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 باللغة العربية دراسةص الملخ  
ل لى مدى استخدام الشباب الفلسطيني لشبكات التواصإلى التعر ف إهدفت هذه الدراسة 

التي االجتماعي في تعزيز وعيهم بقضايا المقاومة، وتنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية 
وأسلوب  اره تم استخدام أسلوب مسح جمهور وسائل اإلعالم،اعتمدت المنهج المسحي، وفي إط
مع جواعتمدت الدراسة نظرية االستخدامات واإلشباعات، وتم  مسح أساليب الممارسة اإلعالمية،

على  اني  لكترو التي تم توزيعها إنة، وصحيفة االستقصاء، المقابلة المقن   بيانات الدراسة بأداتي  
( مفردة من الشباب الفلسطيني في المحافظات الشمالية 371)عينة عشوائية بسيطة قوامها 

حتى  م2018/3/1)الضفة الغربية(، والجنوبية )قطاع غزة(، خالل الفترة الواقعة بين 
 أهمها:، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج ،م2018/3/30

 جاء الوزن النسبي العام لتأثير شبكات التواصل االجتماعي على تعزيز وعي المبحوثين .1
 %.78.96بقضايا المقاومة بنسبة 

؛ لتعزيز تقدمها شبكات التواصل االجتماعي جاءت ثقة المبحوثين بالموضوعات التي .2
 .%80.6وعيهم بقضايا المقاومة بدرجة متوسطة بنسبة 

ل  .3 عة" على شبكات التواصل تابعة "األخبار السري% من المبحوثين م79.0يفض 
 لتعزيز وعيهم بقضايا المقاومة. ؛االجتماعي

% من المبحوثين أن شبكات التواصل االجتماعي زادت معرفتهم 79.3يعتقد ما نسبته  .4
 باألحداث المتعلقة بقضايا المقاومة.

اب عزيز وعي الشبيرى المبحوثون أن الدور الذي تقوم به شبكات التواصل االجتماعي في ت .5
 %.53.6" بنسبة ي بقضايا المقاومة، كان "إيجابي االفلسطين

 وبناءا على تلك النتائج، خل صت الدراسة إلى عدة توصيات، أهمها:
عها على شبكات وتنو   عنى بقضايا المقاومةالتي ت   اإلعالمية اضيعتحسين جودة المو  .1

 التواصل االجتماعي.
عقد دورات تدريبية للناشطين على شبكات التواصل االجتماعي، في مجاالت التحرير  .2

ك من واالستخدام األمثل لتلك الشبكات، بما تمتلكه من مميزات وخصائص تقنية وفني ة، وذل
 خالل االستعانة بخبراء اإلعالم الجديد. 

ى المصادر الحد قدر اإلمكان من نشر المعلومات مجهولة المصدر، واالعتماد عل .3
 الموثوقة.والمعلومة ة الصحفي  



 ث

Abstract 

 

         This study aimed at identifying the scope of using social media networks by 

Palestinian youth to reinforce their awareness of resistance issues. This study belongs 

to the descriptive researches where the researcher adopted the survey approach and 

used mass media survey and media practice survey methods within its frame. The 

study relied on "Uses and Gratifications" theory. Data was collected via constructive 

interview and questionnaire as tools of the study. The questionnaire was 

electronically distributed to a simple random sample consisted of (371) respondents 

selected from the Palestinian youth residing in the northern governorates (the West 

Bank) and the southern governorates (the Gaza Strip) during the period spanning 

from 1/3/2018 to 30/3/2018.   

The study concluded with several results, the most important of which are: 

1. The general relative weight of social media networks impact on reinforcing 

respondents' awareness of resistance issues reached (78.96%). 

2. Respondents' confidence of subjects provided by social media networks 

aiming at reinforcing their awareness of resistance issues was in an average 

degree with a percentage of (80.6%). 

3. A percentage of (79%) of respondents preferred to follow "breaking news" on 

social media networks to reinforce their awareness of resistance issues. 

4. A percentage of (79.3%) of respondents believed that social media networks 

increased their knowledge of events related to resistance issues.  

5. Respondents indicated that the role played by social media networks in 

reinforcing Palestinian youth awareness of resistance issues was a positive 

role with a percentage of (53.6%). 

Based on the above results, the study recommends mostly the following: 

1. Improving the quality of media materials that tackle resistance issues and 

varying its forms on social media networks.  

2. Conducting training courses by new media experts for social media activists 

covering topics in editing and using social networks optimally in respect to 

their technical and technological features.  

3. Minimizing, as far as possible, the circulation of information from unknown 

sources and relying on trusted and known journalism sources.  

 

 



 ج

 
 

 اقتباس
 

 

 

 
 

 : تعالى هللا قال
 

  ُل للّاه َن فَ َكاتَع لَم  وَ  تَُكن   َوَعلَّمَك َما لـَم   ض 
يًما    َعلَي َك َعظه

 [113النساء: ]

 صدق هللا العظيم

 

 

 

 

 



 ح

هد  اء  اإل 
 

  َما َكَما َرب َياِني َصِغيإلى َمن  قاَل هللا  في ه  َحم   ًرا"..َحق ِهَما: "ربِ  ار 

 ..  روح  والدتي الغالية.. ي ن بوع  الح بِ  والَحنان 

 .. ِل والَعطاء  ز  الَبذ   روح  والدي الغالي.. َرم 

 ها وَحَناِنهاإلى َعم تي "أم محمود".. الت دِ   ..ي غمرتني بطيب و 

 َوِتي"..الكريمات "َسَندي وعي.. َأخواتي إلى أ خوتي الغوال  ز 

 ..وزان، ان تصار  َيحَيى، َزَكريا، َراِئد، م حم د، َصباح، س 

 .. و ح  أم  الرُّ  إلى زوجتي الغالية "سلوى".. َشِريَكة  الَحَياِة وَتو 

  َيارا، ساَرة، و ، ين  ، َعالء  الدِ  م  إلى َفلذاِت َكِبدي وم هجِة ف ؤادي: َفاِرس  ..َمح   ود 

  ِم  َعَلى أك ف هم؛ ِلَيعودَ إلى الم قاوم واَحه  .. الو يَن الثُّوار الذين َحَمل وا َأر   َطن 

 م س   أرواح إلى ر  الش  َرة  الَخي ِر وِمل ح  األرِض.. ون و  .. ِبذ  َهَداء   ..الشُّ

 ان الذيَن َكَتبوا ِبَعذابا ج  ِه الس  ود  الَمي َداِن في وج  َرى.. أ س  ..ا ح روَف ِتِهم  إلى األس   لَوَطن 

   َسٍة، َأو .. َوَلو  ِبَكِلَمٍة، َأو  َهم  ٌل علي  ل  َمن  كاَن َله  َفض   َوة...َدع   إلى ك 

 

.. د  ه  يعاا.. أ ه د ي ه ذ ا ال ج  م  م  ج   إ ل ي ه 

 

 

 

 



 خ

 شكر  وتقدير
 

ِد َوَأح   َكد  ال َحم  ِد َوَمأ واه ، َوَله  َأو  د  هلِل، أَهل ال َحم  من ته،  ليق  بمن عظ َمت  ي ، حمدٌ اَله  ال َحم 
َمت ه   ت  َبَلَغت  ح  وَ  ،ت ه  ئَنَفَذت  َمِشي  وَ  ،م ت  َكِلَمت ه  توَ  ،َوَسَبَغت  ِنع  ه  تَ َسَبَقت  َغَضبَ وَ  ،ه  َدَلت  َقِضي ت  عَ وَ  ،ه  ج 

َمت ه   دً  ..َرح  د  يا َرب َنا َحم  ِهَك وَعظيمِ  اَفَلَك الَحم  ل  َيٍليق  ِبَجالِل َوج  َضى، ولَ حَطاِنَك  س  د  ت ى َتر  َك الَحم 
َد الرِ ض د  َأَبدً اَبع  َت ِلي أَ اَأَبدً  ا، وَلَك الَحم  ر  َتِني َوَيس  ، راِجيً الَعَمل  الم تَ  تم  َهذان  أ  ، أن  َوف ق  إي اَك  اواِضع 

َعلَ   .ي.ه ِفي ِميَزاِن َحَسَناتِ َيا َرب َنا َأن  َتَتق َبله  ِمنِ ي وَتج 

ِر هللا، َفَيطيب  ِلي َأن  َأتَ  ك  ك ر  الن اس  ال َيش  ِر  ِعَباراِت الشُّ رق ِ أه بِ وج  َوأِلَن  ِمن  ال َيش  ك 
ِتَناِن للدكتورِ  َفاِن واالم  ِله  /والِعر  ؛ ِلَتَفض  ِث، َوِإث راِئه َلى َهَذا الَبح  َراِف عَ اإلش  بَحَسن  م َحم د  َأب و َحِشيش 

ي َر الَجَزاِء، وأن  ِزَيه  َعنِ ي خَ ن  َيج  ل  أَ هللَا عز  وجَ  اِبم الَحَظاِته الَقي َمة الِتي َزاَدت ه  ق و ًة وَرَصاَنًة، داِعيً 
َتدي ِبِه الَباحِ  اِلَيَظل  ِنب راسً  ِه؛ي َباِرَك َله  ِفي ِعل ِمِه وع م رِ  ِرًفة الِعل   َعنِ نَ ثو َيه   ..ِم والًمع 

 إلى عضوي لجنة المناقشة، كل من: والشكر موصول كذلك 

 حفظه هللا.   طلعت عبد الحميد عيسى... /لدكتورا

 حفظه هللا. خضر مصطفى الجم الي... /لدكتورا

  .فبارك هللا فيهما ،لتكر مهما بمناقشتي هذا البحث

ة إلى أعضاء لجنة مناقشة الخطة، والمح  ك مينكما ال يفوتني أن أطي ر باقات شكٍر ومود 
 والضفة الغربية، وجمهورية مصر العربية، الذين تفضلوا بتحكيم استمارة الدراسة، من غزة

غزة، اإلسالمية بوإثرائها، وإلى أعضاء الهيئة التدريسية بقسم الصحافة واإلعالم في الجامعة 
د.طوال فترة الدراسة الذين جادوا بعلمهم وما بخلوا  ... فلهم كل الو 

 فضل علي  في إتمام هذا الجهد المتواضع...لهم وكذلك خالص الشكر لكل من كان 

 .والهادي إلى سواء السبيل وهللا الموفق
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 مةالمقد  
شهد عالم االتصال في أواخر القرن الماضي ثورة حقيقية، مستفيًدا من التطورات 

بادل التكنولوجية الهائلة، خاصة في ظل انتشار شبكة اإلنترنت التي أتاحت للجميع التواصل وت
 الثقافات والمعلومات واألفكار بكل سهولة ويسر.

التواصل االجتماعي، الظاهرة وبفضل شبكة اإلنترنت وانتشارها، باتت شبكات 
ختلف اإلعالمية األكثر حضوًرا في عالمنا اليوم؛ لما تشكله من انتشار قوي وبارز في أوساط م

ن تمع مالشرائح المجتمعي ة، وخاصة شريحة الشباب؛ باعتبارها الشريحة األكثر تأثيًرا في أي مج
 عالمطوير، وانفتاح على وسائل اإلالمجتمعات بما تمتلكه من طاقة وقوة، ودافعية للتغيير والت

ا من أكثر وسائل اإلعالم تأثيرً  التواصل االجتماعي شبكات تقنياتها المتطورة، حيث أصبحتو 
في الواقع المعاش؛ كونها أتاحت الفرصة لمستخدميها على اختالف توجهاتهم، وميولهم 

افة زين كاقشة قضاياهم متجاو السياسية، والفكرية، والثقافية، واالجتماعية؛ لترويج أفكارهم، ومن
 الحدود إلى فضاءات أرحب وأكثر حرية.

قع فإن المجتمع الفلسطيني عموًما، وبالرغم مما يمتلكه من خصوصية تتعلق بوا ؛وعليه
ليس  التواصل االجتماعي،  شبكات نه استطاع اإلفادة منمعقد وظروف استثنائية، إال أ

خدمة لافي، والحضاري، والسياسي، والفكري، وتطويعها اجتماعي ا فحسب، وإنما في التواصل الثق
؛ لزمانقضاياه المصيرية والمحافظة على مخزونه القيمي، والنضالي، متحدًيا حدود الجغرافيا، وا

 إليصال رسالته وقضيته إلى أبعد مدى. 

وتعد  شريحة الشباب في فلسطين ناشطة على نحو كبير على شبكات التواصل 
ة ط في نشر اإلبداعات، واآلراء، والمواقف الشخصية فحسب، وإنما للتعبئاالجتماعي، ليس فق

 رونيةالسياسية، والفكرية، والنضالية ضد االحتالل اإلسرائيلي من خالل تنظيم الحمالت اإللكت
 المختلفة.

 880ويبلغ عدد مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي في فلسطين أربعة ماليين و
% 3% االنستغرام، و10% تويتر، و11تخدمون الفيس بوك، و% منهم يس33ألف مستخدم، 

 . (1)لينكد إن

                                                           

 م )موقع إلكتروني(.2016فلسطين تواصل االجتماعي في سوشيال وتش، تقرير وسائل ال (1)
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ومن بين تلك القضايا التي عمل الناشطون على شبكات التواصل االجتماعي في 
، ائلهافلسطين على الترويج لها وترسيخها وتعزيزها، قضايا المقاومة على اختالف أساليبها، ووس

قضايا التي باتت من ثوابت الشعب الفلسطيني كقضية وأدواتها، شأنها في ذلك شأن سائر ال
الالجئين، والقدس، واألسرى، حيث انعكست المنشورات، والتعليقات على مواقع التواصل 

ا االجتماعي إلى مشاركات فعلية وعملية أحدثت حراًكا مجتمعًيا على مختلف الصعد، والقضاي
 التي تالمس الواقع الفلسطيني.

ول هذه الدراسة التعر ف إلى مدى استخدام الشباب الفلسطيني وفي هذا اإلطار، تحا
ي شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز وعيهم بقضايا المقاومة، وما طبيعة تلك القضايا الت

عي تناولتها تلك الشبكات ويتابعها المبحوثون؟ ومدى تفاعل مستخدمي شبكات التواصل االجتما
حول  لدى المبحوثينالوقوف على أهم اإلشباعات المتحققة  مع قضايا المقاومة المنشورة، وكذلك

ليس  لشبكات التواصل االجتماعي؛ لما لهذه القضية من تأثير ستخدامهمالمقاومة نتيجة ا قضايا
 غم منفقط على الشباب الفلسطيني، وإنما على المجتمع الفلسطيني، والعربي بكافة شرائحه، بالر 

ي ومالحقة النشطاء على مواقع التواصل بدعوى "التحريض" فالمحاوالت اإلسرائيلية لمحاربة 
 محاولة منها لتغييب الرواية الفلسطينية لصالح الرواية اإلسرائيلية.

 



 
 
 
 
 
 

 :الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة
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 الفصل األول
راسة  اإلطار العام للد 

 
الفصل اإلطار المنهجي للدراسة، وهي الخطوات العلمية التي سلكها يتضمن هذا 

 الباحث في دراسته، وتبدأ باستعراض ألهم الدراسات السابقة والتعليق عليها، وتبيان مدى
ما االستفادة منها، كما يعرض مشكلة الدراسة وأهميتها، وأهدافها، وتساؤالتها، وفروضها، ك

رض ي للدراسة، ثم نوع الدراسة، ومنهجها، وأدواتها، كما يعيتضمن هذا الفصل، اإلطار النظر 
ية مجتمع الدراسة، وعي نتها، فإجراءات الصدق والثبات، ويختم الفصل بعرض المفاهيم األساس

 للدراسة، وتقسيمات الدراسة كاملة.

: أهم الدراسات السابقة:  أوالا
 ة، التي تناولت قضايامن خالل اطالع الباحث على عدد من الدراسات العلمية السابق

ث في دراسته من حي امتعلقة بهذه الدراسة، اختار الباحث أهم تلك الدراسات لالستفادة منه
يب ترت وتم   صياغة المشكلة البحثية، وأسلوبها، ومنهجها، واألدوات المستخدمة في جمع بياناتها،

 :ماوه محورين اثنين، مها إلىتقسيتلك الدراسات من األحدث لألقدم، وفًقا ل

 والشباب. المحور األول: دراسات تناولت دور شبكات التواصل االجتماعي

 في اإلعالم. المحور الثاني: دراسات تناولت قضايا المقاومة

 والشباب. : دراسات تناولت شبكات التواصل االجتماعيأوالا 

 :(1)م(2017دراسة أبو حشيش ) -1

جديد لى مدى استخدام الشباب الفلسطيني ألدوات اإلعالم الإهدفت الدراسة إلى التعر ف 
 يجابيات وأبرزوتحديد أهم السلبيات واإل م،2014خالل العدوان اإلسرائيلي على غزة عام 

 المعيقات الناتجة عن ذلك. 

وفي إطاره أساليب  ،وتنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية، واعتمدت المنهج المسحي
وتم  ،والمالحظة بالمعايشة والمقابلة، م أدوات: االستقصاء،اوتم جمع البيانات باستخد ،الممارسة

                                                           

دراسة  م2014أبو حشيش، استخدام الشباب الفلسطيني لإلعالم الجديد خالل الحرب اإلسرائيلية على غزة  (1)
 ميدانية.
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 ،ا من الناشطين في اإلعالم الجديد( مبحوثً 61توزيع االستقصاء على عينة عمدية قوامها )
 .نظريةتعتمد الدراسة على ضمن المركز الشابي اإلعالمي. ولم 

 أهمها:وخل صت الدراسة إلى عدة نتائج، من 

م لساعات 2014ن غالبية الشباب الفلسطيني استخدم اإلعالم الجديد خالل عدوان أ .أ
 ثالث ساعات فما فوق.من طويلة بدًءا 

تويتر" ، و"على "فيسبوك"م، 2014 ن غالبية الشباب الفلسطيني اعتمد خالل عدوانأ .ب
 فضح جرائم االحتالل.لولى، و"يوتيوب" بالدرجة األ

ي، استخدام اإلعالم الجديد، هو الشعور بالمسئولية والحس الوطنكان دافع الشباب عند  .ت
  بعضهم كان فاقًدا للحس األمني وطغيان الحزبية والذاتية عليهم. إال أن

 :(1)م(2016دراسة: أبو زايد ) -2

واصل هدفت الدراسة إلى التعر ف إلى واقع استخدامات طلبة الثانوية العامة لشبكات الت
ت القيم الثقافية، واإلشباعات المتحققة، ودوافع استخدامهم لشبكا االجتماعي، وأثرها على

 التواصل االجتماعي.

وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، واستخدمت منهج المسح، وفي إطاره أسلوب 
ى مسح جمهور وسائل اإلعالم، وتم جمع البيانات باستخدام صحيفة االستقصاء، وتم تطبيقها عل

-م29/1/2016من خالل الفترة الزمنية ( مفردة من طلبة الثانوية العامة، 400عي نة قوامها )
 م، واعتمدت الباحثة في دراستها على نظرية االستخدامات واإلشباعات.1/4/2016

 وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها:

درجة تحق ق اإلشباعات من استخدامات شبكات التواصل االجتماعي على معظم القيم  .أ
 ية، واالجتماعية، والدينية التي تعب ر عن القيم الثقافية كانت ضعيفة.السياس

اعي، ال توجد عالقة بين امتالك طالب الثانوية العامة حساًبا على شبكات التواصل االجتم .ب
 وكال  من: النوع االجتماعي، ومكان السكن، والتخصص.

                                                           

أبو زايد، استخدامات طلبة الثانوية العامة شبكات التواصل االجتماعي وأثرها في المحافظة على القيم  (1)
 ية في محافظات غزة.الثقافية.. دراسة ميدان
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ي؛ للحفاظ على القيم أن اإلشباعات المتحق قة من استخدام شبكات التواصل االجتماع  .ت
 الثقافية عند الذكور أعلى من اإلناث.

 :(1)م(2015دراسة: أبو سويلم ) -3

هدفت الدراسة إلى التعر ف إلى مدى اعتماد طلبة الجامعات األردنية على شبكات 
 التواصل االجتماعي؛ للحصول على األخبار، والمعلومات.

 منهج المسح، وفي إطاره أسلوب وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، واستخدمت
قها مسح جمهور وسائل اإلعالم، وتم جمع البيانات باستخدام أداة صحيفة االستقصاء، وتم تطبي

( مفردة من طلبة الجامعات في العاصمة األردنية عم ان. واعتمد 470على عي نة قوامها )
 الباحث في دراسته نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم.

 سة إلى عدة نتائج، أهمها:وخلصت الدرا

ء %، ثم جا98احتل الفيس بوك المرتبة األولى في استخدام الطلبة للشبكات، بنسبة بلغت  .أ
 .%2%، وموقع يوتيوب في المرتبة الثالث بنسبة 4موقع تويتر في المرتبة الثانية بنسبة 

ر جاءت شبكات التواصل االجتماعي في المرتبة األولى في تزويد الطلبة باألخبا .ب
 %.30%، تلتها الشبكات اإلخبارية اإللكترونية بنسبة 48والمعلومات بنسبة 

لى جاء دافع الحصول على األخبار والمعلومات بالمرتبة األولى لدوافع اعتماد الطلبة ع .ت
 شبكات التواصل االجتماعي.

 :(2)(م2015دراسة بقطر ) -4

تداولها عبر مواقع هدفت الدراسة إلى التعر ف إلى المعلومات السياسية التي يتم 
 لشباباالتواصل االجتماعي )فيسبوك، وتويتر، ويوتيوب( وعالقتها بتشكيل الثقافة السياسية لدى 

   المصري.

وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، واستخدمت منهج المسح، وفي إطاره أسلوب 
ستقصاء، وتم تطبيقها مسح جمهور وسائل اإلعالم، وتم جمع البيانات باستخدام أداة صحيفة اال

                                                           

أبو سويلم، اعتماد طلبة الجامعات األردنية على شبكات التواصل االجتماعي للحصول على األخبار  (1)
 والمعلومات.. دراسة ميدانية.

 بقطر، دور شبكات التواصل االجتماعي في نشر الثقافة السياسية لدى الشباب المصري.. دراسة ميدانية. (2)
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 ( مفردة من الشباب المصري، الذين تتراوح أعمارهم بين 621على عي نة قوامها )
 سنة(، واعتمد الباحث في دراسته على نظرية االستخدامات واإلشباعات. 18-40)

 وخل صت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها:

االجتماعي يومي ا، وذلك يحرص الشباب المصري على الدخول إلى شبكات التواصل  .أ
 للحصول على معلومات مختلفة عما تنشره الصحافة والتلفاز.

جاء في مقدمة دوافع استخدام الشباب لشبكات التواصل االجتماعي، التعر ف إلى آراء  .ب
 اآلخرين وتعليقاتهم على الموضوعات السياسية.

بدرجة متوسطة، على متابعة القضايا السياسية من خالل  المصري  حرص أغلب الشباب .ت
 هذه المواقع.

 :(1)(م2015)دراسة خاطر -5

هدفت الدراسة إلى رصد مدى اعتماد طلبة الجامعات الفلسطينية على شبكات التواصل 
فه، م، وأسباب هذا االعتماد، وأهدا2014االجتماعي أثناء العدوان اإلسرائيلي على غزة عام 

 والتأثيرات الناتجة عن هذا االعتماد.ودوافعه 

 وفي إطاره أسلوب الدراسة إلى البحوث الوصفية، واستخدمت منهج المسح،هذه وتنتمي 
ها وتم تطبيقصحيفة االستقصاء،  أداة  مسح جمهور وسائل اإلعالم، وتم جمع البيانات باستخدام

زة عات الرئيسة في قطاع غمن طلبة الجام فردة( م400قوامها ) بلغ على عينة طبقية عشوائية
م، 23/11/2014)جامعة األقصى، الجامعة اإلسالمية، وجامعة األزهر(، خالل الفترة بين 

على نظرية االعتماد على وسائل  افي دراسته ةالباحث تم، واعتمد15/12/2014وحتى 
 اإلعالم.

 وخل صت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها:

ن في متابعة و مصادر التي يعتمد عليها المبحوثرت شبكات التواصل االجتماعي التصد   .أ
 %.57.8أحداث العدوان اإلسرائيلي على غزة، بنسبة 

                                                           

طلبة الجامعات الفلسطينية على شبكات التواصل االجتماعي أثناء العدوان اإلسرائيلي على خاطر، اعتماد  (1)
 .. دراسة ميدانية.م2014غزة عام 
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 للحصول على المعلومات؛ ن و أهم شبكات التواصل االجتماعي التي اعتمد عليها المبحوث  .ب
م، جاء "فيس بوك" في المقدمة بنسبة 2014أثناء العدوان اإلسرائيلي على غزة عام 

 تويتر"، ثم "جوجل بلس".%، تاله "78.3

ن بالمعلومات التي تم الحصول عليها من خالل شبكات التواصل و يثق المبحوث  .ت
 %.41م بدرجة متوسطة بلغت 2014االجتماعي أثناء العدوان اإلسرائيلي على غزة عام 

 :(1)(م2014دراسة العقاد ) -6

المشاركة  هدفت الدراسة إلى التعر ف إلى دور مواقع التواصل االجتماعي في دعم
السياسية للشباب الفلسطيني، والكشف عن جوانب مهمة في عالقة مواقع التواصل االجتماعي 

 بالمشاركة السياسية للشباب الفلسطيني.

 وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، واستخدمت منهج المسح، وفي إطاره أسلوب
قها داة صحيفة االستقصاء، وتم تطبيمسح جمهور وسائل اإلعالم، وتم جمع البيانات باستخدام أ

طينية ( مفردة من العينة العشوائية المنتظمة لطلبة الجامعات الفلس283على عينة بلغ قوامها )
 في قطاع غزة. واعتمد الباحث في دراسته على نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم.

 وخل صت الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها:

ل ساط الشباب الفلسطيني الجامعي الذين يستخدمون مواقع التواصوجود إقبال كبير في أو  .أ
 %.95االجتماعي عبر شبكة اإلنترنت تصل نسبتهم إلى 

بلغ متوسط أوقات استخدام غالبية الشباب الفلسطيني مواقع التواصل االجتماعي من   .ب
 ساعتين فأكثر يومي ا.

ن حيث واقع التواصل االجتماعي، ملم ي بِد الشباب الفلسطيني ثقتهم الكبيرة فيما تنشره م .ت
 دافع التزويد بالمعلومات المختلفة.

 

 

 
 

                                                           

 العقاد، دور مواقع التواصل االجتماعي في دعم المشاركة السياسية للشباب الفلسطيني.. دراسة ميدانية. (1)



9 

 :(1)(م2014دراسة أبو صالح ) -7

صل هدفت الدراسة إلى التعر ف إلى استخدامات طلبة الجامعات الفلسطينية شبكات التوا
االجتماعي، واإلشباعات المتحققة، ودوافع طلبة الجامعات الستخدام شبكات التواصل 

 االجتماعي، ومدى الثقة بمعلوماتها.

وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، واستخدمت منهج المسح، وفي إطاره 
أسلوب مسح جمهور وسائل اإلعالم، وتم جمع البيانات باستخدام أداتي صحيفة االستقصاء، 

عات ن طلبة الجام( مفردة م390والمقابلة، وتم تطبيقها على عينة طبقية عشوائية بلغ قوامها )
حث م، واعتمد البا30/11/2013-28الفلسطينية النظامية بقطاع غزة، خالل الفترة الممتدة من 

 في دراسته نظرية االستخدامات واإلشباعات.

 وخل صت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها:

% من المبحوثين شبكات التواصل االجتماعي، وكان الفيس بوك من أكثر 90يستخدم  .أ
 %.95التواصل االجتماعي استخداًما بنسبة شبكات 

تخدام جاء دافع التواصل مع الزمالء، واألصدقاء في الداخل والخارج في مقدمة دوافع االس  .ب
 %.20.7لشبكات التواصل بنسبة 

%، فيما 62.6جاء مستوى الثقة بشبكات التواصل االجتماعي بدرجة متوسطة بنسبة   .ت
 %.66.3اإلعالم األخرى بنسبة أثرت تلك الشبكات في متابعة وسائل 

 :(2)(م2014دراسة سكيك ) -8

لى دور شبكات التواصل االجتماعي في توعية الشباب إهدفت الدراسة إلى التعر ف  
 الفلسطيني بقضاياه الوطنية، والوقوف على أهم القضايا التي تناولتها تلك الشبكات.

المسح، وتم جمع البيانات وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، واستخدمت منهج 
تم و لكترونية، وصحيفة االستقصاء اإل ،استمارة تحليل المضمون، والمقابلة ثالث أدوات وهي:ب
( مفردة من مستخدمي شبكات 426)قوامها  على عينة عشوائية بسيطة بلغ طبيق "االستقصاء"ت

                                                           

ينية لشبكات التواصل االجتماعي واإلشباعات المتحققة.. أبو صالح، استخدامات طلبة الجامعات الفلسط (1)
 دراسة ميدانية.

سكيك، دور شبكات التواصل االجتماعي في توعية الشباب الفلسطيني بالقضايا الوطنية.. دراسة تحليلية  (2)
 وميدانية.
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نظرية عتمد الباحث في دراسته على وا  ،م2013وذلك خالل شهر يونيو  ،التواصل االجتماعي
 االستخدامات واإلشباعات.

 وخل صت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها:

شبكات التواصل االجتماعي تزيد من مستوى وعي الشباب الفلسطيني بنسبة بلغت  أن .أ
 .%34تزيد من مستوى وعيهم بشكل كبير بنسبة بلغت و %، 61

  ؛ثر الشبكات التي يستخدمها المبحوثون كى كألى المرتبة األولعحصلت شبكة "فيس بوك"   .ب

 %.93.3للتوعية بالقضايا الوطنية الفلسطينية، وذلك بنسبة 

وهي نسبة  %،64.8بلغت درجة ثقة الشباب الفلسطيني بشبكات التواصل االجتماعي   .ت
 متوسطة. 

 :        (1)(م2013دراسة حمودة ) -9

عي، تقوم به شبكات التواصل االجتما لى طبيعة الدور الذيإهدفت الدراسة إلى التعر ف 
 للمشاركة في القضايا المجتمعية. ؛في تحفيز الشباب الفلسطيني

وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، واستخدمت منهج المسح االجتماعي، وفي 
نة إطاره المنهج المسحي على عينة من جمهور الشباب الفلسطيني باستخدام أسلوب المسح بالعي

 داة باستخدام أوفلسطينيي الخارج، وتم جمع البيانات  ،والقدس ،وقطاع غزة ،فة الغربيةفي الض
م ، وتلكتروني(صحيفة االستقصاء بمستوييها )االستقصاء بالمقابلة الشخصية، واالستقصاء اإل

م إلى 20/6/2013ات، خالل الفترة من ( مفرد410قوامها ) بلغ على عينةتطبيقها 
 .تهفي دراساعتمد عليها الباحث النظرية التي  ولم يذكرم، 19/8/2013

 وخل صت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها:

( يستخدمونها بشكل %96.1جميع المبحوثين يستخدمون الشبكات االجتماعية، بواقع ) .أ
 ا.( يستخدمونها أحيانً %3.9دائم، و)

 كبيرة، سبةن يتابعون القضايا المجتمعية على شبكات التواصل االجتماعي بنو المبحوث  .ب
 .(%99.3) بلغت

                                                           

 المجتمعية. حمودة، دور شبكات التواصل االجتماعي في تنمية مشاركة الشباب الفلسطيني في القضايا 1))
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( من المبحوثين أجابوا بأن شبكات التواصل االجتماعي استطاعت أن %96.6نسبة )  .ت
 .ت نم ي مشاركتهم نحو القضايا المجتمعية

 :((1(م2013دراسة الدبيسي والطاهات ) -10

 هدفت الدراسة إلى معرفة معدالت استخدام طلبة الجامعات األردنية لشبكات التواصل
 طلبة،ة، والكشف عن العوامل المؤثرة في تشكيل اتجاهات الرأي العام لدى الاالجتماعي الرقمي  

باعتمادها مصادر ؛ ومستوى منافسة شبكات التواصل االجتماعي لوسائل اإلعالم التقليدية
 والمعلومات. لألخبار

جمع وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، واستخدمت المنهج الوصفي، وتم 
 فترة، دراسةولم يذكر الباحثان الفترة الزمنية لعينة ال صحيفة االستقصاء، استخدام أداة البيانات ب

 نظرية االستخدامات واإلشباعات.عتمد الباحثان في دراستهما على وا 

 وخل صت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها:

ا من تشكل مصدرً انتشار استخدام شبكات التواصل االجتماعي بين الطلبة، حيث باتت  .أ
 والمعلومات. مصادر حصولهم على األخبار

ومنافسة  من شأن أخبار شبكات التواصل االجتماعي التأثير في تشكيل الرأي العام،  .ب
 لكترونية في ذلك.والصحافة اإل عالم التقليديةوسائل اإل

 الءوالو ، تعزيز الروح الوطنية :يجابية مثلإبعض معلومات شبكات التواصل االجتماعي   .ت
 التحريض على التظاهر. واالنتماء، والبعض اآلخر سلبي مثل:

 : (2)(م2013) Bellarmine دراسة  -11

ن ِقبل طلبة هدفت الدراسة إلى التعر ف إلى استخدامات شبكات التواصل االجتماعي م
 الجامعات األمريكية.

وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، واستخدمت المنهج المسحي، وفي إطاره تم 
استخدام أسلوب مسح الجمهور، وتم جمع البيانات باستخدام استمارة االستقصاء، وتم تطبيقها 

( مفردة من طلبة وطالبات الجامعات األمريكية العامة الواقعة في 287على عينة عمدية قوامها )

                                                           

 الدبيسي والطاهات، دور شبكات التواصل االجتماعي في تشكيل الرأي العام لدى طلبة الجامعات األردنية. (1)
(2) Bellarmin. Use of social Media: Site preferences, Uses and Gratifications Theory 

Revisited. (pp.27-34). 
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، ولم يذكر (عاًما 28و 18)وسط من الواليات المتحدة، والذين تتراوح أعمارهم بين الغرب األ
الباحث الفترة الزمنية لعينة الدراسة. واعتمد الباحث في دراسته على نظرية االستخدامات 

 واإلشباعات.

 وخل صت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها:

اعي من حيث االستخدام، ثم جاء جاء موقع الفيس بوك في مقدمة شبكات التواصل االجتم .أ
 تالًيا مواقع "تويتر"، و"ماي سبيس"، وأخيًرا "لينكد إن".

أهم األسباب التي تدفع طلبة الجامعات األمريكية إلى استخدام شبكات التواصل   .ب
 .االجتماعي: البقاء على اتصال مع األصدقاء، واألهل، والمشاركة في الصور، والترفيه

 يستخدم طلبة الجامعات األمريكية مواقع شبكات التواصل االجتماعي باستمرار.  .ت

 : (1)(م2013) KADDAN-AL دراسة  -12

 هدفت الدراسة إلى التعر ف إلى أثر استخدام الفيس بوك على االتصاالت بين طالبات
ى جامعة إربد، وهل يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أثر استخدام الفيس بوك عل

هري، االتصاالت بين الطالبات والتواصل مع أفراد المجتمع، تعزى للمتغيرات: )دخل األسرة الش
 التخصص، المستوى األكاديمي، مكان السكن(.

وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، واستخدمت المنهج المسحي وفي إطاره 
باستخدام صحيفة االستقصاء، أسلوب مسح جمهور وسائل اإلعالم، وتم جمع بيانات الدراسة 

ة، لدراسوتم تطبيقها على عينة من طالبات جامعة إربد، ولم يذكر الباحث الفترة الزمنية لعينة ا
 كما لم يذكر النظرية التي اعتمد عليها في دراسته.

 وخل صت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها:

ساعات االتصال بين توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استخدام الفيس بوك، وعدد  .أ
 الطالبات.

يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أثر استخدام الفيس بوك، واالتصاالت بين   .ب
 الطالبات تعزى لمتغير مكان اإلقامة.

                                                           

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

Student University Collage Irbid Girls: Facebook as a Model. 
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 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أثر استخدام الفيس بوك واالتصاالت بين .ت
 تخصص، والمستوى األكاديمي.الطالبات تعزى لمتغير الدخل الشهري، وال

 :(1)(م2012دراسة الشرافي ) -13

 لثقافةلى الدور الذي يقوم به اإلعالم التفاعلي في تشكيل اإهدفت الدراسة إلى التعر ف 
 السياسية لدى الشباب الفلسطيني في قطاع غزة.

الدراسة إلى البحوث الوصفية، واستخدمت منهج مسح جمهور وسائل هذه وتنتمي 
 لى عينةع، وتم تطبيقها أداة االستقصاءباستخدام اإلعالم، والمنهج التاريخي، وتم جمع البيانات 

عة ( مفردة من طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة )جام500)قوامها  عشوائية طبقية بلغ
 ة، جامعة األقصى، جامعة فلسطين(، خالل الفصل الدراسي الثانياألزهر، الجامعة اإلسالمي

 .اعتمد عليها في دراستهالنظرية التي الباحث ذكر ي(، ولم م2012-م2011للعام الجامعي )

 وخل صت الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها:

 الجامعاتا لدى المبحوثين من طلبة عالم التفاعلي استخدامً الفيس بوك أكثر وسائل اإل .أ
 .لكترونيالفلسطينية في قطاع غزة، يليه في المرتبة الثانية البريد اإل

في  للحصول على المعلومات، وبالدور الذي تقوم به ؛الطلبة يثقون في اإلعالم التفاعلي  .ب
 (.%70تشكيل الثقافة السياسية الفلسطينية لدى المبحوثين وبنسبة تصل إلى )

دارها في تشكيل الثقافة السياسية لدى المبحوثين بنسبة مقلإلعالم التفاعلي دور إيجابي   .ت
(72.4.)% 

 :(2)(م2012دراسة عيسى ) -14

ل هدفت الدراسة إلى التعر ف إلى استخدام طلبة الجامعات الفلسطينية لشبكات التواص
االجتماعي في التوعية بالقضية الفلسطينية، ومدى نجاحهم في استغالل هذه الشبكات في 

 والمعلومات السليمة حول القضية الفلسطينية.إيصال الحقائق 

وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، واستخدمت منهج المسح، وفي إطاره أسلوب 
مسح جمهور وسائل اإلعالم، وتم جمع البيانات باستخدام أداة صحيفة االستقصاء، وتم تطبيقها 

                                                           

 الشرافي، دور اإلعالم التفاعلي في تشكيل الثقافة السياسية لدى الشباب الفلسطيني.. دراسة ميدانية. 1))
ت التواصل االجتماعي في التوعية بالقضية عيسى، استخدامات طالب الجامعات الفلسطينية لشبكا 2))

 الفلسطينية.. دراسة ميدانية.
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الجامعات الفلسطينية في  ( مفردة من طلبة300على عينة عشوائية بسيطة بلغ قوامها )
 محافظات قطاع غزة، واعتمد الباحث في دراسته على نظرية االستخدامات واإلشباعات.

 وخل صت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها:

، جاء موقع الفيس بوك من أكثر شبكات التواصل االجتماعي استخداًما من قبل المبحوثين .أ
 ى رأسها تويتر، ثم ماي سبيس.يليه بفارق كبير بقية الشبكات وعل

؛ يستخدم المبحوثون شبكات التواصل االجتماعي؛ للتواصل مع األصدقاء اجتماعي ا فقط  .ب
 لعدم معرفتهم بكيفية استخدامها في التوعية بالقضية الفلسطينية.

ثين؛ توحيد الجهد، والتنسيق، وزيادة التواصل مع الشباب، جاء في مقدمة اقتراحات المبحو  .ت
 .الدور الذي تؤديه شبكات التواصل االجتماعي في التوعية بالقضية الفلسطينية لتطوير

 :(1)(م2012دراسة عابد ) -15

لى المتغيرات التي تتعلق بدور شبكات التواصل عهدفت الدراسة إلى الوقوف 
يير االجتماعي في تعبئة وتشكيل الرأي العام لدى جمهور طلبة الجامعات الفلسطينية نحو التغ

 االجتماعي والسياسي. 

 وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، واستخدمت المنهج المسحي لعينة من طلبة
تم ، و صحيفة االستقصاء باستخدام أداة ، وتم جمع البيانات الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة

ية نظر عتمد الباحث في دراسته ( مفردة، وا 500) قوامها على عينة عشوائية طبقية بلغتطبيقها 
 االستخدامات واإلشباعات.

 وخل صت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها:

لعام اوم به في تشكيل الرأي وبالدور الذي تق ،الطلبة يثقون في شبكات التواصل االجتماعي .أ
 (.%58.2والسياسي، بنسبة تصل إلى ) نحو التغيير االجتماعي

م أي العاا في تشكيل الر ا وإيجابي  ا سلبي  يرى الطلبة أن لشبكات التواصل االجتماعي دورً   .ب
 (.5من  2.81والسياسي، بمتوسط حسابي ) ،نحو التغيير االجتماعي

                                                           

عابد، دور شبكات التواصل االجتماعي في تعبئة الرأي العام الفلسطيني نحو التغيير االجتماعي  (1)
 والسياسي.. دراسة وصفية تحليلية.
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ور ين الطالب والطالبات في الجامعات الفلسطينية نحو دعدم وجود اختالفات في الرأي ب  .ت
 شبكات التواصل االجتماعي في تعبئة رأيهم نحو التغيير االجتماعي والسياسي.

 

 الفلسطينية في اإلعالم. : الدراسات التي تناولت قضايا المقاومةنيااثا
 :(1)(م2017دراسة نعيم ) -16

اومة اإلسرائيلي باللغة العربية نحو قضية المقهدفت الدراسة إلى رصد الخطاب الدعائي 
ة الفلسطينية في شبكات التواصل االجتماعي، والوقوف على أهم موضوعات المقاومة الفلسطيني

 وترتيب أولويات هذه الموضوعات.

وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، واستخدمت ثالثة مناهج هي: منهج 
تخدمت أسلوب تحليل المضمون، ومنهج تحليل الخطاب، الدراسات المسحية وفي إطارها اس

 م جمعومنهج دراسة العالقات المتبادلة الذي تم في إطاره توظيف أسلوب المقارنة المنهجية، وت
البيانات باستخدام استمارتي  تحليل المضمون، وتحليل الخطاب، وتم تطبيقها على صفحتي  

 ا بين، و"الفيس بوك" على التوالي خالل الفترة م"أفخاي أدرعي" و"المنسق" على شبكتي "تويتر"
م، واعتمدت الباحثة في دراستها على نظريتي  األجندة اإلعالمية، 1/5/2017م و1/8/2016

 واإلطار اإلعالمي.

 همها:أ نتائج، عدة  وخلصت الدراسة إلى

(، تاله موضوع %15.3تصد ر موضوع "تصنيع السالح" اهتمام صفحتي  الدراسة بنسبة ) .أ
 (.%14.7"إطالق النار" من قبل المقاومة الفلسطينية بنسبة )

اعتمدت صفحتا الدراسة في خطابها الدعائي على المصدر اإلسرائيلي الرسمي وغير  .ب
الرسمي في الحصول على المعلومات والبيانات، وحصل على المرتبة األولى هدف تشويه 

 (.%19.8صورة المقاومة الفلسطينية بنسبة )

صفت بها المقاومة الفلسطينية على المرتبة األولى حظيت أطروح  .ت نسبة بة "اإلرهاب" التي و 
(54.1.)% 

 

                                                           

فلسطينية عبر شبكات التواصل نعيم، الخطاب الدعائي اإلسرائيلي باللغة العربية نحو المقاومة ال (1)
 االجتماعي.. دراسة تحليلية مقارنة. 
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 :(1)(م2017دراسة العيلة ) -17

ي فهدفت الدراسة إلى التعر ف إلى مدى تأثير استراتيجية المقاومة الفلسطينية ممثلة 
-م2000الفترة )حركتي  الجهاد اإلسالمي وحماس على منظومة األمن والردع اإلسرائيلية خالل 

 (.م2014

وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، واستخدمت ثالثة مناهج وهي: المنهج 
داة أالتاريخي، والمنهج الوصفي التحليلي، ومنهج دراسة الحالة، وتم جمع البيانات باستخدام 

 .يذكر الباحث النظرية التي اعتمد عليها في دراسته ولمالمقابلة الشخصية المقننة، 

 همها:أ نتائج، من عدة  وخلصت الدراسة إلى

وان والعد المقاومة تعد  حق ا طبيعي ا ومشروًعا لكل شعوب العالم، في حال تعرضهم لالحتالل .أ
 الخارجي باستخدام كافة الوسائل بما فيها المقاومة العسكرية.

ل شكلت حركتا الجهاد اإلسالمي و"حماس"، إضافة نوعية ومهمة إلى مسيرة النضا  .ب
 الفلسطيني، من خالل استعادة االنسجام بين المكونات )الوطنية، العروبة، اإلسالم(.

حياة أثبتت حركتا الجهاد اإلسالمي و"حماس" أنهما قادرتان على التأثير في كل نواحي ال  .ت
 داخل "إسرائيل" وتمكنتا من إضعاف منظومة األمن والردع اإلسرائيلية.

 :(2)(م2016دراسة حسن ) -18

 الدراسة إلى التعر ف إلى مدى قدرة المقاومة الشعبية الفلسطينية على تعزيزهدفت 
 المشاركة السياسية، والمساهمة في ترسيخ مفهوم الوالء واالنتماء لفلسطين.

وتم وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي، 
عبية، خالل مقابلة شخصيات لها عالقة بالمقاومة الشباستخدام أداة المقابلة من جمع البيانات 

 تذكر الباحثة حجم عينة الدراسة، وال النظرية التي اعتمدت عليها في دراستها. ولم

 همها:أ نتائج، عدة صت الدراسة إلى وخل  

                                                           

-م2000العيلة، تقييم استراتيجية المقاومة الفلسطينية في مواجهة منظومة الردع اإلسرائيلية خالل الفترة ) 1))
 (.. دراسة حالة.م2014

المشاركة السياسية في فلسطين حسن، دور المقاومة الشعبية كإحدى وسائل التحرر الفلسطيني في تعزيز  (2)
 .م2013-م2005
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ن قول: إال بد من االستمرار بالمقاومة الشعبية؛ لتصبح منهج حياة يومي ا، وبعدها يمكن ال .أ
 الشعبية قادرة على تعزيز المشاركة الشعبية بالشكل المطلوب والفاعل.المقاومة 

 ال بد من العمل على تحويل المقاومة الشعبية الستراتيجية عمل وطني، من خالل صياغة .ب
ن برنامج وطني شامل وبناء استراتيجية نضالية تقوم على أساس المقاومة الشعبية دون أ

 ت سقط أي ا من الخيارات األخرى.

 ضرورة العمل على تدريس مبدأ المقاومة الشعبية ضمن المناهج الدراسية؛ من أجل خلق  .ت
 قاعدة جماهيرية مؤهلة ومدركة ألهمية وضرورة تبن ي مبدأ المقاومة الشعبية.

 :(1)(م2015دراسة اليازوري ) -19

اع هدفت الدراسة إلى تقييم مدى انسجام الخطاب اإلعالمي للمقاومة الفلسطينية في قط
لية غزة خالل الحرب مع القانون الدولي اإلنساني، والتعر ف إلى مدى موضوعية التقارير الدو 

التي أشار بعضها إلى وجود مخالفات لنصوص القانون الدولي اإلنساني في خطاب المقاومة 
 م.2012الفلسطينية خالل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام 

 وصفية، واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي، وفيوتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث ال
إطاره تم توظيف أسلوب مسح جمهور وسائل اإلعالم، والمنهج التاريخي، وتم جمع البيانات 

( مفردة من العاملين في 149باستخدام صحيفة االستقصاء، وتم تطبيقها على عينة قوامها )
فلسطينية خالل الفترة ما بين المؤسسات اإلعالمية التابعة والمقربة من المقاومة ال

 م. ولم يذكر الباحث النظرية التي اعتمد عليها في دراسته.25/1/2014م حتى 21/12/2013

 همها:أ نتائج، عدة صت الدراسة إلى وخل  

هة يلتزم الخطاب اإلعالمي للمقاومة الفلسطينية بنصوص القانون الدولي اإلنساني من وج .أ
 مية للمقاومة الفلسطينية.نظر العاملين في المؤسسات اإلعال

محدودية دور وتأثير اإلعالم الحكومي في بلورة سياسات متعلقة بالقانون الدولي   .ب
 اإلنساني.

ني، محدودية الخبرات اإلعالمية والتدريب لدى العاملين في مجال القانون الدولي اإلنسا .ت
 وعدم تلقي خبرات إقليمية ودولية.

                                                           

م في ميزان القانون 2012اليازوري، الخطاب اإلعالمي للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة خالل عدوان  (1)
 الدولي اإلنساني. 
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 :(1)(م2014دراسة خريس ) -20

الدراسة إلى رصد وتحليل الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضايا المقاومة هدفت 
، الفلسطينية، والوقوف على أطروحاته، ورصد الصفات واألدوار المنسوبة إلى القوى الفاعلة

والحجج والبراهين واألطر المرجعية التي يستند إليها منتجو الخطاب، والوقوف على أوجه 
 والحياة الجديدة. ،فلسطين صحيفتي   االتفاق واالختالف بين خطاب

وتنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية، واستخدمت منهج تحليل الخطاب، ومنهج 
م ية، وتفي إطاره أسلوب المقارنة المنهجو الدراسات المسحية، ومنهج دراسة العالقات المتبادلة، 

 ،وصحيفة االستقصاء هما: استمارة تحليل الخطاب الصحفي،و أداتين، باستخدام بيانات الجمع 
عتمد الباحث في دراسته وا  ،م20/12/2012وحتى  م2/7/2007خالل الفترة من  وتم تطبيقها

 والقائم باالتصال.  األطر اإلعالمية، نظريتي  

 وخل صت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها:

حظيت أطروحة إجراءات االحتالل على النسبة األكبر من بين األطروحات التي تناولت  .أ
 قضية المقاومة، تلتها أطروحة المقاومة المسلحة.

ي مؤثرة فمن العوامل ال عد  ن التوجه األيديولوجي للكاتب ي  أن باالتصال على ياتفاق القائم  .ب
 .تشكيل مواقفه نحو قضية المقاومة الفلسطينية

خيار المقاومة  -من حيث المبدأ-يؤيدون  ،الدراسة القائمون باالتصال في صحيفتي   .ت
 .الحقوق الفلسطينية لتحقيق

 :(2)(م2006دراسة األقطش ) -21

من خالل  عالمي الفلسطينيلى كشف ثقافة المقاومة في الخطاب اإلإهدفت الدراسة 
ئة عام من اع مراحل تطور الخطاب الفلسطيني في افتتاحيات الصحف اليومية على مدار متتب  

عالمي الفلسطيني، والتعر ف إلى م، والتعر ف إلى تطور مضمون الخطاب اإل2005لى إ م1905
 .هم المصطلحات المستخدمة فيهأ 

                                                           

 خريس، الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضية المقاومة الفلسطينية، دراسة تحليلية وميدانية مقارنة. (1)

 م(.2005-م1905األقطش، تطور ثقافة المقاومة في الخطاب اإلعالمي الفلسطيني ) (2)



19 

واتبعت الدراسة  وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، واستخدمت المنهج المسحي،
، ولم يذكر الباحث النظرية التي اعتمد عليها في سلوب تحليل المضمون أو  سلوب المسحي،األ

 دراسته.

 من أهمها: وخل صت الدراسة إلى عدة نتائج،

ن الحديث عن إز باستجداء الحلول من القوى الدولية، حيث ن الخطاب الفلسطيني تمي  أ .أ
 .ثقافة المقاومة كان يتم بشكل مستتر

، حيث خصصت الصحف م2000-م1988تراجع الحديث عن المقاومة في الفترة من  .ب
 .من افتتاحياتها للحديث عن المقاومةفقط %( 17.14)

 الفلسطيني بالتعميم، ولم يرد ذكر مصطلح المقاومة في افتتاحيات صحفز الخطاب تمي    .ت
 الدراسة كمصطلح، واستخدمت الصحافة مصطلحات مثل أحداث.

 الدراسات السابقة:موقع الدراسة من 

ة أن هذه الدراسة تتشابه مع الحظ الباحث من خالل استعراض الدراسات السابق 
 في بعض النقاط، وتختلف في نقاط أخرى، وذلك على النحو اآلتي:  بعض الدراسات السابقة

من حيث الموضوع: تختلف هذه الدراسة عن جميع الدراسات السابقة في الموضوع، حيث  .أ
 إنها بحثت مدى استخدام الشباب الفلسطيني شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز وعيهم

ن اسات السابقة التي تم استعراضها، وإبقضايا المقاومة، وهو ما لم تطرحه أي من الدر 
 كانت بعض الدراسات تناولت قضايا المقاومة من زوايا وجوانب مختلفة.

من حيث نوع الدراسة والمنهج المستخدم: جميع الدراسات السابقة تنتمي للبحوث الوصفية  .ب
كما هذه الدراسة، واستخدمت منهج المسح، وفي إطاره تم استخدام أسلوب مسح جمهور 

( التي استخدمت م2017سائل اإلعالم، فيما تختلف من حيث المنهج مع دراسة )نعيم و 
منهج الدراسات المسحية، ومنهج تحليل الخطاب، ومنهج دراسة العالقات المتبادلة، ودراسة 

( التي استخدمت المنهج التاريخي، والمنهج الوصفي، ومنهج دراسة الحالة، م2017)العيلة 
التي استخدمت المنهج الوصفي التحليلي، ودراسة )اليازوري ( م2016ودراسة )حسن 

( التي استخدمت المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج التاريخي، ودراسة م2015
( التي استخدمت منهج تحليل الخطاب، ومنهج الدراسات المسحية، ومنهج م2014)خريس

منهج المسح  ( التي استخدمتم2013دراسة العالقات المتبادلة، ودراسة )حمودة 
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( التي استخدمت المنهج الوصفي، ودراسة م2013االجتماعي، و)الدبيسي والطاهات 
 ( التي استخدمت منهج مسح جمهور وسائل اإلعالم، والمنهج التاريخي.م2012)الشرافي 

لة من حيث األدوات: استخدم الباحث في دراسته أداتين، هما: صحيفة االستقصاء، والمقاب .ت
تتفق هذه الدراسة مع العديد من الدراسات، مثل: دراسة )أبو صالح  المقن نة، وبذلك

( التي م2017(، فيما تختلف مع عدد من الدراسات مثل دراسة )أبو حشيش م2014
استخدمت باإلضافة إلى صحيفة االستقصاء والمقابلة، المالحظة بالمعايشة، ودراسة 

والمقابلة، وصحيفة االستقصاء ( التي استخدمت استمارة تحليل المضمون، م2014)سكيك 
( التي استخدمت باإلضافة إلى صحيفة االستقصاء، م2014اإللكترونية، ودراسة )خريس 

 استمارة تحليل الخطاب الصحفي.

من حيث النظرية المستخدمة: استخدم الباحث في دراسته نظرية االستخدامات  .ث
ة، ابقة في استخدام النظريواإلشباعات، وبذلك تتفق هذه الدراسة مع معظم الدراسات الس

(، ودراسة م2014(، ودراسة )سكيك م2015(، ودراسة )بقطر م2016مثل دراسة )أبو زايد 
  (Bellarmine(، ودراسةم2013(، ودراسة )الدبيسي والطاهات م2014)أبو صالح 

 (، فيما تختلف مع دراسةم2012(، ودراسة )عابد م2012(، ودراسة )عيسى م2013
 طر اإلعالمية، والقائم باالتصال.التي استخدمت نظريتي  األ( م2014)خريس 

س من حيث مجتمع الدراسة والعينة: أغلب الدراسات السابقة أ جريت على الشباب، وهو نف .ج
م(، 2016م(، ودراسة )أبو زايد، 2017مجتمع الدراسة الحالية، مثل دراسة )أبو حشيش،

يما اختلفت مع بعض الدراسات م(، ف2014م( ودراسة )سكيك، 2015ودراسة )خاطر، 
م( التي أجريت 2015التي أجريت على الشباب من جنسيات أخرى مثل: دراسة )بقطر،

م( التي أجريت على Bellarmine) ،2013على شباب من الجنسية المصرية، ودراسة 
م(، و)الدبيسي والطاهات، 2015شباب من الجنسية األمريكية، ودراسات )أبو سويلم، 

  .م(AL-Kaddan، 2013م( و)2013

( مفردة، مع معظم الدراسات السابقة 400وتتقارب حجم عينة هذه الدراسة التي بلغت )
( مفردة 283التي استخدمت صحيفة االستقصاء، حيث كانت عيناتها تتراوح ما بين )

، ( مفردة فقط61م( التي بلغت عينتها )2017( مفردة، باستثناء دراسة )أبو حشيش،621و)
 ( مفردة.149م( التي بلغت عينتها )2015ودراسة )اليازوري، 
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 االستفادة من الدراسات السابقة:

استفاد الباحث من خالل االطالع على الدراسات السابقة، العديد من الجوانب التي 
 أثرت مساره البحثي، وهي على النحو اآلتي:

 سابقة.المستخدمة التي اعتمدت عليها الدراسات الاالستفادة من المناهج واألدوات البحثية  -1

التعر ف إلى كيفية وضع وصياغة األهداف، والفروض، والتساؤالت بشكل علمي بما يحقق  -2
 األهداف التي تسعى إليها الدراسة.

صية االستفادة من الدراسات السابقة في تصميم أسئلة االستبانة، وإضافة ما يتناسب وخصو  -3
 هذه الدراسة.

 التعر ف إلى اإلطار النظري للدراسة، المتمثل في نظرية االستخدامات واإلشباعات. -4

 التعر ف إلى اإلطار المعرفي للدراسات السابقة. -5

 دراسة،االستفادة من النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة، ومقارنتها مع نتائج ال -6
 ومناقشة نتائجها، وتفسيرها.

 مشكلة:ثانياا: االستدالل على ال
من خالل عمل الباحث في مجال الصحافة منذ عدة أعوام، وبحكم تعر ضه المستمر 

فة لشبكات التواصل االجتماعي، الحظ الحجم الهائل من المعلومات، والمعارف، والقيم المختل
 سطينيالتي يتم تداولها من خاللها، شعر الباحث بأهمية التعر ف إلى مدى استخدام الشباب الفل

كات، لتواصل االجتماعي في تعزيز وعيهم بقضايا المقاومة، والتعر ف إلى أهم تلك الشبشبكات ا
ض والوقوف على االتجاهات الناجمة لدى الشباب الفلسطيني حول قضايا المقاومة نتيجة التعر 

 لتلك الشبكات.

( شاب ا 60حيث أجرى الباحث دراسة استكشافية على عينة عشوائية بسيطة قوامها )
من مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي، من خالل صحيفة استقصاء إلكترونية، وشابة 

( شخًصا من المبحوثين، 42م، حيث تمت االستجابة من قبل )2017يونيو  11وذلك يوم 
 وجاءت أهم النتائج على النحو اآلتي: 

في %(، يليه "اليوتيوب" 100احتل "الفيس بوك" المرتبة األولى لدى المبحوثين بنسبة ) -1
%(، 33.3%(، و"اإلنستغرام" في المرتبة الثالثة بنسبة )45.2المرتبة الثانية بنسبة )
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%(، و"سناب شات" وشبكات أخرى في المرتبة 31و"تويتر" في المرتبة الرابعة بنسبة )
 (، فيما لم يحقق "ماي سبيس" أي نسبة ت ذكر.%4.8الرابعة مكرر بنسبة )

ت التواصل االجتماعي لالطالع على األخبار، %( من المبحوثين شبكا78.6يستخدم ) -2
%( 50%( للتعر ف إلى مواقف اآلخرين، و)54.8%( لمتابعة آخر المستجدات، و)64.3و)

%( للتعر ف إلى 19.8%( للتسلية والترفيه، و)42.9الكتساب معارف وخبرات جديدة، و)
 أصدقاء جدد.

 3من ساعة إلى أقل من %( من المبحوثين شبكات التواصل االجتماعي 40.5يستخدم ) -3

ساعات  5%( 19ساعات، و) 5ساعات إلى أقل من  3%( من 38.1ساعات يومي ا، و)
 فأكثر.

أهم القضايا التي يتابعها المبحوثون على شبكات التواصل االجتماعي، كانت القضايا  -4
%(، تليها الثقافية بنسبة 69%(، تليها االجتماعية بنسبة )85.7السياسية بنسبة )

 %(.42.9(، تليها التسلية والترفيه بنسبة )64.3%)

%( من المبحوثين ساهمت شبكات التواصل االجتماعي في زيادة معرفتهم بقضايا 61) -5
 %( بدرجة منخفضة.17.1%( بدرجة عالية، و)14.6المقاومة بدرجة متوسطة، و)

%( من المبحوثين كانت درجة تفاعلهم على شبكات التواصل االجتماعي مع 29.3) -6
%( كانت 26.8القضايا التي تتناول قضايا المقاومة منخفضة ومتوسطة بالتساوي، و)

ا.9.8بدرجة عالية، و)  %( كانت بدرجة منخفضة جد 

جاءت األخبار السريعة في مقدمة المواد التي يفضل المبحوثون متابعتها عبر شبكات  -7
%(، تليها 70.7بنسبة )التواصل االجتماعي؛ للحصول على معارفهم حول قضايا المقاومة 

%(، والمرفقات الصوتية في آخر 48.8%(، ثم الصور بنسبة )63.4مواد الفيديو بنسبة )
 %(.7.3القائمة بنسبة )

 ثالثاا: مشكلة الدراسة:
تتحدد مشكلة الدراسة في التعر ف إلى مدى استخدام الشباب الفلسطيني شبكات 

ت قاومة، ودوافع هذا االستخدام، واإلشباعاالتواصل االجتماعي في تعزيز وعيهم بقضايا الم
المتحققة جراء ذلك االستخدام، ومدى ثقتهم بالموضوعات التي تقدمها تلك الشبكات، وأهم 

 قضاياب همتعزيز وعي في  الستفادة منهالالمشاكل التي تواجههم عند االستخدام، وأهم المقترحات 
 .المقاومة
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 رابعاا: أهمية الدراسة:
 ة جوانب، أهمها: تها من عد  أهمي  راسة هذه الد كتسبت

من  الذي ال زال يعيش مرحلة التحرر-تناقش ثابًتا من ثوابت الشعب الفلسطيني  الدراسة  -1
 .حتاللوالمتمث ل في المقاومة؛ لما لها من دور مهم في انتزاع الحقوق، ودحر اال -االحتالل

طاقـة  ة تعد  ؛ فهذه الفئالفلسطينيفئة الشباب  يتتناولها الدراسة، وه يأهمية الفئة العمرية الت -2
ل عليها بمواصلة مشروع المقاومة والتي ي   ع،بشرية مهمة ومؤثرة في كيان المجتم عو 

 والتحرير؛ للتخلص من االحتالل اإلسرائيلي.

أهمية دراسة شبكات التواصل االجتماعي، ومدى تأثيرها على الشباب لجهة تعزيز وعيه  -3
 ة، وفي مقدمتها قضايا المقاومة.بالقضايا المختلف

ات شبكندرة الدراسات العربية والفلسطينية التي تناولت قضايا المقاومة الفلسطينية في  -4
 بحسب علم الباحث. ،التواصل االجتماعي

ث في ا البحقد تفيد الدراسة المكتبة العربية والباحثين في المستقبل، في البناء على نتائج هذ -5
طرق ات التي تتناول قضايا المقاومة من زوايا، وجوانب أخرى لم تتإعداد مزيد من الدراس

 إليها هذه الدراسة.

ا: أهداف الدراسة:  خامسا

 تهدف الدراسة إلى معرفة مدى استخدام الشباب الفلسطيني شبكات التواصل االجتماعي
ة فرعياف الوعالقة هذا االستخدام بتعزيز وعيهم بقضايا المقاومة، وينبثق عن هذا الهدف، األهد

 اآلتية:

 التعر ف إلى درجة استخدام المبحوثين شبكات التواصل االجتماعي. -1

التعرف إلى المدة التي يقضيها المبحوثون يومي ا في استخدام شبكات التواصل  -2
 االجتماعي.

 التعرف إلى شبكات التواصل االجتماعي التي يفضل المبحوثون استخدامها. -3

 يتابعها المبحوثون عبر شبكات التواصل االجتماعي.التعرف إلى الموضوعات التي  -4

 التعر ف إلى دوافع استخدام المبحوثين شبكات التواصل االجتماعي. -5
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التعر ف إلى درجة ثقة المبحوثين بموضوعات قضايا المقاومة؛ التي تقدمها شبكات  -6
 التواصل االجتماعي.

 متابعتها عبر شبكات التواصلالتعرف إلى قضايا المقاومة التي يحرص المبحوثون على  -7
 االجتماعي.

هم معرفة أهم شبكات التواصل االجتماعي التي يستخدمها الشباب الفلسطيني؛ لتعزيز وعي -8
 بقضايا المقاومة.

التعرف إلى أشكال المواد التي يفضل المبحوثون متابعتها عبر شبكات التواصل  -9
 االجتماعي.

 اصل االجتماعي في تعزيز وعي المبحوثينالتعرف إلى الدور الذي تقوم به شبكات التو  -10
 بقضايا المقاومة.

معرفة اإلشباعات المتحق قة لدى المبحوثين؛ نتيجة استخدامهم شبكات التواصل  -11
 االجتماعي.

معرفة درجة رضا المبحوثين عن الموضوعات التي تتناولها شبكات التواصل االجتماعي  -12
 حول قضايا المقاومة.

 حوثين بقضايا المقاومة.الوقوف على درجة وعي المب -13

الوقوف على أهم مشاكل المبحوثين في استخدام شبكات التواصل االجتماعي، وأهم  -14
مقترحاتهم؛ لتطوير أداء هذه الوسائل كمصدر للمعلومات لجهة تعزيز وعيهم بقضايا 

 المقاومة.

ا: تساؤالت الدراسة:  سادسا

جتماعي في تعزيز وعيهم بقضايا "ما درجة استخدام الشباب الفلسطيني شبكات التواصل اال
 المقاومة؟".

 ويتفرع عن هذا التساؤل، التساؤالت اآلتية:

 ما درجة استخدام المبحوثين شبكات التواصل االجتماعي؟ -1

 ما المدة التي يقضيها المبحوثون يومي ا في استخدام شبكات التواصل االجتماعي؟ -2

ل المبحوثون  -3  استخدامها؟ما شبكات التواصل االجتماعي التي يفض 
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 ما الموضوعات التي يتابعها المبحوثون عبر شبكات التواصل االجتماعي؟ -4

 ما دوافع استخدام المبحوثين شبكات التواصل االجتماعي؟ -5

ما درجة ثقة المبحوثين بالموضوعات التي تقدمها شبكات التواصل االجتماعي حول  -6
 قضايا المقاومة؟

لى متابعتها عبر شبكات التواصل ما قضايا المقاومة التي يحرص المبحوثون ع -7
 االجتماعي؟

ما درجة استخدام المبحوثين شبكات التواصل االجتماعي؛ لتعزيز وعيهم بقضايا  -8
 المقاومة؟

ما أشكال المواد التي يفضل المبحوثون متابعتها عبر شبكات التواصل االجتماعي؛  -9
 لتعزيز وعيهم بقضايا المقاومة؟

 جتماعي قضايا المقاومة من وجهة نظر المبحوثين؟ما درجة تناول شبكات التواصل اال -10

 ما تأثير شبكات التواصل االجتماعي على تعزيز وعي المبحوثين بقضايا المقاومة؟ -11

ما درجة التفاعل مع قضايا المقاومة على شبكات التواصل االجتماعي من وجهة نظر  -12
 المبحوثين؟

المبحوثين بقضايا  ما درجة مساهمة شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز وعي -13
 المقاومة؟

 ما الدور الذي تقوم به شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز وعي المبحوثين بقضايا -14
 ؟من وجهة نظر المبحوثين المقاومة

 ن؛ نتيجة استخدامهم شبكات التواصل االجتماعي؟يلمبحوثل تتحققاعات التي ما اإلشب -15

ما درجة رضا المبحوثين عن موضوعات المقاومة التي تتناولها شبكات التواصل   -16
 االجتماعي؟

 ما درجة وعي المبحوثين بقضايا المقاومة؟ -17

قات أمام استخدام المبحوثين شبكات التواصل االجتماعي؛ في تعزيز   -18 ما أهم المعو 
 وعيهم بقضايا المقاومة؟
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م شبكات التواصل االجتماعي؛ في تعزيز وعيه أهم مقترحات المبحوثين لتطوير دور ما  -19
 بقضايا المقاومة؟

 سابعاا: فروض الدراسة:
اء من خالل نظرية االستخدامات واإلشباعات التي اعتمد عليها الباحث في دراسته، وبن

على ما سبق في الحديث عن مشكلة الدراسة وتساؤالتها، يمكن صياغة فروض الدراسة على 
 النحو اآلتي:

فروق ذات داللة إحصائية في استخدام الشباب الفلسطيني شبكات التواصل توجد  -1
لعمر، ااالجتماعي؛ في تعزيز الوعي بقضايا المقاومة، حسب المتغيرات الديمغرافية )النوع، 

 مكان السكن، المستوى التعليمي، الحالة االجتماعية(.

ي في مضامين شبكات توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين درجة ثقة الشباب الفلسطين -2
 التواصل االجتماعي، ومستوى الوعي بقضايا المقاومة.

طيني توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجة التفاعل، والمدة التي يقضيها الشباب الفلس -3
 في استخدامهم شبكات التواصل االجتماعي.

ي الفلسطين توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اإلشباعات المتحق قة من استخدام الشباب -4
 لشبكات التواصل االجتماعي، ومدة استخدامهم لتلك الشبكات.

 ثامناا: اإلطار النظري للدراسة:
كونها من  ؛تعتمد الدراسة في إطارها النظري على نظرية االستخدامات واإلشباعات

  وفروض الدراسة. وتساؤالت أنسب النظريات التي تخدم أهداف
 :جوهر النظرية 

ر التي تفس  ؛ االستخدامات واإلشباعات من أهم نظريات االتصال الحديثةتعتبر نظرية 
الجمهور في عملية االتصال مع وسائل اإلعالم، حيث تعتبر الحاجات  ؤديهالدور الذي ي

ع الفرد وبصفة خاصة تلك الحاجات والدوافع التي يتوق   ،كة لالتصالوالدوافع من العوامل المحر  
 .(1) ف مع البيئةلتحقيق التكي   ؛اآلخرون شبعها أو يلبيها له أن ي  

                                                           

 (.169المزاهرة، نظريات االتصال )ص (1)
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وتعد  هذه النظرية بمثابة نقلة فكرية في مجال دراسات تأثير وسائل االتصال، حيث 
يزعم المنظرون لهذه النظرية أن للجمهور إرادة من خاللها يحدد أي الوسائل والمضامين 

 .(1)يختار

نتيجة البحوث والدراسات التي والبداية الحقيقية لمدخل االستخدامات واإلشباعات جاء 
أجريت في بداية القرن العشرين على أسباب التعرض لوسائل االعالم من مختلف فئات 
الجمهور، محاولًة الربط بين األسباب واالستخدام، حيث تمت صياغة هذه األسباب في عدة 

ت معي ن، إطارات، أهمها الدوافع النفسية التي تؤدي باألفراد لتلبية حاجات معينة في وق
وأصبحت رغبة األفراد في إشباع حاجات معينة من التعرض لهذه الوسائل في اإلطار العام، 
بين تعر ض األفراد لوسائل اإلعالم ومحتواها، ومدى ما يحق قه هذا التعرض من إشباع للحاجات 

 .(2) المتعددة وتلبيتها، حيث أطلق عليه االستخدامات واإلشباعات

 :مفهوم النظرية 

إلشباع رغبات كامنة ؛ ض الجمهور للمنتج اإلعالمية من خالل تعر  يق مفهوم النظر انطل
 .(3) استجابة لدوافع الحاجات الفردية؛ نةمعي  

 (4)فروض النظرية: 

لتحقيق ثالثة ؛ يعتمد منظور نظرية االستخدامات واإلشباعات على خمسة فروض
 أهداف رئيسة، والفروض هي:

علون في عملية االتصال الجماهيري، ويستخدمون وسائل ان أعضاء الجمهور مشاركون فأ -1
 لتحقيق أهداف مقصودة تلبي توقعاتهم.؛ االتصال

يعبر استخدام وسائل االتصال عن الحاجات التي يدركها أعضاء الجمهور، ويتحكم في  -2
 فراد.ذلك عوامل الفروق الفردية، وعوامل التفاعل االجتماعي، وتتنوع الحاجات باختالف األ

راد كيد على أن الجمهور هو الذي يختار الرسائل والمضمون الذي يشبع حاجاته، فاألفالتأ -3
 هم الذين يستخدمون وسائل االتصال، وليست وسائل االتصال هي التي تستخدم األفراد.

                                                           

 (.169المزاهرة، نظريات االتصال  )ص (1)

 (.172)ص المرجع السابق 2))

 (.84المشاقبة، نظريات اإلعالم )ص (3)

 (.300-299ص حجاب، نظريات االتصال )ص 4))
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لتي اودوافعهم، وبالتالي يختارون الوسائل  ما تحديد حاجاتهيستطيع أفراد الجمهور دائمً  -4
 تشبع تلك الحاجات.

 يمكن االستدالل على المعايير الثقافية السائدة من خالل استخدامات الجمهور لوسائل -5
 االتصال، وليس من خالل محتوى الرسائل فقط.

 :، وهيويحقق منظور االستخدامات واإلشباعات ثالثة أهداف رئيسة

السعي إلى اكتشاف كيف يستخدم األفراد وسائل االتصال، وذلك بالنظر إلى الجمهور  -1
 شط الذي يستطيع أن يختار ويستخدم الوسائل التي تشبع حاجاته وتوقعاته.الن

شرح دوافع التعرض لوسيلة معينة من وسائل االتصال، والتفاعل الذي يحدث نتيجة هذا  -2
 التعر ض.

 التأكيد على نتائج استخدام وسائل االتصال؛ بهدف فهم عملية االتصال الجماهيري. -3

 

  :أهداف النظرية 

 :(1)سبق يمكن صياغة أهداف نظرية االستخدامات واإلشباعات، على النحو اآلتيمن خالل ما 

لذي االكشف عن كيفية استخدام األفراد لوسائل اإلعالم، وذلك بالنظر إلى الجمهور النشط  -1
 يستطيع أن يختار ويستخدم الوسائل التي تشبع حاجاته.

 يحدث نتيجة هذا التعرض.الكشف عن دوافع االستخدام لوسائل معينة، والتفاعل الذي  -2

 الفهم العميق لعملية االتصال؛ من خالل النتائج التي يتم التوصل إليها. -3

ائل الكشف عن اإلشباعات المطلوبة التي يسعى الفرد إلى تلبيتها من خالل استخدامه لوس  -4
 االتصال واإلشباعات المختلفة من وراء هذا االستخدام.

 دوافع االستخدام، وأنماط التعرض لوسائل االتصالالكشف عن العالقات المتبادلة بين  -5
 واإلشباعات الناتجة عن ذلك.

معرفة دور المتغيرات الوسيطة؛ من حيث مدى تأثيرها في كل من استخدامات الوسائل  -6
 وإشباعاتها.

                                                           

 (.187-186صص ) نظريات االتصالاهرة، المز  (1)
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 :قة  أنواع اإلشباعات المتحق 

 :(1)وتنقسم اإلشباعات التي تحددها النظرية إلى ما يأتي

:  : اإلشباعات من نوعين على وتحتوي  المحتوى: إشباعات أوالا

توجيهية: وتعني اكتساب الفرد معلومات جديدة، أو مهارات عامة، أو  إشباعات أ.
 بكثرة ترتبط إشباعات متخصصة، أو تأكيد الذات والتعل م من محتوى الرسالة، وهي

 .عليها واالعتماد بالوسائل واالهتمام التعر ض

 هعالقات بشبكة الفرد عليها يحصل التي المعلومات ربط بها قصداجتماعية: وي   إشباعات ب.
 ،اشالنق مثل التحدث مع اآلخرين، واإلحساس بالتمي ز، والقدرة على إدارة االجتماعية؛

 .المشكالت مع والتعامل الواقع، فهم على والقدرة المعرفي، والتمك ن

 :نوعين إلى األخرى  هي وتنقسم: االتصال عملية إشباعات: ثانياا

 الذات، عن والدفاع بالتوتر اإلحساس تخفيف خالل من توجيهية: وتتحق ق شبه إشباعات أ. 
 .واإلثارة والترفيه، ،التسلية مواضيع في وتنعكس

 اإلعالم، وسائل شخصيات مع التوحد خالل من اجتماعية: وتتحقق شبه إشباعات ب.
 بالعزلة، إحساسه وزيادة االجتماعية، الفرد عالقات ضعف مع اإلشباعات هذه وتزداد

 والتخلص والضيق، بالملل الشعور من والتخلص العواطف، واستثارة الخيال، تحرير مثل
 .الشخصيات مع االندماج أو والتوحد والعزلة، بالوحدة الشعور من

 :االنتقادات التي وج هت للنظرية 

هذه النظرية ومنظ ريها من شن بعض الباحثين والم نظ رين اإلعالميين هجوًما على  
منطلق أو منطلقات مزعومة بقدرة النظرية على إدارة الجمهور والرأي العام من باب أي الوسائل 

 : (2)والمضامين التي يتم اختيارها، ومن أبرز االنتقادات التي وجهت للنظرية

 حول للباحثين : إنها تشابهت في استخدام نفس المنهج الذي يعتمد على األسئلة المفتوحةأوالا 
 اإلشباعات التي تقدمها وسائل اإلعالم.

                                                           

 (.303-302صص ) حسن، دراسات في نظريات اإلعالم 1))
 (.11الحديدي، نظريات اإلعالم )ص (2)
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ر في : اشتركت في استخدام النهج الكيفي في محاولتها لجمع بيانات اإلشباع من الجمهو ثانياا
 فئات مصن فة يتأجل توزيعها تكراري ا، وتدريجي ا تبًعا لكثافتها.

بين اعات التي يتم إقرارها، و : لم تحاول هذه الدراسات أن تكتشف الروابط بين اإلشبثالثاا
 األصول االجتماعية والنفسية للحاجات التي يتم إشباعها.

دمها تي تق: فشلت هذه الدراسات في بحث العالقات المتداخلة فيما بين الوظائف المتنوعة الرابعاا
 وسائل اإلعالم أيًضا كمي ا، ومفاهيمي ا.

ا لةخامسا وأكثر تصاعدي ا إلشباعات وسائل اإلعالم، وال  : إن هذه الدراسات لم ت عِط صورة مفص 
 . (1)تؤدي إلى صيغة نهائية لتعميمات نظرية

ا ز "دينيس ماكويل" على أن نتائج هذه البحوث يمكن أن ت تخذ ذريعة؛ إلنتاجسادسا  : يرك 
 المحتوى الهابط؛ تلبية لحاجات الجمهور في مجاالت التسلية والترفيه.

و أتحديد مفهوم النشاط الذي يوصف به المتلق ون، هل هو العمد، : يرى "بلملر" عدم سابعاا
 المنفعة، أو االنتقاء.

القة : دخول وسائل جديدة مثل اإلنترنت، وهذه تتطلب مفاهيم جديدة؛ حتى يمكن فهم العثامناا
 بين الوسيلة وجمهورها.

وتأثير كل منهما في  : تنظر بحوث النظرية إلى الفرد بعيًدا عن البيئة التي يعيش فيها،تاسعاا
 .(2)اآلخر

 :توظيف النظرية في الدراسة 

 تعتبر نظرية االستخدامات واإلشباعات من أهم النظريات التي يمكن من خاللها قياس
مدى استخدام الشباب الفلسطيني شبكات التواصل االجتماعي؛ في تعزيز وعيهم بقضايا 

الشباب الفلسطيني بشكل ملحوظ في  المقاومة، وذلك في ظل انتشار تلك الشبكات في أوساط
 السنوات األخيرة.

كما يمكن من خالل هذه النظرية التعر ف إلى حجم اإلشباعات المتحققة من استخدام 
الشباب الفلسطيني لشبكات التواصل االجتماعي لجهة تعزيز وعيهم بقضايا المقاومة، حيث 

ساس للدراسة، والمتمثل في طرح الباحث جملة من التساؤالت التي تجيب عن التساؤل األ
                                                           

 (.86)ص نظريات اإلعالمالمشاقبة،  1))

 (.301)ص نظريات االتصالحجاب،  (2)
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التعر ف إلى استخدام الشباب الفلسطيني شبكات التواصل االجتماعي؛ في تعزيز وعيهم بقضايا 
 المقاومة.

 تاسعاا: نوع الدراسة، ومنهجها، وأدواتها:

  نوع الدراسة: أ.

، وسمات ،لى البحوث الوصفية التي "تركز على وصف طبيعةإتنتمي هذه الدراسة 
مجتمع معين، أو موقف معين، أو جماعة، أو فرد معين، وتكرارات حدوث الظواهر وخصائص 

المختلفة، كما أنها ت ستخدم في المراحل المتوسطة من مراحل المعرفة العلمية في التخصصات 
، وعمد الباحث إلى وصف الظاهرة البحثية التي يتناولها؛ والتي تمثلت في معرفة (1)المختلفة

اب الفلسطيني شبكات التواصل االجتماعي؛ في تعزيز وعيهم بقضايا مدى استخدام الشب
 المقاومة. 

 منهج الدراسة: ب.

مسح ي اعتمد الباحث في دراسته على المنهج المسحي، وفي إطاره استخدم أسلوب
للتعرف على طبيعة استخدام  ،اإلعالمية ومسح أساليب الممارسة جمهور وسائل اإلعالم،

 في تعزيز وعيهم بقضايا المقاومة.الشباب الفلسطيني لشبكات التواصل االجتماعي 

 الدراسة: تاأدا ت.

 صحيفة االستقصاء: -1

ن اعتمد الباحث في هذه األداة على مجموعة من األسئلة المحددة التي تستهدف عينة م
عي، المقاومة من خالل شبكات التواصل االجتماالشباب الفلسطينيين؛ لمعرفة متابعتهم لقضايا 

ة مسبًقا للتعرف إلى آراء، وتوجهات الشباب بما يخدم أهداف الدرا  سة.حيث تتضمن أسئلة معد 

 وتم  تقسيم صحيفة االستقصاء إلى الوحدات اآلتية:

 تتضمن البيانات الرئيسة، والسمات العامة للمبحوثين.: ولىالوحدة األ

، واإلشباعات شبكات التواصل االجتماعي الشباب الفلسطيني استخدام تضمنالوحدة الثانية: ت
 المتحق قة.

 .والتوعية بقضايا المقاومة شبكات التواصل االجتماعي،تتضمن  الوحدة الثالثة:
                                                           

 (.114)ص ، بحوث اإلعالم.. األسس والمبادئ( حسين1)
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 وعي الجمهور بقضايا المقاومة. لوحدة الرابعة: تتضمن مقياس درجةا

 المبحوثين حول استخدام شبكات التواصل االجتماعي.الوحدة الخامسة: تتضمن مشاكل ومقترحات 

 المقابلة المقن نة:  -2

استخدم الباحث أداة المقابلة المقن نة؛ في جمع البيانات من المبحوثين حول موضوع 
الدراسة. "وتستخدم المقابالت التعم قية كوسيلة؛ للكشف عن دوافع المبحوثين سواء الظاهرة أو 

المحادثات الحرة غير المقي دة بأسئلة محددة حول موضوع، أو مشكلة الخفي ة، وتعتمد على فكرة 
نة لها؛ بهدف الخروج بأكبر قدر من المعلومات التي يمكن عن طريقها  معينة، والعناصر المكو 
استنساخ ما يدور بذهن المبحوث، ونوع وكمية المشاعر، والعوامل النفسية لديه، والمقترنة 

 . (1)بالمشكلة"

احث المقابلة المقننة التي تضمنت مجموعة من األسئلة المعدة سلًفا؛ واستخدم الب
 للتعرف إلى آراء المبحوثين وتوجهاتهم حول قضية الدراسة.

 عاشراا: مجتمع الدراسة وعي نتها:
 أ. مجتمع الدراسة:

ي يتمثل مجتمع الدراسة الميدانية بجميع الوحدات التي يرغب الباحث في دراستها، وهي ف
الدراسة عبارة عن الشباب الفلسطيني الذي يستخدم شبكات التواصل االجتماعي، في هذه 

في  ، وقد تم اعتماد الفئة العمرية للشباب الفلسطينيمحافظات قطاع غزة، والضفة الغربية
 ( سنة.35-18هذه الدراسة ما بين )

استناًدا إلى سنة(؛  35إلى  18ويعزو الباحث انحصار الفئة العمرية لعينة الدراسة من )
( الذي أقر ه المجلس التشريعي الفلسطيني، وبدعم وتوجيه من م2011قانون الشباب عام )

د فئة الشباب في الفترة العمرين من )(2)وزارة الشباب والرياضة بغزة  35-18، والذي حد 
   عاًما(.

( شاب ا وشابة، موزعين على النحو اآلتي: 1.439.691ويبلغ مجموع الشباب في فلسطين )
( %29.9( في قطاع غزة، بنسبة إجمالية )557.984( في الضفة الغربية، و)881.707)

                                                           

 (.203)ص اإلعالم.. األسس والمبادئحسين، بحوث  (1)
 .1م، المادة 2011( لسنة 2قانون الشباب الفلسطيني رقم ) (2)
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( من %29.8( منهم من الذكور، و)%30من مجموع السكان في الضفة وغزة، و)
 . (1)اإلناث

 عينة الدراسة:  ب.

 عشوائية بسيطة؛ إلعطاء جميع مفردات البحث فرًصا متكافئة، عينةاحث باختيار قام الب
ي ( شاب وشابة من المجتمع األصلي المتمثل في الشباب الفلسطين400ويبلغ قوام العينة )

 .م2018 مارس في محافظات قطاع غزة، والضفة الغربية، وذلك خالل شهر

مفردة؛ استناًدا لما اعتمدت عليه الدراسات ( 400وقد تم تحديد حجم عينة الدراسة بـ)
( مفردة، إذا كان مجتمع الدراسة يزيد عن 400اإلعالمية التي تحدد حجم العينة )

 .(2)( مفردة10000)

 ولتحديد العينة استخدم الباحث معادل ستيفن ثامبسون: 

 

 ستيفن ثامبسون=
 

 

 حيث إن: 
N حجم المجتمع 
Z 1.96وتساوي    0.95لمستوى الداللة  الدرجة المعيارية المقابلة 
P  0.05نسبة الخطأ وتساوي 
D  = 0.50نسبة توفر الخاصية والمحايدة 

 400 مفـــردة، تـــم تقريبهـــا إلـــى 384 ومـــن خـــالل تطبيـــق المعادلـــة، نجـــد أن حجـــم العينـــة يســـاوي 
  مفردة.

%، 92.8اســتبانة بنســبة اســتجابة  371اســتبانة؛ إال أنــه اســترجع  400وقــد قــام الباحــث بتوزيــع 
 كانت جميعها صحيحة. 

 
                                                           

ورقة تستعرض أوضاع الشباب في المجتمع الفلسطيني عشية اليوم العالمي للشباب، صادرة عن الجهاز  (1)
 .12/08/2017المركزي لإلحصاء الفلسطيني 

 (.316األسس النظرية والنماذج التطبيقية )ص -وبحوث الرأي العامعبيد، تصميم وتنفيذ استطالعات  (2)
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  وفيما يلي أهم سمات عينة الدراسة:
 خصائص عينة المبحوثين :(1.1جدول )

 % العدد فئات السمة السمة الشخصية

 النوع
 71.4 265 ذكر

 28.6 106 أنثى

 100.0 371 المجموع

 العمر

 23.7 88 سنة 24أقل من 

 33.2 123 سنة 30إلى أقل من  24من 

 43.1 160 سنة 35إلى أقل من  30من 

 100.0 371 المجموع

 مكان السكن
 43.1 211 المحافظات الشمالية

 56.9 160 المحافظات الجنوبية

 100.0 371 المجموع

 نوع السكن

 64.2 238 مدينة
 11.9 44 قرية

 24.0 89 مخيم

 100.0 371 المجموع

 المؤهل العلمي

 4.6 17 ثانوية عامة فأقل

 18.3 68 دبلوم

 57.7 214 بكالوريوس

 19.4 72 دراسات عليا

 100.0 371 المجموع

 الحالة االجتماعية
 34.2 127 أعزب

 65.8 244 متزوج
 100.0 371 المجموع
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 حادي عشر: إجراءات الصدق والثبات:
لك أداة الدراسة )االستبانة(، وذق من صدق وثبات يقصد بصدق وثبات االستبانة التحق  

 تي:على النحو اآل

 صدق االستبانة: -1

يقصد بالصدق شمول االستبانة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من 
ما كناحية، ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها، 

وضعت لقياسه وال تقيس شيًئا آخر، وت عد الدراسة يقصد بالصدق أن أداة القياس تقيس ما 
 ى ومن أجل التحقق من صدق أداة الدراسة، أجر  ،صادقة إذا حددت مدى صالحية درجاتها

 تية:الباحث اختبارات الصدق اآل

 مين "الصدق الظاهري":صدق المحك   -أ
بلغ مين ة على مجموعة من المحك  قام الباحث بعرض أداة الدراسة في صورتها األولي  

والذين قاموا بدورهم بتقديم  ،واإلحصاءاإلعالم في مجال ، مختصين (*) ينممحك  ( 8عددهم )
 وحذف ما يلزم على فقرات االستبانة. وتعديل، النصح واإلرشاد،

العبارات لقياس ما  مالءمةمين إبداء آرائهم في مدى من المحك   وقد طلب الباحث
ومدى مناسبة كل عبارة للمحور الذي ينتمي  ،وضعت ألجله، ومدى وضوح صياغة العبارات

 رات الدراسة األساسية، هذالتغطية كل محور من محاور متغي   ؛إليه، ومدى كفاية العبارات
و أأو حذفها،  ا من تعديل صياغة العبارات،باإلضافة إلى اقتراح ما يرونه مناسًبا وضروري  

ى مين علزت توجيهات المحك  وترك   ،ئهمإضافة عبارات جديدة ألداة الدراسة، وكذلك إبداء آرا
حيث كانت تحتوى على بعض العبارات المتكررة، كما أن بعض  ،نتقاد طول االستبانةا

وإضافة بعض العبارات  ،مين نصحوا بضرورة تقليص بعض العبارات من بعض المحاورالمحك  
 إلى محاور أخرى.

 صدق المقياس: -ب

 صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة: .1

قصد بصدق االتساق الداخلي، مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المحور ي
الذي تنتمي إليه هذه الفقرة، حيث تم حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبانة على عينة 

                                                           

 .(191) ص( 1الملحق رقم )انظر  ()*
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كل فقرة  ن( مفردة، وذلك بحساب معامالت االرتباط بي42الدراسة االستطالعية البالغ حجمها )
 تي:على النحو اآل لمحور التابعة له،والدرجة الكلية ل

 

 .م شبكات التواصل االجتماعيدرجة استخدالالداخلي  االتساق صدق .1

 .شبكات التواصل االجتماعي المبحوثين درجة استخداملالداخلي االتساق صدق : (1.2) جدول

 الداللةمستوى  معامل االرتباط المحاور .م
 0.001 0.426 فيس بوك .1

 0.001 0.667 تويتر .2

 0.001 0.527 باواتس .3

 0.001 0.693 يوتيوب .4

 0.001 0.722 ماي سبيس .5

 0.001 0.730 نستغرامإ .6

 0.001 0.429 لينكد إن .7

8 

درجة استخدام شبكات التواصل  معامالت االرتباط بين السابق جدولالن يبي  
 د مستوى ة عننة دال  االرتباط المبي  ن أن معامالت والذي يبي  للدرجة؛ الكلي  ، والمعدلاالجتماعي

 (.0.05ن القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من )إ(، حيث 0.05داللة )

 

 .الستخدام شبكات التواصل االجتماعي دوافعللالداخلي  االتساق صدق  .2

 .شبكات التواصل االجتماعي المبحوثين استخدامالداخلي لدوافع االتساق صدق  :(1.3) جدول

 الداللة معامل االرتباط المحاور .م
 0.000 0.372 سرعة تداول األخبار .1

 0.000 0.409 حرية التعبير عن الرأي في القضايا كافة .2

 0.000 0.621 اكتساب معارف وخبرات ومهارات جديدة .3

 0.000 0.575 ت واألخبارتابعة آخر المستجدام .4

 0.000 0.704 التمي ز عن اآلخرين .5
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 الداللة معامل االرتباط المحاور .م
 0.000 0.724 اآلراء ومشاركتها مع اآلخرينطرح  .6

 0.000 0.598 الفضول لفهم أكبر لقضايا المقاومة .7

 0.000 0.602 االطالع على ثقافات أخرى  .8

 0.000 0.558 التعر ف إلى أصدقاء جدد .9

 0.000 0.473 الهروب من ضغوط الحياة اليومية .10

 0.000 0.561 رفيهالتلملء أوقات الفراغ والتسلية و  .11

 

معامالت االرتباط بين دوافع استخدام شبكات التواصل  السابق جدولالن يبي  
توى ند مسة عنة دال  ن أن معامالت االرتباط المبي  والذي يبي   للدوافع؛الكلي  ، والمعدلاالجتماعي

  (.0.05ن القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من )إ(، حيث 0.05داللة )
 

ا بقضاي وعيالتأثير شبكات التواصل االجتماعي على تعزيز لالداخلي  االتساق صدق .3
 . المقاومة

 التواصل االجتماعي على تعزيزتأثير شبكات لالداخلي  االتساق صدق :(1.4) جدول
 .بقضايا المقاومة المبحوثين وعي 

 الداللة معامل االرتباط المحاور .م
 0.000 0.438 زادت مستوى الوعي لدى بقضايا المقاومة .1

 0.000 0.504 دفعتني لتبني واتخاذ مواقف تخدم المقاومة .2

 0.000 0.510 اإللمام بأهداف وغايات المقاومة .3

 0.000 0.453 متابعة الصفحات اإللكترونية التي ت عنى بالمقاومة .4

 0.000 0.413 التعر ف إلى أسماء قادة المقاومة .5

 0.000 0.858 ت عنى بالمقاومة االطالع على الدراسات التي .6

 0.000 0.815 التعر ف إلى أسماء قادة المقاومة .7

 0.000 0.828 التعر ف إلى أسماء شهداء المقاومة .8

 0.000 0.801 التعر ف إلى أسماء أسرى المقاومة .9

 0.000 0.855 تقديم المساعدة لعناصر المقاومة .10
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يز التواصل االجتماعي على تعز معامالت االرتباط لتأثير شبكات  السابقجدول الن يبي  
تباط ن أن معامالت االر والذي يبي   للتأثير؛الكلي  ، والمعدلبقضايا المقاومة المبحوثين وعي
 (.0.05)ن القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من إ(، حيث 0.05ة عند مستوى داللة )نة دال  المبي  

 

 .تفاعلي على شبكات التواصل االجتماعيالالداخلي  االتساق صدق .4

 .على شبكات التواصل االجتماعي المبحوثين تفاعللالداخلي االتساق صدق  :(1.5جدول )

معامل  المحاور .م
 الداللة االرتباط

 0.001 0.625 اإلعجاب بالموضوعات التي تتناول قضايا المقاومة .1

 0.001 0.525 المقاومةالتعليق على الموضوعات التي تتناول قضايا  .2

 0.001 0.721 مشاركة الموضوعات التي تتناول قضايا المقاومة  .3

 0.001 0.692 المشاركة في الحمالت اإللكترونية الداعمة لقضايا المقاومة .4

 0.001 0.728 نشر مواد متعلقة بقضايا المقاومة .5

 0.001 0.649 حث األصدقاء على متابعة صفحات المقاومة .6
 0.001 0.423 اإلشارة إلى اآلخرين للموضوعات التي تتناول قضايا المقاومة .7

 

، معامالت االرتباط تفاعلي على شبكات التواصل االجتماعي السابقجدول الن يبي  
لة نة دالة عند مستوى دالن أن معامالت االرتباط المبي  والذي يبي   للتفاعل؛الكلي  والمعدل

 (.0.05االحتمالية لكل فقرة أقل من )ن القيمة إ(، حيث 0.05)
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شبكات التواصل  تخدامدرجة اإلشباعات المتحققة من اسلالداخلي  االتساق صدق .5
 .االجتماعي

 المبحوثين ة اإلشباعات المتحققة من استخدامدرجلالداخلي االتساق صدق  :(1.6) جدول
 .شبكات التواصل االجتماعي 

 الداللة معامل االرتباط المحاور .م
 0.001 0.558 المتعلقة بقضايا المقاومة زادت معرفتي باألحداث .1

 0.001 0.723 بقضايا المقاومةالمساهمة في تعزيز شعوري بالثقة  .2

 0.001 0.839 المقاومة قضايا تجاهى مواقف اآلخرين التعر ف إل .3

 0.001 0.758 المقاومةالخاصة حول قضايا والمواقف  ،ن من تكوين اآلراءالتمك   .4

 0.001 0.810 ساعدتني على تكوين أصدقاء جدد .5

 0.001 0.564 ساهمت في زيادة التواصل مع األصدقاء القدامى .6

 0.001 0.864 جعلتني اجتماعي ا بشكل أفضل .7

 0.001 0.820 جعلتني أشارك في إدارة النقاش والحوار .8

 0.001 0.736 جعلتني أعب ر عن آرائي بحرية  .9

 0.001 0.825 زادت مشاركتي مواد إعالمية .10

 0.001 0.801 عززت من ثقتي بنفسي بشكل أفضل .11

 0.001 0.761 التسلية وقضاء وقت الفراغ .12

 0.001 0.722 الهروب من ضغوطات الحياة .13

 0.001 0.341 التخل ص من الشعور بالوحدة .14

 

 ن أناالرتباط بين كل فقرات درجة اإلشباعات، والذي يبي   يبي ن الجدول السابق معامالت
لكل فقرة  ن القيمة االحتماليةإ(، حيث 0.05ة عند مستوى داللة )نة دال  معامالت االرتباط المبي  

 (. 0.05أقل من )
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 عن تغطية شبكات التواصل االجتماعي لقضايا ادرجة الرضلالداخلي االتساق صدق  .6
  .المقاومة

 

 عن تغطية شبكات المبحوثين  ارضدرجة ل الداخلياالتساق صدق  :(1.7) جدول
 .التواصل االجتماعي لقضايا المقاومة

 الداللة معامل االرتباط المحاور .م
 0.000 0.735 سرعة األخبار .1

 0.000 0.777 استخدام الصور والرسوم التعبيرية .2

 0.000 0.752 استخدام الفيديوهات والمرفقات الصوتية .3

 0.000 0.681 المقاومة تنو ع القضايا التي تخص   .4

 0.000 0.719 شمولية تحليل األحداث الخاصة بالمقاومة .5

 0.000 0.769 قوة مضمون المادة اإلخبارية .6

 0.000 0.730 تأخر وبطء نشر األخبار .7

 0.000 0.704 التأكيد على البعد اإلنساني لعمل فصائل المقاومة .8

 0.000 0.720 إبراز الجوانب اإلبداعية لفصائل المقاومة .9

 0.000 0.710 محدودية الموضوعات الخاصة بالمقاومة .10

 0.000 0.634 إبراز الدور االجتماعي لفصائل المقاومة .11

 0.000 0.755 غياب رسوم الكاريكاتير .12

 0.000 0.540 إبراز الدور الصحي الخدماتي لفصائل المقاومة .13

 

عن تغطية شبكات التواصل  امعامالت االرتباط لدرجة الرضالسابق جدول الن يبي  
تباط ن أن معامالت االر والذي يبي   لدرجة الرضا؛الكلي  ، والمعدلاالجتماعي لقضايا المقاومة

 (.0.05)ن القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من إ(، حيث 0.05ة عند مستوى داللة )نة دال  المبي  
 

 األساليب اإلحصائية: -ج
، وقد تم  (SPSS) ن خالل برنامج التحليل اإلحصائي تم  تفريغ وتحليل االستبانة م 

 استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:
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إحصاءات وصفية منها: النسبة المئوية، والمتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري،  .1
، بهدف معرفة تكرار فئات متغير ماوالوزن النسبي، ويستخدم هذا األمر بشكل أساسي؛ 

 ويفيد الباحث في وصف متغيرات الدراسة.

 لقياس صدق فقرات االستبانة، وتحقيق فرضيات الدراسة. معامل ارتباط بيرسون  .2

االرتباط في التجزئة  معامالت لتصحيحل ارتباط سبيرمان براون للتصحيح معام .3
 النصفية.

 الستبانة.لمعرفة ثبات فقرات امعامل ألفا كرونباخ  .4

ة ( لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائيتبار )تحليل التباين األحادياخ .5
 بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات الترتيبية.

ين ( لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية باختبار )ت للعينات المستقلة .6
 مجموعتين من البيانات.

 االستبانة:ثبات فقرات   -2

كثر أ هايقصد بثبات االستبانة أن تعطي هذه االستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع
، من مرة تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى يعني االستقرار في نتائج االستبانة

ة منيوعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على األفراد عدة مرات خالل فترات ز 
ة جريت خطوات الثبات على العينة االستطالعيق من ثبات استبانة الدراسة أ  معينة، وللتحق  

 ومعامل ألفا كرونباخ. ،هما: التجزئة النصفية ،نفسها بطريقتين

 طريقة التجزئة النصفية: -1

ومعدل األسئلة زوجية ، تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة فردية الرتبة
ل ارتباط سبيرمان براون وقد تم تصحيح معامالت االرتباط باستخدام معام، كل بعدالرتبة ل

 تية: حسب المعادلة اآلللتصحيح 

( أن هناك 7ن جدول رقم )وقد بي   ،معامل االرتباط (ر)حيث ،       معامل الثبات =
كل مما يطمئن الباحث على استخدام االستبانة ب ،معامل ثبات كبير نسبًيا لفقرات االستبيان

 ،لثباتالقياس ثبات االستبانة كطريقة ثانية لقياس ؛ استخدم طريقة ألفا كرونباخ، كما و طمأنينة
 نينة. مما يطمئن الباحث على استخدام االستبانة بكل طمأ ،أن معامالت الثبات مرتفعة نوقد بي  

 

1

2

ر

ر
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 وكرونباخ ألفا. التجزئة النصفية(معامل الثبات )طريقة : (1.8)جدول 

عدد  المجاالت م
 الفقرات

كرونباخ 
 ألفا

سبيرمان 
 براون 

 0.763 0.816 7 شبكات التواصل االجتماعي درجة استخدام .1

 0.749 0.779 11 دوافع الستخدام شبكات التواصل االجتماعيال .2

بقضايا  الوعيتأثير شبكات التواصل االجتماعي على تعزيز  .3
 المقاومة

15 0.933 0.891 

 0.877 0.928 8 تفاعل على شبكات التواصل االجتماعيال .4

 0.911 0.922 11 من استخدام شبكات التواصل االجتماعيقة اإلشباعات المتحق   .5

عن تغطية شبكات التواصل االجتماعي لقضايا  ارجة الرضد .6
 المقاومة

14 0.826 0.789 

أن أداة الدراسة )االستبانة( ؛ من نتائج اختباري الصدق والثبات ويستخلص الباحث
داة أا، ما يؤهلها لتكون ضعت لقياسه، كما أنها ثابتة بدرجة عالية جد  صادقة في قياس ما و  

ا قياس مناسبة وفاعلة لهذه الدراسة ويمكن تطبيقها بثقة، وبذلك تكون االستبانة في صورته
 . النهائية

 

 المفاهيم اإلجرائية للدراسة:ثاني عشر: 
شبكات التواصل االجتماعي؛ بهدف د بها الباحث إجرائي ا، استخدام استخدام: ويقِص  .1

 التصفح، والمتابعة، والمشاركة، والتفاعل مع محتوى تلك الشبكات.

لذين ا( عاًما؛ 35 -18الشباب: ويقِصد بها الباحث إجرائي ا، الشباب الفلسطيني بين سن ) .2
 شبكات التواصل االجتماعي. يستخدمون 

شبكات التواصل االجتماعي: هي مجموعة من الشبكات العالمية التي تجمع مئات  .3
كل مجموعة من الشبكات الضخمة، والتي  األشخاص حول شبكة اإلنترنت العالمية؛ لتش 
تنقل المعلومات الهائلة بسرعة فائقة بين دول العالم المختلفة، وتتضم ن معلومات دائمة 

، ويعر فها الباحث إجرائي ا بأنها الشبكات المنتشرة على الشبكة العنكبوتية (1)طورالت
                                                           

 (.134)ص ليمية ومستجدات تكنولوجيا التعلمالشرهان، الوسائل التع (1)
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للمعلومات والتي يتواصل من خاللها الشباب الفلسطيني لتبادل وتناقل اآلراء، واألفكار، 
والخبرات، والتجارب الحياتية المختلفة، وهي في هذه الدراسة شبكات "الفيس بوك"، 

 م"، و"يوتيوب"، و"ماي سبيس" وغيرها.و"تويتر"، و"إنستغرا

 وجهات إلى باإلضافة اإلنسان، عقل عليه ينضوي  الذي الفكري  المحصول الوعي: هو .4
 تتمحور التي المختلفة بالمفاهيم تتعل ق والتي العقل، هذا عليها يحتوي  التي المختلفة النظر
إجرائي ا الحالة التي يستطيع فيها ، ويقِصد به الباحث (1)والمعيشي ة الحياتي ة القضايا حول

الشباب الفلسطيني ِإعمال عقله بشكل سليم؛ لتكوين الرؤى والتصورات لمختلف األحداث، 
 والقضايا من حوله.

ة، لثقافيقضايا المقاومة: ويقِصد بها الباحث كافة أشكال المقاومة العسكرية، والسياسية، وا .5
 تي يتبناها المجتمع الفلسطيني في مواجهةواالقتصادية، واالجتماعية، واإلعالمية ال

 االحتالل اإلسرائيلي.

 

 ثالث عشر: تقسيم الدراسة:
 تم  تقسيم الدراسة إلى أربعة فصول:

راسة، ، ويتضمن: اإلجراءات المنهجية للداإلطار العام للدراسة، وهو بعنوان: الفصل األول
، ويتضمن أهم الدراسات السابقة، ومشكلة الدراسة، وأهميتها، وأهداف الدراسة، وتساؤالتها

تمع والنظرية التي اعتمدت عليها الدراسة، ونوعها، ومنهجها، وأدواتها، وفئات التحليل، ومج
 إجراءات الصدق والثبات، ومصطلحاتالدراسة، وعينتها، ووحدات التحليل، وأسلوب القياس، و 

 الدراسة، وتقسيمها. 

عالم ول: اإلالمبحث األوهما  ، ويتضمن مبحثين،اإلعالم الجديد، وهو بعنوان: الفصل الثاني
 ، المبحث الثاني: شبكات التواصل االجتماعي.الجديد "مفهومه وأدواته وخصائصه ووسائله"

هما: ، ويتضمن مبحثين، و يني وقضايا المقاومةالشباب الفلسط، وهو بعنوان: الفصل الثالث
المبحث األول: الشباب، المفهوم، والخصائص، والواقع، والدور المطلوب. المبحث الثاني: 

 المقاومة الفلسطينية ضد االحتالل اإلسرائيلي.

                                                           

   http://bit.ly/2lyPNdN: الموقع م2/7/2017تاريخ االطالع: مروان، مقال: ما هو الوعي؟،  (1)



44 

عزيز تاستخدام الشباب الفلسطيني لشبكات التواصل االجتماعي في ، وهو بعنوان: الفصل الرابع
انية، نتائج الدراسة الميدم بقضايا المقاومة، ويتضمن ثالثة مباحث وهي: المبحث األول: وعيه

تائج . المبحث الثاني: اختبار فروض الدراسة. المبحث الثالث: خالصة نومناقشتها وتوصياتها
 الدراسة وتوصياتها.

 هاعتماد عليها، ومراجعها، ومالحقوت ختتم الدراسة بقائمة المصادر التي تم اال



 
 
 
 
 
 

 :يــــل الثانــــالفص
 اإلعالم الجديد
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 الفصل الثاني
 دــــالم الجديــــاإلع

 

ق يتناول هذا الفصل مفهوم اإلعالم الجديد وتعريفاته، وخصائصه ووسائله، كما سيتطر 
إلى شبكات التواصل االجتماعي، ونشأتها، وخصائصها، وواقعها في فلسطين، وذلك من خالل 

 مبحثين اثنين، وهما: 

 ووسائله" ،وخصائصه ،وأدواته ،ول: اإلعالم الجديد "مفهومهالمبحث األ 

د، المبحث اإلعالم الجديد، حيث سنتعرف بداية إلى مفهوم اإلعالم الجديويتناول هذا 
 ومن ثم  نقف على تقنياته وخصائصه المتعددة، وبعدها ننتقل للحديث عن وسائله، حيث سيتم

 تقديم استعراض موجز ألبرز تلك الوسائل.

 المبحث الثاني: شبكات التواصل االجتماعي

ن، التواصل االجتماعي كما يراها الخبراء والمختصو ويتناول هذا المبحث مفهوم شبكات 
ى رق إلومن ثم  سيتم التطرق إلى نشأة تلك الشبكات والمراحل التي مر ت بها، وبعدها سيتم التط

ديم ت وتقإيجابيات تلك الشبكات، ومن ثم  الحديث عن سلبياتها، قبل االنتقال إلى أهم تلك الشبكا
 ث بالحديث عن وسائل التواصل االجتماعي في فلسطين.عرض موجز لكل منها، ويختتم المبح
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 المبحث األول:
 "مفهومه وخصائصه ووسائله".. اإلعالم الجديد

 :أوالا: مفهوم اإلعالم الجديد
ساهمت الشبكة العنكبوتية في إيجاد شكل جديد من اإلعالم بات ي عرف بـ"اإلعالم 

، وأصبح وسيلة مهمة وفاعلة في عملية التغيير (1)( أو اإلعالم البديلNew Mediaالجديد" )
المنشودة، فبعد أن كان اإلعالم عمودي ا من السلطة باتجاه الشعب، أضحى اآلن إعالًما أفقي ا 

م نفسها للعالم، (2)يشارك الناس في صياغته ، كما بات يمث ل فرصة للمجتمعات والثقافات أن تقد 
 .(3)مار اإليجابي والمؤثر في هذه الوسيلةوهذا يتطلب استعداًدا حقيقي ا لالستث

وي مكن القول: إن اإلعالم التقليدي ال زال له دوٌر كبيٌر في حياة الناس بتطوير أساليبه 
واالستفادة من التقدم التكنولوجي، إضافة إلى اعتماده في بعض األحيان على اإلعالم الجديد 

 .(4)فيما ينشره من أخبار وموضوعات
الجديد مصطلًحا حديًثا عكس اإلعالم التقليدي، كونه لم يع د فيه نخبة ويعد  اإلعالم 

نوا  مة، بل أصبح متاًحا لجميع شرائح المجتمع وأفراده الستخدامه واالستفادة منه طالما تمك  متحك 
 .(5)وأجادوا أدواته

 ونستعرض فيما يأتي مجموعة من التعاريف التي أ طلقت على اإلعالم الجديد:
( فيعر ف اإلعالم High-Tech Dictionaryالتكنولوجيا الرفيع ) فبحسب قاموس

 .(6")الجديد بأنه: "اندماج الكمبيوتر، وشبكات الكمبيوتر والوسائط المتعددة
( بأنه: "مجموعة تكنولوجيات االتصال التي تولدت من تزاوج Lesterويعر فه ليستر )

، والتصوير الفوتوغرافي، والصوت، بين الكمبيوتر والوسائل التقليدية لإلعالم، والطباعة
 .(7)والفيديو"

                                                           

 (.350سلطان، وسائل اإلعالم واالتصال.. دراسة في النشأة والتطور )ص (1)
 (.326البياتي، اإلعالم الجديد.. الدولة االفتراضية الجديدة )ص (2)
 (.187نتعامل مع اإلعالم؟ )صالشمشيري، التربية اإلعالمية.. كيف  (3)

 (.191شقرة، اإلعالم الجديد.. شبكات التواصل االجتماعي؟ )ص (4)
 (.15( شفيق، اإلعالم الجديد والجرائم اإللكترونية: التسريبات.. التجسس اإللكتروني )ص5)
 (.330البياتي، اإلعالم الجديد.. الدولة االفتراضية الجديدة )ص (6)
 (.51الجديد.. شبكات التواصل االجتماعي )صشقرة، اإلعالم  (7)
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( اإلعالم الجديد Condensed Net Glossaryويعر ف قاموس اإلنترنت الموجز )
بأنه "أجهزة اإلعالم الرقمية عموًما، أو صناعة الصحافة على اإلنترنت، وفي أحيان يتضم ن 

نتقاصي ي ستخدم أيًضا لوصف ن ظم التعريف إشارة ألجهزة اإلعالم القديمة، وهو هنا تعبير غير ا
 .(1)إعالم تقليدية جديدة: الطباعة، التلفزيون، الراديو، والسينما"

ح ويشير المفهوم أيًضا إلى الطرق الجديدة في االتصال في البيئة الرقمية بما يسم
للمجموعات األصغر من الناس بإمكانية االلتقاء والتجم ع على اإلنترنت وتبادل المنافع 
والمعلومات، وهي بيئة تسمح لألفراد والمجموعات بإسماع أصواتهم وأصوات مجتمعاتهم إلى 

 العالم أجمع.

ويمكن تعريفه أيًضا، بأنه كل ما تجاوز اإلعالم التقليدي، من صحف، ومجالت، 
وكتب، وإذاعة، وتلفزيون، فاإلعالم الجديد هو اإلذاعات الرقمية، والمحطات التلفزيونية 

، الكابل الرقمي، اإلنترنت، الهواتف الجوالة، واأللعاب اإللكترونية، وتخرج من كل التفاعلية
واحدة من هذه المجموعة فروع أخرى من اإلعالم الجديد، تنمو بمفردها أو بالتداخل مع غيرها، 
فالهواتف الجو الة صارت تنقل اإلذاعات الرقمية، والبث التلفزيوني التفاعلي أيًضا، والخرائط 

مية، ومواقع اإلنترنت، والموسيقى، والكاميرات، ومقاطع الفيديو، والمتاجرة باألسهم، واألخبار الرق
 .(2)الجوية، وحركة الطيران، وغيرها من األنشطة االتصالية

( تعريًفا عملًيا لإلعالم الجديد؛ بأنه: "كل Sheridanوتضع كلية شريدان التكنولوجية )
م في شكل رقمي وتفاعلي، وهناك حالتان تمي زان اإلعالم الجديد  أنواع اإلعالم الرقمي الذي يقد 

من القديم حول الكيفية التي يتم بها بث مادة اإلعالم الجديد، والكيفية التي يتم من خاللها 
الوصول إلى خدماته، فهو يعتمد على اندماج النص، والصورة، والفيديو، والصوت، فضاًل عن 

له في عملية اإلنتاج والعرض، أما التفاعلية فهي تمث ل الفارق  استخدام الكمبيوتر كآلية رئيسة
 .(3)الرئيس الذي يمي زه، وهي أهم سماته"

ويشير مفهوم اإلعالم الجديد إلى مجموعة من األساليب واألنشطة الرقمية الجديدة 
ة التي تمكننا من إنتاج، ونشر، واستهالك المحتوى اإلعالمي بمختلف أشكاله من خالل األجهز 

اإللكترونية )الوسائط( المتصلة أو غير المتصلة باإلنترنت، كما تتيح وسائط اإلعالم الجديدة 

                                                           

 (.53عيساني، الصراع والتكامل بين اإلعالم الجديد واإلعالم التقليدي )ص (1)

 (.93-92صص منصر، االتصال الشخصي في ظل اإلعالم الجديد ) 2))

 (.33صادق، اإلعالم الجديد.. المفاهيم والوسائل والتطبيقات )ص (3)
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إمكانيات هائلة للتواصل واالتصال االجتماعي، كما هو الحال في خدمات الهاتف المحمول 
(، وعلى الرغم من أن اإلنترنت ليس Face Bookوالشبكات االجتماعية على اإلنترنت مثل )

الوحيد على وسائط اإلعالم الجديد، إال أنه كان وما زال السبب الرئيس لوصف هذا المثال 
 .(1)النمط من اإلعالم بالجديد

كما يعر ف بأنه نوع جديد من اإلعالم، يشترك مع اإلعالم التقليدي في المفهوم، 
جديدة من والمبادئ العامة، واألهداف، وما يمي زه عن اإلعالم التقليدي أنه يعتمد على وسيلة 

وسائل اإلعالم الحديث وهي الدمج بين كل وسائل االتصال التقليدي، ويهدف إيصال 
المضامين المطلوبة بأشكال متمايزة ومؤثرة بطريقة أكبر، وهو يعتمد بشكل رئيس على اإلنترنت 

رونية الذي يتيح لإلعالميين فرًصا كبيرًة لتقديم برامجهم وموادهم اإلعالمية المختلفة بطريقة إلكت
 .(2)بحتة

كما يشار إلى أن اإلعالم الجديد أيًضا، هو: "أشكال التواصل القائمة على العالم 
الراقي، والمشتملة على النشر من خالل األقراص المضغوطة، والفيديو الرقمي، واإلنترنت، 

 .(3)وباالعتماد على استعمال الحواسيب والشبكات الالسلكية"

نت الوسائل الجديدة Citizen Media ويعر ف أيًضا بإعالم المواطن ، حيث مك 
المواطن من مشاركة األحداث بل وصنعها أحياًنا، وهناك من يطلق عليه مفهوم اإلعالم الشبكي 

Networked Media(4)، وذلك بسبب ارتباطه ونشأته على شبكة اإلنترنت. 

عالمية الجديدة، في حين تعر فه اللجنة العربية لإلعالم، بأنه: "الخدمات والنماذج اإل
التي تتيح نشأة وتطوير محتوى وسائل االتصال اإلعالمي آلي ا أو شبه آلي في العملية 
اإلعالمية باستخدام التقنيات اإللكترونية الحديثة الناتجة عن اندماج تكنولوجيا االتصاالت 

نة لمواد إعالمية"  .(5)والمعلومات، والصور، واألصوات المكو 

                                                           

 (.313الجديد.. الدولة االفتراضية الجديدة )صالبياتي، اإلعالم  (1)
 (.52شقرة، اإلعالم الجديد.. شبكات التواصل االجتماعي )ص 2))
فوكولتي، أخالقيات اإلعالم الجديد.. دراسة تحليلية آلراء عينة من العاملين في المواقع اإللكترونية العراقية  (3)

 (.615)ص

 (47-46صص إلخباري )عقيله، اإلعالم الجديد وعصر التدفق ا 4))
 (.53شقرة، اإلعالم الجديد.. شبكات التواصل االجتماعي )ص (5)
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الجديد؛ بأنه منظومة اإلعالم الناشئة التي تضم وسائل اإلعالم  كما يعر ف اإلعالم
الجديدة والقديمة على حد سواء، القنوات التلفزيونية الخاصة، وقنوات األقمار الصناعية، 
والتلفزيون الرقمي، وأقراص الفيديو الرقمية، وأشرطة الفيديو، والهواتف الخلوية، وشبكة اإلنترنت، 

 .(1)وعة، وما إلى ذلكووسائل اإلعالم المطب

ويرى فهد بن عبد الرحمن الشميمري أن "اإلعالم الجديد هو ذلك اإلعالم الذي نشأ 
على منصة الكمبيوتر، وكنتيجة لالندماج الذي حدث بين الحاسبات والشبكات، وأن من أهم 

استهالك نتائج الثورة المعلوماتية التغيرات الكبرى التي حدثت في الصناعة اإلعالمية، وأنماط 
 .(2)المعلومات، وإنتاجها، ونشرها، والتشارك في مضامينها"

 :(3)ومما سبق يمكن مالحظة وجود مصطلحات ومترادفات كتسميات لإلعالم الجديد، فهو

 مات.إعالم إلكتروني: الستخدامه الوسائل اإللكترونية في بثه البرامج واألخبار والمعلو  -1

المية التقليدي، فهذا اإلعالم باعتماده وسائل وممارسات إعإعالم جديد: قياًسا باإلعالم  -2
 غير معروفة سابًقا سمي باإلعالم الجديد.

إعالم بديل: حيث أصبح له شعبية وجمهور اتخذه بدياًل عن اإلعالم التقليدي؛ بسبب  -3
 مميزاته وخصائصه.

ورة واد المنشإعالم تفاعلي: وذلك بإتاحة الفرصة والمساحة أمام الجمهور للتفاعل مع الم -4
 عبر وسائله المختلفة، والتعليق عليها بشكل فوري.

إعالم مجتمعي: لتمتعه بخاصية مشاركة أفراد المجتمع بصنع محتواه، خاصة مع انتشار  -5
حت الوسائل التي تساعد على ذلك، مثل الكاميرات المختلفة وأجهزة الموبايل، والتي أتا

عة، ا ي نتج ويبث األخبار والمعلومات )مسمو المجال أمام المواطن العادي؛ ليصبح صحفي  
 ومرئية، ومقروءة(.

صوت، إعالم رقمي: العتماده على التكنولوجيا الرقمية، مثل: مواقع الويب، والفيديو، وال -6
 والنصوص، والتي تقوم بنقل كافة المعلومات والصور والصوت رقمي ا )إلكتروني ا(.

                                                           

 (.196إل برس وويليامز، مقدمة إلى بيئة اإلعالم الجديدة )ص 1))
 (44عقيله، اإلعالم الجديد وعصر التدفق اإلخباري )ص (2)
 (.54شقرة، اإلعالم الجديد.. شبكات التواصل االجتماعي )ص (3)
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 محتواه على الشبكات عبر روابط معي نة يمكناإلعالم الشبكي: ألنه يقوم على بث بعض  -7
ل عبرها، واالستفادة من محتواها.  الدخول إليها، والتجو 

لرقمي ة اولوجيا بأن ه: اإلعالم الذي يقوم على أساس استخدام التكنويعر ف الباحث اإلعالم الجديد؛ 
جميع التي تتيح للفي النشر والتوزيع، مستفيًدا من الصفحات والشبكات االجتماعية المتعددة، 

 شاركةمن منتجين ومتلقين للمادة اإلعالمية؛ المشاركة في صنع محتواه والتفاعل معه سواء بالم
 أو التعليق.

 : (1)وبناء على جملة التعريفات تلك، يمكن تقسيم اإلعالم الجديد إلى األقسام األربعة اآلتية
 ميزاتو  بصفات كلي ا جديد وهو وتطبيقاتها، Online اإلنترنت شبكة على القائم الجديد اإلعالم -1

 لها. حصر التي ال التطبيقات من مجموعة عنه وتتوالد بسرعة ينمو وهو مسبوقة، غير

 ف،والصح الكتب قراءة أجهزة ذلك في بما المحمولة، األجهزة على القائم الجديد اإلعالم -2
 المحمولة األدوات على التطبيقات من جديدة أنواع عنه وتنشأ بسرعة ينمو أيًضا وهو

 .وغيرها الشخصية الرقمية والمساعدات الهاتف أجهزة ومنها المختلفة،

ة على قائم نوع -3  يزاتم إليها أضيفت التي والتلفزيون  الراديو مثل التقليدية، الوسائل منص 
 .للطلب واالستجابة التفاعلية، والرقمية، مثل جديدة

 بوسائل أو شبكي ا إما  النوع هذا تداول ويتم الكمبيوتر؛ منصة على القائم الجديد اإلعالم -4
 وألعاب البصرية، العروض ويشمل وغيرها، الضوئية االسطوانات مثل المختلفة الحفظ

 وغيرها. اإللكترونية والكتب الفيديو،

 :ثانياا: تقنيات اإلعالم الجديد
ره، وهي تقنياتيعتمد اإلعالم الجديد على تقنيات أساسية، كانت وراء ظهوره   وتطو 

 تشهد تطورات متسارعة:
 شبكة اإلنترنت العالمية: أبرز حواضن اإلعالم الجديد ومنطلقه الرئيس. -

الهواتف النق الة والذكية: وهي الهواتف المحمولة التي توف ر مزايا تصفح اإلنترنت والبريد  -
 .(2)الكمبيوتراإللكتروني، وفتح مختلف البرامج التي عادة ما تستخدم في أجهزة 

                                                           

 (.35شفيق، اإلعالم الجديد والجرائم االلكترونية: التسريبات.. التجسس اإللكتروني.. اإلرهاب )ص (1)

فوكولتي، أخالقيات اإلعالم الجديد.. دراسة تحليلية آلراء عينة من العاملين في المواقع اإللكترونية العراقية  (2)
 (.618-617)ص ص
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يرة توف ر الجهاز اإللكتروني )حاسب آلي(، وهو جهاز إلكتروني يقوم بمعالجة كميات كب -
 من البيانات، والعمليات الحسابية، والمعلومات الداخلة إليه في زمن قياسي.

االشتراك أو االنضمام إلى أحد مواقع التواصل االجتماعي، كالفيسبوك، وتويتر،  -
ن المواقع االجتماعية اإللكترونية النشطة، والتي تشك ل ثقاًل في واليوتيوب، وغيرها م

 .(1)العالم االفتراضي

 

  :ثالثاا: خصائص اإلعالم الجديد
يجب اإلقرار بأن اإلعالم الجديد الذي تول د من التزاوج ما بين تكنولوجيات االتصال، 

اؤه ولم تتبلور خصائصه وطرق البث  الجديدة والتقليدية مع الكمبيوتر وشبكاته، تعددت أسم
، ويمكن القول: إن وسائل اإلعالم الجديد التي أفرزتها التكنولوجيا االتصالية (2)النهائية بعد

مات مع وسائل اإلعالم التقليدية، إال أن هناك سمات  الراهنة، تكاد تتشابه في الكثير من الس 
ثيراته على الوسائل الجديدة، خاصة ومميزة لوسائل اإلعالم الجديد، ما يلقي بظالله ويسجل تأ

 : (3)ومن أبرز تلك السمات والخصائص، اآلتي

 ائيةثن االتصال ممارسة وتكون  لألدوار، والمتلقي باالتصال القائم يتبادل حيث: التفاعلية. 1
 .الطرفين بين حوار هناك يكون  بل أحادي، باتجاه وليست وتبادلية، االتجاه

 كان واءً س للفرد، المناسب الوقت في االتصالية العملية مع التفاعل إمكانية وهي: الالتزامنية. 2
 . مرساًل  أو مستقباًل،

 اناشرً  يكون  أن بسيطة أدوات يمتلك شخص لكل الجديد اإلعالم يتيح: واالنتشار المشاركة. 3
 . اآلخرين إلى رسالته يرسل

 مثل والمرسل، المتلقي تصاحب بحيث الجديدة الوسائل نقل يمكن حيث: والمرونة الحركة. 4
 نم باالستفادة الكف ي ة، واألجهزة الجوال، والهاتف اإلنترنت، وحاسب المتنقل، الحاسب
 .الالسلكية الشبكات

                                                           

 (.16-15ة.. التسريبات.. التجسس اإللكتروني.. اإلرهاب )ص صشفيق، اإلعالم الجديد والجرائم االلكتروني 1))

 (.511البياتي، دور اإلعالم الجديد في إعادة بناء الرأي العام العربي )ص (2)

 (.184-183صص ( الشمشيري، التربية اإلعالمية.. كيف نتعامل مع اإلعالم؟ )3)
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 النصوص، مثل: االتصال، وسائل كل استخدام يتم الجديد اإلعالم في: الوسائط . اندماج5
 ، وغيرها.األبعاد وثالثية ثنائية البيانية الرسوم المتحركة، الصورة الثابتة، الصورة الصوت،

 ختيارا في فاعل بعمل يقوم الجديد اإلعالم وسائل في المتلقي ألن نظًرا: والتركيز . االنتباه6
 ر ضالتع بخالف والتركيز، االنتباه من عالية بدرجة يتميز فإنه معه، والتفاعل المحتوى،

 . وسطحي ا سلبي ا عادةً  يكون  الذي التقليدي؛ اإلعالم لوسائل

 واسترجاعها، االتصالية الرسائل وحفظ تخرين المتلقي على يسهل حيث: والحفظ التخزين. 7
 .ذاتها الوسيلة وخصائص قدرات من كجزء

. رقمنة الوسائل: التكنولوجيا المستخدمة في وسائل اإلعالم المعاصر هي التكنولوجيا الرقمية، 8
يعني ببساطة جودة الطباعة الصحفية ووضوحها،  واستخدام التكنولوجيا الرقمية في اإلعالم

كما يعني وضوح ونقاء الصوت في البث اإلذاعي، والصوت، والصورة في البث التلفزيوني، 
 .(1)والجوال، واإلنترنت طالما لم تجابه بعمليات تشويش متعمد

واإلضافة عليها في . سهولة التحديث: ال يحتاج استبدال مادة قديمة بمادة جديدة أو تحسينها، 9
 .(2)اإلعالم سوى بضع دقائق، بخالف الصحف وبعض وسائل اإلعالم التقليدي

. العالمية: لم تعد الرسائل المتبادلة بين جمهور وسائل االتصال حبيسة النطاق المحلي أو 10
 .(3)اإلقليمي، بل اتسعت لتشمل العالم كله

مة الجوهري11 ح الس  ة لوسائل االعالم الجديدة قو ة الب نية الشبكية، . قوة الب نية الشبكية: توض 
والروابط الفائقة التي ال تربط فقط أحد األماكن، أو الوثائق على شبكة اإلنترنت؛ لكنها 
أيضا تفتح مساًرا واسًعا ومشروًطا للغاية من الربط التالي الذي يمك ن المستخدمين من 

ة قليلة، وهو ما يتناقض تناقًضا كبيًرا مع االنتقال بين المواقع والموارد بعوائق تكنولوجي
 .(4)أنظمة اإلعالم الجماهيري التقليدي

. اللغة العصرية: يتميز اإلعالم الجديد بلغة لها خصوصيتها التي اكتسبتها من أدواتها التي 12
تبتعد كثيًرا عن اللغة المعتمدة في المطبوعات وأغلب وسائل االتصال التقليدية، كما أنها 

بفعل عامل السرعة أكثر مرونة وانسجاًما مع متطلبات المستخدم، لذلك وجد أصبحت 
                                                           

 (.23، أخالقياته )صإسماعيل، اإلعالم المعاصر.. وسائله، مهاراته، تأثيراته (1)

 (.95أمين، اإلعالم الجديد )ص (2)

 (.73عبود والعاني، اإلعالم والهجرة إلى العصر الرقمي )ص (3)

 (.17ليفرو، وسائل اإلعالم الجديدة البديلة والناشطة )ترجمة: هبة ربيع( )ص (4)



54 

المستخدم لإلعالم الجديد لغة جديدة تحمل صياغات مقاربة لميول جيل اإلنترنت؛ الذي 
 .(1)أصبح يمث ل إحدى سمات عصر اإلعالم الجديد

وسائل أربع سمات ل Sandra Bramanوباإلضافة إلى ما سبق، تذكر ساندرا برامان 
اإلعالم البديلة )الجديدة(، وتؤكد أن جميعها موجودة في اإلعالم التكتيكي، وهي: استخدام 
الوسيلة كمحتوى، ورفض األيديولوجيا )الفكر(، والمزج بين السياسة والفن، وتقدير قدرة 

 .(2)المعلومات الرقمية على تحقيق األشياء مباشرة

 :رابعاا: وسائل اإلعالم الجديد
(، وليفنجستون Lievrouwسائل اإلعالم الجديد بحسب ليفرو)ت عر ف و 

(Livingstone بأنها "تقنيات المعلومات، واالتصال، وسياقاتها االجتماعية التي تتضمن ،)
 :(3)ثالثة عناصر رئيسة، وهي

ع قدرات الناس على االتصال وتشارك ا -1  لمعنى.األدوات المادية أو األجهزة التي تمك ن وتوس 

صال أو الممارسات التي ينخرط فيها الناس عندما يطورون ويستخدمون هذه أنشطة االت -2
 األجهزة.

ول الترتيبات االجتماعية واألشكال التنظيمية األوسع التي ي بدعها الناس وينشئونها ح -3
 األدوات والممارسات.

هذه وتتعدد وسائل اإلعالم الجديد، وتزداد تنو ًعا ونمًوا وتداخاًل مع مرور الوقت، ومن 
الوسائل: المحطات التلفزيونية التفاعلية، الكابل الرقمي، الصحافة اإللكترونية، منتديات الحوار، 
نات، المواقع الشخصية المؤسساتية التجارية، مواقع الشبكات االجتماعية، مقاطع الفيديو،  المدو 

اإلذاعات الرقمية،  شبكات المجتمع االفتراضية، المجموعات البريدية، الهواتف الجوالة التي تنقل
 . (4)البث التلفزيوني التفاعلي، وغيرها

 

 

                                                           

 (.70جاسم، مقاربة تحليلية بين اإلعالم الجديد والتقليدي )ص (1)

 (.24وسائل اإلعالم الجديدة البديلة والناشطة )ترجمة: هبة ربيع( )صليفرو،  (2)
 (.14)ص المرجع السابق (3)

 (.183الشمشيري، التربية اإلعالمية: كيف نتعامل مع اإلعالم؟ )ص (4)
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 برز تلك الوسائل:فيما يأتي استعراض موجز ألو 

نات اإللكترونية  -1   :Blogsالمدو 

( المأخوذ من اللغة اإلنجليزية من كلمتين، هما: Webogيتكون مصطلح المدونات من )
(Web وتشير إلى الشبكة العنكبوتية الدولية ،)( للمعلومات، ولوغLog وتعني تسجياًل ،)

. وهي عبارة عن مواقع شخصية تنشر (1)أو دفتًرا؛ لتصبح سجاًل لتدوين المالحظات
كتابات، ومقاالت، وحتى تسجيالت فيديو، يملكها غالًبا أفراد، أو مؤسسات وهيئات إعالمية 

ا، وفًقا لتاريخ إنشائها، وتجارية وثقافية، وهي تنشر مضامينها وترت بها ترتيًبا كرونولوجي  
. وتعمل المدونة مثل الصحيفة (2)ويمكن للقر اء التفاعل معها، والتعليق عليها ونقدها

اإللكترونية؛ إال أنها تتعلق بشخص واحد، وهو صاحب المدونة، وهكذا يأخذ المدون صفة 
 .(3)الناشر

المدونات تخدم وتختلف المدونات عن شبكات التواصل االجتماعي لناحية الوظيفة، ف
األغراض الخاصة بأصحابها بالدرجة األولى، وهي تعتمد على تنزيل المحتوى الشخصي 

، حيث (4)وليس على التشارك، رغم أنها تتيح فرصة التعليقات والتواصل مع مجموعة أفراد
يتواصل قراء المدونات مع كت ابها عن طريق الرد  أو التعليق على ما يكتبون، بحيث تجري 

ر الرجوع إليها في أي وقت الحق أرشفة  .(5)الردود المتبادلة بحسب تسلسلها مما ييس 

وتعد  المدونات أدوات مهمة في تشكيل مجتمع معلومات قائم على الديمقراطية، ومن 
مواطن قوة المدونات وضعفها في الوقت نفسه: عدم وجود رقابة عليها، وعدم وجود وسيط 

نين والجمهور، وعدم خ نات للتحكم، مما يطرح تحف ظات سياسية بين المدو  ضوع المدو 
 .(6)وأخالقية على مضمونها

                                                           

الشرافي، دور اإلعالم التفاعلي في تشكيل الثقافة السياسية لدى الشباب الفلسطيني.. دراسة ميدانية.  1))
 .(53)ص

 (.95منصر، االتصال الشخصي في ظل اإلعالم الجديد )ص (2)

 (.23الحارثي، المسؤولية المدنية عن النشر االلكتروني )ص (3)

 (.25( )ص م2016مركز الحرب الناعمة للدراسات ) (4)
 (101-100عبود والعاني، اإلعالم والهجرة إلى العصر الرقمي )ص ص (5)
 (.92البديل والنشر اإللكتروني على اإلنترنت )صاللبان، مداخالت في اإلعالم  (6)
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م، وهي منسوبة إلى 1994تشرين األول/ أكتوبر  7وترجع أول مدونة من هذا الصنف إلى 
ر أحد البرامج اإللكترونية األكثر شيوًعا، تحت اسم  "دايف وينر"، وهو مبرمج ومطو 

 .(1)"مانيال"

العربية للتنمية الثقافية إلى أن ظاهرة المدونات صارت الظاهرة اإلعالمية وتشير التقارير 
األهم على شبكة اإلنترنت؛ إال أن المجال اإلعالمي العربي لم يستِفد من تلك الظاهرة بعد 

( ألف مدونة عربية، فإن تلك المدونات ال 490بالشكل األمثل، ففي وقت تم فيه إحصاء )
( ألف مدونة 162( من مجموع مدونات العالم، وأن هناك )%0.7تشكل سوى ما نسبته )

 .(2)%( من إجمالي المدونات العربية31منها في مصر، وهو ما يشك ل )

وهي: مدونات الفيديو، وتضم أفالًما ومسلسالت وبرامج  وتتخذ المدونات أشكااًل عدة،
د مصو رة وغيرها، ومدونات الصور، ومدونات المعلومات، وقد تكون ذات طا بع علمي محد 

، ومدونات صحفية، يكون وراءها صحفيون أو أناس عاديون يكتبون بطريقة (3)أو عام
صحفية، ومدونات شخصية، يكتب فيها الناشر أفكاره الخاصة وتتناول تفاصيل حياته، 
ومدونات الخبرات السابقة، بحيث يقوم الناشر بكتابة خبراته وتجاربه الشخصية، ومدونات 

ن فيها مواضيع اجتماعية، وقصًصا من وحي المجتمع الذي يعيش اجتماعية، يت ناول المدو 
 .(4)فيه

 : Social Networking Sitesمواقع الشبكات االجتماعية  -2

وهي مواقع للتواصل االجتماعي بين المستعملين، وإلقامة العالقات االجتماعية، ومن 
التواصل االجتماعي، ماي سبيس ( الذي يعد  أكبر مواقع Facebookأشهرها: فيسبوك )

((Myspace200 ، الذي يبلغ عدد مستخدميه ( مليون مستخدم، تويترTwitter فليكر ،)
(Flicker( لينكد إن ،)LinkedIn((5)...إلخ. 

                                                           

 حسونة، اإلعالم الجديد.. المفهوم والوسائل والخصائص والوظائف )مدونة شخصية(. 1))
 (.31عبد الرازق، والساموك، اإلعالم الجديد.. تطور األداء والوسيلة والوظيفة )ص (2)

 (104)صالدليمي، اإلعالم الجديد والصحافة اإللكترونية  (3)
 (،203صادق، اإلعالم الجديد.. المفاهيم والوسائل والتطبيقات )ص 4))
 (.95منصر، االتصال الشخصي في ظل اإلعالم الجديد )ص (5)
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وت عر ف مواقع الشبكات االجتماعية على نطاق واسع لإلشارة إلى األدوات اإللكترونية 
مكن الوصول إليها بدرجة كبيرة تمك ن أي شخص من المتعددة وغير المكلفة نسبي ا، وي

 .(1)النشر والوصول إلى المعلومات عن طريق التعاون بجهد مشترك أو بناء عالقات

م، من أولى الشبكات 2005الذي ظهر بداية  Myspace)ويعتبر موقع ماي سبيس )
( حتى Facebookاالجتماعية وأكبرها على مستوى العالم ومعه منافسه الشهير فيسبوك )

م بإتاحة تكوين التطبيقات للمطو رين؛ وهذا أدى إلى زيادة أعداد 2007قام األخير في عام 
ق على منافسه اللدود ماي سبيس  مستخدميه بشكل كبير وعلى مستوى العالم، ونجح بالتفو 

(Myspace(  (2)م2008عام. 

م، وجد أن ما يقارب 2011( األمريكي في يونيو Pewوفي دراسة أجراها مركز بيو )
% من مستخدمي اإلنترنت يستخدمون على األقل واحًدا من مواقع 47نصف البالغين 

% من مستخدمي 37الشبكات االجتماعية، وفي دراسة أخرى لنفس المركز وجد أن 
 .(3)اإلنترنت ينشرون محتوى األخبار عبر اإلعالم االجتماعي كمواقع الفيس بوك وتويتر

ز من مكانة وأهمية مواقع الشبكات االجتماعية ليس لجهة ويرى الباحث أن ذ لك يعز 
 االتصال والتواصل الشخصي فحسب، وإنما أيًضا لجهة نشر األخبار، ومشاركتها.

 : Wikiالويكي  -3

وهي مواقع إلكترونية تمتاز بصفات خاصة من حيث طبيعة الموضوعات التي تتضمنها، 
ضافة والنشر بشكل مستمر، بحيث يمكن للجمهور كونها توف ر محتويات قابلة للتعديل واإل

بعد تسجيل االشتراك في مثل هذه المواقع القيام باإلضافة أو التعديل أو التأليف، ولعل 
انية يسمح ألي شخص (4)(Wikipediaأشهرها، موقع ) ، وهو موقع لمصادر األخبار المج 

يناير  15( باللغة اإلنجليزية في Wikipediaبكتابة األخبار، وقد بدأ مشروع ويكيبيديا )
 .(5)م2001

                                                           

 (.22ميرثي، تويتر: التواصل االجتماعي في عصر تويتر )ص (1)
 (.39جرار، الفيسبوك والشباب العربي )ص (2)
 (.96فق اإلخباري )صعقيله، اإلعالم الجديد وعصر التد (3)

فوكولتي، أخالقيات اإلعالم الجديد.. دراسة تحليلية آلراء عينة من العاملين في المواقع اإللكترونية العراقية  4))
 (.622)ص

 (.210صادق، اإلعالم الجديد.. المفاهيم والوسائل والتطبيقات )ص (5)
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م، وهو موقع "بورتالند باترن 1995مارس  25وظهر أول موقع عن الويكي في 
ريبازيتوري" أي مستودع بورتالند للنماذج أو الصيغ، وقد أنشأه "وورد كانينغهام" وهو الذي 

ن القرن الماضي ازداد اختار لفظ )ويكي( لهذا النوع من المواقع، وفي أواخر التسعينيات م
 .(1)استخدام برامج ويكي؛ إلنشاء قواعد معلومات خاصة أو عامة

 : Podcastالبودكاست  -4

 فيه، تدرج أن بمجرد معين موقع من والفيديو الصوت ملفات على الحصول تتيح خدمة هي
 تطبيًقا يمتلك الذي فالمستخدم يدوي ا، المحتوى  وت حم ل مرة كل في زيارته إلى الحاجة دون 
 ألي البودكاست خدمة في االشتراك يمكنه مثاًل، (iTunes Apple) كتطبيق جهازه على
م أن بشرط يريد موقع  الملفات بتحميل (iTunesالــ) يقوم ثم الخدمة، هذه الموقع يقد 

 .(2)توفرها حال في أوتوماتيكي ا الجديدة

مصطلحات "آي بود" ، وهي مزيج من (3)م2004وظهرت تقنية البودكاست في عام 
و"البث"، وهي ملفات الصوت أو الفيديو التي يمكنك االستماع إليها أو مشاهدتها على 
جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو على مجموعة متنوعة من أجهزة الوسائط المحمولة، مثل: 

 .(4))آي بود، المشغل، والهواتف المحمولة(

 : Forumsالمنتديات  -5

ش العام بين أعضائها، بشأن مختلف القضايا والموضوعات وهي مواقع إلكترونية للنقا
م إلى مجموعة  السياسية، والرياضية، والثقافية، واالجتماعية، والعلمية... إلخ، وغالًبا ما تقس 
أبواب أو أقسام، يتناول كل منها موضوًعا أو أكثر بحسب اهتمامات كل منتدى 

 . (5)إلكتروني

المنتديات عبارة عن مجموعة من البرمجيات التي يطلق عليها ومن الناحية البرامجية، فإن 
(، وهي تقوم بمجموعة العمليات اآللية في استقبال Forum Scriptسكريبت المنتدى )

                                                           

 (.163أبو عيشة، اإلعالم اإللكتروني )ص 1))
 اإلعالم الجديد.. المفهوم والوسائل والخصائص والوظائف )موقع إلكتروني(.حسونة،  (2)
 ما هو البودكاست؟ )موقع إلكتروني(. (3)

 (.68-67شفيق، اإلعالم الجديد والجرائم االلكترونية.. التسريبات، التجسس، اإلرهاب اإللكتروني )ص ص (4)

ة آلراء عينة من العاملين في المواقع اإللكترونية العراقية ( فوكولتي، أخالقيات اإلعالم الجديد.. دراسة تحليلي5)
 (.621)ص
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الرسائل، ونشرها، وتوزيعها، كما تقوم بعمليات حذف المعلومات، وإدارة الجوانب المتعلقة 
 .(1)بدعم الصوت، والفيديو، والجرافيك

 (: Content Comunitiesالمحتوى ) مجتمعات -6

هي مجتمعات )مواقع( على الشبكة تسمح بتنظيم ومشاركة أنواع معينة من المحتويات، 
( كموقع Bookmark(، وحفظ الروابط )Flickerوأشهر المجتمعات تهتم بالصور كموقع )

(Del.icio.us( والفيديو كموقع ،)YouTube)(2). 

 : والتلفزيوني عبر اإلنترنتمواقع البث اإلذاعي  -7

وهي منصات جديدة لإلعالم، إذ أصبح بمقدور مستخدمي اإلنترنت االطالع على البرامج 
التلفزيونية واإلذاعية المختلفة عبر اإلنترنت، ومن دون الحاجة إلى استخدام جهاز التلفزيون 

المباشر عبر أو المذياع، وفضاًل عن أن معظم الفضائيات ومحطات اإلذاعة تقدم بثها 
اإلنترنت كرديف للبث االعتيادي عبر األقمار االصطناعية، أو المرسالت األرضية، أو 
م بثها عبر اإلنترنت فقط، دون  الموجات اإلذاعية، فإن هناك قنوات تلفزيونية أو إذاعية تقد 

 .(3)أن يكون لديها بٌث من نوع آخر
  

                                                           

 (.195صادق، اإلعالم الجديد.. المفاهيم والوسائل والتطبيقات )ص (1)

 (.7حسونة، اإلعالم الجديد.. المفهوم والوسائل والخصائص والوظائف )ص (2)
عينة من العاملين في المواقع اإللكترونية العراقية فوكولتي، أخالقيات اإلعالم الجديد: دراسة تحليلية آلراء  (3)

 (622)ص 
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 :المبحث الثاني
 شبكات التواصل االجتماعي

هذا المبحث مفهوم شبكات التواصل االجتماعي، ونشأتها، وخصائصها، وأبرز  يتناول
 أنواعها، وذلك على النحو اآلتي:

: مفهوم شبكات التواصل االجتماعي:  أوالا
تعددت تعريفات ومفاهيم شبكات التواصل االجتماعي بتعدد الخبراء وخلفياتهم، فقد 

لفرصة للتواصل بين األفراد عبر العالم من خالل عر فها وليد زكي، بأنها: "شبكات عالمية تتيح ا
الفضاء المعلوماتي، وتضم في رحابها ماليين البشر، ويمكن من خاللها مشاركة االهتمامات، 

 .(1)وتكوين الصداقات، وإقامة الصفقات، وغيرها من أوجه التفاعل التي تتم في محيطها"
لكترونية عبر اإلنترنت تتيح وعر فها فايز الشهري، بأنها: منظومة من الشبكات اإل

للمشترك فيه إنشاء موقع خاص به، ومن ثم  ربطه من خالل نظام اجتماعي إلكتروني مع 
أعضاء آخرين لديهم نفس االهتمامات والهوايات أو جمعه مع أصدقاء الجامعة، أو الثانوية، أو 

 .(2)غير ذلك
ص خالل مجموعات محددة، ويعر فها موقع )إجابات(، بأنها: عبارة عن تجم عات ألشخا

والتي يستطيع المرء أن يشبهها بتجمعات قروية أو ريفية مشتركة في صفات أساسية، وتهتم 
باألشخاص الذين يشتركون في صفات مميزة، )كأماكن عمل، مدارس، جامعات...(، وهؤالء 

لذين األشخاص متوفرون بكثرة على شبكة اإلنترنت، بل إن الشبكة مليئة بماليين منهم، وا
يتطلعون للقاء أشخاص جدد؛ حتى يتكاتفوا ويتعاونوا في إشهار هواياتهم، واهتماماتهم، 

 .(3)وانتماءاتهم ابتداًء من رياضة التنس، وتنسيق الحدائق، وتطوير الصداقات، وانتهاًء بالسياسة
"، بأنها مكان Maloney krichmar" ومالوني كريشمار "preeceويعر فها بريس "

هة من طرف سياسات تتضمن عدًدا من القواعد يلتقي فيه  الناس ألهداف محددة، وهي موج 
 .(4)والمعايير التي يقترحها البرنامج

                                                           

 (.24العريشي والدوسري، الشبكات االجتماعية والقيم.. رؤية تحليلية )ص (1)
 (.59شقرة، اإلعالم الجديد.. شبكات التواصل االجتماعي )ص (2)
 (.378( البياتي، اإلعالم الجديد.. الدولة االفتراضية الجديدة )ص3)
محفوظ، أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي اإللكتروني على الشباب الجامعي في موريتانيا  ولد (4)

 (.285)الفيسبوك وتويتر نموذج( دراسة ميدانية على عينة من طالب جامعة نواكشوط بموريتانيا )ص
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كما تعرف شبكات التواصل االجتماعي، بأنها: "خدمة مقدمة عبر اإلنترنت تسمح 
لألفراد عبر مواقعها بتعريف أنفسهم من خالل بناء ملفات تعريف شخصية وفق تصوراتهم 
بواسطة الصوت، والصور، والفيديو، والنصوص، والمسابقات القصيرة، كما تتيح لهم اختيار 
األفراد الذين يشتركون معهم في االتصال، وترتبط تلك الملفات مع بعضها البعض من خالل 

 .(1)شبكة هائلة من قوائم األصدقاء، داخل تلك المواقع"

رامج واألدوات على اإلنترنت، يستخدمها ويمكن القول، بأنها "عبارة عن مجموعة من الب
جمهور المستخدمين؛ لتبادل المحتوى، واآلراء، واألفكار، والخبرات، ووجهات النظر عبر وسيلة 

 . (2)إعالم تعمل على تسهيل المحادثات والتفاعل بين مجموعات من الناس عبر اإلنترنت"

االفتراضية الموجودة كما وتطلق شبكات التواصل االجتماعي على مجموعة الشبكات 
ن الجماهير من التواصل مع اآلخرين وتبادل النقاشات حول  على شبكة اإلنترنت، والتي تمك 

، وتصن ف مواقع تلك (3)المواضيع السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، والخاصة
في تشغيلها  ؛ ألنها بالدرجة األولى تعتمد على مستخدميها0.2الشبكات ضمن مواقع الويب 

وتغذية محتوياتها، كما تتنوع أشكالها وأهدافها، فبعضها عام يهدف إلى التواصل العام وتكوين 
الصداقات حول العالم، وبعضها خاص وفي نطاق محدد في مجال معين، مثل شبكات 

(4)المحترفين، وشبكات المصورين، ومصممي الجرافكس
. 

العديد من المفاهيم اإلعالمية واالتصالية  وفي الحقيقة، عملت هذه المواقع على إنهاء
التي كانت سائدة في مجال االتصال واإلعالم، وبخاصة الجماهيري، كمفهوم حارس البوابة، 
وأحادية مصدر الرسالة اإلعالمية، وهرمية االتصال، وأدخلت مفاهيم جديدة تتناسب وتتوافق مع 

 .(5)دةالتغي رات االجتماعية، واإلعالمية، والسياسة الجدي

وباالطالع على ما سبق من تعريفات، لمس الباحث تبايًنا واختالًفا بين الكت اب 
والمختصين في تحديد مفهوم جامع أو موحد لتلك الشبكات، وي رجع الباحث هذا التباين 
واالختالف، إلى جانبين، أولهما: حداثة عهد شبكات التواصل االجتماعي؛ حيث ال زال الخبراء 

                                                           

نوي الفني الصناعي أحمد، شبكات التواصل االجتماعي وانعكاساتها على بعض القيم لدى طلبة التعليم الثا (1)
 (.312بمحافظة أسيوط.. دراسة ميدانية )ص

 (.314قنديلجي، والسامرائي، شبكة المعلومات واالتصاالت )ص (2)

 (.108أمين، اإلعالم الجديد )ص (3)

 (.38جرار، الفيسبوك والشباب العربي )ص (4)
 (.104ساري، التواصل االجتماعي.. األبعاد والمبادئ والمهارات )ص (5)
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حالة اجتهاد دائم؛ لتطوير مفهوم اصطالحي جامع يمكن االعتماد عليه  والمختصون في
كتعريف لها، وثانيهما: تباين المرجعية الفكرية، والثقافية، والفلسفية لكل من هؤالء الخبراء 

 والمختصين. 

"منظومة من : وعليه، وضع الباحث تعريًفا لشبكات التواصل االجتماعي باعتبارها
ن مالتي تمك ن المشتركين بها )أفراًدا ومؤسسات(  ؛نترنتعلى شبكة اإلاالجتماعية المواقع 

يج والترو ، والتعاون على حل المشكالت ،وتبادل الخبرات ،وإعطاء المعلومات ،علاالتواصل الف
 ".والتعبير عن اآلراء والمشاعر حول مختلف المواضيع، لألفكار والمنتوجات

 :نشأة شبكات التواصل االجتماعيثانياا: 
تعد  شبكات التواصل االجتماعي نوًعا أو خدمة من بين المواقع االجتماعية، تدخل 
ضمن ما يسمى بـ"اإلعالم البديل"، أو الجديد، أو تعد  أحد ركائزه؛ وهو اإلعالم الذي ظهر 
وتطور مع ثورة الويب، ومن بين وسائله: المواقع اإللكترونية ذات النشر المستمر، وخدمات 

رونية بإمكانية بث نشرات عبر أنظمة االشتراك بالنشرات البريدية، والبث التلفزيوني البريد اإللكت
واإلذاعي على الجهاز الخلوي واإلنترنت، وشبكات التواصل االجتماعي، والشكل الجديد للكتاب 

 .(1)اإللكتروني أو المجلة اإللكترونية

كترونية عرفتها البشرية في والحقيقة، أن الشبكات االجتماعية تمث ل اليوم أهم ثورة إل
نوا بناًء إلكتروني ا  مجال التواصل االجتماعي والتفاعل الدائم بين أعضاء البنى االجتماعية؛ ليكو 
تفاعلي ا يحقق لهم أسرع الطرق للتواصل وأبسطها؛ لتلبية حاجاتهم ورغباتهم التي تتراوح بين 

 .(2)االتصال، االنتماء، والترفيه... إلخ الحاجة إلى المعرفة، والوصول إلى المعلومة الجديدة،

وقد مر ت نشأة شبكات التواصل االجتماعي بمرحلتين، األولى: ويمكن وصفها بالمرحلة 
، ومن أبرز تلك Web1التأسيسية للشبكات، وهي المرحلة التي ظهرت مع الجيل األول للويب 

، وهو الموقع الذي منح SixDegrees.comالشبكات التي تكونت في هذه المرحلة شبكة موقع 
لألفراد المتفاعلين في إطاره فرصة طرح لمحات عن حياتهم وإدراج أصدقائهم، وبدأت فكرة قوائم 

                                                           

  ( بن عياش، استخدام شبكات التواصل االجتماعي موقع فيسبوك في التسويق السياسي بالجزائر1)
 (.264-263)ص ص 

(2) Andrew&Peter,The new media handbook (p.210).. 
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(، My Space، أما المرحلة الثانية، فيمكن أن نؤرخ لها بانطالقة موقع )1998األصدقاء عام 
 .(1)وهو الموقع األمريكي المشهور، ثم موقع الفيس بوك

، 2.0( أول شبكة اجتماعية تحقق خصائص وسمات الويب Friendster)وي عد  موقع 
(، وقد حقق الموقع نمو ا كبيًرا في بداية نشأته؛ Abrams Johnathanعلى يد جوناثان ابرام )

، 2004( في يناير My Spaceإال أن نجم الموقع بدأ يخفت بعد ظهور العمالقين )
 .(2) م2004( في فبراير Facebookو)

هذه الشبكات، موقع فيس بوك للتطبيقات االجتماعية الشاملة، الذي ابتكره وأبرز 
الطالب الجامعي مارك زوكربرغ، وموقع تويتر للتعليقات، والتغريدات القصيرة والصور 

 .(3)الفوتوغرافية، وموقع يوتيوب لنشر وتداول لقطات وأفالم الفيديو القصيرة

ي إتاحة المجال واسًعا أمام اإلنسان وتتلخص أهمية شبكات التواصل االجتماعي ف
للتعبير عن نفسه ومشاركة مشاعره وأفكاره مع اآلخرين، خاصة وأن هناك حقيقة علمية مفادها، 
أن اإلنسان اجتماعي بطبعه وبفطرته، يتواصل مع اآلخرين وال يمكنه أن يعيش في عزلة عن 

  .(4)المجتمع

عب دوًرا فاعاًل في إمداد األفراد بالكثير وجاءت شبكات التواصل االجتماعي الرقمية؛ لتل
من المعلومات، والمواقف، واالتجاهات، وأصبح أكثر قدرة على التأثير في اآلخرين واستمالتهم، 
وتسهيل عملية التواصل بين الشباب وإزالة الفوارق الحضارية، وقد أدى تزايد عدد المشتركين في 

بي إلى تصاعد تأثيرها ودورها في المجتمع، تلك الشبكات الرقمية؛ ال سيما الشباب العر 
 . (5)والتحوالت الجارية

وسائل التواصل االجتماعي ثمرة إنتاج مجمع صناعي، يضم تحالف وزارة  عد  ت  و 
، مع نخبة مجمع من القومي األمريكيالبنتاغون، وجهاز األ "الدفاع"الخارجية األمريكية، ووزارة 

                                                           

 (.25 -24الشبكات االجتماعية والقيم.. رؤية تحليلية )ص ص العريشي، والدوسري، 1))
 (.376الدولة االفتراضية الجديدة )صالبياتي، اإلعالم الجديد..  (2)
 مركز الحرب الناعمة للدراسات، شبكات التواصل االجتماعي، منصات للحرب األمريكية الناعمة  (3)

 (.24-23)ص ص
الجهني، أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي على الطالب في تنمية التحصيل الدراسي في مادة  (4)

 (.128ة الثانوية )صالبحث ومصادر المعلومات للمرحل

لغبي، شبكات التواصل االجتماعي وعالقتها بالسلوك العدواني لدى طالب المرحلة الثانوية في محافظة  5))
 (.272العارضة بمنطقة جازان )ص
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والمهارات التقنية اآلسيوية الهندية والكورية، وغيرها  االبتكار العلمي والصناعي األمريكي،
 .(1)المستخَدمة من ِقبل الشركات األمريكية، التي تتخذ من وادي السيليكون مقًرا لها

  ثالثاا: إيجابيات شبكات التواصل االجتماعي:
تشترك الشبكات االجتماعية في خصائص أساسية، بينما تتمايز بعضها عن األخرى 

فرضها طبيعة الشبكة ومستخدميها، وأبرز هذه اإليجابيات أنها تعمل على توفير ما بمميزات ت
 :(2)يأتي

(: ومن خالل الملفات Profile Pageالملفات الشخصية أو الصفحات الشخصية ) -1
الشخصية يمكن التعر ف إلى اسم الشخص، ومعرفة المعلومات األساسية عنه، ومعرفة 

 من هم أصدقاؤه وآخر نشاطاته.

(: وهم بمثابة األشخاص الذين يتعرف عليهم الشخص Friendsصدقاء/ العالقات )األ -2
لغرض معين، حيث تطلق المواقع االجتماعية مسمى "صديق" على الشخص المضاف 

 لقائمة األصدقاء.

ي إرسال الرسائل: تتيح هذه الخاصية إمكانية إرسال رسائل مباشرة للشخص، سواء كان ف -3
 كن.قائمة األصدقاء أم لم ي

: تتيح الشبكات االجتماعية لمستخدميها إنشاء عدد ال نهائي Albumsألبومات الصور  -4
من األلبومات ورفع مئات الصور عليها، وإتاحة مشاركة هذه الصور مع األصدقاء؛ 

 لالطالع عليها والتعليق عليها.

(: تتيح كثير من المواقع االجتماعية خاصية إنشاء مجموعة Groupsالمجموعات ) -5
اهتمام، حيث يمكن إنشاء مجموعة بمسمى معين وأهداف محددة، ويوفر الموقع 
االجتماعي لمالك المجموعة والمنضمين إليها مساحة أشبه ما تكون بمنتدى حوار 

 مصغ ر.

(: ابتدع هذه الفكرة موقع )الفيس بوك(، واستخدمها تجارًيا بطريقة Pagesالصفحات ) -6
هة تتيح ألصحاب المنتجات فاعلة، حيث يعمل حالي ا على إنشا ء حمالت إعالنية موج 

                                                           

 مركز الحرب الناعمة للدراسات، شبكات التواصل االجتماعي.. منصات للحرب األمريكية الناعمة  (1)
 (.30-29)ص ص 

 (.42-41الفيسبوك والشباب العربي )ص ص جرار، (2)
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التجارية توجيه صفحاتهم وإظهارها لفئة يحددونها من المستخدمين، ويقوم )الفيس بوك( 
باستقطاع مبلغ عن كل نقرة يتم الوصول لها من قبل أي مستخدم قام بالنقر على 

 اإلعالن.

لخروج إليها، وذلك تبًعا للتغيرات المرونة: تتميز الشبكات االجتماعية بإمكانية الدخول وا -7
التي تطرأ على معتقدات أو أفكار الفرد، والمقصود هنا؛ أن هناك قدًرا كبيًرا من المرونة 

 .(1)والحرية في الدخول والخروج من الشبكة

استخدامات ترفيهية: تضم الشبكات االجتماعية العديد من األلعاب الترفيهية المسل ية؛ إال  -8
 .(2)، حيث يتنافس األصدقاء في اللعبة الواحدة2.0الويب أنها تعمل بفكر 

 

  رابعاا: سلبيات شبكات التواصل االجتماعي:
 : (3)هناك من يرى أن سلبيات هذه الشبكات تتمثل فيما يأتي

 ال يوجد عمق حقيقي في العالقات االجتماعية بقدر ما يكون في الواقع. -1

 طلب المستفيد ذلك.ال يمكن حذف ملف البيانات الشخصية حتى لو  -2

 وجود بعض السلوكيات المزعجة وغير األخالقية. -3

 ت.إمكانية التواصل وإرسال الرسائل غير اآلمنة بين المستفيدين من خدمات هذه الشبكا -4

 عدم الرقابة على ما يتم نشره عبر هذه الشبكات. -5

 تعتبر مضيعة لوقت كثير من مستخدميها، وأداة لنشر الفوضى والبلطجة. -6

لهوية الشخصية؛ ألن معظم من يستخدمون هذه الشبكات يدخلون بأسماء تفكيك ا -7
 مستعارة.

  تهديد األمن القومي بإشاعة روح الفرقة بين المواطنين، والتعرض لالحتيال والنصب. -8

 

                                                           

 (.31العريشي، والدوسري، الشبكات االجتماعية والقيم: رؤية تحليلية )ص (1)

 (.380البياتي، اإلعالم الجديد.. الدولة االفتراضية الجديدة )ص (2)
الفني الصناعي أحمد، شبكات التواصل االجتماعي وانعكاساتها على بعض القيم لدى طلبة التعليم الثانوي  (3)

 (.322-321بمحافظة أسيوط.. دراسة ميدانية )ص ص
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ا:   أهم شبكات التواصل االجتماعي:خامسا
 ا:نترنت العشرات من شبكات التواصل االجتماعي، ومن أبرزهينتشر على شبكة اإل

 : Facebook "بوك يس"ف -1

هو موقع إلكتروني للتواصل االجتماعي، أي أنه يتيح عبره لألشخاص العاديين 
واالعتباريين )كالشركات( أن يبرز نفسه، وأن يعزز مكانته عبر أدوات الموقع للتواصل مع 
أشخاص آخرين، ضمن نطاق ذلك الموقع أو عبر التواصل مع مواقع تواصل أخرى، وإنشاء 

، ويمكن الدخول إليه مجاًنا، وتديره شركة "فيس بوك" محدودة (1)روابط تواصل مع اآلخرين
 .(2)المسؤولية كملكية خاصة لها

على يد األمريكي "مارك زوكربرغ"، الذي كان طالًبا في جامعة  م2004وأ نشئ هذا الموقع عام 
ن يسمى بـ"كتب الوجوه" التي هارفارد في حينه، وسمي "الفيس بوك" بهذا االسم على غرار ما كا

تاحة الفرصة لهم للتعارف والتواصل مع بعضهم البعض، إلكانت تطبع وتوز ع على الطالب؛ 
 .(3)خاصة بعد االنتهاء من المدرسة والتخرج، حيث يتفرق الطالب في شتى األنحاء

 حقق الموقع نجاًحا فوري ا في هارفارد، وسرعان ما انتشر إلى الكليات والجامعات
م 2006، وفي eduاألخرى، إذ كان يلزم التسجيل بعنوان بريد إلكتروني جامعي، أي ينتهي بـ

فتح الموقع االشتراك ألي شخص تجاوز الثالثة عشرة ويمتلك بريًدا إلكتروني ا، وهي الخطوة التي 
عارضها كثير من األعضاء الذين رغبوا في أن يظل الموقع مقتصًرا على طالب الجامعة، مع 

 .(4)ك كانت خطوة استراتيجية، حيث زادت من قاعدة المشتركين زيادًة ضخمةذل

م، أعلن القائمون على إدارة "الفيس بوك" عن اتخاذ مدينة 2008وفي أكتوبر من عام 
 .(5)دبلن عاصمة إيرلندا مقر ا دولي ا له

وقة، وقد وف ر ظهور "الفيس بوك" فتًحا ثورًيا، في نقل اإلعالم إلى آفاق غير مسب
وأعطى مستخدميه فرًصا كبرى للتأثير واالنتقال عبر الحدود بال قيود أو رقابة إال بشكل 

                                                           

( ولد محفوظ، أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي اإللكتروني على الشباب الجامعي في موريتانيا 1)
 (.286)الفيسبوك وتويتر نموذج(: دراسة ميدانية على عينة من طالب جامعة نواكشوط بموريتانيا )ص

 (.206اإلعالم الجديد )ص عبد الحميد، 2))
 (.64شقرة، اإلعالم الجديد.. شبكات التواصل االجتماعي )ص (3)
 (.135سيل، الكون الرقمي.. الثورة العالمية في االتصاالت، )ترجمة: ضياء ور اد( )ص (4)

 (.211عامر، وسائل االتصال الحديثة من الجريدة إلى الفيس بوك )ص (5)
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( تتيح لألشخاص التواصل Social Utility، حيث يعد  "الفيس بوك" أداًة اجتماعية )(1)نسبي
، وتحتل شبكة "الفيس بوك" (2)مع األصدقاء، ورفع الصور، ومشاركة الروابط، ومقاطع الفيديو

، ويبلغ (3)لي ا من حيث الشهرة واإلقبال، المركز الثالث بعد موقعي )غوغل ومايكروسوفت(حا
مليون مستخدم ناشط يتصل أكثر من نصفهم بالموقع مر ة  900عدد مستخدمي الشبكة أكثر من 

في اليوم على األقل، وأكثر من نصف مستخدمي اإلنترنت في العالم يستخدمون فيسبوك، 
 . (4)دقائق يمضونها على اإلنترنت؛ لتصفح هذا الموقع بالذات 7ن أصل ويخصصون دقيقة م

وربما يكون مصدر جاذبية "الفيس بوك" وشعبيته الجارفة؛ هو أنه أكثر التطبيقات قرًبا 
لفكرة مجتمع الشبكة، فهو شبكة اجتماعية على اإلنترنت تحاكي الشبكات االجتماعية المنسوجة 

أنه يرك ز بشكل جي د على الذات "الفردية"، باإلضافة إلى أنها توفر  بين األفراد في الواقع، كما
وسيًطا سهاًل "لـلجماعية" من خالل تطبيقات التواصل، وتبادل التعبير، والتعليق، والنشر ضمن 

 .(5)شبكة األصدقاء
والموقع في دوره الرئيس هو شبكة للتواصل االجتماعي، فهو أدنى إلى كونه وسيلة 

ه وسيلة إعالم، إال أنه في اإلطار اإلعالمي يمكن االستفادة منه من خالل ثالثة اتصال من كون
وظائف: األولى، أنه وسيلة لزيادة مساحة انتشار المادة اإلعالمية المنقولة إليه، والثانية، هي أن 
عدًدا من الجهات العامة والخاصة والشخصيات العامة له صفحات على الفيس بوك، األمر 

فرصة للصحافيين للحصول على أحدث المعلومات عن هؤالء ونشاطاتهم الجديدة، الذي يوفر 
ل إلى مادة إعالمية.  فضاًل عن إمكانية التواصل وإجراء حوارات معهم، األمر الذي قد يتحو 
والثالثة، أن الفيس بوك يتيح المجال إلنشاء صفحات تجمع المهتمين بأي شأن مشترك، بما 

 .(6)اء افتراضية تتجاوز حدود اإلدارة المؤسسية محلي ا ودولي ايجعله بمثابة نقطة التق
ويعد  الشباب هم أكثر الفئات تفاعاًل واستخداًما للفيس بوك، حيث إن هؤالء هم أكثر 
َمن يمتلكون المهارات الحاسوبية، ولديهم اطالع واسع على الكمبيوتر، واستخداماته، وشبكات 

                                                           

قطبي، شبكات التواصل االجتماعي والمشاركة السياسية للشباب بالمغرب.. دراسة ميدانية على عينة من  1))
 (.231الشباب الجامعي )ص

 (.100-99عقيله، اإلعالم الجديد وعصر التدفق اإلخباري )ص ص (2)

 (.38العريشي والدوسري، الشبكات االجتماعية والقيم: رؤية تحليلية )ص (3)

 (.340البياتي، اإلعالم الجديد.. الدولة االفتراضية الجديدة )ص (4)

 (.163شفيق، التدريب اإلعالمي عبر اإلنترنت )ص (5)

المحارب، اإلعالم الجديد في السعودية.. دراسة تحليلية في المحتوى اإلخباري للرسائل النصية القصيرة  6))
 (.117-116)ص ص
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، وفي فلسطين يبلغ عدد (1)صفحة الفيس بوك بسهولةاإلنترنت؛ مما يمكنهم من تصميم 
% منهم 33ألف مستخدم،  880مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي نحو أربعة ماليين و

 . (2)يستخدمون الفيس بوك

ولم يعد الفيس بوك مجرد وسيلة إعالم اجتماعي أمريكية منذ فترة طويلة، حيث إن 
، حيث أكد تقرير (3)االجتماعية في جميع أنحاء العالممجموعاته تخدم مدى واسًعا من الحركات 

أطلقته شركة )سبوت أون للعالقات العامة( أن عدد المشتركين في خدمة اإلعالم االجتماعي 
)الفيس بوك( في الشرق األوسط وشمال أفريقيا أكثر من عدد المشتركين في الصحف التي يتم 

ك( بالنسبة ألولئك المستخدمين جزًءا قي ًما من تداولها في الشرق األوسط، حيث بات )الفيس بو 
 .(4)حياتهم اليومية

ي فويرى الباحث أن الشباب الفلسطينيين استطاعوا اإلفادة كثيرا من شبكة الفيس بوك 
لشعب التعريف بالقضية الفلسطينية، وتسليط الضوء على الجرائم اإلسرائيلية التي ترتكب بحق ا

 عرضة لالستهداف والمالحقة من قبل سلطات االحتالل. الفلسطيني ومقدساته؛ ما جعلهم

يناير  الكنيسيت اإلسرائيلي في الثالث من كانون ثاني/وفي هذا السياق، صادق 
، بـ"القراءة األولى" وبأغلبية نوابه، على قانون "الفيس بوك"، والذي يسمح للمحاكم 2017

ماعي بزعم أنها تندرج تحت بند اإلسرائيلية بإزالة وحذف مضامين عن شبكة التواصل االجت
 .(5)"التحريض"

 :Facebook "فيس بوكإيجابيات "

 :(6)تتعدد إيجابيات الفيس بوك، ومنها .1
 إتاحة الفرصة للصداقة والتواصل بين األعضاء المشتركين في الموقع. .2

 خدمة الشركات وأصحاب األعمال.  .3

 تحميل ألبومات الصور.  .4

                                                           

 (.65واصل االجتماعي )صشقرة، اإلعالم الجديد: شبكات الت (1)
 .م )موقع إلكتروني(2016لتواصل االجتماعي في فلسطين سوشيال وتش، تقرير وسائل ا (2)
 (.39ليفنسون، أحدث وسائل اإلعالم الجديدة )ترجمة: هبة ربيع( )ص (3)
 (.49جرار، الفيسبوك والشباب العربي )ص (4)
 يس بوك اعتداء صارخ على الحريات )موقع إلكتروني(. موقع فلسطين اليوم، التجمع اإلعالمي: قانون الف (5)
 (.69-67شقرة، اإلعالم الجديد.. شبكات التواصل االجتماعي )ص ص (6)
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 التواصل مع مجتمعات افتراضية.  .5

 متابعة أخبار الشخصيات المشهورة في كافة المجاالت.  .6

 إمكانية تثبيت أي موقع، أو خبر، أو صور، ومقاطع فيديو.  .7

كما تجلت مزايا الفيس بوك كوسيط إعالمي ال سيما فيما بات يعرف بـ"ثورات الربيع 
منها: ميزة  العربي"، جعلته الوسيط األفضل بالنسبة لـ"الثوار" والمساعدة في تحريك "ثورتهم"،

االتصال السريع، األوفر، سهولة االستخدام، شبابي، متعدد اللغات، حضوره الدائم، عالمي، 
 .(1)قدرته على التعبئة

 :Facebook "فيس بوكسلبيات "

وله على الرغم من النجاحات التي حققها الفيس بوك؛ إال أن العديد من القضايا تثار ح
 االنتقادات:باستمرار، ومن أبرز تلك 

إذ يرى العديدون أن موقع الفيس بوك ال يقتصر على مجرد إتاحة  انتهاك الخصوصية: .1
الفرصة للتعارف وطرح األفكار والتعبير عن الرأي، بل يرون أنه بات على دراية بأمور 

 .(2)مستخدميه تفوق درجات تصو رهم إلى حدٍ  بعيد

ت هذه الظاهرة في المجتمع الحقيقي وقد بدأ: إضعاف العالقات والمهارات االجتماعية .2
بين األفراد الذين أدمنوا استخدام "الفيس بوك"، والتواصل عبر مجتمعات افتراضية، وقد 

حيث تسبب في تدمير هذه العالقات وتشتيت األسر ، شمل هذا األمر العالقات األسرية
 .(3)بالطالق، أو الخيانات، أو االنعزال

هناك من يحذر من إمكانية استغالل الكيان الصهيوني  :استغالله من قبل جهات معادية  .3
للكم الهائل من المعلومات عن المشتركين العرب والمسلمين التي توجد على موقع الفيس 
بوك وتحليلها وتكوين صورة استخباراتية عن الشباب العربي والمسلم، وهناك من يؤكد أن 

عت من توظيف اإلنترن ت والشبكات االجتماعية مثل )الفيس المخابرات اإلسرائيلية قد وس 
 .(4)بوك( في تجنيد العمالء

                                                           

 (.488البياتي، اإلعالم الجديد.. الدولة االفتراضية الجديدة )ص (1)
 (.61جرار، الفيسبوك والشباب العربي )ص (2)
 (.69التواصل )صشقرة، اإلعالم الجديد.. شبكات  (3)

 (.66-61جرار، الفيسبوك والشباب العربي )ص ص (4)
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 : Twitter "تويتر" -2

هو إحدى شبكات التواصل االجتماعي التي انتشرت في السنوات األخيرة، ولعبت دوًرا 
كبيًرا في األحداث السياسية في العديد من البلدان وخاصة الشرق األوسط، وأخذ تويتر اسمه 

، وهو يقدم خدمة تدوين (1)الذي يعني التغريد، واتخذ من العصفورة رمًزا لهمن مصطلح "تويت" 
وهو تدوين يسمح بعدد محدود من المداخالت بحد أقصى مائة وأربعين حرًفا فقط -مصغ ر 

؛ SMSويمكن إرسال هذه التحديثات مباشرة من تويتر أو على شكل رسائل  -للرسالة الواحدة
، ووصل عدد مستخدميه إلى (2)عن طريق الهاتف النقالوهي رسائل نصية مختصرة ترسل 

 .(3)م2013مليون مستخدم للشبكة في  500

حرًفا  140والهدف من تويتر هو أن يجيب المستخدمون له على سؤال ماذا يحدث؟ في 
أو أقل، هذه الرسائل يطلق عليها "تغريدات"، ويتم نشرها تلقائي ا، وتكون متاحة للعامة على 

 .(4)لتعريف الشخصي الخاص بالمستخدم على موقع تويترصفحة ملف ا

" obviusكمشروع تطوير بحثي، أجرته شركة " 2006وقد ظهر تويتر في أوائل 
األمريكية في مدينة سان فرانسيسكو، بعد ذلك أطلقته الشرطة رسمي ا للمستخدمين بشكل عام في 

من  م2007جديدة على الساحة في ، وبعد ذلك بدأ الموقع في االنتشار كخدمة م2006أكتوبر 
" بفصل الخدمة عن obviusقامت شركة " 2007حيث تقديم التدوينات المصغرة، وفي أبريل 

 .twitter"(5)الشركة وتكوين شركة جديدة باسم "

ويحتل الموقع حالي ا المركز التاسع عالمي ا من حيث قوته االقتصادية، إذ تبلغ أرباح 
 .(6)باليين دوالر 8أكثر من  الشركة التي تملك الموقع

 

                                                           

ولد محفوظ، أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي اإللكتروني على الشباب الجامعي في موريتانيا  (1)
 (.288)الفيسبوك وتويتر نموذج(.. دراسة ميدانية على عينة من طالب جامعة نواكشوط بموريتانيا )ص

 (.75إلعالم الجديد: شبكات التواصل االجتماعي )شقرة، ا (2)
ر التكنولوجي )ص (3)  (.52كمال، اإلعالم االلكتروني والمحمول.. بين المهني ة وتحديات التطو 
 (.14ميرثي، تويتر: التواصل االجتماعي في عصر تويتر )ص (4)

الشباب الجامعي في موريتانيا ولد محفوظ، أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي اإللكتروني على  (5)
 (.288)الفيسبوك وتويتر نموذج(.. دراسة ميدانية على عينة من طالب جامعة نواكشوط بموريتانيا )ص

 (.148( عبود والعاني، اإلعالم والهجرة إلى العصر الرقمي )ص6)
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ويختلف تويتر عن فيسبوك الذي يتمركز حول األصدقاء، ويشبه تويتر في نواٍح كثيرة 
 .(1)المدونات، حيث اعتبر تويتر أنه الخدمة األفضل واألكثر شعبية للمدونات الصغيرة

وجد أن هناك عالقة إيجابية بين  Sounman Hongوفي دراسة أجراها سونمان هونج 
استخدام المواقع اإلخبارية لتويتر وجذب مزيد من القراء عبر اإلنترنت، حيث تستخدم القنوات 

 .(2)التلفزيونية تويتر؛ لحث متابعيها على مشاهدة برامجها ونشرات أخبارها المباشرة عبر القناة

وبالنسبة للعاملين الطموحين في مجال صحافة المواطن، وبالنسبة للمنظمات اإلخبارية 
المشهورة في العالم، يشك ل تويتر وسيلة لتزويد مستخدميه بتحديثات الزمن الحقيقي تقريًبا حول 
أخبار جارية ونامية، ويمكن للمراسلين من موقع الخبر إبقاء جمهورهم مطلًعا على ما يجري أواًل 

 .(3)بأول بًدال من التقي د بالوقت الذي تقتضيه وسائل إعالمية أخرى 

ائم باالتصال على اإلنترنت أن يقوم أيًضا بقدر من النشاط على موقع ومن المفيد للق
الشخصيات والمؤسسات التي تدخل في إطار اهتماماته، وعمل صفحة   Followتويتر و"تتبع" 

 .(4)لموقع واختيار أهم الموضوعات واألخبار العاجلة لبثها عبر تويتر

  :Twitter "تويتر"إيجابيات 

التواصل االجتماعي يتمتع "تويتر" بجملة من المميزات، منها ما أوردها  كغيره من مواقع شبكات
 :(5)"ولد محفوظ" وهي

 سهل وسريع: فبمجرد إدخالك لبريدك اإللكتروني تصبح مشترًكا في الموقع وتستطيع أن .1
و تبدأ بتدوين وإرسال الرسائل القصيرة، كما يتيح لك الموقع إرفاق صورة شخصية لك أ

 تدوينة.شعار مع كل 

 محمول ومتحرك: فموقع تويتر يعتبر من مواقع التواصل االجتماعي المحمولة، وإلرسال .2
 الرسائل والصور القصيرة عبر الهواتف المحمولة ومن أي مكان في العالم.

                                                           

 (.23ميرثي، تويتر: التواصل االجتماعي في عصر تويتر )ص (1)
 (.102الجديد وعصر التدفق اإلخباري )صعقيله، اإلعالم  (2)

 (.173شفيق، التدريب اإلعالمي عبر اإلنترنت )ص 3))
ر التكنولوجي )ص (4)  (.53كمال، اإلعالم اإللكتروني والمحمول.. بين المهنية وتحديات التطو 

ريتانيا ولد محفوظ، أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي اإللكتروني على الشباب الجامعي في مو  (5)
)الفيسبوك وتويتر نموذج(.. دراسة ميدانية على عينة من طالب جامعة نواكشوط بموريتانيا )ص ص 

288-289.) 
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مجاني: فإرسال التدوينات عبر تويتر مجاني، بعكس الرسائل القصيرة العادية عبر  .3
 المحمول.

 العالم: فالتدوين الخاص بالتويتر يمكن إرساله من الحاسوب أداة فاعلة للتواصل مع .4
 المحمول، أو الهاتف المحمول بسهولة.

ن ما تفعله اآلن، فهو يعطي طابعً  .5 ا مناسب للتواصل الشخصي: فالتويتر يتيح لك أن تدو 
 شخصي ا للرسالة القصيرة التي تريد إخبارها للمهتمين بك.

 مح لكتماماتك: فالتدوين القصير والفوري عبر تويتر يسأداة فاعلة لتعريف الناس بك وباه .6
بنشر ما تفعله أو إرسال الرسائل السريعة والفورية عن موضوع تهتم به إلى جميع 

 المتابعين.

يع الفورية: فالتدوين الفوري هو من الخصائص المميزة لموقع تويتر، فمن أي مكان تستط .7
 مع.سل تعليقك إلى الماليين في العالم أجأن تراقب الحدث، وتبدي رأيك فيه فوًرا، وتر 

ج أداة تسويق فاعلة: فاليوم صار "تويتر" يستخدم من قبل الشركات والمعلنين؛ للتروي .8
 لمنتجاتهم وعروضهم الجديدة.

متابعة المدونات: حيث يتيح تويتر متابعة آخر أخبار المدونات، والصحف اإللكترونية،  .9
 .(1)ون الحاجة إلى زيارة كل موقع منها على حدةد RSSوالمواقع اإلخبارية، وخالصات 

يعمل بدون إنترنت: ما يزيد من قوة تويتر؛ بأن االتصال به ال يحتاج إلى اإلنترنت، كما  .10
حدث في الثورة المصرية، حيث يستطيع الجمهور االتصال بعدة أرقام وينطق بتدوينته 

 .(2)ر تويترعب @speak2tweetويتم نشرها كتدوينة صوتية من خالل حساب 

الوسم: ما يميز تويتر أيًضا استخدام الوسم أو الهاشتاغ؛ لمتابعة حدث أو شخص  .11
 .(3)معين

ميزة التتب ع للمسؤولين: حيث يفيد ذلك إمكانية متابعة المسؤولين والمشاهير وقادة الرأي،  .12
 .(4)والتعر ف إلى اتجاهاتهم ومواقفهم من األحداث اليومية والعاجلة

                                                           

 (.67شقرة، اإلعالم الجديد.. شبكات التواصل االجتماعي )ص 1))
 (.103عقيله، اإلعالم وعصر التدفق اإلخباري )ص (2)
 (.76نية )صالدليمي، اإلعالم الجديد والصحافة اإللكترو  (3)
 (.148أمين، اإلعالم الجديد )ص (4)
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 :Twitter "تويتر"سلبيات 

 فكما تطرقنا إليجابيات موقع تويتر، ال بد من اإلشارة إلى ما يصاحبه من سلبيات،
رات شأنه في ذلك شأن كافة مواقع التواصل االجتماعي، التي ال تخلو بطبيعة الحال من التأثي

 السلبية والجوانب اإليجابية على حد سواء.

 :(1)تويتر، وهي على النحو اآلتيويورد د. رضا أمين مجموعة من السلبيات لموقع 

 نشر األخبار الكاذبة أو غير الدقيقة. .1

 إثارة النعرات والفتن الطائفية. .2

 انتشار الحسابات الوهمية. .3

 نشر الشائعات حول األشخاص والموضوعات المختلفة. .4

 انتهاك الخصوصية. .5

س. .6  إمكانية استخدام الموقع للتجس 

 واإلدمان.خلق حالة من العزلة االجتماعية  .7

 اإلساءة للغة العربية من قبل بعض المستخدمين. .8

ويرى الباحث من خالل اطالعه واستخدامه لمواقع التواصل االجتماعي، أن ما سبق 
 من تأثيرات سلبية الستخدام موقع "تويتر" ليست مقصورة عليه، وإنما تتقاطع مع معظم تلك

الخصوصيات االجتماعية، ما يشير إلى المواقع خاصة الفيس بوك، ال سيما في مجال انتهاك 
إمكانية حدوث ثغرة في األمن االجتماعي في حال توفرت النوايا السيئة من قبل بعض 

 المستخدمين.

 : YouTube "يوتيوب" -3

هو أحد المواقع االجتماعية الشهيرة، والذي استطاع بفترة زمنية قصيرة الحصول على 
االجتماعي، وخصوًصا في دوره المتميز في األحداث التي مكانة متقدمة ضمن مواقع التواصل 

 .(2)جرت في أنحاء مختلفة من العالم، مثل االنتفاضات الجماهيرية، والثورات الشعبية

                                                           

 (.172-156أمين، اإلعالم الجديد )ص ص (1)

 (.47العريشي والدوسري، الشبكات االجتماعية والقيم.. رؤية تحليلية )ص (2)
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وتقوم فكرة الموقع على إمكانية إرفاق أي ملفات تتكون من مقاطع الفيديو على شبكة 
خدم بالتسجيل في الموقع يتمكن من إرفاق اإلنترنت دون أي تكلفة مادية، فبمجرد أن يقوم المست

، مع إمكانية إضافة التعليقات، (1)أي عدد من هذه الملفات؛ ليراها ماليين األشخاص حول العالم
ونظًرا لعدم وجود رقابة ما، فقد تظهر بعض المشكالت التي تتعلق بالمضمون، مثل: عرض 

 .(2)أفالم العنف، ومشكلة حقوق الملكية الفكرية

، على يد ثالثة موظفين سابقين في شركة باي م2005هذا الموقع في بداية عام وتأسس 
، (3)( في مدينة سان برونو في والية كاليفورنيا في الواليات المتحدة األمريكيةPay Palبال )

وازدهر بالتأكيد على مقاطع من شبكات التلفزيون والكابل، وهي شراكة الفتة بين وسائل اإلعالم 
، ويعتمد اليوتيوب في عرض المقاطع المتحركة على تقنية )آدوب فلش(، (4)جديدةالقديمة وال

(، ويشتمل الموقع على مقاطع 2.0ويعتبر اليوتيوب من الجيل الثاني أي من مواقع الويب )
 .(5)( مليار دوالر أمريكي1.65بشراء الموقع مقابل ) م2006متنوعة، وقامت جوجل عام 

من مقاطع الفيديو في الشهر الواحد التي تفوق عدد مقاطع ويشهد اليوتيوب تحميل عدد 
عاًما، كما يعد الموقع  60الفيديو التي أنتجتها أكبر ثالث شبكات في الواليات المتحدة في 

 .(6)الثالث بين المواقع األكثر زيارة في العالم بعد محرك البحث جوجل وموقع الفيس بوك

، أن عدد مستخدميه م2013جوجل في مارس وقد أعلن موقع يوتيوب المملوك لشركة 
 .(7)بلغ مليار شخص شهري ا أي ما يعادل واحًدا من بين كل اثنين من مستخدمي اإلنترنت تقريًبا

ويعد  موقع يوتيوب من أفضل المواقع التي تتيح للمستخدمين تحميل الفيديو، وعرضه، 
إلى وسيلة تشبه إلى حد كبير التلفزيون ونشره دون قيود رقابية، ويالحظ أنه بات يتحول تدريجي ا 

 .(8)الذي يبث برامجه على شبكة اإلنترنت

                                                           

 (.129أمين، اإلعالم الجديد )ص (1)
التعليم الثانوي الفني الصناعي ( أحمد، شبكات التواصل االجتماعي وانعكاساتها على بعض القيم لدى طلبة 2)

 (.317)ص بمحافظة أسيوط.. دراسة ميدانية
 (.90شقرة، اإلعالم الجديد.. شبكات التواصل االجتماعي )ص (3)

 (.86-85ليفنسون، أحدث وسائل اإلعالم الجديدة )ص ص (4)
 (.48الشبكات االجتماعية والقيم.. رؤية تحليلية )ص ( العريشي والدوسري،5)
 (.97ه، اإلعالم الجديد وعصر التدفق اإلعالمي )صعقيل (6)

 (.132أمين، اإلعالم الجدد )ص (7)

 (.146عبود والعاني، اإلعالم والهجرة إلى العصر الرقمي )ص (8)
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 :YouTube "يوتيوب"إيجابيات 

لهذا الموقع إيجابيات عديدة يستفيد منها مستخدمه مهما كان موقعه، ومهما تعددت 
 :(1)اهتماماته، ومنها

في ليل أو نهار إال إمكانية توثيق األحداث بتفاصيلها كاملة: فال يكاد يحصل حدث  .1
 ويسج ل في نفس اللحظة.

إمكانية إعادة المشاهدة لمرات عديدة، وحسب الطلب: مما يجعل من أي حدث، حديث  .2
يخ الساعة في كل حين مهما ابتعد الزمن، وهذا ي حدث أكبر األثر في آراء الناس، وترس

 أدق المشاهد في أذهانهم.

يستطيع المستخدم أن يدخل على الكثير من إمكانية مشاهدة الفيديوهات الخاصة: حيث  .3
، المشاهد المتعلقة بموضوع معين ورؤيتها؛ مما يساهم في زيادة معلوماته عن الموضوع

 ويوسع مداركه عنه.

لى إمكانية التعديل للذين يرفعون مقاطع الفيديو: حيث يستطيع ناشرو مقاطع الفيديو ع .4
 كد من اعتماد التعديل فوًرا.الموقع، إجراء تعديالت على تلك المقاطع والتأ

مي سهولة االستعمال والمشاهدة: حيث يستطيع كل إنسان مهما كانت ثقافته ومستواه العل .5
 بأن يقوم بتحميل األفالم ومشاهدتها.

اليوتيوب عام ومجاني: حيث إنه متاح لكافة الناس، يستطيع كل من يسجل في الموقع  .6
 ط وضوابط معروفة ومنشورة في الموقع.أن يقوم بتحميل ما يشاء من أفالم ضمن شرو 

ى إمكانية ترجمة ما ينشر على الموقع: حيث يستطيع أي مستخدم االستفادة مما ينشر عل .7
 اليوتيوب بأي لغة كانت.

 :YouTube (2) "يوتيوب"سلبيات 

 إضافة إلى ما يوفره هذا الموقع من خدمات جليلة وعظيمة للمستخدمين، ومن تمكينهم
والتفاعل، فإن هناك بعض السلبيات التي تعترض طريق هذا الموقع في أداء من التواصل 

 مهمته:

                                                           

 (.95-92شقرة، اإلعالم الجديد.. شبكات التواصل االجتماعي )ص ص (1)

 (.96-95)ص ص المرجع السابق (2)
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إمكانية اختراقه: حيث من الممكن اختراق الموقع من قبل بعض األشخاص أو الجهات،  .1
 وتعطيل ما يبث فيه من أفالم ومحاضرات، بل قد يتم بث برامج تتعارض والهدف الرئيس

 واألخالق.من الموقع وتتعارض مع القيم 

قيام بعض الدول بحجبه: بحيث يتم منع فائدته عن المستخدمين في حال قيام الموقع  .2
 بنشر ما ال ترضى عنه بعض الدول.

 

 : LinkedIn "لينكد إن" -4

م، وبدأ التشغيل في 2002هو موقع من مواقع التواصل االجتماعي، تأسس في ديسمبر 
، حيث يقدم العديد من المزايا (1)تواصل مهنيم، ويستخدم الموقع أساًسا كشبكة 2003مايو  5

للشركات ورجال األعمال، ويقوم بتسهيل عملية الحصول على الموظفين المرشحين للعمل، من 
لة، وتستطيع الشركات إجراء البحث عن هؤالء عبر كلمات  خالل عرض سيرتهم الذاتية المفص 

 .(2)مفتاحية

 200مليون من أكثر من  175ر من وبلغ عدد مستخدميه المسجلين في الموقع أكث
م، ومقر الشركة في كاليفورنيا بالواليات المتحدة 2012دولة وفًقا إلحصائيات يونيو 

، وقد أتاحت الشركة إمكانية استخدام لينكد إن باللغة العربية، ما يسمح ألكثر من (3)األمريكية
للغة العربية في لينكد إن مليون عضو من أعضاء الموقع االستفادة من خدماته، وبإضافة ا 14

 .(4)لغة 24يصبح عدد اللغات التي يدعمها الموقع 

ة للمهتمين خدمة التفاعل ومتابع م2010كما أتاح الموقع في تحديثات جديدة تمت عام 
أخبار الشركات من حيث فرص العمل الجديد، ومتابعة أي تغيرات تطرأ على المستخدمين لدى 

 الشركة، إضافة إلى تحديث بيانات الشركة.

وبحسب تقرير "وسائل التواصل االجتماعي في العالم العربي"، الذي أعدته قمة رواد التواصل 
 .(5)% من عينة الشباب العربي مشتركون في لينكد إن9، فإن م0152االجتماعي العرب عام 

                                                           

 (.123-122)ص صأمين، اإلعالم الجديد  1))
 (.83شقرة، اإلعالم الجديد.. شبكات التواصل االجتماعي )ص (2)

 (.123أمين، اإلعالم الجديد، )ص (3)

 صدى التقنية، لينكد إن متوفر اآلن باللغة العربية )نسخة إلكترونية(. 4))
، نسخة 2015العربي قمة رواد التواصل االجتماعي العرب، تقرير وسائل التواصل االجتماعي في العالم  (5)

 (.60إلكترونية )ص



77 

 :LinkedIn (1) "لينكد إن"إيجابيات 

 تعزيز العالقات مع المشتركين في الموقع. .1

 تحميل السير الذاتية، وترتيب الملفات الشخصية إلبراز األعمال والخبرات. .2

 إمكانية إيجاد الوظائف، وتوفير فرص العمل. .3

 بالوظائف المتوفرة، والبحث عن مرشحين محتملين لها.وضع قائمة  .4

 إمكانية إضافة الصور الشخصية للمستخدمين، ومشاهدة صور اآلخرين. .5

 

 : Instagram "إنستغرام" -5

هو أحد أشهر مواقع التواصل االجتماعي، وهو عبارة عن تطبيق يسمح للمستخدم بأخذ 
الصور وإجراءات التعديالت الرقمية والفالتر عليها حسب الرغبة، ثم مشاركتها مع األصدقاء 

، بشكل خاص ألجهزة م2010عبر مواقع التواصل االجتماعي، وبدأ تطوير هذا التطبيق في 
 .diPad, iPhone,iPo (2) أبل

، فإن التطبيق 2016وبحسب تقرير وسائل التواصل االجتماعي في فلسطين للعام 
ل لدى  % من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي في فلسطين هو موقع 28المفض 

 .(3)"إنستغرام"

ويبلغ عدد المشتركين في موقع "إنستغرام" والذين يتبادلون الصور من خالل حساباتهم 
مليون مشترك خالل عامين فقط من بدء استخدام الموقع، ي حم لون  30من عليه اآلن أكثر 

ويشاركون ماليين الصور على حساباتهم الشخصية، ويسمح الموقع بمشاركة الصور والتعليقات 
مع أشهر مواقع التواصل االجتماعي دون الحاجة لزيارة أخيرة مثل فيس بوك، وتويتر، وفليكر، 

 .(4)وفورسكوير

 

                                                           

 (.124-123أمين، اإلعالم الجديد )ص ص (1)

 (.121)ص المرجع السابق، (2)
 م )موقع إلكتروني(.2016تواصل االجتماعي في فلسطين سوشيال وتش، تقرير وسائل ال (3)
 (.122أمين، اإلعالم الجديد )ص (4)
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 :Instagram (1) "إنستغرام"إيجابيات 

 منح أجل من ومشاركتها؛ الفيديو مقاطع تم إضافة ميزة تصوير م2013في   .1
والخيارات، بعد أن كان يستخدم في بداية إطالقه  الخدمات من المزيد المستخدمين

 لمشاركة الصور فقط.

 ءاألصدقا مع التفاعل إمكانية للمستخدمين تمنح التي الوسائل أفضل من التطبيق يعتبر .2
 . بها اإلعجاب تسجيل أو الفيديو، ومقاطع الصور على التعليقات نشر خالل من

 ما مشاركتها، تتم التي الصور في األصدقاء إلى باإلشارة للمستخدمين إنستغرام يسمح .3
 . المستخدمين بين التفاعل يزيد

 من نهائي ال عدد رفع إمكانية للمستخدمين يمنح بأنه أيًضا إنستغرام تطبيق يتميز .4
 . الصور

 بتتب ع المستخدم يقوم حيث التتب ع، فكرة على أساسي بشكل انستغرام تطبيق يعتمد .5
 عبر برفعها يقومون  التي صورهم كافة تلقائي ا وستصله بصورهم، يعجب الذين األشخاص

 .عليها لالطالع التطبيق

 شبكات مختلف الفيديو، عبر ومقاطع الصور لمشاركة المثالي التطبيق إنستغرام يعد   .6
 .وتمبلر وتويتر، فيسبوك، مثل االجتماعي، التواصل

، بعد أن كان يعمل 8أندرويد، ونظام تشغيل ويندوز  تشغيل يعمل التطبيق على نظام .7
 .iOSفقط على نظام تشغيل 

 من العديد على يحتوي  حيث الصور والفيديو، تعديل للمستخدمين أيًضا إنستغرام يتيح  .8
  تسمح بذلك. التي واألدوات ،الفالتر

 وجعلها معينة، ألبومات حجب من المستخدم ي مك ن خيار على إنستغرام تطبيق يحتوى  .9
 . الصور على االطالع إمكانية بإعطائه يرغب لمن خاصة

 Flag خيار طريق عن المسيئة التطبيقات عن التبليغ إمكانية للمستخدمين التطبيق يمنح .10

comment  . 

 
                                                           

 إلكتروني(.)موقع  مراجعة عن إنستغرام، موقع تسعة (1)
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ا: شبكات  التواصل االجتماعي في فلسطين:  سادسا
ني تعتبر شبكات التواصل االجتماعي بمثابة النافذة التي يطل منها المجتمع الفلسطي

 على العالم -2006ال سيما في قطاع غزة الذي يعاني حصارا "إسرائيليا" مشددا منذ العام -
 .قبل شريحة الشبابالخارجي، ومن هنا زاد حجم التفاعل والتعاطي مع تلك الوسائل خاصة من 

 ، إن استخدام شبكاتوقال األكاديمي والباحث الفلسطيني الدكتور محمود الفطافطة
، يصعب التخلي عنها التي من العادات األساسية للشباب الفلسطيني أصبح التواصل االجتماعي

م فتحت المجال أمامهم لتنمية ثقافاتهم، وعززت من حرية الرأي التعبير في صفوفهم، ولحيث 
 يعد هناك حواجز يستطيع أحد فرضها على األرض عليهم.

لدى الشباب  التواصل االجتماعي أنماطًا مختلفـة من السلوك شبكاتأوجدت كما 
عمل  فرصإيجاد هم ، وكانت عاماًل كبيرًا في نشر إبداعاتهم، واستطاع المئات منالفلسطيني

، باإلضافة الستفادة نخبة منهم سواء داخل حدود فلسطين أو خارجها من خالل تلك المنصات
 .(1)في العمل بأحد المنصات

 السيما الفلسطيني الشباب فئات بين متصاعدة قوة االجتماعي التواصل شبكات وغدت
 إشباع على قادرة بمفردها تعد لم التقليدية اإلعالم وسائل أن أدركوا الذين الجامعات طلبة

 استغله واسعا بابا تشكل باتت أنها يجد فلسطين في لتلك الشبكات فالمتتبع وحاجياتهم، رغباتهم
 ونشر السياسية، الدعاية أشكال كافة ممارسة خالل من السياسية والقوى  والناشطون  األفراد

 قمع من الفلسطيني الشعب منها يعاني التي الظروف ظل في خاصة الهادف، الثقافي المحتوى 
 .(2)الفلسطينية الهوية لطمس ومحاوالت وتهجير، وقهر

وتأكيدًا على المكانة التي باتت تتمتع بها شبكات التواصل االجتماعي في أوساط 
نسبة االستخدام الفلسطينيين، أظهرت العديد من التقارير الصادرة عن جهات االختصاص أن 

جاء الفيس بوك في مقدمة منصات فيما %، 56 بلغت نحو في فلسطين تلك الشبكاتالشهري ل
لى ( من بين المستخدمين، تاله ع%87ستخداًما بين الفلسطينيين بواقع )التواصل االجتماعي ا

(، تويتر %25(، سناب شات )%40(، يوتيوب )%43(، إنستغرام )%75التوالي واتس أب )
 (.%13(، وجوجل بلس )15%(، تليغرام )23)

                                                           

 الميادين، وسائل التواصل االجتماعي في فلسطين طريق نجاة لشبابها )موقع إلكتروني(. 1))
 أبو يعقوب، دور مواقع التواصل االجتماعي في دعم القضية الفلسطينية )موقع إلكتروني(. (2)
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كما تعد  فلسطين الدولة العربية األولى من حيث التوازن بين الرجال والنساء على 
 .(1)( لإلناث46%( للذكور و)54%التواصل االجتماعي، بواقع ) شبكات

 السياسية الفلسطينية، الحياة في مؤثرة بأدوار االجتماعي التواصل وساهمت شبكات
كن الحدود، ل أبعد على الفلسطينية القضية ونشر االحتالل، لمقارعة الفلسطيني الحراك وقادت

ج بهم اإلسرائيلي الذي عمد إلى مالحقة النشطاء الفلسطينيين والز هذا األمر لم يرق لالحتالل 
في السجون، في الوقت الذي بدأت فيه إدارات بعض تلك الشبكات ومن أبرزها الفيس بوك 

 التضييق  على النشطاء وإغالق صفحاتهم.

، تصاعدا خطيرا في حجم االنتهاكات المتعلقة باستخدام 2017وقد شهد العام
ذه هالمحتوى الذي يتم تداوله عبر  لشبكات التواصل االجتماعي، من خالل مراقبةالفلسطينيين 

المنصات تحت حجج وذرائع مختلفة، وبحسب مركز صدى سوشال فإن فيسبوك كانت له 
انتهاك، حيث  200الحصة األكبر من االنتهاكات ضد المحتوى الفلسطيني وصلت ألكثر من 

م، واعترفت بصريح 2017ني لرقابة شديدة خالل عام أخضعت إدارة فيسبوك المحتوى الفلسطي
  العبارة أنها استجابت لطلبات من حكومة االحتالل للتضييق على المحتوى الفلسطيني.

دور بارز لموقع يوتيوب بمحاربة المحتوى الفلسطيني، خالل  ،أيًضا المركز كما ظهر
لفلسطينية التي تنشر شنت فيه الشركة حرًبا شرسة ضد القنوات االذي  ،م2017العام 

انتهاًكا ضد المحتوى  80الفيديوهات على هذا الموقع، ورصد مركز "صدى سوشال" أكثر من 
الفلسطيني، تمثلت في إغالق العديد من الصفحات الشخصية، وتلك التي تتبع لمؤسسات 

 .(2)صحفية

 

 

                                                           

  إلكتروني(.م )موقع 2017سوشال فلسطين، تقرير وسائل التواصل االجتماعي في فلسطين  (1)

 المرجع السابق. (2)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الثالث
 الفلسطيني وقضايا المقاومةالشباب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 :الفصل الثالث
 الشباب الفلسطيني وقضايا المقاومة

 

يتناول هذا الفصل مفهوم الشباب وخصائصه بشكل عام، وواقع الشباب الفلسطيني، 
 ودوره في مشروع المقاومة ضد االحتالل اإلسرائيلي، كما سيتناول الفصل مفهوم المقاومة،

 يين:تطورها )فلسطيني ا(، وقضاياها، ويتضمن الفصل الحالي المبحثين اآلتوأنواعها، ومراحل 

 .لخصائص، والواقع، والدور المطلوبالمبحث األول: الشباب، المفهوم، وا

قع يتناول هذا المبحث المفهوم العام للشباب وخصائصهم، كما ويتطرق المبحث إلى الوا
 ات السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية،الذي يمر به الشباب الفلسطيني في ظل المتغي ر 

يني( واألمنية التي تمر بها الساحة الفلسطينية، إلى جانب الوقوف على دورهم )الشباب الفلسط
 في تعزيز وتفعيل مشروع المقاومة في وجه االحتالل "اإلسرائيلي".

 .فلسطينية ضد االحتالل اإلسرائيليالمبحث الثاني: المقاومة ال

ية، المبحث التعريف بالمقاومة لغة واصطالًحا، وأشكال المقاومة الفلسطينيتناول هذا 
 ومراحل تطورها، وأبرز قضاياها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 :المبحث األول
 الشباب، المفهوم والخصائص والواقع والدور

: مفهوم الشباب:  أوالا
 ال زال االختالف في تحديد مفهوم للشباب سيد الموقف بين العلماء والمختصين في

ل انعطاًفا حاسًما على طريق تكوين  حقل الشباب، رغم اتفاقهم على أن مرحلة الشباب تشك 
الشخصية اإلنسانية للفرد، وأنها المرحلة التي يكون فيها اإلنسان قادًرا ومستعًدا لتقب ل القيم، 
والمعتقدات، واألفكار، والممارسات الجديدة التي من خاللها يستطيع العيش في المجتمع، 

 . (1)التفاعل معهو 

 للشباب، إلى اختالف محدد تعريف إلى وي رجع البعض اختالف العلماء في التوصل
 األهداف اختالف أهمها ،كثيرة الباحثين، إلى جانب أسباب بين األيديولوجية النظر وجهات

 التحليل عليها يقوم التي العامة، المفاهيم واألفكار وتباين التعريف، وضع من المنشودة
 .(2)األهداف تلك يخدم الذي واالجتماعي السيكولوجي

ويعر ف الم عجم الوسيط الشباب، بأنه: "إدراك سن البلوغ إلى سن الرجولة، والشباب هو 
الحداثة، وشباب الشيء أوله، وكمصطلح وصفي لفترة من العمر التي يكون فيها الفرد غير 

دة،   .(3)ويكون قد اقترب من النضج العقلي والبدني"ناضج انفعالي ا، وتكون خبراته في الحياة محد 

ويرتكز بعض العلماء في تحديد بداية ونهاية مرحلة الشباب، على جوانب بيولوجية 
لم، أو النضج الجنسي، أو القدرة على اإلنجاب، فيما يحدد البعض بدايتها  تمثل بدايتها بلوغ الح 

لف من شخص آلخر، ومن مجتمع على أساس بداية االندماج في المجتمع، وهي بذلك تخت
 .(4)آلخر

ومن العلماء من ينظر إلى مرحلة الشباب على أساس العمر، وبعضهم على أنها 
 .  (5)ظاهرة اجتماعية، ومنهم من يرى فيها مجموعة من الظواهر االجتماعية، والنفسية، والعقلية

                                                           

 (.69(عكيلة، أطر تقديم صورة الشباب في الصحافة الفلسطينية.. دراسة تحليلية مقارنة )ص 1)
 بيرا مكرين اإللكتروني، مفهوم الشباب ودوره في المجتمع )موقع إلكتروني(. (2)

 (.4السنهوري، الخدمة االجتماعية مع الشباب )ص (3)
 (.29العولمة على ثقافة الشباب )صعرابي، تأثير  (4)

 (.302المقري، المصباح المنير )ص (5)
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مرحلة الشباب هي أما فلسطيني ا، فقد اعتبر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، أن 
، فيما عد  المجلس التشريعي الفلسطيني وبدعم وتوجيه (1)( سنة15-29الفترة العمرية ما بين )

م(، أن مرحلة الشباب هي الفترة 2011من وزارة الشباب والرياضة بغزة قانون الشباب عام )
 دراسته. ، وهي الفترة التي اعتمدها الباحث في(2)( سنة35-18العمرية الواقعة ما بين )

 تتراوح الذين هم األشخاص فإن الشباب المتحدة، األمم لتعريف أم ا عالمي ا، ووفًقا
، فيما ي عامل برنامج (3)العالم سكان من %18 يقارب ما وهذا ( عاًما،24-15) بين أعمارهم

( سنة باعتبارهم هم فئة 15-29الكومنولث للشباب؛ األشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين )
 .(4)شبابال

 ويرى الباحث أنه وبالرغم من التباين الواضح في تحديد فترة زمنية محددة لمرحلة
ؤثر الشباب، إال أن الثابت في الموضوع هو أن مرحلة الشباب تعتبر أولى مراحل االندماج الم

 تمكينوالمتفاعل في المجتمع، وخطوة مهمة على طريق التمك ن من أدوات إدارة الحياة وصواًل لل
 المنشود وتحقيق الذات نفسي ا، واجتماعي ا وثقافي ا.

 

 ثانياا: خصائص الشباب:
يمتاز الشباب بالعديد من الخصائص التي تمي زهم عن غيرهم من شرائح المجتمع 

 :(5)المختلفة، ويمكن إجمال تلك الخصائص في اآلتي

ء الطبيعي لبنا يلالم يعني وهذا بطبعه، اجتماعي بناء العالقات االجتماعية: فالشباب .1
 وتعطيه. يعطيها اجتماعية لمجموعة واالنتماء العالقات االجتماعية،

 ،والجرأة  بالحساسية، والحماسة، تتميز والحماسة: يمتاز الشباب بطاقة إنسانية الطاقة .2
  القلق. مشاعر وازدياد واالستقاللية،

 يدور ما إلدراك محاولة في واالستفسار؛ السؤال دائم االستطالع: فالشباب وحب الفضول .3
 المعرفة. من قدر بأكبر واإللمام ،حوله من

                                                           

 (.1)ص م2015( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، النتائج الرئيسة لمسح الشباب الفلسطيني 1)
 .1م، المادة 2011( لسنة 2قانون الشباب الفلسطيني رقم ) (2)
 افة، اليونسكو والشباب.. االستراتيجية )موقع إلكتروني(منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثق (3)
 موسوعة ويكيبيديا، شباب )موقع إلكتروني(. (4)
 وكالة األنباء الفلسطينية وفا، دور الشباب في عملية التغيير المجتمعي )موقع إلكتروني(. (5)
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الذات، وتحديد  تأكيد نحو والنزوع الشخصية، االستقاللية: يميل الشباب لالستقاللية .4
 مساراتهم.

 أن سأسا على يقوم ونقدهم الطوباوية، إلى أقرب مثاليات من النقد الدائم: ينطلق الشباب .5
 .المثالي تفكيره مع يتطابق أن يجب الواقع

 تمارسهما التي الجهة كانت يقبل الشباب بالضغط والقهر مهما رفض الضغط والقهر: ال .6
 للشباب الداخلي العنفوان من جزء السلوك وهذا أسرة، أو سلطة كانت سواء عليه

 بالنفس. واالعتداد

 مرونةوال والحيوي ة، الديناميكي ة، من عالية الديناميكية والحيوية: يمتلك الشباب درجة .7
ر، واالنطالق، باالندفاع، المتسمة  .والتضحية والتحر 

متتالية  انفعالية النفجارات عرضة أكثر تبدو شخصية الشباب الشخصية: اضطراب  .8
 .وغيرهم واألصدقاء األسرة مع االجتماعية عالقاتها واختالل ومتوترة،

 دالجدي ويقبل حوله، يعد  الشباب شديد الحساسية للمتغيرات من للمتغيرات: االستجابة .9
 ويتبناه، ويدافع عنه. ،المستحدث

طموح الطموح والقوة: هاتان الميزتان ال غنى عنهما في عالم الشباب، فالشباب يتميز بال .10
، والقوة التي ال بد منها لتحقيق أي طموح.  الذي ال يقف عند أي  حدٍ 

يوي، والطاقة، ويرى الباحث أن ما سبق من خصائص مشتركة للشباب، كالتركيب البن
 مة منوالحيوية، والمبادرة، تعطي تفسيًرا دقيًقا ومنطقي ا حول أسباب أخذ هذه الشريحة المه

لصعد المجتمع، زمام المبادرة بيدها؛ للتمرد على الواقع وإحداث التغيير المنشود على كافة ا
 والمستويات، وهو ما شهدت به كل الوقائع واألحداث في الماضي والحاضر.   

 ثالثاا: واقع الشباب الفلسطيني:
ل الشباب في أي مجتمع من المجتمعات الدعامة الرئيسة للرقي والتقدم والنهض ة، ي شك 

 الًغابفهم ثروة الحاضر وبناة المستقبل، ولذلك ت ولي الحكومات والمؤسسات المختلفة اهتماًما 
 م المختزنة.بهم، يقود إلى االستثمار األمثل لطاقاتهم المتفجرة، وإمكاناته

ي وألن الشباب الفلسطيني بما يختزنه من طاقات وإمكانات ليس استثناًء عن الشباب ف
لي" أيٍ  من المجتمعات؛ إال أن الظروف المحيطة به خاصة تلك المتعلقة باالحتالل "اإلسرائي

 لتمتعاوتداعياته، وضعته أمام تحديات سياسية، واقتصادية، واجتماعية معق دة، تحول بينه وبين 
 بحياة أفضل وبيئة آمنة.
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وقبل التطرق بشيء من التفصيل إلى واقع الشباب الفلسطيني، ال بد من اإلشارة إلى أن 
السكان، وذلك بحسب بيانات  إجمالي من% 30 فلسطين بلغت في سنة( 15-29) الشباب نسبة

 وز عين بواقعم، م2017جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني حول واقع الشباب الفلسطيني لعام 
 فيما بلغت سنة،( 29-20) العمرية الفئة في% 63و سنة( 19-15) العمرية الفئة في% 37

 في السكان عدد تقديرات بأن علًما أنثى، 100 لكل ذكور 104 الشباب بين الجنس نسبة
مليون  4.95 نحو بلغ السكان عدد إجمالي أن إلى تشير م2017 العام منتصف فلسطين

الباحث أن تلك المعطيات تشير إلى أن المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي وحيوي، ، ويرى (1)نسمة
 وسيحتفظ بهذا الواقع على مدار سنوات قادمة.

 الواقع االقتصادي: -1

بلغ معدل من واقع اقتصادي صعب، حيث  ،( سنة29-15)يعاني الشباب الفلسطيني 
% من بين الشباب المشاركين 40المركزي لإلحصاء الفلسطيني نسبة  هم وفًقا للجهازالبطالة بين

( سنة 24-20ل أعلى معدل للبطالة بين األفراد في الفئة العمرية )في القوى العاملة، وقد سج  
بلغ معدل البطالة بين الخريجين فيما  ،( سنة29-25% بين األفراد )36% مقابل 44بواقع 

 .(2)ناث(% لإل69% للذكور و36) م2017ول % خالل الربع األ53الشباب 

 في هم الذين األشخاص تشمل التي الحالة بأنها البطالة؛ الدولية العمل منظمة وت عر ف
 .(3)يجدونه وال فيه، والباحثين فيه، والراغبين ،عليه والقادرين العمل، سن

ويرى الباحث في قضايا الشباب سامي عكيلة، أن الشباب الفلسطيني يعاني ظروًفا 
غاية في القسوة خاصة في ظل االنهيار االقتصادي الذي تشهده األراضي الفلسطيني، األمر 

%، باإلضافة لمشكلة السكن، 80الذي رفع نسبة البطالة في صفوف الخريجين عموًما لنحو 
والمنع من السفر وحرية التنقل، وأزمة حرية التعبير التي تمارسها والعنوسة لكال الجنسين، 

 .(4)الحكومات المتعاقبة

ويؤكد الحقوقي صالح عبد العاطي، أنه وفي ضوء المتغيرات الراهنة على الساحة 
حيث الفلسطينية يعاني الشباب الفلسطيني من مشاكل اقتصادية جم ة تتمثل في البطالة والفقر، 

                                                           

 إلكتروني(.وكالة األنباء الفلسطينية وفا، واقع الشباب في فلسطين )موقع  (1)
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، بيان صحفي عشية اليوم العالمي للشباب )موقع إلكتروني(. (2)
 وكالة األنباء الفلسطينية وفا، المشاكل التي تواجه قطاع الشباب في فلسطين )موقع إلكتروني(. (3)

 (.م2018يناير  22قابله: توفيق السيد سليم ) سامي عكيلة، (4)
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وهي من أعلى النسب في العالم، وفي ظل  ثي الشباب من العاطلين عن العمل،حوالي ثل د  يع
وتأمين الحاجات األساسية للحياة إلى الهم  ل هم البحث عن عملي البطالة والفقر تحو  تفش  

 .(1)األساسي للشاب الفلسطيني

أن حسين حماد،  بمركز الميزان لحقوق اإلنسان، وكنتيجة لهذا الواقع، يرى الباحث الميداني
رموا العمل الالئق، بالشباب الفلسطيني إلى القبول بأجور متدنية من أجل العمل، فح  دفعت البطالة 

وانخفضت القيمة العامة لألجور مقابل نسبة التضخم، كما أن سوء الواقع االقتصادي العام للشباب 
 .(2)لتخابر مع االحتاللاو أ ،دمانواإل ،لى براثن األمراض االجتماعية كالمخدراتإقد يدفعهم 

أن الخروج من هذا الواقع يتطلب وضع خطط استراتيجية عملية قادرة  ويرى الباحث
على تحويل التحديات إلى فرص، من خالل العمل على استثمار أمثل لشريحة الشباب، عبر 

ًعا قطاتوفير فرص عمل مجزية لهم تتحقق فيها ذواتهم وت فر غ فيها طاقاتهم؛ ليكونوا بالفعل 
ى منتًجا قادًرا على المساهمة في خدمة المجتمع وبنائه، بداًل من أن يتحولوا إلى عبء عل

 االقتصاد الوطني.

 الواقع السياسي: -2

ت عد  المشاركة السياسية للشباب من أهم المواضيع في الدول؛ لما لهذه المشاركة من دور 
صادية، فهم طاقة كبيرة يجب االستفادة في بناء مؤسسات الدولة السياسية، واالجتماعية، واالقت

 .(3)منها في استكمال أسس التنمية في كافة االتجاهات

كما أن تعزيز مكانة الشباب في صناعة القرار السياسي تكتسب أهمية خاصة في 
المجتمع الفلسطيني الذي يتميز بكونه مجتمًعا شاب ا، األمر الذي يساعد عبر قيادة الشباب 

 .(4)معالجة العديد من القضايا االجتماعية، واالقتصادية، والسياسيةللمساهمة في 

ويعد  الشباب في المجتمع الفلسطيني مسي ًسا؛ بسبب األوضاع التي عاشها ويعيشها منذ 
اإلسرائيلي، والظلم التاريخي الذي عاشه أبناء الشعب الفلسطيني تجاه  –بدء الصراع العربي 

ل الشباب الوقو   .(5)د والمحرك لمسيرة الثورة والعمل الوطني الفلسطينيقضيته؛ حيث شك 

                                                           

 (.م2018فبراير  3قابله: توفيق السيد سليم ) صالح عبد العاطي، (1)

 (.م2018فبراير  5حماد، قابله: توفيق السيد سليم )حسين  (2)

 (.4شعبان، تعزيز المشاركة السياسية للشباب في الحياة السياسية الفلسطينية )ص (3)
 (.2)صأبو رمضان، دور الشباب في المشاركة السياسية وصناعة القرار  (4)

 (.15شعبان، تعزيز المشاركة السياسية للشباب في الحياة السياسية الفلسطينية )ص (5)
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ورغم أن الشباب الفلسطيني ي شك ل نسبة كبيرة من الناحية العددية في المجتمع 
% تقريًبا(، إال أنهم من الناحية الفعلية ليسوا كذلك، فهم يمثلون أقلية بالمفهوم 30الفلسطيني )

، (1)أذرعها داخل بعض األحزاب السياسيةالسياسي، في ظل هيمنة بعض الجهات وامتداد 
بحيث ال يتعدى كونهم وقوًدا لكل المعارك، وليسوا أصحاب قدرة على التقرير والمشاركة في 

 .(2) وضع وصنع السياسات

ولتعزيز الدور السياسي للشباب في الحالة الفلسطينية، يجب على الدولة، وضع 
ر الوعي السياسي، كما يجب على الحكومة وضع استراتيجية شاملة للشباب تقوم أساًسا على نش

التشريعات والقوانين الخاصة بزيادة تفعيل المشاركة السياسية لهذه الشريحة باعتبارها عنصًرا 
 .(3)مركزي ا في عملية التنمية

اقع ويرى الباحث، أنه ال يمكن الفصل بين الواقع الذي يحياه الشباب الفلسطيني، والو 
عب الال ألراضي الفلسطينية عموًما، والذي ي عد  فيه االحتالل "اإلسرائيلي"العام الذي تشهده ا

 كوناتاألساسي، والمتهم الرئيس بكل التداعيات التي تعصف بالمشهد الفلسطيني العام، وبكافة م
 المجتمع الفلسطيني، وشرائحه المختلفة.

الكل بلقة التي تعصف وعليه، يرى الباحث أن الخروج من هذا النفق المظلم والدائرة المغ
مية، الفلسطيني وفي القلب منه، شريحة الشباب، ال بد  من تضافر كل الجهود المحلية، واإلقلي

ًة سرطانيًة في لمنطقة، اقلب  والدولية الم حب ة لإلنسانية؛ من أجل إزالة هذا الكيان الذي يمث ل غد 
لية دم إغفال بعض العوامل الداخبداًل من التداعي من أجل معالجة اآلثار الناجمة عنه، مع ع

 والتي من الممكن السيطرة عليها؛ لتحسين هذا الواقع ولو بالحد األدنى. 
 

 رابعاا: الشباب الفلسطيني ومقاومة االحتالل:
إن الحديث عن دور الشباب الفلسطيني في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي، يفتح المجال 
واسًعا أمام استحضار هذا الدور الالفت ليس منذ بدء االحتالل "اإلسرائيلي" الفعلي لفلسطين 

م، وإنما منذ نهايات القرن التاسع عشر، وبدايات القرن العشرين، عندما تآمرت قوى 1948عام 
ر العالمي على أرض فلسطين وشعبها، وتبلور تآمرها بوضوح في التعه د البريطاني االستعما

 م.1917"التاريخي" لليهود، ممثاًل بوعد بلفور عام 
                                                           

 الحدث، الشباب والسياسة في فلسطين.. أحالم عريضة تسبح في واقع مختنق! )موقع إلكتروني(. (1)

 (.م2018يناير 22سامي عكيلة، قابله: توفيق السيد سليم ) (2)

 (.24السياسية للشباب في الحياة السياسية الفلسطينية )صشعبان، تعزيز المشاركة  (3)
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 في الشباب الفلسطيني دوره يأخذ عام، مائة من أكثر منذ الصهيونية، الغزوة بداية فمنذ
 قيادات أغلب كانت حيث عاصرة،الم الفلسطينية الثورة قيادة في دوره برز المواجهة، كما

 الشباب الجامعيين، حيث اضطلع والطلبة الشباب من م1965 عام منذ الفلسطينية الفصائل
مثلت  وقد الوطنية، الحالة استنهاض في مهمة بأدوار المعاصرة الثورة سنوات مدى على

 وعلم، ومقاومة، صمود، منارات والطالبية الشبابية الجهود بفعل المحتلة األراضي في الجامعات
 .(1)الشباب تدجين محاوالت تواجه التي بمثابة الشوكة وكانت

ويشكل الشباب الفلسطيني أساس المقاومة والدرع الحامي لها، فعليهم تعتمد فصائل 
المقاومة، ومنهم ت َشكل الخاليا، والمجموعات، والكتائب، والسرايا، فهم من يمتشق السالح 

الشهداء منهم، وغالبية الجرحى والمعتقلين منهم، وتاريخ الثورة وي ضح ي بروحه، فمعظم 
الفلسطينية على مختلف مراحلها يزخر بهم، وال يقتصر دورهم على االنخراط في فصائل 
المقاومة المسلحة فحسب، بل يمتد إلى دورهم الكبير في المقاومة الشعبية، وتشكيل الحاضنة 

 .(2)ل الثوري الشعبية لها، وحمايتها بالكلمة والفع

، عندما قادوا االنتفاضة األولى )انتفاضة  وقد برز دور الشباب الفلسطيني بشكل جلي 
م(، وكانت مساهمتهم في حركة المقاومة مكث فة وبارزة، ومستمرة على نحو 1987الحجارة( عام )

 كوكذل ،تلك االنتفاضة في الشباب به قام الذي االستراتيجي الدور ، وال زال(3)غير عادي
 للشباب المركزي  الدور يؤكد قاطبة، ما الفلسطيني النضال محطات وفي األقصى، انتفاضة

 .(4)الفلسطيني

أول شهداء )انتفاضة  أن إلى اإلشارة هنا يكفي، أنه ويرى المحلل السياسي عامر عامر
الحجارة( كان الشاب حاتم السيسي الذي لم يتجاوز في حينه عامه العشرين وهو من سكان 

 .(5)جباليا لالجئين مخيم

م، التي أشعل شرارتها الشاب الجامعي الشهيد 2015ومع اندالع انتفاضة القدس عام 
مهند الحلبي بعمليته التي قتل فيها اثنين من المستوطنين في أحد أزقة مدينة القدس المحتلة 

                                                           

 النهضة، قضايا حول دور الشباب الفلسطيني في العملية النضالية )موقع إلكتروني(. (1)

 (.م2018فبراير  5حسين حماد، قابله: توفيق السيد سليم ) 2))
(3) Barber, Family Relations and Palestinian Youth Functioning (p14) 

 المركز الفلسطيني لإلعالم، "ائتالف شباب االنتفاضة".. أمل يبزغ من ثورة الشباب )موقع إلكتروني(. (4)
 (.م2018فبراير  6، قابله: توفيق السيد سليم )عامر عامر (5)
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جديد ببدء ، عادت الحركة الطالبية الفلسطينية إلى واجهة المشهد من (1)م3/10/2015بتاريخ 
 االنتفاضتين في الطالبية الحركة دور مشاركتها الواسعة فيها؛ ليعيد بذلك هذا المشهد لألذهان

 كان حيث العسكري، الصعيد على مشاركتها خلفته الذي الكبير التأثير ومدى والثانية، األولى
 وأدت ،م1948 عام المحتلة األراضي داخل وقعت التي العمليات في كبير دور الجامعات لطلبة

 .(2)الصهاينة من المئات مقتل إلى

 التحرير انتفاضة إشعال في الفلسطيني الشباب على خاص بشكل معقوًدا وال زال األمل
، بعد أن أصبحت (3)تعالى هللا بإذن المحررة فلسطين بوابة على شعبنا ستضع التي الفلسطينية

بكافة الطرق مستخدًما كل الخيارات في أهدافه السياسية أكثر وضوًحا فهو يسعى؛ لنيل حريته 
مواجهة االحتالل، خاصة بعد تراجع ما يسمى بمسيرة التسوية، وعدم تحقيقها للتطلعات 

ل االحتالل ضد شعبنا، وإنكاره لكل الحقوق الفلسطينية وفق ما أكده رئيس  .(4)الفلسطينية، وتغو 
 تحرير صحيفة االستقالل المحلية خالد صادق.

أن الشباب الفلسطيني وبالرغم من حالة التجاذب الحادة على الساحة  ويرى الباحث،
في، الفلسطينية بين مشروعي  المقاومة والتسوية، إال أنه ال زال عصي ا على التدجين الثقا
عها والفكري، والسياسي، والوطني، حيث ي نظر إليه باعتباره العمود الفقري للمقاومة، ومشرو 

وى والق ل "اإلسرائيلي" ومشروعه المتداعي والمتآكل أمام بسالة شعبناالصاعد في مواجهة االحتال
 الحية في األمة. 

 
 

                                                           

 (.م2018فبراير  6، قابله: توفيق السيد سليم )عامر عامر (1)
 القدس" )موقع إلكتروني(. الهدف، دور الحركة الطالبية في "انتفاضة 2))

 المركز الفلسطيني لإلعالم، "ائتالف شباب االنتفاضة".. أمل يبزغ من ثورة الشباب )موقع إلكتروني(. (3)

 (.م2018فبراير  7خالد صادق، قابله: توفيق السيد سليم ) (4)
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 :المبحث الثاني
 المقاومة الفلسطينية

: المقاومة لغة:  أوالا
 قام أي الحرب في وَتقاَوموا وغيرها، المصارعة في قاَوَمه وتعني َقَوَم، باب في جاءت

: وقواًما، وقاومَ  مقاومة، قاوم، مصدر من وهي( م و ق) من مصدر: ومقاومة لبعض. بعضهم
و   قاومَ  م قاَوم، والمفعول م قاِوم، فهو وِقواًما، م قاومةً  يقاوم، ه واَجَهه ، العد  ، وقاوم أعداء (1)وضاد 

 .(2)بالده أي ناضل ضدهم، عارضهم بالقوة

م  درأه: أزال اعوجاجه، قاوم ِقواًما وَقَوم: قام، يقوم قوًما وقومًة وِقياًما وقامًة: انتصب، وقو 
 .(3)ومقاومةً 

 

ا:  ثانياا: المقاومة اصطالحا
يعب ر مفهوم المقاومة عن استجابة لتحدٍ  أو لمجموعة من التحديات، قد تواجه الفرد، أو 
ه وقديده، لكن هذه االستجابة في حد  ذاتها  الجماعة أو الدولة أو حتى المجتمع اإلنساني بقد 

 .(4)جه بدورها بما يندرج تحت مفهوم التحديات أو العوائقغالًبا ما توا

وترتبط كلمة "مقاومة" برد فعل لفعل قائم، وقد تالزمت مع سلوك اإلنسان منذ بداية 
الخلق، وهي تبدأ بفكرة م عتَقَدة أو إيماٍن بفكرة، وقد ارتبطت "المقاومة" من حيث السلوك الوطني 

من حيث السلوك الديني ارتبطت بمصطلح "الجهاد"، ومع بمناهضة الظلم والقهر واالحتالل، و 
أن المقاومة كمصطلح لم يتم تداوله إسالمي ا ضمن أدبياته األساسية في الكتاب والسنة، إال أن 
ر إلى درجة الفريضة ليشك ل جزًءا أساسي ا وركًنا مهًما من  كلمة "الجهاد" كمفهوم للمقاومة تكر 

 .(5)فكر اإلنساني كم عَتقٍد وسلوكأركان الثقافة اإلسالمية وال

                                                           

 عباس، أسرى الحرية والمقاومة )مدونة الدكتور خضر عباس(. 1))
 (.1/109عروس من جواهر القاموس )جالحسيني، تاج ال (2)
 (663( دار المشرق، المنجد في اللغة واإلعالم )ص3)

 (.57العيلة، الدور التربوي للحركات السياسية في تنمية ثقافة المقاومة في المجتمع الفلسطيني )ص (4)
 (.57نجم، األطر اإلخبارية للمقاومة اإلسالمية اللبنانية في الصحافة العربية )ص 5))
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 بذلك فهي وقع، طبيعي غير العتداء طبيعي فعل رد هي بل اعتباًطا، تأتي ال والمقاومة
 لدرء محاولة في تأتي عفوية حركة وهي خارجي، لعدوان منطقي ورد الوجود، عن دفاع عملية

 .(1)جماحها كبح أو إيقافها، نستطيع ال حركة بالتالي العدوان، وهي ومواجهة الخطر،

كما أنها عبارة عن أفعال تنشأ نتيجة أوضاع راهنة، ويمكن تبيان هذه األوضاع، على 
أنها محاولة طرف ما سلب حرية االختيار لطرف آخر، فتكون هذه األفعال؛ بهدف القدرة على 

تنشأ استعادة هذه الحرية، فالمقاومة هي أفعال عسكرية، أو سياسية، أو ثقافية، أو اقتصادية 
 .(2)كوسيلة؛ الستعادة حق  أو حرية أو كرامة إنسانية

وي عر فها زكريا السنوار، بأنها: رد  فعٍل طبيعي مشروع، وأحياًنا غريزي، على خطر 
يتعرض له الفرد أو الجماعة، يمكن أن يضر بمصالح ذلك الفرد، أو تلك الجماعة، فقد يقاوم 

 . (3)وم الظلم واالضطهاد، أو االستعمار واالحتاللالفرد المرض، أو الميل إلى النوم، كما يقا

أما سيف الدين عبد الفتاح، فيرى أن المقاومة عملية حضارية، معرفية، وثقافية، 
وفكرية، واجتماعية، وسياسية، واقتصادية شاملة، حضارية في محتواها ومقاصدها، تمتلك 

لألمم )مفاهيم الحرية والتحرير( عناصر تمكينها من المفاهيم الحرة التي تشك ل أساس خطابها 
 .(4)في مواجهة مفاهيم )العدو، والعدوان، والعبودية، واالستسالم(

ويعر فها مركز دراسات الشرق األوسط، بأنها: "استخدام مشروع لكل الوسائل بما فيها 
المسنود القوة المسلحة لدرء العدوان، وإزالة االحتالل واالستعمار، وتحقيق االستقالل، ورفع الظلم 

بالقوة المسلحة، بوصفها أهداًفا سياسية مشروعة، وهو ما يتفق مع القانون الدولي وتؤيده 
 .(5)الشريعة االسالمية"

ويعرفها الدكتور حاتم العيلة، بأنها: "مشاركة األفراد والجماعات في رفض الواقع الذي 
قيام بكافة أشكال وصور يفرضه االحتالل، والدفاع عن وطنهم وشعبهم وحماية كيانهم، عبر ال

                                                           

 (عباس، أسرى الحرية والمقاومة )مدونة الدكتور خضر عباس(.1)
لها إلى استراتيجية عمل وطني  2)) -م2005صوافطة، المقاومة الشعبية الفلسطينية وإمكانية تحو 

 (.19)صم2013
 (.1السنوار، أسس ثقافة المقاومة )ص 3))
 (.161عبد الفتاح، المقاومة عز وتمكين ال مقاولة ومساومة )ص  (4)
إسالمية"، وثيقة منشورة  -موقع مركز دراسات الشرق األوسط، "مفهوم اإلرهاب والمقاومة: رؤية عربية (5)

 )موقع إلكتروني(.
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المقاومة، كالمقاومة الفكرية، والثقافية، والدبلوماسية، والقانونية، واالقتصادية، والشعبية، 
 .(1)والمسلحة، وغيرها"

ومما سبق يرى الباحث أن المقاومة، هي كل التحركات والعمليات واألشكال 
 لعدوان واالستعمار؛ لتحقيقالمستخدمة، السلمية، والشعبية، والعسكرية؛ للوقوف في وجه ا

قهر، أهدافها االستراتيجية المتمثلة في االنعتاق والتحرر من كافة مظاهر الظلم والتسلط وال
 وصواًل إلى استعادة كامل الحقوق.

 ثالثاا: أشكال المقاومة الفلسطينية:
ات معتعد  المقاومة المعادل الموضوعي للظلم واالستبداد، والتي يحاول األفراد والمجت

ي فسواء االستفادة منها على اختالف أشكالها ومسمياتها؛ لتحقيق غاياتهم المتمثلة  على حد
 التخلص من الظلم الواقع عليهم، أو استعادة أرضهم المحتلة.

م الشيخ محمد مهدي شمس الدين، المقاومة إلى ثالثة أشكال متكاملة مع بعضها  ويقس 
 :(2)البعض

 الموقف السياسي.المقاومة السياسية من خالل  -أ

 المقاومة التعبوية من خالل الموقف الشعبي.  -ب

 المقاومة المسلحة من خالل الموقف القتالي. -ت

رية، يرى الباحث أنه يمكن تقسيم أشكال المقاومة على النح  تي:و اآلوفي الحالة الفلسطينية التحر 
الالحقة، والتي  وتشك ل األساس لكل المقاومات المقاومة الفلسطينية الفكرية والثقافية: .1

تنبثق عنها وتتنو ع صورها وأشكالها، فالمقاومة الفكرية هي التي تدفع المقاوم إلى ابتكار 
، والمقاومة الثقافية (3)أساليب وصور للمقاومة وفق تطورات االحتالل وضرورات العصر

هي تلك التي تعنى بمواجهة الغزو الثقافي األجنبي الذي يسعى إلى تذويب الثقافة 
 .(4)وطنيةال

                                                           

-م2000العيلة، تقييم استراتيجية المقاومة الفلسطينية في مواجهة منظومة الردع اإلسرائيلية خالل الفترة ) (1)
 (.23اع غزة.. دراسة حالة( )ص( )حركتا الجهاد االسالمي وحماس في قطم2014

 (.114( العيلة، الدور الربوي للحركات السياسية في تنمية ثقافة المقاومة في المجتمع الفلسطيني )ص2)

 (.116-115المرجع السابق )ص ص (3)
 (.2السنوار، أسس ثقافة القاومة )ص (4)
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: وهي شكل من أشكال المقاومة، المتمثلة بعرض المقاومة الفلسطينية السياسية .2
فعل االحتالل وشرحها للعالم المظلومية التاريخية الواقعة على الشعب الفلسطيني ب

، ويقصد بها الجهود واألعمال التي يمارسها المجتمع المدني على الجبهة الداخلية (1)أجمع
والخارجية لمقاومة العدوان، وهي ليست بدياًل عن المقاومة المسلحة؛ لكنها تتكامل معها، 

 .(2)بل إنها القاعدة التي تنطلق منها المقاومة المسلحة 

الذي تنفِ ذ بواسطته المقاومة السياسية  : وهي الذراعالمقاومة الفلسطينية الدبلوماسية .3
قراراتها وخططها في ساحة العالقات الخارجية، مستفيدًة من المنابر الدولية المتاحة، سواء 
في إطار المنظمات، والمؤسسات، والوكاالت الدولية، أو في نطاق المؤتمرات الدولية، 

وخططه الخارجية، والعمل وهدفها حرمان العدو من التأييد الخارجي، ومحاصرة سياسته 
 .(3)على إحباطها من خالل توظيف األدوات والوسائل الدبلوماسية 

وتعب ر المقاومة السياسية والدبلوماسية بوسائل سياسية وأدوات دبلوماسية عن نفس المطالب 
 .(4)واألهداف التي تكافح من أجلها قوى المقاومة المسلحة 

بية : عادة ما تلجأ الشعوب إلى المقاومة الشعالشعبية السلمية الفلسطينيةالمقاومة  .4
عي السلمية للتعبير عن حالة السخط والرفض للواقع السياسي، أو االقتصادي، أو االجتما

 الذي تمر به، والناجم باألساس عن السياسات التي يتبعها النظام الحاكم أو السلطات
 االحتاللية.

السلمية على استخدام تقنيات ووسائل تهدف إلى شل قدرة الخصم وتقوم المقاومة الشعبية 
ومواجهة سلطته وأهدافه من خالل استخدام سلطة رديفة بأشكال ال عنفية، تنطلق من تأييد 
الرأي العام والتفافه حول قضيته، بدًءا من التظاهر واالعتصام وصواًل إلى العصيان المدني، 

 .(5)للقيادات والمرجعيات -في اجتماعات علنية- والتعبير اإلعالمي الجماعي الرافض

                                                           

 (.118المقاومة في المجتمع الفلسطيني )صالعيلة، الدور التربوي للحركات السياسية في تنمية ثقافة  1))

-م2000العيلة، تقييم استراتيجية المقاومة الفلسطينية في مواجهة منظومة الردع اإلسرائيلية خالل الفترة ) (2)
 (.27( )حركتا الجهاد اإلسالمي وحماس في قطاع غزة.. دراسة حالة( )صم2014

 (.27المرجع السابق )ص (3)
 (.67استراتيجية حروب التحرير الوطنية )صالعجيلي،  (4)

ر الفلسطيني في تعزيز المشاركة السياسية في فلسطين  (5) حسن، دور المقاومة الشعبية كإحدى وسائل التحر 
 (.22)ص م2013-م2005
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ويعرفها "روبرتس"، بأنها نوع من السلوك الالعنيف الذي يشمل سلسلة من اإلجراءات 
، أي أنها نضال شاق وطويل تخوضه (1)المستمرة والدؤوبة ضد قوة أو سلطة معينة

ى فيه القدرة على الشعوب ضد االحتالل، ويقوم على االبتكار في مواقع المواجهة، وتتجل
الصبر والصمود؛ لجعل تكاليف االحتالل كل يوم أكثر فأكثر؛ حتى يقتنع بزواله 

 .(2)ونهايته

وتأخذ المقاومة الشعبية أشكااًل عدة، فمنها ما هو فردي، وجماعي، ومنظم، ومباشر، وغير 
ير مباشر، ومسل ح، وسلمي؛ لتحقيق هدف واحد يتمثل في االنتصار للحق والعدل، وتحر 

 .(3)األرض وعودة المشر دين إلى ديارهم وتعزيز الهوية الوطنية

لمقاومة التي وفي الحالة الفلسطينية يتم ترجمة المقاومة الشعبية السلمية على أنها ا
ولكن ليس على أسس فصائلية، حيث  ؛متخوضها جماهير الشعب الفلسطيني بشكل منظ  

تقوم أساًسا على المشاركة الجماهيرية وليس على مشاركة الفصائل، دون أن يعني ذلك 
 .)4)والتنظيم ،والتعبئة تغييب دور الفصائل في الحشد،

وعليه يمكن القول: إن المقاومة الشعبية السلمية، هي رد فعل جماهيري مباشر ال عنفي، 
ضات االقتصادية أو القومية ذروتها، وتوفر وضًعا ثوري ا كاماًل يهيئ لها نتيجة بلوغ التناق

 .(5)التحرك بسلمية ضد سلطة الطبقة الحاكمة أو ضد المستعمر
إن الحديث عن المقاومة الشعبية المسلحة، هو المقاومة الفلسطينية الشعبية المسلحة:  .5

تقسيم العمل داخل المجتمع  حديث عن مسألة إشراك فئة من األشخاص، هي وفًقا لقاعدة
ال تمتهن ممارسة العمل العسكري، فتوصف في الخطاب العسكري بالمقاتلين غير 
النظاميين، حيث ظهرت هذه التشكيلة خارج إطار التركيبة المعروفة للجيوش النظامية 

 .(6)التقليدية، ويناط بها القيام بعمليات عسكرية جراحية في شكل حرب عصابات

                                                           

 (.66خلف، المقاومة الشعبية الال عنفية )ص 1))

 (. 55عودة، المقاومة السلمية.. تاريخ وآفاق، فلسطين نموذج )ص (2)
( عامر، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام، مع إشارة خاصة إلى أسس الشرعية الدولية 3)

 (.36للمقاومة الفلسطينية )ص

 الحلبي، تعر ف إلى تطور أشكال المقاومة الفلسطينية )موقع الكتروني(. (4)

 (.58الدلو، األطر الخبرية للمقاومة الشعبية في الصحف الفلسطينية اليومية.. "دراسة تحليلية مقارنة" )ص (5)

 جمال، منتدى األوراس القانوني، المقاومة المسلحة في القانون الدولي )موقع إلكتروني(. (6)
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مقاومة االحتالل عبر الطرق المسلحة، على اختالف طبيعة ومدى التسليح، ويقصد بها 
ويتميز هذا النوع من المقاومة بسيطرة الطابع الفصائلي، لذلك فإن الفصائل المقاومة هي 
األقدر على تنظيم المسلحين، وتدريبهم، وقيادة تحركاتهم، وتأمينهم بالسالح، وتغطية 

  .(1)وإعالمي امقاومتهم سياسي ا، وأمني ا، 

والمقاومة المسلحة بال شك تستند إلى المقاومة المدنية وتتكامل معها، وهي خيار غالبية 
، كما أنها تعتمد استراتيجية (2)الشعوب في رفض االحتالل، وطريقها لنيل االستقالل والحرية

لتفوق الذي دفاعية تمنع وتعرقل قوات االحتالل من توظيف تفوقها وقدراتها العسكرية، هذا ا
 .(3)يكون مبرًرا في حالة المواجهات النظامية

وعناصر المقاومة المسلحة ال ينتمون إلى أفراد القوات المسلحة النظامية؛ لكنهم يأخذون 
على عاتقهم القيام بعمليات القتال دفاًعا عن المصالح الوطنية أو القومية ضد قوى أجنبية، 

منظم، أي تشرف عليه سلطة قانونية أو فعلية سواء كانت تلك العناصر تعمل في إطار 
تعمل على توجيهه، أو تعمل بناًء على مبادرتها الخاصة، وسواء كان هذا العمل القتالي 

 .(4)الذي تقوم به على اإلقليم الوطني، أو خارج نطاق اإلقليم

 ويرى الباحث أن المقاومة المسلحة، هي نشاط ثوري مشروع تمارسه التشكيالت العسكرية
، الشعبية، غير المنضوية تحت القوات النظامية للدولة، ضد االحتالل )أفراًدا ومنشآت(

نها من إلحاق أذًى ماد ي به لتجبره على  تستخدم فيه كل الوسائل واألدوات التي ت مك 
االندحار عن األرض المغتصبة، وإعادة الحقوق المسلوبة ألصحابها مهما تقادم عليها 

 الزمن.

: وتعني محاربة مشاريع االحتالل االقتصادية ومقاطعتها؛ الفلسطينية االقتصاديةالمقاومة  .6
بقصد اإلضرار باقتصاد العدو، والحفاظ على ثرواتنا البشرية والطبيعية، ودعم االقتصاد 

 وصوال المتقنة، البدائل وإنتاج المقاطعة، االقتصادية، المقاومة . ومن مجاالت(5)الوطني

                                                           

 الحلبي، تعر ف إلى تطور أشكال المقاومة الفلسطينية )موقع إلكتروني(. (1)
-م2000العيلة، تقييم استراتيجية المقاومة الفلسطينية في مواجهة منظومة الردع اإلسرائيلية خالل الفترة ) (2)

 (.30( )حركتا الجهاد االسالمي وحماس في قطاع غزة.. دراسة حالة( )صم2014
 (.68العجيلي، استراتيجية حروب التحرير الوطنية )ص (3)

 القانوني، المقاومة المسلحة في القانون الدولي )موقع إلكتروني(.جمال، منتدى األوراس  (4)
 (.119العيلة، الدور التربوي للحركات السياسية في تنمية ثقافة المقاومة في المجتمع الفلسطيني )ص (5)
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، وعدم استهالك المنتجات المقاَطَعة، واتباع سياسة التقشف، (1)األسواق في المنافسة إلى
 .(2)ورفض االستئجار، وإضراب العمال

: ويقصد بها تقوية أواصر المحبة داخل شرائح المجتمع المقاومة الفلسطينية االجتماعية .7
زمة لألهالي المختلفة، وترسيخ قيم التفاهم والحوار البن اء والهادف، وتقديم المساعدات الال

لمواصلة مشوار التحرير وتكافؤ مقومات الصمود، وتنظيم الزيارات المختلفة ألسر الشهداء 
والجرحى واألسرى؛ لتفويت الفرصة على االحتالل الذي يتبع سياسة "فر ق تسد"؛ لبث الفرقة 

 .(3)وإضعاف المقاومة

والمبادئ واإلجراءات القانونية التي : ويقصد بها تلك القواعد المقاومة الفلسطينية القانونية .8
ينبغي استنهاضها على الصعيد الوطني، واإلقليمي، والدولي؛ لمواجهة أطراف العدوان 

لين ، وذلك من خالل مالحقة مجرمي االحتالل (4)واالحتالل األساسيين والمساعدين والمسه 
ن في المحاكم الدولية وكافة المحافل العالمية، وإصدار المذكرات والم نشورات التي تدو 

ممارسات االحتالل اليومية ورفعها للجهات المهتمة، وحشد الدعم الدولي، وتحفيز القضاة 
 .(5)والمحامين الدوليين؛ لالنتصار لعدالة الحقوق ومشروعيتها

: تؤدي المقاومة اإلعالمية دوًرا مهم ا في مواجهة االحتالل، المقاومة الفلسطينية اإلعالمية .9
ة عن الحرب الميدانية، من خالل بناء صورة ذهنية لدى الجماهير عن قدرتها ال يقل أهمي

، وسائل اإلعالم المرئية، والمسموعة، (6)على االنتصار، ومن أهم أدوات المقاومة اإلعالمية
والمكتوبة، والمواقع اإللكترونية، التي تعرض جميعها مواد  إعالمية تشيد بإنجازات المقاومة، 

 .(7)معنوية للجماهيروترفع الروح ال

                                                           

 ضرورة؟ )موقع إلكتروني(. أم خيار.. الشاملة المقاومة الجزيرة نت، إستراتيجية (1)

ة الشعبية كإحدى وسائل التحرر الفلسطيني في تعزيز المشاركة السياسية في فلسطين حسن، دور المقاوم (2)
 (.29)ص م2013-م2005

 (.9المناصرة، الدور النقابي في تعزيز ثقافة المقاومة )ص (3)
-م2000العيلة، تقييم استراتيجية المقاومة الفلسطينية في مواجهة منظومة الردع اإلسرائيلية خالل الفترة ) (4)

 (.27( )حركتا الجهاد اإلسالمي وحماس في قطاع غزة.. دراسة حالة( )ص م2014

 (.9المناصرة، الدور النقابي في تعزيز ثقافة المقاومة )ص (5)
 (.71العجيلي، استراتيجية حروب التحرير الوطنية )ص (6)

 (.92حالة )ص قنوع، صورة المقاومة الفلسطينية في صحيفة جيروزيلم بوست اإلسرائيلية، دراسة (7)
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ويرى الباحث أن كل ما سبق من أشكال للمقاومة على طريق التحرير، ال بد أن تسير 
 قاومةبشكل متواٍز دون أن تلغي الواحدة منها األخرى، مع ضرورة وجود ناظم لهذه المنظومة الم

 طلقتالتي ان تضمن االستفادة القصوى من مخرجاتها، والبناء عليها بشكل تراكمي وصواًل للغاية
 من أجلها؛ وهي كنس االحتالل عن كامل األراضي التي استولى عليها عنوة.

 

 رابعاا: مراحل تطور المقاومة الفلسطينية: 
 م:1948حتى عام  م1918المقاومة الفلسطينية من عام  -1

 مر ت المقاومة الفلسطينية بالعديد من المراحل التي شكلت مفارق مهمة في تاريخها
 حمالت الغزو واالحتالل التي تعرضت لها.الممتد ضد 

م، 1967ولم تكن هذه المقاومة وليدة احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة إثر عدوان عام 
بل تعود جذورها التاريخية إلى نهايات القرن التاسع عشر، وبدايات القرن العشرين، منذ تآمرت 

تآمرها بوضوح في إعالن بريطانيا قوى االستعمار العالمي على أرض فلسطين وشعبها، وتبلور 
م، وقد مت بموجبه أرض فلسطين هدية 1917تعهدها التاريخي لليهود ممثاًل بوعد بلفور عام 

 .(1)ثمينة للمشروع الصهيوني، فكانت المقاومة التي لم تتوقف منذ ذلك الحين

 وفيما يأتي أبرز محطات المقاومة ضد االنتداب البريطاني:

 م(:1920موسى ) انتفاضة موسم النبي .أ

ت عد  هذه االنتفاضة أولى االنتفاضات الشعبية في فلسطين، وقد اندلعت شرارتها األولى 
م؛ للمشاركة في "موسم النبي 1920أبريل  4بينما كانت وفود القرى محتشدة في القدس يوم 

من القيادات موسى" الديني السنوي، ورغم أن هذه االنتفاضة بدت انفعااًل عفوي ا، إال أن  عدًدا 
قت بشكل منظم الهجمات ضد اليهود، وقد كان للحاج أمين  الوطنية قامت بدور تحريضي ونس 

، وأسفرت عن مقتل م1920أبريل  10الحسيني دور بارز في تلك االنتفاضة التي استمرت حتى 
جنود  7آخرين، كما جرح  24فلسطينيين وجرح  4آخرين، واستشهاد  211خمسة يهود وجرح 

 .(2)يينبريطان

 

                                                           

 (.1214)صم 1987-م1967أبو عامر، تطور المقاومة الفلسطينية.. الشعبية والمسلحة بين عامي  1))
 (.270صالح، فلسطين.. سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية )ص (2)
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 م(:1921انتفاضة يافا ) .ب

اندلعت شرارة هذه االنتفاضة عندما اعتدت مجموعة من الشيوعيين اليهود المحتفلين 
، وحدث (1)على المسلمين في حي المنشية في يافام 1921بعيد العمال في األول من مايو أيار 

 13ذلك المنزل وقتلوا إطالق نار على المارة العرب من منزل للمهاجرين اليهود، فهاجم العرب 
آخرين من أصل مائة يقيمون فيه، معظمهم من الشباب، ثم اتسعت  24يهودي ا، وجرحوا 

 .(2)م1921االشتباكات؛ لتغطي أجزاء عديدة من شمال فلسطين، واستمرت حتى منتصف مايو 

 م(:1929ثورة البراق ) .ت

ميت ثورة البراق نسبة إلى حائط البراق، وهو الحائط الغربي  للمسجد األقصى وهو س 
وقف إسالمي، ويسميه اليهود )حائط المبكى(، وكان المسلمون يسمحون لليهود بزيارته من باب 

 . (3)التسامح الديني

، عندما حاول م1928سبتمبر  23وقد حدث أول تصعيد خطير بشأن حائط البراق في 
هودي، فأسس المسلمون في اليهود تغيير األمر الواقع، وتحويل المكان إلى ما يشبه الكنيس الي

سبتمبر "لجنة الدفاع عن البراق الشريف"، وعقدوا في القدس مؤتمًرا إسالمي ا في األول من  30
، حضرته وفود من األردن، والعراق، ولبنان، وسوريا، والهند، وقرر المؤتمر م1928نوفمبر 

م حدث تصعيد يهودي تشكيل "جمعية حراسة المسجد األقصى واألماكن اإلسالمية المقدسة"، ث
، حيث رفض اليهود القرار البريطاني بإزالة الحاجز الذي (4)م1929أغسطس  15آخر في 

ضع في الساحة، وخرجوا بتظاهرات اتجهت إلى الحائط مروًرا باألحياء اإلسالمية، رافعين العلم  و 
حمد صلى الصهيوني على الجدار، وينشدون نشيدهم الوطني )هاتكفا(، ويشتمون رسول هللا م

 .(5)هللا عليه وسلم، والمسلمين

وفي اليوم التالي قام المسلمون بمظاهرة مضادة في المسجد األقصى، وحدث شجار بين 
أغسطس مما زاد األوضاع توتًرا، ولم تَكد أخبار هذه الصدامات تصل  17العرب واليهود في 

                                                           

 (.62أبو شمالة، صورة المقاومة الفلسطينية في الصحافة العربية )ص 1))
 (.271سلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية )صصالح، فلسطين.. سل (2)
خريس، الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضية المقاومة الفلسطينية، دراسة تحليلية وميدانية مقارنة  (3)

 (.70)ص
 (.274صالح، فلسطين.. سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية )ص 4))

 (.51تاريخ من األمل والتمكين )صقمصي ة، المقاومة الشعبية في فلسطين:  (5)



100 

ستمرت بشكل عنيف إلى الناس حتى عم ت المظاهرات والصدامات جميع أنحاء فلسطين، وا
 .(1)أسبوًعا كاماًل، غير أن جذوتها لم تنطفئ إال بعد أيام أخرى تالية

ل الغضب إلى اشتباكات، وأخذت االشتباكات تتوالى حتى حصل االنفجار الكبير  وتحو 
م، وعرف هذا االنفجار في التاريخ بـ"ثورة البراق"، 1929آب/ أغسطس  23يوم الجمعة في 

طانية إلى جانب اليهود، وكانت النتيجة عشرات القتلى والجرحى من ووقفت السلطة البري
 .  (2)الجانبين

، نفذت السلطات البريطانية أحكاًما بإعدام ثالثة من الثوار م1930يونيو  17وفي 
العرب، وهم: عطا الزير، ومحمد جمجوم، وفؤاد حجازي، وكان ذلك يوًما مشهوًدا في تاريخ 

الحمراء"، وقد أبدى الثالثة ضروًبا من الشجاعة والثبات عند التقدم إلى فلسطين عرف بـ"الثالثاء 
بوا أيديهم، وهي عادة عربية في منطقتهما  حبل المشنقة، وطلب الزير وجمجوم "حناًء"؛ ليخض 

 .(3)للداللة على االغتباط بالموت
 م(:1930-م1929ثورة الكف األخضر ) .ث

ة ظهوًرا بعد ثورة البراق، وترك ز نشاطها كانت "الكف األخضر" أولى المجموعات الثوري
رجاًل من  27في شمال فلسطين وخصوصا في قضاءي صفد وعكا، وبدأت هذه المجموعة بـ

الثوار الذين شاركوا في ثورة البراق، وانضم إليهم عشرات آخرون ليصل عددهم إلى نحو ثمانين 
الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر رجاًل، وقامت هذه المجموعة بهجمات على اليهود، ونشطت خالل 

نت السلطات البريطانية من إلقاء القبض عليه في شرق م1929 ، بقيادة أحمد طافش، والذي تمك 
 .(4)م1930يناير  27األردن بتاريخ 

وتمي زت هذه المجموعة بقدرتها على الحركة والمناورة، بيد أن االفتقار إلى التنسيق 
لسياسية الفلسطينية مع اتباع المقاومة المسلحة، ساعد سلطات والتعاون بين المجموعة والقيادة ا

االنتداب على شن عمليات عسكرية كثيفة ضدها، ما أدى إلى توقف المجموعة عن العمل 

                                                           

 (.274صالح، فلسطين.. سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية )ص (1)

 (.167ارشيدات وآخرون، دراسات في القضية الفلسطينية )ص 2))
 (.275صصالح، فلسطين.. سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية ) (3)

 (.276ص) المرجع السابق،( 4)
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بصورة مؤقتة؛ لتعيد تنظيم صفوفها، وقد عادت إلى نشاطها بصورة محدودة في ربيع 
 .(1)م1930

 م(:1933انتفاضة أكتوبر ) .ج

اليهودية بشكل خطير منذ مطلع الثالثينيات، تأكد للفلسطينيين أن  مع تزايد الهجرة
التي تمث ل العرب الفلسطينيين –مشكلتهم أساًسا مع بريطانيا، وطالبت اللجنة التنفيذية العربية 

رت اللجنة تصعيد  -سياسي ا بوقف الهجرة، إال أن السلطات البريطانية رفضت الطلب، وعندها قر 
 .(2)ظاهرات، وتنظيم اإلضرابات دون إذن السلطاتالموقف بتسيير الم

، عم  اإلضراب العام فلسطين، وخرجت تظاهرة م1933تشرين األول )أكتوبر(  13وفي 
م  كبرى في القدس يقودها موسى كاظم الحسيني، وألزمت اللجنة التنفيذية أعضاءها بتقد 

أسبوع كامل بعد أن واجهت م، عم  اإلضراب فلسطين مدة 1933أكتوبر  27المسيرات، وفي يوم 
السلطات البريطانية تظاهرة سلمي ة في يافا بالرصاص، واندلعت مواجهات مماثلة في القدس، 

 .(3)ونابلس، وحيفا

ا كبيًرا، وكانت هذه  وكان من الواضح أن مشاعر العداء ضد بريطانيا قد وصلت حد 
هة مباشرة ضد بريطانيا،   .(4)وسياساتهاأولى المواجهات العامة الموج 

 :م(1935استشهاد الشيخ عز الدين القسام ) .ح

استطاع الشيخ عز الدين القسام الذي ي عتبر رمًزا للتيار اإلسالمي الجهادي في 
فلسطين، أن يمارس العمل السياسي والعسكري، فعمل على تعبئة الجماهير، والدعوة إلى الثورة 

م، وانتقل من حيفا إلى منطقة جنين وأعلن 1932واالستشهاد، وبدأ بتكوين خاليا سرية في عام 
ثورته المسلحة من هناك، إلى أن كشفت القوات البريطانية أمره وحاصرته في أحراش يعبد 

، واستمرت المعركة أربع ساعات ونصف الساعة، وحسب المصادر (5)م19/11/1935بتاريخ 

                                                           

 (.78وع، صورة المقاومة الفلسطينية في صحيفة جيروزيلم بوست اإلسرائيلية، دراسة حالة )صقن (1)

 (.277-276صالح، فلسطين.. سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية )ص ص  (2)
 (.90)صالدلو، األطر الخبرية للمقاومة الشعبية في الصحف الفلسطينية اليومية.. دراسة تحليلية مقارنة  (3)
 (.277صالح، فلسطين.. سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية )ص (4)
 (.122م )ص1948 -م1917الحوت، القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين  (5)
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لمعركة الشيخ القسام نفسه رجاًل، وقد استشهد في هذه ا 15العربية فإن البريطانيين خسروا 
 .(1)واثنان من رفاقه، كما ق ِبض على ستة آخرين

الثورة الفلسطينية  ألثر األكبر في اندالعوقد كان الستشهاد الشيخ عز الدين القسام، ا
ل كبيرة في مسيرة الحركة الوطنية الفلسطينية بعد ، والتي كانت نقطة تحو  م1936الكبرى عام 

 .(2)ذلك

 م(:1939-م1936سطينية الكبرى )الثورة الفل  .خ

، عندما قامت 1936أبريل  15تفج رت الشرارة األولى للثورة الكبرى في فلسطين يوم 
امي ة بقيادة الشيخ فرحان السعدي بقتل اثنين من اليهود وجرح ثالث على طريق  مجموعة قس 

ثم حدثت صدامات طولكرم، وقد رد اليهود باغتيال اثنين من العرب في اليوم التالي،  -نابلس
أبريل أدت إلى مقتل تسعة من اليهود وجرح  19واسعة بين العرب واليهود في منطقة يافا يوم 

، وساد البالد جو شديد من التوتر، أعلنت الحكومة 28آخرين، وق تل من العرب اثنان وجرح  45
ل في يافا وتل أبيب، كما أعلنت الطوارئ في كل فلسطين  .(3)على إثره منع التجو 

وبعد فشل الخطوات السياسية؛ نتيجة الرفض المستمر من قبل بريطانيا لمطالب الثورة، 
حتى  م1937وتواطئها مع الحركة الصهيونية، تصاعدت المقاومة خالل الفترة من نوفمبر عام 

م، واستولى المقاتلون على المرافق الحكومية في بئر السبع، وأخلوا سبيل 1939أوائل عام 
سجناء سياسيين من السجن المركزي، وسيطروا على طبريا، وبعد بضعة أيام سيطر الثوار 

 .(4)سيطرة تامة على مدينة القدس القديمة
 

 م(:1967 -م 1948المقاومة الفلسطينية ) -2

 مقاومة عليها لزاًما وأصبح ،م1948 حرب بعد جديًدا طوًرا الفلسطينية المقاومة دخلت
 قبل من مدعومة صهيونية عصابات تقاوم كانت أن بعد وعسكرية، أمنية مؤسسات ذات دولة

، واتخذت المقاومة الفلسطينية في تلك الفترة أشكااًل بسيطة محدودة (5)البريطاني االحتالل
                                                           

 (.279صالح، فلسطين.. سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية )ص (1)

 إلكتروني(. موسوعة ويكيبيديا، عز الدين القسام )موقع (2)

خريس، الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضية المقاومة الفلسطينية، دراسة تحليلية وميدانية مقارنة  (3)
 (.73)ص

 (.134قمصية، المقاومة الشعبية في فلسطين.. تاريخ حافل باألمل واإلنجاز )ص (4)

 روني(.عبد العاطي، المقاومة الفلسطينية.. ثورة اإلنسان والحجر )موقع إلكت (5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86_1936
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86_1936
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86_1936
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الحدود، واسترجاع ممتلكات العائلة المشر دة، أو توجيه ضربات التأثير، مثل عمليات اختراق 
 .(1)انتقامية للعدو

م، إال 1949ورغم توقيع اتفاقية الهدنة )هدنة رودوس( بين الدول العربية و"إسرائيل" في يوليو 
م، من متطوعين 1952أن المقاومة الفلسطينية استمرت، وأ نشئت أول كتيبة فلسطينية عام 

م أ عيد تشكيلها، وزاد عددها فأصبحت لواًء فلسطيني ا، كما تأسست 1957وفي العام فلسطينيين، 
م، وكان اإلعالن رسمي ا عن انطالقة حركة التحرير 1964منظمة التحرير الفلسطينية في عام 

م، وبذلك استأنف الشعب الفلسطيني ممارسة دوره 1/1/1965الوطني الفلسطيني )فتح( بتاريخ 
 .(2)النضالي

 م(:1987 -م 1967لمقاومة الفلسطينية )ا -3

م، ازداد االهتمام بالعمل الفدائي؛ لمواجهة الخطر 1967بعد هزيمة حرب يونيو 
اإلسرائيلي ولتحرير فلسطين، وأصبح من الضروري االعتماد على الذات عسكري ا وسياسي ا، 

 .(3)لظروف واعتبارات عديدةوتمي زت المقاومة داخل الوطن المحتل بحالة من المد  والجزر، وفًقا 

وكان في تلك الفترة حوالي ثالثين منظمة فدائية ذات أيديولوجيات وطنية، وقومية، 
واشتراكية، وشيوعية، ولم يتوفر لإلسالميين منظمة فدائية واحدة؛ بسبب األجواء العدائية 

في أذهانهم ، عندها بدأ اإلسالميون يبحثون عن إجابات لألسئلة التي كانت تدور (4)ضدهم
م، فكانت تلك بداية مرحلة االنتقال من التصورات الوطنية 1967حول أسباب هزيمة عام 

العلمانية إلى تصورات إسالمية جديدة ومختلفة، حيث استؤنفت مسيرة المقاومة اإلسالمية في 
مسلح فلسطين بعد حالة الركود التي أصابتها، وفي بداية حقبة الثمانينات بدأ الفكر الجهادي ال

في فلسطين ينضج، وقام الدكتور "فتحي الشقاقي" بتشكيل الخاليا المسلحة التي شنت هجمات 
مسلحة ضد أهداف صهيونية في قطاع غزة، وعرفت هذه الخاليا فيما بعد باسم )حركة الجهاد 

 .(5)اإلسالمي في فلسطين(
                                                           

 (.80قنوع، صورة المقاومة الفلسطينية في صحيفة جيروزيلم بوست اإلسرائيلية، دراسة حالة )ص (1)
 (.56-46م )ص ص1973-م1967السنوار، العمل الفدائي في قطاع غزة من  (2)

-م2000ة )العيلة، تقييم استراتيجية المقاومة الفلسطينية في مواجهة منظومة الردع اإلسرائيلية خالل الفتر  (3)
 (.43( )حركتا الجهاد اإلسالمي وحماس في قطاع غزة.. دراسة حالة( )صم2014

 (.315صالح، فلسطين.. سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية )ص (4)

-49سيد احمد، رحلة الدم الذي هزم السيف، األعمال الكاملة للشهيد الدكتور فتحي الشقاقي )ص ص (5)
50.) 
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لفلسطينية، وساهم وهكذا بدأ الفكر الجهادي المسلح يلقي بظالله على الساحة السياسية ا
هذا التطور الفكري السياسي المناهض لالحتالل "اإلسرائيلي"، وبالتضافر مع عدة عوامل أخرى، 

م، حيث كان لتصاعد العمليات العسكرية 1987في تفجير االنتفاضة الفلسطينية في نهاية 
جاعية وما لحركة الجهاد اإلسالمي ضد قوات االحتالل "اإلسرائيلي" والتي تو جت بمعركة الش

تبعها من عمليات طعن للمستوطنين في قطاع غزة، بمثابة الشرارة التي فجرت االنتفاضة 
 .(1)م1987الفلسطينية في أكتوبر 

، ويرى الباحث أن بصمات الدكتور فتحي الشقاقي من خالل أطروحاته الفكرية المقاومة
ل لسطينية في وجه االحتالال زالت جلي ة في تعزيز خيار المقاومة، و"أسلمة" البندقية الف

ية، وفشل المشاريع واألفكار العلمان م1967اإلسرائيلي، ال سيما في أعقاب هزيمة  ية، المدو 
 والشيوعية، والقومية، واالشتراكية في إنجاز مشروع تحرير فلسطين.

 م(:1993 -م 1987المقاومة الفلسطينية ) -4

سلة من التراكمات الكمية كنتاج طبيعي لسل م1987اندلعت انتفاضة الحجارة عام 
والنوعية على الصعيد الفلسطيني، من عمليات قتل، واعتقاالت، وهدم للبيوت، وإبعاد، وغيرها 

لت حالة من االحتقان الشعبي القابل للتفجير في أية لحظة  .(2)من األوامر العسكرية، والتي شك 

ب والتظاهرات التي ومن أبرز األحداث التي مه دت الندالع شرارة االنتفاضة، اإلضرا
تشرين األول )أكتوبر(؛ احتجاًجا على قتل قوات االحتالل ثالثة  3سادت قطاع غزة في 

فلسطينيين في مخيم البريج وسط القطاع، وكذلك قتل أربعة آخرين في معركة الشجاعية شرق 
، ونتيجة لذلك خرجت تظاهرات ون ف ذت إضرابات أكثر كثافة في م6/10/1987غزة بتاريخ 

 .(3)م1948لضفة الغربية واألراضي المحتلة عام ا

في حين ترى بعض الدراسات أن السبب المباشر الندالع االنتفاضة، عندما صدمت 
شاحنة إسرائيلية كبيرة شاحنتين صغيرتين، فقتلت أربعة عمال فلسطينيين من مخيم جباليا 

                                                           

-م2000تقييم استراتيجية المقاومة الفلسطينية في مواجهة منظومة الردع اإلسرائيلية خالل الفترة )العيلة،  (1)
 (.43( )حركتا الجهاد االسالمي وحماس في قطاع غزة.. دراسة حالة( )ص م2014

 (.74( عودة، المقاومة السلمية.. تاريخ وآفاق "فلسطين نموذج" )ص2)

 (.97ة الشعبية في الصحف الفلسطينية اليومية.. دراسة تحليلية مقارنة )صالدلو، األطر الخبرية للمقاوم (3)
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، رًدا على مقتل تاجر م1987بالقرب من حاجز "إيرز" شمال قطاع غزة في الثامن من ديسمبر 
 .(1)م1987يهودي في ميدان فلسطين بمدينة غزة في السادس من ديسمبر 

في حين يرى الباحث أن إرهاصات االنتفاضة كانت آخذة في التشك ل قبل حادثة قتل 
اريخ العمال دهًسا بشاحنة إسرائيلية، بدًءا من عملية الهروب الكبير من سجن غزة المركزي بت

ي وما أعقبها من عمليات فدائية في القدس وغزة وصواًل إلى معركة الشجاعية ف ،م17/5/1987
 م.1987السادس من أكتوبر 

وتمي زت المرحلة األولى من االنتفاضة التي شهدت بروز التيارات اإلسالمية وتحديًدا 
، وبذلك أصبحت حركتا (2)حركتي الجهاد اإلسالمي وحماس، بالمواجهات الشعبية الواسعة

هاد اإلسالمي وحماس تمثالن التيار اإلسالمي في الحركة الوطنية الفلسطينية، واحتل العمل الج
المقاوم ضد "إسرائيل" الموقع األول في جدول أولوياتهما، حيث مارستا أعمال المقاومة ضمن 

 .(3)برنامج واضح يهدف لتحرير كل فلسطين

النتفاضة، والتي شهدت تنامي وبعد نحو أربع سنوات أخذت تبرز المرحلة الثانية من ا
العمليات المسلحة المنظمة ضد االحتالل مع بروز أدوات جديدة للمقاومة كعمليات الطعن 

 .(4)بالسكاكين وإطالق النار على دوريات االحتالل

وفي أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، بدأت جملة من التغي رات على المستويين 
ت كثيًرا الموقف الفلسطيني، ما هيأ المناخ النخراط العرب في العربي والدولي التي أضعف

مشروع التسوية السلمية، فعقد مؤتمر مدريد للسالم بمشاركة منظمة التحرير الفلسطينية 
م وبروز السلطة الوطنية 1993وبمفاوضات سرية مع "إسرائيل" أفضت إلى اتفاق "أوسلو" عام 

 .(5)الفلسطينية على مسرح األحداث

                                                           

 (.82قنوع، صورة المقاومة الفلسطينية في صحيفة جيروزيلم بوست اإلسرائيلية، دراسة حالة )ص  (1)

 (.322صالح، فلسطين.. سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية )ص (2)
-م2000لمقاومة الفلسطينية في مواجهة منظومة الردع اإلسرائيلية خالل الفترة )العيلة، تقييم استراتيجية ا (3)

 (.44( )حركتا الجهاد االسالمي وحماس في قطاع غزة.. دراسة حالة( )صم2014

 (.323صالح، فلسطين.. سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية )ص (4)
 (.83جيروزيلم بوست اإلسرائيلية، دراسة حالة )قنوع، صورة المقاومة الفلسطينية في صحيفة  (5)
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قيع اتفاق "أوسلو" انتهت االنتفاضة المباركة، وبدأت مرحلة الحكم الذاتي في أجزاء وبتو 
(، غير أن حركتي  حماس والجهاد اإلسالمي استمرتا في م1994من الضفة وقطاع غزة )مايو 

 .(1)فعالياتهما الجهادية، وعملياتهما العسكرية النوعية، وخصوًصا االستشهادية منها

 م(:2005 - م2000) المقاومة الفلسطينية -5

استكمااًل لمسلسل نضالي طويل للشعب الفلسطيني، وبعد سبعة أعوام من اتفاق 
ض المشروع  "أوسلو" تخللها مفاوضات عبثية أفضت على أرض الواقع إلى معالم تسوية تقو 

م، 2000، اندلعت انتفاضة األقصى في الثامن والعشرين من سبتمبر (2)الوطني الفلسطيني
رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي األسبق )أريئيل شارون( ساحات المسجد األقصى  عقب اقتحام

 .(3)المبارك

وتعد  انتفاضة األقصى، تدخاًل شعبي ا لتغيير مسار "عملية السالم" السابق ومضمونها؛ 
للكف  عن االستخفاف والعبث بمصير الشعب الفلسطيني، واستالب إنسانيته، ونكران حقه في 

ر،  .(4)والحرية، وإدارة الظهر لحقوقه كشعب محتل ومشر د التحر 

م  وعلى عكس االنتفاضة األولى، فإن طابع المقاومة الشعبية في هذه االنتفاضة لم يد 
، فمع تصاعد اإلرهاب اإلسرائيلي تجاه المواطنين العزل، وارتفاع وتيرته، (5)سوى بضعة أشهر

نيه، ولم تستطع السلطة الفلسطينية مقاومة تصاعدت المقاومة المسلحة ضد االحتالل ومستوط
أو تحجيم تيار االنتفاضة الجارف، والتي وج هت ضربة قاسية لمشروع التسوية، ما ترك أثًرا 

 . (6)بارًزا في المسار الفلسطيني

                                                           

 (.325صالح، فلسطين.. سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية )ص (1)
 (.27-26هالل، انتفاضة األقصى.. األهداف المباشرة ومقومات االستمرار )ص ص (2)

 (.عاًما على الشرارة األولى النتفاضة األقصى )موقع إلكتروني 17، 48عرب  (3)
 (.27هالل، انتفاضة األقصى.. األهداف المباشرة ومقومات االستمرار )ص 4))
 (.99الدلو، األطر الخبرية للمقاومة الشعبية في الصحف الفلسطينية اليومية )ص (5)

-م2000العيلة، تقييم استراتيجية المقاومة الفلسطينية في مواجهة منظومة الردع اإلسرائيلية خالل الفترة ) (6)
 (.46( )حركتا الجهاد االسالمي وحماس في قطاع غزة.. دراسة حالة( )صم2014
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عمليات المقاومة خالل انتفاضة األقصى، ذت العديد من الفصائل الفلسطينية ونف  
، استهدفت تفجير حافالت ومطاعم، ما أسفر عن م1948عام  األراضي المحتلةهجومية داخل 

 .(1)مقتل مئات اإلسرائيليين

كما كث فت المقاومة الفلسطينية هجماتها على التجمعات االستيطانية الصهيونية 
المنتشرة في قطاع غزة من خالل اقتحامها واستهدافها بقذائف الهاون، والصواريخ محلية الصنع، 

كابوًسا مرِعًبا لجيش االحتالل، مما اضطر المستوطنين لالندحار عن حتى أصبح القطاع 
القطاع، وفق "خطة فك االرتباط أحادي الجانب" مع قطاع غزة، التي طرحها "أريئيل شارون"، 

 .(2)م2005وتم تنفيذها في سبتمبر 

ويرى الباحث أن المقاومة الفلسطينية تمكنت خالل السنوات الخمس األولى من عمر 
اضة األقصى من رفع كلفة فاتورة االحتالل، عبر سلسلة كبيرة من العمليات الفدائية انتف

قابل مومة، واالستشهادية النوعية، ما أحدث التفاًفا شعبي ا وجماهيري ا ملموًسا حول خيار المقا
تراجع مشروع التسوية الذي لم يجِن الشعب الفلسطيني منه سوى مزيد من ابتالع األراضي 

 لصالح المشاريع االستيطانية، إلى جانب ضياع الحقوق الفلسطينية المشروعة.ونهبها 

 (:م2014 -م2006المقاومة الفلسطينية ) -6

ر ، لم َيح ل دون استمرا2005االنسحاب اإلسرائيلي أحادي الجانب من قطاع غزة عام 
 وديةاطق الحداالعتداءات اإلسرائيلية على القطاع، ال سيما عبر سياسة التوغالت الجزئية للمن

هم شمال وشرق القطاع، أو سياسة االغتياالت لرجاالت المقاومة الفلسطينية من خالل استهداف
ا من قبل المقاو  مة بشتى الوسائل أبرزها عمليات القصف الجوي، األمر الذي كان يستدعي رد 

جم عات الفلسطينية، والذي غالًبا ما كان يأخذ شكل إطالق الصواريخ على المغتصبات، والت
لة.  اإلسرائيلية، واستهداف اآلليات اإلسرائيلية المتوغ 

م، وقبل 2006وفرضت "إسرائيل" بعد فوز حماس في االنتخابات البرلمانية في يناير 
م، الحصار على قطاع غزة؛ 2006تنصيب الحكومة الجديدة التي تقودها "حماس" في فبراير 

                                                           

 عاًما على الشرارة األولى النتفاضة األقصى )موقع إلكتروني(. 17، 48عرب  (1)

-م2000( العيلة، تقييم استراتيجية المقاومة الفلسطينية في مواجهة منظومة الردع اإلسرائيلية خالل الفترة )2)
 (.47الجهاد االسالمي وحماس في قطاع غزة.. دراسة حالة( )ص( )حركتا م2014
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ذلك لم يفلح في ثن ي الحركة وسائر فصائل المقاومة ، إال أن (1)إلجبار الحركة على تليين موقفها
 .(2)عن مواصلة مشروع المقاومة، حيث تمكنت من تنفيذ العديد من العمليات الفدائية

وفي غمرة تلك الظروف المعق دة التي كانت تمر بها الحالة الفلسطينية، تمكنت 
 رفح مدينة شرق  العسكري  سالم أبو كرم والتنفيذ بموقع المقاومة من تنفيذ عملية معق دة التخطيط

حيث نجح المقاومون في ، (3)م2006 يونيو 25 األحد يوم وذلك صباح غزة، قطاع جنوب
في مباغتة القوة  ل عبر نفق أرضي كانوا قد حفروه سابًقا تحت الحدود، مما ساعدهمالتسل  

 الجندي "جلعاد سرن وإصابة خمسة آخرين بجروح وأوانتهت العملية بمقتل جنديي  ، اإلسرائيلية
ن المقاومون من اقتياد الجندي األسير إلى عمق القطاع بسرعة فائقة، رغم ، وتمك  "شاليط

 .(4)التعزيزات الجوية اإلسرائيلية الفورية في األجواء

 ،م2011 أكتوبر 11 في تبادل صفقة على باالتفاق شاليط أسر عملية وقد انتهت
 .(5)وأسيرة أسيًرا 1047 عن بموجبها وأفرج أكتوبر، 18 في بأسبوع بعدها ونفذت

وألن العقلية اإلسرائيلية مبني ة على أن القوة العسكرية هي العنصر األساس في جلب 
األمن، شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي ثالث حروب مدمرة على قطاع غزة بقصف عنيف من 

م، ذهب ضحيتها 2014م، ويوليو 2012م، ونوفمبر 2008األرض والبحر والجو، في ديسمبر 
آالف الشهداء والجرحى، ود م رت بيوت المواطنين؛ جراء هذه االعتداءات الهمجية على الشعب 
الفلسطيني، حيث اتبعت "إسرائيل" خالل تلك الحروب استراتيجية االستنزاف لمواجهة المقاومة 

س"، والجهاد الفلسطينية، والتي هدفت بشكل أساسي إلى ضرب القدرات العسكرية لحركتي "حما
اإلسالمي، وفصائل المقاومة األخرى؛ لشل قدرتهم على العمل بحرية، وإجبارهم على إنفاق 

 .(6)الكثير من الوقت في ترميم قدراتهم المتضررة

 وشكلت الفلسطيني، للشعب واقتصادية اجتماعية كارثة بمثابة الحروب وقد كانت هذه
 محطات شكلت الوقت ذات في أنها إال الفلسطيني؛ الشعب معاناة تاريخ في مفصلية محطات

                                                           

 (.73( )صم2015-م2005العطار، السياسة اإلسرائيلية تجاه قطاع غزة وآثارها االقتصادية واالجتماعية ) 1))

 (.م2018فبراير  7خالد صادق، قابله: توفيق السيد سليم ) (2)
 بحرب لبنان الثانية؟ )موقع إلكتروني(.المجد: نحو وعي أمني، كيف تسبب خطف "شاليط"  (3)

 الجزيرة نت، جلعاد شاليط )موقع إلكتروني(. (4)

 المجد: نحو وعي أمني، كيف تسبب خطف "شاليط" بحرب لبنان الثانية؟ )موقع إلكتروني(. (5)
-م2000الفترة )العيلة، تقييم استراتيجية المقاومة الفلسطينية في مواجهة منظومة الردع اإلسرائيلية خالل  (6)

 (.47( )حركتا الجهاد اإلسالمي وحماس في قطاع غزة.. دراسة حالة( )صم2014
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لت ملحوظ، بشكل لها العسكرية اإلمكانيات تطورت إذ المقاومة؛ تاريخ في مفصلية  توزان وشك 
، وهذا ما (1)مع االحتالل، خاصة في ظل منظومة الصواريخ التي باتت تمتلكها رعب وقوة ردع

كري ا، مما جعل من المستحيل أن يتقدم بري ا في أدى إلى إصابة العدو بحالة إرباك سياسي ا، وعس
 .(2)قطاع غزة، وهذا يمثل انتصاًرا واضًحا للمقاومة

عتبر تويرى الباحث أن المقاومة الفلسطينية وخالل تلك االعتداءات اإلسرائيلية، التي 
وتها وقاألكثر عنًفا في العقد األخير على الشعب الفلسطيني، استطاعت أن تراكم من إنجازاتها 

 العسكرية، بشكل أربك حسابات االحتالل، وأفشل خططه المعلنة وغير المعلنة؛ وفي مقدمتها
 القضاء على المقاومة، وإجبارها على التراجع، ورفع الراية البيضاء.

 (:م2018-م2015المقاومة الفلسطينية ) -7

 انتفاضة القدس: -أ

 القوة أوهام على القائم المدن س سالمهم مصرع"قال الشهيد فتحي الشقاقي يوًما: إن 
 السالم المدن س، الزائف سالمهم ومقتل العورات، كاشفة ألنها القدس، في كان دائًما ،"والغطرسة

 فج رت لذلك وهي الصهيوني، اإلبرة ثقب في اإلسالمي العربي الجمل إدخال به يريدون  الذي
 بالعقدة تصطدم ستبقى التي التسوية مشاريع كافة لمواجهة المحتل؛ وجه في انتفاضة من أكثر

 النفق، هبة وبعدها األقصى، انتفاضة كانت م2000 العام القدس، ففي تمثلها التي الجوهرية
 .(3)القدس انتفاضة واليوم

 االحتالل ضد المتواصل الشعب هذا نضال فصول من كفصل وتأتي انتفاضة القدس
 هو النضالي الفصل هذا يميز ما أن بيد والعودة، واالستقالل التحرر سبيل في اإلسرائيلي،

 مفاوضات وفي زائف، سالم في أمله خاب الذي الجيل" أوسلو بعد ما" لجيل الواسعة المشاركة
 وتجاهل عربي انشغال ظل في ومستوطنيه، االحتالل بممارسات اكتوى  الذي الجيل عقيمة؛
 .(4)ليقاوم فهب دولي،

                                                           

 الرواية الفلسطينية، الحروب األخيرة على قطاع غزة والمقاومة فيها )موقع إلكتروني(. (1)
( م2015-م2005العطار، السياسة اإلسرائيلية تجاه قطاع غزة وآثارها االقتصادية واالجتماعية ) (2)

 (.108)ص

 وكالة القدس لألنباء، القدس شعلة التفجير الدائم )موقع إلكتروني(. (3)
 مؤسسة الدراسات الفلسطينية، َهب ة.. انتفاضة.. موجة كفاحية.. ليست التسمية مهمة )موقع إلكتروني(. (4)
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 الحاسمة الشرارة المبارك األقصى للمسجد المتواترة اإلسرائيلية االنتهاكات فقد شك لت
 األراضي باقي إلى امتداده ثم ومن المحتلة، القدس في العارم الفلسطيني الغضب وتيرة إلشعال
 على فعلي ا االحتالل بدأب فلسطينية قناعة ترسخت بعدما ،م1967و م1948 عامي   في المحتلة

 المشهد ظل في عليه، السيطرة إلحكام تمهيًدا لألقصى، والمكاني الزماني التقسيم مخطط تنفيذ
 .(1)لالحتالل المفتوح األمريكي واالنحياز الراهن، العربي اإلقليمي

( قامت سلطات االحتالل بعدد من اإلجراءات الجديدة؛ م2015ففي شهر سبتمبر )
اإلسرائيلي قراًرا ( سبتمبر أصدر وزير الحرب 9لفرض واقع جديد في المسجد األقصى، ففي )

( سبتمبر اقتحم وزير الزراعة اإلسرائيلي 14بحظر مصاطب العلم والرباط في األقصى، وفي )
)أوري آرئيل( المسجد األقصى بصحبة أربعين إسرائيلي ا، واقتحمت وحدات خاصة وعناصر 

حاكم ( سبتمبر، قام عشرات من شبيبة حزب )الليكود( ال17المستعربين باحات المسجد، وفي )
 .(2)باقتحام المسجد األقصى

كل ذلك تزامن مع إغالق حكومة نتنياهو كل األبواب والمنافذ أمام ما يسمى "حل 
الدولتين"، ومواصلة فرض حل األبارتهايد )الفصل العنصري( بالقوة األمنية، وبقوة الوقائع على 

ودية متطرفة؛ مثل األرض، وبوتيرة متسارعة، إلى جانب الضغط الفاشي الذي مارسته قوى يه
"فتيان التالل"، و"تدفيع الثمن"، و"منظمة الهافا" )امتداد لمنظمة كاخ العنصرية(، ما ول د انفجاًرا 

 .(3)فلسطيني ا هز  المؤسسة والمجتمع اإلسرائيليي ن مًعا، وهو ما بات يعرف باسم انتفاضة القدس
مة إحراق الطفل وبالرغم من أن إرهاصات انتفاضة القدس بدأت في أعقاب جري

المقدسي محمد أبو خضير؛ إال أنه يمكن أن يؤرخ النطالق االنتفاضة بشكل فعلي مع استشهاد 
 م، حيث3/10/2015الشاب مهند الحلبي الذي نفذ عملية طعن فدائية بالقدس المحتلة في 

نت جماهيرية، أعقبتها مظاهرات  الفردية الفدائية العمليات وهو مقاوًما جديًدا أال فعل خط دش 
 .(4)لالحتالل مقاوم نضالي كأسلوب

                                                           

دوافع ومسارات محتملة  مركز الروابط للبحوث والدراسات االسترايجية، االنتفاضة "الشبابية" الفلسطينية.. (1)
 )موقع إلكتروني(.

رضوان، اعتماد الشباب الفلسطيني على صحافة الهاتف المحمول كمصدر لألخبار وقت األزمات.. دراسة  2))
 (.71-70ميدانية )ص ص 

 عبد الحميد، الهب ة والتغيير )موقع إلكتروني(. (3)

 م(.2018نوفمبر  20قابله: توفيق السيد سليم ) حسن الفي، (4)



111 

م(، قد اتسمتا بالشمول 2000م( والثانية )1987وإذا كانت االنتفاضتان األولى )
م( باستخدام السكاكين وعمليات الدهس 2015الجماهيري، فقد تمي زت هذه الموجة االنتفاضية )

كامل قوات االحتالل، وبطابعها الفردية، وباندالعها في المناطق المصن فة )ج( التي تديرها بال
 .(1)الشبابي الواضح، في ظل سلطة وطنية وانقسام فلسطيني خطر

وفيما كانت الفصائل الفلسطينية ترى في هذه االنتفاضة إعالًنا صريًحا لفشل خيار 
المفاوضات والبحث عن السالم، وأنها تشكل نهاية مرحلة من المراهنة الفاشلة على هذا الخيار، 

الجماهير الفلسطينية تنظر إليها على أنها صرخة قوة في وجه االنقسام والمنقسمين، وفي كانت 
وجه التجاهل العربي، واإلسالمي، والدولي للقضية الفلسطينية، وتعبير عن تفاقم معاناة الشعب 

 .(2)الفلسطيني على مختلف المستويات
ت ظاهرة "الطعن والدهس" وعلى الصعيد األمني اإلسرائيلي النتفاضة القدس، فقد زعزع

األمن اإلسرائيلي الداخلي دون أن تتمك ن المؤسسة األمنية من وضع حدٍ  لها، خالًفا لتقديراتها 
األولية التي استسهلت القضاء عليها، فلم تعد حالة االرتياب، والتشويش، والقلق، والالاستقرار 

بل أخذت تمتد إلى المجتمع الناجمة عن االحتالل تقتصر على المجتمع الفلسطيني فحسب، 
اإلسرائيلي، لدرجة باتت فيها قوى األمن اإلسرائيلي تقتل بعض اإلسرائيليين لمجرد الشك في 

 .(3)كونهم فلسطينيين

أما على صعيد المخططات اإلسرائيلية بحق المسجد األقصى، فقد أوقفت انتفاضة 
قصى زماني ا ومكاني ا؛ والتي تأتي في القدس المشاريع اإلسرائيلية الرامية إلى تقسيم المسجد األ

 والمسيحي، لصالح االسالمي العربي طابعها وإلغاء القدس مدينة لتهويد شاملة سياق استراتيجية
 .(4)التوراتي الطابع أسطورة

ا وضعت أنها أولها: كبرى، إنجازات أربعة القدس كما حق قت انتفاضة  للمراهنات حد 
 والفردي الجمعي األمن بمنظومة اإلطاحة استطاعت أنها وثانيها:التسوية،  مشاريع على

ا تأتي أنها اإلنجازات: تلك اإلسرائيلي، وثالث  وإعادة فلسطين، عن األمة انشغال حالة على رد 

                                                           

 عوكل، االنتفاضة: الدوافع والتداعيات واآلفاق )موقع إلكتروني(. (1)
 )موقع إلكتروني(. المرجع السابق (2)
 عبد الحميد، الهب ة والتغيير )موقع إلكتروني(. (3)
 م(.2018نوفمبر  20الفي،  قابله: توفيق السيد سليم )حسن  (4)
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 "القدس الصهيوني االدعاء مشروع أفشلت الفلسطينية، ورابعها: أنها القضية مركزية على التأكيد
دة"  .(1)القدس من للخروج جاهزون  الصهاينة من% 72 وهناك لـ"إسرائيل"، ةأبدي عاصمة الموح 

ومر ت انتفاضة القدس بمرحلتين مهمتين، أال وهما: مرحلة البوابات اإللكترونية بتاريخ 
م 6/12/2017، ومرحلة ما بعد قرار الرئيس األمريكي دونالد ترمب بتاريخ م14-27/7/2017

للكيان اإلسرائيلي، وعزمه نقل سفارة بالده إليها، حيث شهدت القاضي باعتبار القدس عاصمة 
االنتفاضة خاللهما موجات عنيفة من االشتباك مع قوات االحتالل في مختلف أرجاء األراضي 
دة بإجراءات االحتالل،  الفلسطينية، فيما شهدت معظم عواصم العالم مظاهرات غاضبة ومند 

 .(2)إلسرائيليوالمواقف األمريكية المنحازة للكيان ا

وال زالت انتفاضة القدس مشتعلة بالرغم من كل محاوالت وأدها، في ظل العنف 
اإلسرائيلي المتزايد ضد الشعب الفلسطيني، ومحاوالت إحياء مسيرة التسوية السياسية بين 
السلطة الفلسطينية وسلطات االحتالل اإلسرائيلي، بالتزامن مع الحديث المتواتر عما بات يعرف 

قة القرن التي ترو ج لها اإلدارة األمريكية، فيما يستعد الفلسطينيون إلطالق مسيرات العودة بصف
السلمية بالتزامن مع ذكرى يوم األرض، للتأكيد على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي 

 .(3)ه ج روا منها قبل نحو سبعين عاًما

 :سيرات العودة الكبرى وكسر الحصارم -ب

لم ينفك العقل الفلسطيني المقاوم عن ابتكار أشكال ووسائل نضالية متجددة؛ إلرباك 
العدو اإلسرائيلي، وإفشال مخططاته الرامية إلى تذويب القضية الفلسطينية والنيل من حقوق 
الفلسطينيين، ففي الوقت الذي تعاظمت فيه التحديات والمخاطر التي تتهدد القضية الفلسطينية، 

ظل تواتر الحديث عما بات يعرف بـ"صفقة القرن"، وفي غمرة انشغال الفلسطينيين سيما في 
خاصة في قطاع غزة المحاصر، بهمومهم الحياتية، واليومية، والمعيشية، انبثقت من بين كل 
تلك التهديدات، مرحلة جديدة من مراحل النضال الشعبي السلمي الفلسطيني وذلك في الثالثين 

م، بالتزامن مع إحياء الفلسطينيين ذكرى يوم األرض، وهي مسيرات 2018من آذار/ مارس 
العودة الكبرى وكسر الحصار، حيث يشارك الفلسطينيون في قطاع غزة بالتظاهر بالقرب من 

                                                           

لسطين اليوم، البطش: إنجازات االنتفاضة إن استمرت ستفاجئ الجميع ولدينا محاذير بشأن عرقلتها ف 1))
 )موقع إلكتروني(.

 م(.2018فبراير 7خالد صادق، قابله: توفيق السيد سليم ) (2)

 م(.2018فبراير  6، قابله: توفيق السيد سليم )عامر عامر 3))
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م، بدعوة من اللجنة 1948السياج الحدودي الفاصل بين القطاع واألراضي المحتلة منذ عام 
 .التنسيقية العليا لمسيرات العودة

 ما منذ بدأ والذي التفاوضي، السياسي المسار انسداد وجاءت مسيرات العودة في ظل
 دولة وجود ترسيخ عن عوًضا أرضه إلى واحد الجئ لعودة يؤدِ  لم والذي قرن، ربع من يقرب

ل ،م1967 عام المحتلة األراضي على االحتالل  هذا وتو ج القدس، وتهويد االستيطان، وتغو 
 وعزمه لالحتالل عاصمة بالقدس اعترافه ترامب األمريكي دونالد الرئيس بإعالن االنسداد
 نهاية وضع بإمكانها أن ظنت عربية أنظمة مع بالتواطؤ (1)"القرن  بصفقة" أسماها عما اإلعالن
 .(2)الفلسطينية الحقوق  وتضييع ،"إسرائيل" مع للصراع

وأرست مفاهيم جديدة للعمل  ،ظروف سياسية معقدةظل في هذه المسيرة جاءت كما 
 وبهيئة وطنية تشرف عليها، ،وبدعم فصائلي ،الوطني، وبالتالي شقت طريقها بزخم شعبي

 .(3)وتتبناها

وبالرغم من فاتورة الدم العالية التي دفعها الفلسطينيون خالل مسيرات العودة حتى 
 ساهمت قد ن المسيرات، )عشرات الشهداء وآالف الجرحى(، إال أم2018حزيران/ يونيو نهاية 

 العودة حق ثب تت فقد والعودة، التحرير حول المتمحور الك برى  الوطني النضال أهداف تحقيق في
خت الفلسطيني، للشعب وقانوني وتاريخي، ،طبيعي كحق  ووجدان عقول في العودة ثقافة ورس 
 التخل ص في ي فلح لم الذي الصهيوني للكيان الوجودي القلق وعم قت الصاعد، الفلسطيني الجيل

 لم( إسرائيل) دولة قيام من عاًما سبعين  أن على وأكدت النصر، وأوهام القوة غطرسة رغم منه
 .(4)جدد حمر هنود إلى الفلسطيني الشعب تحويل في تفلح ولم حقيقة، الوهم تجعل أن في ت فلح

وفي الجانب اآلخر، يتابع اإلسرائيليون باهتمام بالغ مسيرات العودة، حيث يرى الخبير 
إذا تمكن الفلسطينيون في قطاع غزة  ، أنهفي شؤون اإلعالم واألمن يوني بن مناحيماإلسرائيلي 

فإن ذلك  ،ات طارئةلعقد جلس؛ والضغط الجامعة العربيةو  مجلس األمن من إيصال رسالتهم إلى
والدول العربية، وينقل القضية الفلسطينية من الواقع  "إسرائيل"سيعكر العالقة التطبيعية بين 

 .(5)اإلقليمي إلى الواقع الدولي
                                                           

 لماذا اآلن؟ )موقع إلكتروني(. الرسالة نت، مسيرة العودة الكبرى.. (1)

 الجزيرة نت، مسيرات العودة فاجأت إسرائيل والفصائل )موقع إلكتروني(. (2)

 االستقالل، ماذا أنجزت مسيرة العودة؟ )موقع إلكتروني(. (3)

 فلسطين اليوم، مسيرة العودة ومذبحة النكبة.. وقفة للمراجعة والتأمل )موقع إلكتروني(. (4)
 ت، سبعة أهداف لمسيرات العودة.. تعرف عليها )موقع إلكتروني(.الجزيرة ن ((5

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/00d02954-8036-4e0f-b401-949bf3c3bcc0
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/00d02954-8036-4e0f-b401-949bf3c3bcc0
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/46b6ab99-e45c-4851-81f8-ae390431ee91
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/46b6ab99-e45c-4851-81f8-ae390431ee91
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له، ويمكن القول: إن واقع القضية الفلسطينية بعد انطالق مسيرات العودة ليس كما قب
من  على األجندة الدولية واإلقليمية، ما يتطلبحيث أعادت تلك المسيرات القضية الفلسطينية 

ا؛ الم نظِ مين لهذه المسيرات العمل على مراكمة الجهد والبناء على اإلنجازات التي حققته
ع ملمواصلة إرباك حسابات االحتالل وإفشال مخططاته التصفوية للقضية الفلسطينية بالتعاون 

يان ضح للكفي العداء للفلسطينيين، واالنحياز الفاتتوانى عن اإلمعان  ال اإلدارة األمريكية التي
 اإلسرائيلي.

 :الكبرى  العودة لمسيرة العامة المبادئ

د   إلنجاح خاللها؛ من يسعون  العامة المبادئ من مجموعة المسيرة على القائمون  حد 
 العودة، في بحقه ترتبط للفلسطيني أخرى  صورة لرسم المناسبة؛ األجواء وتوفير ودعمها، المسيرة
االحتالل؛  ِقَبل من محاولة أي وإحباط الحًقا، العودة لتحقيق جديًدا؛ نموذًجا تكون  أن ويمكن

 :(1)المبادئ التي جاءت على الصفحة الرسمية للمسيرة هذه ومن ،إلفشالها

 لينضا أسلوب هو بل شمسه، بغروب ينتهي واحد ليوم حدًثا أو موسميةً  فعاليةً  ليست أنها -
 .الفلسطينيين لالجئين الفعلية العودة بتحقيق إال ينتهي لن ومتراكم مستدام

 اتهممكون بمختلف الفلسطينيون  فيها يلتقي السياسية، لالختالفات متجاوزة وطنية مسيرة هي -
 الوطنية القضية هذه تظل أن ويجب الالجئين، عودة في المتمثلة الجامعة القضية على

 .حزبية واعتبارات اختالفات أي عن بمنأىً  الجامعة

 وأن سياسية، قوى  قبل من موجًها ال شعبي ا العام طابعها يظهر أن ينبغي شعبية مسيرة هي -
 لمجتمعا مكونات كل بإيجابية فيها تشارك وأن وأطفالها، ونسائها برجالها العائالت تتصدرها

 .المدني
 رةالمسي مواصلة فإن لذلك الالجئين، عودة في يتمثل إنساني بحق تنادي حقوقية مسيرة هي -

 أي من سياسية عروض أو صفقات، بأي لها عالقة وال بعد، العودة حق إنجاز لعدم مبرر
 .جهة

 رقم لمتحدةا األمم قرار من 11 الفقرة وأبرزها الدولية، القرارات إلى تستند قانونية مسيرة هي -
 قراهم إلى وقت أقرب في الفلسطينيين الالجئين عودة إلى صراحةً  يدعو ؛ والذي194

 .وبلداتهم

                                                           

 المسيرة، المبادئ العامة لمسيرة العودة الكبرى )موقع إلكتروني(. 1))
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 تواجد أماكن مختلف تشمل فهي غيرها، دون  جغرافية بقعة على تقتصر ال المسيرة -
 وسوريا، ولبنان، والداخل، ،والقدس الغربية، والضفة غزة، في الفلسطينيين الالجئين
 يالت بلداتهم من نقطة أقرب في سلمي ا الالجئين اعتصام إلى وتهدف وغيرها، واألردن،

 .قسًرا منها هجروا
 عم الدعم، أشكال وكافة التحشيد في القوى  جميع من فاعاًل  دوًرا يقتضي المسيرة إنجاح -

 أزق م لتعميق المسيرة في الفصائلي الطابع يظهر أال ذاته الوقت في االعتبار بعين األخذ
 ابعةت األنشطة هذه أن دولية دعاية تسويق من وحرمانه مباشرةً  الشعب يواجه وهو االحتالل

 .ضدها العنف لتبرير ؛”إرهابية منظمات“ أنها يزعم لما
 مظاهر أي من تخلو أن ويجب كامل، بشكل منتهاها إلى مبتدئها من سلمية المسيرة -

 .اإلطارات إشعال أو الحجارة، إلقاء من أو العنف، أو للسالح
 وفةالمعر  الفصائلية القيادات تواجد بعدم ي نصح للمسيرة، السلمي الشعبي الطابع لتأكيد -

 لاستغال من االحتالل لحرمان مسل حة؛ بأنشطة المعروفون  المناضلون  اإلخوة وكذلك فيها،
 .إعالمي ا ذلك

م ،المفتوح االعتصام أسلوب المسيرة تعتمد -  اةحي وإقامة الخيام، ونصب المتدرج، والتقد 
 واستجالب ،م1948 عام منها هجرنا التي أراضينا مع العازل السلك من بالقرب طبيعية
 أو عأسابي االعتصام يتواصل وقد العالم، كل إلى رسالتها إليصال الدولية؛ اإلعالم وسائل
 .شهوًرا

 ءوإلقا المواجهات عن مختلف جديد نضالي شكل وأنها للمسيرة، السلمي الطابع ثقافة نشر -
 الشريط قبل باعتصام تبدأ أن يفضل رسالتها عن المسيرة حيد عدم ولضمان الحجارة،

 لتقدما يكون  ثم االحتالل، قوات مع الشبان الشتباك منًعا األقل؛ على متر بسبعمائة العازل
 .والخارجي الداخلي التحشيد أمد إلطالة مراحل؛ على تدريجي ا

 أن على ساحة كل تفرزها مركزية غير إدارات هي المسيرة إدارة على المشرفة الهيئات -
 نجاح ويحقق عليه، تتوافق الذي بالشكل المختلفة الساحات في المختلفة اإلدارات تنسق
 .الفكرة

 إلى باإلضافة حزبي ة، شعارات أي دون  وحده فلسطين علم واالعتصام المسيرة خالل يرفع -
 ة،واإلنجليزي العربية، باللغات الالجئين قضية عدالة تشرح إنسانية وشعارات ،194 قرار

 .والعبرية
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 مراسلة مهمة الحقوقية المؤسسات من يؤمل لذلك المتحدة؛ األمم مسئولية هم الالجئون  -
 هذه على قبلها من اإلشراف وطلب ،لها التابعة الدولية والمؤسسات المتحدة األمم

 .استهدافها بعدم االحتالل لدولة تحذيرية رسائل وتوجيه ،المسيرات

 احتماالت من المسيرة لهذه حامٍ  إسنادٍ  ظهر تمثل العالم عبر والحقوقية اإلعالمية الجهود -
 للحقوق  الداعمة والمؤسسات النشطاء مختلف مع التواصل ينبغي لذلك ،"اإلسرائيلي" العنف

 .العودة مسيرة لفكرة عالمية مساندة حالة وخلق العالم، عبر الفلسطينية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الرابع
التواصل استخدام الشباب الفلسطيني شبكات 

 االجتماعي في تعزيز وعيهم بقضايا المقاومة
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 الفصل الرابع:
 استخدام الشباب الفلسطيني شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز 

 وعيهم بقضايا المقاومة
 

اب استخدام الشبللتعرف إلى  الميدانية؛ للدراسة العامة النتائج الفصل هذا يتناول
سة ، حيث أجريت الدرااالجتماعي في تعزيز وعيهم بقضايا المقاومةالفلسطيني شبكات التواصل 

حة، مبحوًثا من المحافظات الشمالية والجنوبية، تم اختيارهم عبر عينة عشوائية متا 371على 
 :مباحث ثالثة تضم ن هذا الفصليم، و 30/3/2018م، حتى 1/3/2018في المدة ما بين 

 .ومناقشتها وتوصياتها نتائج الدراسة الميدانية األول: المبحث

 الدراسة. فروض اختبار الثاني: المبحث

 وتوصياتها. ،الدراسة نتائج خالصة المبحث الثالث:



119 

  :األول المبحث
 نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها وتوصياتها

   
استخدام الشباب الفلسطيني شبكات التواصل يهدف هذا المبحث إلى التعر ف إلى مدى 

اول ، وقد تم تقسيم المبحث إلى خمسة محاور، يتناالجتماعي في تعزيز وعيهم بقضايا المقاومة
ات المحور األول السمات الشخصية العامة، بينما يتناول المحور الثاني استخدام الشباب شبك

 شبكات التواصل االجتماعي والتوعيةتماعي، فيما يستعرض المحور الثالث دور التواصل االج
 أماقياس وعي الجمهور بقضايا المقاومة، ، في حين يتناول المحور الرابع بقضايا المقاومة

قات استخدام شبكات التواصل االجتماعي ومقترحات التطوير المحور الخامس فيناقش  .معو 

 

 ة:المستوى التصنيفي للدراس
لتحديد المحك المعتمد في الدراسة، فقد تم تحديد طول الخاليا في مقياس ليكرت 

(، ومن ثم تقسيمه على أكبر 2=1-3الثالثي من خالل حساب المدى بين درجات المقياس )
 (، وبعد ذلك تم اضافة هذه القيمة0.67=2/3قيمة في المقياس للحصول على طول الخلية أي )

ه اس )بداية المقياس وهي واحد صحيح( وذلك لتحديد الحد االعلى لهذالى أقل قيمة في المقي
 الخلية، وهكذا أصبح طول الخاليا كما هو موضح في الجدول اآلتي: 

 
 المحك التصنيفي الثالثي (: يبي ن4.1جدول )

 طول الخلية الوزن النسبي المقابل له درجة الموافقة
 1.67-1من  %55.67 - %33.3من  منخفضة
 2.34-1.67أكبر من  %78.00 -% 55.67أكبر من  متوسطة

 3.00 – 2.34أكبر من  %100.00 -78.00أكبر من  عالية

ولتفسير نتائج الدراسة والحكم على مستوى االستجابة، اعتمد الباحث على ترتيب 
المتوسطات الحسابية على مستوى المجال لألداة ككل، ومستوى الفقرات في كل مجال، وقد 

 درجة الموافقة حسب المحك المعتمد للدراسة. حددت
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 المحور األول: السمات الشخصية العامة: 
 النوع: .1

 توزيع المبحوثين حسب النوع يبي ن (:4.2جدول )
 النسبة ك النوع

 71.4 265 ذكر
 28.6 106 أنثى
 100.0 371 المجموع

%، بينما 71.4تشير نتائج الجدول السابق إلى أن نسبة الذكور من المبحوثين كانت 
 %. 28.6كانت نسبة اإلناث 

 العمر: .2

 توزيع المبحوثين حسب العمريبي ن  (:4.3جدول )
 النسبة ك العمر

 23.7 88 سنة 24إلى أقل من   18من
 33.2 123 سنة 30الى أقل من  24من 
 43.1 160 سنة 35إلى أقل من  30من 

 100.0 371 المجموع

سنة بلغت  24تشير نتائج الجدول السابق إلى أن نسبة الذين تقل أعمارهم عن 
لت نسبة الذين تنحصر أعمارهم ما بين 23.7  %، بينما33.2سنة  30إلى أقل  24%، فيما شك 

 %. 43.1سنة  30الذين تزيد أعمارهم عن 

 مكان السكن: .3

 توزيع المبحوثين حسب مكان السكن يبي ن(: 4.4جدول )

 النسبة ك مكان السكن
 43.1 211 المحافظات الجنوبية
 56.9 160 المحافظات الشمالية

 100.0 371 المجموع
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تشير نتائج الجدول السابق إلى أن نسبة المبحوثين في المحافظات الجنوبية 
 %.56.9%، بينما بلغت نسبة المبحوثين من المحافظات الجنوبية 43.1بلغ

 

 نوع السكن:  .4

 نوع السكنتوزيع المبحوثين حسب  يبي ن(: 4.5جدول )

 النسبة ك نوع السكن
 64.2 238 مدينة
 11.9 44 قرية
 24.0 89 مخيم

 100.0 371 المجموع

% من المبحوثين يسكنون في 64.2تشير نتائج الجدول السابق إلى أن ما نسبته 
لت نسبة الذين يسكنون القرية من المستجيبين  نون %، بينما الذين يسك11.9المدينة، وقد شك 

 %. 24.0المخيم 

 المؤهل العلمي: .5

 توزيع المبحوثين حسب المؤهل العلمي يبي ن(: 4.6جدول )

 النسبة ك المؤهل العلمي
 4.6 17 ثانوية عامة فأقل 
 18.3 68 دبلوم 
 57.7 214 بكالوريوس 
 19.4 72 دراسات عليا 

 100.0 371 المجموع

وس تشير نتائج الجدول السابق إلى أن نسبة المبحوثين الذين يحملون شهادة البكالوري
أقل %، بينما حملة شهادة الثانوية العامة ف19.4%، ونسبة حملة الدراسات العليا 57.7بلغت 

 % فقط. 4.6
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 الحالة االجتماعية: .6

 توزيع المبحوثين حسب الحالة االجتماعية يبي ن(: 4.7جدول )

 النسبة ك الحالة االجتماعية
 34.2 127 أعزب
 65.8 244 متزوج
 100.0 371 المجموع

ت %، بينما بلغ34.2بلغت  العز ابتشير نتائج الجدول السابق إلى أن نسبة المبحوثين 
 %. 65.8نسبة المبحوثين المتزوجين 

 

 : الثانية: استخدام شبكات التواصل االجتماعيالوحدة 
 

  :استخدام شبكات التواصل االجتماعي .1
 ت التواصل االجتماعي شبكاالمبحوثين م ااستخددرجة  يبي ن(: 4.8جدول )

 درجة االستخدام

الوسط  عالي متوسط منخفض
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

نحراف اال 
 النسبة ك النسبة ك النسبة ك المعياري 

8 2.2 168 45.3 195 52.5 2.50 83.3 0.542 

 (371)ن =              

% من المبحوثين يستخدمون شبكات 52.5تشير نتائج الجدول السابق إلى أن ما نسبته 
التواصل االجتماعي بدرجة عالية، وبلغت نسبة المبحوثين الذين يستخدمون مواقع التواصل 

لت نسبة الذين يستخدمونها بدرجة منخفضة 45.3االجتماعي بدرجة متوسطة  %، بينما شك 
%، وبوزن نسبي بلغ 2.5% فقط، وبشكل عام فقد تبي ن أن المتوسط الحسابي يساوي 2.2

، ما يشير إلى أن درجة متابعة المبحوثين لشبكات %0.542%، وانحراف معياري 83.3
 التواصل االجتماعي كانت عالية. 

ة المبحوثين الذين يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي ويرى الباحث أن ارتفاع نسب
يعكس حالة تفاعل وتواجد الشباب الفلسطيني على تلك الشبكات، نظًرا لما توفره لهم من حرية 
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واسعة في إبداء الرأي والتعبير، إلى جانب االطالع على آخر األخبار والمستجدات ال سيما وأن 
تغيرات والتطورات السياسية والميدانية؛ كنتيجة طبيعية لوجود الساحة الفلسطينية تعج  دوًما بالم

االحتالل اإلسرائيلي، الذي ي عد  عاماًل رئيًسا لعدم االستقرار ليس في فلسطين بل في المنطقة 
عموًما، كما تعكس مدى تحقيق تلك الشبكات إلشباعات المبحوثين من خالل زيادة معرفتهم 

 اومة.باألحداث المتعلقة بقضايا المق

ويعــزو أســتاذ اإلعــالم المســاعد فــي جامعــة فلســطين د. أحمــد الشــقاقي، إقبــال المبحــوثين 
على متابعة شبكات التواصل االجتماعي بشكل كبير، إلى ما توف ره تلك الشبكات من حرية كبيرة 
لهـــم؛ لـــإلدالء بـــآرائهم، والتعبيـــر عـــن حقـــوقهم وكـــذلك فـــي الـــرد المباشـــر والتعليـــق علـــى األحـــداث 

ياسية وهو ما لم توف ره الوسائل األخرى، باإلضافة لما توفره لهم من فرصة للتواصل المسـتمر الس
ــًدا عــن وســائل الحظــر التــي كانــت معهــودة فــي الســابق ألســباب أمنيــة ســواء مــن  فيمــا بيــنهم بعي
األجهزة الفلسطينية أو حتى االحتالل اإلسرائيلي، عوًضا عـن مجانيـة الخـدمات التـي توفرهـا تلـك 

شــبكات، وبالتــالي تحظــى باســتخدام الشــباب الــذي يبحــث عــن إيصــال رســالته إلــى المســئولين، ال
 . (1)وأصحاب القرار، والعالم الخارجي

 

 :  شبكات التواصل االجتماعي امستخدمدة ا .2

 ا في استخدام شبكات التواصل االجتماعي  يومي   التي يقضيها المبحوثون المدة  يبي ن(: 4.9جدول )

 النسبة ك المدة
 5.7 21 أقل من ساعة
 28.0 104 ساعات 3من ساعة إلى أقل من 

 27.0 100 ساعات 5من ثالث ساعات إلى أقل من 
 39.4 146 خمس ساعات فأكثر

 100.0 371 المجموع

% من المبحوثين يستخدمون شبكات 39.4تشير نتائج الجدول السابق إلى أن ما نسبته 
% من المبحوثين أنهم 27.0ساعات يومي ا، كما وأفاد  5التواصل االجتماعي أكثر من 

 ساعات يومي ا، بينما  5يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي من ثالث ساعات إلى أقل من 

                                                           

 (.م2018أبريل 21قابله: توفيق السيد سليم ) أحمد الشقاقي، 1))
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شكلت نسبة الذين يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي من ساعة إلى أقل من ثالث 
ا صل االجتماعي أقل من ساعة يومي  %، أما الذين يستخدمون شبكات التوا28.0ساعات يومي ا 
 % فقط.5.7فبلغت نسبتهم 

م(، التي أظهرت أن من يستخدمون 2015وتتشابه هذه النتائج مع دراسة )الصفدي،
، كما تتشابه مع (1)%37.7شبكات التواصل االجتماعي من ثالث ساعات فأكثر يومي ا بلغ 

شبكات التواصل لمبحوثين ظهرت أن نسبة استخدام ام(، التي أ2014دراسة )سكيك، 
%، تالها بفارق بعيد 34.5ساعات جاءت بنسبة  3االجتماعي يومي ا من ساعة إلى أقل من 

ساعات إلى أقل  3%، تالها فترة من 20.5ساعات فأكثر بنسبة  5إلى حدٍ  ما االستخدام مدة 
، كما (2)%4.9%، تالها بفارق بعيد مدة أقل من ساعة بنسبة 20.3ساعات بنسبة  5من 

م(، حيث بلغ متوسط أوقات استخدام غالبية الشباب الفلسطيني 2014تتشابه مع دراسة )العقاد، 
م(، التي 2013لمواقع التواصل االجتماعي يومي ا من ساعتين فأكثر، وكذلك دراسة )حمودة، 

% من المبحوثين يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي يومي ا من 58.8أظهرت أن نسبة 
 .(3)ن فأكثرساعتي

ويرى الباحث أن نتائج الجدول السابق تعكس أهمية شبكات التواصل االجتماعي لدى 
خبار المبحوثين، كونها تلبي الكثير من احتياجاتهم؛ نظًرا لما تتمتع به من سرعة في نقل األ

ن (، حيث بات ي نظر إليها )الشبكات( كمصدر مهم م3.12واألحداث، وهو ما أكده جدول رقم )
مصادر المعلومات والمعرفة، األمر الذي يسل ط الضوء على أهمية تلك الشبكات ودورها في 

ر لتطو  لالتنمية السياسية، والمجتمعية، والثقافية، والفكرية، كما يعكس مدى مواكبة المبحوثين 
في  الميةالتقني ال سيما في مجال اإلعالم الرقمي، ما يشك ل تكريًسا جديًدا لواقع الخارطة اإلع

 فلسطين في عصر اإلعالم اإللكتروني.

                                                           

صل االجتماعي واإلشباعات الصفدي، استخدامات القائم باالتصال في الصحافة الفلسطينية لشبكات التوا (1)
 (.98المتحققة.. دراسة ميدانية في محافظات غزة )ص

سكيك، دور شبكات التواصل االجتماعي في توعية الشباب الفلسطيني بالقضايا الوطنية.. دراسة تحليلية  2))
 (.133وميدانية )ص 

 حمودة، دور شبكات التواصل االجتماعي في تنمية مشاركة الشباب الفلسطيني في القضايا المجتمعية  (3)
 (.111)ص 
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 وباإلضافة إلى ما سبق، يرى الباحث أيضًا أن إقبال الشباب على تلك الشبكات يرجع
مع حالة الفراغ والبطالة التي تعصف بالشباب بسبب الظروف االستثنائية التي يمر بها المجت

 م.2006شدد منذ العام الفلسطيني خاصة في قطاع غزة الذي يعاني من حصار "إسرائيلي" م

ويرجع إقبال الشباب الفلسطيني على متابعة شبكات التواصل االجتماعي، وقضاء 
أوقات عديدة في تصفحها إلى أن هذه الشبكات باتت حلقة الوصل بينهم وبين العالم الخارجي، 

وتجارب كما وف رت لهم إلى حدٍ  ما حرية الرأي والتعبير، والتمك ن من االطالع على ثقافات 
اآلخرين، وغير ذلك من المزايا التي ال يمكن إغفالها، وهو في المجمل يعكس مدى أهمية تلك 

 .(1)الشبكات، وعدم االستغناء عنها

 

 :درجة استخدام شبكات التواصل االجتماعي .3
 شبكات التواصل االجتماعي المبحوثين بعضدرجة استخدام  يبي ن(: 4.10جدول )  

الشبكات 
 المستخدمة

الوزن  عالية متوسطة منخفضة أستخدمهاال 
 الترتيب النسبي

 % ك % ك % ك % ك
 األول 86.3 66.3 246 27.2 101 5.4 20 1.1 4 فيس بوك
 الثاني 74.0 48.2 179 32.1 119 12.9 48 6.7 25 واتس أب
 الثالث 63.3 41.5 154 37.7 140 13.5 50 7.3 27 يوتيوب

 الرابع 48.7 23.7 88 27.5 102 19.4 72 29.4 109 إنستغرام
 الخامس 33.0 8.6 32 23.2 86 27.2 101 41.0 152 تويتر

 السادس 16.7 4.0 15 10.5 39 17.0 63 68.5 254 ماي سبيس
 السابع 12.6 5.4 20 12.1 45 22.9 85 59.6 221 لينكد إن

 (371)ن = 

جاءت في المرتبة  بوك"تشير نتائج الجدول السابق، إلى أن درجة استخدام "الفيس 
بوزن نسبي  ،في المرتبة الثانية"الواتس أب"  استخدام%، يليها 86.3بوزن نسبي  األولى،
ألخيرة %، بينما جاء في المرتبة ا63.3بوزن نسبي في المرتبة الثالثة، "اليوتيوب" ثم %، 74.0

 %.12.6"لينكد إن" بوزن نسبي 
                                                           

 (.م2018أبريل،  13قابله: توفيق السيد سليم ) سلطان ناصر، 1))
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وتتفق تلك النتائج مع معظم الدراسات التي تناولت شبكات التواصل االجتماعي، ومن 
ق "الفيس بوك" جاء في م(، التي أظهرت أن استخدام  تطبي2018بينها دراسة )أبو غولة، 

%، فيما جاء في 72.8 ينسبوزن %، تاله تطبيق "اليوتيوب" ب77.4نسبي وزن ولى بالمرتبة األ
م(، حيث 2015، ودراسة )أبو سويلم، (1)%31.6وزن نسبي "لينكد إن" بآخر القائمة تطبيق 

ردنية لشبكات التواصل احتل "الفيس بوك" المرتبة األولى في استخدام طلبة الجامعات األ
موقع "تويتر" في ، بينما حل  استخدام الشبكات األخرى في المرتبة الثانية االجتماعي، تاله 

م(، حيث 2014، وكذلك دراسة )سكيك، (2) في المرتبة الرابعة وتيوب"، و"اليالمرتبة الثالثة
حصلت شبكة "الفيس بوك" على المرتبة األولى كأكثر الشبكات التي يستخدمها المبحوثون؛ 

، ودراسة )أبو (3)عية بالقضايا الوطنية الفلسطينية، تالها "تويتر"، ثم الشبكات األخرى للتو 
 بوك" كان من أكثر شبكات التواصل االجتماعي (، التي أظهرت أن "الفيسم 2014صالح،

 .(4)استخداًما بين المبحوثين، تاله "اليوتيوب"، ثم "جوجل بلس"
وجاءت تلك النتائج؛ لتؤكد ما ذهب إليه تقرير وسائل التواصل االجتماعي في فلسطين 

نسبة االستخدام الشهري لمواقع التواصل م، الصادر عن "سوشال فلسطين"، حيث بلغت 2017
، وجاء "الفيس بوك" في مقدمة منصات التواصل االجتماعي %56االجتماعي في فلسطين 

%( من بين المستخدمين، تاله على التوالي "واتس أب" 87استخداًما بين الفلسطينيين بواقع )
%(، و"تويتر" 25بـ) %(، و"سناب شات"40%(، و"يوتيوب" بـ)43%(، و"إنستغرام" بـ)75بـ)
 .(5)%(13( و"جوجل بلس" بـ)15%(، و"تليغرام" بـ )23بـ)

التي تشير ويرى الباحث أن تلك النتائج تنسجم مع العديد من الدراسات واإلحصاءات 
يتربع على رأس قمة هرم شبكات التواصل االجتماعي من حيث  إلى أن "الفيس بوك" ال زال

يتمت ع به من مزايا عديدة، مثل: السهولة في التعامل واالستخدام االستخدام والتفاعل، نظًرا لما 
                                                           

ت أبو غولة، استخدامات ذوي اإلعاقة البصرية لتطبيقات التواصل االجتماعي في الهواتف الذكية واإلشباعا (1)
 (.93المتحق قة.. دراسة ميدانية في محافظات غزة )ص 

أبو سويلم، اعتماد طلبة الجامعات األردنية على شبكات التواصل االجتماعي للحصول على األخبار  (2)
 .)93والمعلومات.. دراسة مسحية تحليلية )ص 

الوطنية.. دراسة تحليلية  سكيك، دور شبكات التواصل االجتماعي في توعية الشباب الفلسطيني بالقضايا (3)
 (.128وميدانية )ص 

أبو صالح، استخدامات طلبة الجامعات الفلسطينية لشبكات التواصل االجتماعي واإلشباعات المتحققة:  4))
 (.110دراسة ميدانية )ص

 م )موقع إلكتروني(.2017تواصل االجتماعي في فلسطين سوشال فلسطين، تقرير وسائل ال (5)
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بفضل التقني ات الحديثة التي يتمتع بها، حيث يجمع ما بين عرض الصور، ومقاطع الفيديو، 
 واآلراء، والتعليقات عليها.

كما يعتقد الباحث أن حصول "ماي سبيس"، و"لينكد إن" اللذين جاءا في ذيل قائمة 
أليكسا بأن "ماي سبيس" جاء في  قبل المبحوثين، ينسجم مع ما أورده موقع االستخدام من

 فقد أنه األمريكية، كما المتحدة الواليات مستوى  على 144والـ العالم مستوى  على 204الـ الترتيب
 عالمي ا األول الترتيب وصاحب المنافس الموقع وتطوير إنشاء منذ زواره من الكثير

(Facebook)"(1) (2)% فقط"3 الوقت الذي يبلغ عدد مستخدمي )لينكد إن( في فلسطين، في. 
وأرجع المختص في شبكات التواصل سعدي حمد حصول "الفيس بوك" على المرتبة 
األولى في استخدام المبحوثين؛ إلى ما يتمتع به "الفيس بوك" من إمكانات ومزايا بسيطة وحيوية 

صل قوية ومهمة بين المجتمعات األخرى تجذب الشباب، حيث استطاع أن يشك ل حلقة و 
والمستخدمين الشباب من خالل توسيع نشاط اإلعالنات الموجهة؛ وهو ما يحفز ارتباط الشباب 
بهذه الشبكة وهذا العالم األزرق، مشيًرا إلى أن فلسطين تعد  نموذًجا واضًحا لالستخدام المكثف 

 .(3)اةبين الشباب للفيسبوك في كافة القطاعات ومفاصل الحي

 

 :على شبكات التواصل االجتماعي الموضوعاتمتابعة  .4

 على شبكات التواصل االجتماعي يتابعها المبحوثون  الموضوعات التي يبي ن(: 4.11جدول )

 الموضوعات
 نعم

 الترتيب
 النسبة ك

 األول 86.3 320 سياسية
 الثاني 68.7 255 اجتماعي ة

 الثالث 62.0 230 ثقافي ة
 الرابع 50.4 187 تسلية وترفيه

 الخامس 47.4 176 ديني ة

                                                           

 ويكيبيديا، ماي سبيس )موقع إلكتروني(.موسوعة  1))
 م )موقع إلكتروني(.2016تواصل االجتماعي في فلسطين سوشيال وتش، تقرير وسائل ال (2)

 (.م2018أبريل  22قابله: توفيق السيد سليم ) سعدي حمد، (3)
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 الموضوعات
 نعم

 الترتيب
 النسبة ك

 السادس 40.7 151 علمي ة
 السابع 36.9 137 تكنولوجي ة
 الثامن 36.1 134 اقتصادي ة
 التاسع 33.4 124 صحي ة
 العاشر 28.3 105 رياضي ة
 الحادي عشر 0.81 3 أخرى 

 (371)ن =              

ع % من المبحوثين يتابعون المواضي86.3تشير نتائج الجدول السابق إلى أن ما نسبته 
ة بنسب السياسية، حيث جاءت في الترتيب األول، تليها في المرتبة الثانية المواضيع االجتماعية

ألخيرة ا%، بينما جاءت في المرتبة 62.0%، وفي المرتبة الثالثة المواضيع الثقافية بنسبة 68.7
 %.28.3واضيع الرياضية بنسبة الم

لت إلى أن ما نسبته 2017وتتفق تلك النتائج مع دراسة )رحمي،  م(، التي توص 
لن متابعة الموضوعات والمواد السياسية عبر المواقع اإللكترونية 66.2 % من المبحوثات يفض 

متابعة  % يفضلن54.8%، ثم ما نسبته 63.0اإلخبارية، تلتها الموضوعات االجتماعية بنسبة 
م(، التي أشارت إلى أن 2016، كما تتفق مع دراسة )زقوت، (1)الموضوعات الصحية

الموضوعات التي يحرص الصحفيون الفلسطينيون على متابعتها من خالل تطبيقات التواصل 
 في المرتبة األولى االجتماعي على الهواتف الذكية هي الموضوعات السياسية، حيث جاءت

%، وفي المرتبة 59.6الموضوعات االجتماعية بنسبة  في المرتبة الثانية %، تليها87.2بنسبة 
 .(2)%42.3الموضوعات الثقافية بنسبة  الثالثة

م(، حيث جاءت المواضيع 2015وتتشابه تلك النتائج أيًضا مع دراسة )الصفدي، 
السياسية في مقدمة الموضوعات التي يفضل المبحوثون متابعتها على شبكات التواصل 

                                                           

ققة منها.. دراسة رحمي، استخدامات المرأة الفلسطينية للمواقع اإللكترونية اإلخبارية واإلشباعات المتح (1)
 (.112ميدانية في محافظات غزة )ص 

زقوت، استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكية.. دراسة  (2)
 (.94ميدانية )ص 
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%، تلتها على التوالي المواضيع الدينية، واالجتماعية، والثقافية بنسب 15.2جتماعي بنسبة اال
 .(1)%9.4%، 9.6%، 9.8متوالية 

جاءت في م(، التي أظهرت أن القضايا السياسية 2014كما تتفق مع دراسة )سكيك، 
األكثر متابعة من قبل المبحوثين على شبكات التواصل االجتماعي المرتبة األولى باعتبارها 

 %، ثم القضايا الثقافية74.1بنسبة  في المرتبة الثانية %، تلتها القضايا االجتماعية84بنسبة 
 .(2)%72بنسبة  في المرتبة الثالثة

م(، التي أظهرت أن أهم الموضوعات التي 2011كما تشابهت مع دراسة )المصري، 
لمبحوثون المشاركة والتفاعل معها عبر استخدام مواقع التواصل االجتماعي هي يفضل ا

%، ثم الموضوعات 56بنسبة  والتي جاءت في المرتبة األولى الموضوعات السياسية واإلخبارية
لتها في المرتبة الثالثة % لكل منهما، ت54بنسبة  في المرتبة الثانية الثقافية واالجتماعية

 .(3)%52ة بنسبة الموضوعات الديني
طار إمع نتائج الدراسة االستكشافية التي أجراها الباحث في أيضًا وتتفق تلك النتيجة 

 استدالله على مشكلة الدراسة، ويرى الباحث أن تلك النتائج تعكس الواقع الفلسطيني بشكل
تقبل المس قادةدقيق، حيث ي ولي الشباب الفلسطيني اهتماًما بالًغا بالقضايا السياسية، باعتبارهم 

والمحر ك األساس للمشروع الوطني الفلسطيني، وعليهم يقع عبء مواصلة مشروع التحرر 
 الوطني من االحتالل، وبناء المجتمع ومؤسساته، حيث يتمتع الشباب بقدرات ومهارات تؤهله

 للقيام بهذا الدور دون غيرهم من شرائح المجتمع.
فلســطين د. أحمــد الشــقاقي إقبــال المبحــوثين ويعــزو أســتاذ اإلعــالم المســاعد فــي جامعــة 

علــى متابعــة القضــايا السياســية؛ النشــغال الشــباب الفلســطيني باألحــداث التــي تعيشــها األراضــي 
الفلســـطينية، وهـــي بالمجمـــل أحـــداث سياســـية، وبالتـــالي ينصـــب  االهتمـــام علـــى متابعتهـــا كونهـــا 

الفلســطيني، باإلضــافة إلــى أن نســًبا المشــكل الــرئيس للبيئــة االتصــالية التــي يعــيش فيهــا الشــباب 
كبيرة من الشباب الفلسطيني تمارس العمل السياسي من خالل األحزاب السياسية أو حتى األطر 

                                                           

ت الصفدي، استخدامات القائم باالتصال في الصحافة الفلسطينية لشبكات التواصل االجتماعي واإلشباعا (1)
 (.105-104المتحققة.. دراسة ميدانية في محافظات غزة )ص ص 

سكيك، دور شبكات التواصل االجتماعي في توعية الشباب الفلسطيني بالقضايا الوطنية.. دراسة تحليلية  (2)
 (.134وميدانية )ص 

الثانوية العامة المصري، أثر استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على زيادة المعرفة العلمية لدى طلبة  (3)
 (.10)ص 
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الطالبيــة المنبثقــة عــن الفصــائل الفلســطينية، وهــذا يــدفعهم لمتابعــة القضــايا السياســية مــن خــالل 
 .(1)نظومات العمل اإلعالمي التقليديشبكات التواصل االجتماعي؛ كونها األكثر تجاوًزا لقيود م

كما ويرى الباحث أن اهتمام المبحوثين بالمواضيع االجتماعية يرجـع إلـى طبيعـة تماسـك 
المجتمع الفلسطيني وتداخله، نظًرا لما يتمتع به من توافق اجتمـاعي وثقـافي، وتقـارب اقتصـادي، 

ا لحساســـيتها وتعقيـــداتها داخـــل وانســـجام عقائـــدي، باإلضـــافة إلـــى أن القضـــايا االجتماعيـــة ونظـــرً 
المجتمع الفلسطيني ال يوليهـا اإلعـالم التقليـدي الكثيـر مـن االهتمـام، فيمـا تقـوم شـبكات التواصـل 
االجتمـــاعي بهـــذا الـــدور بعيـــًدا عـــن الكثيـــر مـــن القيـــود والتعقيـــدات، وهـــو مـــا يتفـــق والنتيجـــة التـــي 

بعون القضــايا االجتماعيــة علــى م(، مــن أن المبحــوثين يتــا2013توصــلت إليهــا دراســة )حمــودة، 
%، ثـم القضـايا 98.8%، تليهـا القضـايا الثقافيـة بنسـبة 99.3شبكات التواصل االجتماعي بنسبة 

 .(2)%92.9السياسية واإلخبارية بنسبة 
يعود  كما يعتقد الباحث أن تراجع اهتمام المبحوثين بالقضايا الرياضية إلى آخر مرتبة،

)الشباب( وفًقا للظروف الخاصة التي يمر بها المجتمع  إلى ترتيب أولويات المبحوثين
 الفلسطيني؛ بسبب االحتالل وتداعياته على مختلف تفاصيل الحياة الفلسطينية. 

   

  :دوافع استخدام شبكات التواصل االجتماعي .5

 ستخدام شبكات التواصل االجتماعيال المبحوثين دوافع يبي ن(: 4.12جدول )

 الدوافع
الوزن  أوافق محايد ال أوافق

 الترتيب النسبي
 النسبة ك النسبة ك النسبة ك

عية
منف

 

 األول 95.0 87.1 323 10.5 39 2.4 9 سرعة تداول األخبار
ت تابعة آخر المستجدام

 واألخبار
 الثاني 94.7 85.7 318 12.1 45 2.2 8

اكتساب معارف وخبرات، 
 ومهارات جديدة

 الثالث 89.3 74.1 275 19.7 73 6.2 23

االطالع على ثقافات 
 أخرى 

 الرابع 89.3 72.2 268 23.2 86 4.6 17

                                                           

 م(.2018أبريل  21أحمد الشقاقي، قابله: توفيق السيد سليم ) (1)
حمودة، دور شبكات التواصل االجتماعي في تنمية مشاركة الشباب الفلسطيني في القضايا المجتمعية )ص  (2)

118.) 
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 الدوافع
الوزن  أوافق محايد ال أوافق

 الترتيب النسبي
 النسبة ك النسبة ك النسبة ك

حرية التعبير عن الرأي في 
 القضايا كافة

 الخامس 83.3 59.8 222 30.2 112 10 37

طرح اآلراء ومشاركتها مع 
 اآلخرين

 السادس 81.3 55.8 207 32.3 120 11.9 44

 88.82 الوزن النسبي اإلجمالي للمنفعية 

سية
طقو

 

لملء أوقات الفراغ والتسلية 
 رفيهالتو 

 األول 81.0 57.1 212 28.3 105 14.6 54

 الثاني 80.7 53.4 198 35.6 132 11.1 41 التميز عن اآلخرين
 الثالث 78.7 50.4 187 35 130 14.6 54 التعر ف إلى أصدقاء جدد

الفضول لفهم أكبر لقضايا 
 المقاومة

 الرابع 77.0 47.2 175 36.4 135 16.4 61

الهروب من ضغوط الحياة 
 اليومية

 الخامس 67.3 33.2 123 35.3 131 31.5 117

 76.94 الوزن النسبي اإلجمالي للدوافع الطقوسية 

 (371)ن =              

 الدوافع المنفعية:  -أ

شبكات التواصل المبحوثين  يشير الجدول السابق إلى أن الدافع األول الستخدام
%، تليها في المرتبة 95.0االجتماعي هو "سرعة تداول األخبار"، حيث جاءت بوزن نسبي 

ثالثة %، بينما جاء في المرتبة ال94.7" بوزن نسبي متابعة آخر المستجدات واألخبارالثانية "
 يرة%، بينما جاء في المرتبة األخ89.3" بوزن نسبي اكتساب معارف وخبرات ومهارات جديدة"

 عيةالمنف لدوافعل %، فيما جاء الوزن النسبي العام81.3"طرح اآلراء ومشاركتها" بوزن نسبي 
 %.88.82 الستخدام المبحوثين شبكات التواصل االجتماعي 

م(، التي أظهرت أن السبب الرئيس 2018وتتشابه تلك النتيجة مع دراسة )أبو غولة، 
تواصل االجتماعي في الهواتف الذكية، سرعة نقلها الستخدام ذوي اإلعاقة البصرية لتطبيقات ال

حمل ، تلتها في المرتبة الثانية، سهولة اليث جاءت في المرتبة األولىللمعلومات واألحداث، ح
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. كما (1)ر ف إلى المزيد من األشخاص، بينما جاء في المرتبة األخيرة التعوالتنقل بالهاتف الذكي
م(، التي أظهرت أن دافع مساعدة المبحوثات في فهم وتحليل 2017تتشابه مع دراسة )رحمي، 

الواقع من حولهن  وتكوين آراء منطقية جاء في مقدمة دوافعهن الستخدام المواقع اإللكترونية 
، تاله دث األخبار والمستجدات العالمي ة%، تالها دافع االطالع على أح58.7اإلخبارية بنسبة 

 . (2)ثقافات األخرى طالع على البفارق ضئيل دافع اال

شبكات المبحوثين ستخدام افع ادم(، التي أظهرت أن 2014وكذلك دراسة )أبو صالح، 
جاء في  التواصل االجتماعي؛ بهدف التواصل مع الزمالء واألصدقاء في الداخل والخارج

ب اكتسا دافع، و جاء في المرتبة الثانية البحث عن المعلومات واألخبار ودافع، المرتبة األولى
 .(3)جاء في المرتبة الثالثة معارف وخبرات

خبار م(، والتي أكدت أن دوافع معرفة األ2012كما تتفق هذه النتيجة مع دراسة )تربان، 
واألحداث الجارية تأتي على رأس قائمة أولويات الصفوة في متابعة الصحافة اإللكترونية 

 .جة إلى التحليالت المعم قةا، ثم الحها الحاجة إلى تفاصيل عن األخبار، تليوالمطبوعة

ي ويرى الباحث أن تلك النتائج منطقية وواقعية، تعكس طبيعة المجتمع الفلسطيني الذ
باشر مأثير يعتبر مجتمًعا مسي ًسا بطبيعته ومشدوًدا لمتابعة آخر األخبار؛ لما لتلك األخبار من ت

 على حياة المجتمع، ومساٌس بحاضره ومستقبله. 

 الطقوسية:الدوافع  -ب

شبكات التواصل  المبحوثين يشير الجدول السابق إلى أن الدافع األول الستخدام
%، 81.0 بوزن نسبي في المرتبة األولى رفيه"،الت"لملء أوقات الفراغ والتسلية و جاء االجتماعي 
%، بينما جاء في 80.7 ز عن اآلخرين" بوزن نسبي"التمي   في المرتبة الثانية دافعفيما جاء 

في المرتبة الرابعة جاء %، و 78.7 أصدقاء جدد" بوزن نسبي دافع "التعر ف إلىمرتبة الثالثة ال

                                                           

في الهواتف الذكية واإلشباعات  أبو غولة، استخدامات ذوي اإلعاقة البصرية لتطبيقات التواصل االجتماعي 1))
 (.100المتحققة.. دراسة ميدانية في محافظات غزة )ص

رحمي، استخدامات المرأة الفلسطينية للمواقع اإللكترونية اإلخبارية واإلشباعات المتحققة منها.. دراسة  (2)
 (.115ميدانية في محافظات غزة )ص 

نية لشبكات التواصل االجتماعي واإلشباعات المتحققة.. أبو صالح، استخدامات طلبة الجامعات الفلسطي (3)
 (.122دراسة ميدانية )ص 
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%، فيما جاء الوزن النسبي 67.3 غوط الحياة اليومية بوزن نسبيروب من ضدافع األخير اله
 %.76.94العام للدوافع الطقوسية الستخدام المبحوثين شبكات التواصل االجتماعي 

ذلك يعكس مدى المساحة التي توفرها شبكات التواصل االجتماعي ويرى الباحث أن 
ثين لمستخدميها؛ للحصول على المتعة والتسلية وقضاء وقت الفراغ، مع عدم إغفال حاجة المبحو 

ا للترويح عن أنفسهم في ظل منغ صات وهموم وإشكاالت "الحياة االستثنائية" التي يمرون به
 م؛ بسبب االحتالل وسياساته العدوانية.كنتيجة طبيعية للظلم الواقع عليه

 

 :بالموضوعات التي تقدمها شبكات التواصل االجتماعي الثقةدرجة  .6

 بالموضوعات التي تقدمها شبكات التواصل المبحوثين درجة ثقة  يبي ن(: 4.13جدول )
 لتعزيز الوعي بقضايا المقاومة االجتماعي

 درجة الثقة

الوسط  عالي متوسط منخفض
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

اإلنحراف 
 النسبة ك النسبة ك النسبة ك المعياري 

40 10.8 299 80.6 32 8.6 2.0 66.0 0.4 

ات % من المبحوثين يثقون بالموضوع80.6تشير نتائج الجدول السابق إلى أن ما نسبته       
بدرجة متوسطة، التي تقدمها مواقع التواصل االجتماعي؛ لتعزيز وعيهم بقضايا المقاومة 

 رجة عالية،% فقط يثقون بها بد8.6% من المبحوثين يثقون بها بدرجة منخفضة، بينما 10.8و
 %.66.0بينما جاء الوزن النسبي العام بمقدار 

وتتشابه هذه النتيجة مع ما توصلت إليه العديد من الدراسات التي تناولت شبكات 
% من 63.6م(، التي أظهرت أن 2016يد، التواصل االجتماعي، ومن بينها: دراسة )أبو زا

% بدرجة 3.2المبحوثين يثقون بمعلومات شبكات التواصل االجتماعي بدرجة متوسطة، و
ا، و2.6منخفضة، و ا12.9% بدرجة منخفضة جد   . (1)% بدرجة عالية جد 

، التي أظهرت أن المبحوثين يثقون بدرجة )م2016دراسة )اللبابيدي، كما تتشابه مع 
% من 11.7%، و81.7متوسطة بالمضامين التي تقدمها وسائل اإلعالم الجديد بنسبة 

                                                           

أبو زايد، استخدامات طلبة الثانوية العامة لشبكات التواصل االجتماعي وأثرها في المحافظة على القيم  (1)
 (.106-105الثقافية.. دراسة ميدانية في محافظات غزة، )ص ص 
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. وكذلك دراسة (1)% يثقون بها بدرجة منخفضة6.6المبحوثين يثقون بها بدرجة عالية، و
حصول عليها من م(، التي أفادت بأن المبحوثين يثقون بالمعلومات التي تم ال2015)خاطر، 

م، بدرجة 2014خالل شبكات التواصل االجتماعي أثناء العدوان اإلسرائيلي على غزة عام 
ا بلغت 32.5%، وبدرجة منخفضة بلغت 41متوسطة بلغت  %، 20.7%، وبدرجة منخفضة جد 

ا بلغت 3وبدرجة عالية بلغت   .(2)%2.8%، وبدرجة عالية جد 

أوضحت أن ثقة المبحوثين بشبكات التواصل م(، التي 2015وكذلك دراسة )بربخ،  
م جاءت متوسطة 2014االجتماعي كمصدر للمعلومات أثناء العدوان اإلسرائيلي على غزة عام 

م(، حيث 2014، كما تتفق مع دراسة )سكيك، (3)%4.3%، وبدرجة منخفضة بنسبة 47بنسبة 
 . (4)%64.5جاءت ثقة الشباب الفلسطيني بشبكات التواصل االجتماعي بدرجة متوسطة بنسبة 

م(، التي أظهرت أن مستوى الثقة بشبكات التواصل 2014دراسة )أبو صالح، كذلك و 
م(، التي أظهرت أن 2013. ودراسة )حمودة، (5)%62.6االجتماعي كان بدرجة متوسطة بنسبة 

بدرجة متوسطة بالمعلومات التي تقدمها شبكات التواصل االجتماعي بنسبة  المبحوثين يثقون 
، وكذلك دراسة )الشرافي، (6)%20.2%، ويثقون بدرجة قليلة وكبيرة بنفس المستوى بنسبة 60.5
م(، التي أظهرت أن المبحوثين يثقون في قدرة اإلعالم التفاعلي على تشكيل الثقافة 2012

 .(7)%70ل إلى السياسية بنسبة متوسطة تص

                                                           

الجديد في تشكيل معارف الجمهور الفلسطيني واتجاهاته نحو قضايا المرأة.. دراسة اللبابيدي، دور اإلعالم  (1)
 (.97ميدانية )ص 

خاطر، اعتماد طلبة الجامعات الفلسطينية على شبكات التواصل االجتماعي أثناء العدوان اإلسرائيلي على  (2)
 (.159.. دراسة ميدانية )ص م2014غزة عام 

ياسية الفلسطينية على شبكات التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات أثناء بربخ، اعتماد النخبة الس (3)
 (.179م.. دراسة ميدانية )ص 2014العدوان اإلسرائيلي على غزة عام 

سكيك، دور شبكات التواصل االجتماعي في توعية الشباب الفلسطيني بالقضايا الوطنية.. دراسة تحليلية  (4)
 (.135وميدانية )ص 

صالح، استخدامات طلبة الجامعات الفلسطينية لشبكات التواصل االجتماعي واإلشباعات المتحققة.. أبو  (5)
 (.130دراسة ميدانية )ص 

 حمودة، دور شبكات التواصل االجتماعي في تنمية مشاركة الشباب الفلسطيني في القضايا المجتمعية  (6)
 (.121)ص 

 الثقافة السياسية لدى الشباب الفلسطيني.. دراسة ميدانية  الشرافي، دور اإلعالم التفاعلي في تشكيل (7)
 (.117)ص 
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م(، التي توصلت إلى أن الطلبة يثقون في شبكات التواصل  2012وكذلك دراسة )عابد،
االجتماعي، وفي الدور الذي تقوم به في تشكيل الرأي العام نحو التغيير االجتماعي والسياسي 

 ، وهي نسبة متوسطة.(1)%58.2بنسبة تصل إلى 
وسائل التواصل االجتماعي في فلسطين  كما وتتفق هذه النتيجة مع ما جاء في تقرير

ما تعرضه مواقع التواصل فيالمتابعين الفلسطينيين نسبة ثقة م، والذي أوضح أن 2017لعام
، وهي كذلك نسبة متوسطة تعكس وعي المبحوثين (2)%50.3االجتماعي من مضامين بلغت 

 بحقيقة ما يتم نشره على تلك الشبكات.
بمضامين شبكات التواصل االجتماعي بدرجة متوسطة، ويرى الباحث أن ثقة المبحوثين 

مؤشر جي د على مدى وعي وإدراك المبحوثين في التعاطي مع تلك المضامين، خاصة إذا ما 
درجة علمنا أن كثيًرا من تلك المضامين مجهولة المصدر، عوًضا عن أنها قد ال تكون دقيقة بال

 الكافية للوثوق بها.
عد فــي جامعــة فلســطين د.أحمــد الشــقاقي هــذه النتيجــة لعــدة وأرجــع أســتاذ اإلعــالم المســا

أسباب، أهمها أنه أصبح لدى الشباب القدرة على التمييز بين الصفحات المنتشرة على الشبكات، 
والتـــي تقـــدم مضـــامين دقيقـــة أو غيـــر منضـــبطة، وبالتـــالي فـــإن درجـــة الثقـــة ترتفـــع لـــديهم بارتفـــاع 

ن أن درجــــة الثقــــة بمضــــامين الشــــبكات تتعــــرض معــــدالت اســــتخدامهم لهــــذه الشــــبكات، فــــي حــــي
النتكاســة حـــين تعتمـــد علــى الجمهـــور كمصـــدر وحيــد ودون التأك ـــد مـــن مصــادر رســـمية أو غيـــر 

 .(3)رسمية مؤهلة للتعامل مع التغطيات اإلعالمية للقضايا السياسية أو غيرها
 
 
 
 
 
 

                                                           

عابد، دور شبكات التواصل االجتماعي في تعبئة الرأي العام الفلسطيني نحو التغيير االجتماعي  (1)
 (.37والسياسي.. دراسة وصفية تحليلية  )ص

 )موقع إلكتروني(. م2017لتواصل االجتماعي في فلسطين سوشال فلسطين، تقرير وسائل ا 2))
 م(.2018أبريل  21قابله توفيق السيد سليم، )أحمد الشقاقي،  (3)
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 : المقاومة: شبكات التواصل االجتماعي والتوعية بقضايا الثالثةالوحدة 

 :قضايا المقاومة عبر شبكات التواصل االجتماعيمناقشة  .7

 عبر شبكات التواصل االجتماعي المبحوثون  ناقشهايقضايا المقاومة التي  يبي ن: (4.14)جدول 

 قضايا المقاومة
 نعم

 الترتيب
 النسبة ك

 األول 46.9 174 عمليات طعن
 الثاني 45.8 170 شعبيةالمقاومة ال

 الثالث 43.9 163 دهسعمليات 

 الرابع 39.9 148 عمليات عسكرية
 الخامس 38.0 141 المقاومين اغتيال

 السادس 35.6 132 إعالم المقاومة
 السابع 34.0 126 اعتقال المقاومين

 الثامن 32.6 121 رشق حجارة
 التاسع 28.6 106 مقاومةثقافة ال

 العاشر 19.1 71 إلقاء زجاجات حارقة

 الحادي عشر 0.81 3 أخرى 

 (371)ن =              

 قضايا"عمليات طعن" جاءت في المرتبة األولى من إلى أن  الجدول السابق تشير نتائج
ي ف ا%،  تليه46.9 ها المبحوثون في شبكات التواصل االجتماعي بنسبةناَقشيالمقاومة التي 
 بنسبة الثة"عمليات الدهس" في المرتبة الثثم %، 45.8نسبة ب "المقاومة الشعبية"المرتبة الثانية 

 %.0.81 واألخيرة "أخرى" بنسبة الحادية عشر %، بينما جاء في المرتبة43.9
 ويرى الباحث أن تصد ر عمليات الطعن لقضايا المقاومة التي يناقشها المبحوثون في

ع انتفاضة مواقع التواصل االجتماعي أمر طبيعي ومتوقع؛ كون الدراسة تمت في فترة اندال
 القدس التي أكثر ما مي زها تنفيذ عمليات طعن ضد جنود ومستوطنين "إسرائيليين".

وحصولها على المركز الثاني، يرى  شعبيةالمقاومة وبخصوص مناقشة المبحوثين لل
سة الباحث أن ذلك انعكاس طبيعي؛ لزيادة الحديث في الشارع الفلسطيني في فترة إعداد الدرا

إلى  ة الشعبية وتأثيراتها السلبية على صورة االحتالل اإلسرائيلي الذي عمدعن جدوى المقاوم
 استخدام القوة المفرطة في قمع المقاومة الشعبية.  
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 :يشبكات التواصل االجتماع ستخدامادرجة  .8

 تعزيزل ؛شبكات التواصل االجتماعيالمبحوثين درجة استخدام  يبي ن: (4.15)جدول 
 بقضايا المقاومة هموعي 

درجة 
 االستخدام

الوسط  عالية متوسطة منخفضة
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

نحراف اال 
 النسبة ك النسبة ك النسبة ك المعياري 

57 15.4 204 55.0 110 29.6 2.1 71.3 0.7 

استخدام المبحوثين شبكات التواصل االجتماعي؛  تشير نتائج الجدول السابق إلى أن
 % من المبحوثين29.6و ،%55.0لتعزيز وعيهم بقضايا المقاومة، جاء بدرجة متوسطة بنسبة 

من المبحوثين % 15.4يستخدمونها؛ لتعزيز الوعي بقضايا المقاومة بدرجة عالية، بينما 
م منخفضة، فيما جاء الوزن النسبي العاي بقضايا المقاومة بدرجة يستخدمونها؛ لتعزيز الوع

 %.71.35بمقدار 
م(، التي أفادت أن المبحوثين أجابوا 2015وتتفق تلك النتيجة مع دراسة )المدني، 

بـ)نعم( حول أن المناقشات على شبكات التواصل االجتماعي وسيلة جيدة في تشكيل الرأي العام 
 .(1)% أجابوا بـ)ال(11.63(، و% أجابوا بـ)أحياًنا61.63%، و26.74لديهم بنسبة 

م(، التي أوضحت أن النسبة العامة لمستوى الوعي 2014كما وتتفق مع دراسة )سكيك، 
لة من استخدام المبحوثين لشبكات التواصل االجتماعي بلغت  %، 76بالقضايا الوطنية المتحص 

 .(2)وهي نسبة تشير إلى مستوى وعي جي د
%( من أفراد 62.8م(، التي أشارت إلى أن )2013كما تتفق مع دراسة )عبد الرازق، 

العينة زاد وعيهم السياسي نتيجة استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي، بينما كانت نسبة 
% من أفراد العينة لم يتأثر وعيهم السياسي نتيجة استخدامهم لمواقع التواصل 37.2

 .(3)االجتماعي

                                                           

المدني، دور شبكات التواصل االجتماعي في تشكيل الرأي العام لدى طلبة الجامعات السعودية.. جامعة أم  (1)
 (.410القرى نموذج )ص

الفلسطيني بالقضايا الوطنية.. دراسة تحليلية سكيك، دور شبكات التواصل االجتماعي في توعية الشباب  (2)
 (.142وميدانية )ص 

عبد الرازق، دور مواقع التواصل االجتماعي في تشكيل الوعي السياسي.. دراسة ميدانية لحالة الحراك  (3)
-3-1الشعبي في العراق على عينة من طلبة جامعات كل من الموصل واألنبار وتكريت للفترة من 

 .94. صم2013-6-1ولغاية  م2013
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م(، التي أظهرت أن المبحوثين ال 2012فيما تختلف تلك النتيجة مع دراسة )الشرافي، 
%، وهي نسبة 55.4يرون تأثيًرا لإلعالم التفاعلي في تشكيل الثقافة السياسية لديهم بنسبة بلغت 

 .(1)% يؤكدون وجود هذا التأثير44.6متوسطة، مقابل 

ل لها الجدول السابق، "طبيعية ومنطقية"، وتنس جم ويرى الباحث أن النتيجة التي توص 
ت % من المبحوثين يثقون بالموضوعا80.6التي أفادت أن ما نسبته  (4.13)مع نتيجة الجدول 

مها مواقع التواصل االجتماعي بدرجة متوسطة، و  % من المبحوثين يثقون بها10.8التي تقد 
 % فقط يثقون بها بدرجة عالية. 8.6ينما فقط بدرجة منخفضة، ب

 

 :عبر شبكات التواصل االجتماعي شكال الموادأمتابعة  .9

متابعتها عبر شبكات التواصل المبحوثون ل فض  يأشكال المواد التي  يبي ن: (4.16)جدول 
 بقضايا المقاومة هملتعزيز وعي ؛االجتماعي

 األشكال
 نعم

 الترتيب
 النسبة ك

 األول 79.0 293 السريعةاألخبار 

 الثاني 70.9 263 الفيديوهات

 الثالث 58.0 215 الصور

 الرابع 42.3 157 التقارير اإلخباري ة

 الخامس 34.0 126 القصص الصحفي ة

 السادس 30.7 114 الدراسات

 السابع 30.5 113 رسم األنفوجرافيك

 الثامن 24.3 90 رسم الكاريكاتير

 التاسع 14.0 52 المرفقات الصوتية

 العاشر 0.53 2 أخرى 

 (371)ن =               

                                                           

الشرافي، دور اإلعالم التفاعلي في تشكيل الثقافة السياسية لدى الشباب الفلسطيني.. دراسة ميدانية  (1)
 (.117)ص
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% من المبحوثين يفضلون "األخبار 79.0تشير نتائج الجدول السابق إلى أن نسبة 
حيث  ،بقضايا المقاومة هملتعزيز وعي ؛متابعتها عبر شبكات التواصل االجتماعيالسريعة" ل

صور" %، ثم "ال70.9جاءت في المرتبة األولى، تليها في المرتبة الثانية "الفيديوهات" بنسبة 
%، حيث جاءت في المرتبة الثالثة، وجاء في المرتبة األخيرة "أخرى" بنسبة 58.0بنسبة 
0.53.% 

% من 90.24م(، التي أظهرت أن 2015وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )بربخ، 
رون أن أشكال المواد اإلخبارية التي فضلوا متابعتها عبر شبكات التواصل المبحوثين يعتب

بنسبة  م هي األخبار السريعة2014االجتماعي أثناء العدوان اإلسرائيلي على غزة عام 
م(، والتي أظهرت 2013م(. وكذلك دراسة )حمودة، 2014. وكذلك دراسة )سكيك، (1)90.24%

فوائد التي تعود على المبحوثين من استخدام شبكات أن الحصول على األخبار من أكثر ال
م(، التي أفادت أن أهم الموضوعات 2011. وأيضا دراسة )المصري، (2)التواصل االجتماعي

التي يفضل المبحوثون المشاركة والتفاعل معها خالل استخدام مواقع التواصل االجتماعي هي 
 .(3)%56السياسية واإلخبارية بنسبة 

شكلة مالنتيجة مع الدراسة االستكشافية التي أجراها الباحث؛ لالستدالل على وتتفق تلك 
 طوراتالدراسة، ويعتقد الباحث أن تلك النتيجة تعكس مدى شغف المبحوثين بمتابعة األخبار والت

الجارية على الساحة الفلسطينية، التي تعتبر ساحة خصبة لتوالي األحداث المختلفة خاصة 
 ؛ لما لتلك األحداث من تأثيرات وارتدادات على حياتهم ومستقبلهم.السياسية واألمنية

كما يرى الباحث أن شبكات التواصل االجتماعي وبما تتميز به من سرعة في نقل 
مع  األخبار العاجلة واآلنية، والتفاعل معها، فإنها تلبي حاجات وطموح المستخدمين، وتنسجم

 تطلعاتهم وتوقعاتهم.

   

                                                           

بربخ، اعتماد النخبة السياسية الفلسطينية على شبكات التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات أثناء  (1)
 (.175ميدانية )ص  م: دراسة2014العدوان اإلسرائيلي على غزة عام 

 حمودة، دور شبكات التواصل االجتماعي في تنمية مشاركة الشباب الفلسطيني في القضايا المجتمعية  (2)
 (.123)ص 

المصري، استخدامات الطلبة الجامعيين لمواقع التواصل االجتماعي وأثرها على وسائل اإلعالم األخرى..  (3)
 (.23الكليات الفلسطينية )ص دراسة ميدانية على عينة من طلبة 
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 : التواصل االجتماعي لقضايا المقاومةتناول شبكات  .10

 

 ، شبكات التواصل االجتماعي لقضايا المقاومة مستخدمي درجة تناول يبي ن :(4.17) جدول
 من وجهة نظر المبحوثين

درجة 
 التناول

الوسط  عالية متوسطة منخفضة
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

اإلنحراف 
 النسبة ك النسبة ك النسبة ك المعياري 

46 12.4 230 62.0 95 25.6 2.1 71.3 0.6 

% من المبحوثين يرون أن شبكات 62.0تشير نتائج الجدول السابق إلى أن ما نسبته 
ولها % يرون أنها تتنا25.6التواصل االجتماعي تتناول قضايا المقاومة بدرجة متوسطة، بينما 

سبي بينما جاء الوزن النمنهم أنها تتناولها بدرجة منخفضة، % 12.4بدرجة عالية، فيما يرى 
 %.71.3العام بمقدار 

يني لفلسطاويرى الباحث في تلك النتيجة مؤشًرا جي ًدا، وانعكاًسا طبيعي ا لواقع المجتمع 
 الذي يعيش حركة تحرر وطني، باتت معها المقاومة على اختالف أشكالها تصبغ حياته وواقعه

ورات، ومشاركات، وتعليقات الشريحة وتدخل في كل تفاصيل حياته، حتى بدت جلي ة في منش
األهم في المجتمع الفلسطيني )الشباب( على شبكات التواصل االجتماعي بالرغم من خطر 

دهم سواء من االحتالل "اإلسرائيلي"، أو األجهزة األمني لسطينية ة الفاالعتقال والمالحقة الذي يتهد 
شبكات من قبل إدارات شبكات ، أو حتى الخشية من إغالق صفحاتهم على تلك الالمختلفة

 .(4.32) التواصل االجتماعي المختلفة خاصة "الفيس بوك"، كما جاء في جدول 

  :كات التواصل االجتماعيتأثير شب  .11

 بقضايا المقاومة المبحوثين وعيتأثير شبكات التواصل االجتماعي على تعزيز  يبي ن: (4.18) جدول

 التأثيرات
الوزن  عال   متوسط منخفض

 الترتيب النسبي
 النسبة ك النسبة ك النسبة ك

 األول 87.7 70.9 263 20.8 77 8.4 31 زادت مستوى الوعي لدي  بقضايا المقاومة
 الثاني 87.0 71.2 264 19.1 71 9.7 36 اإللمام بأهداف وغايات المقاومة
 الثالث 84.3 67.1 249 18.9 70 14.0 52 التعر ف إلى أسماء قادة المقاومة

 الرابع 81.0 61.5 228 19.9 74 18.6 69 التعر ف إلى وسائل إعالم المقاومة
 الخامس 80.0 61.5 228 17.0 63 21.6 80 التعر ف إلى أسماء قادة المقاومة األسرى 
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 التأثيرات
الوزن  عال   متوسط منخفض

 الترتيب النسبي
 النسبة ك النسبة ك النسبة ك

 السادس 77.0 57.7 214 15.9 59 26.4 98 التعر ف إلى أسماء شهداء المقاومة
التي ت عنى متابعة الصفحات اإللكترونية 

 بالمقاومة
 السابع 75.7 36.7 136 53.9 200 9.4 35

 الثامن 74.3 51.8 192 19.1 71 29.1 108 دفعتني لتبني واتخاذ مواقف تخدم المقاومة
االطالع على الدراسات التي ت عنى 

 بالمقاومة
 التاسع 73.3 53.9 200 11.9 44 34.2 127

 العاشر 69.3 31.0 115 45.8 170 23.2 86 تقديم المساعدة لعناصر المقاومة
 78.96% الوزن النسبي

 (371)ن =  
تأثير شبكات التواصل يرون أن المبحوثين  تشير نتائج الجدول السابق إلى أن

، جاءت لـ"زيادة مستوى الوعي لدي  بقضايا بقضايا المقاومة هماالجتماعي على تعزيز وعي
أهداف، ب، يليها في المرتبة الثانية "اإللمام %87.7 في المرتبة األولى بوزن نسبي المقاومة"،

ادة قالتعر ف إلى أسماء %، فيما جاء في المرتبة الثالثة 87.0وغايات المقاومة" بوزن نسبي 
 قاومة%، بينما جاء في المرتبة األخيرة تقديم المساعدة لعناصر الم84.3بوزن نسبي  المقاومة

شبكات التواصل االجتماعي على  %، فيما جاء الوزن النسبي العام لتأثير69.3بي بوزن نس
 %.78.96ة بقضايا المقاوم المبحوثين تعزيز وعي

تلك  ولم يتمكن الباحث من مقارنة نتائج الجدول السابق بأي من الدراسات السابقة، كون 
 التصنيفات من جهد الباحث.

دور سواء منفردة أو بشكل عام، مؤشًرا جي ًدا ل ويرى الباحث في نتائج الجدول السابق
 شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز وعي الشباب الفلسطيني بقضايا المقاومة. 

ويعزو استشاري اإلعالم االجتماعي خالد صافي تلك النتيجة المتقدمة؛ إلى أن الشباب 
مع األحداث المختلفة على  الفلسطيني مر  بأحداث مهمة كثيرة جعلت لديهم القدرة على التعاطي

مواقع التواصل االجتماعي بشكل جي د، مثل: تغطية انتفاضة القدس، والحروب على قطاع غزة، 
ا فيما  والتي تم تغطيتها على مواقع التواصل االجتماعي ما جعل نسبة الوعي لديهم كبيرة جد 

على تمسك الشباب  يتعلق بقضايا المقاومة والعالقة مع االحتالل اإلسرائيلي، كما يدل
الفلسطيني بأهم ثابت وأهم معيار يحتاجه العالم الخارجي المتابع لألحداث في فلسطين، أال وهو 
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المقاومة؛ لذلك يبحث المغردون عن كل ما يغذون به متابعيهم من خالل منصات التواصل 
 .(1)االجتماعي فيما يتعلق بالمقاومة، وقضاياها

 :على شبكات التواصل االجتماعي التفاعل .12

على شبكات التواصل االجتماعي مع القضايا التي  المبحوثين تفاعلدرجة  يبي ن: (4.19) جدول
 تتناول قضايا المقاومة

 أشكال التفاعل
الوزن  عالية متوسطة منخفضة

 الترتيب النسبي
سبة ك

الن
 

سبة ك
الن

 
سبة ك

الن
 

اإلعجاب بالموضوعات التي تتناول 
 قضايا المقاومة

 األول 72.7 39.1 145 39.4 146 21.6 80

التعليق على الموضوعات التي تتناول 
 قضايا المقاومة

 الثاني 67.7 34.2 127 34.2 127 31.5 117

مشاركة الموضوعات التي تتناول قضايا  
 المقاومة

 الثالث 64.7 27.8 103 38.8 144 33.4 124

اإللكترونية الداعمة المشاركة في الحمالت 
 لقضايا المقاومة

 الرابع 64.7 25.1 93 43.4 161 31.5 117

 الخامس 63.3 30.5 113 29.1 108 40.4 150 نشر مواد متعلقة بقضايا المقاومة
حث األصدقاء على متابعة صفحات 

 المقاومة
 السادس 61.0 23.5 87 36.4 135 40.2 149

التي اإلشارة إلى اآلخرين للموضوعات 
 تتناول قضايا المقاومة

 السابع 61.0 23.5 87 36.4 135 40.2 149

 65.01% الوزن النسبي

 (371)ن = 

على شبكات التواصل درجة تفاعل المبحوثين تشير نتائج الجدول السابق، إلى أن 
اإلعجاب بالموضوعات التي من خالل االجتماعي مع القضايا التي تتناول قضايا المقاومة 

جاء في المرتبة الثانية فيما ، %72.7 في المرتبة األولى بوزن نسبي جاء قضايا المقاومةتتناول 
%، وجاء في المرتبة 67.7التعليق على الموضوعات التي تتناول قضايا المقاومة بوزن نسبي 

                                                           

 م(.2018أبريل  28قابله: )توفيق السيد سليم بتاريخ  خالد صافي، 1))
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جاء في المرتبة و  %،63.3الثالثة مشاركة الموضوعات التي تتناول قضايا المقاومة بوزن نسبي 
%، 61.0بوزن نسبي  شارة إلى األصدقاء للموضوعات التي تتناول قضايا المقاومةاإل األخيرة

مع القضايا شبكات التواصل االجتماعي  فيما جاء الوزن النسبي العام لتفاعل المبحوثين على
 %.65.01 المقاومة التي تتناول قضايا

د األشك  موضوعاتالال مع ويرى الباحث فيما سبق، وجود حالة جي دة من التفاعل متعد 
ا، ، بدًءا من اإلعجاب، والتعليق، والمشاركة بمختلف مستوياتهالتي تتناول قضايا المقاومة

الة حوهذا ما يؤكد وعات التي تتناول قضايا المقاومة، وانتهاًء باإلشارة إلى اآلخرين للموض
 الرغمبالفلسطينية، انسجام الشباب الفلسطيني، وتعاطيه بإيجابية مع قضايا المقاومة في الساحة 

الل من كل محاوالت التدجين والتطويع التي م ورست بحقه منذ انطالق مسيرة التسوية مع االحت
لقرن "اإلسرائيلي" في مدريد، وإفرازها الخطير "اتفاق أوسلو" وملحقاته في أوائل تسعينيات ا

حتالل اآلن هم الماضي، حيث تؤكد كل الشواهد في هذه المرحلة أن من يقود الصراع مع اال
ا عن شريحة الشباب؛ الذين كان ي راد وي خطط لهم االنزالق في متاهات واتجاهات تأخذهم بعيدً 

 الهم  الوطني، وحقيقة الصراع مع االحتالل.

 :بقضايا المقاومة وعيال تعزيزو شبكات التواصل االجتماعي   .13

  وعي تعزيزفي  شبكات التواصل االجتماعيبعض درجة مساهمة  يبي ن: (4.20)جدول 
 بقضايا المقاومة المبحوثين

 درجة المساهمة
 عالية متوسطة منخفضة

الوزن 
 الترتيب النسبي

سبة ك
الن

 

سبة ك
الن

 

سبة ك
الن

 

 األول 83.0 56.3 209 36.1 134 7.5 28 فيس بوك
 الثاني 72.7 38.5 143 41 152 20.5 76 يوتيوب

 الثالث 66.3 20.2 75 58.2 216 21.6 80 واتس أب
 الرابع 59.3 23.2 86 31.5 117 45.3 168 تويتر

 الخامس 58.0 9.7 36 55 204 35.3 131 إنستغرام
 السادس 40.7 4.6 17 13.2 49 82.2 305 لينكد إن

 السابع 39.7 3.2 12 12.9 48 83.8 311 ماي سبيس
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 وبوزن نسبيفي المرتبة األولى "الفيس بوك" جاء  أن إلى الجدول السابق نتائجتشير 
 وب" بوزن بة الثانية "اليوتييليه في المرت، بقضايا المقاومة المبحوثين وعي؛ لجهة زيادة 83.0%
تبة %، بينما جاء في المر 66.3 في المرتبة الثالثة بوزن نسبيثم "الواتس أب" %، 72.7 نسبي

 %.39.7األخيرة "ماي سبيس" بوزن نسبي 

 لي، سرائيه رغم السياسة المنحازة لـ"الفيس بوك" و"اليوتيوب" لالحتالل اإلويرى الباحث أن
را  يرجع قائمة المواقع التي ساهمت في تعزيز وعي المبحوثين بقضايا المقاومة؛ إال أنهما تصد 

ر الموقعي ن المذكورين قائمة المواقع األكثر استخداًما من قبل المبحوثين؛ لم تعان ا يتمإلى تصد 
 (.4.10جدول )عملية استخدامهما، وهو ما أكده زايا وتقنيات تسه ل به من م

  :وعي بقضايا المقاومةالتعزيز  في شبكات التواصل االجتماعيمستخدمي دور  .14

 شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز وعي مستخدمي دور يبي ن: (4.21)جدول 
 بقضايا المقاومة المبحوثين 

 

 النسبة ك الدور
 53.6 199 إيجابي

 10.2 38 سلبي
 36.1 134 محايد

 100.0 371 المجموع
 60.3الوزن النسبي =  1.81الوسط الحسابي =  

 قوم بهالدور الذي تإلى أن نسبة المبحوثين الذين أجابوا بأن  الجدول السابق نتائجتشير 
إيجابي بلغ  شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز وعي الشباب الفلسطيني بقضايا المقاومة

% من المبحوثين فقط 10.2% من المبحوثين بأنه محايد فيما يرى 36.1%، بينما يرى 53.6
 %.60.3وجاء الوزن النسبي العام بمقدار  بأنه سلبي.

 ويرى الباحث أن تلك النتيجة منطقية وجيدة، ال سيما وأن اهتمامات المبحوثين على
ا من ما بين اجتماعية، وسياسية، وتعليمية، وغيرهشبكات التواصل االجتماعي متنو عة ومتعددة 

 القضايا، باإلضافة إلى أن مفهوم المقاومة يتباين من شخص آلخر.

ورغم تباين النسب المئوية بين إجابات المبحوثين في هذا الجدول والجدول رقم 
كس يع (، إال أن المؤشر العام يظل إيجابي ا لصالح قضايا المقاومة، وهذا مؤشر جي د4.17)

 مدى اهتمام المبحوثين بقضايا المقاومة.
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 : قة من استخدام شبكات التواصل االجتماعياإلشباعات المتحق   .15

 من استخدام  لدى المبحوثين قةدرجة اإلشباعات المتحق   يبي ن :(4.22جدول )
 شبكات التواصل االجتماعي 

ات
باع

إلش
ا

 

مدى اإلشباعات المتحققة من 
استخدام شبكات التواصل 

 االجتماعي

 عالية متوسطة منخفضة
الوزن 
 الترتيب النسبي

سبة ك
الن

 

سبة ك
الن

 
سبة ك

الن
 

ئة.
البي

بة 
مراق

 

المتعلقة بقضايا  زادت معرفتي باألحداث
 المقاومة

 األول 79.3 47.4 176 42.9 159 9.7 36

تجاه  المساهمة في تعزيز شعوري بالثقة
 قضايا المقاومة

 الثاني 72.0 19.4 72 77.4 287 3.2 12

 قضايا تعر ف إلى مواقف اآلخرين تجاهال
 المقاومة

 الثالث 70.3 15.4 57 80.6 299 4.0 15

حول التمك ن من تكوين اآلراء والمواقف 
 قضايا المقاومة

 الرابع 69.3 11.9 44 84.6 314 3.5 13

 72.73 الوزن النسبي اإلجمالي إلشباعات مراقبة البيئة 

صل 
لتوا

ا
ي.

ماع
الجت

ا
 

 األول 72.3 20.2 75 76.3 283 3.5 13 ساعدتني على تكوين أصدقاء جدد
ساهمت في زيادة التواصل مع 

 األصدقاء القدامى
 الثاني 72.3 19.9 74 77.4 287 2.7 10

 الثالث 69.7 14.0 52 81.1 301 4.9 18 جعلتني اجتماعي ا بشكل أفضل
 71.43 االجتماعيللتواصل الوزن النسبي اإلجمالي  

ي.
الرأ

ة ب
ارك

مش
ال

 

 األول 70.7 15.9 59 80.1 297 4.0 15 جعلتني أشارك في إدارة النقاش والحوار 
 الثاني 70.3 13.7 51 83.6 310 2.7 10 جعلتني أعب ر عن آرائي ِبح رية 

 الثالث 69.3 13.5 50 80.6 299 5.9 22 زادت مشاركتي مواد إعالمية 
 الرابع 69.0 14.0 52 79.2 294 6.7 25 بنفسي بشكل أفضلعززت من ثقتي 

 69.82 المشاركة بالرأي إلشباعات الوزن النسبي اإلجمالي 

ية.
سل

الت
 

 األول 68.3 11.9 44 81.7 303 6.5 24 التسلية وقضاء وقت الفراغ
 46 الهروب من ضغوطات الحياة 

12.

4 
 الثاني 64.7 6.5 24 81.1 301

 77 الشعور بالوحدةالتخل ص من 
20.

8 
 الثالث 62.0 6.7 25 72.5 269

 65.0 التسلية إلشباعات الوزن النسبي اإلجمالي 
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 إشباعات مراقبة البيئة: -أ

المبحوثين يرون أن شبكات التواصل االجتماعي زادت  يتضح من الجدول السابق، أن
في و ، %79.3بوزن نسبي  في المرتبة األولى معرفتهم باألحداث المتعلقة بقضايا المقاومة

لى إ، وساهمت في تعرف هم %72.0بوزن نسبي  ساهمت في تعزيز شعورهم بالثقةالمرتبة الثانية 
نتهم م%70.3بوزن نسبي  في المرتبة الثالثة مواقف اآلخرين تجاه قضايا المقاومة ن ، ومك 

ا ، فيم%69.3بوزن نسبي  في المرتبة الرابعة تكوين آراء ومواقف خاصة حول قضايا المقاومة
 %.72.73بلغ الوزن النسبي العام إلشباعات مراقبة البيئة 

 إشباعات التواصل االجتماعي:  -ب

يتضح من الجدول السابق أن المبحوثين يرون أن شبكات التواصل االجتماعي 
دد ، كما وساهمت في %72.3بوزن نسبي  في المرتبة األولى ساعدتهم على تكوين أصدقاء ج 

 ، وجعلتهم اجتماعيين بشكل أفضل%72.3بنفس القدر  تواصلهم مع األصدقاء القدامى زيادة
 ، فيما بلغ الوزن النسبي العام إلشباعات التواصل%69.7بوزن نسبي في المرتبة الثالثة 

 %.71.43االجتماعي 

 إشباعات المشاركة بالرأي:  -ت

ل االجتماعي يتضح من الجدول السابق، أن المبحوثين يرون أن شبكات التواص
تهم جعل"، و%70.7بوزن نسبي  " في المرتبة األولىجعلتهم يشاركون في إدارة النقاش والحوار"

 اوادزادت مشاركتهم م"، و% 70.3بوزن نسبي في المرتبة الثانية  "رون عن آرائهم بحري ةيعب  
ثقتهم عززت من "و، % 69.3بوزن نسبي  " في المرتبة الثالثةإعالمية تنسجم مع توجهاتهم

ام ، فيما بلغ الوزن النسبي الع%69.0بوزن نسبي  " في المرتبة الرابعةبأنفسهم بشكل أفضل
 %.69.82إلشباعات المشاركة بالرأي 

 إشباعات التسلية: -ث

يتضح من الجدول السابق، أن المبحوثين يرون أن شبكات التواصل االجتماعي حققت 
م جعلته"، و%68.3بوزن نسبي  مرتبة األولى" في الالتسلية وقضاء وقت الفراغـ"إشباعاتهم ب

نتهم من التخلص"، و%64.7بوزن نسبي  " في المرتبة الثانيةيهربون من ضغوطات الحياة  مك 
ام %، فيما بلغ الوزن النسبي الع62.0بوزن نسبي  " في المرتبة الثالثةمن الشعور بالوحدة

 .%65.0إلشباعات التسلية 
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 :قةالمتحق   مقارنة بين اإلشباعات .16

قة لدى المبحوثين اإلشباعاتالمقارنة بين  يبي ن: (4.23) جدول  من استخدام المتحق 
 شبكات التواصل االجتماعي 

 الوزن النسبي اإلشباع
 72.73 إشباعات مراقبة البيئة

 71.43 إشباعات التواصل االجتماعي
 69.82 إشباعات المشاركة بالرأي

 65.0 إشباعات التسلية
 (371)ن =   

تشير نتائج الجدول السابق، إلى أن أهم اإلشباعات المتحق قة من استخدام شبكات 
التي جاءت في المرتبة ، كانت إشباعات مراقبة البيئة لدى المبحوثين التواصل االجتماعي

 لمرتبة الثانية إشباعات التواصل االجتماعي بوزن تالها في ا %، 72.73بوزن نسبياألولى 
%، وفي 69.8بوزن نسبي  في المرتبة الثالثة إشباعات المشاركة بالرأي ثم%، 71.43نسبي 

 %.65.0األخيرة إشباعات التسلية بوزن نسبي الرابعة و المرتبة 

م(، حيث جاء ترتيب اإلشباعات على 2018وتتفق تلك النتائج مع دراسة )أبو غولة، 
إشباعات المشاركة بالرأي، التوالي: إشباعات مراقبة البيئة، إشباعات التواصل االجتماعي، 

م(، حيث جاء ترتيب اإلشباعات على 2016كما تتفق ودراسة )زقوت،  . (1)إشباعات التسلية
التوالي: إشباعات مراقبة البيئة، إشباعات التواصل االجتماعي، إشباعات المشاركة بالرأي، 

 .(2)إشباعات التسلية

مبحوثين على النحو السابق، يشير ويرى الباحث أن توالي ترتيب تلك اإلشباعات لدى ال
بوضوح إلى مدى ترتيب أولويات الشباب الفلسطيني، كنتيجة طبيعية للظروف التي يمرون بها 
في ظل االحتالل والحصار، وانعدام فرص العمل، وغيرها من تعقيدات الحياة، حيث تتصدر 

                                                           

أبو غولة، استخدامات ذوي اإلعاقة البصرية لتطبيقات التواصل االجتماعي في الهواتف الذكية واإلشباعات  (1)
 (.107المتحققة.. دراسة ميدانية في محافظات غزة )ص 

استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكية.. دراسة زقوت،  (2)
 .)98ميدانية )ص 
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ي ومن ثم  إشباعات اهتماماتهم إشباعات مراقبة البيئة، تليها إشباعات التواصل االجتماع
 المشاركة بالرأي، وأخيًرا إشباعات التسلية.

 :لتواصل االجتماعيعن تغطية شبكات ا االرض .17
 شبكات التواصل االجتماعي لقضايا المقاومة محتوى عن المبحوثين  ارضدرجة  يبي ن: (4.24)جدول 

 

 درجة الرضا
الوسط  عالية متوسطة منخفضة

 الحسابي
الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 الترتيب المعياري 

 النسبة ك النسبة ك النسبة ك
 األول 0.32 97.00 2.91 91.9 341 7.0 26 1.1 4 سرعة األخبار

استخدام الصور 
 والرسوم التعبيرية

11 3.0 41 11.1 319 86.0 2.83 94.33 0.43 
 الثاني

استخدام الفيديوهات 
 والمرفقات الصوتية

9 2.4 44 11.9 318 85.7 2.83 94.33 0.45 
 الثالث

تنوع القضايا التي 
 تخص المقاومة

11 3.0 63 17.0 297 80.0 2.77 92.33 0.49 
 الرابع

شمولية تحليل 
األحداث الخاصة 

 بالمقاومة

22 5.9 60 16.2 289 77.9 2.73 91.00 0.52 
 الخامس

قوة مضمون المادة 
 اإلخبارية

12 3.2 78 21.0 281 75.7 2.72 90.67 0.57 
 السادس

تأخر وبطء نشر 
 االخبار

43 11.6 59 15.9 269 72.5 2.61 87.00 0.69 
 السابع

التأكيد على البعد 
اإلنساني لعمل فصائل 

 المقاومة

28 7.5 298 80.3 45 12.1 2.07 69.00 0.39 
 الثامن

إبراز الجوانب 
اإلبداعية لفصائل 

 المقاومة

16 4.3 313 84.4 42 11.3 2.05 68.33 0.44 
 التاسع

محدودية الموضوعات 
 الخاصة بالمقاومة

31 8.4 312 84.1 28 7.5 1.99 66.33 0.40 
 العاشر
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 درجة الرضا
الوسط  عالية متوسطة منخفضة

 الحسابي
الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 الترتيب المعياري 

 النسبة ك النسبة ك النسبة ك
إبراز الدور االجتماعي 

 لفصائل المقاومة
الحادي  0.67 45.67 1.37 10.5 39 15.9 59 73.6 273

 عشر
غياب رسوم 

 الكاريكاتير
الثاني  0.63 45.00 1.35 8.4 31 17.8 66 73.9 274

 عشر
إبراز الدور الصحي 
الخدماتي لفصائل 

 المقاومة

الثالث  0.56 43.00 1.29 5.1 19 18.6 69 76.3 283
 عشر

  0.50 75.69 2.27 اإلجمالي العام

 (371)ن = 
تغطية شبكات التواصل المبحوثين عن  رضاإلى أن درجة  تشير نتائج الجدول السابق

%، حيث 97.0 "األخبار السريعة" جاءت بوزن نسبي عن فئة االجتماعي لقضايا المقاومة
"، يةعبير والرسوم الت ،استخدام الصورجاءت في المرتبة األولى، يليها في المرتبة الثانية كل من "

ألخيرة %، بينما جاء في المرتبة ا94.3" بوزن نسبي والمرفقات الصوتية استخدام الفيديوهات،و"
بي فيما جاء الوزن النس%، 43.0نسبي بوزن ، المقاومة إبراز الدور الصحي الخدماتي لفصائل

 %.75.69العام بمقدار 

"األخبار السريعة"، فئات ويرى الباحث أن تصد ر درجات الرضا لدى المبحوثين عن 
و ع و"استخدام الصور والرسوم التعبيرية"، و"استخدام الفيديوهات والمرفقات الصوتية"، و"تن

م ما ، و"شمولية تحليل األحداث الخاصة بالمقاومة"، ينسجم مع أهالقضايا التي تخص المقاومة"
يمي ز شبكات التواصل االجتماعي من حيث السرعة في نشر األخبار والمعلومات، واستخدام 

افة الصور والرسوم ومقاطع الفيديو والصوت، وتوظيفها؛ لخدمة وتعزيز المادة الخبرية، باإلض
وتلق ي  ا لتنوع القضايا والموضوعات، واالستفاضة في تحليلها،إلى المساحات الواسعة التي تفرده

 آراء المشاركين وتعليقاتهم عليها.
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 الوحدة الرابعة: مقياس وعي الجمهور بقضايا المقاومة:

 :أول شهيد فلسطيني في انتفاضة القدس .1
 ، من وجهة نظر المبحوثينأول شهيد فلسطيني في انتفاضة القدس يبي ن: (4.25) جدول

 النسبة ك الشهيد
 12.1 45 فادي علوان
 0.3 1 أحمد جرار

 84.9 315 مهند الحلبي
 2.7 10 إبراهيم أبو ثريا

 100.0 371 المجموع

د تشير نتائج الجدول السابق، إلى أن الغالبية العظمى من المبحوثين أفادت بأن مهن
ادي % أفادوا بأنه ف12.1%، بينما 85.0الحلبي أول شهيد في انتفاضة القدس بنسبة تقارب الـ

 علوان.

 ويعزو الباحث حصول خيار "مهند الحلبي" كأول شهيد في انتفاضة القدس على المرتبة
حدث %، إلى وعي المبحوثين وإدراكهم لهذا ال85األولى في خيارات المبحوثين بنسبة تقارب الـ

س لالمفصلي؛   الل.جولة متجددة من جوالت الصراع مع االحتكونه أس 

 

 ؟متى اندلعت انتفاضة األقصى .2
 من وجهة نظر المبحوثين ،متى اندلعت انتفاضة األقصى يبي ن: (4.26) جدول

 النسبة ك البيان
 3.2 12 م1999عام 
 6.7 25 م2015عام 
 83.6 310 م2000عام 
 6.5 24 م2001عام 

 100.0 371 المجموع
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% من المبحوثين أجابوا بأن االنتفاضة 83.6تشير نتائج الجدول السابق إلى أن 
 . م2001% من المبحوثين بأنها بدأت في عام 6.5، بينما أفاد م2000اندلعت عام 

ويرى الباحث أن إجابة المبحوثين الصحيحة حول العام الذي اندلعت فيه انتفاضة 
لى عاًما على ذكرى اندالعها، يشير إ 18%، رغم مرور نحو 84األقصى بنسبة تقارب الـ

لك الذاكرة الحية لدى المبحوثين، بالرغم من مرور العديد من األحداث المهمة التي أعقبت ذ
ي، لداخلالتاريخ في سياق القضية الفلسطينية، سواء المتعلقة بالصراع مع االحتالل، أو الصراع ا

 أو حتى التجاذبات مع دول الجوار.

 

 ماذا يقصد بقضايا المقاومة؟ .3
 من وجهة نظر المبحوثين ،بقضايا المقاومةالمقصود  يبي ن: (4.27) جدول

 النسبة ك البيان
 2.7 10 المقاومة الشعبية

 8.4 31 المقاومة العسكرية
 87.6 325 االثنان مًعا

 1.3 5 ال شيء مما سبق
 100.0 371 المجموع

ا % من المبحوثين أجابوا بأن المقصود بقضاي87.6تشير نتائج الجدول السابق إلى أن 
 كرية فقط.% أن قضايا المقاومة العس8.4المقاومة، المقاومة الشعبية والعسكرية مًعا، بينما يرى 

 ويرى الباحث، أن إجابة المبحوثين حول المقصود بالمقاومة، هي )المقاومة الشعبية
هذه ثين ل، مؤشر جي د على مدى إدراك المبحو والمقاومة العسكرية(،  متمثلة بخيار )االثنان مًعا(

مع االحتالل  الشعب الفلسطيني في صراعهمن ثوابت  ية )المقاومة(، التي تعتبرالجزئ
اطي "اإلسرائيلي"، كما يرى الباحث، أن الحصول على هذه النتيجة اإليجابية يرجع إلى مدى تع

ضايا جتماعي التي ال تنفك عن ذكر قالمبحوثين مع وسائل اإلعالم بما فيها مواقع التواصل اال
 المقاومة على اختالف أشكالها ومسمياتها.
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 : زت به انتفاضة األقصىأهم ما تمي   .4

 من وجهة نظر المبحوثين ،أهم ما تميزت به انتفاضة األقصى يبي ن :(4.28)جدول 

 النسبة ك البيان
 53.6 199 العمليات االستشهادية

 32.9 122 عمليات الطعن
 8.9 33 عمليات إطالق النار

 4.6 17 المظاهرات السلمية
 100.0 371 المجموع

 

 % من المبحوثين أجابوا بأن أهم ما تميزت به53.6تشير نتائج الجدول السابق إلى أن 
% "عمليات 8.9% "عمليات الطعن"، و32.9انتفاضة األقصى هو "العمليات االستشهادية"، و

% فقط أن أهم ما تميزت به انتفاضة األقصى هي "المظاهرات 4.6إطالق النار"، فيما يرى 
 السلمية".

ة ويعزو الباحث التقارب النسبي بين إجابات المبحوثين في خياري  العمليات االستشهادي
وعمليات الطعن إلى االلتباس الذي قد يحدث؛ بسبب تقارب مسمى االنتفاضتين )األقصى 

بة الصحيحة من قبل المبحوثين، كما يرى الباحث أن والقدس(، مع اإلشارة إلى تصد ر اإلجا
% من إجابات المبحوثين أمر طبيعي ومنطقي، 4.6حصول خيار "المظاهرات السلمية" على نسبة 

 خاصة في ظل تزايد الحديث مؤخًرا عن المظاهرات والمقاومة السلمية في الشارع الفلسطيني.

  :م2012العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام  .5

أي  جاء في أعقاب اغتيال م2012العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام أن  يبي ن: (4.29) جدول
 شهيد، من وجهة نظر المبحوثين

 النسبة ك البيان
 3.0 11 رائد العطار

 0.3 1 صالح أبو حسنين
 90.0 334 أحمد الجعبري 
 6.7 25 صالح شحادة

 100.0 371 المجموع
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العدوان % من المبحوثين أجابوا بأن 90.0إلى أن  الجدول السابق تشير نتائج 
% 6.7أحمد الجعبري، و جاء في أعقاب اغتيال الشهيد م2012اإلسرائيلي على قطاع غزة عام 

% في أعقاب اغتيال الشهيد رائد العطار، 3.0في أعقاب اغتيال الشهيد صالح شحادة، و
 حسنين.% في أعقاب اغتيال الشهيد صالح أبو 0.3و

ويرى الباحث أن اإلجابة الصحيحة من قبل المبحوثين جاءت منطقية، ومتوقعة، وبنسبة 
%، وهي تشير إلى مدى وعي المبحوثين بهذه المحطة المهمة من 90عالية جدا بمقدار 

 محطات االشتباك التي خاضها قطاع غزة مع االحتالل.
 

 :حصار المقاومة الفلسطينية في بيروت .6

 من وجهة نظر المبحوثين ،حصار المقاومة الفلسطينية في بيروتمتى كان  يبي ن: (4.30) جدول
 النسبة ك البيان

 3.0 11 م1959
 86.8 322 م1982
 5.9 22 م1993
 4.3 16 م1967

 100.0 371 المجموع

حصار % من المبحوثين أجابوا بأن 86.8تشير نتائج الجدول السابق، إلى أن  
% يعتقدون أنه في عام 5.9م، بينما 1982 بيروت كان في عام المقاومة الفلسطينية في

 .م1959% يعتقدون أنه في عام 3.0، وم1967% يعتقدون أنه في عام 4.3، وم1993

 36%، رغم مرور نحو 87ويرى الباحث أن إجابة المبحوثين الصحيحة بنسبة تقارب الـ
 سنة )هي الع مر األقصى للمبحوثين(، على حدث حصار المقاومة الفلسطينية في بيروت، يعد  
ة مؤشًرا جي ًدا على المخزون المعرفي للمبحوثين بتلك العالمة الفارقة في تاريخ المقاوم

لى شير إالفلسطينية والتي كان لها ما بعدها في تاريخ الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وهذا ما ي
 ور التنشئة السياسية والنضالية التي تعززها فصائل المقاومة في المجتمع الفلسطيني.د
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 الوعي: عام لدرجة مقياس
 درجة وعي المبحوثين بقضايا المقاومة يبي ن: (4.31)جدول 

درجة 
 الوعي

الوسط  عالي متوسط منخفض
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

نحراف اال 
 النسبة ك النسبة ك النسبة ك المعياري 

9 2.4 112 30.2 250 67.4 2.65 88.3 0.53 

 (371)ن =              

من المبحوثين جاءت درجة وعيهم   %67.4ه تيوضح الجدول السابق أن ما نسب
ا جاءت درجة وعيهم بقضايا المقاومة متوسطة، وم %30.2بقضايا المقاومة عالية، وما نسبته 

 جاءت درجة وعيهم بقضايا المقاومة منخفضة، وبشكل عام فقد تبي ن أن المتوسط %2.4نسبته 
ما يشير إلى أن ، 0.53، وانحراف معياري 88.3سبي بلغ ، وبوزن ن2.65الحسابي يساوي 
 .وثين بقضايا المقاومة جاءت عاليةدرجة وعي المبح

بحوثين، على وقد اعتمد الباحث في تصنيف درجة الوعي بقضايا المقاومة لدى الم
رجة ( أسئلة، والتي أوضحت بالنسب المئوية د6األسئلة المتعلقة بدراسة درجة الوعي وعددها )

وعي الشباب الفلسطيني بكل قضية من خالل األسئلة التي تم طرحها باالستبانة حول درجة 
 (.2وعيهم بكل قضية على حدة، )انظر الملحق رقم 

ني شرًا إيجابيًا، لجهة اهتمام الشباب الفلسطيويرى الباحث أن تلك النتيجة تعطي مؤ 
 بقضايا المقاومة.
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 : : معوقات االستخدام ومقترحات التطويرةالخامسالوحدة 

 :عيشبكات التواصل االجتمامعوقات استخدام . 1

التواصل  لشبكات همأثناء استخدام ه المبحوثينأبرز المعوقات التي تواج يبي ن: (4.32)جدول 
 بقضايا المقاومة هماالجتماعي في تعزيز وعي

 المعوقات
 نعم

 الترتيب
 النسبة ك

الخشية من إغالق صفحتي من قبل إدارات شبكات 
 األول 64.2 238 التواصل االجتماعي

 الثاني 54.4 202 إغالق صفحات النشطاء الفاعلين في المقاومة
 الثالث 48.8 181 كثرة األخبار مجهولة المصدر

إغالق بعض صفحات فصائل المقاومة من قبل إدارات 
 الرابع 47.4 176 شبكات التواصل االجتماعي

اعتقال االحتالل النشطاء على شبكات التواصل االجتماعي 
 الخامس 39.4 146 على خلفية الرأي والتعبير

 السادس 36.4 135 منية الفلسطينيةجهزة األالمالحقة األمنية من قبل األ 
 السابع 36.1 134 قلة خبرة الناشطين اإلعالميين العاملين بصفحات المقاومة

 الثامن 26.1 97 عدم المتابعة المستمرة لقضايا المقاومة.
 التاسع 25.1 93 ضعف المواد اإلعالمية الخاصة بقضايا المقاومة

ع المواد اإلعالمية المنشورة الخاصة بقضايا دم تنو  ع
 العاشر 23.2 86 المقاومة

 الحادي عشر 22.6 84 نترنت في كل األماكنعدم توفر اإل
 الثاني عشر 10.8 40 الخشية من الفصل من العمل

عدم إرفاق مقاطع فيديو مع المواد اإلعالمية الخاصة 
 الثالث عشر 9.7 36 بقضايا المقاومة

 الرابع عشر 4.6 17 نترنتر جهاز هاتف خلوي يدعم خاصية اإلعدم توف  
 الخامس عشر 4.0 15 ر جهاز حاسوب في المنزل أو في مكان العملتوف   عدم

 السادس عشر 00 00 أخرى 

 (371)ن =    
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ناء إلى أن من أبرز المعوقات التي تواجه المبحوثين أث الجدول السابق نتائجتشير 
 إغالقالخشية من ، "بقضايا المقاومة همشبكات التواصل االجتماعي في تعزيز وعيهم استخدام

"، حيث جاءت في المرتبة األولى بوزن صفحتي من قبل إدارات شبكات التواصل االجتماعي
وزن " بإغالق صفحات النشطاء الفاعلين في المقاومة%، يليها في المرتبة الثانية "64.2نسبي 
 %،48.8" بوزن نسبي كثرة األخبار مجهولة المصدر%، تليه في المرتبة الثالثة "54.4نسبي 

ن " بوز أو في مكان العمل ،عدم توفر جهاز حاسوب في المنزلجاء في المرتبة األخيرة " بينما
 %.4.0نسبي 

(، التي أشارت إلى أن م2017وتتشابه تلك النتائج بشكل جزئي مع دراسة )رضوان، 
أهم المشاكل التي تعاني منها صحافة الهاتف كمصدر لألخبار أثناء تناولها النتفاضة القدس 

م(، التي أفادت 2016. وكذلك دراسة )زقوت، (1)%72.8"كثرة األخبار مجهولة المصدر" بنسبة 
كية في المرتبة أن أبرز المشاكل والمعوقات لتطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذ

 .(2)%80.3األولى "انتشار أخبار غير دقيقة" بنسبة 

ن، ويرى الباحث أن الفقرات التي حازت على أعلى نسبة في المعوقات بالنسبة للمبحوثي
إغالق "، و"الخشية من إغالق صفحتي من قبل إدارات شبكات التواصل االجتماعيمثل: "

إغالق بعض "، و"كثرة األخبار مجهولة المصدر"، و"صفحات النشطاء الفاعلين في المقاومة
اعتقال االحتالل "، و"صفحات فصائل المقاومة من قبل إدارات شبكات التواصل االجتماعي

 "، تالمس الواقع بشكلعلى خلفية الرأي والتعبير ؛النشطاء على شبكات التواصل االجتماعي
ب"، نفذها "الفيس بوك"، واليوتيو كبير، خاصة في ظل حمالت مراقبة المحتوى الفلسطيني التي ي

باإلضافة إلى حمالت االعتقال، واالستدعاء التي ينفذها كل من االحتالل "اإلسرائيلي"، 
 ا يتمواألجهزة األمنية الفلسطينية المختلفة، على حد سواء للنشطاء الفلسطينيين على خلفية م

 نشره على تلك الشبكات.

 80للفيس بوك تمث لت بإغالق الصفحات، و ( حالة انتهاك220م، )2017وشهد العام 
انتهاًكا لليوتيوب تمث لت بإغالق الصفحات، وبحسب مركز "صدى سوشال" فإن فيسبوك كان له 

انتهاك  200الحصة األكبر من االنتهاكات ضد المحتوى الفلسطيني وصلت إلى أكثر من 
                                                           

رضوان، اعتماد الشباب الفلسطيني على صحافة الهاتف المحمول كمصدر لألخبار وقت األزمات: دراسة  (1)
 .)128ميدانية )ص 

يقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكية.. دراسة زقوت، استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطب (2)
 (.100ميدانية )ص
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بة شديدة خالل عام خالل العام، حيث أخضعت إدارة الفيس بوك المحتوى الفلسطيني لرقا
م، واعترفت بصريح العبارة أنها استجابت لطلبات من حكومة االحتالل؛ للتضييق على 2017

 .(1)المحتوى الفلسطيني

 :كات التواصل االجتماعيتطوير دور شب مقترحات. 2
 

صل االجتماعي في تعزيز لتطوير دور شبكات التوا المبحوثين مقترحات أهم يبي ن: (4.33)جدول 
 بقضايا المقاومة هموعي

 المقترحات
 نعم

 الترتيب
 النسبة ك

 األول 61.2 227 مةعنى بقضايا المقاو تحسين جودة المواد اإلعالمية المنشورة التي ت  
 الثاني 59.0 219 إنشاء صفحات خاصة بقضايا المقاومة

 الثالث 56.9 211 ين الفاعلين المهتمين بقضايا المقاومةيتنمية مهارات اإلعالم

 الرابع 56.3 209 ترجمة المواد اإلعالمية الخاصة بقضايا المقاومة بأكثر من لغة
 الخامس 56.3 209 التأكيد على الفصل بين مفهوم المقاومة ومفهوم اإلرهاب

 السادس 51.8 192 التأكيد على البعد اإلنساني لقضايا المقاومة
 السابع 49.1 182 اإلنساني وشرعيتها بالقانون الدولي ربط مفهوم المقاومة

 الثامن 47.7 177 المتابعة المستمرة لقضايا المقاومة
 التاسع 47.4 176 إلنجاح وتعزيز تلك الصفحات ؛عالم الجديدالستعانة بخبراء اإلا

 العاشر 44.5 165 نشر إعالنات ممولة للصفحات الخاصة بقضايا المقاومة
 الحادي عشر 42.0 156 الخاصة بقضايا المقاومةع المادة اإلعالمية المنشورة تنو  

الترويج المحلي والخارجي للمشاركة الفاعلة بالصفحات التي ت عنى 
 بقضايا المقاومة

 الثاني عشر 39.6 147

 الثالث عشر 39.1 145 تدعيم المواد اإلعالمية الخاصة بقضايا المقاومة بالصوت والصورة
 الرابع عشر 00 00 أخرى 

 (371ن = )      

                                                           

 (.19-18)ص ص  م2017تقرير وسائل التواصل االجتماعي في فلسطين لعام  (1)
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ات لتطوير دور شبك إلى أن الوزن النسبي ألبرز المقترحات الجدول السابق نتائجتشير 
، حسب المبحوثين التواصل االجتماعي في تعزيز وعي الشباب الفلسطيني بقضايا المقاومة

 %،61.2" بوزن نسبي تحسين جودة المواد اإلعالمية المنشورة التي تعنى بقضايا المقاومة"
ايا إنشاء صفحات خاصة بقضفي المرتبة األولى، يليه في المرتبة الثانية المقترح "حيث جاء 

ين يتنمية مهارات اإلعالم% وجاء في المرتبة الثالثة، المقترح "59.0" بوزن نسبي المقاومة
المقترح  %، بينما جاء في المرتبة األخيرة56.9" بوزن نسبي الفاعلين المهتمين بقضايا المقاومة

نسبي "، حيث بلغ الوزن الالمواد اإلعالمية الخاصة بقضايا المقاومة بالصوت والصورةتدعيم "
39.1 .% 

م(، حيث جاء اقتراح المبحوثين 2014وتتشابه تلك النتيجة مع دراسة )سكيك، 
بتخصيص صفحات خاصة بالقضايا الوطنية والتعريف بها، من أعلى المقترحات بنسبة 

اإلعالم الجديد وجلب الدعم الكافي؛ إلنجاح تلك الصفحات  %، تاله االستعانة بخبراء79.8
 .(1) %68.8%، ثم المتابعة المستمرة للقضايا الوطنية ونقل كل ما هو جديد بنسبة 70.2بنسبة 

ورة تحسين جودة المواد اإلعالمية المنشويرى الباحث في تصد ر مقترحات المبحوثين لـ"
تنمية مهارات "، و"صفحات خاصة بقضايا المقاومةإنشاء "، و"التي تعنى بقضايا المقاومة

ة بأهمي "، دلياًل إضافي ا على وعي المبحوثينين الفاعلين المهتمين بقضايا المقاومةياإلعالم
لمطلوب أثير االرسالة اإلعالمية المهنية، والمتميزة، والواعية، والقادرة على اإلقناع، وإحداث الت

من و عالمية غير المنضبطة والتي قد تأتي بنتائج عكسية، في المتلقين بعيًدا عن الفوضى اإل
صواًل و هنا تنبع أهمية تنمية مهارات اإلعالميين والنشطاء من خالل التدريب الواعي والمدروس 

 . إلى إعالميين قادرين على المزاوجة بين المهنية، وااللتحام بهموم الناس وقضايا الوطن

  

 

 

 

                                                           

سكيك، دور شبكات التواصل االجتماعي في توعية الشباب الفلسطيني بالقضايا الوطنية.. دراسة تحليلية  1))
 (.145وميدانية )ص 
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 :الثاني لمبحثا
 الدراسة فروض اختبار 

استخدام الشباب الفلسطيني لمبحث اختبار فروض الدراسة؛ للتعرف إلى ا هذا يستعرض
 ، وهي:لشبكات التواصل االجتماعي في تعزيز وعيهم بقضايا المقاومة

: الفرض الرئيس األول:  أوالا
استخدام الشباب الفلسطيني لشبكات التواصل  درجة توجد فروق ذات داللة إحصائية في -1

االجتماعي في تعزيز الوعي بقضايا المقاومة، حسب المتغيرات الديمغرافية )النوع، 
 العمر، مكان السكن، المستوى التعليمي، الحالة االجتماعية(.

 

 الفرض الفرعي األول:  1.1

 لشبكات التواصل استخدام الشباب الفلسطيني درجة توجد فروق ذات داللة إحصائية في
 .النوع االجتماعي في تعزيز الوعي بقضايا المقاومة، حسب

 

في درجة استخدام الشباب الفلسطيني شبكات التواصل  الفروق اإلحصائية يبي ن(: 4.34جدول )
 االجتماعي في تعزيز الوعي بقضايا المقاومة، حسب النوع

 

 العدد النوع
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 Tقيمة  المعياري 

الداللة 
 اإلحصائية

 0.544 2.52 265 ذكر
.9390 .3490 

 5380. 2.46 106 أنثى

 (371)ن =              

يوضح الجدول  ، حيثللعينات المستقلة tالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 
السابق، أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجة استخدام الشباب شبكات التواصل 

نسين لنوع، حيث أظهرت النتائج أن كال الجتعزى لاالجتماعي في تعزيز الوعي بقضايا المقاومة 
  الذكور واإلناث يستخدمان شبكات التواصل االجتماعي بدرجة ما بين متوسطة ومرتفعة. 

م(، التي أظهرت عدم وجود عالقة 2018وتتفق تلك النتيجة مع دراسة )أبو غولة، 
ارتباطية ذات داللة إحصائية بين استخدام ذوي اإلعاقة البصرية لتطبيقات التواصل االجتماعي 
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م(، التي كشفت عدم 2015، كما تتفق مع دراسة )الصفدي، (1)عبر الهواتف الذكية والجنس
لة إحصائية في مستوى استخدام القائم باالتصال في الصحافة الفلسطينية وجود فروق ذات دال

. وكذلك دراسة (2)شبكات التواصل االجتماعي بين المتوسطات الحسابية لكل من الذكور واإلناث
م(، التي بي نت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استخدام شبكات 2013)حمودة، 

 .(3)واإلناثالتواصل االجتماعي بين الذكور 

م(، والتي أشارت 2014لكنها تختلف مع النتائج التي توصلت إليها دراسة )أبو صالح، 
إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في استخدام شبكات التواصل االجتماعي تعزى للنوع، 

 .(4)حيث تبي ن أن متوسط استخدام الذكور أعلى منه لدى اإلناث

ويرى الباحث أن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجة استخدام الشباب 
لنوع، يؤكد أن تعزى لالفلسطيني شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي بقضايا المقاومة 

ليس مقصوًرا على نوع دون آخر في  في قضايا المقاومة، استخدام شبكات التواصل االجتماعي
وهذا يؤكد على مدى اإليجابية التي يتعاطى معها الفلسطينيون في التعامل  المجتمع الفلسطيني،

م، 2017مع تلك الشبكات، وهو ما ينسجم مع تقرير وسائل التواصل االجتماعي في فلسطين 
من حيث التوازن بين الرجال والنساء على الذي أظهر أن فلسطين تعد  الدولة العربية األولى 

 .(5)( لإلناث46%( للذكور، و)54%،  بواقع )مواقع التواصل االجتماعي
 الفرض الفرعي الثاني:  1.2

استخدام الشباب الفلسطيني شبكات التواصل  درجة توجد فروق ذات داللة إحصائية في
 العمر: االجتماعي في تعزيز الوعي بقضايا المقاومة، حسب

                                                           

أبو غولة، استخدامات ذوي اإلعاقة البصرية لتطبيقات التواصل االجتماعي في الهواتف الذكية واإلشباعات  1))
 (.112المتحققة.. دراسة ميدانية في محافظات غزة )ص

الصفدي، استخدامات القائم باالتصال في الصحافة الفلسطينية لشبكات التواصل االجتماعي واإلشباعات  (2)
 (.118دراسة ميدانية في محافظات غزة )صالمتحققة.. 

 حمودة، دور شبكات التواصل االجتماعي في تنمية مشاركة الشباب الفلسطيني في القضايا المجتمعية  3))
 (.150)ص 

أبو صالح، استخدامات طلبة الجامعات الفلسطينية لشبكات التواصل االجتماعي واإلشباعات المتحققة..  (4)
 .(136دراسة ميدانية )ص

 .م )موقع إلكتروني(2017لتواصل االجتماعي في فلسطين ( سوشال فلسطين، تقرير وسائل ا5)
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في درجة استخدام الشباب الفلسطيني شبكات التواصل  الفروق اإلحصائية يبي ن (:4.35جدول )
 العمراالجتماعي في تعزيز الوعي بقضايا المقاومة، حسب 

الوسط  العدد العمر
 الحسابي

االنحراف 
 Fقيمة  المعياري 

الداللة 
 اإلحصائية

 0.61 2.52 88 سنة 24 -18 من

0.140 0.869 
 0.50 2.51 123 سنة 30لى أقل من إ 24من 
 0.54 2.49 160 سنة 35لى أقل من إ 30من 

 0.54 2.50 371 المجموع

يوضح الجدول الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل أحادي التباين، حيث 
التواصل  السابق، أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجة استخدام الشباب شبكات

أن  ، حيث أظهرت النتائجألعمار المختلفةل المقاومة تعزى في تعزيز الوعي بقضايا االجتماعي 
 كافة الفئات العمرية تستخدم شبكات التواصل االجتماعي بدرجة ما بين متوسطة ومرتفعة.

م(، التي أظهرت أنه ال يوجد عالقة 2018وتتفق تلك النتيجة مع دراسة )أبو غولة، 
ة لتطبيقات التواصل االجتماعي عبر ذات داللة إحصائية بين استخدام ذوي اإلعاقة البصري

م(، التي أظهرت أنه ال يوجد 2016، كما وتتفق مع دراسة )زقوت، (1)الهواتف الذكية، والعمر
فروق ذات داللة إحصائية بين استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات التواصل االجتماعي 

م(، التي بي نت عدم وجود 0152، وكذلك دراسة )الصفدي، (2)على الهواتف الذكية تعزى للعمر
فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في مستوى استخدام القائم باالتصال في الصحافة الفلسطينية 

 . (3)لشبكات التواصل االجتماعي تعزى إلى العمر
 ويرى الباحث أن تلك النتيجة منطقي ة، حيث إن األغلبية العظمى من مستخدمي شبكات

و ما ه فئة الشباب، باعتبارهم الفئة األكثر استجابة وتفاعاًل مع كل التواصل االجتماعي هم من
 جديد، خاصة في المجاالت ذات البعد التقني واإلعالمي.

                                                           

أبو غولة، استخدامات ذوي اإلعاقة البصرية لتطبيقات التواصل االجتماعي في الهواتف الذكية واإلشباعات  (1)
 (.113المتحققة.. دراسة ميدانية في محافظات غزة )ص 

ين الفلسطينيين لتطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكية.. دراسة زقوت، استخدام الصحفي (2)
 (.104ميدانية )ص 

الصفدي، استخدامات القائم باالتصال في الصحافة الفلسطينية لشبكات التواصل االجتماعي واإلشباعات  (3)
 (.120المتحققة.. دراسة ميدانية في محافظات غزة )ص 
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 الفرض الفرعي الثالث:  1.3

 استخدام الشباب الفلسطيني لشبكات التواصل درجة توجد فروق ذات داللة إحصائية في
 المحافظة حسب، االجتماعي في تعزيز الوعي بقضايا المقاومة

في درجة استخدام الشباب الفلسطيني شبكات التواصل  الفروق اإلحصائية يبي ن(: 4.36جدول )
 المحافظةاالجتماعي في تعزيز الوعي بقضايا المقاومة، حسب 

الوسط  العدد السكن
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 Tقيمة 
الداللة 

 اإلحصائية
 0.556 2.43 160 المحافظات الجنوبية

-2.462 0.104 
 0.525 2.56 211 المحافظات الشمالية

 (371)ن =              

الجدول يوضح للعينات المستقلة، حيث  tالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 
 شبكاتالفلسطيني  السابق، أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجة استخدام الشباب

 لمحافظة، حيث أظهرت النتائجتعزى لالتواصل االجتماعي في تعزيز الوعي بقضايا المقاومة 
أن الشباب الفلسطيني في المحافظات الشمالية والجنوبية يستخدمون شبكات التواصل 

 االجتماعي بدرجة ما بين متوسطة ومرتفعة.

عدم وجود فروق ذات م(، التي أفادت ب2017وتتفق تلك النتيجة مع دراسة )رضوان،
داللة إحصائية بين درجة اعتماد الشباب الفلسطيني على صحافة الهاتف المحمول وقت 

 (.1) األزمات، وفًقا لمتغي ر المحافظة

م(، التي أظهرت أنه ال يوجد فروق ذات داللة 2016كما تتفق ودراسة )زقوت، 
إحصائية بين درجة استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات التواصل االجتماعي على 

م(، التي أظهرت 2014. كما وتتفق مع دراسة )أبو صالح، (2)الهواتف الذكية، ومكان السكن 

                                                           

باب الفلسطيني على صحافة الهاتف المحمول كمصدر لألخبار وقت األزمات.. دراسة رضوان، اعتماد الش (1)
 (.138ميدانية )ص 

زقوت، استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكية.. دراسة  2))
 (.106-105ميدانية )ص ص 
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واصل االجتماعي تعزى لمتغير أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في استخدام شبكات الت
 . (1)مكان السكن 

ويرى الباحث، أن عدم وجود فروق في استخدام الشباب الفلسطيني شبكات التواصل 
ر في االجتماعي في تعزيز الوعي بقضايا المقاومة يعزى لعامل السكن؛ يرجع إلى التقارب الكبي

ة المحافظات الشمالية والجنوبيالظروف، والمشاكل، والمعوقات التي يمر بها المبحوثون في 
 على حدٍ  سواء.

 الفرض الفرعي الرابع:  1.4

استخدام الشباب الفلسطيني شبكات التواصل  درجة توجد فروق ذات داللة إحصائية في
 مكان السكن. حسب، االجتماعي في تعزيز الوعي بقضايا المقاومة

 

شبكات التواصل درجة استخدام الشباب الفلسطيني  في الفروق اإلحصائية يبي ن(: 4.37جدول )
 مكان السكنحسب  ،االجتماعي في تعزيز الوعي بقضايا المقاومة

 

الوسط  العدد مكان السكن
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  Fقيمة  المعياري 

 اإلحصائية
 0.53 2.52 238 مدينة

0.223 0.801 
 0.63 2.50 44 قرية
 0.52 2.47 89 مخي م

 0.54 2.50 371 المجموع

يوضح الجدول الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل أحادي التباين، حيث 
ت السابق، أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجة استخدام الشباب الفلسطيني شبكا

أظهرت مكان السكن، حيث في تعزيز الوعي بقضايا المقاومة تعزى لالتواصل االجتماعي 
النتائج أن الشاب الفلسطيني في كافة أماكن سكناهم يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي 

 بدرجة ما بين متوسطة ومرتفعة.

                                                           

الفلسطينية لشبكات التواصل االجتماعي واإلشباعات المتحققة.. أبو صالح، استخدامات طلبة الجامعات  1))
 (.139دراسة ميدانية )ص 
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الخاص بمتغي ر المحافظة،  (4.37)وتتفق تلك النتيجة مع ما جاء في الجدول السابق 
روف التي يمر بها ويعتقد الباحث أن هذه النتيجة منطقي ة؛ نظًرا لتشابه الكثير من الظ

، المبحوثون سواء على صعيد المحافظات الشمالية أو الجنوبية، أو حتى صعيد المدن، والقرى 
 والمخيمات.

 

 الفرض الفرعي الخامس:  1.5

استخدام الشباب الفلسطيني شبكات التواصل  درجة توجد فروق ذات داللة إحصائية في
 التعليم. حسب، االجتماعي في تعزيز الوعي بقضايا المقاومة

في درجة استخدام الشباب الفلسطيني شبكات التواصل  الفروق اإلحصائية يبي ن(: 4.38جدول )
 التعليمحسب  ،االجتماعي في تعزيز الوعي بقضايا المقاومة

الوسط  العدد التعليم
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  Fقيمة  المعياري 

 اإلحصائية
 0.51 2.47 17 ثانوية عامة

4.413 

 

0.005 

 

 0.55 2.29 68 دبلوم
 0.54 2.56 214 بكالوريوس

 0.50 2.56 72 دراسات عليا

 0.54 2.50 371 المجموع

الجدول يوضح الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل أحادي التباين، حيث 
السابق، أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجة استخدام الشباب شبكات التواصل 

اب لتعليم، حيث أظهرت النتائج أن  الشبفي تعزيز الوعي بقضايا المقاومة تعزى لاالجتماعي 
بين  حملة شهادة البكالوريوس والدراسات العليا يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي بدرجة ما

 امة.توسطة ومرتفعة؛ لكنها أكبر من استخدام المبحوثين حملة شهادتي الدبلوم والثانوية العم

م(، التي أظهرت أنه ال يوجد فروق 2017وتختلف تلك النتيجة مع دراسة )رضوان، 
ذات داللة إحصائية بين درجة اعتماد الشباب الفلسطيني على صحافة الهاتف المحمولة وقت 

م(، التي بي نت أنه ال 2016. كما تختلف مع دراسة )زقوت، (1)األزمات، وفًقا للمستوى التعليمي 
                                                           

رضوان، اعتماد الشباب الفلسطيني على صحافة الهاتف المحمول كمصدر لألخبار وقت األزمات.. دراسة  (1)
 (.136ميدانية )
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الفلسطينيين لتطبيقات التواصل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجة استخدام الصحفيين 
 .(1)االجتماعي على الهواتف الذكية، ومتغير مؤهل التعليم 

 ضج المبحوثين من حملة شهادةويعزو الباحث وجود فروق تعزى للمؤهل العلمي، إلى ن  
تي شهاد البكالوريوس والدراسات العليا واهتمامهم بقضايا المقاومة، أكثر من المبحوثين من حملة

لوعي والثانوية العامة، ما يشير إلى وجود عالقة طردية بين المؤهل العلمي وتعزيز ا الدبلوم
 بقضايا المقاومة.

 الفرض الفرعي السادس:  1.6

 استخدام الشباب الفلسطيني لشبكات التواصل درجة توجد فروق ذات داللة إحصائية في
 الحالة االجتماعية. حسب، االجتماعي في تعزيز الوعي بقضايا المقاومة

في درجة استخدام الشباب الفلسطيني شبكات التواصل  الفروق اإلحصائيةيبي ن  (:4.39جدول )
 الحالة االجتماعيةحسب  االجتماعي في تعزيز الوعي بقضايا المقاومة،

الوسط  العدد الحالة االجتماعية
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  Fقيمة  المعياري 

 اإلحصائية
 0.496 2.65 127 أعزب

3.692 0.000 
 0.551 2.43 244 متزوج

 (371)ن =              

يوضح الجدول للعينات المستقلة، حيث  tالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 
فروق ذات داللة إحصائية بين درجة استخدام الشباب لشبكات التواصل  وجود السابق،

أن   النتائجلحالة االجتماعية، حيث أظهرت المقاومة تعزى لفي تعزيز الوعي بقضايا االجتماعي 
ها يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي بدرجة ما بين متوسطة ومرتفعة؛ لكن ابز  ع  الشباب ال

 أكبر من استخدام المبحوثين المتزوجين.

م(، التي أظهرت وجود فروق ذات داللة 2016وتتفق تلك النتيجة مع دراسة )اللبابيدي، 
 .(2)إحصائية في درجة معرفة الجمهور الفلسطيني بقضايا المرأة تعزى للحالة االجتماعية

                                                           

من خالل الهواتف الذكية.. دراسة زقوت، استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات التواصل االجتماعي  (1)
 (.106ميدانية )ص 

اللبابيدي، دور اإلعالم الجديد في تشكيل معارف الجمهور الفلسطيني واتجاهاته نحو قضايا المرأة.. دراسة  (2)
 (.140ميدانية )ص 
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أكثر تفرًغا ومتابعة  الشباب الع ز ابويرى الباحث، أن تلك النتيجة تعد  منطقية؛ كون 
لشبكات التواصل االجتماعي، دون غيرهم من المتزوجين الذين غالًبا ما يكون لديهم اهتمامات 

 أخرى.  وانشغاالت

(، 4.36(، )4.35(،)4.34ومن خالل نتائج الفروض الفرعية المبينة في الجداول )
( تبين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة استخدام الشباب الفلسطيني 4.37)

هم ة لديلشبكات التواصل االجتماعي في تعزيز وعيهم بقضايا المقاومة، وفقا للمتغيرات الديمغرافي
 مكان السكن( وهو ما يعني عدم صحة الفرض الرئيس. -المحافظة -العمر -ع االجتماعي) النو 

جد ( تبين أنه تو 4.39(، )4.38ومن خالل نتائج الفروض الفرعية المبينة في الجدولين )
ي فروق ذات داللة إحصائية في درجة استخدام الشباب الفلسطيني لشبكات التواصل االجتماعي ف

 بقضايا المقاومة، ما يعني صحة الفرض الرئيس في هاتين الجزئيتين.تعزيز وعيهم 

 الفرض الرئيس الثاني:ثانياا: 
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين درجة ثقة الشباب الفلسطيني بمضامين شبكات 

 التواصل االجتماعي، ومستوى الوعي بقضايا المقاومة.

ي في مضامين شبكات التواصل بين درجة ثقة الشباب الفلسطيناختبار العالقة 
 . االجتماعي، ومستوى الوعي بقضايا المقاومة

العالقة بين درجة ثقة الشباب الفلسطيني في مضامين شبكات التواصل  يبي ن(: 4.40جدول )
 االجتماعي، ومستوى الوعي بقضايا المقاومة

 درجة الثقة
 درجة الوعي

2X الداللة 
 عالية متوسطة منخفضة

 4 17 19 منخفضة

49.967 0.000 

33.3% 8.3% 3.6% 

 87 176 36 متوسطة

63.2% 86.3% 79.1% 

 19 11 2 مرتفعة

3.5% 5.4% 17.3% 

 المجموع
57 204 110 

100.0% 100.0% 100.0% 
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لى والختبار هذه العالقة تم استخدام اختبار مربع كاي، حيث يشير الجدول السابق إ
صل درجة ثقة الشباب الفلسطيني في مضامين شبكات التوا عالقة ذات داللة ارتباطية بين وجود

ي وه0.000 ، حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية االجتماعي، ومستوى الوعي بقضايا المقاومة
إن من يثقون باستخدام تطبيقات شبكات التواصل االجتماعي بدرجة  ، حيث0.05أقل من 

 يزيد الوعي لديهم أيًضا بدرجة ما بين متوسطة وعالية.متوسطة وعالية 

م(، التي أكدت ثبوت صحة الفرض القام 2017وتتفق تلك النتيجة مع دراسة )رحمي، 
بوجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجة استفادة المرأة الفلسطينية من استخدام 

 .(1)حتواهاالمواقع اإللكترونية اإلخبارية، ودرجة الثقة في م

م(، التي أثبتت وجود عالقة ارتباطية ذات 2016كما تتفق أيًضا مع دراسة )أبو ليلة، 
داللة إحصائية بين مستوى اعتماد الشباب في محافظات غزة على المواقع اإللكترونية ودرجة 

مه من معرفة حول قضايا التوعية األمني ة  .(2)ثقتهم بما تقد 

لت إلى أنه 2018مع دراسة )أبو غولة،  فيما تختلف نتيجة هذا الجدول م(، التي توص 
ال يوجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجة استفادة ذوي اإلعاقة البصرية من 

 .(3)تطبيقات التواصل االجتماعي عبر الهواتف الذكية ودرجة الثقة بهذه التطبيقات

 رجة الثقة في مضامين شبكاتويرى الباحث، أن هذا الفرض يدلل على أنه كلما زادت د
 التواصل االجتماعي، كلما زاد مستوى الوعي بقضايا المقاومة، وتعد  هذه النتيجة منطقية

 وواقعية.

 

 

 

 
                                                           

نها.. دراسة رحمي، استخدامات المرأة الفلسطينية للمواقع اإللكترونية اإلخبارية واإلشباعات المتحققة م 1))
 (.147ميدانية في محافظات غزة )

أبو ليلة، اعتماد شباب محافظات غزة على المواقع اإللكترونية الفلسطينية في تنمية وعيهم األمني.. دراسة  (2)
 (.118ميدانية )ص 

واإلشباعات أبو غولة، استخدامات ذوي اإلعاقة البصرية لتطبيقات التواصل االجتماعي في الهواتف الذكية  3))
 (.120المتحققة.. دراسة ميدانية في محافظات غزة )ص 
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 :الثالثالفرض الرئيس ثالثاا: 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجة التفاعل والمدة التي يقضيها الشباب 

 التواصل االجتماعي.الفلسطيني في استخدامهم لشبكات 

درجة التفاعل والمدة التي يقضيها الشباب الفلسطيني في و  الفروق اإلحصائية يبي ن(: 4.41جدول )
 شبكات التواصل االجتماعيلاستخدامهم 

الوسط  العدد المدة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة
 F 

الداللة 
 اإلحصائية

 25.68 55.16 21 أقل من ساعة

6.025 

 

0.001 

 

 18.82 58.69 104 ساعات 3من ساعة إلى أقل من 

 19.67 65.33 100 ساعات 5من ثالث ساعة إلى أقل من 

 22.14 68.61 146 خمس ساعات فأكثر

 21.24 64.18 371 المجموع

يوضح الجدول الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل أحادي التباين، حيث 
ي فروق ذات داللة إحصائية بين مدة استخدام الشباب شبكات التواصل االجتماع وجود السابق،

ة في تعزيز الوعي بقضايا المقاومة وتفاعلهم، حيث أظهرت النتائج أن الشباب كلما زادت مد
 المتابعة كلما زاد التفاعل.

 ويرى الباحث أن تلك النتيجة منطقي ة، كما أنها تشير إلى مدى استجابة المبحوثين
ء لنشطاوتفاعلهم مع المنشورات التي تحاكي قضايا المقاومة، األمر الذي يشير أيًضا إلى قدرة ا

والمغر دين المحسوبين على المقاومة، التأثير على مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي، 
 وضبط سلوكهم بما ينسجم ورؤية المشتغلين باإلعالم المقاوم.

 

 :الرابعالفرض الرئيس رابعاا: 
اإلشباعات المتحققة من استخدام الشباب وجد فروق ذات داللة إحصائية بين ت

 .ومدة استخدامهم لتلك الشبكات ،الفلسطيني لشبكات التواصل االجتماعي
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قة من استخدام الشباب الفلسطيني اإلشباعات المتحق  و  الفروق اإلحصائية يبي ن(: 4.42جدول )
 ومدة استخدامهم لتلك الشبكات ،شبكات التواصل االجتماعي

الوسط  العدد المدة
 الحسابي

االنحراف 
 Fقيمة  المعياري 

الداللة 
 اإلحصائية

 13.78 54.12 21 أقل من ساعة

1.242 

 

0.294 

 

 5.99 55.95 104 ساعات 3من ساعة إلى أقل من 

 5.57 56.35 100 ساعات 5من ثالث ساعة إلى أقل من 

 10.76 57.43 146 خمس ساعات فأكثر

 8.64 56.54 371 المجموع

يوضح الجدول  ، حيثالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل أحادي التباين
السابق، أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين مدة استخدام الشباب لشبكات التواصل 

لة االجتماعي في تعزيز الوعي بقضايا المقاومة واإلشباعات المتحق قة، حيث كانت قيمة الدال
، ومن خالل مالحظة الباحث اتضح أنه كلما زادت مدة االستخدام 0.05اإلحصائية أكبر من 

 لمواقع التواصل االجتماعي كلما زادت اإلشباعات المتحق قة لدى المبحوثين، حيث يتضح من
الجدول أن الوزن النسبي للذين يقل استخدامهم لشبكات التواصل االجتماعي عن ساعة بلغ 

كات التواصل االجتماعي عن ثالث ساعات بلغ ، بينما الذين يقل استخدامهم لشب54.12
 ، فيما الذين يزيد استخدامهم لشبكات التواصل االجتماعي عن خمس ساعات فأكثر بلغ55.95
ة ، برغم أنها لم تصل حد  الداللة اإلحصائية، إال أن اإلشباعات تتزايد بتزايد مد57.43

 االستخدام.

التي أكدت صحة الفرض القائل بوجود م(، 2017وتتفق تلك النتيجة مع دراسة )رحمي، 
بين درجة استخدام المرأة الفلسطينية للمواقع  0.05عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 .(1)اإللكترونية اإلخبارية، ودرجة اإلشباع المتحق ق لهن من وراء هذا االستخدام

لما كاإلعالم عموًما، ويرى الباحث أن تلك النتيجة واقعية، فكلما زاد التعرض لوسائل 
 زاد اإلشباع المتحقق للمبحوثين، وهذا ما يؤكد وجود عالقة طردية بين مدة التعر ض وحجم

 اإلشباع المتحق ق.

                                                           

رحمي، استخدامات المرأة الفلسطينية للمواقع اإللكترونية اإلخبارية واإلشباعات المتحققة منها.. دراسة  1))
 (.146ميدانية في محافظات )ص 
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 :المبحث الثالث
 وتوصياتها ةالدراس نتائجخالصة 

 
ين، بعد مناقشة نتائج الدراسة، باالطالع على الدراسات السابقة، ومقابلة المختص  

ة، في هذا المبحث، خالصة نتائج الدراسة وتوصياتها، في ثالثة عناوين رئيس يستعرض الباحث
 هي النتائج العامة للدراسة، نتائج اختبار فروض الدراسة، وتوصيات الدراسة.

 : النتائج العامة للدراسة:أوالا 
من المبحوثين يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي بدرجة  (%(52.5ما نسبته  نإ .1

يستخدمونها  هممن (%2.2)يستخدمونها بدرجة متوسطة، وهم من (%(45.3عالية، و
 بدرجة منخفضة.

 تواصل االجتماعيالمرتبة األولى في استخدام المبحوثين شبكات ال "الفيس بوك" احتل .2
، (%(74.0 نية "الواتس أب" بوزن نسبي، فيما جاء في المرتبة الثا(%86.3) بوزن نسبي

 .(%63.3)بينما حل  "اليوتيوب" في المرتبة الثالثة بوزن نسبي 

ت المركز األول في متابعة المبحوثين للمواضيع على شبكا المواضيع "السياسية" احتلت .3
ية" ، تالها في المرتبة الثانية المواضيع "االجتماع(%86.3)التواصل االجتماعي بنسبة 

 .(%62.0)مواضيع "الثقافية" بنسبة ، وفي المرتبة الثالثة ال(%68.7)بنسبة 

م استخداجراء  للمبحوثين في مقدمة الدوافع المنفعية "سرعة تداول األخبار"دافع  جاء .4
خر في المرتبة الثانية "متابعة آ تاله، (%95.0) بوزن نسبي واصل االجتماعيشبكات الت

، وفي المرتبة الثالثة "اكتساب معارف (%94.7)المستجدات واألخبار" بوزن نسبي 
 .(%89.3)وخبرات ومهارات جديدة" بوزن نسبي 

 مبحوثينللفي مقدمة الدوافع الطقوسية  قات الفراغ، والتسلية، والترفيه""لملء أو دافع  جاء .5
، فيما جاء الدافع (%81.0) يبنسببوزن ستخدام شبكات التواصل االجتماعي جراء ا

لى إ، بينما كان الدافع الثالث "التعر ف (%80.7)ز عن اآلخرين" بنسبة الثاني "التمي  
الهروب من ضغوط الحياة "، فيما جاء الدافع األخير (%78.7)أصدقاء جدد" بنسبة 

 .(%(67.3بنسبة  "اليومية
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التواصل  شبكاتبالموضوعات التي تقدمها  من المبحوثين (%80.6) ما نسبته يثق .6
ين يثقون بها بدرجة منخفضة، من المبحوث (%10.8)االجتماعي بدرجة متوسطة، و

 فقط يثقون بها بدرجة عالية.من المبحوثين  (%(8.6و

 هموعيلتعزيز  ؛شبكات التواصل االجتماعي مبحوثينمن ال (%55)ما نسبته  يستخدم  .7
بقضايا  هموعيمنهم يستخدمونها لتعزيز  (%29.6)بقضايا المقاومة بدرجة متوسطة، و

درجة ببقضايا المقاومة  هموعيلتعزيز  يستخدمونها (%15.4)المقاومة بدرجة عالية، بينما 
 منخفضة. 

ل المبحوثين .8  متابعة "األخبار السريعة" عبر شبكات التواصل االجتماعي؛ لتعزيز يفض 
بة في المرت تالها(، %97نسبة )وعيهم بقضايا المقاومة، حيث جاءت في المرتبة األولى ب

 .(%58)بنسبة في المرتبة الثالثة ، ثم "الصور" (%70.9)الثانية "الفيديوهات" بنسبة 

أن شبكات التواصل االجتماعي تتناول قضايا  مبحوثينمن ال (%62)ما نسبته  يرى  .9
ى يرون أنها تتناولها بدرجة عالية، فيما ير  (%25.6)المقاومة بدرجة متوسطة، بينما 

 أنها تتناولها بدرجة منخفضة. المبحوثين من (12.4%)

ثين بقضايا شبكات التواصل االجتماعي على تعزيز وعي المبحو العام لالتأثير  جاء .10
 .(%78.96)بنسبة  المقاومة

بوزن نسبي  على شبكات التواصل االجتماعي تفاعل المبحوثين مع قضايا المقاومةجاء  .11
(65.01%). 

"الفيس بوك" المرتبة األولى من بين شبكات التواصل االجتماعي؛ لزيادة وعي  احتل .12
"واتس  لثالثةفي المرتبة او ، "اليوتيوب" ، تاله في المرتبة الثانيةومةالمبحوثين بقضايا المقا

 في المرتبة األخيرة "ماي سبيس".و  ،أب"

الدور الذي تقوم به شبكات التواصل أن  ( من المبحوثين%53.6) ما نسبته يرى  .13
ى ما ير بين، "االجتماعي في تعزيز وعي الشباب الفلسطيني بقضايا المقاومة، كان "إيجابي ا

 ."اً سلبي" كان أنه يرون  (%10.2)و "،اً محايد" كان أنه (36.1%)

أن شبكات التواصل االجتماعي زادت معرفتهم  من المبحوثين (%79.3)ما نسبته  يعتقد .14
 .باألحداث المتعلقة بقضايا المقاومة
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دام في مقدمة اإلشباعات المتحققة لدى المبحوثين من استخ جاءت إشباعات مراقبة البيئة .15
(، تالها إشباعات التواصل االجتماعي 72.73شبكات التواصل االجتماعي بوزن نسبي )

المرتبة في (، و 69.82(، ثم إشباعات المشاركة بالرأي بوزن نسبي )71.43بوزن نسبي )
 (.%65األخيرة إشباعات التسلية بوزن نسبي )

، وبدرجة متوسطة (%67.4)بدرجة عالية بنسبة  ثين بقضايا المقاومةوعي المبحو  جاء .16
  .(%2.4) ةسب، وبدرجة منخفضة بن%)30.2) بنسبة

ي فأبرز المعوقات التي تواجه المبحوثين أثناء استخدامهم لشبكات التواصل االجتماعي  .17
 إدارات شبكات"الخشية من إغالق صفحتي من قبل  كانت وعيهم بقضايا المقاومة،تعزيز 

ة باإلضاف، النشطاء الفاعلين في المقاومة" "إغالق صفحات اتاله، التواصل االجتماعي"
 .ة األخبار مجهولة المصدر""كثر إلى 

 هملتطوير دور شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز وعي المبحوثين؛ مقترحات أبرز .18
 شورة التي تعنى بقضايا"تحسين جودة المواد اإلعالمية المنكانت بقضايا المقاومة، 

ات "تنمية مهار باإلضافة إلى  ،خاصة بقضايا المقاومة""إنشاء صفحات  وكذلك ،المقاومة"
 .هتمين بقضايا المقاومة"اإلعالميين الفاعلين الم

 

 :ثانياا: نتائج اختبار فروض الدراسة
ي ذات داللة إحصائية بين درجة استخدام الشباب شبكات التواصل االجتماعال يوجد فروق  .1

  ، يعزى إلى الجنس.في تعزيز الوعي بقضايا المقاومة

ي ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجة استخدام الشباب شبكات التواصل االجتماع .2
 .العمر، يعزى إلى في تعزيز الوعي بقضايا المقاومة

ي ات داللة إحصائية بين درجة استخدام الشباب شبكات التواصل االجتماعال يوجد فروق ذ .3
 ظة".المحافيعزى إلى مكان السكن " في تعزيز الوعي بقضايا المقاومة،

ل ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجة استخدام الشباب الفلسطيني شبكات التواص .4
 .السكن لى نوعيعزى إ ،االجتماعي في تعزيز الوعي بقضايا المقاومة

يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجة استخدام الشباب شبكات التواصل االجتماعي  .5
 .التعليميعزى إلى  ،في تعزيز الوعي بقضايا المقاومة
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يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجة استخدام الشباب شبكات التواصل االجتماعي  .6
 .الحالة االجتماعية يعزى إلى ،في تعزيز الوعي بقضايا المقاومة

يوجد عالقة ذات داللة ارتباطية بين درجة ثقة الشباب الفلسطيني في مضامين شبكات   .7
 حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية ،التواصل االجتماعي، ومستوى الوعي بقضايا المقاومة

 .0.05وهي أقل من   0.000

 ات التواصل االجتماعي فييوجد فروق ذات داللة إحصائية بين مدة استخدام الشباب شبك .8
مدة كلما زادت ال أنهحيث أظهرت النتائج  ،تفاعلدرجة التعزيز الوعي بقضايا المقاومة و 

 التفاعل. ت درجةكلما زاد ستخدامفي اال

 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين مدة استخدام الشباب شبكات التواصل االجتماعي .9
قة، حيث كانت قيمة الداللة واإلشباعات المتحق  في تعزيز الوعي بقضايا المقاومة 

، ومن خالل مالحظة الباحث اتضح أنه كلما زادت مدة 0.05اإلحصائية أكبر من 
 .نقة لدى المبحوثياالستخدام لمواقع التواصل االجتماعي كلما زادت اإلشباعات المتحق  

 

 ثالثاا: توصيات الدراسة:
احث ة من نتائج يمكن البناء عليها، يورد البفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة الميداني

جملة من التوصيات التي يرى أنها من الممكن أن تساهم في إفادة الشباب الفلسطيني خالل 
 استخدامهم شبكات التواصل االجتماعي؛ لتعزيز وعيهم بقضايا المقاومة.

وتنوعها على شبكات  عنى بقضايا المقاومةالتي ت   اإلعالمية ضيعتحسين جودة الموا .1
 التواصل االجتماعي.

عقد دورات تدريبية للناشطين على شبكات التواصل االجتماعي، في مجاالت التحرير  .2
لك واالستخدام األمثل لتلك الشبكات، بما تمتلكه من مميزات، وخصائص تقنية وفني ة، وذ

 من خالل االستعانة بخبراء اإلعالم الجديد. 

تعزيز وعي الناشطين على شبكات التواصل االجتماعي بسياسات وتعليمات النشر على  .3
 تلك الشبكات، وذلك للتغلب على سياسة إغالق الصفحات وحظرها. 

الحد قدر اإلمكان من نشر المعلومات مجهولة المصدر، واالعتماد على المصادر  .4
 الصحفية والمعلومة الموثوقة.
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ها نحياز طينية مزيًدا من الجهد لدى إدارة "الفيس بوك"؛ لوقف ابذل المؤسسة الرسمية الفلس .5
 .سطينيلالحتالل اإلسرائيلي، وتعزيز الرواية الفلسطينية، ووضع حد لمحاربة المحتوى الفل

إنشاء صفحات متعددة اللغات على شبكات التواصل االجتماعي، خاصة بقضايا  .6
ة صالح المقاومة بشكل خاص والقضيالمقاومة؛ إلحداث اختراق في الرأي العام الدولي ل

 الفلسطينية عامة.
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم.

: المراجع العربية:  أوالا
م(. شبكات التواصل االجتماعي وانعكاساتها على 2016أحمد، أسامة زين العابدين عثمان. )

ة. بعض القيم لدى طلبة التعليم الثانوي الفني الصناعي بمحافظة أسيوط: دراسة ميداني
 .298-293(، 100) 23، مجلة مستقبل التربية العربية

الجامعيين في معالجة الصحافة اليومية استطالع آراء الطلبة  .(م2006) .األحمدي، طالب
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم  .السعودية لقضايا الشباب: دراسة تقويمية

 .78-35(، 1) 20اإلنسانية(، 

. إربد: دار الكندي للنشر 1. طدراسات في القضية الفلسطينيةم(. 1992ارشيدات، عصام. )
 والتوزيع.

م، الموقع: 25/5/2018؟. تاريخ االطالع: عودةماذا أنجزت مسيرة الاالستقالل، 
https://bit.ly/2scoRVq. 

. 1ط .وسائله، مهاراته، تأثيراته، أخالقياته ..اإلعالم المعاصرم(. 2014إسماعيل، إبراهيم. )
 الدوحة. وزارة الثقافة والفنون والتراث.

-م1905الفلسطيني )تطور ثقافة المقاومة في الخطاب االعالمي  م(.2006نشأت. ) األقطش،
ي فلى مؤتمر فيالدلفيا الدولي العاشر المنعقد بجامعة فيالدلفيا إبحث مقدم  .(م2005

 ، جامعة فيالدلفيا، عمان.م2005أبريل  28-25الفترة من 

جمة: م(. مقدمة إلى بيئة اإلعالم الجديدة، )تر 2017إل برس، أندريا، وويليامز، وبروس إيه. )
تحدة: مؤسسة هنداوي سي آي سي. )العمل األصلي نشر في أحمد شكل(. المملكة الم

 م(.2010عام 

 . القاهرة. دار الفجر للنشر والتوزيع.1. طاإلعالم الجديدم(. 2015أمين، رضا. )

ي اعتماد النخبة السياسية الفلسطينية على شبكات التواصل االجتماع .(م2015) .بربخ، نضال
 دراسة ميدانية. ..م2014اإلسرائيلي على غزة عام كمصدر للمعلومات أثناء العدوان 

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.
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دور شبكات التواصل االجتماعي في نشر الثقافة السياسية لدى  م(. 2015بقطر، مينا. )
. )رسالة ماجستير غير منشورة(. معهد البحوث الشباب المصري: دراسة ميدانية

 العربية، القاهرة.والدراسات 

استخدام شبكات التواصل االجتماعي موقع فيسبوك في التسويق  (.م2017رباب. ) بن عياش،
-261(، 57، )الجزائر -عة عمار ثليجي األغواطمجلة دراسات لجام. السياسي بالجزائر

276.  

لجامعة مجلة ادور اإلعالم الجديد في إعادة بناء الرأي العام العربي.  .(م2014البياتي، رعد. )
 (. 32) 2 ،العراقية

ار د. عمان. 1ط اإلعالم الجديد والدولة االفتراضية الجديدة.م(. 2014البياتي، ياسر خضير. )
 البداية ناشرون وموزعون.

م، 28/1/2018. تاريخ االطالع: ودوره في المجتمع ،مفهوم الشباب ،لكترونيبيرا مكرين اإل
 http://bit.ly/2Flvytqالموقع: 

، عالميمجلة الباحث اإل(. مقاربة تحليلية بين اإلعالم الجديد والتقليدي. م2017جاسم، مؤيد. )
(36) ،59-76. 

 زيع.. عم ان: مكتبة الفالح للنشر والتو 1ط الفيسبوك والشباب العربي.م(. 2012جرار، ليلى. )

م، 25/1/2018؟. تاريخ االطالع: ضرورة أم خيار.. الشاملة المقاومة إستراتيجية الجزيرة نت،
 .http://bit.ly/2GgKRodالموقع: 

م، الموقع: 17/2/2018. تاريخ االطالع: جلعاد شاليطالجزيرة نت، 
http://bit.ly/2odz6qp. 

م، 26/5/2018ف عليها. تاريخ االطالع: تعر   سبعة أهداف لمسيرات العودة..الجزيرة نت، 
 .https://bit.ly/2GRRHQbالموقع: 

ع: م، الموق25/5/2018تاريخ االطالع:  مسيرات العودة فاجأت إسرائيل والفصائل.الجزيرة نت، 
https://bit.ly/2sdE1Ke. 

. تاريخ المقاومة المسلحة في القانون الدوليسبتمبر(،  12م، 2010جمال، رواب. ) 
م الموقع: منتدى األوراس القانوني. 11/1/2018االسترجاع: 

topic-http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t1437 

http://bit.ly/2Flvytq
http://bit.ly/2GgKRod
http://bit.ly/2odz6qp
https://bit.ly/2GRRHQb
https://bit.ly/2sdE1Ke
http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t1437-topic
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. تاريخ بيان صحفي عشية اليوم العالمي للشبابالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
 http://bit.ly/2nuexpjم، الموقع: 31/1/2018االطالع: 

. تاريخ بيان صحفي عشية اليوم العالمي للمسنينالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
 https://bit.ly/2nuexpj م، الموقع:5/4/2018االطالع: 

م(. أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي على 2017الجهني، خالد عبد هللا الميلبي. )
الطالب في تنمية التحصيل الدراسي في مادة البحث ومصادر المعلومات للمرحلة 

 .136-126(، 4) 1، مجلة العلوم التربوية والنفسيةالثانوية. 

 -يةالنشر اإللكتروني: الصحافة اإللكترونالمسؤولية المدنية عن م(. 2015الحارثي، يعقوب. )
 ة.وسائل اإلثبات اإللكتروني -الصحفي اإللكتروني -المنتديات اإللكترونية -المدونات

 . عم ان. دار وائل للنشر.1ط

 دار الفجر للنشر والتوزيع. :القاهرة .1ط .نظريات االتصال  .(م2010) .حجاب، محمد

تاريخ االطالع:  أحالم عريضة تسبح في واقع مختنق!. الشباب والسياسة في فلسطين..الحدث، 
 http://bit.ly/2BKIhYUم، الموقع: 7/2/2018

دور المقاومة الشعبية كإحدى وسائل التحرر الفلسطيني في تعزيز م(. 2016حسن، سلوى. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة  .2013-2005المشاركة السياسية في فلسطين 

 النجاح الوطنية، نابلس.

القاهرة: مصر العربية للنشر . 1ط. دراسات في نظريات اإلعالمم(. 2010حسن، هم ت. )
 والتوزيع.

 .اإلعالم الجديد.. المفهوم، والوسائل، والخصائص، والوظائفم(. 2014حسونة، نسرين. )

 .القاهرة: عالم الكتب. 1ط .األسس والمبادئ ..مبحوث اإلعال م(.1976سمير. ) سين،ح

 . القاهرة: عالم الكتب.1. طتحليل المضمون م(. 1983حسين، سمير. )

. 1. طتاج العروس من جواهر القاموسم(. 1984محمد بن محمد بن عبد الرازق . )الحسيني، 
 )د.م(: دار الهداية.

 الحرب خالل الجديد لإلعالم الفلسطيني الشباب استخدامم(. 2018حشيش، حسن. )أبو 
 غزة: جامعة األمة للتعليم المفتوح.. ميدانية دراسة م:2014 غزة على اإلسرائيلية

http://bit.ly/2nuexpj
https://bit.ly/2nuexpj
http://bit.ly/2BKIhYU
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. تاريخ االطالع: تعر ف إلى تطور أشكال المقاومة الفلسطينية(. م2015الحلبي، محمد. )
 . http://bit.ly/2mkTQN6ط: م، الراب24/03/2018

 فبراير(. أجرى المقابلة الباحث عبر الهاتف. غزة: باحث في مركز 5م، 2018حماد، حسين. )
 الميزان لحقوق اإلنسان.

مشاركة الشباب دور شبكات التواصل االجتماعي في تنمية  .(م2013) .حمودة، أحمد
بية، )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة الدول العر  .الفلسطيني في القضايا المجتمعية

 القاهرة.

 اعتماد طلبة الجامعات الفلسطينية على شبكات التواصل االجتماعي .(م2015) .خاطر، ترنيم
ير )رسالة ماجستير غ دراسة ميدانية. ..م2014أثناء العدوان اإلسرائيلي على غزة عام 

 منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.

الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضية المقاومة الفلسطينية، دراسة . (م2014) .خريس، رامي
 )رسالة ماجستير غير منشورة( الجامعة اإلسالمية، غزة. تحليلية وميدانية مقارنة.

بيروت. مؤسسة األبحاث . 1ط. عنفيةالمقاومة الشعبية الالم(. 1988خلف، عبد الهادي. )
 العربية.

 : دار الفكر.بيروت)د.ط(. . المنجد في اللغة واإلعالمم(. 2008دار المشرق. )

دور شبكات التواصل االجتماعي في . (م2013) .الدبيسي، عبد الكريم، والطاهات، زهير
 40، عيةاإلنسانية واالجتماالعلوم مجلة  .تشكيل الرأي العام لدى طلبة الجامعات األردنية

(1،) 66-81. 

األطر الخبرية للمقاومة الشعبية في الصحف الفلسطينية اليومية م(. 2015الدلو، محمد. )
 )رسالة ماجستير غير منشورة( الجامعة اإلسالمية، غزة."دراسة تحليلية مقارنة"

ائل و . عمان. دار 1ط ة.لكترونياإلعالم الجديد والصحافة اإل(. م2011الدليمي، عبد الرزاق. )
 للنشر.

استخدامات المرأة الفلسطينية للمواقع اإللكترونية اإلخبارية  م(.2017رحمي، أشواق. )
)رسالة ماجستير غير . واإلشباعات المتحققة منها.. دراسة ميدانية في محافظات غزة

 منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.

http://bit.ly/2mkTQN6%20تاريخ%20الزيارة%2010/1/2018
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م، الموقع: 25/5/2018؟. تاريخ االطالع: لماذا اآلنمسيرة العودة الكبرى.. الرسالة نت، 
https://bit.ly/2Jd2cmi. 

ورقة  وصناعة القرار. ،دور الشباب في المشاركة السياسية(. م2008رمضان، محسن. ) أبو 
ة مقدمة إلى مؤتمر الشباب الفلسطيني بين تحديات الواقع وآمال المستقبل، غزة: جمعي

 الوداد للتأهيل المجتمعي.

. تاريخ االطالع: الحروب األخيرة على قطاع غزة والمقاومة فيهاالرواية الفلسطينية، 
 ly/2BvRlfshttp://bit.م، الموقع: 26/1/2018

 استخدامات طلبة الثانوية العامة شبكات التواصل االجتماعي،م(. 2016زايد، عايدة. )أبو 
)رسالة  وأثرها في المحافظة على القيم الثقافية.. دراسة ميدانية في محافظات غزة

 ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.

 القاهرة: عالم الكتب. 4ط. .فن الخبر الصحفيم(. 2000زيد، فاروق. )أبو 

دور شبكات التواصل االجتماعي في توعية الشباب الفلسطيني  .(م2014) .سكيك، هشام
عة )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجام دراسة تحليلية وميدانية. ..بالقضايا الوطنية
 اإلسالمية، غزة.

. عمان. 1. طدراسة في النشأة والتطور ..وسائل اإلعالم واالتصالم(. 2012سلطان، محمد. )
 والطباعة. ،والتوزيع ،دار المسيرة للنشر

لنشر . القاهرة: دار الثقافة لالخدمة االجتماعية مع الشبابم(.  1991السنهوري، أحمد محمد )
 والتوزيع.

)رسالة ماجستير  م.1973-م1967العمل الفدائي في قطاع غزة من م( 2003السنوار، زكريا. )
 منشورة( الجامعة اإلسالمية، غزة.غير 

غزة:  . ورقة مقدمة إلى مؤتمر ثقافة المقاومة،أسس ثقافة المقاومة(. م2009السنوار، زكريا. )
 وزارة الثقافة الفلسطينية.

تاريخ ، م2017تماعي في فلسطين جتقرير وسائل التواصل اال م(.2018. )سوشال فلسطين
 .http://bit.ly/2GFflja، على الرابط: 30/1/8120االطالع: 

https://bit.ly/2Jd2cmi
http://bit.ly/2BvRlfs
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تاريخ ، م2016تقرير وسائل التواصل االجتماعي في فلسطين م(. 2017. )سوشيال وتش
https://socialstudio.me/smrp2016-، على الرابط: م13/9/2017االطالع:

launch 
اعتماد طلبة الجامعات األردنية على شبكات التواصل م(. 2015سويلم، شرحبيل. )أبو 

)رسالة ماجستير غير  االجتماعي؛ للحصول على األخبار والمعلومات.. دراسة ميدانية
 منشورة(. جامعة الشرق األوسط، عمان.

 رحلة الدم الذي هزم السيف، األعمال الكاملة للشهيد الدكتورم(. 1997سيد أحمد، رفعت. )
 القاهرة: مركز يافا للدراسات واألبحاث.. 1ط فتحي الشقاقي.

 .ر ادترجمة: ضياء و  .الثورة العالمية في االتصاالت ..الكون الرقمي (.م2017بيتر بي. ) سيل،
 المملكة المتحدة: مؤسسة هنداوي سي آي سي.  )د.ط(.

الشباب دور اإلعالم التفاعلي في تشكيل الثقافة السياسية لدى . )م2012) .الشرافي، رامي
 )رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة األزهر، غزة.دراسة ميدانية.  ..الفلسطيني

 :الرياض .2ط .ومستجدات تكنولوجيا التعلم ،الوسائل التعليمية .(م2003) .الشرهان، جمال
 .مطابع الحميضي

 .الفلسطينيةتعزيز المشاركة السياسية للشباب في الحياة السياسية م(. 2012شعبان، خالد. )
 ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر الشباب والتنمية في فلسطين، غزة: الجامعة اإلسالمية.

. القاهرة. دار فكر وفن 1ط التدريب اإلعالمي عبر اإلنترنت.م(. 2011شفيق، حسنين. )
 للطباعة والنشر والتوزيع.

بات.. التجسس التسري لكترونية:اإلعالم الجديد والجرائم اإل م(.2015شفيق، حسنين. )
 القاهرة. دار فكر وفن للطباعة والنشر والتوزيع. لكتروني.. اإلرهاب.اإل

. عمان. دار أسامة 1. طاإلعالم الجديد وشبكات التواصل االجتماعيم(. 2014شقرة، علي. )
 للنشر والتوزيع. نبالء ناشرون وموزعون.

 ؟كيف نتعامل مع اإلعالم ..التربية اإلعالمية م(. 2010ي، فهد بن عبد الرحمن. )الشمشير 
 . الرياض. مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر.1ط

  26مجلة جامعة دمشق، . اإلعالم الجديد في عصر المعلوماتم(. 2010شيخاني، سميرة. )
(1+2 ،)435-480. 

https://socialstudio.me/smrp2016-launch/
https://socialstudio.me/smrp2016-launch/
https://socialstudio.me/smrp2016-launch/
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فبراير(. أجرى المقابلة الباحث عبر الهاتف. غزة: رئيس تحرير  7م، 2018صادق، خالد. )
 االستقالل.صحيفة 

أبريل(. أجرى المقابلة الباحث عبر الهاتف. غزة: استشاري  28م، 2018صافي، خالد. )
 اإلعالم االجتماعي. 

ار . عمان. د1ط اإلعالم الجديد.. المفاهيم، والوسائل، والتطبيقات.م(. 2008صادق، عباس. )
 الشروق للنشر والتوزيع. 

.الجيزة. 1ية في القضية الفلسطينية". طفلسطين "دراسات منهج .م(2003صالح، محسن. )
 مركز اإلعالم العربي.

م، الموقع: 24/2/2018، تاريخ االطالع: صدى التقنية، لينكد إن متوفر اآلن باللغة العربية
https://bit.ly/2ILa1MQ. 

الصحافة الفلسطينية لشبكات  استخدامات القائم باالتصال في م(.2015الصفدي، فالح. )
)رسالة  التواصل االجتماعي واإلشباعات المتحققة.. دراسة ميدانية في محافظات غزة

 ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.

استخدامات طلبة الجامعات الفلسطينية شبكات التواصل م(. 2014صالح، صالح. )أبو 
)رسالة ماجستير غير منشورة(.  اسة ميدانيةاالجتماعي واإلشباعات المتحققة.. در 

 الجامعة اإلسالمية، غزة.

حو دور شبكات التواصل االجتماعي في تعبئة الرأي العام الفلسطيني ن .(م2012) .عابد، زهير
مجلة جامعة النجاح لألبحاث  .دراسة وصفية تحليلية ..التغيير االجتماعي والسياسي

 .1428-1387(، 6) 26)العلوم اإلنسانية(، 

 فبراير(. أجرى المقابلة الباحث عبر الهاتف. غزة: محلل سياسي. 6م، 2018، عامر. )عامر

شارة المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام، مع إم(. 1990عامر، صالح الدين. )
 بي.العر  . القاهرة: دار الفكر1. طخاصة إلى أسس الشرعية الدولية للمقاومة الفلسطينية

م(. تطور المقاومة الفلسطينية الشعبية والمسلحة بين عامي 2011عامر، عدنان. )أبو 
(، 1) 19سلسلة الدراسات اإلنسانية(، ) مجلة الجامعة اإلسالمية. م1987-م1967
1213-1258. 

https://bit.ly/2ILa1MQ
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. 1. طوسائل االتصال الحديثة من الجريدة إلى الفيس بوكم(. 2011عامر، فتحي حسين. )
 العربي للنشر والتوزيع.القاهرة. 

. تم االسترجاع من: ]مدونة[ رد: أسرى الحرية والمقاومةأكتوبر(.  30م، 2013عباس، خضر.)
http://bit.ly/2D5wzs2 

. القاهرة. مؤسسة طيبة للنشر 1ط اإلعالم الجديد.م(. 2011عبد الحميد، صالح محمد. )
 والتوزيع.

م، الموقع: 20/2/2018تاريخ االطالع:  الهب ة والتغيير.الحميد، مهند.  عبد
http://bit.ly/2EI9gGb 

ة، اإلعالم الجديد.. تطور األداء، والوسيلم(. 2011عبد الرزاق، انتصار، والساموك، صفد. )
 والنشر، والترجمة.. بغداد. الدار الجامعية للطباعة، 1. طوالوظيفة

 فبراير(. أجرى المقابلة الباحث عبر الفيس بوك. غزة: صفة 3م، 2018عبد العاطي، صالح. )
 الشخصية.

. تاريخ االطالع: المقاومة الفلسطينية.. ثورة اإلنسان والحجرعبد العاطي، محمد. 
 http://bit.ly/2BeOgjVم، الموقع: 19/1/2018

م مجلة المسلم(. المقاومة عز  وتمكين، ال مقاولة ومساومة. 2006عبد الفتاح، سيف الدين. )
 (.122، العدد )المعاصر

 .4ط .تصميمها وتنفيذها ..بحوث اإلعالم والرأي العامم(.  2007) .العبد، عاطف عدلي
 .القاهرة: دار الفكر العربي

حامد . عم ان: دار ومكتبة ال1. طاإلعالم والهجرة إلى العصر الرقمي(. م2015عبود والعاني. )
 للنشر والتوزيع.

األسس  -تصميم وتنفيذ استطالعات وبحوث الرأي العامم(. 2002عبيد، عاطف عدلي العبد. )
 . القاهرة: دار الفكر العربي.1ط النظرية والنماذج التطبيقية.

( )رسالة دكتوراة غير منشورة ب التحرير الوطنيةاستراتيجية حرو م(. 2010العجيلي، صباح. )
 األكاديمية العربية المفتوحة، الدنمارك.

لثقافية . القاهرة: الدار ا1ط تأثير العولمة على ثقافة الشباب.م(. 2006عرابي، محمود السيد. )
 للنشر.

http://bit.ly/2D5wzs2
http://bit.ly/2EI9gGb
http://bit.ly/2BeOgjV
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م، 26/1/2018. تاريخ االطالع: ا على الشرارة األولى النتفاضة األقصىعامً  17، 48عرب 
 .http://bit.ly/2Bvv55oالموقع: 

. رؤية تحليلية ..الشبكات االجتماعية والقيمم(. 2015سلمى. ) والدوسري، ، جبريل،العريشي
 . عم ان. الدار المنهجية للنشر والتوزيع.1ط

ة وآثارها االقتصادي ،اسة اإلسرائيلية تجاه قطاع غزةالسيم(. 2016العطار، عبد الجواد. )
 )رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة األزهر، غزة.( م2015-م2005واالجتماعية )

ب دور مواقع التواصل االجتماعي في دعم المشاركة السياسية للشبام(. 2014العقاد، عالء. )
، منشورة(. معهد البحوث والدراسات)رسالة ماجستير غير الفلسطيني.. دراسة ميدانية. 

 القاهرة.

. المنصورة. 1ط اإلعالم الجديد، وعصر التدفق اإلخباري.م(. 2015عقيله، عبد المحسن. )
 المكتبة العصرية للنشر والتوزيع.

يناير(. أجرى المقابلة الباحث عبر الفيس بوك. غزة: باحث  22م، 2018عكيلة، سامي. )
 مختص في قضايا الشباب.

تاريخ وآفاق، فلسطين نموذج". مجلة شؤون  ..المقاومة السلميةم(. "2012عودة، أحمد. )
 (.250-249فلسطينية، العددان )

م، 20/2/2018، واآلفاق. تاريخ االطالع: االنتفاضة.. الدوافع، والتداعياتعوكل، طالل. 
 http://bit.ly/2EI9gGbالموقع: 

 مجلة. الصراع والتكامل بين اإلعالم الجديد واإلعالم التقليدي م(.2013رحيمة. ) عيساني،
 .67-50(، 20)، الباحث اإلعالمي

استخدامات طالب الجامعات الفلسطينية شبكات التواصل م(. 2012عيسى، طلعت. )
تدى المن . دراسة مقدمة إلىاالجتماعي في التوعية بالقضية الفلسطينية.. دراسة ميدانية

 السادس للجمعية السعودية لإلعالم واالتصال. الرياض: جامعة الملك سعود.

ع تقييم استراتيجية المقاومة الفلسطينية في مواجهة منظومة الردم(. 2017العيلة، حاتم. )
(، )حركتا الجهاد اإلسالمي وحماس في قطاع م2014-م2000اإلسرائيلية خالل الفترة )

)رسالة دكتوراة غير منشورة( معهد البحوث والدراسات العربية،  دراسة حالة(. -غزة
 القاهرة.

http://bit.ly/2Bvv55o
http://bit.ly/2EI9gGb
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مة في م(. الدور التربوي للحركات السياسية في تنمية ثقافة المقاو 2016العيلة، عبد المجيد. )
 . بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 1المجتمع الفلسطيني. ط

 عاقة البصرية لتطبيقات التواصل االجتماعياستخدامات ذوي اإل م(.2017أبو غولة، سامي. )
 )رسالة. في الهواتف الذكية واإلشباعات المتحق قة.. دراسة ميدانية في محافظات غزة

 ماجستير غير منشورة( الجامعة اإلسالمية، غزة.

البطش: إنجازات االنتفاضة إن استمرت ستفاجئ الجميع، ولدينا محاذير بشأن فلسطين اليوم، 
 http://bit.ly/2owhVjYم، الموقع: 22/2/2018. تاريخ االطالع: عرقلتها

تاريخ االطالع  .لمسيرة العودة ومذبحة النكبة.. وقفة للمراجعة والتأم  فلسطين اليوم، 
 .EKehttps://bit.ly/2xcIم، الموقع: 26/5/2018

جامعات دور التربية السياسية في تدعيم ثقافة المقاومة لدى طلبة ال .(م2012) .فودة، محمدأبو 
 )رسالة دكتوراة غير منشورة( جامعة قناة السويس، اإلسماعيلية. الفلسطينية.

املين م(. أخالقيات اإلعالم الجديد.. دراسة تحليلية آلراء عينة من الع2014فوكولتي، رحيم. )
 (.18، العدد )مجلة آداب الفراهيديفي المواقع اإللكترونية. 

 ..م(. شبكات التواصل االجتماعي والمشاركة السياسية للشباب بالمغرب2017قطبي، رضوان. )
، لمغربا -مجلة المنارة للدراسات القانونية واإلداريةاب. دراسة ميدانية على عينة من الشب

(18.) 

 .1ط تاريخ من األمل والتمكين. ..المقاومة الشعبية في فلسطينم(. 2011قمصي ة، مازن. )
 لندن. دار بلوتو بوكس للنشر.

. شبكة المعلومات واالتصاالت .(2012قنديلجي، عامر إبراهيم. والسامرائي، إيمان فاضل. )
 عمان. دار المسيرة للنشر.. 2ط

صورة المقاومة الفلسطينية في صحيفة جيروزيلم بوست اإلسرائيلية، م(. 2017قنوع، ربا. )
 . )رسالة ماجستير غير منشورة( الجامعة اإلسالمية، غزة.دراسة حالة

بين المهنية وتحديات التطور  ..لكتروني والمحمولاإلعالم اإلم(. 2014كمال، وسام. )
 . القاهرة. دار الفجر للنشر والتوزيع.1. طالتكنولوجي

. بيروت: المؤسسة العربية 10ط تاريخ فلسطين الحديث.م(. 1990الكيالي، عبد الوهاب. )
 للدراسات والنشر.

http://bit.ly/2owhVjY
https://bit.ly/2xcIEKe
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حث عبر الهاتف. غزة: باحث في انوفمبر(. أجرى المقابلة الب 20، م2018الفي، حسن. )
 واألبحاث. ،فلسطين للدراسات مركز

دور اإلعالم الجديد في تشكيل معارف الجمهور الفلسطيني  .(م2016) .اللبابيدي، ديما
معة )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجا دراسة ميدانية. ..واتجاهاته نحو قضايا المرأة 

 اإلسالمية، غزة.

.  ر اإللكتروني على اإلنترنتمداخالت في اإلعالم البديل والنشم(. 2011اللبان، شريف. )
 . القاهرة: دار العالم العربي.1ط

. نترنتلكتروني على اإلوالنشر اإل ،مداخالت في اإلعالم البديلم(. 2011اللبان، شريف. )
 . القاهرة. دار العالم العربي.1ط

م(. شبكات التواصل االجتماعي وعالقتها بالسلوك العدواني 2017لغبي، رشيد حسين علي. )
دراسات عربية في التربية ى طالب المرحلة الثانوية في محافظة العارضة بمنطقة. لد

 (.88، )(ASEPوعلم النفس )

رة: القاه ، ترجمة هبة ربيع.وسائل اإلعالم الجديدة البديلة والناشطةم(. 2016ليفرو، ليا. )
 المركز القومي للترجمة.

 الجديدة، )ترجمة هبة ربيع(. القاهرة: دارم(. أحدث وسائل اإلعالم 2015ليفنسون، بول. )
 م(.2013الفجر للنشر والتوزيع. )العمل األصلي نشر في عام 

، استخدامات الشبكات االجتماعية في تقديم خدمات مكتبية متطورةم(. 2010مجاهد، أماني. )
 (.8، )جامعة المنوفيةمجلة دراسات المعلومات ببحث منشور، 

؟. تاريخ االطالع: ب خطف "شاليط" بحرب لبنان الثانيةسب  تَ  نحو وعي أمني، كيفالمجد: 
 http://bit.ly/2EBNijW م، الموقع:17/2/2018

باري اإلعالم الجديد في السعودية.. دراسة تحليلية في المحتوى اإلخم(. 2011المحارب، سعد. )
 . بيروت. جداول للنشر والتوزيع.1ط للرسائل النصية القصيرة.

على الرابط:  م3/1/2018، متوفر بتاريخ موقع تسعةنستغرام، إمراجعة عن 
http://bit.ly/2CQaxXv 

شبكات التواصل االجتماعي: منصات للحرب (. م2016مركز الحرب الناعمة للدراسات. )
 . جمعية المعارف اإلسالمية الثقافية.األمريكية الناعمة

http://bit.ly/2CQaxXv
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االنتفاضة "الشبابية" الفلسطينية.. دوافع ومسارات مركز الروابط للبحوث والدراسات االسترايجية، 
 http://bit.ly/2sDBdJLم، الموقع: 20/2/2018. تاريخ االطالع: محتملة

ن ثورة الشباب. تاريخ ".. أمل يبزغ مائتالف شباب االنتفاضةالمركز الفلسطيني لإلعالم، "
 http://bit.ly/2nKZxUi م، الموقع:6/2/2018االطالع: 

م. الموقع: 2/7/2017االطالع: ، تاريخ ؟مقال: ما هو الوعي .(م2015) .مروان، محمد
http://bit.ly/2lyPNdN. 

 .دار المسيرة للنشر والتوزيع :عمان .1ط .نظريات االتصال .(م2012) .المزاهرة، منال

م، الموقع:  24/5/2018المسيرة، المبادئ العامة لمسيرة العودة الكبرى. تاريخ االطالع 
https://bit.ly/2J3Fux2. 

 سامة للنشر والتوزيع.أدار عم ان:  .1ط .نظريات اإلعالم .(م2010) .المشاقبة، بسام

ا الطلبة الجامعيين لمواقع التواصل االجتماعي وأثرهاستخدامات م(. 2011المصري، نعيم. )
 .على وسائل اإلعالم األخرى: دراسة ميدانية على عينة من طلبة الكليات الفلسطينية

دراسة مقدمة إلى "مؤتمر اإلعالم والتحوالت المجتمعية في الوطن العربي، جامعة 
 اليرموك، األردن.

 القاهرة: دار المعارف)د.ط(،  المصباح المنير.م(. 1977المقري، أحمد. )

تمر . ورقة مقدمة إلى مؤ الدور النقابي في تعزيز ثقافة المقاومةم(. 2009المناصرة، بسام. )
 ثقافة المقاومة، غزة: وزارة الثقافة الفلسطينية.

مجلة جيل العلوم م(. االتصال الشخصي في ظل اإلعالم الجديد. 2015منصر، خالد. )
 .100-89(، 12، الثاني، )اإلنسانية

الع: االط . تاريخاليونسكو والشباب: االستراتيجيةمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، 
 http://bit.ly/2nsufSbم، الموقع: 29/1/2018

. تاريخ انتفاضة.. موجة كفاحية.. ليست التسمية مهمة ة..ب  هَ مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 
 http://bit.ly/2EI9gGbم، الموقع: 20/2/2018االطالع: 

م، الموقع: 2018يناير  29. تاريخ االطالع: الشبابموسوعة ويكيبيديا. 
http://bit.ly/2DMbvUj 

http://bit.ly/2sDBdJL
http://bit.ly/2nKZxUi
http://bit.ly/2EI9gGb
http://bit.ly/2DMbvUj
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م، الموقع: 2018يناير  19تاريخ االطالع:  .عز الدين القسامموسوعة ويكيبيديا. 
http://bit.ly/2d3tQ63 

 إسالمية" وثيقةو رؤية عربية  ..، "مفهوم اإلرهاب والمقاومةموقع مركز دراسات الشرق األوسط
  http://bit.ly/2EcNKES:  م، الرابط2018يناير  14تاريخ االطالع: 

تاريخ " مفهوم اإلرهاب والمقاومة.. رؤية عربية وإسالميةموقع مركز دراسات الشرق األوسط، "
 http://bit.ly/2EcNKESعلى الرابط التالي:  م.27/01/2018االطالع: 

تاريخ االطالع:  وسائل التواصل االجتماعي في فلسطين طريق نجاة لشبابها،، الميادين
 .https://bit.ly/2LOVa9Oم. الموقع: 1/7/2018

: محمد عبد ترجمة.  تويتر.. التواصل االجتماعي في عصر تيوتر(. م2014ميرثي، ديراج. )
 . القاهرة: دار الفجر للنشر. 1ط. الحميد مهران

. تاريخ االطالع: دور الشباب الفلسطيني في العملية النضاليةحول قضايا..  ،النهضة
 http://bit.ly/2nDrPkeم، الموقع: 5/2/2018

م، الموقع: 5/2/2018. تاريخ االطالع: "دور الحركة الطالبية في "انتفاضة القدسالهدف، 
http://bit.ly/2EjRdVP 

مجلة م(. انتفاضة األقصى.. األهداف المباشرة، ومقومات االستمرار. 2000هالل، جميل. )
 .19-1(، 44) 11الدراسات الفلسطينية، 

. تاريخ االطالع: المشاكل التي تواجه قطاع الشباب في فلسطين .وكالة األنباء الفلسطينية وفا
 http://bit.ly/2EwczNsم، الموقع: 1/2/2018

. تاريخ االطالع: دور الشباب في عملية التغيير المجتمعيوكالة األنباء الفلسطينية وفا، 
 http://bit.ly/2DQrc1aم، الموقع: 30/1/2018

م، الموقع: 20/2/2018تاريخ االطالع:  م.القدس شعلة التفجير الدائوكالة القدس لألنباء، 
http://bit.ly/2od4uX7 

. الشباب الفلسطيني.. معادلة تربك حسابات االحتاللوكالة قدس برس إنترناشيونال لألنباء، 
 http://bit.ly/2D89oxWم، الموقع: 12/1/2018تاريخ االطالع: 

http://bit.ly/2d3tQ63
http://bit.ly/2EcNKES
http://bit.ly/2EcNKES
http://bit.ly/2nDrPke
http://bit.ly/2EjRdVP
http://bit.ly/2EwczNs
http://bit.ly/2DQrc1a
http://bit.ly/2od4uX7
http://bit.ly/2D89oxW
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أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي اإللكتروني على م(. 2017ولد محفوظ، جدو. )
ن مالشباب الجامعي في موريتانيا، الفيسبوك وتويتر نموذج.. دراسة ميدانية على عينة 

 ة للدراسات القانونية واإلدارية.المنار المغرب: . طالب جامعة نواكشوط بموريتانيا

ع: تاريخ االطالدور مواقع التواصل االجتماعي في دعم القضية الفلسطينية.  أبو يعقوب، شدان.
 .https://bit.ly/2OzbQ2uم، الموقع: 1/7/2018

ن الخطاب اإلعالمي للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة خالل عدوام(. 2015اليازوري، أنس. )
أكاديمية لة ماجستير غير منشورة(. )رسا م في ميزان القانون الدولي اإلنساني.2012

 اإلدارة والسياسة للدراسات العليا، غزة.

 

 المراجع األجنبية:ثانياا: 
Al-Kaddam, Hamza Khalil. (2013). Impact of Social Networks on 

Interpersonal Communication of the Student University Collage 

Irbid Girls: Facebook as a Model. Canadian Academy of Oriental 

and Occidental Culture Cross-Communication, 9 (5) 17-22. 
Bellarmin,A. (2103). Use of social Media: Site preferences, Uses and 

Gratifications Theory Revisited. International Journal of Business 

and Social, 4(5),27-34. 

Dewdney A. & Ride P. (2006). The new media handbook, London: 

routeledage. 
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 : (1ملحق )
  (*) أسماء محك مي االستبانة

 مكان العمل الدرجة العلمية االسم م

 غزة -الجامعة اإلسالمية أستاذ اإلعالم في قسم الصحافة واإلعالم أ. د. جواد راغب الدلو  .1

 القاهرة -جامعة القاهرة أستاذ الصحافة في كلية اإلعالم  أ. د. شريف اللبان .2

أستاذ اإلعالم المشارك في قسم الصحافة  د. طلعت عبد الحميد عيسى .3
 واإلعالم

 غزة -الجامعة اإلسالمية

 غزة -جامعة األقصى أستاذ اإلعالم المشارك في كلية اإلعالم د. ماجد تربان .4

 غزة -جامعة فلسطين أستاذ اإلعالم المساعد في كلية اإلعالم د. أحمد عبد العزيز الشقاقي .5

أستاذ اإلعالم المساعد في قسم الصحافة  د. نعيم المصري  .6
 واإلعالم

 -كلية فلسطين التقنية 
 دير البلح

أستاذ الصحافة المساعد في قسم الصحافة  د. أيمن أبو نقيرة .7
 واإلعالم

 غزة -الجامعة اإلسالمية

 غزة -جامعة األقصى أستاذ اإلعالم في كلية اإلعالم حمادد. أحمد  .8

أستاذ الصحافة واإلعالم اإللكتروني في  د. محمود محمد خلوف .9
 قسم اللغة العربية واإلعالم

الجامعة العربية 
 جنين -األمريكية

 غزة -وزارة الصحة رئيس قسم اإلحصاء أ. جهاد عكاشة .10

 

 

 

 

 

 

                                                           

 تم ترتيب األسماء حسب الدرجة العلمية. *
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 : (2ملحق )
 صحيفة استقصاء

 
 
 
 

 
 :صحيفة استقصاء لدراسة ماجستير بعنوان

ل  ا ب ك ات  الت و اص  يني   ل ش  ط  ب اب  الفلس  دام  الش  ت خ   ي   ف ي ت م اع  الج  اس 
م ة   او  اي ا الم ق  ض  م  ب ق  ي ه   ت ع ز يز  و ع 

ي ة   ان  د  ة  م ي  ر اس   د 
 

 ت:..................................... المحترم/ـةاألخ/ 

 :وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 قةد بكلفي صحيفة االستقصاء بين أيديكم  الواردة األسئلة نع باإلجابة مالتكر  منكم  أرجو

تي تتفق ووجهة نظركم؛ للوصول إلى ال اإلجابة أمام (Xإشارة ) وضع خالل من ة،وموضوعي
 في إال تستخدم لن عليها الحصول سيتم التي المعلومات بأن علًما دقيقة تعكس الواقع،نتائج 

 .العلمي البحث أغراض
 

 والتقدير الشكر جزيل ولكم  

 

 إعداد الباحث
 توفيق حسن السيد سليم

 إشراف الدكتور 
 حسن محمد أبو حشيش
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 :: السمات العامةألولىالوحدة ا

    :النوع -1

       ذكر أنثى 

 :العمر -2

 18-  ا       عامً  24أقل من 24-  ا     عامً  30أقل من 

 30-  اعامً  35أقل من 

 :مكان السكن -3

 ( قطاع غزةالمحافظات الجنوبية)    ( الضفة الغربيةالمحافظات الشمالية)  

 نوع السكن: -4

             مدينة         قرية  مخيم 

  :المستوى التعليمي -5

    ثانوية عامة      دبلوم       بكالوريوس راسات علياد 

 :الحالة االجتماعية -6

       أعزب      متزوج    طلق   م  أرمل 

 

 الوحدة الثانية: استخدام شبكات التواصل االجتماعي
 

 ما درجة استخدامك لشبكات التواصل االجتماعي؟ -1

         عالية        متوسطة    منخفضة  ال أستخدمها 

لك، ذتي ثم توقف مشكوًرا، وإذا كانت غير إذا كانت إجابتك )ال أستخدمها( أجب عن السؤال اآل
 (.9رقم )  /انتقل إلى السؤال
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 بة(.ما أسباب عدم استخدامك شبكات التواصل االجتماعي؟ )يمكنك اختيار أكثر من إجا -2

 .تفتقر للموضوعية 

 .ال تحقق رغباتي وميولي 

   ا على حياتي.تشكل خطًرا أمني 

 .ليس عندي الوقت الكافي الستخدامها 

 .تخالف العادات والقيم اآلداب العامة  

 .ال أملك معلومات عنها 

 أو مكان عملي. ،ال يوجد إنترنت في منزلي 

     ...................................:أخرى، يرجى ذكرها 
 

 يوميا في استخدام شبكات التواصل االجتماعي؟ما المدة التي تقضيها  -3

          .أقل من ساعة         ساعات.    3من ساعة إلى أقل من 

      ساعات.     5ساعات إلى أقل من  3من 5 .ساعات فأكثر 

 

 ما درجة استخدامك لشبكات التواصل االجتماعي اآلتية: -4

 المقياس          
 الشبكة

 ال أستخدمها منخفضة متوسطة عالية

     فيس بوك

     تويتر

     يوتيوب

     واتس أب

     ماي سبيس

     نستغرامإ

     لينكد إن

 أخرى، اذكرها:
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من  ما الموضوعات التي تتابعها على شبكات التواصل االجتماعي؟ )يمكنك اختيار أكثر -5
 إجابة(.

      سياسية     اقتصادية      ثقافية      اجتماعية صحية 

   رياضية        دينية      علمية        تكنولوجية    تسلية وترفيه 

 أخرى، يرجى ذكرها:.................................................. 

 

 الستخدام شبكات التواصل االجتماعي في:  ؛تتمثل دوافعي -6

 

 الدوافع
 أوافق محايد ال أوافق

   

عية
منف

.
 

 سرعة تداول األخبار 

 واألخبار  ،متابعة آخر المستجدات

 ومهارات جديدة  ،وخبرات ،اكتساب معارف

 االطالع على ثقافات أخرى 

 حرية التعبير عن الرأي في القضايا كافة 

 ومشاركتها مع اآلخرين ،طرح اآلراء
سية

طقو
.

 

    والتسلية والترفيه ،لملء أوقات الفراغ

 ز عن اآلخرين التمي  

 التعر ف إلى أصدقاء جدد 

 الفضول لفهم أكبر لقضايا المقاومة 

 الهروب من ضغوط الحياة اليومية

 

ك ؛ لتعزيز وعيما درجة ثقتك بالموضوعات التي تقدمها شبكات التواصل االجتماعي -7
 ؟بقضايا المقاومة

            عالية        متوسطة منخفضة  
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 والتوعية بقضايا المقاومة: ،الوحدة الثالثة: شبكات التواصل االجتماعي

ثر ار أكما قضايا المقاومة التي تناقشها عبر شبكات التواصل االجتماعي؟ )يمكنك اختي -1
 من إجابة(.

       عمليات عسكرية       المقاومة الشعبية عمليات طعن  

         عمليات دهس           رشق حجارة  إلقاء زجاجات حارقة 

      اعتقال المقاومين    اغتيال المقاومين        المقاومة اإلعالمية المقاومة الثقافية 

  ..............................:أخرى، يرجى ذكرها 

 

 لتعزيز وعيك بقضايا المقاومة؟ ؛ما درجة استخدامك لشبكات التواصل االجتماعي -2

       عالية     متوسطة       منخفضة.   

 

قضايا ك بلتعزيز وعي ؛ما أشكال المواد التي تفضل متابعتها عبر شبكات التواصل االجتماعي -3
 المقاومة؟ )يمكنك اختيار أكثر من إجابة(.

         األخبار السريعة           الصور     الفيديوهات      وتية   المرفقات الص 

 التقارير اإلخبارية           رسوم االنفوجرافيك    رسوم الكاريكاتير 

   صحفيةالقصص ال      الدراسات 

 أخرى، اذكرها:...........................................

 

 شبكات التواصل االجتماعي لقضايا المقاومة؟ مستخدمي ما درجة تناول ،برأيك -4

           عالية       متوسطة  منخفضة   
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 تأثير شبكات التواصل االجتماعي على تعزيز وعيك بقضايا المقاومة؟   -5

 يتمثل تفاعلي على شبكات التواصل االجتماعي مع القضايا التي تتناول قضايا المقاومة في:  -6

 الدرجة      
 شكل التفاعل

 منخفضة متوسطة عالية

    مشاركة الموضوعات التي تتناول قضايا المقاومة 

    نشر مواد متعلقة بقضايا المقاومة

    المقاومةالتعليق على الموضوعات التي تتناول قضايا 

    اإلعجاب بالموضوعات التي تتناول قضايا المقاومة

    اإلشارة إلى اآلخرين للموضوعات التي تتناول قضايا المقاومة

    المشاركة في الحمالت اإللكترونية الداعمة لقضايا المقاومة

    حث األصدقاء على متابعة صفحات المقاومة

    اذكرها.................................أخرى، 

         الدرجة     
 شكل التأثير  

 منخفض متوسط عالية

    بقضايا المقاومة زادت مستوى الوعي لدي  

    لتبني واتخاذ مواقف تخدم المقاومةدفعتني 

    اإللمام بأهداف وغايات المقاومة

    لكترونية التي ت عنى بالمقاومةمتابعة الصفحات اإل

    ومةالتعر ف إلى وسائل اإلعالم المختلفة التابعة لفصائل المقا

    االطالع على الدراسات التي ت عنى بالمقاومة

    المقاومةالتعر ف إلى أسماء قادة 

    التعر ف إلى أسماء شهداء المقاومة

    التعر ف إلى أسماء أسرى المقاومة

    تقديم المساعدة لعناصر المقاومة

    أخرى، اذكرها.....................................
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 تية في زيادة وعيك بقضايا المقاومة؟درجة مساهمة شبكات التواصل االجتماعي اآل -7

   الدرجة                        
 الشبكة

 منخفضة متوسطة عالية

    فيس بوك

    تويتر

    يوتيوب

    واتس أب

    نستغرامإ

    ماي سبيس

    إن لينكد

    أخرى/ اذكرها.........

 
 

اب الشب شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز وعي مستخدمو قوم بهيبرأيك، ما الدور الذي  -8
 الفلسطيني بقضايا المقاومة؟

                  إيجابي          سلبي محايد 
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 استخدامك لشبكات التواصلما درجة اإلشباعات المتحققة تجاه قضايا المقاومة من  -9
 االجتماعي؟

 

 اإلشباعات
مدى اإلشباعات المتحققة من استخدام 

 شبكات التواصل االجتماعي
 عالية متوسطة منخفضة

مراقبة 
 البيئة

 المتعلقة بقضايا المقاومة زادت معرفتي باألحداث

   

 بقضايا المقاومةالمساهمة في تعزيز شعوري بالثقة 

 المقاومة قضايا تجاهى مواقف اآلخرين التعر ف إل

الخاصة حول والمواقف  ،ن من تكوين اآلراءالتمك  
 قضايا المقاومة

صل 
لتوا

ا
عي

تما
الج

ا
 

 ساعدتني على تكوين أصدقاء جدد
   

 ساهمت في زيادة التواصل مع األصدقاء القدامى
 ا بشكل أفضلجعلتني اجتماعي  

ا
رأي

 بال
ركة

شا
لم

 

 والحوار  جعلتني أشارك في إدارة النقاش،
   

 ة حري  جعلتني أعب ر عن آرائي بِ  

 زادت مشاركتي مواد إعالمية

 عززت من ثقتي بنفسي بشكل أفضل

لية
تس

ال
 

 وقضاء وقت الفراغ ،التسلية
   

 الهروب من ضغوطات الحياة

 التخلص من الشعور بالوحدة 
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 شبكات التواصل االجتماعي لقضايا المقاومة؟  محتوى عن  االرضدرجة  -10

 الدرجة 
 العبارة 

 منخفضة متوسطة عالية

    سرعة األخبار

    قوة مضمون المادة اإلخبارية

    ع القضايا التي تخص المقاومةتنو  

    شمولية تحليل األحداث الخاصة بالمقاومة

    المقاومةإبراز الجوانب اإلبداعية لفصائل 

    التأكيد على البعد اإلنساني لعمل فصائل المقاومة

    إبراز الدور االجتماعي لفصائل المقاومة

    إبراز الدور الصحي الخدماتي لفصائل المقاومة

    والمرفقات الصوتية ،استخدام الفيديوهات

    والرسوم التعبيرية ،استخدام الصور

    وبطء نشر األخبار ،تأخر

    غياب رسوم الكاريكاتير

    محدودية الموضوعات الخاصة بالمقاومة

    أخرى، اذكرها.................................

 

 

 .: مقياس وعي الجمهور بقضايا المقاومةرابعةالوحدة ال

 أول شهيد فلسطيني في انتفاضة القدس؟ -1
     فادي علون    أحمد جرار 

    مهند الحلبي   إبراهيم أبو ثريا 

 متى اندلعت انتفاضة األقصى؟ -2
  م1999عام       م2015عام 

  م2000عام        م2001عام 
 



201 

 يقصد بقضايا المقاومة؟ -3
       المقاومة الشعبية            المقاومة العسكرية 

              االثنتان مًعا       ال شيء مما سبق 

 األقصى؟زت به انتفاضة أهم ما تمي   -4
       العمليات االستشهادية       عمليات الطعن 

       عمليات إطالق النار   المظاهرات السلمية 

 جاء في أعقاب اغتيال الشهيد...؟ 2012العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام  -5

                رائد العطار     صالح أبو حسنين 

            أحمد الجعبري  صالح شحادة 

 حصار المقاومة الفلسطينية في بيروت كان في عام...؟ -6

 1959   م             1982م 

 1993  م           1967م 

 

 ومقترحات التطوير: ة: معوقات االستخدام،خامسالوحدة ال

ي اعي فبرأيك ما أبرز المعوقات التي تواجهك أثناء استخدامك لشبكات التواصل االجتم -7
 وعيك بقضايا المقاومة؟ )يمكن اختيار أكثر من إجابة(.تعزيز 
  .الخشية من إغالق صفحتي من قبل إدارات شبكات التواصل االجتماعي 

 .إغالق بعض صفحات فصائل المقاومة من قبل إدارات شبكات التواصل االجتماعي  
 .إغالق صفحات النشطاء الفاعلين في المقاومة 
  ر.على خلفية الرأي والتعبي ؛النشطاء على شبكات التواصل االجتماعياعتقال االحتالل 
  ِمنية الفلسطينية. جهزة األبل األالمالحقة األمنية من ق 
 .ضعف المواد اإلعالمية الخاصة بقضايا المقاومة 
 .عدم المتابعة المستمرة لقضايا المقاومة 
   بقضايا المقاومة.ع المواد اإلعالمية المنشورة الخاصة عدم تنو 
 .عدم إرفاق مقاطع فيديو مع المواد اإلعالمية الخاصة بقضايا المقاومة 
 .قلة خبرة الناشطين اإلعالميين العاملين بصفحات المقاومة 
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 .الخشية من الفصل من العمل 
 .كثرة األخبار مجهولة المصدر 
 نترنت في المنزل.عدم توفر اإل 
  هاتف خلوي يدعم خاصية اإلنترنت.عدم توفر جهاز 
 .عدم توفر جهاز حاسوب في المنزل أو في مكان العمل 
 .......................................................:أخرى، يرجى ذكرها 

 

ي لسطينلتطوير دور شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز وعي الشباب الف ؛ما مقترحاتك -8
 بقضايا المقاومة؟ )يمكن اختيار أكثر من إجابة(.

 .إنشاء صفحات خاصة بقضايا المقاومة  

  .نشر إعالنات ممولة للصفحات الخاصة بقضايا المقاومة  
  .المتابعة المستمرة لقضايا المقاومة 
   جودة المواد اإلعالمية المنشورة التي تعنى بقضايا المقاومة.تحسين 
  .تنمية مهارات اإلعالمين الفاعلين المهتمين بقضايا المقاومة  
    ع المادة اإلعالمية المنشورة الخاصة بقضايا المقاومة.تنو 
  ترجمة المواد اإلعالمية الخاصة بقضايا المقاومة بأكثر من لغة . 
   والصورة. المواد اإلعالمية الخاصة بقضايا المقاومة بالصوت،تدعيم 
  ة.الترويج المحلي والخارجي للمشاركة الفاعلة بالصفحات التي ت عنى بقضايا المقاوم 
 إلنجاح وتعزيز تلك الصفحات. ؛االستعانة بخبراء االعالم الجديد 
  .التأكيد على البعد اإلنساني لقضايا المقاومة 
 مفهوم المقاومة وشرعيتها بالقانون الدولي اإلنساني. ربط 
  .التأكيد على الفصل بين مفهوم المقاومة ومفهوم اإلرهاب 
 ...................................................:أخرى، اذكرها 

 

 

 معاونك  ت   سن  ح  شكراا ل  


