٖٚكبنسبة كبيرة 

 
 :مقترحات تطوير أداء شبكات التواصل االجتماعي -2

يوضح أىم مقترحات المبحوثين لتطوير أداء شبكات التواصل االجتماعي لالستفادة منيا خالل  (41)جدول 
 األزمات في فمسطين

 % ك المقترحات
 7ٜ٘ٛ ٖٛ٘ النشر كتكخي الدقة عند نشر أم معمكمات خاصة االزمات بأخبلقياتااللتزاـ 

تهـ عبػػػػػر شػػػػػبكات التكاصػػػػػؿ الحزبيػػػػػة مػػػػػف خػػػػػبلؿ مناقشػػػػػ االبتعػػػػاد عػػػػػف المناكفػػػػػات
 زمةاالجتماعي، االمر الذم يفاقـ األ

ٔٗ٘ ٖٙ7ٖ 

 7ٖٕٔ ٘ٛ التكاصؿ االجتماعي شبكاتزيادة المحتكل المكجه بالم ة االنجميزية عبر 
حريػػة، كاالسػػتفادة مػػف مػػنق النشػػطاء فػػي شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي المزيػػد مػػف ال

 عممية لبلزمات يجاد حمكؿإأراءهـ في 
ٛٗ ٕٔ 

فػي  الجتمػاعي كدكرهػاضاقة مساؽ دراسي في الجامعات حػكؿ شػبكات التكاصػؿ اإ
 زماتهاأمناقشة  قضايا المجتمغ كحؿ 

ٖ٘ ٖٔ7ٖ 

 411ن = 
لتطكير أداء شبكات التكاصػؿ االجتمػاعي  يكضق الجدكؿ السابؽ أهـ مقترحات المبحكثيف 

النشػػر  بأخبلقيػػاتااللتػػزاـ  لبلسػػتفادة منهػػا خػػبلؿ األزمػػات فػػي فمسػػطيف  حيػػث جػػاء فػػي المقدمػػة
%، كقد يعزل ذلؾ إلػى أهميػة 7ٜ٘ٛ بنسبة كتكخي الدقة عند نشر أم معمكمات خاصة االزمات

نشػر معمكمػات خاطئػة أك مبػالغ  التركم كالدقة فػي نشػر المعمكمػات المتعمقػة باألزمػات  حيػث أف
 أف يزيد تعقيد األزمة كتداعياتها.فيها عف األزمة مف شأنه 

عبػر شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي، االبتعاد عف المناكفات الحزبية مف خػبلؿ مناقشػتهـ ثـ جاء  
زيادة المحتػكل المكجػه %، في حيف جاء 7ٖٖٙ في المرتبة الثانية بنسبة زمةمر الذم يفاقـ األاأل

%، ثػـ جػاء 7ٖٕٔفػي المرتبػة الثالثػة بنسػبة  التكاصػؿ االجتمػاعي شػبكاتبالم ة االنجميزيػة عبػر 
                                                           

 ٗٗٔ، صمرجل سابق( هشاـ سكيؾ، (ٔ
 ٘ٔ، صمرجل سابق( طمعت عيسى، (ٕ
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مػػنق النشػػطاء فػػي شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي المزيػػد مػػف الحريػػة، كاالسػػتفادة مػػف أراءهػػـ فػػي 
اقة مسػاؽ دراسػي ضػإ%، كأخيػران جػاء ٕٔ فػي المرتبػة الرابعػة بنسػبة زمػاتيجاد حمكؿ عمميػة لؤلإ

فػػػي مناقشػػػة  قضػػػايا المجتمػػػغ كحػػػؿ  فػػػي الجامعػػػات حػػػكؿ شػػػبكات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي كدكرهػػػا
 % .7ٖٖٔبنسبة  زماتهاأ
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 المبحث الثاني
 الدراسة الميدانية اختبار فروض

 حاكلت الدراسة الميدانية اختبار مجمكعة مف الفركض، كهي:
 الفرض األول:أواًل: 

عمػى شػبكات طمبػة الجامعػات الفمسػطينية ذات داللة إحصػائية بػيف اعتمػاد  ارتباطيةتكجد عبلقة "
كدرجػػة ثقػػتهـ فػػي هػػذع الشػػبكات كمصػػدر لمحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات حػػكؿ  التكاصػػؿ االجتمػػاعي

 ـ" ٕٗٔٓ عاـ عمى غزةاإلسرائيمي العدكاف 
 نتيجة اختبار الفرض:

كمػػػا نبلحػػػظ فػػػي بيرسػػػكف، خداـ اختبػػػار باسػػػت ذلػػػؾصػػػحة الفػػػرض، كتػػػـ التحقػػػؽ مػػػف ثبػػػت 
 الجدكؿ اوتي:

اختبار بيرسون لتوضيح العالقة بين اعتماد طمبة الجامعات الفمسطينية عمى شبكات التواصل  (46)جدول 
 االجتماعي ودرجة ثقتيم فييا

 مستوى المعنوية قيمة معامل بيرسون المجال 

 7ٓٓٓٓ **7ٖٕٔٓ شبكات التواصل االجتماعي درجة الثقة في
 1.14** دالة احصائية عند مستوى داللة 

تشير نتائج المعامبلت اإلحصائية فػي الجػدكؿ السػابؽ إلػى كجػكد عبلقػة ارتباطيػة إيجابيػة  
بػػػػيف درجػػػػة اعتمػػػػاد الطمبػػػػة عمػػػػى شػػػػبكات التكاصػػػػؿ االجتمػػػػاعي كدرجػػػػة الثقػػػػة بهػػػػا حسػػػػب رأم 

، كهػػي قيمػػة دالػػة إحصػػائيان عنػػد ٕٖٔ.ٓ  حيػػث بم ػػت قيمػػة معامػػؿ بيرسػػكف لبلرتبػػاط المبحػػكثيف
ممػػا يػػدلؿ عمػػى كجػػكد  ، (7ٓ٘ٓ (، كهػػي أقػػؿ مػػف قيمػػة مسػػتكل الداللػػة ٓٓٓ.ٓمسػػتكل داللػػة  

  عمى شبكات التكاصؿ االجتماعيطمبة الجامعات الفمسطينية بيف اعتماد عبلقة ارتباطية ايجابية 
الشػػػبكات كمصػػػدر لمحصػػػكؿ عمػػػى المعمكمػػػات حػػػكؿ العػػػدكاف عمػػػى غػػػزة كدرجػػػة ثقػػػتهـ فػػػي هػػػذع 

 أثنػػاء عمػػى شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعيـ، فكممػػا زاد اعتمػػاد طمبػػة الجامعػػات الفمسػػطينية ٕٗٔٓ
 ها.ثقتهـ فيـ كمما زادت ٕٗٔٓ عاـ عمى غزةاإلسرائيمي العدكاف 
ثػؽ بهػا، كيشػعر باالطمئنػاف كهذا يدلؿ عمى أف الجمهكر غالبان ما يمجأ إلى الكسائؿ التي ي 

 إلى أخبارها، كمف ثـ يعتمدها كمصدر مهـ مف مصادر معمكماته.
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 :ثانيالفرض الثانيًا: 
عمػى شػبكات طمبة الجامعػات الفمسػطينية تكجد عبلقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بيف اعتماد " 

جدانيػة كالسػمككية يػة كالك كالتػأثيرات المعرف ـ،ٕٗٔٓالتكاصؿ االجتماعي خػبلؿ العػدكاف عمػى غػزة 
 "المتحققة لديهـ

 نتيجة اختبار الفرض:
كمػا نبلحػظ بيرسػكف، صحة الفرض، كتـ التحقؽ مف صحة الفرض باستخداـ اختبار ثبت 

    في الجدكؿ اوتي:
اختبار بيرسون لتوضيح العالقة بين اعتماد طمبة الجامعات الفمسطينية عمى شبكات التواصل  (44)جدول 

 االجتماعي والتأثيرات المعرفية والوجدانية والسموكية

 قيمة معامل بيرسون المجال 
 **ٚٙ٘.ٓ المعرفية التأثيرات
 **ٖٕٙ.ٓ الكجدانية التأثيرات
 **ٙٓٚ.ٓ السمككية التأثيرات

 1.14احصائيًا عند مستوى داللة ** دالة 
 1.11* دالة احصائيًا عند مستوى داللة 

يتضق مف الجدكؿ السػابؽ كجػكد عبلقػة ارتباطيػة إيجابيػة بػيف  درجػة اعتمػاد الطمبػة عمػى  
شبكات التكاصؿ االجتماعي كالتأثيرات المعرفية كالكجدانيػة كالسػمككية المتحققػة لػديهـ حسػب رأم 

( ٖٕٙ.ٓ( لمتػػػػأثيرات المعرفيػػػػة، ك ٚٙ٘.ٓمػػػػؿ بيرسػػػػكف لبلرتبػػػػاط  المبحػػػػكثيف  حيػػػػث كػػػػاف معا
، كهي قيمة (α  7ٓ٘ٓ ( لمتأثيرات السمككية، عند مستكل داللة ٙٓٚ.ٓلمتأثيرات الكجدانية، ك  
طمبػة بيف اعتماد أم أنه تـ قبكؿ الفرض البديؿ بكجكد عبلقة ارتباط معنكم ذات دالة إحصائيان، 
كالتأثيرات المعرفية كالكجدانيػة كالسػمككية  شبكات التكاصؿ االجتماعيعمى الجامعات الفمسطينية 

 .صحة الفرضيؤكد كهك ما المتحققة، 
 

 :ثانيالفرض الثالثًا: 
 عمػػػىطمبػػػة الجامعػػػات الفمسػػػطينية اعتمػػػاد درجػػػة  "تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي

ممت يػرات ل تعػزل ،ـٕٗٔٓعػاـ غػزة  عمػى اإلسػرائيمي العػدكاف أثنػاءشبكات التكاصؿ االجتمػاعي 
، الجامعػػػػػة، المسػػػػػتكل الدراسػػػػػي، التخصػػػػػص الدراسػػػػػي، االجتمػػػػػاعي  النػػػػػكع اوتيػػػػػة الديمكغرافيػػػػػة
 المحافظة(.
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 الفرض الفرعي األول: -1
عمػػػى طمبػػػة الجامعػػػات الفمسػػػطينية اعتمػػػاد فػػػي درجػػػة  تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية"

تعػػػزل لمت يػػػر ـ ٕٗٔٓعػػػاـ غػػػزة  عمػػػى اإلسػػػرائيمي العػػػدكاف أثنػػػاءشػػػبكات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي 
 .النكع"

 نتيجة اختبار الفرض:
، كمػػا T.Testباسػػتخداـ اختبػػار معامػػؿ  ذلػػؾثبػػت عػػدـ صػػحة الفػػرض، كتػػـ التحقػػؽ مػػف 

 نبلحظ في الجدكؿ اوتي:
التواصل ( لبيان معنوية الفروق بين درجة اعتماد المبحوثين عمى شبكات Tاختبار ) (44)جدول  

 م تعزى لمنوع االجتماعي6114االجتماعي أثناء العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام 

عندًً 0,00ًمستوىًمستوىًالمعنويةًدالًإحصائياً 

المبحػكثيف درجػة اعتمػاد  " لبيػاف معنكيػة الفػركؽ بػيف T.Testتشير نتائج تطبيؽ اختبػار" 
ـ، تعػزل لمنػكع، ٕٗٔٓعمى شبكات التكاصؿ االجتماعي أثناء العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عػاـ 

 إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية. (،α  7ٓ٘ٓعند مستكل الداللة 
( كهػػي قيمػػة غيػػر دالػػة إحصػػائيان 7ٙٔٔٓ( بم ػػت Tحيػػث يبػػيف الجػػدكؿ السػػابؽ أف قيمػػة  

، ممػػا يػػدلؿ عمػػى عػػدـ كجػػكد فػػركؽ بػػيف (7ٓ٘ٓ (، كهػػي أكبػػر مػػف 7ٜ٘٘ٓعنػػد مسػػتكل معنكيػػة 
أثنػػاء العػػدكاف اإلسػػرائيمي درجػػة االعتمػػاد عمػػى شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي الػػذككر كاإلنػػاث فػػي 

 ـ.ٕٗٔٓعمى غزة عاـ 
كتفسػػػر الباحثػػػة هػػػذع النتيجػػػة إلػػػى أف الشػػػعب الفمسػػػطيني بمختمػػػؼ أنكاعػػػه يعػػػيش ظػػػركؼ 
حياتيػػة كاقتصػػادية كاجتماعيػػة كثقافيػػة كفكريػػة كمعرفيػػة متشػػابهة بكجػػه عػػاـ، كيكاجهػػكف المعانػػاة 
ذاتهػػػا بسػػػبب االحػػػتبلؿ اإلسػػػرائيمي، كبالتػػػالي كػػػاف هنػػػاؾ اهتمػػػاـ مشػػػترؾ لػػػدل كػػػبلن مػػػف الػػػذككر 

ؼ شػبكات التكاصػؿ االجتمػػاعي إلظهػار كنقػػؿ تمػؾ المعانػاة إلػػى العػالـ أجمػػغ، كاإلنػاث فػي تكظيػػ
أضافة إلى التقارب الكبير بيف النكعػاف فػي تفػاعمهـ كمشػاركتهـ كمهػاراتهـ كقػدراتهـ فػي اسػتخداـ 

 شبكات التكاصؿ االجتماعي، كهذا ما يؤكدع تقارب قيمة المتكسط الحسابي لكؿ منهما.
ـ( كالتي بينت عدـ كجكد فػركؽ ذات ٕٗٔٓ  دراسة هشاـ سكيؾكتكافقت هذع النتيجة مغ 

داللػػػػة إحصػػػػائية فػػػػي اسػػػػتخداـ الشػػػػباب الفمسػػػػطيني لشػػػػبكات التكاصػػػػؿ االجتمػػػػاعي فػػػػي التكعيػػػػة 

 معنويةمستوى ال tقيمة  االنحراف المعياري لحسابيا المتوسط العدد البيان
 7ٙٔٔٓ 7ٖٜٛٓٛٓ 7ٜٜٙٙٔ ٖٗٔ الذكور

 
ٓ7ٜ٘٘ 
 7ٚٔٙٓٔٓ 7ٜٔٚٗٔ ٕٚ٘ اإلناث 
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ـ( كالتػػي أكػػدت عػػدـ ٕٗٔٓ، كدراسػػة إسػػماعيؿ برغػػكت (ٔ بالقضػػايا الكطنيػػة تعػػزل لمت يػػر النػػكع
باب الفمسػػطيني عينػػة الدراسػػة كمعػػدؿ االعتمػػاد كجػػكد عبلقػػة ارتبػػاط دالػػة إحصػػائيان بػػيف نػػكع الشػػ

ـ( التي أكضحت عدـ ٖٕٔٓ  ، كدراسة أحمد حمكدة(ٕ عمى الشبكات االجتماعية بشأف األزمات
 .(ٖ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف النكع كاالستخداـ لشبكات التكاصؿ االجتماعي

عدـ كجكد فكؽ بيف الطبلب ـ( كالتي بينت ٕٕٔٓ  أيضان مغ دراسة زهير عابد اتفقتكما 
كالطالبات في الجامعات الفمسطينية نحك دكر شبكات التكاصػؿ االجتمػاعي فػي تعبئػة رأيهػـ نحػك 

ـ( كالتػػي أظهػػرت عػػدـ كجػػكد ٕٕٔٓ  ، كدراسػػة سػػماح محمػػدم(ٗ الت ييػػر االجتمػػاعي كالسياسػػي
 .(٘ الرئاسة المصرية فركؽ  دالة إحصائيان بيف النكع كاالعتماد عمى الفيس بكؾ أثناء االنتخابات

ـ( التي بينت كجكد فركؽ ذات ٕٗٔٓكاختمفت هذع النتيجة مغ دراسة صبلح أبك صبلح  
داللة إحصائية في متكسطات تقديرات طمبة الجامعات الفمسػطينية لشػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي 
حسػػػب مت يػػػر النػػػكع  حيػػػث أف اسػػػتخداـ شػػػبكات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي لػػػدل الػػػذككر أعمػػػى مػػػف 

ـ( التػػي تكصػػمت إلػػى كجػػكد فػػركؽ فػػي االسػػتخداـ حسػػب ٕٕٔٓ، كدراسػػة مػػريـ نكمػػار (ٙ نػػاثاإل
ـ( التػػػي بنػػػت كجػػػكد فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػائيان بػػػيف ٕٕٔٓ  ، كدراسػػػة طػػػاهر أبػػػك زيػػػد(ٚ مت يػػػر النػػػكع

اتجاهات الطمبة نحك دكر المكاقغ االجتماعية التفاعمية في تكجيه الرأم العاـ تعزل لمت يػر النػكع 
 .(ٛ الذككرلصالق 
 

 الفرض الفرعي الثاني: -6
عمػػػى طمبػػػة الجامعػػػات الفمسػػػطينية اعتمػػػاد درجػػػة تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي "

 تعزل لمت ير الجامعة"ـ ٕٗٔٓعاـ غزة  العدكاف عمى أثناءشبكات التكاصؿ االجتماعي 
 
 

                                                           

 ٛٗٔ، صمرجل سابق( هشاـ سكيؾ، (ٔ
 ٕٕٓ، صمرجل سابق( إسماعيؿ برغكت، (ٕ

 ٖ٘ٔ، ص مرجل سابقأحمد حمكدة،  (ٖ)
 ٙٔٗٔ، ص مرجل سابقزهير عابد،  (ٗ)
 ٛٙٔ، ص مرجل سابق( سماح محمدم، (٘
 ٖ٘ٔ، ص مرجل سابق( صبلح أبك صبلح، (ٙ
 ٛٔٔ، ص مرجل سابق( مريـ نكمار، (ٚ
 ٛٗٔ، ص مرجل سابق( طاهر أبك زيد، (ٛ
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 نتيجة اختبار الفرض:
  التبػػايف األحػػادمتحميػػؿ  معامػػؿباسػػتخداـ  ذلػػؾثبػػت عػػدـ صػػحة الفػػرض، كتػػـ التحقػػؽ مػػف 

 ANOVA One Way) ،:كما نبلحظ في الجدكؿ اوتي    
( لبيان معنوية الفروق في درجة اعتماد ANOVA One Wayمعامل تحميل التباين اآلحادي ) (44)جدول 

م 6114اإلسرائيمي عمى غزة عام طمبة الجامعات الفمسطينية عمى شبكات التواصل االجتماعي أثناء العدوان 
 تعزى لمجامعة

عندًمستوىًمستوىًالمعنويةًً 0,00ًدالًإحصائياً 

 (ANOVA One Way   التبػػايف األحػػادمتحميػػؿ  معامػػؿ رتشػػير نتػػائج تطبيػػؽ اختبػػا
درجػػػة اعتمػػػاد طمبػػػة الجامعػػػات الفمسػػػطينية عمػػػى شػػػبكات التكاصػػػؿ  بػػػيفلبيػػػاف معنكيػػػة الفػػػركؽ 

عنػػػػد مسػػػػتكل تعػػػػزل لمجامعػػػػة، ـ ٕٗٔٓعمػػػػى غػػػػزة عػػػػاـ  اإلسػػػػرائيمي االجتمػػػػاعي أثنػػػػاء العػػػػدكاف
 (،  إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية.α  7ٓ٘ٓالداللة 
( ، كهػػي قيمػػة غيػػر 7ٕٜ٘ٓ   بم ػػتالمحسػػكبة ( Fأف قيمػػة   الجػػدكؿ السػػابؽ بػػيفيحيػػث  

مما يدلؿ عمػى عػدـ كجػكد ، (7ٓ٘ٓ أكبر مف  ( كهي7ٚٗ٘ٓدالة إحصائيان، عند مستكل معنكية 
عمػى شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي أثنػػاء  هـجػة اعتمػاددر فػركؽ بػيف طمبػة الجامعػات الػثبلث فػي 

 .ـٕٗٔٓعمى غزة عاـ  اإلسرائيمي العدكاف
ـ( التػػي بينػػت كجػػكد فػػركؽ دالػػة ٕٕٔٓكاختمفػػت هػػذع النتيجػػة مػػغ دراسػػة طػػاهر أبػػك زيػػد  

إحصػػائيان  بػػيف اتجاهػػات الطمبػػة نحػػك دكر المكاقػػغ االجتماعيػػة التفاعميػػة فػػي تكجيػػه الػػرأم العػػاـ 
ـ( التػػػي أثبتػػػت ٕٕٔٓ، كدراسػػػة زهيػػػر عابػػػد  (ٔ ر الجامعػػػة لصػػػالق جامعػػػة األقصػػػىتعػػػزل لمت يػػػ

كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي دكر شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي فػػي تعبئػػة الػػرأم العػػاـ 
 .(ٕ الفمسطيني نحك الت يير االجتماعي كالسياسي تعزل لمت ير الجامعة

متجانسػػة نكعػػان مػػا  لجامعػػات الفمسػػطينيةا أف بيئػػة إلػػى ر هػػذع النتيجػػةتفسػػيمكػػف لمباحثػػة ك 
اعتمػاد طمبػة الجامعػات الفمسػطينية عمػى  درجػة ، كبالتػالي فػإفج رافيان كمعرفيػان كسػمككيان ككجػدانيان 
                                                           

 ٛٗٔ، ص مرجل سابق( طاهر أبك زيد، (ٔ
 ٕٕٗٔ، صمرجل سابق( زهير عابد، (ٕ

مجموع  مصدر التباين بيانال
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدل 
 القيمة االحتمالية Fقيمة  تالمربعا

 الجامعة
 7ٔٚٓٓ ٕ 7ٖٗٓٓ بيف المجمكعات

 7٘ٚٚٓ ٖٓٛ 7ٜٜٕٔٔٔ في المجمكعات 7ٚٗ٘ٓ 7ٕٜ٘ٓ
 - ٕٖٛ 7ٖٜٕ٘ٔٔ الكمي 
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تختمؼ باختبلؼ  الـ ٕٗٔٓعمى غزة عاـ  اإلسرائيمي شبكات التكاصؿ االجتماعي أثناء العدكاف
 الجامعة.
 

 الفرض الفرعي الثالث: -4
فػػي درجػػة اعتمػػاد طمبػة الجامعػػات الفمسػػطينية عمػػى فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػي  "تكجػد

ـ تعػػػزل لمت يػػػر ٕٗٔٓعمػػػى غػػػزة عػػػاـ  اإلسػػػرائيمي شػػػبكات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي أثنػػػاء العػػػدكاف
 .التخصص الدراسي"

 نتيجة اختبار الفرض:
، كمػػػا  T.Testباسػػػتخداـ اختبػػػار معامػػػؿ ذلػػػؾ ثبػػػت  صػػػحة الفػػػرض، كتػػػـ التحقػػػؽ مػػػف 

   نبلحظ في الجدكؿ اوتي:
لبيان معنوية الفروق بين درجة اعتماد المبحوثين عمى شبكات التواصل االجتماعي  (T) اختبار (42)جدول 

 م تعزى لمتخصص الدراسي6114أثناء العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام 

عندًمستوىًً 0,00ًمستوىًالمعنويةًدالًإحصائياً 

درجة اعتماد طمبة  بيفلبياف معنكية الفركؽ  "T.Testتشير نتائج تطبيؽ اختبار"
عمى غزة عاـ  اإلسرائيمي شبكات التكاصؿ االجتماعي أثناء العدكافالجامعات الفمسطينية عمى 

كجكد فركؽ ذات  إلى ،(α  7ٓ٘ٓ  عند مستكل الداللةتعزل لمتخصص الدراسي، ـ ٕٗٔٓ
أثناء العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة بيف درجة االعتماد عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي داللة 
 ـ، كالتخصص الدراسي.ٕٗٔٓعاـ 

( كهي قيمة دالة إحصائيان عند مستكل معنكية T  )-ٓ7ٜٚٙت قيمة  حيث كان 
في  ،  مما يدلؿ عمى كجكد فركؽ (7ٓ٘ٓ ( كهي أص ر مف قيمة مستكل الداللة 7ٓٔٙٓ 

 درجة اعتماد طمبة الجامعات الفمسطينية عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي أثناء العدكاف
الدراسي، كتشير النتائج إلى أف متكسط تعزل لمتخصص ـ ٕٗٔٓعمى غزة عاـ  اإلسرائيمي

 االعتماد عند طمبة التخصصات األدبية أعمى مف التخصصات العممية.
ـ( التي بينت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ٕٕٔٓكاتفقت هذع النتيجة مغ دراسة زهير عابد  

الجتماعي في دكر شبكات التكاصؿ االجتماعي في تعبئة الرأم العاـ الفمسطيني نحك الت يير ا

مصدر  بيانال
المتوسط  العدد التباين

 لحسابي
االنحراف 
مستوى  tقيمة  المعياري

 معنويةال

 التخصص
 7ٖٔٚٙٛٓ 7ٛٓٓٓٔ ٖٙ عممي

-ٓ7ٜٚٙ ٓ7ٓٔٙ 
 7ٖٚٚٙٓٓ 7ٜٕٗٓٔ ٖٗٙ ادبي
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كالسياسي تعزل لمت ير التخصص الدراسي، كاختمفت هذع النتيجة مغ دراسة طاهر أبك زيد 
ـ( التي أثبتت عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف اتجاهات الطمبة نحك دكر المكاقغ ٕٕٔٓ 

االجتماعية التفاعمية في تكجيه الرأم العاـ كأثرها عمى المشاركة السياسية تعزل لمت ير 
 .(ٔ خصص الدراسيالت

 
 الفرض الفرعي الرابل: -4

عمػػػى طمبػػػة الجامعػػػات الفمسػػػطينية اعتمػػػاد درجػػػة  تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي"
تعػػػزل لمت يػػػر ـ ٕٗٔٓعػػػاـ غػػػزة  عمػػػىاإلسػػػرائيمي العػػػدكاف  أثنػػػاءشػػػبكات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي 

 المحافظة"
 نتيجة اختبار الفرض:

التبػػػايف تحميػػػؿ  معامػػػؿ ثبػػػت صػػػحة الفػػػرض، كتػػػـ التحقػػػؽ مػػػف صػػػحة الفػػػرض باسػػػتخداـ 
 (، كما نبلحظ في الجدكؿ اوتي:ANOVA One Way   األحادم
( لبيان معنوية الفروق في درجة اعتماد ANOVA One Wayمعامل تحميل التباين األحادي ) (44جدول )

م 6114الفمسطينية عمى شبكات التواصل االجتماعي أثناء العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام طمبة الجامعات 
 تعزى لممحافظة

عندًمستوىً 0,00ًًًمستوىًالمعنويةًدالًإحصائياً   

 

 (ANOVA One Way  األحػػادم التبػػايف تحميػػؿال معامػػؿ رتشػػير نتػػائج تطبيػػؽ اختبػػا
درجػػػة اعتمػػػاد طمبػػػة الجامعػػػات الفمسػػػطينية عمػػػى شػػػبكات التكاصػػػؿ  بػػػيفلبيػػػاف معنكيػػػة الفػػػركؽ 

عنػػػد مسػػػتكل تعػػػزل لممحافظػػػة، ـ ٕٗٔٓعمػػػى غػػػزة عػػػاـ  اإلسػػػرائيمي العػػػدكافاالجتمػػػاعي أثنػػػاء 
 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية.إلى  (، α  7ٓ٘ٓالداللة 

( ، كهػػػي قيمػػػة دالػػػة إحصػػػائيان، عنػػػد مسػػػتكل 7ٙٗٗٚبم ػػػت  قػػػد  (Fحيػػػث تبػػػيف أف قيمػػػة  
مما يػدلؿ عمػى كجػكد فػركؽ ، (α  7ٓ٘ٓ كهي أص ر مف قيمة مستكل الداللة  (،7ٓٓٓمعنكية 

                                                           

 ٜٗٔ، ص سابق مرجل( طاهر أبك زيد، (ٔ

مجموع  مصدر التباين بيانال
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدل 
مستوى  Fقيمة  المربعات

 معنويةال

 المحافظة
 7ٓٓٓٓ 7ٙٗٗٚ 7ٔٓٚٗ ٗ 7ٕٗٛٙٔ بيف المجمكعات

 7ٖ٘ٚٓ ٖٛٚ 7ٖٖٕٔٓٓ في المجمكعات 
 - ٕٖٛ 7ٖٜٕ٘ٔٔ مجمكعال
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 درجػػة اعتمػػاد طمبػػة الجامعػػات الفمسػػطينية عمػػى شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي أثنػػاء العػػدكاففػػي  
 ممحافظة.تعزل لـ ٕٗٔٓعمى غزة عاـ  اإلسرائيمي
كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مكعاادد تكبااينالليمق رناا  Scheff))شااهي اختبػػار كمػػف خػػبلؿ

عمػػى شػػبكات التكاصػػؿ طمبػة الجامعػػات الفمسػػطينية اعتمػػاد فػػي درجػػة  ( α= 1012مسػتكل داللػػة 
لصػػالق المحافظػػة الكسػػطى، كمػػا ـ ٕٗٔٓعػػاـ غػػزة  عمػػى اإلسػػرائيمي العػػدكاف أثنػػاءاالجتمػػاعي 

عػػػػدـ كجػػػػكد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتكل داللػػػػة  Scheff))أظهػػػػر اختبػػػػار شػػػػيفيه 
 1012 =α )  عمػػى شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي طمبػػة الجامعػػات الفمسػػطينية اعتمػػاد فػػي درجػػة

لصالق كبلن مف محافظة الشػماؿ، محافظػة غػزة، ـ ٕٗٔٓعاـ غزة  عمىاإلسرائيمي العدكاف  أثناء
 كما نبلحظ في الجدكؿ اوتي:محافظة خاف يكنس، كمحافظة رفق، 

 لممقارنات المتعددة (Scheff) اختبار شفيو (44)جدول 
 مستوى الداللة (J-I) الفروق في المتوسطات المحافظة

 محافظة الشمال

 7ٜٜٙٓ 7ٖٓ٘ٙ٘ٓ محافظة غزة
 7ٕٓٓٓ -7ٗٚٙٚٙٓ- محافظة الكسطى
 7ٜٜٛٓ 7ٕٓ٘٘ٛٓ محافظة خانيكنس

 7ٜٜٛٓ 7ٓ٘ٚٔٗٓ محافظة رفق

 محافظة غزة

 7ٜٜٙٓ 7ٖٓ٘ٙ٘ٓ- محافظة الشماؿ
 7ٓٓٓٓ -7ٖ٘ٓٗٔٓ- محافظة الكسطى
 7ٓٓٓٔ 7ٓٓٔٓٚٓ- محافظة خانيكنس

 7ٓٓٓٔ 7ٖٜٓٓٗٓ محافظة رفق

محافظة 
 خانيونس

 7ٜٜٛٓ 7ٕٓ٘٘ٛٓ- محافظة الشماؿ
 7ٓٓٓٔ 7ٓٓٔٓٚٓ- محافظة غزة

 7ٕٓٓٓ -7ٕٜٖ٘ٗٓ- محافظة الكسطى
 7ٓٓٓٔ 7ٓٓٗ٘ٙٓ محافظة رفق

 محافظة رفح

 7ٜٜٛٓ 7ٓ٘ٚٔٗٓٓ- محافظة الشماؿ
 7ٓٓٓٔ 7ٖٜٓٓٗٓ- محافظة غزة

 7ٓٔٗٓ -7ٖٖٜ٘ٓٓ- محافظة الكسطى
 7ٓٓٓٔ 7ٓٓٗ٘ٙٓ- محافظة خانيكنس

ـ( في كجكد فركؽ دالة إحصائيان ٖٕٔٓ  مغ دراسة سمر الدريممي كاتفقت هذع النتيجة
، كاختمفت مغ دراسة (ٔ لسكفبيف متكسطات تأثير مكاقغ التكاصؿ االجتماعي تعزل لمكاف ا

                                                           

 ٙٓٔ، ص مرجل سابق( سمر الدريممي، (ٔ
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ـ( التي بينت عدـ كجكد عبلقة ارتباط دالة إحصائيان بيف مكاف إقامة ٕٗٔٓبرغكت  إسماعيؿ 
كما اختمفت ، (ٔ الشباب الفمسطيني كمعدؿ اعتمادهـ عمى الشبكات االجتماعية بشأف األزمات

ـ( التي أثبتت عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف ٕٕٔٓأيضان مغ دراسة طاهر أبك زيد  
دكر المكاقغ االجتماعية التفاعمية في تكجيه الرأم العاـ كأثرها عمى اتجاهات الطمبة نحك 

ـ( التي بينت ٕٕٔٓ، كأيضان مغ دراسة زهير عابد  (ٕ المشاركة السياسية تعزل مكاف السكف
عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في دكر شبكات التكاصؿ االجتماعي في تعبئة الرأم العاـ 

 .(ٖ كالسياسي تعزل لمت ير السكفنحك الت يير االجتماعي 
 
 الفرض الفرعي الخامس: -4

عمػػػى طمبػػػة الجامعػػػات الفمسػػػطينية اعتمػػػاد درجػػػة تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي "
تعػػػػزل لمت يػػػػر المسػػػػتكل ـ ٕٗٔٓعػػػػاـ غػػػػزة  العػػػػدكاف عمػػػػى أثنػػػػاءشػػػػبكات التكاصػػػػؿ االجتمػػػػاعي 

 الدراسي"
 نتيجة اختبار الفرض:

التبػػايف تحميػػؿ  اختبػػار معامػػؿباسػػتخداـ  ذلػػؾعػػدـ صػػحة الفػػرض، كتػػـ التحقػػؽ مػػف  ثبػػت
 (، كما نبلحظ في الجدكؿ اوتي:ANOVA One Way   األحادم

 
( لبيان معنوية الفروق في درجة اعتماد ANOVA One Wayمعامل تحميل التباين األحادي ) (41)جدول 

م 6114الفمسطينية عمى شبكات التواصل االجتماعي أثناء العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام طمبة الجامعات 
 تعزى لممستوى الدراسي

عندًمستوىًً  0,00ًًًًمستوىًالمعنويةًدالًإحصائياً 

                                                           

 ٕٗٓ، ص مرجل سابق( إسماعيؿ برغكت، (ٔ
 ٜٗٔ، ص مرجل سابق( طاهر أبك زيد، (ٕ
 ٚٔٗٔ، ص مرجل سابق( زهير عابد، (ٖ

مجموع  مصدر التباين بيانال
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدل 
 المربعات

مستوى  Fقيمة 
 معنويةال

 لدراسيا المستوى
 7ٓٓٓٔ 7ٓٓ٘ٓ 7ٖٓٓٓ ٖ 7ٓٓٛٓ بيف المجمكعات

 7ٜ٘ٚٓ ٜٖٚ 7ٕٖٜٕ٘ٔ المجمكعاتفي 
 - ٕٖٛ 7ٖٜٕ٘ٔٔ مجمكعال
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لبياف معنكية  (ANOVA One Wayحادم التبايف  آتحميؿ ال رتشير نتائج تطبيؽ اختبا
أثنػػاء درجػػة اعتمػػاد طمبػػة الجامعػػات الفمسػػطينية عمػػى شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي  بػػيفالفػػركؽ 
  7ٓ٘ٓعنػد مسػتكل الداللػة تعزل لممستكل الدراسػي، ـ ٕٗٔٓعمى غزة عاـ  اإلسرائيمي العدكاف

α كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية.عدـ (، إلى 
(، كهػػي قيمػػة غيػػر دالػػة إحصػػائيان، عنػػد مسػػتكل ٘ٓٓ.ٓبم ػػت   (Fحيػػث تبػػيف أف قيمػػة  

درجػػة اعتمػػاد فػػي  كد فػػركؽ كجػػ عػػدـ ممػػا يػػدلؿ عمػػى، (7ٓ٘ٓ ي أكبػػر مػػف كهػػ (،ٓٓ.ٔمعنكيػػة 
عمػى غػزة  اإلسػرائيمي طمبة الجامعات الفمسطينية عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي أثناء العدكاف

 ممستكل الدراسي.تعزل لـ ٕٗٔٓعاـ 
تؤكد نتائج الفركض الفرعية السابقة إلى تحقؽ صحة الفرض الرئيسي األكؿ جزئيػان  حيػث 

عمػػى طمبػة الجامعػػات الفمسػػطينية اعتمػػاد ثبػت عػػدـ كجػػكد فػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػيف درجػػة 
تعزل لمت ير النكع،  ـٕٗٔٓ عاـ غزة عمىاإلسرائيمي العدكاف  أثناءشبكات التكاصؿ االجتماعي 

المسػػػػػتكل الدراسػػػػػي(، فػػػػػي حػػػػػيف كانػػػػػت هنػػػػػاؾ فػػػػػركؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية تعػػػػػزل الجامعػػػػػة، ك 
 لمت ير المحافظة كالتخصص الدراسي(.

 
 :رابلالفرض ال: رابعاً 

"تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة احصػػػائية فػػػي معػػػدؿ اعتمػػػاد طمبػػػة الجامعػػػات الفمسػػػطينية عمػػػى  
 ـ"ٕٗٔٓعمى غزة عاـ شبكات التكاصؿ االجتماعي في األكقات العادية كفي أثناء العدكاف 

 نتيجة اختبار الفرض:
لعينتػػػػيف  اختبػػػػار  ت(صػػػػحة الفػػػػرض، كتػػػػـ التحقػػػػؽ مػػػػف صػػػػحة الفػػػػرض باسػػػػتخداـ ثبػػػػت 
 كما نبلحظ في الجدكؿ اوتي:، paired sample  t-testمرتبطيف  

يوضح الفروق بين معدل اعتماد طمبة الجامعات الفمسطينية عمى شبكات التواصل االجتماعي  (41)جدول 
 م6114في األوقات العادية وفي أثناء العدوان عمى غزة 

معدؿ اعتماد صائية بيف حتشير نتائج تطبيؽ اختبار إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إ 
كقات العادية كفي أثناء طمبة الجامعات الفمسطينية عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي في األ

المتوسط  العدد مصدر التباين
 لحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
مستوى  tقيمة  الحرية

 الداللة
 ٓٓٗ ٕٗ.ٖ ٓٓٗ كقات العاديةاأل

ٓ.ٖٜٜ -ٚ.ٕٓٔ ٓ.ٓٓٓ 
 ٓٓٗ ٙٙ.ٖ ٓٓٗ في العدكاف
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 عند مستكل داللة(، ٕٔٓ.ٚ-ـ، حيث تبيف أف قيمة "ت" بم ت  ٕٗٔٓعمى غزة  العدكاف
الة دكهي قيمة  ، (α  7ٓٓ٘ٓ عند مستكل داللة  (α  7ٓٓ٘ٓ  كهي أقؿ مف (ٓٓٓ.ٓ 

معدؿ اعتماد طمبة الجامعات الفمسطينية عمى شبكات كجكد فركؽ بيف إحصائيان، كتعني 
لصالق االعتماد ، ـٕٗٔٓعمى غزة  في أثناء العدكافكقات العادية ك التكاصؿ االجتماعي في األ

 كأثناء العدكاف.
يعني أف طمبة الجامعات الفمسطينية يزيد اعتمادهـ عمى شبكات التكاصؿ كهذا  

االجتماعي أثناء العدكاف اإلسرائيمي أكثر مف األكقات العادية، كهك ما تؤكدع فرضية مهمة مف 
  حيث تؤثر درجة استقرار المجتمغ عمى درجة اإلعبلـفرضيات نظرية االعتماد عمى كسائؿ 

اعتماد الجمهكر عمى كسائؿ اإلعبلـ لمحصكؿ عمى معمكمات في المجاالت المختمفة  حيث 
كمما زادت درجة عدـ استقرار المجتمغ كمما زاد اعتماد الجمهكر عمى كسائؿ اإلعبلـ لعدـ كجكد 

 .(ٔ قنكات بديمة لمحصكؿ عمى المعمكمات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

                                                           

 ٔٚ٘ص ،مرجل سابق ،نهى العبد(ٔ 
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 الثالثالمبحث 
 وتوصياتيا خالصة نتائج الدراسة

تستعرض الباحثة خبلصة ألهـ النتائج التي خمصت إليها الدراسة الميدانية، كمف أهـ تمؾ 
 النتائج:

 النتائج العامة لمدراسة:أواًل: 
الهكاتػػػػػؼ الذكيػػػػػة بنسػػػػػبة  المبحكثػػػػػكف لمػػػػػدخكؿ إلػػػػػى شػػػػػبكات التكاصػػػػػؿ االجتمػػػػػاعي يسػػػػػتخدـ -ٔ

%، ثػـ جػاء ٖٛ تبلع الدخكؿ عف طريؽ الكمبيكتر المحمكؿ في المرتبة الثانية بنسػبة %، 7ٛٚٙ
%، كأخيػران كفػي المرتبػة 7ٛٚ( في المرتبة الثالثة بنسػبة pcالدخكؿ عف طريؽ الكمبيكتر المكتبي 
%.7ٕ٘الرابعة جاءت األجهزة المكحية بنسبة 

يهػػا المبحػػكثيف فػػي متابعػػة تصػػدرت شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي المصػػادر التػػي يعتمػػد عم -ٕ
%، كبفػارؽ بسػيط اإلذاعػات فػي 7ٛٚ٘ـ بنسػبة ٕٗٔٓأحداث العدكاف اإلسرائيمي عمى غػزة عػاـ 

%، يميها فػي 7ٕٜ٘ٗ%، كفي المرتبة الثالثة القنكات الفضائية بنسبة 7ٖٚ٘المرتبة الثانية بنسبة 
امسػػػة األصػػػدقاء كاألسػػػرة %، كفػػػي المرتبػػػة الخ7ٜٕٚ٘المرتبػػػة الرابعػػػة المكاقػػػغ اإلخباريػػػة بنسػػػبة 

%.7ٖٖ%، كأخيران كفي المرتبة السادسة الصحؼ كالمجبلت بنسبة 7٘ٛٔكاألقارب بنسبة 

 عػاـ أهـ المصادر التي يفضمها المبحكثيف في ت طية أحداث العدكاف اإلسرائيمي عمى غػزة  -ٖ
شػبكات %، تبلهػا فػي الترتيػب الثػاني 7٘ٚٚالذاعات في الترتيب األكؿ بنسبة اـ  جاءت ٕٗٔٓ

%، 7ٖٛٔ%، كجػاء فػي الترتيػب الثالػث القنػكات الفضػائية بنسػبة ٛٗالتكاصؿ االجتماعي بنسبة 
، كلـ يتـ اختيار الصحؼ كالمجػبلت %7ٛٔٔكفي الترتيب الرابغ جاءت المكاقغ اإلخبارية بنسبة 

 مف قبؿ المبحكثيف. 
ى المعمكمػػات أهػػـ شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي التػػي اعتمػػد عميهػػا المبحػػكثيف لمحصػػكؿ عمػػ -ٗ

حيػػػث أف ال البيػػػة العظمػػػى مػػػف المبحػػػكثيف   ـ ٕٗٔٓ أثنػػػاء العػػػدكاف اإلسػػػرائيمي عمػػػى غػػػزة عػػػاـ
 % كمصػػدر لمحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات أثنػػاء العػػدكاف7ٖٛٚ يعتمػػدكف عمػػى  الفػػيس بػػكؾ( بنسػػبة

%، ثػػػـ 7ٖٕٔ ـ، ثػػػـ جػػػاء فػػػي المرتبػػػة الثانيػػػة  تػػػكيتر( بنسػػػبة ٕٗٔٓعمػػػى غػػػزة عػػػاـ  اإلسػػػرائيمي
 %.7ٜ٘ بمس( في المرتبة الثالثة بنسبة  جكجؿ

يثؽ المبحكثيف بالمعمكمات التي تـ الحصكؿ عميها مف خػبلؿ شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي  -٘
%، بينمػا كانػت نسػبة ٔٗـ بدرجة متكسطة بنسبة ٕٗٔٓأثناء العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 
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%، كنسػبة 7ٕٚٓجػدان % ، كنسػبة مػف يثقػكف بدرجػة منخفضػة 7ٕٖ٘مف يثقكف بدرجة منخفضػة 
 %.7ٕٛ%، كمف يثقكف بدرجة عالية جدان ٖمف يثقكف بدرجة عالية 

أهػػػـ أسػػػباب ثقػػػة المبحػػػكثيف فػػػي المعمكمػػػات التػػػي تػػػـ الحصػػػكؿ عميهػػػا مػػػف خػػػبلؿ شػػػبكات  -ٙ
ـ، ترجػػػغ إلػػػى أنهػػػا تػػػربط ٕٗٔٓعمػػػى غػػػزة عػػػاـ  ياإلسػػػرائيمالتكاصػػػؿ االجتمػػػاعي أثنػػػاء العػػػدكاف 

%، ثػػػـ جػػػاء فػػػي المرتبػػػة الثانيػػػة 7ٛٚ٘األحػػػداث بالصػػػكت كالصػػػكرة فػػػي المرتبػػػة األكلػػػى بنسػػػبة 
%، ثػػـ جػػاءت صػػدؽ معمكماتهػػا فػػي المرتبػػة الثالثػػة بنسػػبة 7ٛٚٗالسػػرعة فػػي نقػػؿ األخبػػار بنسػػبة 

%، كفػي 7ٜ٘ٔمػف مكقعهػا بنسػبة %، كفي المرتبة الرابعة ألنها تقدـ ت طية حيػة لؤلحػداث7ٜٖٛ
تشػبغ فضػكلي %، كفي المرتبػة السادسػة ألنهػا 7ٛٔٔالمرتبة الخامسة ألنها تعبر عف رأم بنسبة 

تنفػرد فػي عػرض األخبػار  كأخيػران ألنهػا %،7ٖٙالمعرفي حكؿ تداعيات العػدكاف عمػى غػزة بنسػبة 
 %.7٘ٗبنسبة  غير المكجكدة في الكسائؿ األخرل

منشكرات شبكات التكاصؿ االجتمػاعي أثنػاء العػدكاف اإلسػرائيمي عمػى  تفاعؿ المبحكثيف مغي -ٚ
 بالمنشػػػػكرات عمػػػػى شػػػػبكات التكاصػػػػؿ االجتمػػػػاعي بنسػػػػبة   بإبػػػػداء اإلعجػػػػابـٕٗٔٓغػػػػزة عػػػػاـ 

خػػػارج نطػػػاؽ اإلنترنػػػت  معػػػارفهـ كاخبػػػار%، 7ٛٚٗ %، كالتعميػػػؽ عمػػػى المنشػػػكرات بنسػػػبة7ٖٙٙ
رسػػػػائؿ المحادثػػػػة  شػػػػات(  اسػػػػتخداـ%، ك 7٘ٚٔ مػػػػغ اوخػػػػريف بنسػػػبة%، كمشػػػػاركتها  ٕٚبنسػػػبة 
اسػتخداـ المحادثػات الصػػكتية  كأخيػػران %، 7ٚ٘ٗ الرسػػائؿ البريديػة بنسػبة كاسػتخداـ%، 7ٜ٘بنسػبة 
 %.ٖبنسبة 

اإلسػػرائيمي عمػػى شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي أثنػػاء العػػدكاف المبحػػكثيف تمػػاد أهػػـ أسػػباب اع -ٛ
%، 7ٖٜ٘ فػي المرتبػة األكلػى بنسػبةالسػرعة فػي نقػؿ الحػدث  ترجػغ إلػى، ـٕٗٔٓعمى غزة عػاـ 

 جاء في المرتبة الثانية المتابعة المستمرة لمحدثثـ كهذا يكضق أهمية السرعة في نقؿ األحداث، 
%، ثػـ ألنهػا تعػرض كجهػات ٙٔ، كفي المرتبة الثالثػة ألنهػا كسػيمة أثػؽ فيهػا بنسػبة %ٙ٘ بنسبة

تتػػيق التعػػرؼ ألنهػػا فػػي المرتبػػة الخامسػػة ك  %، 7ٖ٘ٔة بنسػػبةالنظػػر المختمفػػة فػػي المرتبػػة الرابعػػ
%، ٛا تشبغ فضكلي المعرفي بنسػبة ألنه كفي المرتبة السادسة%، ٖٔ بنسبة عمى آراء اوخريف

 %.٘.ٙبنسبة تتيق فرصة النقاش مغ األصدقاء ألنها كفي المرتبة السابعة 
عي أثنػاء العػدكاف اإلسػرائيمي أهداؼ المبحكثيف مف االعتماد عمػى شػبكات التكاصػؿ االجتمػا -ٜ

،  %7ٕٜٛ ـ، جاء في المرتبة األكلى فهـ ما يدكر حكلي مف أحداث بنسػبةٕٗٔٓعمى غزة عاـ 
%، كفػي المرتبػة  ٜٗثـ جاء في المرتبة الثانية فهـ النتائج المترتبة مف العدكاف عمى غزة  بنسبة

المرتبػػة الرابعػػة الحصػػكؿ %، كفػػي 7٘ٗٔاشػػباع فضػػكلي المعرفػػي حػػكؿ تػػداعيات العػػدكاف بنسػػبة 
%، كفي المرتبة الخامسة النقاش مػغ ٖٔ عمى معمكمات كافية عف األزمة تفيدني شخصيان بنسبة
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% جػاء كػبلن مػف ٕٔ%، كفي المرتبة السادسة، كبنسبة متسػاكية 7ٕٛٔ الزمبلء كاألصدقاء بنسبة
 .الممؿ كتمضية الكقتالتخمص مف ، ك مةز نماط السمككية المناسبة لمتعامؿ مغ األاأل ىلإتكجهني 

أهػػـ التػػأثيرات المعرفيػػة الناتجػػة عػػف االعتمػػاد عمػػى شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي أثنػػاء  -ٓٔ
 ازدادت معرفتػػي بحقيقػػة العػػدكاف  ـ، جػػاء فػػي المقدمػػةٕٗٔٓالعػػدكاف اإلسػػرائيمي عمػػى غػػزة عػػاـ 

( فػػي المرتبػػة تفسػػير أسػػباب حػػدكث العػػدكاف عمػػى غػػزة%، ثػػـ جػػاءت  7ٜٛٙعمػػى غػػزة( بنسػػبة 
( فػػي المرتبػػة فعػػاؿ كالمكاقػػؼ المختمفػػةتعرفػػت عمػػى ردكد األ%، ثػػـ جػػاءت  7ٖٖ٘الثانيػػة بنسػػبة 
( في المرتبػة الرابعػة بنسػبة زمةازالت ال مكض عف جكانب األ%، ثـ جاءت  7ٛٔٗالثالثة بنسبة 

غػراض ساهمت في است بلؿ المعمكمات المنشكرة في األ%، كفي المرتبة الخامسة جاءت  7ٕ٘ٛ
فػػػي  نشػػػرت معمكمػػػات غيػػػر مؤكػػػدة شػػػائعات(%، كجػػػاءت  ٚ( بنسػػػبة سػػػرائيميةاإل ةراتياالسػػػتخبا

سػػػػػاهمت فػػػػػي نشػػػػػر الصػػػػػكر %، كفػػػػػي المرتبػػػػػة السػػػػػابعة جػػػػػاءت  7ٛٙالمرتبػػػػػة السادسػػػػػة بنسػػػػػبة 
%.7ٛ٘( بنسبة ى الرأم العاـمع ان كالفيديكهات المؤلمة التي تؤثر سمب

االعتمػاد عمػى شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي أثنػاء  الناتجة عػفالتأثيرات الكجدانية أهـ  أما -11
زادت تأييػػػدم لممقاكمػػػة ـ، حيػػػث جػػػاء فػػػي المقدمػػػة  ٕٗٔٓ عػػػاـ عمػػػى غػػػزةاإلسػػػرائيمي العػػػدكاف 

( فػػي سػػرائيمياإل حػػتبلؿلبلزاد شػػعكرم بالكراهيػػة %، ثػػـ جػػاءت  ٔٛ( بنسػػبة كالعمميػػات العسػػكرية
( في المرتبة الثالثة لقمؽ كالخكؼ كالتكترقؿ شعكرم با%، ثـ جاءت  7ٖ٘ٙ المرتبة الثانية بنسبة

 ( فػػػػػي المرتبػػػػة الرابعػػػػػة بنسػػػػػبةزاد شػػػػػعكرم بػػػػػالقمؽ كالخػػػػكؼ كالتػػػػػكتر%، ثػػػػػـ جػػػػاءت  ٕٗبنسػػػػبة 
( بنسػػػػػبة زادت تعػػػػاطفي مػػػػػغ نظػػػػاـ الحكػػػػػـ فػػػػي غػػػػػزة%، كفػػػػي المرتبػػػػػة الخامسػػػػة جػػػػػاءت  7ٕٛٓ
فػػي اتخػػاذ االجػػراءات كػػؿ الجهػػكد العربيػػة كالدكليػػة  %، كجػػاء فػػي المرتبػػة السادسػػة  تأييػػد7ٛٙٔ

سػػاهمت فػػي التحػػريض عمػػى %، كفػػي المرتبػػة السػػابعة جػػاء  ٕٔ( بنسػػبة المناسػػبة لحػػؿ االزمػػة 
زادت التعصػػب الحزبػػي مػػف خػػبلؿ %، كفػػي المرتبػػة الثامنػة جػػاءت  ٓٔ بنسػػبة العنػؼ كالكراهيػػة(

الة نتيجػة زاد شػعكرم بالبلمبػا%، كفي المرتبة التاسػعة جػاءت  ٘.ٙ( بنسبة النقاشات كالمناكفات
%، كفػػػي المرتبػػة العاشػػػرة ٛ.ٔ( بنسػػبة ـٕٗٔٓنشػػر صػػكر كفيػػػديكهات العػػدكاف عمػػى غػػػزة عػػاـ 

 %.٘.ٔ( بنسبة قؿ تعاطفي مغ نظاـ الحكـ في غزةجاءت  

أهػػـ التػػأثيرات السػػمككية الناتجػػة عػػف االعتمػػاد عمػػى شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي أثنػػاء  -ٕٔ
المشػػاركة فػػي الػػرأم كالنقػػاش مػػغ فػػي المقدمػػة  ـ، جػػاء ٕٗٔٓالعػػدكاف اإلسػػرائيمي عمػػى غػػزة عػػاـ 

كالمسػػػاعدة كايػػػكاء  لئلنقػػػاذالمشػػػاركة فػػػي أنشػػػطة تطكعيػػػة %، ثػػػـ جػػػاءت  ٔٗ( بنسػػػبة خػػػريفاو
خبػار كالصػكر كمشػاركتها إعادة نشر األ%، ثـ جاءت  7ٖ٘ٙ ( في المرتبة الثانية بنسبةخريفاو
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حضػػػكر النػػػدكات ككرش العمػػػؿ جػػػاءت  %، ثػػػـ 7ٖٛٔ ( فػػػي المرتبػػػة الثالثػػػة بنسػػػبة خػػػريفمػػػغ او
%، كفػػػي المرتبػػػة 7ٖٛٔ ( فػػػي المرتبػػػة الرابعػػػة بنسػػػبةـٕٗٔٓالمتعمقػػػة بالعػػػدكاف عمػػػى غػػػزة عػػػاـ 

( ـٕٗٔٓالمشػاركة فػي المظػاهرات كاالحتجاجػات ضػد العػدكاف عمػى غػزة عػػاـ الخامسػة جػاءت  
 %.ٖٔبنسبة 
شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي أهـ العقبات كالمشاكؿ التػي كاجههػا المبحكثػكف فػي اسػتخداـ  -ٖٔ

جاء في المقدمة  انقطػاع اإلنترنػت كعػدـ تػكافر   ـٕٗٔٓأثناء العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 
%، ثػػـ جػػاءت  ضػػعؼ ثقػػة الجمهػػكر بالمعمكمػػات المنشػػكرة فػػي 7ٜٛٔالتيػػار الكهربػػائي( بنسػػبة 

لتحيػػز فػػي ت طيػػة %، ثػػـ جػػاءت  ا7ٖٙٔشػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي( فػػي المرتبػػة الثانيػػة بنسػػبة
%، ثػػـ جػػاءت  ضػػعؼ التنظػػيـ كعػػدـ تكحيػػد 7ٖٛٔالعػػدكاف عمػػى غػػزة( فػػي المرتبػػة الثالثػػة بنسػػبة 

%، كفػػي المرتبػػة الخامسػػة جػػاءت  عػػدـ الدقػػة فػػي ٓٔالجهػػد الفػػردم( فػػي المرتبػػة الرابعػػة بنسػػبة
فػي %، كجػاءت  التكسػغ 7ٛٗـ( بنسػبة ٕٗٔٓمعالجة األحداث المتعمقة بالعدكاف عمى غزة عػاـ 

 %.7ٖ٘ في المرتبة السادسة بنسبة (نشر المعمكمات دكف التيقف منها
أهػـ مقترحػات المبحػكثيف لتطػكير أداء شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي لبلسػتفادة منهػا خػػبلؿ  -ٗٔ

النشػر كتػكخي الدقػة عنػد نشػر  بأخبلقيػاتااللتػزاـ األزمات في فمسطيف  حيث جػاء فػي المقدمػة  
االبتعػاد عػف المناكفػات الحزبيػة مػف %، ثػـ جػاءت  7ٜ٘ٛ( بنسػبة أم معمكمات خاصة االزمػات

( فػي المرتبػة الثانيػة زمػةمػر الػذم يفػاقـ األخبلؿ مناقشتهـ عبر شبكات التكاصؿ االجتمػاعي، األ
التكاصػؿ  شػبكاتزيادة المحتكل المكجػه بالم ػة االنجميزيػة عبػر %، في حيف جاءت 7ٖٖٙبنسبة 

مػػنق النشػػطاء فػي شػػبكات التكاصػػؿ %، ثػػـ جػاءت  7ٖٕٔبنسػػبة ( فػػي المرتبػػة الثالثػة االجتمػاعي
( فػػػي زمػػػاتيجػػػاد حمػػػكؿ عمميػػػة لؤلإاالجتمػػػاعي المزيػػػد مػػػف الحريػػػة، كاالسػػػتفادة مػػػف أراءهػػػـ فػػػي 

ضػػاقة مسػػاؽ دراسػػي فػػي الجامعػػات حػػكؿ شػػبكات %، كأخيػػران جاءت إٕٔالمرتبػػة الرابعػػة بنسػػبة 
% .7ٖٖٔ( بنسبة زماتهاأجتمغ كحؿ في مناقشة  قضايا الم التكاصؿ االجتماعي كدكرها

 :نتائج اختبار فروض الدراسة الميدانيةثانيًا: 
ثبت عػدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف درجػة اعتمػاد طمبػة الجامعػات الفمسػطينية   -ٔ

ـ تعػػػػزل ٕٗٔٓعمػػػػى شػػػػبكات التكاصػػػػؿ االجتمػػػػاعي أثنػػػػاء العػػػػدكاف اإلسػػػػرائيمي عمػػػػى غػػػػزة عػػػػاـ 
كالمسػػتكل الدراسػػي(، فػػي حػػيف كانػػت هنػػاؾ فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية لمت ير النػػكع، الجامعػػة، 

 تعزل لمت ير المحافظة كالتخصص الدراسي(.
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ثبت صحة الفرض  بكجكد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف اعتماد طمبة الجامعات  -ٕ
الفمسطينية عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي كدرجة ثقتهـ في هذع الشبكات كمصدر لمحصكؿ 

 .ـٕٗٔٓاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ عمى المعمكمات حكؿ العدك 
ثبػػػت  صػػػحة  بكجػػػكد عبلقػػػة ارتباطيػػػه ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف اعتمػػػاد طمبػػػة الجامعػػػات  -ٖ

ـ، كالتػأثيرات ٕٗٔٓ عػاـ الفمسطينية عمى شبكات التكاصػؿ االجتمػاعي خػبلؿ العػدكاف عمػى غػزة
 ."المعرفية كالكجدانية كالسمككية المتحققة لديهـ

ثبت صحة بكجكد فركؽ ذات داللة احصائية في معػدؿ اعتمػاد طمبػة الجامعػات الفمسػطينية  -ٗ
عمػػى غػػزة اإلسػػرائيمي عمػى شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي فػػي األكقػػات العاديػة كفػػي أثنػػاء العػػدكاف 

 .ـ"ٕٗٔٓعاـ 
 

 :توصيات الدراسةثالثًا: 
 توصيات الدراسة: 

بنػػػػاءن عمػػػػى النتػػػػائج التػػػػي تكصػػػػمت إليهػػػػا الدراسػػػػة الميدانيػػػػة  تػػػػـ الكصػػػػكؿ إلػػػػى عػػػػدد مػػػػف  
التكصيات التي مف شأنها أف تسهـ في زيادة فاعمية كأهمية الدكر الذم تقكـ به شبكات التكاصؿ 

 االجتماعي خبلؿ األزمات، كذلؾ عمى النحك التالي:
فػػي أكقػػات نشػػر أم معمكمػػات خاصػػة النشػػر كتػػكخي الدقػػة عنػػد  بأخبلقيػػاتااللتػػزاـ ضػػركرة  -ٔ

 .االزمات
شبكات التكاصؿ االجتماعي إلجادة التعامؿ معها حتى يتـ االستفادة منهػا  يمستخدمتأهيؿ  -ٕ

 بشكؿ أكبر.
منق النشطاء في شبكات التكاصؿ االجتماعي المزيد مف الحرية، كاالستفادة مػف أراءهػـ فػي  -ٖ
 .زماتيجاد حمكؿ عممية لؤلإ
 تكامؿ األدكار بيف اإلعبلـ التقميدم كاإلعبلـ الجديد. ضركرة -ٗ
فػي مناقشػػة   ضػاقة مسػاؽ دراسػي فػي الجامعػات حػكؿ شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي كدكرهػاإ -٘

 ، كتكعية الطبلب بسمبيات شبكات التكاصؿ االجتماعي.زماتهاأقضايا المجتمغ كحؿ 
 صؿ االجتماعيالتكا شبكاتزيادة المحتكل المكجه بالم ة االنجميزية عبر  -ٙ
ضػػػػػركرة االسػػػػػتفادة مػػػػػف جميػػػػػغ شػػػػػبكات التكاصػػػػػؿ االجتمػػػػػاعي كتكظيفهػػػػػا لخدمػػػػػة القضػػػػػية  -ٚ

 الفمسطينية، كعدـ االقتصار عمى الفيس بكؾ.
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 :لمصادر والمراجلا
 القر ن الكريم أواًل:

 ثانيًا: المراجل العربية:
 منشورة: رسائل وأبحاث عممية غير - أ
 إسػػماعيؿ برغػػكت، "اعتمػػاد الشػػباب الفمسػػطيني عمػػى الشػػبكات االجتماعيػػة كقػػت األزمػػات"، -1

 ـ(ٕٗٔٓ، غير منشكرة  القاهرة: معهد البحكث كالدراسات العربية،رسالة ماجستير
أحمد حمكدة، "دكر شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي فػي تنميػة مشػاركة الشػباب الفمسػطيني فػي  -6

، غيػر منشػكرة  القػاهرة: معهػد البحػكث كالدراسػات العربيػة، رسالة ماجسـتيرالقضايا المجتمعية"، 
 ـ(ٖٕٔٓ

أحمد رفاعي، "العبلقة بيف استخداـ الشباب المصرم لمكاقغ التكاصؿ االجتماعي كاكتسابهـ  -4
 ـ(ٕٗٔٓ، غير منشكرة  القاهرة: جامعة عيف شمس، دكتوراهرسالة بعض القيـ السياسية"، 

رســـالة  ـ"،ٜٕٓٓ-ٕٛٓٓالصػػػحافة االسػػػرائيمية لمحػػػرب عمػػػى غػػػزة ت طيػػػة " أحمػػػد عػػػدكاف، -4
  ـ(ٕٕٔٓغير منشكرة،  غزة: جامعة األزهر، ماجستير، 

ـ فػػي مكاقػػغ الفضػػائيات ٕٕٔٓأحمػػد عػػكض اهلل، "األطػػر الخبريػػة لمعػػدكاف عمػػى غػػزة عػػاـ  -4
منشػكرة  غػزة: ، غيػر رسالة ماجستير األجنبية اإللكتركنية بالم ة العربية: دراسة تحميمية مقارنة"،

 ـ(ٕٗٔٓالجامعة اإلسبلمية، 
أمػػاني محمػػكد، " مػػدل اعتمػػاد الشػػباب المصػػرم عمػػى شػػبكة اإلنترنػػت فػػي متابعػػة القضػػايا  -2

غيػر منشػكرة،  القػاهرة: جامعػة رسـالة ماجسـتير،  العربية مغ التطبيؽ عمى القضية الفمسػطينية"،
 ـ(ٕٓٔٓالمنيا، 

 الشػػبكات االجتماعيػػة كاالعػػبلـ الجديػػد"،  ٓ.ٕإيمػػاف بخػػكش، حسػػاـ الػػديف مرزقػػي، " الكيػػب -4
 ـ(ٜٕٓٓ، غير منشكرة  الجزائر: جامعة باجي مختار، رسالة ماجستير

 رامي الشرافي، "دكر اإلعبلـ التفاعمي في تشكيؿ الثقافة السياسية لدل الشػباب الفمسػطيني"، -4
 ـ(ٕٕٔٓ، غير منشكرة  غزة: جامعة األزهر، رسالة ماجستير

 شػباعات"،جزائػر: دراسػة فػي االسػتخدامات كاإل"المدكنات اإللكتركنيػة فػي السهيمة بضياؼ،  -1
 ـ(ٜٕٓٓالجزائر، جامعة الحاج لخضر، ( ، غير منشكرةرسالة ماجستير

الفمسطينية لشبكات التكاصؿ كاإلشباعات  اتبك صبلح، "استخدامات طمبة الجامعصبلح أ  -11
 ـ(ٕٗٔٓمنشكرة  غزة: الجامعة اإلسبلمية، ، غير رسالة ماجستير المتحققة: دراسة ميدانية"،
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طػػػاهر أبػػػك زيػػػد، "دكر المكاقػػػغ االجتماعيػػػة التفاعميػػػة فػػػي تكجيػػػه الػػػرأم العػػػاـ الفمسػػػطيني   -11
 ـ(ٕٕٔٓ، غير منشكرة  غزة: جامعة األزهر، رسالة ماجستير كأثرها عمى المشاركة السياسية"،

يير السياسي في تكنس كمصر عبد اهلل الرعكد، "دكر شبكات التكاصؿ االجتماعي في الت  -16
، غيػػر منشػػكرة  عمػػاف: جامعػػة الشػػرؽ رســالة ماجســتير مػػف كجهػػة نظػػر الصػػحفييف األردنيػػيف"،

 ـ(ٕٕٔٓاألكسط، 
دكر مكاقػػػػغ التكاصػػػػؿ االجتمػػػػاعي فػػػػي دعػػػػـ المشػػػػاركة السياسػػػػية لمشػػػػباب " ،عػػػػبلء العقػػػػاد -14

 ـ(ٕٗٔٓكالدراسات العربية،، غير منشكرة  القاهرة: معهد البحكث رسالة ماجستير ،"الفمسطيني
فػػي الجامعػػات  Facebookعػػبلء الدحػػدكح، "تصػػكر مقتػػرح لتكظيػػؼ الشػػبكة االجتماعيػػة  -14

 ـ(ٕٕٔٓ غزة: الجامعة االسبلمية، ة ، غير منشكر رسالة ماجستيرالفمسطينية"، 
عمرك أسعد، "العبلقة بػيف اسػتخداـ الشػباب المصػرم لمكاقػغ الشػبكات االجتماعيػة كقػيمهـ  -14

، غيػػر منشػػكرة  القػػاهرة: دكتــوراهرســالة  : دراسػػة عمػػى مػػكقعي يكتيػػكب كفػػيس بػػكؾ"،المجتمعيػػة
 ـ(ٕٔٔٓجامعة القاهرة، 

"استخداـ طبلب الجامعة لمكاريكاتير عمػى مكقػغ الفػيس بػكؾ كعبلقتػه بػالكعي  غادة محمد،  -12
 ـ(ٖٕٔٓ، غير منشكرة  القاهرة: جامعة عيف شمس،رسالة ماجستير السياسي لديهـ"،

الزهػػراء عمػػارم، "اسػػتخداـ القنػػكات التمفزيكنيػػة اإلخباريػػة لتفاعميػػة  شػػبكات التكاصػػؿ فاطمػػة   -14
، غيػػػػػػػر منشػػػػػػػكرة  الجزائػػػػػػػر: جامعػػػػػػػة رســـــــالة ماجســـــــتير االجتمػػػػػػػاعي :حالػػػػػػػة الفػػػػػػػيس بػػػػػػػكؾ"،

 ـ(ٕٕٔٓالجزائر،
محمػػػد المنصػػػكر، "تػػػأثير شػػػبكات التكاصػػػؿ عمػػػى جمهػػػكر المتمقػػػيف: دراسػػػة مقارنػػػة لممكاقػػػغ   -14

 الػػػػػدانمارؾ: األكاديميػػػػػة  ، غيػػػػػر منشػػػػكرةرســـــالة ماجســـــتير اقػػػػػغ االلكتركنيػػػػة"،االجتماعيػػػػة كالمك 
  ـ(ٕٕٔٓ،العربية
 مػػريـ نكمػػار، "اسػػتخدامات مكاقػػغ الشػػبكات االجتماعيػػة كتػػأثيرع فػػي العبلقػػات االجتماعيػػة:  -11

، غيػػػر منشػػػكرة رســـالة ماجســـتير دراسػػػة عينػػػة مػػػف مسػػػتخدمي مكقػػػغ الفػػػيس بػػػكؾ فػػػي الجزائػػػر"،
  ـ(ٕٕٔٓالحاج لخضر، الجزائر: جامعة 

استخداـ الجمهكر الفمسػطيني لكسػائؿ اإلعػبلـ اإلسػرائيمية كاإلشػباعات " ،نسمة الشيي عمي -61
، غيػر منشػكرة رسـالة ماجسـتير "،ـٕٕٔٓ – ٕٛٓٓالمتحققة منهػا: دراسػة تطبيقيػة عمػى حربػي 

 ـ(ٕ٘ٔٓ، زهر غزة: جامعة األ
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الشػػػباب الفمسػػػطيني بالقضػػػايا هشػػاـ سػػػكيؾ، "دكر شػػػبكات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي فػػي تكعيػػػة  -61
، غيػػر منشػػكرة  غػػزة: الجامعػػة اإلسػػبلمية، رســالة ماجســتير الكطنيػػة: دراسػػة تحميميػػة كميدانيػػة"،

 ـ(ٕٗٔٓ
 
 الدوريات واألبحاث العممية المنشورة: - ب
أحمد رضكاف، "اعتماد الجمهكر المصرم عمى كسائؿ اإلعبلـ التقميديػة كالحديثػة كمصػدر  -66

، العػػػدد التاسػػػغ المجمـــة المصـــرية لبحـــوث اإلعـــالمـ"، ٕٔٔٓينػػػاير ٕ٘لممعمكمػػػات أثنػػػاء ثػػػكرة 
 ـٕٕٔٓكالثبلثكف، القاهرة: كمية اإلعبلـ بجامعة القاهرة، 

" اسػػػتخدامات الشػػباب السػػػعكدم الجػػامعي لممضػػػمكف السياسػػي لممػػػدكنات  أسػػامة المػػدني، -64
ـــة اآلداباإللكتركنيػػػة كاإلشػػػباعات المتحققػػػة منهػػػا"،  ـــة كمي العػػػدد السػػػادس ، جامعػػػة حمػػػكاف، مجم

 ـ ٜٕٓٓكالعشركف، يكليك 
مركز الدراسات المعرفة كشبكات التكاصؿ االجتماعي اإللكتركني نحك مجتمعات المعرفة،  -64

 ـٕٕٔٓ، جامعة الممؾ عبد العزيز، االصدار التاسغ كالثبلثكف، االستراتيجية
اعتمػػػػاد الشػػػػباب الفمسػػػػطيني عمػػػػى الفضػػػػائيات العربيػػػػة فػػػػي تمبيػػػػة احتياجػػػػاتهـ داكد داكد، " -64

، معهػد البحػكث كالدراسػات العربيػة، العػدد السػادس مجمة البحوث والدراسات العربيـة االتصالية"،
 ـٕٕٔٓكالخمسكف، يكنيك

الضبغ، "اعتمػاد الجمهػكر المصػرم عمػى كسػائؿ اإلعػبلـ الكتسػاب المعمكمػات عػف  رفعت -62
، العػدد الثػامف كالعشػركف، القػاهرة: كميػة المجمة المصـرية لبحـوث اإلعـالم أزمة أنفمكنزا الطيػكر"،

 ـٕٚٓٓاإلعبلـ بجامعة القاهرة،  
، العػدد مجمـة التربيـةزاهر راضي،" استخداـ مكاقغ التكاصؿ االجتماعي في العالـ العربػي"،  -64

 ـٖٕٓٓالخامس عشر، جامعة عماف األهمية، 
" دكر شػػػبكات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي فػػي تعبئػػػة الػػػرأم العػػػاـ الفمسػػػطيني نحػػػك  زهيػػر عابػػػد، -64

، جامعػة النجػاح، مجمة جامعة النجاح ألبحـاث العمـوم اإلنسـانيةالت يير االجتماعي كالسياسي"، 
 ـٕٕٔٓالسادس، المجمد السادس كالعشركف، العدد 

سػػػػماح محمػػػػد محمػػػػدم، " اعتمػػػػاد الشػػػػباب الجػػػػامعي عمػػػػى مكقػػػػغ التكاصػػػػؿ االجتمػػػػاعي  -61
"فيسػػبكؾ " أثنػػاء انتخابػػات الرئاسػػة المصػػرية : دراسػػة ميدانيػػة بػػالتطبيؽ عمػػى الجكلػػة األكلػػى مػػف 

ه جامعػة القػاهرة ، العػدد األربعػكف ، ينػاير / يكنيػ المجمة المصرية لبحـوث اإلعـالم،االنتخابات، 
 ـٕٕٔٓ
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المجمــة سػػكزاف القميني،"مػػدل اعتمػػاد الصػػفكة المصػػرية عمػػى التمفزيػػكف فػػي كقػػت األزمػػات"،  -41
 ٜٜٛٔديسمبر،  ،جامعة القاهرة ، العدد الرابغ،المصرية لبحوث اإلعالم

أثر شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي اإللكتركنيػة عػف ضيؼ اهلل أبك صعيميؾ، محمد الزيكف، "  -41
، سمسػمة العمػـك االنسػانية مؤتـة لمبحـوث والدراسـات مجمـةاتجاهات طمبة الجامعات في األردف"، 
 ـٖٕٔٓكالعشركف، العدد السابغ، كاالجتماعية، األردف، المجمد الثامف 

تعرض الشباب الجامعي لمكاقػغ التكاصػؿ االجتمػاعي عبػر اإلنترنػت عبد الصادؽ حسف، " -46
،  الريػػاض: مجمػػس التعػػاكف لػػدكؿ الخمػػيج مجمــة التعــاون كعبلقتػػه بكسػػائؿ االتصػػاؿ التقميديػػة"،

 ـٖٕٔٓالعربية، قطاع الشئكف الثقافية كاإلعبلمية(، 
 المجمـة المصـرية لبحـوث اإلعـالم،اإلعػبلـ فػي عصػر العكلمػة"،  عدلي رضػا، "أخبلقيػات -44

 ـٜٕٓٓجامعة القاهرة، المجمد التاسغ، العدد الرابغ، يكليه / ديسمبر 
مجمــة عػػزاـ شػػعت، "العػػدكاف الحربػػي اإلسػػرائيمي عمػػى قطػػاع غػػزة: األسػػباب كالتػػداعيات"،  -44

 ـٕٗٔٓ، صيؼ/ٕٚ٘العدد فمسطينية، ، مركز األبحاث في منظمة التحرير الشؤون فمسطينية
"اعتماد طبلب الجامعات عمى الصحافة في معرفة أزمة إقميـ دارفػكر"،  عماد الديف جابر، -44

 ـٜٕٓٓ، جامعة األزهر، العدد الثاني كالثبلثكف، أكتكبر مجمة البحوث اإلعالمية
ماهينػػػػاز محسػػػػف، "عبلقػػػػة أسػػػػاليب تكظيػػػػؼ الم ػػػػة بػػػػأطر تقػػػػديـ األحػػػػداث داخػػػػؿ التقػػػػارير  -42

ــة المصــرية لبحــوث اإلعــالم ة: دراسػػة تطبيقيػػة عمػػى الحػػرب اإلسػػرائيمية"،اإلخباريػػ ، العػػدد المجم
 ـٜٕٓٓالثالث كالثبلثكف، القاهرة: كمية اإلعبلـ بجامعة القاهرة، 

شػػػػػباعات يف لشػػػػػبكات التكاصػػػػػؿ االجتمػػػػػاعي كاإلمجػػػػػدم الػػػػػداغر، "اسػػػػػتخدامات اإلعبلميػػػػػ -44
ــة كميــة  لمؤسسػػات اإلعبلميػػة السػػعكدية"،المتحققػػة: دراسػػة تطبيقيػػة عمػػى القػػائـ باالتصػػاؿ با مجم

 ـٕٕٔٓ، يناير ٔٙ، العدد ٕ٘، جامعة الزقازيؽ، المجمد اآلداب
محمػػػد كػػػافي، "مقػػػدار اعتمػػػاد الشػػػباب الجػػػامعي اليمنػػػي عمػػػى كسػػػائؿ االتصػػػاؿ كمصػػػدر  -44

، المجمة لممعمكمات حكؿ األزمات الدكلية الطارئة: دراسة مسحية في أزمة الرسـك المسيئة لمنبي"
، الجمعيػة السػعكدية لئلعػبلـ كاالتصػاؿ، المجمػد الثػاني، العػدد الثػاني، العربية ل عـالم واالتصـال

 ـٕٚٓٓمايك 
معيــد محمػػد مقػػداد، "المشػػهد العػػاـ لقطػػاع غػػزة بعػػد العػػدكاف االسػػرائيمي"، تقريػػر منشػػكر،  -41

 ـٕٗٔٓ، يكليك/أغسطسدراسات التنمية
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اعتمػػػػاد المػػػػراهقيف عمػػػػى التميفزيػػػػكف "، محمػػػػكد إسػػػػماعيؿ، نهػػػػى العبػػػػد، عبػػػػد اهلل عبػػػػد اهلل -41
ـــة ،"المصػػػرم فػػػي متابعػػػة الصػػػراع الفمسػػػطيني اإلسػػػرائيمي ، جامعػػػة عػػػيف مجمـــة دراســـات الطفول
 ـٕٓٔٓشمس، المجمد الثالث عشر، العدد الثامف كاألربعكف، 

مكسػػػى حمػػػس، ناصػػػر مهػػػدم، "دكر كسػػػائؿ االعػػػبلـ فػػػي تشػػػكيؿ الػػػكعي االجتمػػػاعي لػػػدل  -41
، جامعػػة األزهػػر، المجمػػد الثػػاني عشػػر، العػػدد الثػػاني، مجمــة جامعــة األزىــر الشػػباب الفمسػػطيني"،

 ـٕٓٔٓ
، " اعتمػػػاد الجمهػػػكر العربػػػي عمػػػى القنػػػكات الفضػػػائية األجنبيػػػة المكجهػػػة بالم ػػػة نهػػػى العبػػػد -46

المجمـة المصـرية أكقات األزمات بالتطبيؽ عمى أزمة العدكاف اإلسػرائيمي عمػى غػزة"،  العربية في
 ـٜٕٓٓ، جامعة القاهرة، العدد الثالث كالثبلثكف، يناير / يكنيه لبحوث اإلعالم

، " اعتمػػػػاد الجمهػػػػػكر المصػػػػرم عمػػػػى القنػػػػػكات الفضػػػػائية اإلعبلنيػػػػة كعبلقتػػػػػه نهػػػػى العبػػػػد -44
، جامعػة القػاهرة، العػدد الكاحػد كالثبلثػكف،  المصـرية لبحـوث اإلعـالمالمجمـة باتجاهاتػه الشػرائية"، 

 ـ ٕٛٓٓسبتمبر 
لػػػدل الشػػػباب  ة فػػػي تعزيػػػز المشػػػاركة السياسػػػيةاالجتماعيػػػ الشػػػبكات، "دكر عػػػيـ المصػػػرمن -44

عشػػر، العػػدد الثػػاني،  سػػادس، غػػزة: جامعػػة األزهػػر، المجمػػد المجمــة جامعــة األزىــر الفمسػػطيني"،
 ـٕٗٔٓ

سػػػتخداـ الشػػػباب الجػػػامعي لكسػػػائؿ اإلعػػػبلـ التقميديػػػة كالجديػػػدة: دراسػػػة ا، "نصػػير بػػػك عمػػػي -44
، مركػػػز اإلمػػػارات لمدراسػػػات كالبحػػػكث االسػػػتراتيجية: أبػػػك ظبػػػي، رؤى اســـتراتيجيةمجمـــة  "،حالػػػة

 ـٕٗٔٓيكليك ، العدد الثاني،ثانيالمجمد ال
، "دكر أسػػػػػاليب االتصػػػػػاؿ اإللكتركنػػػػػي عبػػػػػر اإلنترنػػػػػت فػػػػػي دعػػػػػـ األنشػػػػػطة كليػػػػػد فػػػػػتق اهلل -42

 المجمـة المصــرية لبحـوث اإلعــالم،األكاديميػة": دراسػة تطبيقيػة عمػػى عينػة مػف أسػاتذة الجامعػػة، 
 ـٕٛٓٓجامعة القاهرة، العدد الثاني كالثبلثكف، أكتكبر/ ديسمبر 

نػػػاء األزمػػػات بػػػالتطبيؽ عمػػػى كفػػػاء ثػػػركت، "اعتمػػػاد الجمهػػػكر عمػػػى التمفزيػػػكف المصػػػرم أث -44
، العػدد السػادس كالعشػركف، القػاهرة: كميػة المجمـة المصـرية لبحـوث اإلعـالم حادث شـر الشػيي"،

 ـ،ٕٙٓٓاإلعبلـ بجامعة القاهرة،  
 

 المؤتمرات: - ت
أشرؼ حسف، "دكر الشبكات االجتماعية في تكػكيف الػرأم العػاـ فػي المجتمػغ العربػي نحػك  -44

 -سػكريا -ليبيا -تكنس –الثكرات العربية: دراسة ميدانية مقارنة عمى الجمهكر العربي في مصر 

http://imam.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=94547
http://imam.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=94547
http://imam.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=94547


194 


"اإلعػػبلـ كبنػاء الدكلػػة الحديثػة"، كميػػة بحــث مقـدم فــي المــؤتمر الـدولي الثــامن عشـر،  الػيمف("، 
 ـٕٕٔٓيكليك ٕ-ٔ، القاهرة، جامعة القاهرة، اإلعبلـ
دكافػغ اسػتخداـ الشػباب الفمسػطيني لشػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي مػف كجهػة "أمجد جمعة،  -41

"الكاقػغ اومػاؿ"، غػزة، بحث مقـدم فـي مـؤتمر ، "نظر طمبة الجامعات الفمسطينية بمحافظات غػزة
 ـٖٕٔٓفبراير  ٖٔ – ٕٔالجامعة اإلسبلمية، عمادة شؤكف الطمبة، 

تحسػػػػػيف منصػػػػػكر، "دكر شػػػػػبكات التكاصػػػػػؿ االجتمػػػػػاعي فػػػػػي تحقيػػػػػؽ احتياجػػػػػات الشػػػػػباب  -41
ورقة مقدمـة لممنتـدى السـنوي السـادس لمجمعيـة األردني: دراسة مقارنة في النكع االجتماعي"، 

"اإلعػػػبلـ الجديػػػد.. التحػػػديات النظريػػػة كالتطبيقيػػػة" كميػػػة اإلعػػػبلـ،  الســـعودية ل عـــالم واالتصـــال
 ـٕٕٔٓالرياض، جامعة الممؾ سعكد، أبريؿ

شػنب، ماجػػد تربػاف، "اعتمػػاد طمبػة الجامعػػات الفمسػطينية عمػػى كسػائؿ االعػػبلـ  حسػيف أبػػك -41
 الجديػػػدة فػػػي الحصػػػكؿ عمػػػى المعمكمػػػات أثنػػػاء األزمػػػات: دراسػػػة تطبيقيػػػة عمػػػى األزمػػػة الداخميػػػة

ــوم االتصــالالفمسػػطينية"،  ــة لعم ــة الدولي ــل لاكاديمي ــدم لممــؤتمر الراب "كسػػائؿ االعػػبلـ  بحــث مق
 ـٕٛٓٓالجديدة كآفاؽ المستقبؿ" كمية اإلعبلـ، القاهرة، جامعة القاهرة، مايك

طمعػػت عيسػػى، "اسػػتخداـ طػػبلب الجامعػػات الفمسػػطينية لشػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي فػػي  -46
ورقـــة مقدمـــة فـــي المنتـــدى الســـادس لمجمعيـــة ة: دراسػػػة ميدانيػػػة"، التكعيػػػة بالقضػػػية الفمسػػػطيني

"اإلعػػبلـ الجديػػد.. التحػػديات النظريػػة كالتطبيقيػػة"، كميػػة اإلعػػبلـ، الســعودية ل عــالم واالتصــال، 
 ـٕٕٔٓالرياض، جامعة الممؾ سعكد، أبريؿ 

دارة األزمات األمنيػة"،  -44 العممـي،  ورقة مقدمة فـي الممتقـىمها صبلح، " اإلعبلـ الجديد كا 
"اإلعػػبلـ األمنػػي كدكرع فػػي إدارة األزمػػات"، كميػػة اإلعػػػبلـ، عمػػاف، جامعػػة نػػايؼ العربيػػة لمعمػػػـك 

 ـ،ٕٕٔٓاألمنية، يكنيك 
اسػػتخدامات الطمبػػة الجػػامعييف لمكاقػػغ التكاصػػؿ االجتمػػاعي كأثرهػػا عمػػى "نعػػيـ المصػػرم،  -44

بحث مقدم فـي ، "الفمسطينيةكسائؿ اإلعبلـ األخرل: دراسة ميدانية عمى عينة مف طمبة الكميات 
"اإلعػػػػبلـ كالتحػػػػكالت المجتمعيػػػػة فػػػػي الػػػػكطف العربػػػػي"، كميػػػػة اإلعػػػػبلـ، األردف، جامعػػػػة مــــؤتمر 
 ـٕٔٔٓنكفمبر  ٕ٘ – ٖٕاليرمكؾ، 

 

 :الكتب العربية - ث
 ـ(ٕٔٓٓاالسكندرية،  مكتبة اإلسكندرية:  ٔ، طخدمات اإلنترنتأحمد رياف،  -44
دارة األزماتالسيد بهنيسي،  -42  ـ( ٕٓٔٓ  القاهرة: عالـ الكتب، ٔ، طالدولية اإلعالم وا 
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 القػػاهرة: ٕ،  طإدارة األزمــات والكــوارث: مخــاطر العولمــة واإلرىــاب الــدوليالسػػيد عميػػكع،  -44
 ـ( ٕٕٓٓدار األميف لمنشر كالتكزيغ، 

  الريػاض: مطػابغ ٖ، طالوسائل التعميمية ومستجدات تكنولوجيـا التعمـيمجماؿ الشػرهاف،  -44
 ـ(ٖٕٓٓالحميضي، 

ـــوك: عـــدو أم صـــديق،  جمػػػاؿ مختػػػار، -41 ـــيس ب ـــة الف ، القػػػاهرة: شػػػركة متركبػػػكؿ ٔطحقيقي
 ـ(ٜٕٓٓلمطباعة، 

  القػػاهرة: دار فكػػر كفػػف لمطباعػػة كالنشػػر ٔ، طعمــم نفــس اإلعــالم الجديــدحسػػنيف شػػفيؽ،  -21
 ـ(ٖٕٔٓكالتكزيغ، 

ــدحسػػنيف شػػفيؽ،  -21 ــدة فــي عصــر مــا-اإلعــالم الجدي ــا جدي ــديل: تكنولوجي ــد  اإلعــالم الب بع
 ـ( ٕٔٔٓ القاهرة: دار فكر كفف لمطباعة كالنشر كالتكزيغ،  ٔ، طعميةالتفا
  القػاهرة: الػدار المصػرية  ٗ، طػػاالتصـال ونظرياتـو المعاصـرةحسف مكػاكم، ليمػى السػيد،  -26

 ـ(ٕٗٓٓالمبنانية، 
األردف: دار النفػػػائس لمنشػػػر كالتكزيػػػغ،  ٔ، طثـــورة الشـــبكات االجتماعيـــةخالػػػد المقػػػدادم،  -24

 ـ(ٖٕٔٓ
، معة نػايؼ العربيػة لمعمػـك األمنيػة، بدكف طبعة  الرياض: جااألمن والحياةرضا رضكاف،  -24

 ـ( ٕٔٔٓ
  القػاهرة: عػالـ  ٖ، طػػدراسـات فـي منـاىج البحـث العممـي: بحـوث اإلعـالمحسيف،  سمير -24

 ـ(ٕٙٓٓالكتب، 
 ـ(ٕٔٓٓ القاهرة: دار النهضة العربية، ٔ،  طبحوث اإلعالمسامي طايغ،  -22
  عماف: الجامعة األردنية، ٖ،  طمبادئ القياس النفسي والتقويم التربويسبغ أبك لبدة،  -24

 ـ(ٕٜٛٔ
النمـاذج  –المشاكل  -الخصائص -الصحافة العربية والدولية: المفيومسعد المشهداني،  -24
 ـ(ٕٗٔٓ العيف: دار الكتاب الجامعي، ٔ، طاالتجاىات -
 ـ(ٜٜ٘ٔعالـ الكتب،  القاهرة،  ٕ، طبحوث اإلعالم: األسس والمبادئسمير حسيف،  -21
، أشـير موقـل اسـتخباراتي عمـى شـبكة االنترنـتFacebook فضـائح شػادم ناصػيؼ،  -41

 ـ(ٜٕٓٓالقاهرة: دار الكتاب العربي،(بدكف طبعة 
 القػاهرة: دار العػالـ ٔ، طمـداخالت فـي اإلعـالم البـديل والنشـر اإللكترونـيشريؼ المبػاف،  -41

 ـ(ٕٔٔٓالعربي، 
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بػدكف طبعػة  القػاهرة:  الكمبيوتر واإلنترنت والمعموماتيـة،معجم مصطمحات شريؼ بدكم،  -46
 ـ(ٕٚٓٓدار الكتاب المبناني لمطباعة كالنشر كالتكزيغ، 

 ـ(ٕٔٔٓالقاهرة: مؤسسة طيبة لمنشر كالتكزيغ، (ٔ، طاإلعالم الجديدصبلح عبد الحميد،  -44
دارة األزمات: مدخل نظـريعادؿ محمد،  -44   القػاهرة: دار الفجػر ٔ، طتطبيقـي -الصحافة وا 

 ـ(ٕٚٓٓلمنشر كالتكزيغ، 
،  األسموب اإلحصائي واستخداماتو في بحوث الرأي العامعاطؼ العبد، زكي عزمي،  -44
 ـ(ٖٜٜٔ القاهرة: دار الفكر العربي، ٔط
 عماف: دار الشركؽ  ٔ، طاإلعالم الجديد: المفاىيم والوسائل والتطبيقاتعباس صادؽ،  -42

 ـ(ٕٛٓٓلمنشر كالتكزيغ، 
دارة األزمــاتعبػػد الػػرزاؽ الػػدليمي،  -44  عمػػاف: دار المسػػيرة لمنشػػر كالتكزيػػغ ٔ،  طاإلعــالم وا 

 ـ(ٕٕٔٓكالطباعة، 
: دراسػػػػة تطبيقيػػػػػة عمػػػػى أحػػػػػداث الشػػػػػ ب،  إدارة األزمـــــات األمنيـــــةعبػػػػد العزيػػػػػز خطػػػػاب،  -44
 ـ(ٖٕٓٓ القاهرة: النسر الذهبي لمطباعة، ٔط
، بدكف طبعة الرياض: جامعة نايؼ أسبابيا – أبعادىا -األزمات: تعريفياعمي الركيمي،  -41

 ـ( ٕٔٔٓالعربية لمعمـك األمنية ، 
ــدة إلــى الفــيس بــوكفتحػػي حسػػيف،  -41 ، بػػدكف طبعػػة، وســائل االتصــال الحديثــة مــن الجري

 ـ(ٕٔٔٓ القاهرة: العربي لمنشر كالتكزيغ، 
ــــة،فػػػػه مهنػػػػا،  -41 ــــات الرقمي ــــوم االتصــــال والمجتمع بػػػػدكف طبعػػػػة  دمشػػػػؽ: دار الفكػػػػر  عم

 ـ( ٕٕٓٓالمعاصر، 
 الككيػػت: مكتبػػة الفػػبلح لمنشػػر كالتكزيػػغ، ٔ، طالفــيس بــوك والشــباب العربــيليمػػى جػػرار،  -46

 ـ(ٕٕٔٓ
 عَمػػاف: دار أسػػامة لمنشػػر  ٔ، طتكنولوجيــا وســائل االتصــال الجمــاىيريمجػػد الهاشػػمي،  -44

 ـ( ٕٕٔٓكالتكزيغ،
 القػػاهرة: الػػدار العالميػػة  ٔ، طػػػمبــادئ عمــم االتصــال ونظريــات التــأثيرمحمػػكد إسػػماعيؿ،  -44

 ـ(ٖٕٓٓلمنشر كالتكزيغ، 
 القاهرة: دار أبك المجد ٔ،  طإدارة األزمات: تجارب محمية وعالميةمحمد الحمبلكم،  -44

 ـ( ٜٜ٘ٔلمطباعة، 
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 القػػػاهرة: مركػػػز المحركسػػػة ٔ،  طاســـتراتيجية إدارة األزمـــات والكـــوارثمحمػػػد الشػػػافعي،  -42
 (ٕٔٓٓلمبحكث كالتدريب كالنشر، 

العالقـــات االجتماعيـــة لمشـــباب بـــين دردشـــة اإلنترنـــت حمػػػد حػػػبلكة، رجػػػاء العشػػػماكم، م -44
 ـ(ٕٔٔٓالقاهرة: دار المعرفة الجامعية، (، بدكف طبعة والفيس بوك

 القػػػاهرة: مركػػػز األهػػػراـ لمنشػػػر كالترجمػػػة كالتكزيػػػغ،  ٔ، طػػػػ اإلعـــالم الجديـــدمحمػػػد ريػػػاف،  -44
 ـ(ٕٕٔٓ
 ـ( ٜٕٓٓ  القاهرة: عالـ الكتب، ٔ، طلبديلالمدونات: اإلعالم امحمد عبد الحميد،  -41
 ـ(ٕٗٓٓ القاهرة: مركز تطكير األداء كالتنمية، ٗ،  طميارات إدارة األزماتمحمد هبلؿ،  -11
 ـ( ٜٜٙٔ، بدكف طبعة  دبي: دار القمـ، الخدمة االجتماعية الوقائيةمدحت أبك النصر،  -11
ـــات االتصـــالمرفػػػت الطرابيشػػػي كعبػػػد العزيػػػز السػػػيد،  -16 طبعػػػة   القػػػاهرة: دار ، بػػػدكف نظري

 ـ(ٕٙٓٓالنهضة العربية، 
، ثورات الفـيس بـوك: مسـتقبل وسـائل التواصـل االجتمـاعي فـي التغييـرمصعب قتمػكني،  -14
 ـ(ٕٗٔٓبيركت: شركة المطبكعات لمتكزيغ كالنشر ، ،  ٔط
  القػاهرة: الػدار الدكليػة  ٗ، طػػنظريات وسـائل اإلعـالمممفيف ؿ. ديفمير، ساندرا رككيتش،  -14

 ـ( ٕٕٓٓالثقافية،  تلبلستثمارا
 ـ(ٕٕٔٓ  عماف: دار المسيرة،  ٔ، طػنظريات االتصالمناؿ المزاهرة،  -14
 القػػػاهرة: الهيئػػػة المصػػػرية العامػػػػة ٔ،  طالمعاصـــرة اإلعـــالم واألزمـــاتهكيػػػدا مصػػػطفى،  -12

 ـ(ٜٕٓٓلمكتاب، 
لحرب  دور اإلعالم في األزمات الدولية: دراسة حالة ل دارة اإلعالميةهكيدا مصطفى،  -14

 ـ(ٕٓٓٓ القاهرة: مركز المحركسة لمبحكث كالتدريب كالنشر، ٔ، طالخميج
السػكداف: مدكنػة شػمس النهضػة، ( ٔ، طأثر الفيس بوك عمـى المجتمـل"كائؿ فضػؿ اهلل، " -14

 ـٕٓٔٓ
  غػػػػزة: مكتبػػػػة سػػػػمير ٔ، طالحاســــوب فــــي اإلعــــالم: اإلعــــالم الرقمــــييحيػػػػى المػػػػدهكف،  -11

 ـ( ٖٕٔٓمنصكر، 
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 :والمجالتصحف ال - ج
%"، خبػػػر منشػػػكر، ٜٗإبػػػراهيـ المبيضػػػيف، "عػػػدد مسػػػتخدمي الفػػػيس بػػػكؾ العػػػرب يرتفػػػغ  -111

 :ـ، الػرابط اإللكتركنػيٕٗٔٓ/ٔٔ/٘ٔـ، تػاريي الكصػكؿ:ٕٗٔٓ/ٛ/ٙ، تػاريي النشػر: موقل الغـد
http://goo.gl/TuorUx 

موقـل ، "كسػائؿ التكاصػؿ االجتمػاعي كالعػدكاف عمػى غػزة"، خبػر منشػكر، أحمد الصػكياف -111
ـ، ٕ٘ٔٓ/ٖ/ٕٓـ، تػاريي الكصػكؿ:ٕٗٔٓ/ٛ/ٕٚ، تاريي النشػر:مركز البيان لمبحوث والدراسات

 http://albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=3854 اإللكتركني:بط الرا
أجػػػؿ إعػػػادة الػػػردع أحمػػػد رمضػػػاف، "سػػػاعر: يجػػػب تكجيػػػه ضػػػربات شػػػديدة لحمػػػاس مػػػف  -116

ـ، ٕٗٔٓ/ٚ/ٜ، تػػاريي النشػػػر موقــل الزيتونـــة لمدراســات واالستشــاراتالمتاكػػؿ"، خبػػر منشػػكر، 
 ـ، الرابط اإللكتركني: ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٚتاريي الكصكؿ:

http://www.alzaytouna.net/permalink/71533.html 
مشركع"،  الجزيرة نت، "مشعؿ: ال معمكمات بشأف المستكطنيف المختطفيف كالمقاكمة حؽ -114

ـ، تػػػػػػػػػػػػػاريي ٕٗٔٓ/ٙ/ٖٕ، تػػػػػػػػػػػػػاريي النشػػػػػػػػػػػػػر:، موقـــــــــــــل الجزيـــــــــــــرة نـــــــــــــتخبػػػػػػػػػػػػػر منشػػػػػػػػػػػػػكر
 http://goo.gl/Mq7xYYـ، الرابط اإللكتركني: ٕٗٔٓ/ٔٔ/ٕٕالكصكؿ:

"العدكاف البربرم" عمى غزة"، خبر منشػكر،  حكؿ الدكليةاألنباء، " كيؼ تكزعت المكاقؼ  -114
ــــــاء ــــــل األنب ـ، الػػػػػػرابط ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٙـ، تػػػػػػاريي الكصػػػػػػكؿ: ٕٗٔٓ/ٚ/ٔٔ،  تػػػػػػاريي النشػػػػػػر:موق

 http://anbaaonline.com/?p=238207 اإللكتركني:
 موقل الجزيرة نـت،الجزيرة نت، "أحزاب باكستاف تديف العدكاف عمى غزة"، خبر منشكر،  -114

ـ، الػػػػػػػػػػرابط اإللكتركنػػػػػػػػػػي: ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٓٔتػػػػػػػػػػاريي الكصػػػػػػػػػػكؿ:ـ، ٕٗٔٓ/ٚ/٘ٔتػػػػػػػػػػاريي النشػػػػػػػػػػر:
http://goo.gl/iXhI3J 

السبيؿ، "االحتجاجات تجتاح العالـ منددة بالعدكاف اإلسػرائيمي عمػى غػزة"، خبػر منشػكر،  -112
ـ، الرابط اإللكتركني:  ٕٗٔٓ/ٕٔ/٘ـ، تاريي الكصكؿ: ٕٗٔٓ/ٛ/ٕ، تاريي النشر: السبيل موقل

http://goo.gl/76gBGY 
السػػػبيؿ، "البرازيػػػػؿ تسػػػتدعي سػػػػفيرها مػػػف تػػػػؿ أبيػػػػب احتجاجػػػان عمػػػػى عػػػدكاف غػػػػزة"، خبػػػػر  -114

ــل الســبيلمنشػػكر،   بطـ، الػػرإٗٔٓ/ٕٔ/ٚكؿ:ـ، تػػاريي الكصػػٕٗٔٓ/ٚ/ٕٗ، تػػاريي النشػػر:موق
 http://goo.gl/tE9aJ6 اإللكتركني:

أشػػرؼ الهػػكر، "إسػػرائيؿ تنفػػذ ثبلثػػيف غػػارة جكيػػة عمػػى قطػػاع غػػزة ضػػد مكاقػػغ المقاكمػػة  -114
، تػػاريي موقــل مركــز الزيتونــة لمدراســات واالستشــاراتكحمػػاس تتكعػػد االحػػتبلؿ" خبػػر منشػػكر، 

http://goo.gl/TuorUx
http://goo.gl/TuorUx
http://goo.gl/Mq7xYY
http://anbaaonline.com/?p=238207
http://goo.gl/iXhI3J
http://goo.gl/iXhI3J
http://goo.gl/76gBGY
http://goo.gl/76gBGY
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ـ، الػػػػػػػػػػػػػػػػػرابط اإللكتركنػػػػػػػػػػػػػػػػػي: ٕٗٔٓ/ٔٔ/ٕٕـ، تػػػػػػػػػػػػػػػػػاريي الكصػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ: ٕٗٔٓ/ٚ/ٕالنشػػػػػػػػػػػػػػػػػر: 
http://www.alzaytouna.net/permalink/70989.html 

موقل العرب اوف، "استشهاد عامميف اثر دهس مستكطف لهما قرب حيفا"، خبر منشكر،  -111
اإللكتركني: ـ، الرابط ٕٗٔٓ/ٔٔ/ٕٕـ، تاريي الكصكؿ: ٕٗٔٓ/ٚ/ٙ، تاريي النشر: العرب اآلن

http://goo.gl/WRvAvrhttp://iaanews.com 
، تػاريي النشػر:  موقل عالم التقنيـة"، خبر منشكر، LinkedInآالء حمامرع، "مقدمة عف  -111
-http//www.techـ، الػػػػرابط اإللكتركنػػػػي: ٕٗٔٓ/ٚ/ٖٓـ، تػػػػاريي الكصػػػػكؿ:ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٕٙ

wd.com/wd/2012/12/26/ LinkedIn/ 
المركػػػػز الفمسػػػػػطيني لئلعػػػػػبلـ، "الشػػػػػاباؾ يػػػػػتهـ رسػػػػميان األسػػػػػيريف المحػػػػػرريف أبػػػػػك عيشػػػػػة  -111

، تػػػػاريي ، موقــــل المركــــز الفمســــطيني ل عــــالمكالقكاسػػػػمي بخطػػػػؼ المسػػػػتكطنيف"، خبػػػػر منشػػػػكر
نػػػػػػػػػػػػػػػػػػي: ـ، الػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابط اإللكترك ٕٗٔٓ/ٔٔ/ٕٕـ، تػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريي الكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ:ٕٗٔٓ/ٙ/ٕٚالنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػر:

www.palinfo.com/site/pic/category.aspx?ct=2&sk=410 
صػرم اليػكـ، "الحككمػػة األردنيػة تطالب إسػػرائيؿ( بكقػؼ العمميػات العسػػكرية ضػد غػػزة الم -116

ــــومفػػػػكران"، خبػػػػر منشػػػػكر،  ــــل المصــــري الي ـ، تػػػػاريي الكصػػػػكؿ: ٕٗٔٓ/ٚ/ٜ، تػػػػاريي النشػػػػر:موق
 ـ، الرابط اإللكتركني: ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٙ

http://www.almasryalyoum.com/news/details/479462 
المكقؼ، " العدك يستعرض في الضفة كيفتش تحػت األرض كفػكؽ األرض دكف نتيجػة"،  -114

ـ، ٕٗٔٓ/ٔٔ/ٕٔـ، تػػاريي الكصػػكؿ:ٕٗٔٓ/ٙ/ٚٔ، تػػاريي النشػػر:، موقــل الموقــفخبػػر منشػػكر
 http://almawqef.com/spip.php?article10000الرابط اإللكتركني: 

الككالػػة العربيػػة السػػكرية لؤلنبػػاء، " ادانػػات دكليػػة كاسػػعة لمعػػدكاف اإلسػػرائيمي عمػػى قطػػاع  -114
ـ، تػاريي ٕٗٔٓ/ٚ/٘ٔ، تاريي النشػر:موقل الوكالة العربية السورية لانباءغزة"، خبر منشكر، 

 http://goo.gl/rIsBeB اإللكتركني: بطـ، الرإٗٔٓ/ٕٔ/ٚالكصكؿ:
موقــل كجػػة قائػػد كتائػػب القسػػاـ كابنتػػه"، خبػػر منشػػكر، إيػػبلؼ، "انهيػػار التهدئػػة: مقتػػؿ ز  -114

ـــالف، ـ، الػػػرابط اإللكتركنػػػي: ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٙٔـ، تػػػاريي الكصػػػكؿ: ٕٗٔٓ/ٛ/ٜٔتػػػاريي النشػػػر:  إي
http://www.elaph.com/Web/News/2014/8/933301.html 

النػػػار فػػػي غػػػزة"، خبػػػر  إلطػػػبلؽإيػػػبلؼ، "محمػػػكد عبػػػاس يعمػػػف التكصػػػؿ إلػػػى كقػػػؼ دائػػػـ  -112
ـ، الػػػرابط ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٜٔـ، تػػػاريي الكصػػػكؿ:ٕٗٔٓ/ٛ/ٕٚ، تػػػاريي النشػػػر:موقـــل إيـــالفمنشػػػكر، 

 http://elaph.com/Web/News/2014/8/935225.htmlاإللكتركني: 

http://goo.gl/WRvAvrhttp:/iaanews.com
http://goo.gl/WRvAvrhttp:/iaanews.com
http://www.palinfo.com/site/pic/category.aspx?ct=2&sk=410
http://www.palinfo.com/site/pic/category.aspx?ct=2&sk=410
http://www.almasryalyoum.com/news/details/479462
http://www.almasryalyoum.com/news/details/479462
http://almawqef.com/spip.php?article10000
http://www.elaph.com/Web/News/2014/8/933301.html
http://www.elaph.com/Web/News/2014/8/933301.html
http://elaph.com/Web/News/2014/8/935225.html
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موقـل إيبلؼ، "مدريػد تػديف مجػازر فػي غػزة كتحػذر مػف إشػعاؿ المنطقػة"، خبػر منشػكر،  -114
 اإللكتركنػػي: بطـ، الػػرإٗٔٓ/ٕٔ/٘ٔـ، تػػاريي الكصػػكؿ:ٕٗٔٓ/ٚ/ٖٔ، تػػاريي النشػػر:إيــالف

http://www.elaph.com/Web/News/2014/7/927912.html 
موقل بوابـة الشرؽ، "قطر تطالب بكقؼ العدكاف كفؾ حصار غزة"، خبر منشكر،  بكابة  -114

ـ، الػػػرابط اإللكتركنػػػي: ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٙـ، تػػػاريي الكصػػػكؿ: ٕٗٔٓ/ٚ/ٔٔ، تػػػاريي النشػػػر:الشـــرق
http://goo.gl/rCr6Da 

جريدة األهراـ، " ميركؿ تديف الهجمات الصاركخية عمػى إسػرائيؿ فػي اتصػاؿ هػاتفي مػغ  -111
ـ، تػػػػػػػػاريي ٕٗٔٓ/ٚ/ٜ، تػػػػػػػاريي النشػػػػػػػر:موقــــــــل جريـــــــدة األىــــــــراممنشػػػػػػػكر، نتنيػػػػػػػاهك"، خبػػػػػػػر 

 http://goo.gl/0QcQuL ـ، الرابط اإللكتركني:ٕ٘ٔٓ/ٕ/٘الكصكؿ:
جريػػػدة األنبػػػاء، "بػػػاف كػػػي مػػػكف يػػػديف اطػػػبلؽ الصػػػكاريي مػػػف غػػػزة عمػػػى إسػػػرائيؿ"، خبػػػر  -161

ـ، تػػػػػػػػػاريي ٕٗٔٓ/ٚ/ٗٔ، تػػػػػػػػػاريي النشػػػػػػػػػر:فمســـــــــطين جريـــــــــدة األنبـــــــــاء موقـــــــــلمنشػػػػػػػػػكر، 
 http://goo.gl/ep6tYYـ، الرابط اإللكتركني: ٕ٘ٔٓ/ٕ/ٜالكصكؿ:

 موقـلجريدة الحياة المندنيػة، "تظػاهرة ضػحمة فػي لنػدف تنديػدان بالعػدكاف"،  خبػر منشػكر،  -161
ـ، الػرابط ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٜاريي الكصػكؿ: ـ، تػٕٗٔٓ/ٚ/ٕٓ، تػاريي النشػر: جريدة الحيـاة المندنيـة

 http://goo.gl/eKRgonاإللكتركني: 
موقـل جريدة الخميج، " بكتفميقة يجدد إدانته لمعدكاف اإلسرائيمي عمى غزة"، خبر منشػكر،  -166

 بطـ، الػػػػػػرإٗٔٓ/ٕٔ/ٓٔـ، تػػػػػػاريي الكصػػػػػػكؿ:ٕٗٔٓ/ٛ/ٕٔ، تػػػػػػاريي النشػػػػػػر:جريــــــدة الخمــــــيج
 http://goo.gl/8U1nmt اإللكتركني:

جريدة البعػث، "صػمت المجتمػغ الػدكلي كالجامعػة العربيػة عمػى عػدكاف غػزة غيػر مبػرر"،  -164
ـ، ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٛـ، تػاريي الكصػكؿ:ٕٗٔٓ/ٚ/ٜ، تػاريي النشػر:موقل جريدة البعثخبر منشكر، 

 http://albaath.news.sy/?p=12644 ط اإللكتركني:بالرا
موقـــل جريػػػدة البيػػػاف، "اإلمػػػارات تسػػػتنكر العػػػدكاف كتػػػدعك لتحػػػرؾ دكلػػػي"، خبػػػر منشػػػكر،  -164

ـ، الػػػػػػػرابط ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٙـ، تػػػػػػػاريي الكصػػػػػػػكؿ: ٕٗٔٓ/ٚ/ٓٔ، تػػػػػػػاريي النشػػػػػػػر:جريـــــــدة البيـــــــان
 http://goo.gl/SltvB6 اإللكتركني:

جريػػدة الدسػػتكر، "اإلكػػكادكر تسػػتدعي سػػفيرها مػػف تػػؿ أبيػػب احتجاجػػان عمػػى قصػػؼ غػػزة"،  -164
ـ، تػػػػػػػػػػػاريي ٕٗٔٓ/ٚ/ٛٔ، تػػػػػػػػػػػاريي النشػػػػػػػػػػػر:موقـــــــــــل جريـــــــــــدة الدســـــــــــتورخبػػػػػػػػػػػر منشػػػػػػػػػػػكر، 

 http://www.dostor.org/646636 اإللكتركني: الرابطـ، ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٚالكصكؿ:

http://goo.gl/0QcQuL
http://goo.gl/ep6tYY
http://goo.gl/eKRgon
http://goo.gl/8U1nmt
http://albaath.news.sy/?p=12644
http://www.dostor.org/646636
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جريػػػدة الدسػػػتكر، "القسػػػاـ تنسػػػحب مػػػف مفاكضػػػات التهدئػػػة كتحػػػذر شػػػركات الطيػػػراف مػػػف  -162
ـــــــدة الدســـــــتورالكصػػػػػػػكؿ إلػػػػػػػى مطػػػػػػػار بػػػػػػػف جكريػػػػػػػكف"، خبػػػػػػػر منشػػػػػػػكر،  ـــــــل جري ، تػػػػػػػاريي موق

 ـ، الػػػػػػػػػػرابط اإللكتركنػػػػػػػػػػي:ٕٗٔٓ/ٔ/ٛٔـ، تػػػػػػػػػػاريي الكصػػػػػػػػػػكؿ:ٕٗٔٓ/ٛ/ٕٔالنشػػػػػػػػػػر:
http://goo.gl/QYRTD6  

الفركقػػػػػات بػػػػػيف المبػػػػػادرتيف المصػػػػػرية الحاليػػػػػة جريػػػػػدة الدسػػػػػتكر، "أبػػػػػك مػػػػػرزكؽ يكشػػػػػؼ  -164
ـ، تػػػػاريي الكصػػػػكؿ: ٕٗٔٓ/ٚ/ٕٚ، تػػػػاريي النشػػػػر:جريــــدة الدســــتور ـ"، خبػػػػر منشػػػػكر،ٕٕٔٓك

 http://goo.gl/bYFost: اإللكتركنيـ، الرابط ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٛٔ
الػػرأم، "انهيػػار هدنػػػة غػػزة بعػػد محاكلػػة إسػػػرائيمية فاشػػمة الغتيػػاؿ الضػػيؼ"، خبػػػر  جريػػدة -164

ــدة الــرأيمنشػػكر،  ـ، ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٛٔـ، تػػاريي الكصػػكؿ: ٕٗٔٓ/ٛ/ٕٔ، تػػاريي النشػػر:موقــل جري
 http://www.alrai.com/article/665122.html الرابط اإللكتركني:

جريػػدة السياسػػة، "الككيػػت تػػديف العػػدكاف اإلسػػرائيمي عمػػى غػػزة كتػػدعك لكقفػػه فػػكران"، خبػػر  -161
ـ، ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٚ، تػاريي الكصػكؿ:ـٕٗٔٓ/ٚ/ٔٔ، تػاريي النشػر:موقل جريدة السياسـةمنشػكر، 

 http://goo.gl/wo0PhI ط اإللكتركني:بالرا
قتػػيبلن، كخػػاف يػػكنس األكثػػر خسػػارة بشػػريان"،  ٜٖٕٔجريػػدة الشػػرؽ األكسػػط، "حػػرب غػػزة  -141

ـ، تػػػػػػػاريي ٕٗٔٓ/ٛ/ٕٛ، تػػػػػػػاريي النشػػػػػػػر:موقـــــــل جريـــــــدة الشـــــــرق األوســـــــطخبػػػػػػػر منشػػػػػػػكر، 
 ـ، الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابط اإللكتركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي:ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕٕالكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ:

http://aawsat.com/home/article/169376 
جريدة الشرؽ األكسط، "الشبكات االجتماعية تستبدؿ البريد اإللكتركنػي كالهكاتػؼ الجكالػة  -141

ـ، تػػاريي ٕٚٓٓ/٘/ٔ، تػػاريي النشػػر:موقــل جريــدة الشــرق األوســطفػػي األزمػػات"، خبػػر منشػػكر، 
 http://goo.gl/MVVke2 اإللكتركني: بطـ، الرإٗٔٓ/ٕٔ/٘ٔالكصكؿ:

موقـل ، "المرزكقي يؤكد كقكؼ تكنس إلى جانب الفمسطينييف"، "، خبػر منشػكر، زايرسج -146
  اإللكتركنػي: بطـ، الػرإٗٔٓ/ٕٔ/ٓٔـ، تػاريي الكصػكؿ:ٕٗٔٓ/ٛ/ٗٔ، تاريي النشػر:جزايرس

http://www.djazairess.com/elkhabar/419267 
ـ"، خبػر منشػكر، ٕٗٔٓالعربيػة عػاـ  سحر القحطاني، تهاني الناصر، "أبرز الهاشػتقات -144

ــــــر ــــــل التقري  بطـ، الػػػػػػرإ٘ٔٓ/ٖ/ٕٓتػػػػػػاريي الكصػػػػػػكؿ: ـ،ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٖٔ، تػػػػػػاريي النشػػػػػػر:موق
 http://goo.gl/XAVAqB اإللكتركني:

http://goo.gl/bYFost
http://www.alrai.com/article/665122.html
http://aawsat.com/home/article/169376


212 


يـتالن موقـل ال"، خبػر منشػكر، إدارة أزماتنا في عصر المعمكمػات الرقميػة، "سعكد كاتب -144
ـ، الػػػرابط اإللكتركنػػػي: ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٙـ، تػػػاريي الكصػػػكؿ: ٖٕٔٓ/ٕٔ/ٔٔ، تػػػاريي النشػػػر:بوســـت

http://www.hattpost.com/?p=52443 
موقـل سـكاي سكام نيكز عربية، "أبرز بنكد اتفاؽ الهدنة في قطاع غزة"، خبػر منشػكر،  -144

ــــــة ــــــوز عربي ـ، الػػػػػػرابط ٕ٘ٔٓ/ٔ/٘ٔـ، تػػػػػػاريي الكصػػػػػػكؿ: ٕٗٔٓ/ٛ/ٕٚ، تػػػػػػاريي  النشػػػػػػر: ني
 http://goo.gl/FVXBXl اإللكتركني:

موقــل سػكام نيػكز عربيػة، "هدنػػة ب ػزة لبػدء "مفاكضػػات الفرصػة األخيػرة"، خبػػر منشػكر،  -142
ـ، الػػػرابط ٕ٘ٔٓ/ٔ/٘ٔـ، تػػاريي الكصػػػكؿ:ٕٗٔٓ/ٛ/ٔٔ،  تػػػاريي النشػػػر: ســكاي نيـــوز عربيـــة

 http://goo.gl/MxMnHcاإللكتركني: 
الفمسطينييف في لبناف، "الجالية الفمسطينية في ككلكمبيا تقـك بكقفة  فالبلجئيشبكة أخبار  -144

، تػػاريي النشػػر: الجــ  نــت موقــلاحتجاجيػػة أمػػاـ السػػفارة اإلسػػرائيمية فػػي بكغكتػػا"، خبػػر منشػػكر، 
 ـ، الرابط اإللكتركني: ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٜـ، تاريي الكصكؿ: ٕٗٔٓ/ٚ/ٗٔ
 http://laji-net.net/arabic/Default.asp?ContentID=33835&menuID=34 

صيدا سيتي، "بهية الحريرم تحيي صمكد غزة كالضفة كتنكع بنشر القكة األمنية في عيف  -144
تػػػػػػػػػاريي ـ، ٕٗٔٓ/ٚ/ٛ، تػػػػػػػػػاريي النشػػػػػػػػػر:موقـــــــــل صـــــــــيدا ســـــــــيتيالحمػػػػػػػػػكة"، خبػػػػػػػػػر منشػػػػػػػػػكر، 

 اإللكتركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي:بط ـ، الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرإٗٔٓ/ٕٔ/ٛالكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ:
hhttp://www.saidacity.net/news/158320/ 

عػبلء جمعػػة، "المظػاهرات ال اضػػبة ضػد العػػدكاف عمػػى غػزة تجتػػاح ألمانيػا كأحػػزاب تػػنظـ  -141
، تػػػػػاريي النشػػػػػر: جريـــــدة القـــــدس العربـــــي موقـــــلمظػػػػػاهرات لنصػػػػػرة إسػػػػػرائيؿ"، خبػػػػػر منشػػػػػكر، 

ـ، الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابط اإللكتركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي:  ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٜـ، تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريي الكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ: ٕٗٔٓ/ٚ/ٕٓ
http://www.alquds.co.uk/?p=195532 

، "هكالنػػػد يعمػػػف تضػػػامف فرنسػػػا مػػػغ إسػػػرائيؿ كميركػػػؿ تػػػديف إطػػػبلؽ الصػػػكاريي ٕٗفػػػرانس -141
ـ، تػػػػػػاريي الكصػػػػػػكؿ: ٕٗٔٓ/ٚ/ٜ، تػػػػػػاريي النشػػػػػػر:64موقــــــل فــــــرانسعميهػػػػػػا"، خبػػػػػػر منشػػػػػػكر، 

 http://goo.gl/650bGh ـ، الرابط اإللكتركني:ٕ٘ٔٓ/ٕ/٘
اإلسػػرائيمية خمسػػة أيػػاـ لمزيػػد مػػف المشػػاكرات"،  –قنػػاة العػػالـ، "تمديػػد الهدنػػة الفمسػػطينية  -141

ـ، ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٙٔـ، تػاريي الكصػكؿ:ٕٗٔٓ/ٛ/ٗٔ، تاريي النشػر: موقل قناة العالمخبر منشكر، 
 http://www.alalam.ir/news/1622833 الرابط اإللكتركني:

http://goo.gl/MxMnHc
http://laji-net.net/arabic/Default.asp?ContentID=33835&menuID=34
http://goo.gl/650bGh
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سػرائيؿ" خبػػر منشػػكر،  -146 محمػد مصػػرم، "بنػكد اتفػػاؽ الهدنػة فػػي قطػاع غػػزة بػيف فمسػػطيف كا 
ـــــــوطن ـ، الػػػػػػػرابط ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕٔـ، تػػػػػػػاريي الكصػػػػػػػكؿ:ٕٗٔٓ/ٛ/ٕٚ،  تػػػػػػػاريي النشػػػػػػػر:موقـــــــل ال

 http://www.elwatannews.com/news/details/547015 اإللكتركني: 
صػػػاركخان  ٗٙ٘ٗمركػػػز الزيتكنػػػة لمدراسػػػات كاالستشػػػارات، "المقاكمػػػة الفمسػػػطينية أطمقػػػت  -144

، تػػاريي الزيتونــة لمدراســات واالستشــاراتموقــل مركــز خػػبلؿ العػػدكاف عمػػى غػػزة"، خبػػر منشػػكر، 
 ـ، الػػػػػػػػػرابط اإللكتركنػػػػػػػػػي: ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕٗـ، تػػػػػػػػػاريي الكصػػػػػػػػػكؿ:ٕٗٔٓ/ٛ/ٕٛالنشػػػػػػػػػر:

http://www.alzaytouna.net/permalink/76710.html 
مركز الزيتكنة لمدراسػات كاالستشػارات، "تظػاهرة بالسػكيد لمجنػة القػدس البرلمانيػة كالرابطػة  -144

موقـل مركـز الزيتونـة لمدراسـات الفمسطينية استنكاران لمعدكاف اإلسرائيمي عمى غزة"، خبر منشكر، 
ـ، الػػػػػػػػرابط ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٜـ، تػػػػػػػػاريي الكصػػػػػػػػكؿ: ٕٗٔٓ/ٚ/ٗٔ، تػػػػػػػػاريي النشػػػػػػػػر: واالستشــــــــارات
 http://www.alzaytouna.net/permalink/72185.htmlاإللكتركني: 

منشػػػكر،  خبػػػر"، عمميػػػة البنيػػػاف المرصػػػكص سػػػرايا القػػػدس تطمػػػؽ،" مكقػػػغ فمسػػػطيف اوف -144
ـ، الػػػرابط ٕٗٔٓ/ٕٔ/٘ٔـ، تػػػاريي الكصػػػكؿ:ٕٗٔٓ/ٚ/ٛ، تػػػاريي النشػػػر: موقـــل فمســـطين اآلن

 http://goo.gl/U9XcXXاإللكتركني: 
ناديػػة سػػعد الػػديف، "البلجئػػػكف الفمسػػطينيكف فػػي مخيمػػػات األردف ينػػددكف بجػػرائـ الحػػػرب  -142

ـ، تػػاريي ٕٗٔٓ/ٚ/ٖٔ، تػػاريي النشػػر: جريــدة الغــد موقــلاإلسػػرائيمية ضػػد غػػزة"، خبػػر منشػػكر، 
 http://goo.gl/NirWoQـ، الرابط اإللكتركني: ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٛالكصكؿ: 

ــــة كزارة الخارجيػػػػة المصػػػػرية، "المبػػػػادرة المصػػػػرية"، خبػػػػر منشػػػػكر،  -144 ــــل وزارة الخارجي موق
ـ، الػػػرابط اإللكتركنػػػي: ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕٔـ، تػػػاريي الكصػػػكؿ:ٕٗٔٓ/ٚ/ٗٔ، تػػػاريي النشػػػر:المصـــرية

http://goo.gl/hlrxiU 
فمسػطيف األعمػى عالميػان فػي اسػتخداـ  -ككالة معا اإلخباريػة، "بالمقارنػة مػغ عػدد السػكاف -144

ــةالفػػيس بػػكؾ"، خبػػر منشػػكر،  ــة معــا اإلخباري ـ، تػػاريي ٖٕٔٓ/ٖ/ٕٚ، تػػاريي النشػػر:موقــل وكال
 ـ، الرابط اإللكتركني: ٕ٘ٔٓ/ٕ/ٕٓالكصكؿ: 

http://www.maannews.net/Content.aspx?id=579351 
ككالػة الصػػحافة الفمسػطينية صػػفا، "عشػرات اإلصػػابات خػبلؿ تظػػاهرات ليميػة فػػي الضػػفة  -141

اريي النشػر: ، تػموقـل وكالـة الصـحافة الفمسـطينية صـفارفضان لمعدكاف عمى غزة"، خبر منشكر، 
ـ، الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابط اإللكتركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي: ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٛـ، تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريي الكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ: ٕٗٔٓ/ٚ/ٛٔ

http://safa.ps/post/132711 

http://www.elwatannews.com/news/details/547015
http://www.alzaytouna.net/permalink/76710.html
http://www.alzaytouna.net/permalink/72185.html
http://goo.gl/hlrxiU
http://goo.gl/hlrxiU
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=579351
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=579351
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ككالػػة معػػا اإلخباريػػة، "مظػػاهرات حاشػػدة فػػي عػػدد مػػف الكاليػػات األمريكيػػة تضػػامنان مػػػغ  -141
ــلالشػػعب الفمسػػطيني"، خبػػر منشػػكر،  ــة موق ــا اإلخباري ــة مع ـ، ٕٗٔٓ/ٚ/ٛ، تػػاريي النشػػر: وكال

 ـ، الرابط اإللكتركني:ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٜالكصكؿ:  تاريي
 http://maannews.net/Content.aspx?id=710937 

ككالة األناضكؿ لؤلنباء، "احتجاجات بعدد مف المدف األكركبية عمى القصؼ اإلسػرائيمي  -141
ـ، تػاريي ٕٗٔٓ/ٚ/ٓٔ، تاريي النشر: األناضول لانباءوكالة  موقللقطاع غزة"، خبر منشكر، 

 ـ، الرابط اإللكتركني:ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٜالكصكؿ: 
 http://www.aa.com.tr/ar/news/356540 

ككالػػػة األناضػػػكؿ لؤلنبػػػاء، "كزيػػػر خارجيػػػة بمجيكػػػا: نػػػدعـ حػػػؽ إسػػػرائيؿ فػػػي الػػػدفاع عػػػف  -146
ـــة األناضـــول"، خبػػػر منشػػػكر، نفسػػػها ـــل وكال ـ، تػػػاريي ٕٗٔٓ/ٚ/٘ٔلؤلنبػػػاء، تػػػاريي النشػػػر: موق

 http://www.aa.com.tr/ar ـ، الرابط اإللكتركني:ٕ٘ٔٓ/ٕ/ٔالكصكؿ:
ككالػػة معػػا اإلخباريػػة، "مفػػكض األكنػػركا يطالػػب إسػػرائيؿ بكقػػؼ هجماتهػػا ضػػد المػػدنييف  -144

ــــــــةكالبنػػػػػػػػى التحتيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي غػػػػػػػػزة"، خبػػػػػػػػر منشػػػػػػػػكر،  ــــــــا اإلخباري ــــــــة مع ــــــــل وكال ،  تػػػػػػػػاريي موق
 اإللكتركنػػػػػػػػػي: بطـ، الػػػػػػػػػرإٗٔٓ/ٕٔ/ٔٔـ، تػػػػػػػػػاريي الكصػػػػػػػػػكؿ:ٕٗٔٓ/ٚ/ٗٔالنشػػػػػػػػػر:

http://maannews.net/Content.aspx?id=713074 
مميكف كركف لئلغاثة العاجمة  ٖٓككالة األنباء كالمعمكمات الفمسطينية، "النركيج تتبرع بػ  -144

ـــــــاء والمعمومـــــــات الفمســـــــطينيةفػػػػػػػي غػػػػػػػزة"، خبػػػػػػػر منشػػػػػػػكر ـــــــل وكالـــــــة األنب ،  تػػػػػػػاريي ، موق
 اإللكتركنػػػػػػػػػي: بطـ، الػػػػػػػػػرإٗٔٓ/ٕٔ/ٔٔـ، تػػػػػػػػػاريي الكصػػػػػػػػػكؿ:ٕٗٔٓ/ٚ/ٖٔالنشػػػػػػػػػر:

http://wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=178702 
ياسر عبد العزيز، "الكجػه القبػيق لئلنترنػت كيػؼ تتحػكؿ مكاقػغ التكاصػؿ االجتمػاعي إلػى  -144

ـــــــوطنبػػػػػػػارم، منصػػػػػػػات لػػػػػػػدعـ االرهػػػػػػػاب أحيانػػػػػػػان"، تقريػػػػػػػر إخ ـــــــل درع ال ، تػػػػػػػاريي النشػػػػػػػر: موق
 ـ، الػػػػػػػػػػػػػرابط اإللكتركنػػػػػػػػػػػػػي:ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕٕـ، تػػػػػػػػػػػػػاريي الكصػػػػػػػػػػػػػكؿ: ٕٗٔٓ/ٔٔ/ٖٓ

http://goo.gl/FX6kUV 
 
 التقارير: -ح

، تػاريي موقـل أكشـنياشبكات لمتكاصؿ االجتماعي"، تقرير منشكر،  ٓٔأكشنها، " أقكل  -142
ـ، الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابط اإللكتركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي: ٕٗٔٓ/ٚ/ٕـ، تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريي الكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ: ٕٕٔٓ/ٗ/ٛالنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر:

http://goo.gl/DvWB2m  

http://maannews.net/Content.aspx?id=710937
http://www.aa.com.tr/ar/news/356540
http://www.aa.com.tr/ar
http://maannews.net/Content.aspx?id=713074
http://wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=178702
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التقرير، " كشؼ حساب: مكقػؼ كػؿ دكلػة عربيػة مػف الحػرب عمػى غػزة"، تقريػر منشػكر،  -144
ـ، الػػرابط اإللكتركنػػي: ٕ٘ٔٓ/ٕ/ٙـ، تػػاريي الكصػػكؿ:ٕٗٔٓ/ٛ/ٗ، تػػاريي النشػػر:موقــل التقريــر

http://goo.gl/j4GGQ8 
الجهػػػػػػػاز المركػػػػػػػزم لئلحصػػػػػػػاء الفمسػػػػػػػطيني، "المسػػػػػػػق األسػػػػػػػرم لتكنكلكجيػػػػػػػا المعمكمػػػػػػػات  -144

 ـ(ٕٔٔٓ،  راـ اهلل، تقرير منشوركاالتصاالت"، 
 موقـلالجزيرة نت، "آالؼ الفرنسييف يطالبكف بكقؼ العدكاف عمػى غػزة"،  تقريػر منشػكر،  -141

ـ، الرابط اإللكتركني: ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٜـ، تاريي الكصكؿ: ٕٗٔٓ/ٚ/ٕٚ، تاريي النشر: تالجزيرة ن
http://goo.gl/JQ7RUF 

أؿ بػػريس، " رئػػيس كزراء كنػػدا "سػػتيفف هػػاربر" يػػدعـ إسػػرائيؿ ضػػد غػػزة"، تقريػػر منشػػكر،  -121
ـ، الػػػػػػرابط ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕٕالكصػػػػػػكؿـ، تػػػػػػاريي ٕٗٔٓ/ٚ/ٗٔ، تػػػػػػاريي النشػػػػػػر:موقــــــل أل بــــــريس

    http://www.allpress.pro/reportages/236580: اإللكتركني
ـ"، تقريػػػر ٕٗٔٓالهيئػػػة العربيػػػة الدكليػػػة إلعمػػػار غػػػزة، "احصػػػائيات الػػػدمار: حػػػرب غػػػزة  -121

ــــة الدوليــــة إلعمــــار غــــزةمنشػػػػكر،  ــــة العربي ، تػػػػاريي النشػػػػر: بػػػػدكف تػػػػاريي، تػػػػاريي موقــــل الييئ
 http://goo.gl/f4FQtl ابط اإللكتركني:ـ، الر ٕ٘ٔٓ/ٕ/ٙالكصكؿ:

موقـل مؤسسـة الدراسـات أحمد خميفة، " العدكاف اإلسػرائيمي عمػى غػزة"،  تقػكيـ مرحمػي،  -126
 ـ، الرابط اإللكتركني:ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٛـ، تاريي الكصكؿ: ٕٗٔٓ/ٚ/ٚٔ، تاريي النشر: ةالفمسطيني

www.palestine-studies.org/sites/.../Khalifeh-israel%20aggression.pdf 
أك بالعربي جكجؿ بمس أك قكقؿ بمس"،  Google plusالفارس نت، " نبذة تعريفية عف  -124

ـ، ٕٗٔٓ/ٚ/ٔـ، تاريي الكصػكؿ:ٖٕٔٓ/٘/ٕ٘، تاريي النشر: رس نتموقل الفاتقرير منشكر، 
 http://goo.gl/43FVdW :الرابط اإللكتركني

المرصػػد األكركمتكسػػطي لحقػػكؽ االنسػػاف، " الهجمػػات العشػػكائية كالقتػػؿ العمػػد: إسػػرائيؿ  -124
، أكتػػكبر األورومتوســطي لحقــوق االنســان المرصــدتنػتقـ مػػف غػػزة بقتػػؿ مػػدنيها"، تقريػػر منشػػكر، 

 ـٕٗٔٓ
موقل مميكف"، تقرير منشكر،  ٘.ٕيصؿ إلى  +Googleجهاد الشبيني، "عدد صفحات  -124

ــــارك ـ، الػػػػرابط اإللكتركنيػػػػة: ٕٗٔٓ/ٚ/ٔـ، تػػػػاريي الكصػػػػكؿ:ٖٕٔٓ/ٕٔ/ٙ، تػػػػاريي النشػػػػر: أخب
http://goo.gl/iIPfxW 

الحككمة كاالبتكار، "تزايد اسػتخداـ كسػائؿ اإلعػبلـ االجتمػاعي فػي العػالـ العربػي برنامج  -122
،  دبػي: كميػة تقريـر منشـوريعزز مف دكر مشاركة المػكاطنيف فػي تحسػيف الخػدمات الحككميػة"، 

http://goo.gl/j4GGQ8
http://goo.gl/j4GGQ8
http://goo.gl/JQ7RUF
http://goo.gl/JQ7RUF
http://goo.gl/f4FQtl
http://www.palestine-studies.org/sites/.../Khalifeh-israel%20aggression.pdf
http://www.palestine-studies.org/sites/.../Khalifeh-israel%20aggression.pdf
http://goo.gl/43FVdW
http://goo.gl/iIPfxW
http://goo.gl/iIPfxW
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، الػػػػػػػػػػػػػػػػرابط اإللكتركنػػػػػػػػػػػػػػػػي:  ٕٖـ(، صٕٗٔٓمحمػػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػػف راشػػػػػػػػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػػػػػػػػئلدارة الحككميػػػػػػػػػػػػػػػػة، 
http://www.mbrsg.ae/HOME/NEWS-AND-EVENTS/News/Increased-

Social-Media-Usage-in-Arab-Region-is-Ena.aspx 
لعربيػػة برنػػامج الحككمػػة كاالبتكػػار، "نظػػرة عمػػى اإلعػػبلـ االجتمػػاعي فػػي دكلػػة اإلمػػارات ا -124

،   دبي: كمية محمد بف تقرير منشورـ تعزيز التكاصؿ بيف الحككمة كالمكاطف"، ٕٗٔٓالمتحدة 
 http://goo.gl/lvcv67ـ(، الرابط اإللكتركني:  ٕٗٔٓراشد لئلدارة الحككمية، 

، موقـل نـون بوسـتبشير كفاح، "حرب غزة كانعكاساتها عمى المنطقة"، تقريػر إخبػارم،  -124
  ـ، الرابط اإللكتركني:ٕٗٔٓ/ٔٔ/ٕٕـ، تاريي الكصكؿ: ٕٗٔٓ/ٚ/ٕٕتاريي النشر: 

http://www.noonpost.net/content/3265 
ي ، تػاريموقـل تـك عربـييريد أف ي زك العالـ "، تقرير منشكر،  MySpaceتؾ عربي، " -121

ـ، الػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابط اإللكتركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػي: ٕٗٔٓ/ٚ/ٕـ، تػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريي الكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ: ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٕٔالنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػر:
http://goo.gl/8jUZet 

جريػػدة العػػػرب الدكليػػػة الشػػػرؽ األكسػػػط، "تػػػكيتر.. رئػػػيس تحريػػػر اإلعػػػبلـ الجديػػػد"، تقريػػػر  -141
، تػػػػاريي الكصػػػػكؿ: ـٕٕٔٓ/ٕٔ/ٕٓ، تػػػػاريي النشػػػػر: موقــــل جريــــدة الشــــرق األوســــطمنشػػػػكر، 

 ـ، الرابط اإللكتركني: ٕٗٔٓ/ٚ/ٗ
http://www.aleqt.com/2014/01/24/article_819385.html 

ـ مػغ ٕٗٔٓحسيف أبك النمؿ، " العدكاف عمى قطاع غزة: قػراءة مقارنػة لممبػادرة المصػرية -141
،  تػػاريي موقــل المركــز العربــي لابحــاث ودراســة السياســاتـ"، تحميػػؿ سياسػػي، ٕٕٔٓتفاهمػات 
 ـ، الػػػػػػػػػػرابط اإللكتركنػػػػػػػػػػي:ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕٓـ، تػػػػػػػػػػاريي الكصػػػػػػػػػػكؿ:ٕٗٔٓ/ٛ/ٔٔالنشػػػػػػػػػػر:

http://goo.gl/tc9QAI 
موقــل بوابــة جػػر الثػػكرات العربيػػة يكلػػد مػػف رحػػـ النػػت"، تقريػػر منشػػكر،  خالػػد الجػػابر، "ف -146

ـ، الػػػػرابط اإللكتركنػػػػي: ٕٗٔٓ/ٚ/ٗـ، تػػػػاريي الكصػػػػكؿ:ٕٔٔٓ/ٕ/ٖٕ، تػػػػاريي النشػػػػر: الشــــرق
http://goo.gl/2rHWGr 

، شــــبكة ممفػػػػات خاصػػػػة سػػػػمطاف الصػػػػاعدم، "الشػػػػبكات االجتماعيػػػػة خطػػػػر أـ فرصػػػػة"، -144
    :ـ، الرابط اإللكتركنيٕٗٔٓ/ٚ/ٖٓ ـ، تاريي الكصكؿ:ٕٕٔٓ/ٗ/ٖٕتاريي النشر: األلوكة، 

                                 http:www.alukah.net/Spotlight/0/40402   

http://www.mbrsg.ae/HOME/NEWS-AND-EVENTS/News/Increased-Social-Media-Usage-in-Arab-Region-is-Ena.aspx
http://www.mbrsg.ae/HOME/NEWS-AND-EVENTS/News/Increased-Social-Media-Usage-in-Arab-Region-is-Ena.aspx
http://goo.gl/lvcv67
http://goo.gl/8jUZet
http://goo.gl/8jUZet
http://www.aleqt.com/2014/01/24/article_819385.html
http://www.aleqt.com/2014/01/24/article_819385.html
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ـ"، ٕٗٔٓشػركة سكشػاؿ اسػتديك، "نظػرة عمػى كسػائؿ التكاصػؿ االجتمػاعي فػي فمسػطيف  -144
ـــــــر منشـــــــور ، الػػػػػػػرابط اإللكتركنػػػػػػػي: ٜـ(، صٕٗٔٓاسػػػػػػػتديك،  ،  دبػػػػػػػي: شػػػػػػػركة سكشػػػػػػػاؿتقري

https://docs.google.com/file/d/0B-8jJSVHI3cmTFJndFVDbWlzMVk/edit 
قطػػاع غػػزة"، تقريػػر  شػػريهاف أشػػرؼ، " االحػػتبلؿ يجمػػؿ أسػػفار "التػػكراة" فػػي عممياتػػه ضػػد -144

ـ، الػرابط ٕٗٔٓ/ٔٔ/ٕٚـ، تػاريي الكصػكؿ: ٕٗٔٓ/ٚ/ٕٔ، تػاريي النشػر:موقل البـديلإخبارم، 
 http://goo.gl/9K1ZZYاإللكتركني: 

موقـل الحػرب الثالثػة عمػى غػزة"، تقريػر إخبػارم،  مػأالتصالق النعامي،" تػكازف الرعػب:  -142
ـ، الػػرابط ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٚـ، تػػاريي الكصػػكؿ:ٕٗٔٓ/ٚ/ٕٕ، تػػاريي النشػػر لمدراســات مركــز الجزيــرة
 http://goo.gl/MTO7Onاإللكتركني: 

دكلػػة مػػف العػػدكاف اإلسػػرائيمي عمػػى غػػزة"، تقريػػر  ٜٔفمسػػطيف أكف اليػػف، "رصػػد مكاقػػؼ  -144
ـ، ٕ٘ٔٓ/ٕ/ٜـ، تػاريي الكصػكؿ:ٕٗٔٓ/ٚ/ٗٔ، تاريي النشػر:فمسطين أون الينمنشكر، مكقغ 

 http://goo.gl/4oJlw8 اإللكتركني: الرابط
مؤسسػػػة الدراسػػػات الفمسػػػطينية، "ردات الفعػػػؿ الدكليػػػة عمػػػى العػػػدكاف اإلسػػػرائيمي الجديػػػد"،  -144

ــــل مؤسســــة الدراســــات الفمســــطينيةتقريػػػػر منشػػػػكر،  ـ، تػػػػاريي ٕٗٔ/ٚ/٘ٔ، تػػػػاريي النشػػػػر:موق
 http://goo.gl/RpoYbXركني: ـ، الرابط اإللكتٕ٘ٔٓ/ٕ/ٙالكصكؿ: 

مميػػكف مسػػتخدـ  ٚ.ٖشػػبكات تكاصػػؿ اجتمػػاعي اسػػتقبمت  ٚمكقػػغ االقتصػػادية، " أشػػهر  -141
ـ، تػاريي الكصػكؿ: ٕٗٔٓ/ٔ/ٕٗ، تاريي النشػر: موقل االقتصاديةـ"، تقرير منشكر، ٖٕٔٓفي 
 ـ، الرابط اإللكتركني: ٕٗٔٓ/ٚ/ٗ

http://www.aleqt.com/2014/01/24/article_819385.html 
موقـل محمد العرابيد، " قتؿ كحرؽ: سياسة جديػدة لممسػتكطنيف بالقػدس"، تقريػر إخبػارم،  -141

ـ، الػرابط اإللكتركنػي: ٕٗٔٓ/ٚ/ٕٔـ، تػاريي الكصػكؿ: ٕٗٔٓ/ٚ/ٖ، تاريي النشر: الرسالة نت
http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=96997 

% مػػف البريػػد ٔٚمميػػار مسػػتخدـ لئلنترنػػت فػػي العػػالـ ك ٔ.ٕمحمػػد الػػبهبلؿ، "أكثػػر مػػف  -141
ــــــاضاإللكتركنػػػػػػي رسػػػػػػائؿ مزعجػػػػػػة"، تقريػػػػػػر منشػػػػػػكر،  ــــــل صــــــحيفة الري شػػػػػػر: ، تػػػػػػاريي النموق

ـ، الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابط اإللكتركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي: ٕٗٔٓ/ٚ/ٗـ، تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريي الكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ:ٕٕٔٓ/ٔ/ٜٕ
http://www.alriyadh.com/705255 

 ٓ.ٕمحمػػػػكد خميفػػػػة،" الجيػػػػؿ الثػػػػاني مػػػػف خػػػػدمات اإلنترنػػػػت: مػػػػدخؿ إلػػػػى دراسػػػػة الكيػػػػب -146
، العػدد Cybrarians Journalترونيـة المجمـة الدوريـة اإللك"، تقرير إخبارم، ٓ.ٕكالمكتبات

https://docs.google.com/file/d/0B-8jJSVHI3cmTFJndFVDbWlzMVk/edit
https://docs.google.com/file/d/0B-8jJSVHI3cmTFJndFVDbWlzMVk/edit
http://goo.gl/9K1ZZY
http://goo.gl/4oJlw8
http://www.aleqt.com/2014/01/24/article_819385.html
http://www.aleqt.com/2014/01/24/article_819385.html
http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=96997
http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=96997
http://www.alriyadh.com/705255
http://www.alriyadh.com/705255
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ـ، الػػػػػرابط ٕٗٔٓ/ٚ/ٗـ، تػػػػػاريي الكصػػػػػكؿ:ٕٗٔٓ/ٙ/٘ٔـ، تػػػػػاريي النشػػػػػر: ٜٕٓٓ، مػػػػػارس ٛٔ
 http://goo.gl/6Ug8Sbاإللكتركني: 

، تػػاريي تقريــر منشــوركزارة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالي، نحػػك تعمػػيـ عػػالمي كسػػمك أخبلقػػي،  -144
 ـ، الػػػػػػػػػػرابط اإللكتركنػػػػػػػػػػي:ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٚـ، تػػػػػػػػػػاريي الكصػػػػػػػػػػكؿ:ٕٗٔٓ/ٕ/ٙٔالنشػػػػػػػػػػر 

http://www.mohe.ps/ 
ـ"، ٕٗٔٓككالة كفا، " االنتهاكات التي تعرض لهػا الصػحفيكف خػبلؿ الحػرب عمػى غػزة  -144

ــــــــة وفــــــــا لانبــــــــاءتقريػػػػػػػػر منشػػػػػػػػكر،  تػػػػػػػػاريي ـ، ٕٗٔٓ/ٛ/ٕٛ، تػػػػػػػػاريي النشػػػػػػػػر:موقــــــــل وكال
 ـ، الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابط اإللكتركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي:ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕٕالكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ:

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9460 
، موقل وزارة الصـحةكزارة الصحة، "العدكاف الصهيكني عمى قطاع غزة"، تقرير منشكر،  -144

 ـ، الػػػػػػرابط اإللكتركنػػػػػػي:ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕٕريي الكصػػػػػػكؿ:ـ، تػػػػػػإٗٔٓ/ٛ/ٖٓتػػػػػػاريي النشػػػػػػر: 
http://www.moh.gov.ps/portal 

http://studies.aljazeera.net/reports/2014/07/20147229328117947.htm 
142- Socialnetwork1212 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػام سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيس " ،MySpace ،تقريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر منشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر ،"
ـ، ٕٗٔٓ/ٚ/ٕـ، تاريي الكصكؿ:ٖٕٔٓ/ٙ/ٚٔ،  تاريي النشر:Socialnetwork1212موقل

 http://goo.gl/oH1llpالرابط اإللكتركني: 
، موقــــل الياســــرهبػػػػة خميفػػػػة، "مكاقػػػػغ الشػػػػبكات االجتماعيػػػػة، مػػػػاهي؟"، تقريػػػػر منشػػػػكر،  -144
    :ـ، الرابط اإللكتركنػيٕٗٔٓ/ٚ/ٗـ، تاريي الكصكؿ: ٕٕٔٓ/ٔ/ٜٕالنشر:  ـ، تارييٜٕٓٓ

                  http://www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=17775 
          

 :التاالمق - ح
موقـل الجزيـرة أحمد ثابت، "جكانب الصراع العربي اإلسرائيمي كمجاالته"، مقاؿ منشكر،  -144
ـ، الػػػػػرابط اإللكتركنػػػػػي: ٕٗٔٓ/ٔٔ/ٕٕـ، تػػػػػاريي الكصػػػػػكؿ: ٕٗٔٓ/ٓٔ/ٖ، تػػػػػاريي النشػػػػػر:نـــــت

http://goo.gl/uAQkaB 
موقـل الجزيـرة أحمد ثابت، "جكانب الصراع العربي اإلسرائيمي كمجاالته"، مقاؿ منشكر،  -141
ـ، الػػػػػرابط اإللكتركنػػػػػي: ٕٗٔٓ/ٔٔ/ٕٕـ، تػػػػػاريي الكصػػػػػكؿ: ٕٗٔٓ/ٓٔ/ٖ، تػػػػػاريي النشػػػػػر:نـــــت

http://goo.gl/uAQkaB 

http://goo.gl/6Ug8Sb
http://www.mohe.ps/
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9460
http://studies.aljazeera.net/reports/2014/07/20147229328117947.htm
http://studies.aljazeera.net/reports/2014/07/20147229328117947.htm
http://goo.gl/oH1llp
http://www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=17775
http://goo.gl/uAQkaB
http://goo.gl/uAQkaB
http://goo.gl/uAQkaB
http://goo.gl/uAQkaB
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ككا(، "حياتنػػػػا اليكميػػػػة، الحيػػػػاة عمػػػػى المجنػػػػة االقتصػػػػادية كاالجتماعيػػػػة ل ربػػػػي آسيا اإلسػػػػ -111
ــا المعمومــات واالتصــاالت مقػػاؿ منشػػكر اإلنترنػػت: ثػػكرة التكاصػػؿ االجتمػػاعي"، ، نشــرة تكنولوجي

 ـٕٙٓٓ، العدد الخامس، لمتنمية في غربي  سيا
موقــل ـ"، مقػػاؿ منشػػكر، ٕٗٔٓباسػػؿ غطػػاس،" مبلحظػػات كعبػػر مػػف الحػػرب عمػػى غػػزة -111
 ـ، الرابط اإللكتركني: ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٚتاريي الكصكؿ: ـ،ٕٗٔٓ/ٚ/ٕ٘، تاريي النشر 44عرب 

http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=111621 
، لانبــاء طــنوكالــة و ـ"، مقػػاؿ منشػػكر، ٕٗٔٓجهػػاد حػػرب، " فكائػػد العػػدكاف اإلسػػرائيمي  -116

 ـ، الػػػػػػرابط اإللكتركنػػػػػػي:ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕٕـ، تػػػػػػاريي الكصػػػػػػكؿ:ٕٗٔٓ/ٚ/ٔٔتػػػػػػاريي النشػػػػػػر:
http://www.wattan.tv/ar/news/98588.html 

ـــة يم ػػػي التكاصػػػؿ اإلنسػػػاني"، مقػػػاؿ منشػػػكر،  رامػػػا حميػػػد، "اإلعػػػبلـ االجتمػػػاعي ال -114 مجم
 ٜٕـ، صٕ٘ٔٓشتاء  ،، العدد الثامف كالخمسكف، المجنة الكلية الصميب األحمراإلنساني
موقـل ميــدل "، مقػاؿ منشػكر، عمميػة الجػرؼ الصػامد الجػكهر هػػك العػدكاف" ،سػعيد الشػيي -114

ـ، الػػػػػػرابط ٕٗٔٓ/ٕٔ/٘ٔـ، تػػػػػػاريي الكصػػػػػػكؿ:ٕٗٔٓ/ٚ/ٔٔ، تػػػػػػاريي النشػػػػػػر: ايســــــت اواليــــــن
 http://goo.gl/rhOVM1اإللكتركني: 

"الجػػرؼ الصػػامد بركػػة تكراتيػػة فػػي عقػػؿ نتنيػػاهك"، مقػػاؿ منشػػكر،  عبػػد العزيػػز صػػبحي، -114
ـ، الػػػػرابط ٕٗٔٓ/ٔٔ/ٕٕـ، تػػػػاريي الكصػػػػكؿ: ٕٗٔٓ/ٛ/ٖ، تػػػػاريي النشػػػػر:موقــــل دوت مصــــر

 http://old.dotmsr.com/ar/1002/1/44540 اإللكتركني:
عبػػػد السػػػبلـ عػػػكاد،" داللػػػة األسػػػماء فػػػي الحػػػرب الػػػدائرة بػػػيف حمػػػاس كاالحػػػتبلؿ"، مقػػػاؿ  -112

ريي ـ، تػػػػػػػػػػػػػػإٗٔٓ/ٚ/ٔٔ، تػػػػػػػػػػػػػاريي النشػػػػػػػػػػػػػر: شـــــــــــــبكة اإلســـــــــــــراء والمعــــــــــــــراجمنشػػػػػػػػػػػػػكر، 
 http://goo.gl/Yn8Z2Pـ، الرابط اإللكتركني: ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٓٔالكصكؿ:

موقــل عػػدناف أبػػك عػػامر، "عمػػكد السػػحاب يتػػرنق أمػػاـ حجػػارة السػػجيؿ"، مقػػاؿ منشػػكر،  -114
ــــــت ــــــرة ن ـ، الػػػػػػرابط ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٕ٘ـ، تػػػػػػاريي الكصػػػػػػكؿ:ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٛٔ، تػػػػػػاريي النشػػػػػػر:الجزي
 http://goo.gl/9qSfaKاإللكتركني: 

يكمػػػان، أغمبهػػػا فشػػػؿ، كأطكلهػػػا األخيػػػرة"، مقػػػاؿ منشػػػكر،  ٜٕكفػػػاح زيػػػكف، "تسػػػغ هػػػدف فػػػي -114
ـ، الػػػرابط ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٛـ، تػػػاريي الكصػػػكؿ: ٕٗٔٓ/ٛ/ٙ، تػػػاريي النشػػػر: موقـــل الشـــرق األوســـط

 http://aawsat.com/home/article/153856 اإللكتركني:

http://old.dotmsr.com/ar/1002/1/44540
http://goo.gl/Yn8Z2P
http://goo.gl/9qSfaK
http://aawsat.com/home/article/153856
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مػػاهر الشػػريؼ، " ردات الفعػػؿ الدكليػػة عمػػى العػػدكاف اإلسػػرائيمي الجديػػد"، مقػػاؿ منشػػكر،  -111
ـــــل مؤسســـــة الدراســـــات الفمســـــطينية ـ، تػػػػػاريي الكصػػػػػكؿ: ٕٗٔٓ/ٚ/٘ٔ، تػػػػػاريي النشػػػػػر: موق

 http://goo.gl/RpoYbXط اإللكتركني: ـ، الرابٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕٓ
دارتهػػا لؤلحػػداث الطارئػػة"، مقػػاؿ منشػػكر محمػػد شػػكماف، -611 ، "كسػػائؿ اإلعػػبلـ االجتمػػاعي كا 

، السػنة الثانيػة كالثبلثػكف، ٖٚٙ، جامعػة نػايؼ العربيػة لمعمػكـ األمنيػة، العػددمجمة األمـن والحيـاة
 ـٕٕٔٓأكتكبر/ نكفمبر

، موقــل تــأمالتالتكاصػػؿ االجتمػػاعي االلكتركنػػي"، مقػػاؿ منشػػكر،  محمػػد عػػكاد، "شػػبكات -611
الػػػػػػػػػػػػػرابط اإللكتركنػػػػػػػػػػػػػي: ـ،  ٕٗٔٓ/ٚ/ٖٓـ، تػػػػػػػػػػػػػاريي الكصػػػػػػػػػػػػػكؿ: ٕٓٔٓ/ٓٔتػػػػػػػػػػػػػاريي النشػػػػػػػػػػػػػر

http://www.aleqt.com/2008/12/01/article_169885.html 
قػػراءة فػػي الحػػرب األخيػػرة  -دراسػػات اإلسػػرائيمية، "حتػػى ال نخسػػر النصػػرمركػػز أطمػػس لم -616

موقـــل مركـــز أطمـــس لمدراســـات عمػػػى غػػػزة: الػػػدكافغ، النتػػػائج، كآفػػػاؽ المسػػػتقبؿ"، مقػػػاؿ منشػػػكر، 
ـ، الػػػػػػػػرابط ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٕ٘ـ، تػػػػػػػػاريي الكصػػػػػػػػكؿ:ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٕٛ، تػػػػػػػػاريي النشػػػػػػػػر:اإلســــــــرائيمية
 http://atls.ps/ar/index.php?act=post&id=692اإللكتركني: 

موقـل دنيـا كائؿ بنجدك، " الحرب عمى غػزة: األسػباب، النتػائج، الػدركس" مقػاؿ منشػكر،  -614
 ـ، الػػػرابط اإللكتركنػػي:ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕٓـ، تػػاريي الكصػػكؿ:ٕٗٔٓ/ٛ/ٖٓ، تػػاريي النشػػػر:الــوطن

http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/340307.html 
 
 المواقل اإللكترونية: -د

ــــل ـ"، ٕٗٔٓكيكيبيػػػػديا المكسػػػػكعة الحػػػػرة، "قتػػػػؿ المسػػػػتكطنيف اإلسػػػػرائيمييف الثبلثػػػػة  -614 موق
ـ، الػػرابط اإللكتركنػػي: ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕٔـ، تػػاريي الكصػػكؿ:ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٕٓ، تػػاريي النشػػر:ويكيبيــديا

http://goo.gl/j0Ugyo 
205- Facebook Statistics, "Statistic Brain, Precentages, Numbers, 
Financial, Ranking", Date of publication: 20/1/2014, Retrieved at: 
15/10/2014, available at: http://www.statisticbrain.com/facebook-
statistics/ 
Alexa, "The Web Information Company, Top Sites in Palestinian 
Territory", Date of publication: 26/9/2014, Retrieved at: 15/10/2014, 
available at: http://www.alexa.com/topsites/countries;1/PS 
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 ـٕ٘ٔٓ/ٖ/ٛ

"، بتػػػاريي مقابمـــة شخصـــيةماجػػد تربػػػاف، محاضػػػر كناشػػط فػػػي مجػػػاؿ اإلعػػػبلـ الجديػػد، " -ٖٕٔ
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 استمارة صحيفة االستقصاء( 1) ممحق

 غزة -الجامعة اإلسالمية 
 عمادة الدراســات العميـــا

 قسم الصحافة واإلعـالم -ب كمية اآلدا
 

 اسكقص ءبعنوان:صحيهة

"اعخوبد طلبت الجبهعبث الفلسطٌٍٍت على شبكبث الخواصل االجخوبعً أثٌبء العدواى 

 م"4102اإلسرائٍلً على غسة عبم 

ً:ًالطالبةًأختي/ًًالطالبًأخي

تػػػأتي هػػػذع االسػػػتبانة فػػػي إطػػػار دراسػػػة حػػػكؿ "اعتمػػػاد طمبػػػة الجامعػػػات الفمسػػػطينية عمػػػى شػػػبكات 
ـ"،  بأمػػؿ التكػػـر كاإلجابػػة عمػػى أسػػئمة ٕٗٔٓالتكاصػػؿ االجتمػػاعي أثنػػاء العػػدكاف عمػػى غػػزة عػػاـ 

أف جميػػػغ  ( أمػػػاـ اإلجابػػػة التػػػي تتكافػػػؽ مػػػغ كجهػػػة نظػػػركـ، عممػػػان xهػػػذع االسػػػتبانة بكضػػػغ اشػػػارة  
 المعمكمات الكاردة فيها مخصصة لمبحث العممي فقط.

 ولكن جزيل الشكر واالحرتام على حسن تعاونكن

ًالباحثةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

خ طرزهديكرنيم

 ـ2014
السمات العامة:

  أنثى  ذكر  النــوع: .1

 األقصى  األزهر  اإلسبلمية  الجامعة: .6
 األكؿ  :المستوى الدراسي .4

 فأكثر الرابغ 
 الثاني 
 

 الثالث 

  أدبي  عممي  التخصص الدراسي: .4

 محافظة الشماؿ  المحافظة: .4
  محافظة خانيكنس 

 غزة محافظة 
     محافظة رفق 

 محافظة الكسطى 
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 ما درجة استخدامك لشبكات التواصل االجتماعي؟ .2
  عالية جدان  عالية  متكسطة  منخفضة   منخفضة جدان 
 عمى المعمومات؟ما درجة اعتمادك عمى شبكات التواصل االجتماعي لمحصول  .4
  عالية جدان  عالية  متكسطة  منخفضة   منخفضة جدان 
 ما الفترات التي تفضل فييا استخدام شبكات التواصل االجتماعي؟ .4
   صباحان( ٜ-٘فترة الصباح 
   مساءان(ٖ- ٔٔفترة الظهيرة 
   مساءان( ٓٔ – ٙفترة المساء 

    صباحان(ٔٔ -ٜفترة الضحى 
   مساءان(ٙ – ٖفترة العصر 
   صباحان( ٘ – ٓٔفترة السهرة الممتدة 

ار أكثـــر )يمكنـــك اختيـــمـــا الوســـيمة التـــي تعتمـــد عمييـــا فـــي اســـتخدام شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي؟  .1
 إجابة( من

 الهكاتؼ الذكية 
  الكمبيكتر المكتبيDesktop 

  الكمبيكتر المحمكؿLaptop 
 األجهزة المكحية 

 

 استخدامك لشبكات التواصل االجتماعي خالل األسبوع؟ ما معدل .11
 عدة مرات في اليـك   مرة يكميان 
  عدة مرات أسبكعيان   مرة أسبكعيان 
 ما عدد ساعات استخدامك لشبكات التواصل االجتماعي خالل اليوم؟ .11
 أقؿ مف ساعة  مف ساعة إلى أقؿ مف ساعتيف 
  مف ساعتيف إلى أقؿ مف ثبلث ساعات   فأكثرثبلث ساعات 
ـــى غـــزة عـــام  اإلســـرائيمي مـــا مصـــادرك لمتابعـــة أحـــداث العـــدوان .16 ـــار أكثـــر مـــن م؟ 6114عم )يمكنـــك اختي

 إجابة(
 الصحؼ كالمجبلت  االذاعات 
  القنكات الفضائية 
 شبكات التكاصؿ االجتماعي 

 المكاقغ اإلخبارية عمى اإلنترنت 
 األصدقاء كاألسرة كاألقارب 

)يمكنـــك م؟ 6114عمـــى غـــزة عـــام  ياإلســـرائيم مـــا أفضـــل المصـــادر التـــي غطـــت أحـــداث العـــدوان برأيـــك .14
 اختيار أكثر من إجابة(

 الصحؼ كالمجبلت  االذاعات 
  القنكات الفضائية 
 شبكات التكاصؿ االجتماعي 

 المكاقغ اإلخبارية عمى اإلنترنت 
 

 ___________________________________________أخرل، يرجى ذكرها: ______________

مــا أىــم شــبكات التواصــل االجتمــاعي التــي اعتمــدت عمييــا لمحصــول عمــى المعمومــات أثنــاء العــدوان   .14
 م؟6114عمى غزة عام  ياإلسرائيم

 الفيس بكؾ  تكيتر  مام سبيس  لينكد اف  جكجؿ بمس 
 ________________________________________رل، يرجى ذكرها: ______أخ 
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عمى غزة عام  ياإلسرائيم اعتمادك عمى شبكات التواصل االجتماعي في متابعة أحداث العدوانما درجة  .14
 م؟6114

اً منخفضة جد منخفضة متوسطة عالية عالية جداً  الشبكة م  
      الفيس بكؾ 1
      تكيتر 6
      مام سبيس 4
      لينكد اف 4
      جكجؿ بمس 4
ــا .12  درجــة ثقتــك بالمعمومــات التــي حصــمت عمييــا مــن خــالل شــبكات التواصــل االجتمــاعي أثنــاء العــدوان م

 م؟6114عمى غزة عام  ياإلسرائيم
  عالية جدان  عالية  متكسطة  منخفضة   منخفضة جدان 
مــــا أســــباب ثقتــــك بالمعمومــــات التــــي حصــــمت عمييــــا مــــن خــــالل شــــبكات التواصــــل االجتمــــاعي أثنــــاء  .14

 )يمكنك اختيار أكثر من إجابة(م؟ 6114عمى غزة عام ياإلسرائيمالعدوان 
 صدؽ معمكماتها  ربط الحدث بالصكت كالصكرة 
 السرعة في نقؿ األخبار  تعبر عف رأم 
 تقدـ ت طية حية لؤلحداث مف مكقعها  

 تنفرد في عرض أخبار غير مكجكدع في الكسائؿ األخرل 
  ـٕٗٔٓتشبغ فضكلي المعرفي حكؿ تداعيات العدكاف عمى غزة عاـ 

 أخرل، يرجى ذكرها: _________________________________________________________

ــــى  ياإلســــرائيممــــا أشــــكال تفاعمــــك مــــل منشــــورات شــــبكات التواصــــل االجتمــــاعي أثنــــاء العــــدوان   .14 عم
 )يمكنك اختيار أكثر من إجابة( ؟م6114غزة عام

 مناقشة جماعية  محادثة صكتية 
 رسائؿ بريدية   محادثة شات(رسائؿ 
 ابداء اإلعجاب  مشاركتها مغ اوخريف 
 التعميؽ عميها  أخبر بها معارفي خارج نطاؽ اإلنترنت 

 ____________________________________________أخرل، يرجى ذكرها: _____________

 عمـــى غـــزة عـــام ياإلســـرائيم مـــا أســـباب اعتمـــادك عمـــى شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي أثنـــاء العـــدوان .11
 )يمكنك اختيار أكثر من إجابة(م؟ 6114

 السرعة في نقؿ الحدث  كسيمة أثؽ بها 
 المتابعة المستمرة لمحدث  ألنها تشبغ فضكلي المعرفي 
 تتيق فرصة النقاش مغ األصدقاء  تتيق فرصة التعبير عف نفسي 
 التعرؼ عمى آراء اوخريف  ألنها تعرض كجهات النظر المختمفة 
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 ____________________________________________________________ذكرها: أخرل، يرجى 

عمــى غـــزة عـــام  ياإلســـرائيممــا أىـــدافك مــن االعتمـــاد عمـــى شــبكات التواصـــل االجتمـــاعي أثنــاء العـــدوان   .61
 )يمكنك اختيار أكثر من إجابة( م؟6114

 ما يدكر حكلي مف أحداث متابعة  فهـ النتائج المترتبة مف العدكاف عمى غزة 
 التخمص مف الممؿ كتمضية الكقت  النقاش مغ الزمبلء كاألصدقاء 
 تكجهني إلى األنماط السمككية المناسبة لمتعامؿ مغ األزمة 
  الحصكؿ عمى معمكمات كافية عف األزمة تفيدني شخصيان 
  ـٕٗٔٓاشباع فضكلي المعرفي حكؿ تداعيات العدكاف عمى غزة عاـ 

 _________________________________________________________أخرل، يرجى ذكرها: 

 ياإلســرائيممـا التـأثيرات المعرفيـة الناتجـة عـن اعتمـادك عمــى شـبكات التواصـل االجتمـاعي أثنـاء العـدوان  .61
 )يمكنك اختيار أكثر من إجابة(م ؟ 6114عمى غزة عام 

  ـٕٗٔٓازدادت معرفتي بحقيقة العدكاف عمى غزة عاـ 
  ـٕٗٔٓأسباب حدكث العدكاف عمى غزة عاـ تفسير 
  ـٕٗٔٓأزالت ال مكض عف جكانب األزمة كخمفيات العدكاف عمى غزة عاـ 
 تعرفت عمى ردكد األفعاؿ كالمكاقؼ المختمفة لكافة األطراؼ 
 االسرائيمية ةساهمت في است بلؿ المعمكمات المنشكرة في األغراض االستخباراتي 
 مؤكدة  شائعات( نشرت معمكمات غير 
  ساهمت في نشر الصكر كالفيديكهات المؤلمة التي تؤثر سمبان عمى الرأم العاـ العالمي 

 __________________________________أخرل، يرجى ذكرها: _______________________

 ياإلسرائيمما التأثيرات الوجدانية الناتجة عن االعتماد عمى شبكات التواصل االجتماعي أثناء العدوان   .66
 )يمكنك اختيار أكثر من إجابة(م ؟ 6114عمى غزة عام 

 زاد شعكرم بالقمؽ كالخكؼ كالتكتر  زادت تعاطفي مغ نظاـ الحكـ في غزة 
  اإلسرائيمي لبلحتبلؿزاد شعكرم بالكراهية  تأييدم لممقاكمة كالعمميات العسكرية زادت 
  شعكرم بالقمؽ كالخكؼ كالتكترقؿ  قؿ تعاطفي مغ نظاـ الحكـ في غزة 
 لممقاكمة كالعمميات العسكرية مقؿ تأييد  ساهمت في إثارة الفتف بهدؼ زعزعة الكحدة الكطنية 
  زادت التعصب الحزبي مف خبلؿ النقاشات كالمناكفات  ساهمت في التحريض عمى العنؼ كالكراهية 
 ـٕٗٔٓنتيجة نشر صكر كفيديكهات العدكاف عمى غزة عاـ  ةزاد شعكرم بالبلمباال 

 ____________________________________________________أخرل، يرجى ذكرها: _

 اإلسرائيمي ما التأثيرات السموكية الناتجة عن االعتماد عمى شبكات التواصل االجتماعي أثناء العدوان  .64
 )يمكنك اختيار أكثر من إجابة(م ؟ 6114عمى غزة عام 

 تأييد كؿ الجهكد العربية كالدكلية في اتخاذ االجراءات المناسبة لحؿ األزمة 
 كمشاركتها مغ اوخريف  عادة نشر األخبار كالصكرإ 



217 


 يكاء البلجئيف  المشاركة في أنشطة تطكعية لئلنقاذ كالمساعدة كا 
  ـٕٗٔٓحضكر الندكات ككرش العمؿ المتعمقة بالعدكاف عمى غزة عاـ 
  ـٕٗٔٓالمشاركة في المظاهرات كاالحتجاجات ضد العدكاف عمى غزة عاـ 
 مغ اوخريف المشاركة في الرأم كالنقاش 

 _________________________________________________أخرل، يرجى ذكرها: ________

اإلسرائيمي ما أىم العقبات والمشاكل التي واجيتيا في استخدام شبكات التواصل االجتماعي أثناء العدوان  .ٕٗ
 )يمكنك اختيار أكثر من إجابة(م؟ 6114عمى غزة عام 

 منها التكسغ في نشر المعمكمات دكف التيقف  ضعؼ التنظيـ كعدـ تكحيد الجهد الفردم 
 التحيز في ت طية العدكاف عمى غزة  عدـ تكفر التيار الكهربائيك  انقطاع االنترنت 
 ضعؼ ثقة الجمهكر بالمعمكمات المنشكرة في شبكات التكاصؿ االجتماعي 
  ـٕٗٔٓعدـ الدقة في معالجة األحداث المتعمقة بالعدكاف عمى غزة عاـ 

 ___________________________________________________أخرل، يرجى ذكرها: _____

 ؟منيـا خــالل األزمــات فــي فمســطين ادةلالســتفبرأيـك كيــف يمكــن تطــوير أداء شـبكات التواصــل االجتمــاعي   .ٕ٘
   )يمكنك اختيار أكثر من إجابة(

 أم معمكمات خاصة باألزمات االلتزاـ بأخبلقيات النشر كتكخي الدقة عند نشر 
 اضافة مساؽ دراسي في الجامعات حكؿ شبكات التكاصؿ االجتماعي كدكرها في مناقشة قضايا المجتمغ كحؿ أزماته 
 زيادة المحتكل المكجه بالم ة االنجميزية عبر شبكات التكاصؿ االجتماعي 
  ،كاالسػػػتفادة مػػػف أراءهػػػـ فػػػي إيجػػػاد حمػػػكؿ عمميػػػة مػػػنق النشػػػطاء فػػػي شػػػبكات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي المزيػػػد مػػػف الحريػػػة

 لؤلزمات
  االبتعػاد عػف المناكفػػات الحزبيػة خػبلؿ مناقشػػاتهـ حػكؿ األزمػات عبػػر شػبكات التكاصػؿ االجتمػػاعي، األمػر الػذم يفػػاقـ

 األزمة 
 ________________________________________________________أخرل، يرجى ذكرها: 

 كمشكرًا لحسن تعاون  
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