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  استخدامات طلبة اجلامعات الفلسطينية لشبكات التواصل
  االجتماعي واإلشباعات املتحققة 

  دراسة میدانیة
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  .ن یكون بیننا ویرى قطاف غرسه أالذي تمنیت  رحمه اهللا روح والديإلى  ×

  م صالح أالحاجة :والدتي العزیزة إلى  ×

  شقائي وشقیقاتي أبنائي و أزوجتي و إلى  ×

  سرى الشهداء واألإلى  ×

  هدي هذا اجلهد العلمي املتواضعأ
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  انـرفـوع رـكـش
  

َربِّ َأْوِزْعنِي َأْن َأْشُكَر نِْعَمتََك الَّتِي َأْنَعْمَت َعَيلَّ َوَعَىل َوالَِديَّ َوَأْن  (:إلى انطالقا من قوله تع
تِي إِينِّ ُتْبُت إَِليَْك َوإِينِّ ِمَن اْملُْسلِِمنيَ َأْعمَ  يَّ ا َتْرَضاُه َوَأْصلِْح ِيل ِيف ُذرِّ  .)1() َل َصاِحلً

فقني و و ، من قبل وعلى والديّ  أنعمها عليعلى نعمته التي وجل  اهللا عز فإنني أحمد
  .هذه اللحظةإلى للوصول 

أمین منصور وافي الدكتور/ الفاضل ي مشرفإلى  الجزیل الشكرب أتوجهن أال إسعني یوال 
، بنصحائه وتوجیهاته الذي لم یبخل عليّ ، اإلسالمیةبالجامعة  اإلعالمرئیس قسم الصحافة و 

  فجزاه اهللا خیر الجزاء. ،النورإلى حتى خرجت هذه الرسالة  وٕارشاداته

  وكذلك الشكر موصول لعضوي لجنة المناقشة كٍل من: 

  حفظه اهللا.   حمید عیسىطلعت عبد الالدكتور الفاضل/ 

  حفظه اهللا.       نعیم فیصل المصريالدكتور الفاضل/ 
ساتذة كادیمي وأخص بالذكر األداري واألبطاقمها اإل اإلسالمیةالجامعة إلى كذلك الشكر و 
یدیهم أتتلمذت على الذین ، باسمه ولقبه اإلسالمیة كلفي الجامعة  اإلعالمو  الصحافة في قسم

  والماجستیر. سلبكالوریو ا خالل دراستي في
 أستاذخص منهم أ.د.علي نجادات أید العون والمساعدة و مد وكذلك شكري العظیم لكل من 

، اإلسالمیةاللغة االنجلیزیة في الجامعة  أستاذ محمد مشیر عامر أ.د. ،في جامعة الیرموك اإلعالم
ساتذة محكمي صحیفة األ خوةاأل وكذلك ،مدرس اإلحصاء بالجامعة اإلسالمیة واألستاذ محمد بربخ

  االستقصاء.
والشكر موصول لألخ/ هاني الصوص (أبو خلیل) الذي قام بتنسیق الرسالة حتى خرجت 

  بهذه الصورة البهیة، فجزاه اهللا خیر الجزاء.
  شكر كل من ساهم وساعد ولو بدعوة خیر في ظهر الغیب .أخیرًا ولیس بآخر أو 

  الباحث
  

                                                 
   15 قاف، اآلیةح)  سورة األ1(
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  باللغة العربیةالدراسة  ملخص
ات طلبة الجامعات الفلسطینیة لشبكات التواصل استخدامإلى هدف هذه الدراسة التعرف ت

 االجتماعيشبكات التواصل  ستخدام طلبة الجامعات ال عوما دوافالمتحققة  واإلشباعات االجتماعي
وتندرج  .االجتماعيهي المقترحات لالستفادة من شبكات التواصل  ومدى الثقة بمعلوماتها وما

جمهور وسائل  حمنهج الدراسات المسحیة "مس الباحثواستخدم ، الوصفیة الدراسات ضمن الدراسة
كأداة رئیسة صحیفة االستقصاء واستخدم ، واإلشباعاتات ستخدامعلى نظریة اال معتمداً  "اإلعالم

 390جریت الدراسة على عینة قوامها أقد و ، لجمع البیانات من المبحوثین، والمقابلة كأداة ثانویة
  اإلسالمیةطاع غزة وهي (الجامعة النظامیة بق ةالفلسطینیردة موزعین على طلبة الجامعات مف

  . 30/11/2013- 29 -28 بتاریخ ) قصىاألجامعة االزهر و وجامعة 

، االجتماعيیستخدمون شبكات التواصل  المبحوثین% من 90أن إلى توصلت الدراسة 
من % 95بنسبة  استخداماً  االجتماعيتواصل شبكات الكثر الفیس بوك هو أ بینت الدراسة انو 
ثم التویتر بنسبة ، 28.8% بنسبة )بلص(ثم جوجل ، 59.4%اله الیوتیوب بنسبة ت، عینةال

%27.1.  

 استخدام شبكاتسبب  صدقاء في الداخل والخارجالتواصل مع الزمالء واأل عوتصدر داف
وقات فع التسلیة وقضاء أثم دا، تاله دافع الحصول على المعلومات واكتساب خبرات، التواصل
  الفراغ.

كشفت عن فروق  اوكشفت الدراسة عن وجود فروق في االستخدام لصالح الذكور، كم
  لصالح طلبة جامعة األزهر في االستخدام.

طالعها یالموضوعات التي  أبرزتصدرت  الموضوعات الترفیهیةن بینت الدراسة أو 
 ثم الموضوعات، % 62بنسبة  االجتماعیةتالها الموضوعات ، %70.57 بنسبةالمبحوثون 

  .%61,4بنسبة  الثقافیة

  مراقبة البیئة بنسبة إشباعات تلتها، %33.2بنسبة   االجتماعيالتفاعل  إشباعاتتصدرت 
  .%20.1شباعات التسلیة بنسبة إ خیراً وأ، %23.8المشاركة بالرأي بنسبة  إشباعاتثم ، %27.3

كات التواصل االجتماعي تأتي بدرجة متوسطة، وأن وأوضحت الدراسة أن مستوى الثقة بشب
  شبكات التواصل االجتماعي أثرت على متابعة وسائل اإلعالم األخرى.
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Abstract 
This study aims to identify Palestinian university students’ uses of 

social networking sites and the gratifications resulting from such uses. The 
study also examines the motivations driving university students to use 
social networking sites and the level of confidence in information available 
on these sites, and what suggestions can be offered to take advantage of 
these sites.  

 
In this descriptive study, the researcher used the survey 

methodology, “surveying mass media audience” depending in this on the 
Uses and Gratifications Theory. The researcher used the questionnaire as a 
major data collection tool and the interviews as a secondary data collection 
tool. The study was conducted on a sample of 390 students distributed 
among regular Palestinian universities in the Gaza Strip, namely Islamic 
University of Gaza, Al-Azhar University and Al-Aqsa University, on 28-
29-30- November 2013.  

 
The study found that 90% of the surveyed respondents use social 

networks, and that Facebook is the most popular social networking site 
used by 95% of respondents, followed by YouTube by 59.4%, and then 
Google+ by 28.8%, and finally Twitter by 27.1% of respondents.  

 
Communication with colleagues and friends at home and abroad was 

the first reason behind using social networking sites, followed by the need 
to get information and gain experience, and finally wanting entertainment 
and spending leisure time. The study showed that entertainment subjects 
topped the most prominent topics read by the study sample by 70.57%, 
then social subjects by 62%, and then cultural issues by 61,4%.  

 
The study found that the gratifications gained from social interaction 

were the highest among respondents by 33.2%, followed by environment 
monitoring gratifications by 27.3%, gratifications from participating in 
giving opinions by 23.8%, and then entertainment gratifications by 20.1%.  

The study revealed the existence of differences in usage in favor of 
males, also revealed differences in favor of Al-Azhar University students in 
use. 

The study also showed a moderate level of confidence in social 
networking sites and that these sites had an influence on the extent of 
following up what happens on other media.    
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  فهرس المحتویات
 

  الصفحة  الموضوع

   أ  آیة قرآنیة 

   ب  قول مأثور

   ت  اإلهداء 

   ث  شكر وعرفان 

   ج  ملخص الدراسة باللغة العربیة 

   ح  ملخص الدراسة باللغة اإلنجلیزیة

   خ  فهرس المحتویات 

   ر  فهرس الجداول 

   ص  فهرس المالحق

  1   المقدمة 

  ألولالفصل ا
  اإلطار المنهجي للدراسة

  4  الدراسات السابقة 

  32  الدراسات السابقة موقع الدراسة من 

  33 المشكلةعلى  االستدالل

  36  مشكلة الدراسة

  37  أهمیة الدراسة 

  38  وتساؤالتها الدراسة هدافأ

  40  اإلطار النظري للدراسة 

  41  اتهاو وأدنوع ومنهج الدراسة 
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  الصفحة  الموضوع

  47 مجتمع الدراسة 

  48  عینة الدراسة 

  53  المفاهیم األساسیة للدراسة 

  54  صعوبات الدراسة 

  54  تقسیمات الدراسة 

  الفصل الثاني
  اإلطار النظري للدراسة

  57  واإلشباعات                  تقدیم عن نظریة االستخدامات أوًال: 

  58  ثانیًا: ماهیة نظریة االستخدامات واإلشباعات        

  59  فروض نظریة االستخدامات واإلشباعات ثالثًا: أهداف و 

  61 رابعًا: عناصر نظریة االستخدامات  

  66  : تصال الرقميتطبیق نظریة االستخدامات واإلشباعات في االخامسًا: 

  67  . الجمهور المستخدم لإلنترنت لدى المتحققةأهم اإلشباعات سادسًا: 

  الفصل الثالث
  شبكات التواصل االجتماعي

  70  التواصل االجتماعي المفهوم والنشأة تالمبحث األول: شبكا

  71  االجتماعي.مفهوم شبكات التواصل أوًال: 

  73  االجتماعي.نشأة شبكة التواصل ثانیًا: 

  73    .أقسام شبكات التواصل االجتماعيثالثًا : 

  74  .أبزر شبكات التواصل االجتماعي رابعًا: 

  Facebook    74فیس بوك: 

  Twitter       79:تویتر 
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  الصفحة  الموضوع

  Google Plus       80جوجل بلص 

  YouTube   (  81الیتویوب(

  Linked In    83لینكد إن:

  85  المبحث الثاني: خصائص وممیزات وسلبیات شبكات التواصل االجتماعي

  85  خصائص شبكات التواصل االجتماعي.أوًال: 

  89  .ممیزات شبكات التواصل االجتماعيثانیًا: 

  91  .أهم الخدمات التي تقدمها شبكات التواصل االجتماعي ثالثًا: 

  92  .استخدامات شبكات التواصل االجتماعيرابعًا :

  100  خامسًا :أبرز سلبیات شبكات التواصل االجتماعي.

  الرابعالفصل 
  .استخدامات طلبة الجامعات الفلسطینیة لشبكات التواصل االجتماعي

  103  المبحث األول: نتائج الدراسة المیدانیة.

  142  نتائج الدراسة  أبرز الثاني:المبحث 

  149    مناقشة نتائج وفروض الدراسةالمبحث الثالث: 

  155  المبجث الرابع :توصیات الدراسة 

  157  المراجع 

  167 المالحق
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  فهرس الجداول
  

  الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول

  34  .على جامعة الطالب فیة موزعة بناءً توزیع عینة الدراسة االستكشا )1( جدول

مقیاس اإلشباعات لنتائج معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفیة  )2( جدول
  46  المتحققة

  47   ستخداماللمقیاس دوافع ا نتائج معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفیة )3( جدول

  47  ة مجتمع الدراس )4( جدول

من طلبة جامعة األزهر والجامعة اإلسالمیة  المبحوثینآلیة اختیار  )5( جدول
  48  .وجامعة األقصى

  49  طبقًا للنوع للمبحوثینالتكرارات والنسب المئویة  )6( جدول

  50  طبقًا للجامعة للمبحوثینالتكرارات والنسب المئویة  )7( جدول

  50  طبقًا للتخصص العلميللمبحوثین التكرارات والنسب المئویة  )8( جدول

  51  طبقًا للبرنامج الدراسيللمبحوثین التكرارات والنسب المئویة  )9( جدول

  52  طبقًا لمكان السكن الدراسيللمبحوثین التكرارات والنسب المئویة  )10( جدول

التواصل  الستخدام شبكاتطبقًا للمبحوثین التكرارات والنسب المئویة  )11( جدول
  103  االجتماعي

  104  التواصل االجتماعي استخدام شبكاتأسباب عدم  )12( جدول

  105  جدول یوضح أقدمیة استخدام  شبكات التواصل االجتماعي )13( جدول

  106  التواصل االجتماعي استخدام شبكاتمكان  )14( جدول

  107  التواصل االجتماعي استخدام شبكاتوسیلة  )15( جدول

ن في استخدام شبكات التواصل و المدة التي یقضیها المبحوث )16( جدول
  االجتماعي

108  

  108  المفضلة عند استخدام شبكات التواصل االجتماعي األوقات )17( جدول

  110 شبكات التواصل االجتماعي التي یستخدمها المبحوثون  )18( جدول



   

 ز 

  الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول

  111 مدى استخدام  المبحوثین لشبكات التواصل االجتماعي  )19( جدول

  112 المبحوثین نظر وجهة من االجتماعي التواصل شبكات أفضل )20( جدول

 التواصل شبكات في المبحوثون یتابعها التي الموضوعات أهم )21( جدول
 االجتماعي

113  

باستخدام  شبكات التواصل االجتماعي في  للمبحوثینمدى السماح  )22( جدول
  الجامعة

114  

باستخدام شبكات التواصل االجتماعي  للمبحوثینأسباب عدم السماح  )23( جدول
  في الجامعة

115  

  116  الستخدام شبكات التواصل االجتماعي في الجامعة المبحوثینموافقة  )24( جدول

 التواصل شبكات عبر معهم والتواصل الجامعة زمالء مع التفاعل )25( جدول
 .االجتماعي

117  

ن مع زمالئهم حولها من خالل و الموضوعات التي یتحدث المبحوث )26( جدول
 شبكات التواصل االجتماعي.

118  

  119 الدراسي المجال في المبحوثین تخدم التي الشبكات )27( جدول
  120 الدراسي التحصیل على االجتماعي التواصل شبكات استخدام تأثیر )28( جدول
  121  لشبكات التواصل االجتماعي المبحوثیندوافع استخدام   )29( جدول
  123  من شبكات  التواصل االجتماعي. المبحوثیندرجة استفادة  )30( جدول
  124  المبحوثینة شبكات التواصل االجتماعي الحتیاجات درجة تلبی )31( جدول
لشبكات التواصل  المبحوثیناإلشباعات المتحققة من استخدام   )32( جدول

  االجتماعي (اشباعات المشاركة بالرأي)
125  

لشبكات التواصل  المبحوثیناإلشباعات المتحققة من استخدام   )33( جدول
  ) إشباعات مراقبة البیئةتماعي (االج

125  

لشبكات التواصل  المبحوثیناإلشباعات المتحققة من استخدام   )34( جدول
  )إشباعات التفاعل االجتماعياالجتماعي (

125  
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  الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول

لشبكات التواصل  المبحوثیناإلشباعات المتحققة من استخدام  )35( جدول
  )التسلیة إشباعاتاالجتماعي (

125  

لشبكات التواصل  المبحوثیناإلشباعات المتحققة من استخدام  )36( جدول
  )إشباعات شبه اجتماعیةاالجتماعي (

125  

أبرز إیجابیات شبكات التواصل االجتماعي من وجهة نظر  )37( جدول
  المبحوثین.

127  

ت شبكات التواصل االجتماعي من وجهة نظر أبرز سلبیا )38( جدول
  المبحوثین.

129  

  130  بمعلومات شبكات التواصل االجتماعي المبحوثیندرجة ثقة  )39( جدول

ن من و معلومات التي یحصل علیها المبحوثدرجة الفائدة من ال )40( جدول
  131 <شبكات التواصل االجتماعي

تأثیر استخدام المبحوثین لشبكات التواصل االجتماعي على متابعتهم  )41( جدول
  132  .لوسائل اإلعالم األخرى

على األخبار المبحوثون حصل منها یوسائل االتصال التي  )42( جدول
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  مقدمة:
طفــــرة هائلــــة فــــي تطــــور تكنولوجیــــا المعلومــــات شــــهد النصــــف الثــــاني مــــن القــــرن العشــــرین 

مـن خاصـیة  أكثـربظهور  شبكة االنترنت وخـدماتها المتعـددة والمتنوعـة والتـي دمجـت  واالتصاالت 
 اإلنســانيتحــوالت جوهریــة فــي طبیعیــة االتصــال ت حــدثأو ن واحــد، آفــي  لوســائل االتصــال المختلفــة

العالقـــات االجتماعیـــة بـــین األفـــراد شـــكًال آخـــرًا عمـــا كانـــت علیـــه قبـــل ظهـــور أخـــذت و الجمـــاهیري، 
مـــن حیـــث ســـهولة التواصـــل والتعـــارف وتقریـــب المســـافات وٕالغـــاء الحـــدود والمزاوجـــة بـــین  اإلنترنـــت
  .التقلیدیة اإلعالمواألنظمة التي تفرضها الدول على وسائل والتغلب على القیود  الثقافات

ظهـــرت مـــع تطـــور  بـــرز خـــدمات شـــبكة االنترنـــت شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي التـــيأومـــن 
تمیـز د فـي عـالم االتصـال والتواصـل لمـا یعتبـر جیـل جدیـوالذي ی  )2الجیل الثاني من الویب (ویب 

فاعلیــــة، والمشــــاركة، وٕاتاحــــة المضــــامین والتطبیقــــات ، والخدماتیــــة، والتوالمرونــــة العالمیــــة، بــــه مــــن
  والسرعة الفائقة في تبادل المعلومات ما بین المتلقي والمرسل. مفتوحة المصدرال

ة منصــــة اجتماعیــــة بخصائصــــها ومیزاتهــــا المتنوعــــ وقــــدمت شــــبكات التواصــــل االجتمــــاعي
واالجتماعیــة والتعلیمیــة  ةواإلعالمیــومعلوماتیــة واســعة أمكــن توظیفهــا فــي شــتى المجــاالت السیاســیة 

 اإلعـــالمواالقتصـــادیة وأصـــبحت مـــن األولیـــات لـــدى الشـــركات والمؤسســـات واألفـــراد وحتـــى وســـائل 
  . لآلخرینرسالتها  إیصالالتقلیدیة من أجل 

وأصــبحت ، مــن قبــل جمهــور المتلقــین واســعاً  إقبــاالً  شــبكات التواصــل االجتمــاعيالقــت وقــد 
وهو بقاء الجمهور على حاله فـي ، النمط التقلیدي في االتصال ةً متخطی، متنفسًا لكل فئات المجتمع

لینتقل عبر هـذه الشـبكات إلـى فضـاء ، لعب دور المستقبل أمام وسائل االتصال الجماهیري التقلیدیة
وبطریقـــة ســـهلة وبعیـــدة عــن القیـــود المفروضـــة علـــى الوســـائل  واالســـتقبال معــاً  اإلرســـالیتــیح فرصـــة 

  . األخرى اإلعالمیة

وع استخدامات شبكات التواصـل االجتمـاعي مـا بـین اسـتخدامات التواصـل والتفاعـل مـع تتنو 
،حیــث تتنــوع  والترفیهیــة والتســویقیة واإلعالمیــةواالســتخدامات التعلیمیــة والدینیــة والتثقیفیــة  اآلخــرین

  المؤسسة . أوالجماعة  أواالستخدامات وفقًا لهدف الفرد 

فــي اســتخدام االنترنــت بشــكل عــام وشــبكات  العالیــة ذات الكثافــةتعتبــر فلســطین مــن الــدول و 
ویتصــدر الشــباب النســبة ، المجتمــع الفلســطینيبــین جمیــع فئــات  بشــكل خــاص التواصــل االجتمــاعي

حصــائیات متعــددة أشــارت إ، وقــد فــي فلســطین األكبــر فــي اســتخدامات شــبكات التواصــل االجتمــاعي
حیــث بلــغ  ،الفلســطیني ین فئــة الشــباببــ االجتمــاعيمســتخدمي شــبكات التواصــل نســبة حــول ارتفــاع 
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ألــف"  ة" مســتخدم مــن أصــل "ملیــون وخمســمائملیــون وســتون ألــف"حــوالي عــدد المســتخدمین الشــباب 
   .)1( مستخدم في فلسطین

الطلبـة الجـامعیین مـن الفئـات المهمـة فـي المجتمـع، وهـم أداة التغییـر والبنـاء والتطـور،  ویعد
وفي ضوء ، ا في خدمة عملیات التنمیة والتقدم والتغیر االجتماعيواألكثر تقبًال للتكنولوجیا وتوظیفه

اسـتخدامات طلبـة الجامعــات الفلسـطینیة لشـبكات التواصــل ذلـك جـاءت هـذه الدراسـة التـي تناولــت: 
هـذه االسـتخدامات واإلشـباعات المتحققـة طبیعـة من أجـل معرفـة االجتماعي واإلشباعات المتحققة؛ 

  .ومدى الثقة في مضمونهاوالتعرف إلى تفضیالتهم لهذه الشبكات،  منها، ودوافعهم الستخدامها،

  

  

  

  

                                                 
، احصائیة صادرة عن منتدى شارك الشبابي، % من مستخدمي الفیسبوك في فلسطین من فئة الشباب74) 1(

تاریخ ،  http://goo.gl/6BlkmIعلى الرابط التالي: 2014-5-28" بموقع وكالة معا بتاریخ onlineمتاح "
  .2014-5- 29الدخول 

http://goo.gl/6BlkmI
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  تمهید:
  وهي:یتضمن هذا الفصل عرضًا للخطوات المنهجیة للدراسة 

 الدراسات السابقة - 

 موقع الدراسة من الدراسات السابقة - 

 مشكلة الدراسة وأهمیتها - 

 لدراسة وتساؤالتهاأهداف ا - 

 فروض الدراسة - 

 نوع الدراسة ومنهجها  - 

 أدوات جمع البیانات - 

 مجتمع وعینة الدراسة - 

 تحدید المفاهیم  - 

  تقسیم الدراسة - 

  
  الدراسات السابقة :أهم 

واالطالع على المجالت العلمیة الخاصة ببحوث ، من خالل مسح الباحث للتراث العلمي
یة المتعلقة بموضوع الدراسة اإلعالمالمقاالت والمنشورات وبعد مراجعة كم من ، اإلعالمودراسات 

تم االستدالل على  بعض الدراسات ذات العالقة  المباشرة والمساعدة لموضوع الدراسة سواء من 
   :من األحدث لألقدم  الدراسات ترتیب وتم، نفس اإلطار النظري استخدام حیث الفكرة أو من حیث 

  
فـــي دعـــم المشـــاركة السیاســـیة للشـــباب  االجتمـــاعيالتواصـــل  "دور مواقـــع دراســـة بعنـــوان: -1

  .)1(الفلسطیني: دراسیة میدانیة"

فــي دعــم المشــاركة السیاســیة  االجتمــاعيدور مواقــع التواصــل  التعــرف إلــىهــدفت الدراســة 
بالمشــاركة  االجتمــاعيعالقــة مواقــع التواصــل  فــيجوانــب مهمــة  والكشــف عــن، للشــباب الفلســطیني

  الفلسطیني. السیاسیة للشباب

                                                 
دور مواقع التواصل االجتماعي في دعم المشاركة السیاسیة للشباب الفلسطیني: دراسیة میدانیة، "، عقاد) عالء ال1(

  )2014یة، (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربیة، قسم الدراسات اإلعالم رسالة ماجستیر غیر منشورة
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، اسـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي التحلیلــيو ، وتنـدرج هـذه الدراسـة ضـمن البحـوث الوصــفیة
عینـــة  واســـتخدم االســـتبیان كـــأداة لجمـــع المعلومـــات مـــن عینـــة الدراســـة المیدانیـــة  والتـــي تمثلـــت فـــي 

، ىاألقصـــ وجامعـــة، وجامعـــة األزهـــر، اإلســـالمیة(الجامعـــة : مـــن كـــلٍ  طلبـــة عشـــوائیة منتظمـــة مـــن 
الجدیــــد وآفــــاق  اإلعــــالممــــداخل نظریــــة (مــــدخل  ةاســــتندت علــــى ثالثــــو ، وجامعــــة القــــدس المفتوحــــة)

  ومدخل المجال العام) .، ونموذج الحضور االجتماعي، التواصل االجتماعي

  :الدراسة أبرز نتائجكان من و 

كاًال قــد أخــذ أشــ تواصــل االجتمــاعين الحــراك السیاســي الــذي جــاء كاســتجابة لــدعوات موقــع الإ -1
تالهـا حضـور مـؤتمرات ، متعددة ومتنوعة فـي مقـدمتها المشـاركة فـي االحتجاجـات والمظـاهرات

وبفـــارق كبیـــر جـــاء الحـــراك المتمثـــل فـــي ، ومـــن ثـــم حضـــور فعالیـــات وطنیـــة، ولقـــاءات سیاســـیة
 المشاركة في فعالیات دعم السلطة والمشاركة للتصویت باالنتخابات.

أهـداف الحـراك السیاسـي للشـباب  أول، االحـتالل وعدوانـه الـوطن ضـد تصّدر هـدف الـدفاع عـن -2
تـــاله هـــدف الضـــغط علـــى صـــناع ، االجتمـــاعيالـــذي جـــاء كاســـتجابة لـــدعوات مواقـــع التواصـــل 

والتضــــامن مــــع األســــرى فــــي الســــجون ، ومــــن ثــــم هــــدف محاربــــة الحصــــار ضــــد غــــزة، القــــرار
 اإلسرائیلیةـ وكان في أقل مرتبة هدف تحقیق أهداف شخصیة.

الظــروف األمنیــة كــأهم المعوقــات التــي تحــول دون قیــام الشــباب الفلســطیني بــدورهم فــي  جــاءت -3
تـــاله بفـــارق بســـیط معـــّوق انشـــغال الشـــباب الفلســـطیني ، المشـــاركة السیاســـیة بالشـــكل المطلـــوب

ومن ثم معّوق صعوبة التواصـل مـع الناشـطین السیاسـیین الـذین قـد یـدفعوهم ، بإهتمامات أخرى
واعتقـاد ، وفـي مراتـب أقـل جـاءت معّوقـات أخـرى كمحدودیـة الثقافـة السیاسـیة، للمشاركة الفعلیـة

  بعض الشباب بعدم جدوى المشاركة.
في تنمیة مشاركة الشباب الفلسطیني في  االجتماعيدراسة بعنوان: "دور شبكات التواصل  - 2

 . )1(القضایا المجتمعیة

في تنمیة  االجتماعياصل الدور التي تقوم به شبكات التو إلى هدفت الدراسة التعرف 
وقد استخدم الباحث منهج المسح بنظام العینة ، مشاركة الشباب الفلسطیني في القضایا المجتمعیة

واستخدم الباحث استمارة ، في الضفة الغربیة وقطاع غزة والقدس الشریفعلى الشباب الفلسطیني 
وتم ، تقسیمها إلى عدة محاوراالستبیان كأداة رئیسة من أدوات جمع البیانات والمعلومات بعد 

   مبحوثا. ) 410(توزیعها على عینة الدراسة التي بلغت
                                                 

الفلسطیني في القضایا المجتمعیة،  حمد حمودة، دور شبكات التواصل االجتماعي في تنمیة مشاركة الشبابأ )1(
  ).2013(القاهرة: معهد البحوث والدراسات والعربیة، قسم الدراسات اإلعالمیة،  رسالة ماجستیر غیر منشورة
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  :وكان من أبرز نتائج الدراسة

ة إذ جــاءت نســبة مــن یســتخدمونها بشــكل االجتماعیــجمیــع المبحــوثین یســتخدمون الشــبكات  إن -1
ایا المجتمعیـة كمـا أن المبحـوثین یتـابعون القضـ، % 3.9أحیانـًا بنسـبة ، و % 96.1دائم بنسبة 

إذ جاءت نسبة من أجابوا بـنعم ، % 99.3بنسبة كبیرة بلغت االجتماعيعلى شبكات التواصل 
 % أجابوا بعدم المتابعة. 0.7في حین أن، % 17.1وأحیانًا بنسبة ، % 82.2

علــى  االجتمــاعيالمبحــوثین لشــبكات التواصــل  اســتخدام أشــارت الدراســة إلــى ارتفــاع متوســط  - 2
% مـــــن المبحـــــوثین یســـــتخدمون شـــــبكات التواصـــــل  58.8إذ جـــــاءت نســـــبة ، نـــــتاإلنتر شـــــبكة 

ثــم مــن یســتخدمونها مــن ســاعة إلــى أقــل مــن ســاعتین بنســبة ، مــن ســاعتین فــأكثر االجتمــاعي
 یســتخدمونكمــا أن المبحــوثین ، % 4.6م ألقــل مــن ســاعة بنســبة اســتخدامهیلیهــا ، % 36.6

والــذین ، % 57.3ذ أربــع ســنوات بنســبة منــ اإلنترنــتعلــى شــبكة  االجتمــاعيشــبكات التواصــل 
والـذین یسـتخدمونها ، % 30.5یستخدمونها منذ سنتین إلى أقل من أربع سنوات بلغـت نسـبتهم 

  %.12.2منذ أقل من سنتین بلغت نسبتهم 

، وتفاعالً  واستخداماً  االجتماعيبینت الدراسة أن شبكة (الفیس بوك) من أكثر شبكات التواصل  -3
یتبعهـا التـدوین ، ثـم (جوجـل بلـس)، ثـم  (الیوتیـوب)، سكاي بي والماسـنجرات)تالها المحادثات(

  وأخیرًا موقع الصور (الفلیكر) .، ثم المدونات، یلیها المنتدیات) ، المصغر مثل (تویتر

بینــت الدراســة أن المبحــوثین یثقــون بدرجــة متوســطة بالمعلومــات التــي تقــدمها شــبكات التواصــل  -4
ویثقـــون بدرجـــة قلیلـــة وكبیـــرة بـــنفس المســـتوى بنســـبة ، % 60.5بة إذ جـــاءت بنســـ االجتمـــاعي

كمــــا أن المبحــــوثین یعتبــــرون ، % للــــذین ال یثقــــون بهــــا 1.2وبنســــبة ، % لكــــل منهمــــا 20.2
ثم منوعة بنسـبة ، % 55.4هادفة بنسبة  االجتماعيالمعلومات المقدمة عبر شبكات التواصل 

 %.2.4حدیثة بنسبةوأخیرًا ، % 5.6یلیها مسلیة بنسبة ، % %36.6 

من وجهة  االجتماعيالفلسطیني لشبكات التواصل  استخدام الشباب" دوافع : بعنواندراسة  - 3
 .)1(نظر طلبة الجامعات الفلسطینیة بمحافظات غزة 

 االجتماعيالشباب الفلسطیني لشبكات التواصل  استخدام إلى دوافع التعرف هدفت الدراسة 
وتندرج هذه ، عشوائیةتم اختیارهم بطریقة ، فلسطینیة بقطاع غزةالجامعات ال من وجهة نظر طلبة

                                                 
أمجد جمعة، دوافع استخدام الشباب الفلسطیني لشبكات التواصل االجتماعي من وجهة نظر طلبة الجامعات  )1(

( غزة: الجامعة االسالمیة،  مؤتمر طلبة الجامعات" الواقع واآلمال"سة مقدمة لـدرا، الفلسطینیة بمحافظات غزة
  ).2013فبرایر   13-12عمادة شؤون الطلبة، 
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كأداة رئیسیة لجمعة االستبانة و  المسحيالمنهج  تاستخدمو ، الدراسة في إطار البحوث الوصفیة
، ، وطالبة من الجامعات الفلسطینیة بقطاع غزة ) طالب311(المعلومات من عینة عشوائیة قوامها

ع الدواف، الدوافع األكادیمیة، ةاالجتماعیاالت التالیة: (الدوافع النفسیة على المج االستبانة اشتملتو 
  واإلشباعات. االستخداماتفي إطار نظریة ، الدوافع االقتصادیة)، السیاسیة

  :وكان من أبرز نتائج الدراسة

الفلســـطیني الجـــامعي لشـــبكات  اســـتخدام الشـــبابالـــدوافع األكادیمیـــة كانـــت الســـبب الـــرئیس وراء  -1
یلیهــــا الــــدوافع ، %)73.8حیــــث حصــــلت علــــى المرتبــــة األولــــى بنســــبة ( االجتمــــاعيواصــــل الت

وحلــت الــدوافع السیاســیة فــي المرتبــة ، %)70.2ة فــي المرتبــة الثانیــة بنســبة (االجتماعیــالنفســیة 
  %). 63.9وحلت الدوافع االقتصادیة في المرتبة األخیرة بنسبة (، %)68.7الثالثة بنسبة (

مـن قبـل  واسـتخداماً  االجتمـاعيدراسة أن الفیس بوك مـن أكثـر شـبكات التواصـل كشفت نتائج ال -2
  %). 72.3حیث حصل على المرتبة األولى بنسبة مئویة بلغت (، الشباب الفلسطیني الجامعي

الفلســطیني الجــامعي (النفســیة  اســتخدام الشــبابال یوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي دوافــع  -3
مــا ، تعــزى لمتغیــر الجــنس االجتمــاعياالقتصــادیة) لشــبكات التواصــل ، األكادیمیــة، ةاالجتماعیــ

  عدا (الدوافع السیاسیة) فكانت الفروق لصالح الذكور. 

الفلســطیني الجــامعي (النفســیة  اســتخدام الشــبابتوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي دوافــع  ال -4
تعـزى للمتغیـرات  االجتمـاعيل االقتصادیة) لشبكات التواصـ، السیاسیة، األكادیمیة، ةاالجتماعی
 .)ومكان السكن، والمعدل التراكمي، والمستوى األكادیمي، نوع الكلیة(التالیة: 

في تعزیز صورة الجامعات داخل المجتمع  االجتماعي: "دور شبكات التواصل بعنواندراسة  - 4
  .)1("الفلسطیني 

في تعزیز صورة  االجتماعيإلى دور شبكات التواصل التعرف هدفت  هذه الدراسة 
في الجامعات  اإلعالمأجریت الدراسة علي طلبة ، و الجامعات داخل المجتمع الفلسطیني

واستخدم الباحث ، الفلسطینیة في قطاع غزة، وتندرج هذه الدراسة في إطار البحوث الوصفیة
النتائج المطلوبة، مستخدمًا صحیفة االستقصاء كأداة  لجمع إلى  المنهج المسحي للوصول

                                                 
) أمین وافي، دور شبكات التواصل االجتماعي في تعزیز صورة الجامعات داخل المجتمع الفلسطیني، دراسة 1(

 13- 12( غزة: الجامعة اإلسالمیة، عمادة شؤون الطلبة،  مؤتمر "طلبة الجامعات، الواقع واآلمال"مقدمة لـ 
  ).2013فبرایر  
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في  اإلعالمطلبة  منمفردة  )243( بـالتي تمثلت عینة الدراسة من  یانات والمعلوماتالب
تم اختیارها بطریقة  العینة العشوائیة البسیطة نظرا و ، الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة

  لتجانس مجتمع الدراسة .

  :وكان من أبرز نتائج الدراسة

بوك هـي: الفیســالتـي یسـتخدمها أفـراد العینـة  اعياالجتمــن أهـم شـبكات التواصـل أبینـت الدراسـة  -1
وتــوتیر فــي المرتبــة الثانیــة والیوتیــوب فــي المرتبــة الثالثــة وجوجــل بلــس فــي ، فــي المرتبــة األولــي

 المرتبة األخیرة.

معرفـة ومتابعـة األخبـار وكـل مـا  ة،االجتماعیـالجامعات للشبكات  استخدام طلبةدوافع  تصدرت -2
جمیــــع الخیــــارات التــــي طرحــــت مثــــل االلتقــــاء ، و %25بنســــبة  ولــــىاألهــــو جدیــــد فــــي المرتبــــة 

فــي المرتبــة  %22اآلخــرین بنســبةخبــرات  عــة والتســلیة والترفیــه والتعــرف علــىباألصــدقاء والمت
 الثانیة.

أهـم الموضـوعات التـي تتفاعـل معهـا عینـة الدراسـة عبـر شـبكات التواصـل  أنأوضحت الدراسـة  -3
%، 22بنســـــبة  األولـــــىلعالقـــــات الشخصـــــیة فـــــي المرتبـــــة ، التعـــــارف والتواصـــــل وااالجتمـــــاعي

والموضـوعات السیاسـیة ، % في المرتبـة الثانیـة17,5والموضوعات العلمیة والتكنولوجیة بنسبة 
 % المرتبة الثالثة .13,2بنسبة 

مــــن وجهــــة نظــــر طلبــــة الجامعــــات  االجتمــــاعيیجابیــــات شــــبكات التواصــــل إن أبینــــت الدراســــة  -4
ووسـیلة لتطـویر العالقــات  األولـىلتفاعـل والمشـاركة المجتمعیـة فـي المرتبـة الفلسـطینیة، وسـیلة ل

 الثانیة.في المرتبة  ةاالجتماعی
دور العالقات العامة في تعزیز التفاعل بین الطلبة الجامعیین من خالل : دراسة بعنوان  - 5

  .)1(وسبل تفعیله  االجتماعيمواقع التواصل 

بین  االجتماعيالعالقات العامة في تعزیز التفاعل هدفت  هذه الدراسة إلى معرفة دور 
كما هدفت إلى معرفة الطرق المناسبة ، االجتماعيالطلبة الجامعیین من خالل مواقع التواصل 

 استخدام كما وتم ، استخدم الباحثان المنهج المسحيحیث ، وهي من الدراسات الوصفیة، لتفعیله

                                                 
أحمد عرابي الترك ، هشام سكیك، دور العالقات العامة في تعزیز التفاعل بین الطلبة الجامعیین من خالل  )1(

( غزة:  مؤتمر "طلبة الجامعات، الواقع واآلمال"مواقع التواصل االجتماعي وسبل تفعیله، دراسة مقدمة لـ
 ).2013فبرایر   13- 12الجامعة اإلسالمیة، عمادة شؤون الطلبة، 
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) طالًبا وطالبة من 200وقد بلغت عینة الدراسة (، سةصحیفة االستقصاء (االستبانة) كأداة للدرا
  .وجامعة األزهر اإلسالمیةالجامعة 

  :وكان من أبرز نتائج الدراسة
 %.72 االجتماعيفي كلتا الجامعتین لمواقع التواصل  استخدام الطلبةبلغت نسبة  -1
 .Facebookلدى الطلبة في الجامعتین هو الـ   االجتماعيقع التواصل اأفضل مو   -2
 هو االطالع على األخبار العامة. االجتماعيأن الهدف من االشتراك في مواقع التواصل  -3
المجــــاالت التــــي یتابعهــــا الطلبــــة فــــي المجــــاالت الثقافیــــة فــــي المرتبــــة األولــــى ثــــم المجــــال  أهــــم -4

 .االجتماعي في المرتبة الثانیة
  %.55لتفاعلیة لدى الطلبة بلغتالتي تلبي االحتیاجات ا االجتماعيمواقع التواصل  نسبة -5
 ةاالجتماعیشبكات التواصل اإللكترونیة على العالقات  استخدام دراسة بعنوان :أثر  - 6

  .)1("بوك وتویتر نموذجاً "الفیس

إلى األسباب التي تدفع إلى االشتراك في موقعي الفیسبوك التعرف هدفت هذه الدراسة 
والكشف عن اآلثار اإلیجابیة ، ة عبر هذه المواقعاعیاالجتمطبیعة العالقات  إلىوتویتر والتعرف 

 االجتماعياعتمدت الدراسة على منهج المسح و  تلك المواقع. استخدام والسلبیة الناتجة عن 
جامعة من  طالبة ) ١٥٠(بـمن عینة الدراسة والتي تمثلت واستخدمت أداة االستبیان لجمع البیانات 

واستخدمت الدراسة اكثر من نظریة وهي(النظریة ، ة عمدیةالملك عبد العزیز تم اختیارهن بطریق
 - واإلشباعات االستخداماتمدخل   -نظریة انتشار المستحدثات لروجرز - التفاعلیة الرمزیة 

  .نموذج التأثیر القوي لوسائل االتصال)
  :وكان من أبرز نتائج الدراسة

هي سهولة التعبیر عن آرائهن  الفیسبوك وتویتر ستخدام أقوى األسباب التي تدفع الطالبات ال -1
عات وأشارت النتائج عن التعبیر عنها صراحة في المجتمواتجاهاتهن الفكریة التي ال یستط

بحث عن كذلك أن الطالبات استفدن من هذین الموقعین في تعزیز صداقاتهن القدیمة وال
  قاربهن البعیدین مكانیًا.صداقات جدیة والتواصل مع أ

                                                 
حنان الشهري، "أثر استخدام شبكات التواصل اإللكترونیة على العالقات االجتماعیة "الفیسبوك وتویتر  )1(

، جامعة الملك عبد العزیز- قسم االجتماع–(الریاض، كلیة اآلداب رسالة ماجستیر غیر منشورة: نموذجًا"، 
2013.(  
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الفیسبوك وتویتر العدید من اآلثار اإلیجابیة أهمها االنفتاح  تخدام سال أنبینت الدراسة   -2
 الفكري والتبادل الثقافي فیما جاء قلة التفاعل األسري أحد أهم اآلثار السلبیة.

 ستخدام وبین أسباب اال، توجد عالقة ارتباطیة عكسیة بین متغیري العمر والمستوى الدراسي  -3
 .یجابیات والسلبیاتة واإلاالجتماعیوطبیعة العالقات 

 ستخدام ثبت الدراسة وجود عالقة ارتباطیة موجبة بین متغیر عدد الساعات وبین أسباب االأ  -4
في حین أثبتت النتائج وجود عالقة ، ة واإلیجابیاتاالجتماعیومعظم أبعاد طبیعة العالقات 

ة جتماعیاالوبین أسبابه وطبیعة العالقات  ستخدام ارتباط طردیة بین متغیر طریقة اال
 واإلیجابیات والسلبیات.

مـدى اسـتثمار دوائـر العالقـات العامـة فـي مؤسسـات التعلـیم العـالي الشـبكات : بعنـوان دراسة -7
  )1(بین الطلبة االجتماعية لتعزیز التفاعل االجتماعی

العاملین في دوائر وأقسام العالقات العامة في  استخدام الدراسة الكشف عن مدى  تهدف    
توضیح األسالیب والوسائل التكنولوجیة الحدیثة التي ، و ةاالجتماعیتعلیم العالي للشبكات مؤسسات ال
هذه الدوائر واألقسام للشبكات  ستخدام اآلثار االیجابیة والسلبیة ال إلىوالتعرف ، یستخدمونها
، ن فیهاة من قبل العاملیاالجتماعیوتقدیم مقترحات وطرق لالستفادة واستثمار الشبكات ، ةاالجتماعی

واستخدمت الدراسة المنهج المسحي "مسح جمهور ، وتندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفیة
 البیانات جمع أدوات من رئیسة " كأداة كترونياالستبیان اإلل واستخدمت ، " اإلعالموسائل 

  والمعلومات.

  :وكان من أبرز نتائج الدراسة

ر العالقات العامة فـي الجامعـات والكلیـات الفلسـطینیة جمیع المبحوثین العاملین في أقسام ودوائ -1
  بنسب متفاوت. اإلنترنتة على شبكة االجتماعییستخدمون مواقع الشبكات 

نهــا أ اإلنترنــتة علــى شــبكة االجتماعیــالمبحــوثین لمواقــع الشــبكات  اســتخدام مــن أكثــر ســلبیات  -2
یـة واحتمـال دخـول البـرامج الخبیثـة أن لها مخاطر الحماكما ، تؤثر سلًبا على إنتاجیة الموظفین

یلیهــا إلحــاق الضــرر بســمعة األفــراد أو المؤسســة وأخیــرًا احتمــال تســرب معلومــات ، والفیروســات
  عن المؤسسة أو شخصیة خاصة أو ذات حساسیة معینة .

                                                 
"مدى استثمار دوائر العالقات العامة في مؤسسات التعلیم العالي الشبكات ) إبراهیم المصري، نعیم المصري، 1(

 مؤتمر "طلبة الجامعات، الواقع واآلمال"دراسة مقدمة لـاالجتماعیة لتعزیز التفاعل االجتماعي بین الطلبة"، 
  ).2013فبرایر   13-12(غزة: الجامعة اإلسالمیة، عمادة شؤون الطلبة، 



 الفصل األول: اإلطار المنهجي للدراسة 

   - 11  - 

ة في خدمة الطلبة من قبل دوائر وأقسام العالقـات االجتماعیأهم سبل استثمار مواقع الشبكات   -3
ة االجتماعیـنشـاء وحـدة الشـبكات تعلیمیة حسب وجهة نظر المبحـوثین إة في المؤسسات الالعام

ن أن یتســـم القـــائمو و ، فـــي الجامعـــات والكلیـــات اإلعـــالمضـــمن دوائـــر وأقســـام العالقـــات العامـــة و 
ة بـــــالمؤهالت والخبـــــرات والمهـــــارات وٕاتقـــــان اللغـــــات االجتماعیـــــبمتابعـــــة إدارة مواقـــــع الشـــــبكات 

  .المختلفة

دراسة ة لخدمة الطلبة " االجتماعیالثانویة الشبكات  استخدام مدرسياسة  بعنوان: مدى در  - 8
  .)1("میدانیة

ة لألغراض االجتماعیالمدرسین مواقع الشبكات  استخدام إلى مدى  التعرفهدفت الدراسة 
ة التي یستخدمها االجتماعیوالكشف عن مستوى النشاط والمشاركة لمواقع الشبكات ، التعلیمیة

ة في خدمة االجتماعیالشبكات  ستخدام ومعرفة مدى وعي وٕادراك المدرسین ال، مدرسو الثانویة
، ةاالجتماعیالمدرسین للشبكات  ستخدام یجابیة والسلبیة الإلى اآلثار اإلوالتعرف ، العملیة التعلیمیة

وظیفها لخدمة ة من قبل المدرسین وتاالجتماعیوتقدیم مقترحات وطرق لالستفادة واستثمار الشبكات 
واالستبیان أداة لجمع ، واستخدمت منهج المسح، وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفیة، الطلبة

  مفردة . 97البیانات على عینة من مدرسي الثانویة بمحافظات غزة بلغت 

  :وكان من أبرز نتائج الدراسة

كمــا بلغــت نســبة مــن ، %66ة بلغــت االجتماعیــنســبة المبحــوثین الــذین ال یســتخدمون الشــبكات  -1
ة االجتماعیـ% من عـدد المبحـوثین الكلـي یسـتخدمون الشـبكات 10.7وأن ، %34یستخدمونها 
وأن ، ة االجتماعیـ% ال یتواصـلون مـع الطلبـة عبـر الشـبكات 89.3ونسبة ، الطلبةللتفاعل مع 

ا تعــد ة مــن قبــل المعلمــین أنهــاالجتماعیــالشــبكات  اســتخدام أهــم األســباب التــي أدت إلــى عــدم 
  % .22مضیعة إلهدار الوقت بنسبة 

حـوثین إذ جـاءت مـن قبـل المب اسـتخداماً ة االجتماعیـأكثـر الشـبكات  على نسـبة(الفیسبوك)  حاز -2
  .في المرتبة األولى

ة االجتماعیـن خـالل التواصـل مـع الطلبـة عبـر الشـبكات المواد التي یتنـاقش فیهـا المبحوثـو  أكثر -3
  ة واإلنسانیة .االجتماعیثم النقاش في الجوانب  ،واآلراءتبادل وجهات النظر 

  

                                                 
مؤتمر  ) نعیم المصري، مدى استخدام مدرسي الثانویة الشبكات االجتماعیة لخدمة الطلبة"، دراسة مقدمة لـ1(

" (رام اهللا: وزارة التربیة والتعلیم، بالتعاون مع مركز تطویر اإلعالم في "اإلعالم والتربیة .. نحو تفاعل خّالق
    )2013جامعة بیرزیت، 
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  .)1(واإلشباعات المتحققة منه للیوتیوبطلبة الجامعات األردنیة استخدامات بعنوان: دراسة  - 9

(الیوتیوب) واإلشباعات المتحققة ـطلبة الجامعات األردنیة لاستخدامات لتعرف إلى الدراسة اهدفت 
ي بشقیه اإلعالمالباحثة منهج المسح  استخدمتو ، لوصفیةتندرج الدراسة ضمن البحوث امنه، و 

) مفردة 300( الدراسة والتي تمثلتعینة االستبیان كأداة لجمع المعلومات من و  الوصفي والتحلیلي،
  .واإلشباعات االستخداماتطار نظریة في إ من الطلبة في جامعة الیرموك
  :وكان من أبرز نتائج الدراسة

د عینة الدراسة من طلبة جامعة الیرموك یستخدمون موقع مشاركة %) من أفرا88ما نسبته ( -1
 .الفیدیو(الیوتیوب)

على أحدث التطورات  واالطالعالدوافع المتمثلة في التسلیة وشغل أوقات الفراغ، وزیادة المعرفة  -2
المحلیة والدولیة، والحصول على مقاطع ولقطات فیدیو نادرة، شكلت ما یمكن أن یسمى 

 الیوتیوب. ستخدام ة لدى المبحوثین الحَ بالدوافع المل

مراقبة البیئة" تقدمت على غیرها من اإلشباعات األخرى  إشباعاتكشفت الدراسة أن "  -3
 حسابي مقداره التسلیة"، وبمتوسط بعدها "إشباعات).جاءت 3.9وبمتوسط حسابي مقداره (

وأخیرًا "إشباعات  ).3.2حسابي مقداره( "، وبمتوسطاالجتماعيالتفاعل  تلتها "إشباعات )،3.7(
) وهذه النتیجة تكّرس أهمیة 2.7حسابي مقداره ( اآلخرین"، وبمتوسطالمشاركة في الرأي مع 

موقع الیوتیوب في إبقاء األفراد على اتصال ومراقبة للبیئة وٕاشباع حب التسلیة لدیهم باإلضافة 
  إلى ملء أوقات الفراغ.

ة التفاعلیة في توجیه الرأي العام الفلسطیني وأثرها االجتماعیالمواقع  ربعنوان: دو دراسة  -10
 )2(على المشاركة السیاسیة (دراسة میدانیة).

ة التفاعلیــــة فــــي توجیــــه الــــرأي العــــام االجتماعیــــدور المواقــــع   التعــــرف إلــــىهــــدفت الدراســــة 
حققتهــا ال ســیما بعــد النتــائج الكبیــرة التــي ، ومــدى تأثیرهــا علــى واقــع المشــاركة السیاســیة، الفلســطیني

  ة التفاعلیة إبان ثورات الربیع العربي.االجتماعیالمواقع 

واعتمدت الدراسة في إثبات فرضیتها علـى المقاربـة المنهجیـة الوصـفیة التحلیلیـة مسـتخدمةً  
إلـى جانـب المـنهج ، للحصـول علـى المعلومـات االجتمـاعياالستبیان والمقابلة كإحدى أدوات المسح 

                                                 
رسالة ماجستیر استخدامات طلبة الجامعات األردنیة ل(الیوتیوب) واإلشباعات المتحققة منه، ، مخلوف ) آالء1(

  ).2013جامعة الیرموك،  - ، (عمان: كلیة اإلعالم غیر منشورة
طاهر أبو زید، دور المواقع االجتماعیة التفاعلیة في توجیه الرأي العام الفلسطیني وأثرها على المشاركة  )2(

  ).2012(غزة: جامعة األزهر، كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة،  رسالة ماجستیر غیر منشورةیة، السیاس
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استطلعت الدراسة رأي طلبة جامعات قطاع غزة كدراسة میدانیة و ، مونالتاریخي ومنهج تحلیل المض
 جامعـة، اإلسـالمیةالجامعة ، ئیة وفقًا لنسبة عدد الطالب في كٍل من جامعة األزهرعلى عینة عشوا

   جامعة القدس المفتوحة .، األقصى
  :وكان من أبرز نتائج الدراسة

  ضح في التأثیر على توجهات الرأي العام فية التفاعلیة بشكل وااالجتماعیالمواقع  تساهم -1

  المجتمع الفلسطیني.

 وتعــزز مــن، ة التفاعلیــة فــي زیــادة الــوعي السیاســي لــدى أفــراد المجتمــعاالجتماعیــتــؤثر المواقــع   -2
  مما انعكس إیجابیًا على مستوى المشاركة السیاسیة.، ة لدیهماالجتماعیولیة المسؤ 

وبشكل خاص في ، سیكون لها دور أكثر تأثیرًا في الحیاة السیاسیةة التفاعلیة االجتماعی المواقع -3
  االنتخابات الفلسطینیة القادمة.

: المواقع المفضلة، استخدامات طلبة الجامعات لشبكات التواصل االجتماعي:دراسة بعنوان  -11
  .(1) عادة النظر في نظریة االستخدامات واإلشباعات إ

ى اســــتخدامات شــــبكات التواصــــل االجتمــــاعي مــــن قبــــل طلبــــة هــــدفت الدراســــة التعــــرف إلــــ        
، وأجریــت الدراســة علــى عینــة مــن طلبــة الكلیــات فــي الجامعــات األمریكیــة مــن األمریكیــةالجامعــات 

 ,Facebook, Twitterحیــث اســتخدامهم ألربــع مواقــع خاصــة بالتواصــل االجتمــاعي، وهــي: (
MySpace and LinkedIn  رة في اختیار أحدهما عن اآلخر.)  ومعرفة التفضیالت المؤث  

وتنــدرج الدراســة ضــمن البحــوث الوصــفیة واســتخدمت الدراســة مــنهج المســح "أســلوب مســح         
الجمهور"، واالستبیان بشقیه العـادي وااللكترونـي كـأداة لجمـع المعلومـات مـن عینـة عمدیـه تمثلـت بــ 

لعامـة تقـع فـي الغـرب األوسـط مـن ) طالب من طلبة الكلیات من إحدى الجامعات األمریكیـة ا287(
عامـــًا، وتـــم ترشـــیح  المشـــاركین مـــن عـــدة  28و 18الوالیـــات المتحـــدة، والـــذین تتـــراوح أعمـــارهم بـــین 

النظــري للدراســة (نظریــة االســتخدامات  واإلطــارمســتویات تعلیمیــة وتــم إخضــاعهم لــدورات تمهیدیــة، 
  واإلشباعات).

  

                                                 
(1) Ezumah, B. (2012). College Students’ Use of Social Media: Site Preferences, Uses 

and Gratifications Theory Revisited Athens: ATINER'S Conference Paper Series, 
No: MED2012-0163. 
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  :وكان من أبرز نتائج الدراسة

التواصل االجتماعي: البقاء  الستخدام شبكاتب واالستخدامات التي تدفع المشتركین أهم األسبا -1
على اتصال مع األصدقاء واألهل، والمشاركة في الصور والمحافظة على جو من االتصال مع 

  العائلة والمحافظة على األصدقاء القدامى والترفیه.

العینة، وذلك  بسبب سهولة االستخدام   حاز موقع الفیسبوك على الترتیب األول في استخدامات -2
ویسر التواصل من خالله، وسهولة اإلبحار به وأنه األكثـر شـعبیة، والتجدیـد دومـا فـي نشـاطات 
األصدقاء ومعرفة أخبارهم، فیما حصل تویتر علـى المرتبـة الثانیـة یلیـه مـاي سـبیس ثـم فـي ذیـل 

  االهتمامات جاء موقع لنكد إن .

المتزوجات العامالت في الجامعات األردنیة للـفیسبوك واإلشباعات  خدام استدراسة بعنوان : -12
  )1(المتحققة منه.

األســــرة األردنیــــة لشــــبكة الفیســــبوك ودوافــــع هــــذه اســــتخدامات  إلــــىلتعــــرف اهــــدفت الدراســــة 
، وتصـنف هـذه الدراسـة ضـمن البحـوث الوصـفیة التحلیلیـة، المتحققة منهـا واإلشباعات االستخدامات

تمـت دراسـة جمهـور المسـتخدمین و  " اإلعـالم"مسح جمهـور وسـائل ، باحث منهج  المسحواستخدم ال
  .) مفردة من  المتزوجات العامالت في جامعة الیرموك 437لموقع الفیسبوك على (

  :وكان من أبرز نتائج الدراسة

 %) من المبحوثات لدیهن حساب شخصي على موقع الفیسبوك.65.5ما نسبته ( -1

، واالســتمتاع والتســلیة وشــغل أوقــات الفــراغ، القــدامى والجــدد األصــدقاءاتصــال مــع البقــاء علــى  -2
وزیــــادة المعرفــــة واالطــــالع علــــى أحــــدث التطــــورات المحلیــــة والدولیــــة ابــــرز دوافــــع  المبحوثــــات 

 الفیسبوك.  ستخدام ال

 رىاألخـ تواإلشـباعا" تقدمت على غیرها من االجتماعيالتواصل  إشباعاتكشفت الدراسة أن " -3
عنـــــد ، ) علـــــى المقیـــــاس الربـــــاعي3.19وبمتوســـــط حســـــابي مرتفـــــع مقــــداره (، عنــــد المبحوثـــــات

ممــا یــدلل علــى أهمیــة هــذا الموقــع فــي إبقــاء األفــراد علــى اتصــال ، ن لموقــع الفیســبوكاسـتخدامه
 .البعضوتفاعل مع بعضهم 

  

                                                 
، اسـتخدام المتزوجات العامالت في الجامعات األردنیة للـفیسبوك واإلشباعات المتحققة منهعلي نجادات، ) 1(

 دراسة منشورة بمجلة جامعة الیرموك، منقول من صفحته على اإلنترنت على الرابط التالي:

http://goo.gl/0uLLBQ . 

http://goo.gl/0uLLBQ
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ة االجتماعی ة وتأثیره في العالقاتاالجتماعیمواقع الشبكات  استخدام : دراسة بعنوان -13
  .)1("دراسة عینة من مستخدمي موقع الفیسبوك في الجزائر"

ة في العالقات االجتماعیمواقع الشبكات  استخدامثر أهدفت الدراسة الكشف عن 
وتصنف هذه ، ة من خالل دراسة عینة من مستخدمي موقع "الفیسبوك" في الجزائراالجتماعی

"  اإلعالم"مسح جمهور وسائل ، حثة منهج  المسحواستخدمت البا، الدراسة ضمن البحوث الوصفیة
وتم االعتماد على أداة االستبیان لجمع البیانات ، واإلشباعات االستخداماتواعتمدت على نظریة 

، مستغانم، مفردة كعینة عمدیة للدراسة من والیات (باتنة 280حیث تم اختیار ، من المبحوثین
  الشرق والغرب والشمال والجنوب بالجزائر. ورقلة) بالجزائر باعتبارها تمثل، الجزائر

  :وكان من أبرز نتائج الدراسة
ویفضـل ، "الفیسـبوك" اسـتخدام تقضي النسبة األكبر من المبحوثین أكثر من ثالث ساعات فـي  -1

  أغلبهم خدمة التعلیقات والدردشة بالدرجة األولى.
ل مــع األهــل واألصــدقاء إلــى جانــب یسـتخدم أغلــب أفــراد العینــة موقــع "الفیســبوك" بــدافع التواصــ  -2

  التثقیف.
أن ،و  واإلنـــــاث اســـــتخدام الــــذكورذات داللــــة إحصـــــائیة بــــین  اً هنالــــك فروقـــــ الدراســـــة أن كشــــفت -3

  م لموقع "الفیسبوك".استخدامهالمبحوثین األكبر سنًا یتعاملون بنوع من الوعي عند 
وفـــي ، لوجـــه الشخصـــي وجهـــاً ؤثر فـــي االتصـــال یـــالشـــبكات   هـــذه اســـتخدام بینـــت  الدراســـة أن  -4

  .االجتماعياالنسحاب الملحوظ للفرد من التفاعل 
ــوان -14 ــة لشــبكة  اســتخدام : دراســة  بعن ــي جامعــة النجــاح الوطنی ــة الصــحافة ف ــتطلب  اإلنترن

  .)2(واإلشباعات المتحققة منها في تعزیز قدراتهم الصحفیة

جامعــة النجــاح الوطنیــة مــن إلــى مــدى اســتفادة طلبــة الصــحافة فــي التعــرف هــدفت الدراســة    
باإلضافة إلى استكشاف ، والمجاالت التي تستخدم فیها، في مجال تعزیز قدراتهم الصحفیة اإلنترنت

األمثــل لإلنترنــت فــي رفــد  ســتخدام إلــى بلــورة رؤیــة لال وصــوالً ، المشــكالت التــي تعیــق تلــك االســتفادة

                                                 
) مریم نومار، "استخدام مواقع الشبكات االجتماعیة وتأثیره في العالقات االجتماعیة" دراسة عینة من مستخدمي 1(

( الجزائر: جامعة باتنة، قسم اإلعالم واالتصال،  رسالة ماجستیر غیر منشورةموقع الفیسبوك في الجزائر"، 
2012 ( 

جاح الوطنیة لشبكة اإلنترنت واإلشباعات المتحققة منها في ) فرید ظهیر، استخدام طلبة الصحافة في جامعة الن2(
(الجامعة  اإلنسانیة للبحوث اإلسالمیة الجامعة مجلةاألول،  العشرین، العدد تعزیز قدراتهم الصحفیة، المجلد

  . 489 -  423 )2012 ، شؤون البحث العلمي والدراسات العلیا، ینایراإلسالمیة
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بمـا یحقـق األهـداف  سـتخدام یـز ذلـك االوتعز ، العملیة التعلیمیـة فـي مجـال الصـحافة مـن قبـل الطلبـة
مــنهج الدراســة واســتخدمت ، الدراســات الوصــفیة ضــمنالدراســة  وتنــدرج، المرجــوة مــن تعلــیم الصــحافة

طالــب ) 158تمثلــت بـــ( التــيالدراســة  مــن عینــةلجمــع المعلومــات أداة صــحیفة االستقصــاء و  المســح 
، واإلشـباعات االسـتخداماتار نظریـة طـإفـي ، وطالبة الوطنیة من قسم الصحافة فـي جامعـة النجـاح

  ونظریة االنتشار .

  :وكان من أبرز نتائج الدراسة

ویحققـون فائـدة ، األخرى اإلعالمبدرجة أعلى من وسائل  اإلنترنتغالبیة المبحوثین یستخدمون  -1
  كبیرة في مجال دراستهم الصحفیة.

ســواء ، ي تطــویر قــدراتهم الصــحفیةفــ اإلنترنــتغالبیــة الطلبــة یــرون أنــه باإلمكــان االســتفادة مــن  -2
أو مـن خـالل نشـر ، أم من خالل الحصول على فرص للتـدریب، أكانت تصفح المواقع المختلفة

 وكما رأى غالبیة الطلبة أن قسم الصحافة یشجع على ذلك.، موادهم الصحفیة

اسـتخدام وفـي ، ةللمواقـع العلمیـة واألدبیـة والثقافیـ واسـتخداماً أظهرت النتائج أن اإلناث كن أكثر  -3
حیــث نظــرن بإیجابیــة كــذلك إلــى تــوفیر قســم الصــحافة ، فــي تطــویر قــدراتهن الصــحفیة اإلنترنــت
  للمعلومات مع آخرین من الذكور بشكل عام. . ولكنهن كن أقل تبادالً اإلنترنتلخدمة 

  .)1(على جمهور المتلقین  االجتماعيبعنوان: تأثیر شبكات التواصل  دراسة -15

على جمهور المتلقین من  االجتماعيتأثیرات شبكات التواصل  التعرف إلى  هدفت الدراسة
الحدود وكانت ، ة والمواقع اإللكترونیة "العربیة أنموذجًا"االجتماعیخالل دراسة مقارنة للمواقع 

المكانیة والزمانیة لهذه للدراسة انحصرت مكانیًا في إطار الحدود االفتراضیة لموقعي العربیة 
)، 2011/  2/  11 – 2011/  1/  25، وزمانیًا في الفترة المختارة: (االجتماعيو  اإللكتروني

واعتمدت الدراسة (منهج المسح الوصفي)، الذي یعتمد على عینة ، لتأثیرها على جمهور المتلقین
ة "العربیة أنموذجًا")،واستخدم الباحث االجتماعیالبحث (مقارنة بین المواقع اإللكترونیة والمواقع 

ن واحدة لتحلیل الشكل لهذا الغرض استمارتی أعد الباحث للدراسةتمارة تحلیل المضمون كأداة اس
  .وأخرى لتحلیل المضمون

  

                                                 
(  رسالة ماجستیر غیر منشورةت التواصل االجتماعي على جمهور المتلقین، ) محمد المنصور، تأثیر شبكا1(

  ).2012األكادیمیة العربیة،  - الدانمرك: كلیة اآلداب والتربیة
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  :وكان من أبرز نتائج الدراسة

علــى جمهــور المتلقــین، وٕانــه لــم یعــد  االجتمــاعيخلصــت الدراســة إلــى تــأثیر شــبكات التواصــل  -1
لمــــا تــــوفره مــــن أخبــــار وتغطیــــة شــــاملة وعاجلــــة  االســــتغناء عنهــــا، اإلنترنــــتبإمكــــان متصــــفحي 

ومعلومــات ومعــارف مفیــدة ومتنوعــة، ومحادثــة (دردشــة) مــع األهــل واألصــدقاء وزمــالء الدراســة 
  .والعمل وتبادل الملفات والصور ومقاطع الفیدیو

تلـك مجاًال مفتوحًا لتبادل اآلراء والتعلیقات على اآلراء والردود علـى ة االجتماعی وفرت الشبكات -2
 التعلیقات، وخلق صداقات افتراضیة جدیدة واستراحة وثقافة وترفیه.    

القـدیم، والـدور  اإلعالمالجدیـد أو البـدیل مقارنـة بـ اإلعـالمتبین من خالل الدراسـة مكانـة وأهمیـة  -3
ة كوســیلة إعالمیــة متطــورة، قیاســًا بمــا تقــوم بــه المواقــع االجتماعیــالمتمیــز الــذي تلعبــه المواقــع 

 ترونیة من دور إعالمي بارز على حساب الصحف الورقیة.اإللك

في تعبئة الرأي العام الفلسطیني نحو  االجتماعيدراسة بعنوان " دور شبكات التواصل  -16 
  .)1(والسیاسي" االجتماعيالتغییر 

في تشكیل الرأي العام لدى  االجتماعيإلى دور شبكات التواصل  التعرف هدفت الدراسة
، واإلشباعات االستخداماتاعتمدت هذه الدراسة على مدخل ، امعات الفلسطینیةجمهور طلبة الج

اعتمدت الدراسة على منهج المسح لعینة من ، و وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفیة التحلیلیة
طبقیة من  عینة عشوائیةحیث قام الباحث باختیار ، طلبة الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة

  مبحوث.  )500(مها الطلبة بلغ قوا

  :وكان من أبرز نتائج الدراسة

 االسـتخدام فـيمـن حیـث  االجتمـاعيالتواصـل  تفوق البرید االلكتروني على باقي مواقع شـبكات -1
  .%)79.8( وبنسبة، ویلیه في المرتبة الثانیة الفیس بوك %)،88.8( وبنسبة، المرتبة األولى

لفلســــطینیة فــــي قطــــاع غــــزة یســــتخدمون شــــبكات أظهــــرت نتــــائج الدراســــة أن طلبــــة الجامعــــات ا -2
دة وتتـــــراوح مـــــ، %) 89.6(وبنســـــبة ، ولـــــى فـــــي منـــــازلهمالمرتبـــــة األفـــــي  االجتمـــــاعيالتواصـــــل 
  %). 40.4(وبنسبة ، ساعات 3قل من ألى م لها ما بین الساعة إاستخدامه

                                                 
عابد "دور شبكات التواصل االجتماعي في تعبئة الرأي العام الفلسطیني نحو التغییر االجتماعي  زهیر) 1(

 مجلة جامعة النجاح لألبحاث العلوم اإلنسانیةالعدد السادس، والسیاسي"، المجل السادس والعشرون، 
  . 1428-1388ص ص  ) 2012(نابلس: جامعة النجاح، 



 الفصل األول: اإلطار المنهجي للدراسة 

   - 18  - 

ة أثنـــاء توصـــلت الدراســـة إلـــى أن أكثـــر لغـــات التواصـــل تـــداوًال لـــدى طلبـــة الجامعـــات الفلســـطینی -3
وأنهم یثقـون بهـا ، %) 66.8(هي اللغة العربیة بنسبة  االجتماعيم لشبكات التواصل استخدامه

  ).%58.2متوسطة بلغت نسبتها ( وبالدور الذي تقوم به في تشكیل الرأي العام لدیهم بدرجة
ا المتحققــة لــدیه واإلشــباعات اإلنترنــتالمــرأة المصــریة لشــبكة اســتخدامات : دراســة بعنــوان -17

  )1( 2011ینایر" 25بالتطبیق على" ثورة 

بوجـــه عـــام  اإلنترنـــتالمـــرأة المصـــریة لشـــبكة  اســـتخدام إلـــى معـــدل التعـــرف هـــدفت الدراســـة 
المـرأة  اسـتخدام وما دوافع ، 2011ینایر  25ا بما یتعلق بثورة استخدامهومدى اختالفه  عن معدل 

وقیــاس مــدى تــأثیر ، ینــایر 25لــق بثــورةبوجــه عــام ومقارنــة ذلــك بمــا یتع اإلنترنــتالمصــریة لشــبكة 
بوجـــــه عـــــام   لإلنترنــــتالمـــــرأة المصـــــریة  اســــتخدام بعــــض  العوامـــــل الوســـــطیة علــــى طبیعـــــة دوافـــــع 

استخدمت الباحثة قد و ، البحوث الوصفیة ضمنوتندرج هذه الدراسة ، اإلنترنتواتجاهات المرأة نحو 
اء بالمقابلـة لجمـع البیانـات مـن عینـة وصـحیفة االستقصـ، المنهج المسحي للوصول للنتائج المطلوبة

مفردة من  100أكتوبر بواقع  6امرأة من محافظات القاهرة والجیزة وحلوان و )400(عمدیة  قوامها 
  كل محافظة .

  :وكان من أبرز نتائج الدراسة

مـــن عینـــة الدراســــة  )%65(للمــــرأة المصـــریة إذ تبـــین أن  اإلنترنـــتأكـــدت الدراســـة علـــى أهمیـــة -1
  دائمة.بصفة  نترنتاإلیستخدمن 

) % 36(ن أو ، 2011فیما یتعلق بمتابعة ثورة ینایر  اإلنترنت% من عینة الدراسة 49تستخدم  -2
بعــد ثــورة ینــایر لمتابعــة تطــورات الثــورة والمشــاركة  لإلنترنــتن اســتخدامهمــن عینــة الدراســة زاد 

  الفعلي.بمجریاتها بالرأي والسلوك 

لدراســة ال تتعــرض للرقابــة أو الضــغوط مــن قبــل األســرة فــي % مــن عینــة ا74ن أبینــت الدراســة  -3
  استخدام اإلنترنت.

ن ثورة ینایر لم تكن عامًال مغیرًا بشكل كبیر للقیود التي قد تضعها بعض األسر أبینت الدراسة  -4
% مـن العینـة عـدم 65رأت  حیـث، اإلنترنـتعلى بناتها بغرض حمایتهن من سـلبیات ومخـاطر 

  األسریة.ة تغیر معدالت الرقاب

                                                 
 25وسام نصر، استخدامات المرأة المصریة لشبكة اإلنترنت واإلشباعات المتحققة لدیها بالتطبیق على" ثورة ) 1(

، (جامعة القاهرة:كلیة اإلعالم، یة لبحوث الرأي العام، المجلة المصر ، المجلد التسع، العدد الثاني2011ینایر"
  .276- 185 ص ص)2012دیسمبر - یولیو
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% مـــن حیـــث المتابعـــة لـــدي عینـــة 68المحلیـــة والعالمیـــة علـــى نســـبة  حـــازت المواقـــع اإلخباریـــة -5
ثـم ، %42ثم المواقـع الترفیهیـة بنسـبة، %60بنسبة  االجتماعيتالها شبكات التواصل ، الدراسة

  %.35المواقع المتخصصة بشؤون المرأة بنسبة 
فـي  االجتمـاعيشـبكات التواصـل ل معـات الفلسـطینیةطالب الجااستخدامات بعنوان "  دراسة -18

  .)1(التوعیة بالقضیة الفلسطینیة" 

 ي التوعیـة بالقضـیة الفلسـطینیة،شـبكات التواصـل فـاستخدامات إلى  التعرف هدفت الدراسة 
، "اإلعالم"مسح جمهور وسائل  المنهج المسحي تندرج الدراسة ضمن البحوث الوصفیة واستخدمتو 
عشـوائیة بسـیطة  ء  كأداة لجمـع البیانـات حـول الدراسـة التـي أجریـت علـى عینـة صحیفة االستقصاو 

، وجامعـة األقصـى، اإلسـالمیةوالجامعـة ، طالب وطالبة مـن كـٍل مـن جامعـة األزهـر )300(تمثلت بـ
  . واإلشباعات االستخداماتوفقًا لنظریة 

  :وكان من أبرز نتائج الدراسة

  ن فـــــي التعبیـــــر عـــــن المعانـــــاة اســـــتخدمها المبحوثـــــو  ر الوســـــائل التـــــيتصـــــدرت الصـــــورة  كـــــأكث -1
  تالهــــــــا بفـــــــارق كبیــــــــر النقاشــــــــات ، بنســـــــبة عالیــــــــة جـــــــداً ، التـــــــي یعیشــــــــها الشـــــــعب الفلســــــــطیني

وجــاء بعــد ذلــك اســتطالعات الــرأي ثــم روابــط المقــاالت ، وبنســبة قریبــة الفیــدیوهات، والتعلیقــات
  وروابط المواقع.

في التوعیـة  االجتماعين المبحوثین لشبكات التواصل نسبة م استخدام تمثلت أهم أسباب عدم  -2
في أنهـم یسـتخدمونها فـي التواصـل مـع أصـدقاء فـي موضـوعات اجتماعیـة ، بالقضیة الفلسطینیة

ثـم عـدم االعتقـاد بوجـود ، ا في التوعیة بالقضیة الفلسطینیةاستخدامهوعدم معرفتهم بكیفیة ، فقط
  ا في ذلك.استخدامهفائدة من 

ة النجــاح التــي تحققــت مــن جهــود المبحــوثین فــي التوعیــة بالقضــیة الفلســطینیة مــن تمثلــت طبیعــ -3
ثـم ، في تغییر وجهة نظر الجمهور حول القضیة الفلسـطینیة االجتماعيخالل شبكات التواصل 

ثــم مشــاركتهم ، ثــم انضــمام الجمهــور لجهــود التعریــف بالقضــیة، زیــادة التأییــد للقضــیة الفلســطینیة
  في فعالیات.

  

                                                 
، "دراسة مقدمة في "طلعت عیسى، استخدامات شبكات التواصل االجتماعي في التوعیة بالقضیة الفلسطینیة(1) 

  ات النظریة والتطبیقیة"، "اإلعالم الجدید .. التحدیالمنتدى السادس للجمعیة السعودیـــة لإلعالم واالتصال 
 .2012أبریل  16 – 15( الریاض: جامعة الملك سعود، 
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وأثرها على  االجتماعيالطلبة الجامعیین لمواقع التواصل استخدامات راسة بعنوان: د -19 
 .)1(األخرى  اإلعالموسائل 

ومـدى  االجتمـاعيالطلبة الجامعیین لشبكات التواصـل  استخدام  التعرف إلىالدراسة  هدفت
بمــا یســاهم فــي  كشــف هــذه التــأثیرات ومحاولــة تحلیلهــاو ، األخــرى اإلعــالمثرهــا علــى متابعــة وســائل أ

یجابیاتهـا بمـا یسـاهم فـي اسـتثمار هـذه المواقـع فـي العدیـد إوتعزیـز ودعـم ، تالفي مخاطرها وسلبیاتها
وتنـــدرج ، ة والتعلیمیـــة والصـــحیة والثقافیـــة وغیرهـــااالجتماعیـــمـــن المجـــاالت السیاســـیة واالقتصـــادیة و 

 " اإلعــالمور وســائل مســح جمهــ" واســتخدم الباحــث مــنهج المســح، الدراســة ضــمن البحــوث الوصــفیة
 مـن عینـة الدارسـة والتـياالستبیان اإللیكتروني " كأداة رئیسة من أدوات جمع البیانـات والمعلومـات و 

نظریــــة  فــــي إطــــار، مــــن طلبــــة الكلیــــات الفلســــطینیة بقطــــاع غــــزة ) طالــــب وطالبــــة 50( تمثلــــت بـــــ
  .واإلشباعات االستخدامات

  :وكان من أبرز نتائج الدراسة

مـــن قبـــل المبحـــوثین أثـــر وأدى إلـــى  االجتمـــاعيمواقـــع التواصـــل  اســـتخدام ة أن كشـــفت الدراســـ -1
جـــاء أكثرهـــا علـــى مطالعـــة ، األخـــرى بـــدرجات متفاوتـــة اإلعـــالمانخفـــاض التعامـــل مـــع وســـائل 
% 26ونسـبة ، مبحـوثین أجـابوا بأنهـا انخفضـت جـداً % من ال58واستعارة الكتب حیث إن نسبة 

 ت.من المبحوثین أجابوا بأنها انخفض

أثــر ســلبًا علــى قــراءة الصــحف والمجــالت وفقــًا إلجابــات  االجتمــاعيمواقــع التواصــل  اســتخدام  -2
كمــا أن ، قــراءتهم للصــحف المجــالت انخفضــت جــداً  % بــأن56حیــث أجــاب نســبة ، المبحــوثین

مواقـــع التواصـــل  اســـتخدام وأیضـــًا أثـــر ، % مـــن المبحـــوثین أجابـــت بأنهـــا انخفضـــت 26نســـبة 
% مــــن 40المبحــــوثین علــــى االســــتماع إلــــى اإلذاعــــات إذ أجــــاب نســــبة  مــــن قبــــل االجتمــــاعي

% مـن المبحـوثین أجـابوا بانخفـاض 36نخفض جدًا ونسـبة م لإلذاعات االمبحوثین بأن استماعه
% مــن المبحــوثین المســتخدمون لمواقــع التواصــل 58وكــذلك أجــاب نســبة ، اســتماعهم لإلذاعــات

%  مــن المبحــوثین أجــابوا 24ونســبة ، انخفضـت أن مشــاهدهم للقنــوات الفضــائیة قــد االجتمـاعي
  بأنها انخفضت جدًا .

ن المشــاركة والتفاعـــل معهــا خـــالل أهـــم الموضــوعات التـــي یفضــل المبحوثـــو كشــفت الدراســة أن  -3
ثــم الثقافیــة ، %56السیاســة واإلخباریــة إذ جــاءت نســبتها  االجتمــاعيمواقــع التواصــل  اســتخدام 

                                                 
) نعیم المصري، استخدامات الطلبة الجامعیین لمواقع التواصل االجتماعي وأثرها على وسائل اإلعالم األخرى، 1(

 ).2011عالم: ، ( اربد: جامعة الیرموك: كلیة اإلـمؤتمر اإلعالم والتحوالت المجتمعیةلـ دراسة مقدمة
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ثــم المقــاطع الفنیــة المــأخوذة ، %52یلیهــا الدینیــة بنســبة ، % لكــل منهمــا54ة بنســبة االجتماعیــو 
  % لكل منها .38من المسرحیات واألفالم واألغاني والصحیة والشباب بنسبة 

دراسة حالة الستخدامات (دراسة بعنوان :شبكات التواصل االجتماعي والتغییر االجتماعي:  -20
  .  )1( )2011شبكات التواصل االجتماعي في الثورة المصریة 

هدفت الدراسة التعرف إلى دور شبكات التواصل االجتماعي في إحداث التغیرات 
ومناقشة العدید من القضایا الرئیسة المتعلقة باستخدام  الشبكات االجتماعیة من أجل  االجتماعیة،

واالختالفات الثقافیة في استخدام   التغییر االجتماعي مثل: سیاسة مواقع الشبكات االجتماعیة،
وذلك  واقع الشبكات االجتماعیة، وآثار قوتها في تحفیز العمل السیاسي، والفجوة الرقمیة.م

باالعتماد على منهج دراسة الحالة لوسائل اإلعالم االجتماعیة من خالل تحلیلها ومناقشة 
  ".2011استخدامها في الثورة المصریة"
  :وكان من أبرز نتائج الدراسة

  بإمكانها زیادة الوعي العالمي حول قضیة ما.مواقع الشبكات االجتماعیة  -1

  الشبكات االجتماعیة من أجل التغییر االجتماعي یكون خطرًا. استخدام مواقع -2

مواقــع الشــبكات االجتماعیــة أتاحــت للنــاس إمكانیــة مســاعدة بعضــهم الــبعض بغــض النظــر عــن  -3
  الموقع.

على شبكة  المواقع المشابهةالیوتیوب،و و الفیسبوك، دوافع استخدامدراسة بعنوان:   -21
    .(2)اإلنترنت

هـــــدفت الدراســـــة التعـــــرف إلـــــى دوافـــــع اســـــتخدام  الشـــــباب التركـــــي لمواقـــــع مشـــــاركة الفیـــــدیو 
والمواقــع المشــابهة)على شـــبكة اإلنترنــت، والتعــرف إلــى أســماء أكثـــر  والصور(الفیســبوك، الیوتیــوب،

ة لمواقـع مشـاركة الفیدیو/الصـور علـى شـبكة أنواع هذه المواقع واستخدامًا، وما نسبة استخدام  الطلبـ
سـلوب مسـج جمهـور أة واسـتخدمت  مـنهج المسـح "اإلنترنت، وتندرج الدراسة ضمن البحوث الوصـفی

) مفـردة مــن 728وسـائل اإلعـالم، واالســتبیان كـأداة لجمــع المعلومـات مــن عینـة عشــوائیة تمثلـت بـــ (
  ) التركیة.Selçukفي جامعة ( الطلبة

  
                                                 

(1) Sheedy, C. (2011). Social Media for Social Change: A Case Study of Social Media 
Use in the 2011 Egyptian Revolution. Retrieved from  http://goo.gl/TgqAD9.  
Viewed  August 5th 2013. 

(2) Gulnar.B& Others, .(2010).  Motivations of Face book, You Tube and Similar Users. 
Retrieved from :http://goo.gl/7tNDYV . Viewed December 8th, 2013. 

http://goo.gl/TgqAD9
http://goo.gl/7tNDYV
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  :نتائج الدراسةوكان من أبرز 

%) مـــن أفـــراد العینـــة یســـتخدمون مواقـــع مشـــاركة الفیـــدیو والصـــور علـــى شـــبكة اإلنترنـــت، 68( -1 
  %) من أفراد العینة لم یستخدمونها.32مقابل (

أشــارت الدراســة إلــى أن أكثــر مواقــع مشــاركة الفیــدیو / الصــور علــى شــبكة اإلنترنــت اســتخدامًا  -2 
%)، وتـاله فـي المرتبـة الثانیـة 50.7( وك  بالمرتبـة األولـى بنسـبةمن قبل أفراد العینة هو الفیسـب

 %).44.9الیوتیوب بنسبة  (

تمثلـت دوافــع اســتخدام  الشــباب الجــامعي لمواقــع مشـاركة الفیــدیو /الصــور علــى شــبكة اإلنترنــت  -3
%)،أما بالنسـبة لـدافع تمریـر الوقـت فجـاء بنسـبة 11.2في النرجسیة والتعبیر عن الذات بنسبة (

  %) .8.7%)، وتالها دافع الحصول على المعلومات بنسبة (9.5(

بینت الدراسة أن الذكور أكثر اهتمامًا في النرجسیة والتعبیر عن الذات، في حین تسعى اإلناث  -4
 للحصول على المعلومات والمحافظة على العالقات الشخصیة.

  ).1( وغزو المجتمعات التكنولوجیة  كالفیس بو  : "ندراسة بعنوا - 22

هدفت الدراسة التعرف إلى أثر استخدام  شبكات التواصل االجتماعي على العالقات 
االجتماعیة، وتندرج هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفیة واستخدمت المنهج المسحي "مسح جمهور 

) 1600وسائل اإلعالم، واالستبیان اإللكتروني كأداة لجمع البیانات من عینة عشوائیة تمثلت بـ (
  من مستخدمي شبكات التوصل االجتماعي في بریطانیا . شاب

  :وكان من أبرز نتائج الدراسة

أكثـــر مـــن نصـــف األشـــخاص البـــالغین الـــذین یســـتخدمون مواقـــع مـــن بینهـــا (الفـــیس بـــوك وبیبـــو  -1
ویوتیـــوب) قـــد اعترفـــوا بـــأنهم یقضـــون وقتًـــا أطـــول علـــى شـــبكة اإلنترنـــت مـــن ذلـــك الوقـــت الـــذي 

  الحقیقیین أو مع أفراد أسرهم. یْقُضونه مع أصدقائهم 

%) من الـذین شـاركوا فـي الدراسـة المسـحیة، بـأن شـبكات التواصـل  53بینت الدراسة أنه نحو ( -2
  االجتماعي على شبكة اإلنترنت تسببت بالفعل في تغییر أنماط حیاتهم.

كشــفت الدراســـة عــن أن نصـــف مســتخدمي اإلنترنـــت فــي بریطانیـــا هــم أعضـــاء فــي أحـــد مواقـــع  -3
%)  40%) فــي الیابــان، و( 33%) فقــط فــي فرنســا، و( 27التواصــل االجتمــاعي، مقارنــة ب (

  في الوالیات المتحدة.

                                                 
(1) Vansoon, M. (2010). Facebook & the invasion of technological communities. , New 

York. 
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منهج  الرومانیین لمواقع شبكات التواصل االجتماعي: استخدام الطلبة عبعنوان: دوافدراسة  -23
  .(1)  كیفي

اقــــع شــــبكات التواصــــل هــــدفت الدراســــة التعــــرف إلــــى دوافــــع اســــتخدام  الطلبــــة الرومــــانیین لمو 
نهج نــوعي متمثــل باســتخدام  أداة المجموعـــات مــاالجتماعیــة: مــدخل كیفــي، وذلــك باالعتمــاد علــى 

المركزة كأداة لجمع البیانات، بواقع ثالث مجموعات تحتوي كل مجموعة على سـبعة مشـاركین ممـن 
  لرومانیة.) اBabes-Bolyaiیدخلون مرتین على األقل على هذه المواقع، من طلبة جامعة (

  :وكان من أبرز نتائج الدراسة

 ,Facebookأكثر مواقع شبكات التواصل االجتماعیـة واسـتخدامًا لـدى الشـباب الجـامعي هـي  -1
MySpace, Tagged Netlog, Hi5. ((  

تتركــز دوافــع اســتخدام  الشــباب الجــامعي لهــذه الشــبكات االجتماعیــة فــي اإلتصــال بســهولة مــع  -2
كثیــر مــن المعلومــات عــن اآلخــرین، والبقــاء علــى اتصــال مــع األصــدقاء األصــدقاء، واكتشــاف ال

  الذین یبعدون عني، والتحادث مع اآلخرین وتبادل الصور ومقطوعات الفیدیو.
 اإلنترنــتة علــى االجتماعیــالشــباب الجــامعي األردنــي للمواقــع اســتخدامات بعنــوان: دراســة  -24

  .)2(وتأثیراتها "الفیس بوك نموذجا"

ة وتـأثیرات هـذه االجتماعیـالشـباب الجـامعي للمواقـع اسـتخدامات إلـى سة التعرف هدفت الدرا
البحــــوث  ضــــمنوتنــــدرج هــــذه الدراســــة ، تطبیقــــًا علــــى موقــــع الفیســــبوك، وٕایجابــــاســــلبًا  االســــتخدامات

كـأداة وصـحیفة االستقصـاء ، الوصفیة واستخدم الباحثان المـنهج المسـحي للوصـول للنتـائج المطلوبـة
أربـع كلیـات فـي جـامعتي مفـردة مـن طلبـة  )200طبقیـة عشـوائیة تمثلـت بــ( مـن عینـةلجمع البیانـات 

  واإلشباعات. االستخداماتالیرموك وجامعة العلوم والتكنولوجیا باألردن في إطار نظریة 
  :وكان من أبرز نتائج الدراسة

ة وهي نسب، بوكعلى الفیس یقضي أكثر من نصف عینة الدراسة أكثر من ساعة ونصف یومیاً  -1
  .بوك وقت الذي یقضیه الطالب على الفیستدلل على ضخامة ال

                                                 
(1)Baltaret, B. (2010). Motivation in Using Social Network Sites by Romanian Students: A 

Qualitative Approach. Retrieved from http://goo.gl/g0I2Nm , Viewed .Nov 19 th.2013. 
 

مات الشباب الجامعي األردني للمواقع االجتماعیة على اإلنترنت ) محمود السماسیري وغالب شطناوي، استخدا2(
(جامعة المجلة المصریة لبحوث اإلعالمالعدد الثالث،  -وتأثیراتها "الفیس بوك نموذجا"، المجلد التاسع 

 . 315-263، )2009یونیو  -القاهرة: كلیة اإلعالم، ینایر
  

http://goo.gl/g0I2Nm
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العینـة  % مـن65فیمـا رأى، الفیس بوك أصبح جزءًا مـن حیـاتهم أن% من أفراد العینة 70رأى  -2
 .بوك أنهم جزء من مجتمع الفیس

%  77التعودیة التي یحققها الفیس بوك بنسبة  اإلشباعاتحصلت التسلیة على أعلى نسبة من  -3
 % قضاء وقت الفراغ . 73سبة تالها بن

یجابیــات الفــیس بــوك وفقــا للمبحــوثین تتمثــل فــي ســهولة التواصــل مــع األصــدقاء بنســبة أبــرز إ -4
وخلـــق صـــداقات جدیـــدة بنســـبة ، % 61تالهـــا التواصـــل مـــع األصـــدقاء القـــدامى بنســـبة ، 86%
60. % 

تالهـا ، %74بة الفیس بوك تمثلت وفـق عینـة الدراسـة فـي اإلدمـان بنسـ استخدام برز سلبیات أ -5
ثــم التعــرض ، %56ثــم وجـود معلومــات وهمیــة عــن اآلخـرین بنســبة ، %66هـدر الوقــت بنســبة 

 %.50لصور غیر مرغوب فیها بنسبة 

وجـــود فـــروق بـــین المبحــــوثین مـــن الجنســـین فـــي إدراك األثــــر الســـلبي للفـــیس بـــوك علــــى عـــدم  -6
 التحصیل الدراسي . 

امعي لمواقع شبكات التواصل االجتماعیة، الج استخدام الشباب عبعنوان: دواف دراسة -25
  .)1(وعالقتها بسماتهم الشخصیة

هدفت الدراسة التعرف إلى دوافع استخدام  الشباب الجامعي لمواقع شبكات التواصل   
االجتماعیة، وعالقتها بسماتهم الشخصیة، وتندرج الدراسة ضمن البحوث الوصفیة، واستخدمت 

ئل اإلعالم"، واالستبیان كأداة لجمع المعلومات من عینة مسح جمهور وسا أسلوبمنهج المسح "
) ، ممن لدیهم ملف Urban) مفردة من طلبة الجامعات الحكومیة في مدینة (101تمثلت بـ (
  )  واحد على األقل في إحدى مواقع التواصل االجتماعي.Profileشخصي (

  :وكان من أبرز نتائج الدراسة

یهم حســـاب فـــي مـــوقعین مـــن مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي، %)مـــن المبحـــوثین لـــد83أن نســـبة ( -1
  %) لدیهم حساب في أكثر من ثالثة مواقع من هذه المواقع االجتماعیة.13ونسبة (

%)، 55) فـي مقدمـة المواقـع التـي یقبـل علیهـا الشـباب، وذلـك بنسـبة (Facebookجاء موقـع ( -2
  %).33) بنسبة (MySpaceتاله موقع  (

                                                 
(1) Hall, A. (2009).  College Students Motives for Using Social Network Sites and Their 

Relationships to Users Personality Traits. Retrieved from  http://goo.gl/INrfzo. 
Viewed November 19th 2013.  

http://goo.gl/INrfzo
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الجـامعي مواقـع التواصـل  استخدام الشبابلى العالقات القائمة في مقدمة دوافع جاء دافع الحفاظ ع -3
)، والحصــــول علــــى 3.28)، تــــاله قضــــاء الوقــــت بمتوســــط (3.86االجتمــــاعي بمتوســــط حســــابي (

  ) على الترتیب.2.42)، وتعزیز عالقتي مع اآلخرین بمتوسط (2.51المعلومات بمتوسط (

ــیس بــوك واالشــباعات المتحققــة المــرا اســتخدام ": دراســة بعنــوان -26 ــالم العربــي للف هقین بالع
  .)1(لدیهم" 

، إلى حجم قراءة المراهقین للفیسبوك والدخول علیه في العـالم العربـيالتعرف هدفت الدراسة 
 اإلشـباعاتوحصـر ، الفیسبوك في العالم العربي ستخدام كما هدفت التوصل إلى دوافع المراهقین ال

واالطــــالع علــــى مقترحــــات ، الفیســــبوك ســــتخدام بالعــــالم العربــــي نتیجــــة ال المتحققــــة لــــدى المــــراهقین
حیـث ، وتنـدرج هـذه الدراسـة ضـمن البحـوث الوصـفیة، عالم العربي لالرتقاء بالفیس بـوكالمراهقین بال
مـن كـأداة للدراسـة لجمـع البیانـات  واالستبانة، "اإلعالم"مسح جمهور وسائل منهج المسح استخدمت 

للدراســـة طـــار فــي إ، وطالبـــة مـــن مــدارس العـــالم العربـــي طالبــاً )660( بــــتــي تمثلـــت والالدراســـة  عینــة
  .واإلشباعات االستخداماتظریة ن

  :وكان من أبرز نتائج الدراسة
 –مجموعـــات الدراســـة للفیســـبوك مـــرتبط بمجموعــة مـــن المتغیـــرات (المتغیـــرات البیئیـــة  اســتخدام  -1

 .) النوع –مكان اإلقامة –التعلیم  -السن
م استخدامهمازال هناك فرق بین الجنسین الذكور واإلناث لصالح الذكور في  هكشفت الدراسة أن -2

  للفیسبوك في العالم العربي .
وأكــد ذلــك الفــروق ، فــي مكــان اإلقامــة مــا بــین المجموعــات اً أكــدت الدراســة علــى أن هنــاك فروقــ -3

  العربي. الظاهرة بصورة واضحة بین الریف والحضر لصالح الریف في العالم
فـي حـین ، جاءت عیوب الفیسبوك من وجهة نظر المبحـوثین فـي االنحـالل األخالقـي للفیسـبوك -4

   .كانت أهم ممیزاته هي حریة التجول عبر الموقع والتعامل مع كافة الفئات بحریة ویسر
  .)2( "اإلنترنتالشباب الجامعي لموقع یوتیوب على شبكة استخدامات ": بعنوان دراسة  -27

  ، اإلنترنتالشباب الجامعي لموقع یوتیوب علي شبكة استخدامات إلى  التعرفت الدراسة هدف

                                                 
، المجلد التاسع، العدد "استخدام المراهقین بالعالم العربي للفیس بوك واإلشباعات المتحققة لدیهم"رفعت الضبع،  (1) 

 .499- 457) 2009یونیو  -(جامعة القاهرة: كلیة اإلعالم، ینایر المجلة المصریة لبحوث اإلعالمثالث، ال
بحث مقدم في  ،رضا عبد الواجد أمین، استخدامات الشباب الجامعي لموقع یوتیوب على شبكة اإلنترنت" )2(

كنولوجیا جدیدة لعالم جدید : اإلعالم الجدید: تمؤتمر البحرین: بعنوان: أبحاث المؤتمر الدوليأعمال 
  .536- 511،  )2009- أبریل 9- 7(البحرین: جامعة البحرین 
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مــنهج المســح وقــد اســتخدم الباحــث مــنهج المســح  وتنــدرج الدراســة ضــمن البحــوث الوصــفیة واســتخدمت
واســتخدم الباحــث اســتمارة االســتبیان كــأداة ، بنظــام العینــة علــى الشــباب الجــامعي فــي مملكــة البحــرین

 في إطـار مفردة  )222بـ( تمثلت  التيو عینة الدراسة  منمن أدوات جمع البیانات والمعلومات  رئیسة
  .واإلشباعات" االستخدامات"نظریة 

  :وكان من أبرز نتائج الدراسة

، بینت نتائج الدراسة المیدانیة أن الشباب الجامعي في البحرین الذي ینتمي غالبیته إلى البحرین -1
مــــن الشــــباب الجــــامعي أنهــــم یتعرضــــون %  76حیــــث أفــــاد ، شــــكل كثیــــفب اإلنترنــــت یســــتخدم

أنهم یستخدمون انترنت   % 39.3 بنسبةفیما ذكر أكثر من ثلث العینة ، لإلنترنت بشكل یومي
أنهـم یتعرضـون لإلنترنـت لفتـرة زمنیـة تتـراوح مـن  % 22.2بینمـا أفـاد ، أقل من سـاعة فـي الیـوم

أنهــم یقضــون أكثــر مــن ســاعتین فــي الیــوم  14.8% فــي حــین ذكــر ، ســاعة إلــى ســاعتین یومیــا
  یوم.أنهم ال یتعرضون لإلنترنت كل % 23.7بینما ذكر ، اإلنترنتوهم یتصفحون مواقع 

وعن معرفة الشباب الجامعي في البحرین بهذه النوعیة من مواقع الویب التي تسمح لمتصفحیها  -2
دون أن یكون لدیهم ، سابق معرفة بهاأن لدیهم   % 100بمشاهدة وٕارفاق ملفات الفیدیو أجاب 

فمن خالل مناقشـة جماعیـة قـام بهـا الباحـث ، اإلنترنتعلى  اإلعالمتكییف دقیق لهذا النوع من 
فـي حـین ذكـر آخـرون ، مع مجموعة صغیرة من عینة الدراسة ذكر البعض أنه إعـالم تلیفزیـوني

  أو صحافة إلكترونیة .، أنه إعالم إلكتروني

لدراســـة المیدانیـــة إلـــى أن غالبیـــة المبحـــوثین مـــن الشـــباب الجـــامعي فـــي مملكـــة توصـــلت نتـــائج ا -3
  مفردة. 122مفردة من إجمالي  107وبواقع ، البحرین یستخدمون موقع یوتیوب

دراسة بعنوان: استكشاف أسباب استخدام  الشباب لموقع (ماي سبیس وفیس بوك) في  -28
  .)1("شباعاتضوء نظریة االستخدامات واإل

الدراسة التعرف إلى استخدام  الشباب الجامعي لمواقع التواصل االجتماعي بالتطبیق  هدفت 
)، وقد اعتمد الباحث في دراسته االستطالعیة على أداة (Facebook, MySpaceعلى موقعي 

 Central) مفردة من طلبة جامعة(50مجموعات المناقشة المركزیة على عینة تمثلت بـ (
California المتحدة األمریكیة، في إطار نظریة االستخدامات واإلشباعات.) بالوالیات  

  
                                                 

(1) Urista, M. et. Al.  (2009).  Explaining Why Young Adults Use MySpace and 
Facebook Through Uses and Gratifications Theory:  Human Communication.  
Pacific and Asian Communication Association, Vol. 12 (2) pp.215 – 229. Retrieved 
from  http://goo.gl/6JbQ0b ,  viewed .Nov 19 th.2013. 

http://goo.gl/6JbQ0b
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  :وكان من أبرز نتائج الدراسة

تمثلـــت أهــــم دوافــــع اســــتخدام  الشـــباب الجــــامعي للمــــوقعین فــــي أنهـــا وســــیلة اتصــــال فعالــــة فــــي  -1
اإلتصــال بــاآلخرین، وأنهــا وســیلة اتصــال ســهلة ومریحــة فــي اإلتصــال باألهــل واألصــدقاء، وأن 

ضــول لــدى هــؤالء الشــباب جعلهــم یقبلــون علــى االشــتراك فیهــا الكتشــاف العــالم المحــیط دافــع الف
بهــم، وجعلهــم أكثــر شــعبیة وجاذبیــة فــي عیــون اآلخــرین، باإلضــافة إلــى ســهولة تشــكیل وتعزیــز 

  العالقات مع اآلخرین من خالل إقامة اتصال فعال معهم .

جــود االنفتــاح والتحــرر والشــفافیة جعــل یــرى المشــاركون فــي مناقشــات المجموعــات المركــزة أن و  -2
  هذه المواقع أكثر شعبیة.

أفـــاد المشـــاركون بـــأنهم حصـــلوا علـــى الكثیـــر مـــن المعلومـــات الشخصـــیة عـــن األعضـــاء بـــدون  -3
 معرفتهم.

ینة مـن : دراسة تحلیلیة ومیدانیة لعاإلنترنتالمصریة على شبكة  تبعنوان: "المدونا دراسة -29
  .1)( ن العربنیمدونات موقع اتحاد المدو 

خصائص المدونات والمدونین المصریین على موقـع مكتـوب فـي إلى هدفت الدراسة التعرف  
، كمــا هــدفت إلــى معرفــة طبیعــة ومشــكالت المــدونات المصــریة علــى موقــع مكتــوب، اإلنترنــتشــبكة 

واســتخدمت الدراســة مــنهج المســح االلكترونــي بشــقیه الــوظیفي ، الدراســات الوصــفیة وتنــدرج ضــمن 
واســتخدمت الدراســة ، والمــنهج المقــارن للمقارنــة بــین نتــائج الدراســتین التحلیلیــة والمیدانیــة، والتحلیلــي

، اســتمارة  تحلیــل المضــمون لتحلیــل المــدونات المصــریة شــكال ومضــمونا: ن لجمــع المعلومــاتأداتــی
  واالستبیان لجمع بیانات عن المدونین .

عدد المجمعات واالتحادات والمواقع العربیة نظرا لت ضخماً  وكان مجتمع الدارسة مجتمعاً 
واألجنبیة التي تستضیف المدونات لذلك فقد وقع اختیار الباحث على مجمع مدونات(مكتوب) 

) مدونة بأسلوب العینة متعدد 100أما عینة الدراسة فقد تم اختیار() ، (اتحاد المدونون العرب
بلغ عددها عند إجراء هذه الدراسة المراحل من المدونات المصریة على موقع مكتوب حیث 

 . م2008) مدونة مصریة في مارس 10811التحلیلیة (
  :وكان من أبرز نتائج الدراسة

 المدونات.هناك شبه اتفاق بین الدراستین التحلیلیة والمیدانیة فیما یتعلق بمضمون  -1

                                                 
المجلة المصریة عبد الصبور فاضل "المدونات المصریة على شبكة اإلنترنت"، المجلد التاسع، العدد الثاني،  )1(

 .17)ص2008دیسمبر-، (جامعة القاهرة: كلیة اإلعالم، یولیوالعام لبحوث الرأي
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ال التعبیریـة شـبه السـائدة تبین من نتائج الدراسة المیدانیة أن مقاالت الرأي واألخبـار همـا األشـك -2
 التي یهتم بها المبحوثون في مدوناتهم.

بینمـــا تراجعـــت المـــدونات الجماعیـــة إلـــى ، المـــدونات الفردیـــة هـــي الســـائدة فـــي الهیكـــل التحریـــري -3
  .المرتبة الثالثة

تبــین مــن الدراســة التحلیلیــة أن المــدونین كــانوا المصــادر األساســیة لمــدوناتهم حیــث جــاءوا فــي  -4
 %.80رتبة األولى بنسبة مرتفعة بلغت حوالي الم

  .)1("اإلنترنتیین الفلسطینیین لشبكة اإلعالماستخدامات دراسة بعنوان: " – 30

 الصـحفیین الفلسـطینیین فـي قطـاع غـزة لشـبكة اسـتخدام إلى طبیعة التعرف هدفت الدراسة  
الفلســطینیین المقیمـین فــي یـین اإلعالموتحـدد مجتمــع الدراسـة فــي الحصـر الشـامل لجمیــع ، اإلنترنـت

محافظـــــات غـــــزة الحاصـــــلین علـــــى العضـــــویة الدائمـــــة مـــــن  نقابـــــة الصـــــحفیین الفلســـــطینیین والبـــــالغ 
المحلیــة واإلقلیمیــة  اإلعــالمویعملــون فــي مجــال الخدمــة اإلخباریــة بوســائل ، إعالمیــاً  ) 194عــددهم(

، ســــتخدمت مــــنهج المســــحوتنــــدرج هــــذه الدراســــة فــــي إطــــار البحــــوث الوصــــفیة وا، والدولیـــة المختلفــــة
 االســـــتخداماتنظریـــــة  فـــــي إطـــــار، واســـــتخدمت االســـــتبانة كـــــأداة لجمـــــع المعلومـــــات حـــــول الدراســـــة

  .واإلشباعات

  :وكان من أبرز نتائج الدراسة

ن المســـتخدمین یبكثافـــة حیـــث إن نســـبة المبحـــوث اإلنترنـــتیـــون الفلســـطینیون یســـتخدمون اإلعالم -1
جـاء فـي المرتبـة األولـى  اإلنترنـتوأظهرت الدراسـة أن ، % 83.3لإلنترنت بصورة دائمة بلغت 
فـاز فـي المرتبـة الثانیـة ثـم جـاءت وسـیلة التل، فـي عملهـم نالمبحوثـو كوسیلة اتصال یعتمد علیها 

  تلتها الصحافة وأخیرًا المذیاع.

ثـم تالهـا فـي ، اإلنترنـت سـتخدام الحصول علـى المعلومـات جـاءت فـي المرتبـة األولـى كـدافع ال -2
ثـم إرسـال المعلومـات للجهـة ، بة الثانیة االطالع على أحدث األخبـار والمسـتجدات العالمیـةالمرت

  والمتابعة الخبریة لألحداث المحلیة في المرتبة الرابعة.، التي یعملون بها في المرتبة الثالثة

، ینللمبحوث اإلنترنتتصفح مواقع إعالمیة مختلفة كانت من أهم اإلشباعات التي تحققها شبكة  -3
تالهمـــا ، ثـــم تحســـین األداء فـــي العمـــل فـــي المرتبـــة الثانیـــة، حیـــث جـــاءت فـــي المرتبـــة األولـــى

                                                 
(القاهرة:  رسالة ماجستیر غیر منشورةنعیم المصري، استخدامات اإلعالمیین الفلسطینیین لشبكة اإلنترنت،   )1(

 .)2007قسم الدراسات اإلعالمیة ،  -معهد البحوث والدراسات العربیة
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ثـم تنمیـة المهـارات فـي المرتبـة ، الوصول إلى كم كبیر من المعلومات بسرعة فـي المرتبـة الثالثـة
  الرابعة.

ت من قبل ة وتكنولوجیا االتصاالاالجتماعی اإلعالمأدوات وسائل استخدام : "دراسة بعنوان -31
 .)1( "الممارسین للعالقات العامة 

 اإلعـــالمممارســي العالقــات العامــة لوســائل  اســـتخدام مــدى  إلــى التعــرف  الدراســة هــدفت
" مســــح مســــح المــــنهج  واســــتخدمت هــــذه الدارســــة ضــــمن البحــــوث الوصــــفیة   وتنــــدرج، ةاالجتماعیــــ
مفـردة مـن  )283( تمثلت بـالدراسة  عینة منداة لجمع المعلومات أااللكترونیة  االستبانة، و الجمهور

  .ممارسي العالقات العامة في الشركات ومؤسسات القطاع الخاص في الوالیات المتحدة األمریكیة
  :وكان من أبرز نتائج الدراسة

تلیهـــــا المـــــدونات بنســـــبة ، ٪)96.1أداة البریـــــد اإللكترونـــــي األكثـــــر شـــــعبیة بنســـــبة ( اســـــتخدام  -1
ثــــم ، %35.2یلیهــــا بودكاســــت بنســــبة ، %39بالفیــــدیو بنســــبة  ثــــم عقــــد المــــؤتمرات، ٪)41.7(

  ٪. 30وأجهزة المساعد الرقمي الشخصي بنسبة ، ٪30مشاركة الفیدیو بنسبة

مشــــاركة الصــــور بنســــبة ، %)23.6(األدوات المســــتخدمة هــــي: الرســــائل النصــــیة بنســــبة  أقــــل -2
  %).18(والویكي بنسبة  %)،19(
ولیة المجتمعیة لدى الشـباب في تنمیة المسؤ  االجتماعياصل "أثر مواقع التو : ندراسة بعنوا -32

  .)2(تجربة مجلس شبابي عالر نموذجاً" 

فــي تنمیــة المســؤولیة المجتمعیــة  االجتمــاعيأثــر مواقــع التواصــل  معرفــةهــدفت الدراســة إلــى 
مجموعــة مــن شــباب مجلــس شــبابي وذلــك مــن خــالل تطبیــق برنــامج تــدریبي علــى ، لــدى فئــة الشــباب

  عالر.

، استخدم الباحث فـي هـذه الدراسـة المـنهج التجریبـي وهـي الطریقـة التـي ال یـتم فیـه عشـوائیاً و 
واختـــــار ، مـــــن خـــــالل مالحظـــــات الباحـــــث (المـــــدرب) واتفـــــاق المشـــــرفین علـــــى البرنـــــامج التـــــدریبي

، ) إنــاث بطریقــة قصــدیه وهــم الــذین خضــعوا للبرنــامج التــدریبي9و( ذكــور) 9(شــاًبا  ) 18(الباحــث
  زمین بالحضور طیلة فترة تطبیق البرنامج .وكانوا ملت

                                                 
"، رسالة ما جستیر غیر منشورة العالقات العامة نحو استخدام اإلنترنت "اتجاهات ممارسي خیرت معوض، ) 1(

  ) .2006قسم اإلعالم والسیاحة ، كلیة اآلداب، البحرین:  جامعة البحرین، (
أثر مواقع التواصل االجتماعي في تنمیة المسئولیة المجتمعیة لدى الشباب تجربة مجلس حسني عوض، ) 2(

) منشورة على الرابط التالي: 2003  ،جامعة القدس المفتوحة : رام اهللا ،  فلسطین، (شبابي عالر نموذجاً 
http://goo.gl/JurRLG  :2013-3-28تاریخ الدخول. 

http://goo.gl/JurRLG
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ثـــم قـــام ، علـــى هـــؤالء الشـــباب(قیاس قبلـــي)(ة االجتماعیـــوطبـــق الباحـــث مقیـــاس المســـؤولیة 
حیـــث قامـــت كـــل مجموعـــة باختیـــار ) 6(بتقســـیمهم إلـــى ثـــالث مجموعـــات متكافئـــة عـــدد كـــل منهـــا 

 اســتخدام بوك بالفیســعلــى  موضــوع خــاص بهــا تتبنــى مــن خاللــه قضــیة مجتمعیــة وتنشــئ لهــا موقعــاً 
  ا على ید الباحث.استخدامهعلى  أدوات كالتشبیك والمناصرة والضغط حیث تلقوا تدریباً 

  :وكان من أبرز نتائج الدراسة

ال توجـد فـروق ذات داللــة إحصـائیة بــین متوسـط درجـات أفــراد المجموعـة التجریبیــة قبـل تطبیــق  -1
ة على أفـراد المجموعـة التجریبیـة االجتماعیة فمن خالل تطبیق مقیاس المسؤولی، البرنامج وبعده

قبل تطبیق البرنامج وبعـده واختبـار صـحة الفـرض " .فقـد اسـتخدم الباحـث اختبـار الالبـارا متـري 
" ولكوكسـون الخاصـة بالعینـات  Wilcox onلحساب داللة الفروق وهو أحد أسالیب اإلحصاء "

   .الصغیرة (المجموعات المرتبطة) 
) بـــین  الـــذكور واإلنـــاث فـــي a0.05ات داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى الداللـــة(ال توجـــد فـــروق ذ -2

  ة بعد تطبیق البرنامج.االجتماعیالمجموعة التجریبیة في مستوى المسؤولیة 
دراسة بعنوان: ثقة الجمهور أو عدم ثقته: معیار الوثوق بوسائل اإلعالم الجدیدة في  -  33

  .)1(عصر المعلومات

 عنـد الجمهـور یسـتخدمها  التـي المحـددات كأحـد الثقـة شـة معیـارهـدفت الدراسـة إلـى مناق
 مصـداقیة بـین دراسـته في الباحث قارن المعلومات، وقد عصر في الجدیدة اإلعالم لوسائل متابعته
 اإلعالمي منهج المسح الباحث اإلنترنت، واستخدم وشبكة التلیفزیون، الصحف من المستقاه األخبار

 مـن طـالب اإلعـالم بعـد تـدریبهم علـى إجـراءات البحـث، وقـد بفریـق ناسـتعا عشـوائیة، وقـد لعینـة
 فـي ودورهمـا الشخصـي االتصـال وأنمـاط وسـائل اإلعـالم اسـتخدام  مهمـین، همـا لمتغیـرین عـرض
  والمحتوى. المصدر مصداقیة على أیًضا الوسیلة، وقد ركز مصداقیة مناقشة

  :وكان من أبرز نتائج الدراسة

  شبكة اإلنترنت أكثر من مثیالتها على التلفزیون. مصداقیة األخبار على -1

المواقــع اإلخباریــة الرقمیــة تعمــل علــى إعــادة تشــكیل اتجاهــات الجمهــور بشــأن مصــداقیة وســائل  -2
  اإلعالم التقلیدیة.

 

                                                 
(1) Kiousis, S. (2001).  Public Trust or Mistrust? Perceptions of media credibility in 

the information age. Journal of Mass Communication & Society. 4(4). 
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اتجاهات الجمهور نحو استقاء األخبار من الصحافة بعنوان: استكشاف معاییر دراسة  -34
  .)1(إللكترونیةالمطبوعة وصحافة المواقع ا

هدفت الدراسة التعرف إلى اتجاهات الجمهور نحو استقاء األخبار مـن مواقـع  اإلنترنـت ومـن 
وســــائل اإلعــــالم التقلیدیــــة، ومــــن خــــالل دراســــته التجریبیــــة علــــى مجمــــوعتین مــــن طــــالب الصــــحافة 

وى اإلخبـاري، واإلعالم قام الباحث باختبار أربعة متغیرات: هى: المصداقیة، والتشابه، وجودة المحت
  ودرجة تمثیل األخبار للحقیقة.
  وكان من أبرز نتائج الدراسة:

األخبــار المطبوعــة واألخبــار الفوریــة مــن مواقــع اإلنترنــت تخضــع لــنفس معــاییر المفاضــلة لــدى  -1 
القــراء، وقــد اشــتملت هــذه المعــاییر علــى: الموضــوعیة، عــدم التحیــز، التشــویق، اإلثــارة، المتعــة، 

ح، التماســـك، الدقـــة، حســـن الصـــیاغة، الفوریـــة، األهمیـــة، المصـــداقیة، العمـــق الســـهولة، الوضـــو 
  المعلوماتى والشمولیة. 

الجانــب المســتقبلي للدراســة دعــا البتكــار مقــاییس جدیــدة تعــالج قضــیة مصــداقیة وســائل اإلعــالم  -2
  الرقمیة.

یة وأثر ذلك على دراسة بعنوان: المصداقیة: مقارنة بین اإلنترنت ومصادر اإلعالم التقلید -35
  .)2(مصداقیة اإلعالم إجراءات

حول االعتماد على وسائل اإلعالم التقلیدیة والجدیدة، وأثـر ذلـك علـى  الدراسة حددت مشكلةت
مصـــداقیة مـــا یســـمى بالیومیـــات اإلخباریـــة التـــي بـــدأت تنتشـــر وهـــى لیســـت صـــحافة رقمیـــة بالشـــكل 

ألي فــرد مســتخدم لإلنترنــت إقامــة موقــع "، وٕانمــا هــي یومیــات إخباریــة یمكــن Weblogsالمعــروف "
  وطرح موضوع معین للنقاش العلني بحیث یتنامى السیاق التفاعلي في مناقشة الخبر المطروح.

  :وكان من أبرز نتائج الدراسة

  إن هذا النمط الجدید من اإلعالم أكثر عمقًا في تغطیة األخبار خالًفا لإلعالم التقلیدي. - 1

وذلــك لعــدم تحكــم مصــداقیة؛ فــراد العینــة علــى هــذه الیومیــات كوســیلة لهــا أظهــر المســح اعتمــاد أ -2
  هیئات أو حكومات أو جماعات ضغط في نشر ما یتم تداوله بشكل یومي من أخبار.

                                                 
(1)Sundar, S. (1999. Summer) “Exploring Receivers’ Criteria for perception of print 

and online news.” Journalism & Mass Communication Quarterly. 76 (2). Pp: 373-
386. 

(2) Johnson, T. & Kaye, B. (1998). Cruising is believing? Comparing Internet and 
Traditional Sources on Media Credibility Measures. Journalism & Mass 
Communication Quarterly,  75(2), pp. 325-340.  
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  السابقةتعقیب على الدراسات 
شـبكات التواصـل  اسـتخدام مهمة في مجـال بحثیة  ن الدراسات السابقة هي دراسات أالحظ الباحث 

علـــى شــــبكة واحـــدة مـــن شـــبكات التواصــــل بنســـبة كبیـــرة األغلـــب ركــــزت علـــى ولكنهـــا ، االجتمـــاعي
  ات الیوتیوب والتویتر.استخدامبدرجة أقل  تناولتو ، وهي "الفیس بوك" االجتماعي

وهـذا یؤكـد ، هورمشبكة یتابعها الجات إلى أن شبكة الفیس بوك هي أكثر غلب الدراسأتوصلت  - 
زات والتطبیقـات والمّیـ سـتخدام اال ةسـهولألسـباب نعزوهـا إلـى شـبكة هذه العلى الدور المتنامي ل

  التي توفرها.

التـــي جمعـــت فـــي طیاتهـــا كادیمیـــة والرســـائل العلمیـــة المحلیـــة الحـــظ الباحـــث نـــدرة الدراســـات األ - 
علـى اعتبـار أن هنـاك مجموعـة ، اتسـتخداممـن حیـث اال االجتماعيمختلف شبكات التواصل 

هــو أمــر شــّكل دافعـــًا و ، ذه الشــبكات كــل علـــى حــدةناولــت هــال بــأس بهــا مــن الدراســات التـــي ت
  .هذه الدراسة إلنجازأساسیًا 

أبـــرز شـــبكات  اتاســـتخدامجـــراء دراســـة علـــى مـــن الضـــرورة أن یـــتم إأنـــه الباحـــث رأى ، وبالتـــالي -
 استخدام لمعرفة كیفیة ) ، نولینكد إ ر والیوتیوب وجوجل بلصبوك وتویت" الفیس(االجتماعيالتواصل 

 . المبحوثینلشبكات من قبل هذه ا

  

  :السابقةالدراسات من الدراسة  موقع
  :بین هذه الدراسة والدراسات السابقة واالختالف االتفاقعناصر أوال :

  :االتفاقعناصر  -أ

الدراســـــات الســـــابقة مـــــع دراســـــة الباحـــــث مـــــن حیـــــث نـــــوع الدراســـــة والمـــــنهج  اتفقـــــت أغلـــــب - 
وأداة جمــع المعلومــات (االســتبانة) ماعــدا  ) المــنهج المســحي –المســتخدم(البحوث الوصــفیة 

 ودراســـــــــــة "محمـــــــــــد  )1999( "Sundar"دراســـــــــــة و  )2003"(حســـــــــــني عـــــــــــوض"دراســـــــــــة 
 .Baltaret, B ، ودراسـة Johnson, T. & Kaye, B. (1998)،ودراسـة )2012المنصـور"(

(2010).  

حسني " ماعدا دراسة"  واإلشباعات االستخداماتومن حیث اإلطار النظري للدراسة "نظریة  - 
 ،)1999( "Sundar"دراســـــــةو  ،)2012المنصـــــــور"( دراســـــــة "محمـــــــد، و )2003عـــــــوض "(

 .Baltaret, B،ودراســـة 2014 عـــالء العقـــاد ودراســـة ، 2013أحمـــد حمـــودة  ودراســـة

(2010).  
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: " ماعــدا االجتمــاعيغلــب الدراســات مــن حیــث موضــوع البحــث "شــبكات التواصــل أواتفقــت  - 
 "Sundar"دراســةو  ،)2012(ســة " فریــد ظهیــر" درا، )2008دراســة" عبــد الصــبور فاضــل "(

  .Johnson, T. & Kaye, B. (1998) ، ودراسة)1999(
  االختالف:عناصر -ب

  حیث:عن الدراسات السابقة من  الدراسة الحالیةاختلفت 
 : اســـتخدامات طلبـــة الجامعـــات الفلســـطینیة لشـــبكات التواصـــل االجتمـــاعيقضـــیة الدارســـة - 

  .واإلشباعات المتحققة
  .2013"طلبة جامعات غزة" والفترة الزمنیة للدراسة  :دراسةعینة ال - 
ـــي -  ـــان الجغراف اختلفـــت بعـــض الدراســـات مـــع دراســـة الباحـــث فـــي المكـــان الجغرافـــي  : والمك

الضـــفة وعـــدد منهـــا  الدراســـات بمحافظـــاتعـــدد مـــن  أجریـــتللدراســـة(محافظات غـــزة) حیـــث 
   فلسطین.خارج دولة 

  لسابقة :من الدراسات ا االستفادةثانیًا: حدود 
وبلـورة الخطـة  بشـكل دقیـق مشـكلة الدراسـة مـن الدراسـات السـابقة فـي تحدیـد  الباحثاستفاد 

، األمثل لمنهج وأداة الدراسـة  واالختیارالمناهج واألدوات المستخدمة  إلىالمنهجیة للدراسة والتعرف 
 أهـدافمـع  یـتالءم بما وتساؤالت الدراسة وضصیاغة الفر  واستفاد الباحث من الدراسات السابقة في

كمــا ، الســابقةودراســة المشــكلة مــن زوایــا جدیــدة لــم یــتم بحثهــا بعــد فــي الدراســات  الدراســة المیدانیــة 
عداد الدوافع واإلشباعات وأیضًا إاالستبیان وتقسیمه  أعدادفي السابقة   اتالدراساستفاد الباحث من 

  والمقترحات في صحیفة االستقصاء.
 مقارنتهـا بعـد وذلـك نتـائج الدراسـة بعـض مصـداقیة سات السابقة فـي تعزیـزواستفاد الباحث من الدرا

  .الدراسات السابقة بعض في الواردة بالنتائج

  على المشكلة  : االستدالل
، واحتكاكـــه بـــالجمهور الفلســـطیني، االجتمـــاعيلمواقـــع التواصـــل  الباحـــثمـــن خـــالل متابعـــة 

ؤتمرات العلمیـــة والمهنیـــة حـــول شـــبكات وحضـــوره لعـــدد مـــن المـــ، واطالعــه علـــى عـــدد مـــن الدراســـات
مـن قبـل الجمهـور  ملموسـاً  تلقى اهتمامـاً  االجتماعيالحظ أن شبكات التواصل  االجتماعيالتواصل 

بــرز األحــداث فــي ظــل تقــدیم هــذه الشــبكات خــدمات مــن خاللهــا  علــى أوالطلبــة الجــامعیین للتعــرف 
ونظــام ، التــي یوفرهــا موقــع تــویتر عدیــدة لمتابعــة األحــداث بسالســة وســرعة وخاصــة خدمــة اتبعنــي

واللقطات المصورة  لألحداث الذي یقدمها موقع یوتیوب ، المشاركة واإلعجاب التي تقدمه فیس بوك
 االجتماعيزیادة عدد مستخدمي شبكات التواصل إلى شارت المتعددة والتي أ اإلحصائیاتي ظل فو 
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وعلــى وجـه األخــص فــي ، ل خـاصعلـى مســتوى العـالم وعلــى مسـتوى الــوطن العربــي وفلسـطین بشــك
حفــز  االجتمــاعيهــذا االهتمــام واإلقبــال المتزایــد علــى شــبكات التواصــل ، )1(فئــة الشــباب الفلســطیني 

 االســـتخداماتوماهیـــة هـــذه ، هـــذه الشـــبكات مـــن قبـــل طلبـــة الجامعـــاتاســـتخدامات الباحـــث لمعرفـــة 
  .المتحققة منها واإلشباعات

بــإجراء دراســة استكشــافیة علــى عینــة عشــوائیة  احــثالب لالســتدالل أكثــر علــى المشــكلة قــامو 
   .األقصىجامعة األزهر و جامعة و  اإلسالمیةمن الجامعة  كلٍ طلبة  مفردة من ) 60(بسیطة قوامها

  

 توزیع عینة الدراسة االستكشافیة: -
  )1جدول رقم (

  على جامعة الطالب. توزیع عینة الدراسة االستكشافیة موزعة بناءً 
 النسبة الكلیة النسبة المئویة العدد جنس الطالب الجامعة

اإلسالمیةالجامعة   
 50.0 10 ذكر

33.3 
 50.0 10 أنثى

 جامعة األزهر
 55.6 10 ذكر

30.0 
 44.6 8 أنثى

 جامعة األقصى
 45.6 10 ذكر

36.7 
 54.4 12 أنثى

 % 100 % 100 60 المجموع

منهم   اإلسالمیةبة الجامعة % هم طل33.3ما نسبته أن تبین  الجدول السابق من خالل
% هم طلبة 30.0وما نسبته  ، % من الطالبات50.0% من الطالب وما نسبته 50.0ما نسته 

% هم من الطالبات وما 44.6% هم من الطالب وما نسبته 55.6منهم ما نسته  ، جامعة األزهر
ا نسبته % هم من الطالب وم45.6منهم ما نسته ، % هم طلبة جامعة األقصى36.7نسبته  
  .% هم من الطالبات 54.4

  أبرز نتائج الدراسة االستكشافیة:
% یستخدمون شبكة التواصل 40.4تبین من نتائج الدراسة االستكشافیة أن ما نسبته  .1

من وجهة  االجتماعيالتواصل  شبكات) وهو یعتبر من أفضل Face book( االجتماعي
) Google plus% یستخدم موقع ( 33.8%، ثم ما نسبته 75.0نظر عینة الدراسة بنسبة 

 ) Twitter, My space, Flickrsوالنسبة المتبقیة كانت للشبكات األخرى مثل (
                                                 

  مرجع سابق.% من مستخدمي الفیسبوك في فلسطین من فئة الشباب، 74) 1(
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م لتلك الشبكات استخدامه% یعتبرون أن الهدف من  23.1من ما نسبته أن  كشفت الدراسة .2
%  هدفهم التواصل مع زمالئهم،  17.7وما نسبته ، هو االطالع على األخبار والمعلومات

%  هدفهم المشاركة  16.1وما نسبته ، %  هدفهم التسلیة وتمضیة الوقت 17.7وما نسبته 
 مع اآلخرین.

% یعتبرون أهم المجاالت التي یتبعونها في شبكات  23.4ما نسبته  أن أوضحت الدراسة .3
% یعتبرون المجاالت  20.7وما نسبته ، هي المجاالت الترفیهیة االجتماعيالتواصل 

 ة .االجتماعی% یعتبرون المجاالت  19.0نسبته  الثقافیة، وما
م لشبكة التواصل استخدامه% یعتبرون الدافع وراء  17.8ما نسبته أن  بینت الدراسة .4

%  یعتبرون الدافع هو  13.9 هو التواصل مع زمالء الدراسة، وما نسبته  االجتماعي
التواصل مع الزمالء  % یعتبرون الدافع هو 13.5التسلیة وقضاء وقت الفراغ، وما نسبته 

 % یعتبرون الدافع هو الكتساب معارف وخبرات. 12.7وما نسبته ، صدقاء في الخارجواأل
 االجتماعيعلى شبكات التواصل  % یعتمدون 72.4ما نسبته  أن وضحت الدراسةأ .5

% درجة  58.6وما نسبته ، % درجة ثقتهم بها عالیة 31.0وما نسبته ، كمصدر للمعلومات
 % درجة ثقتهم بها منخفضة. 10.3توسطة وما نسبته ثقتهم بها م

أنها  االجتماعيات شبكات التواصل إیجابی أبرز من عینة الدارسة أن%  26.5 اعتبر .6
االستفادة إیجابیاتها % یعتبرون من  25.8وما نسبته ، وسیلة للتبادل المعلومات والخبرات

 األخبارمعرفة  جابیاتهاإی% یعتبرون من  17.9وما نسبته ، منها في مجال الدراسة
 المحیطة.

%  یعتبرون أبرز السلبیات لشبكات التواصل  29.1ما نسبته  أن إلىالدراسة  أشارت .7
تؤدي  أنها% یعتبرون من سلبیاتها   19.0وما نسبته ، أنها تشغل عن الدراسة االجتماعي
ع اإلسالم % یعتبرون من سلبیاتها اكتساب عادات تتنافى م 14.6وما نسبته ، إلى الكسل

% یعتبرون من سلبیاتها أیضا انتهاك الحریات  13.3وعادات وتقالید المجتمع، وما نسبته 
 الشخصیة. 

معلومات شبكات التواصل  أن تقییممن العینة االستكشافیة %  74.1ما نسبته  اعتبر .8
 % یعتبرونها من ردیئة التقییم. 5.1وما نسبته ، إلى ممتاز من جید جداً  االجتماعي

فائدة المعلومات التي یحصلون علیها من  % یعتبرون 60.3ما نسبته أن ضحت الدراسة و أ  .9
 % یعتبرون أن الفائدة متوسطة. 39.7نسبتهوما ، جیدة االجتماعيشبكات التواصل 
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 فروقــات ذات داللــة إحصــائیة لمتابعــة  طلبــة الجامعــات وفقــاً  كشــفت الدارســة عــن عــدم وجــود .10
 ومكان السكن (المحافظة).، التخصص، الجامعة، جنسوهي ال الدیمغرافیةللمتغیرات 

  الدراسة:مشكلة 
فــــــي شــــــتى المجــــــاالت السیاســــــیة  مهمــــــاً دورًا  االجتمــــــاعي تلعــــــبشــــــبكات التواصــــــل باتــــــت 

باإلضـافة إلـى ، ن خصـائص متعـددةیة والتعلیمیة والترفیهیة لمـا لهـا مـاإلعالمواالقتصادیة والثقافیة و 
  النظیر.منقطع لى متابعتها بشكل قبال الشباب عإ

، لمـا تمتلكـه اإلنترنـتة هي األكثـر انتشـارًا علـى شـبكة االجتماعیوتعتبر شبكات  التواصل  
مـن كافـة أنحـاء العـالم  اإلنترنـتمن خصائص تمیزها عن المواقع اإللكترونیة، مما شـجع متصـفحي 

ن إحیـث ، لكترونیـةعلى اإلقبال المتزایـد علیهـا، فـي الوقـت الـذي تراجـع فیـه اإلقبـال علـى المواقـع اإل
فــي منطقــة الشــرق األوســط تقــوم باســتعمال شــبكات التواصــل  اإلنترنــت% مــن مســتخدمي 88نحــو 

  .)1(بشكل یومي االجتماعي

ة فـي االجتماعیـوقد أشار مركز بیو لألبحاث في تقریره األخیر إلى أن مسـتخدمي الشـبكات 
ة االجتماعیـــاألوضـــاع السیاســـیة و لبنـــان وتـــونس ومصـــر واألردن مـــا زالـــوا یعتمـــدون علیهـــا لمناقشـــة 

  . )2(والدینیة بمعدالت تزید نحو مرتین على نظرائهم الغربیین

مقارنـــة بعـــدد  االجتمـــاعيشـــبكات التواصـــل  اســـتخدام عربیـــًا فـــي  األولوتعـــد فلســـطین هـــي 
 "فـیس بـوك" االجتمـاعيزیادة عدد مستخدمي شبكة التواصل إلى حصائیة إآخر  تأشار و ، )3(سكانها

  . )4(غلبهم من  فئة الشبابلي ملیون ونصف مستخدم ألتصل حوا

بینــــت ازدیــــاد والتـــي ، جراهـــا الباحــــثأالتــــي  االستكشــــافیة الدراســـةمـــا ســــبق و إلــــى اســـتناداً  و 
التعـرف  "مشـكلة الدراسـة فـي حدد الباحث "  االجتماعي طلبة الجامعات لشبكات التواصل استخدام 

                                                 
، دراسة منشورة على موقع قناة العربیة یستخدمون شبكات التواصل االجتماعيملیون عربي  70قناة العربیة، ) 1(

  .  http://goo.gl/6dE41S"  على الرابط التالي: online: متاح "2013-8- 20الفضائیة  بتاریخ 
 

" على موقع  online، تقریر متاح "العربياإلعالم االجتماعي واستخدام اإلنترنت في العالم ) خالد محمود، 2(
-20تاریخ الدخول:  ،http://goo.gl/CuiQenعلى الرابط التالي 2014-1-28صحیفة فلسطین بتاریخ 

3 -2014.  
لرابط على ا ،2013-3-28" بتاریخ online، تقریر متاح "" فلسطین األعلى عالمیا في استخدام الفیس بوك) 3(

  .2013- 3-31، تاریخ دخول الباحث للرابط بتاریخ   http://goo.gl/vYpB0B التالي:
  مرجع سابق.% من مستخدمي الفیسبوك في فلسطین من فئة الشباب، 74 )4(

http://goo.gl/6dE41S
http://goo.gl/CuiQen
http://goo.gl/vYpB0B
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ودوافــــع طلبــــة الجامعــــات الفلســــطینیة مــــن قبــــل  االجتمــــاعيشــــبكات التواصــــل اســــتخدام مــــدى  إلــــى
ومدى الثقة في مضـمون شـبكات التواصـل ، االستخداماتالمتحققة من هذه  واإلشباعات ستخدام اال

 التواصـــــل شـــــبكات اســـــتخدام یجابیـــــات وســـــلبیات إ ومعرفـــــة، ومـــــدى االســـــتفادة منهـــــا  االجتمـــــاعي
  .االجتماعي

  أهمیة الدراسة :
الماجستیر األولـى فـي فلسـطین فـي هـذا المجـال  دراسات عد من ت كونهاتنبع أهمیة الدراسة 
 االجتمـاعيلشـبكات التواصـل   الفلسـطینیةات طلبـة الجامعـات ماسـتخداالتي تبحث في هذه الزاویة (

وخاصــــة فــــي ظــــل  االهتمــــام المتزایــــد مــــن قبــــل المتلقــــین لمواقــــع التواصــــل  ) المتحققــــة واإلشـــباعات
فــــي العــــالم العربــــي وتفوقهــــا علـــــى  االجتمــــاعيت التواصــــل وزیــــادة مســــتخدمي شــــبكا، االجتمــــاعي

عــن  شــركة ســبوت أون للعالقــات  اً ر اصــاد اً وخاصــة أن تقریــر ، األخــرى اإلعــالممســتخدمي وســائل 
فـــي الشـــرق األوســـط  "بوك" فیســـاالجتمـــاعي اإلعـــالمالعامـــة یوضـــح أن عـــدد المشـــتركین فـــي خدمـــة 

حف التي یتم تداولها في الشرق األوسـط. حیـث وشمال إفریقیا هم أكثر من عدد المشتركین في الص
بوك فــي الشــرق األوســط وٕافریقیــا" أن فــي لموقــع الفیســبــین التقریــر الــذي یحمــل عنــوان "التوزیــع الجغرا

وبالمقابــل یبلــغ عــدد مشــتركي ، ملیــون مشــتركًا فــي المنطقــة 15عــدد مشــتركي الفــیس بــوك یزیــد عــن 
  .)1( ملیون مشتركًا فقط 14ل عن الصحف العربیة واإلنكلیزیة والفرنسیة ما یق

ضــمن  والحوكمــةالعربــي الصــادر عــن  كلیــه دبــي لــإلدارة  االجتمــاعي اإلعــالموأشــار تقریــر 
 فیسبوك بلغ في العالم العربي حتـى السلسلة التي یصدرها بشكل دوري إلى أن عدد مستخدمي موقع

اللغــة العربیــة ضــمن  اســتخدام مــع نمــو واضــح فــي  ملیــون مســتخدم 43حــوالي  2012بریــل شــهر ا
  العربي. االجتماعي اإلعالموفقًا لتقریر ، االجتماعيوسائل التواصل 

موقع "تویتر" في العالم  ملیون مستخدم نشط على  1.3كثر من جود أو وكشف التقریر عن 
  ملیون تغریده مع نهایة مارس هذا العام. 172حوالي  أنتجوا، العربي

 مهممثل "فیسبوك" و"تویتر" تواصل لعب دور  جتماعياال اإلعالممنصات  أنوبین التقریر 
، في تعزیز إشراك الشباب في المجتمع في ظل التغییرات التاریخیة التي یمر بها العالم العربي الیـوم

 إلـىارتفـاع نسـبه مسـتخدمي فیسـبوك مـن سـكان العـالم العربـي اجمـع  منـذ عـامین  ولفت التقریر إلـى

                                                 
، تقریر منشور بتاریخ فریقیاانتشار الفیس بوك یتفوق على انتشار الصحف في الشرق األوسط وشمال إ) 1(

 .2013-4-12، تاریخ الدخول   http://goo.gl/q73F37:على الرابط التالي24-5-2010

http://goo.gl/q73F37
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تبنــي قطاعــات متنامیــة إلــى  األمــر الــذي یشــیر، ة الشــباب% مــن شــریح 70  مــنهم، % 12حــوالي 
  .)1(حداث تغییر في مجتمعاتهم"إبهدف  االجتماعي اإلعالممن المجتمع العربي لوسائل 

 اإلعــالمإلحصــائیات  اإلحصــائیات  الصــادرة عــن  شــركة "زومســفیر" العالمیــة  وأظهــرت
 annual social media report for MENA region) ي الشـرق األوسـطفـ  االجتمـاعي

بوك" بالمقارنـة مـع عـدد فیسـال" اسـتخدام أن فلسـطین تحتـل أعلـى دولـة مـن حیـث  ) 2012-2013
  .%40حیث وصلت النسبة إلى ، السكان

 "فیسـبوك" فـي االجتمـاعيلى زیادة عـدد مسـتخدمي شـبكة التواصـل إ حصائیةوأشارت آخر إ
  . )2(الشباب من فئة غلبهمأ ونصف مستخدمفلسطین لتصل حوالي ملیون 

معـدل الزیـادة السـنویة لمسـتخدمي "تـویتر" فـي فلسـطین  كشف التقریـر أن، ذات السیاق وفي
  .)3(.%232.48العربي حیث بلغ  هو األعلى في الوطن

  : اآلتیةویمكن بلورة أهمیة الدراسة في النقاط 
التواصل  مواقعاستخدام قلة الدراسات العلمیة في المكتبات الفلسطینیة التي تتناول مجال  -1

الدراسة من الدراسات هذه  تعد حیث، من قبل طلبة الجامعات الفلسطینیة االجتماعي
  .االجتماعيالجامعات لشبكات التواصل  استخدام طلبةاألكادیمیة األولى عن 

 أن هناكوخاصة ، االجتماعيشبكات التواصل  استخدام اإلقبال الكبیر لدى الطلبة على  -2
لشبكات التواصل استخدام على أعلى نسبة  فلسطین حصلت مؤخراً  دراسة تشیر إلى أن

فة مما یؤكد على ضرورة دراسة ومعر ، نسبة إلى عدد سكانها على مستوى العالم االجتماعي
فئة مهمة من المجتمع الفلسطیني وهي "طلبة الجامعات ل ستخدام طبیعة ونمط هذا اال

  .الفلسطینیة 
التي أصبح لها دور مهم  في شتى مجاالت الحیاة لدى  عياالجتماأهمیة شبكات التواصل  -3

  كافة طبقات المجتمع .
  .تقدیم الفائدة للباحثین والمؤسسات التعلیمیة لالستدالل بنتائج الدراسة واالستفادة منها -4
 بحثیة قضیة إضافة في وتسهم دراسات، من سبقها ما تعزز إعالمیة علمیة دراسة توفیر -5

  .والتحلیل في الدراسة یدةجد وتجربة جدیدة،
  

                                                 
، متاح 2012-5-15، تقریر منشور بتاریخ "ملیون لـ"تویتر 1.3ملیون عربي یستخدمون "فیسبوك" و  43)1(

"onlineالي:" على الرابط الت http://goo.gl/83qgnN  ، 2013- 3- 1تاریخ الدخول.  

  مرجع سابق.% من مستخدمي الفیسبوك في فلسطین من فئة الشباب، 74) 2(
  .مرجع سابق، " في استخدام الفیس بوك ) فلسطین األعلى عالمیاً 3(

http://goo.gl/83qgnN
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  وتساؤالتها:أهداف الدراسة 
  أهداف الدراسة:

 الفلســـطینیة مـــن قبـــل طلبـــة الجامعـــات االجتمـــاعيات شـــبكات التواصـــل اســـتخدام إلـــىالتعـــرف  -1
 ات . ستخدامالمتحققة من هذه اال واإلشباعات

وما فلسطینیة، طلبة الجامعات الالتعرف إلى أبرز شبكات التواصل االجتماعي التي یستخدمها  -2
 لدیهم. كثر استخداماً األهي 

مـــــن قبـــــل طلبـــــة الجامعـــــات  االجتمـــــاعيات شـــــبكات التواصـــــل اســـــتخدامدوافـــــع إلـــــى التعـــــرف  -3
 الفلسطینیة.

 .االجتماعيشبكات التواصل  مدى ثقة طلبة الجامعات الفلسطینیة  فيإلى التعرف  -4

لتواصل االجتماعي على التعرف إلى تأثیر استخدام طلبة الجامعات الفلسطینیة لشبكات ا -5
  .متابعتهم لوسائل اإلعالم األخرى

مــن وجهــة نظــر طلبــة  االجتمــاعيیجابیــات والســلبیات لشــبكات التواصــل اإلأبــرز إلــى التعــرف  -6
 .الفلسطینیةالجامعات 

لالســـتفادة مـــن شـــبكات  الفلســـطینیةطلبـــة الجامعـــات المقترحـــات مـــن وجهـــة نظـــر إلـــى التعـــرف  -7
 .االجتماعيالتواصل 

طلبـــة الجامعـــات الفلســـطینیة اســـتخدامات " طبیعـــة  فـــي تســـاؤل رئـــیسورة األهـــداف وتـــم  بلـــ
وقـــد انبثـــق عـــن هـــذا التســـاؤل مجموعـــة مـــن ، واإلشـــباعات المتحققـــة االجتمـــاعيلشـــبكات التواصـــل 
  : اآلتیةالتساؤالت الفرعیة 

 ؟االجتماعيلشبكات التواصل  الفلسطینیةطلبة الجامعات  استخدام  مدى ما -1

التواصل  لشبكات الفلسطینیةطلبة الجامعات  تعرض في شاط والفاعلیةالن مستوى ما -2
 ؟ االجتماعي

 ؟ الفلسطینیةمن قبل طلبة الجامعات  اً استخدام االجتماعيما أكثر شبكات التواصل  -3

لشبكات  ماستخدامه عند الفلسطینیةطلبة الجامعات  لها یتعرض التي الموضوعات ما -4
 ؟ االجتماعيالتواصل 

 ؟االجتماعيطلبة الجامعات الفلسطینیة لشبكات التواصل  خدام استما دوافع  -5
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 ؟االجتماعيشبكات التواصل  استخدام  منطلبة الجامعات  الفلسطینیة مدى استفادة ما  -6

شبكات التواصل  استخدام من خالل  الفلسطینیةطلبة الجامعات ما اإلشباعات المتحققة  -7
 ؟االجتماعي

 ؟االجتماعيفي مضمون شبكات التواصل  نیةالفلسطیطلبة الجامعات ما مدى ثقة  -8

على  االجتماعيالتواصل  شبكاتل هماستخدامفي تأثیر الفلسطینیة طلبة الجامعات  رأيما  -9
  ؟األخرى اإلعالموسائل ل تهممتابع

طلبة  وجهة نظرمن  االجتماعيالتواصل  الستخدام شبكاتوالسلبیات  یجابیاتاإلما  - 10
  الفلسطینیة ؟الجامعات 

 ؟ االجتماعيلشبكات التواصل  الفلسطینیةطلبة الجامعات عدم استخدم  ما أسباب - 11

من وجهة نظر طلبة الجامعات  االجتماعيلالستفادة من شبكات التواصل  المقترحاتأهم ما  - 12
  ؟الفلسطینیة 

  الدراسة:فروض 
طلبة  استخدام في  )0,05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  -1

 . للمبحوثینحسب المتغیرات الدیمغرافیة  االجتماعيطینیة لشبكات التواصل الجامعات الفلس
طلبة  استخدام بین  )0,05(توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  -2

المتحقق لهم من وراء هذا  ومدى اإلشباع االجتماعيالجامعات الفلسطینیة لشبكات التواصل 
 .االستخدام

بین درجة االستفادة من  )0,05(ائیة عند مستوى داللة توجد عالقة ذات داللة إحص -3
 .االجتماعيودرجة الثقة في شبكات التواصل  االجتماعيشبكات التواصل 

طلبة الجامعات  داماستخبین  )0,05(توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  -4
 .ایجابیاتهسلبیاتها وإ  هموٕادراك االجتماعيشبكات التواصل لالفلسطینیة 

  اإلطار النظري للدراسة :
ات ستخداماعتمدت الدراسة في إطارها النظري وفي بناء فروضها على نظریة اال

على ، یة الحدیثةاإلعالمالدراسات  مجالفي  المهمةوهذه النظریة تعتبر من النظریات ، واإلشباعات
ستخدم األفراد وكذلك تحاول أن تستكشف كیف ولماذا ی، اإلعالمأساس أنها تحاول فهم عملیة 

وما دوافع تعرضهم التي تدفعهم للجلوس أمام التلفزیون أو شراء وقراءة الصحف أو  اإلعالموسائل 
  .االجتماعيسماع برامج اإلذاعة أو التفاعل مع شبكات التواصل 
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ة والفردیة وعالقتها بالرضا االجتماعیواإلشباعات بالسمات  االستخداماتویهتم مدخل   
الدوافع والحاجات الفردیة والمدخل السلوكي الذي ستستخدمه الدراسة "لرصد واإلشباع وأنماط 

من قبل المبحوثین " وذلك في إطار مدخل  االجتماعيعادات وكثافة التعرض لشبكات التواصل 
ات والخمسینیات من القرن العشرین یهذا المدخل في األربعین وقد ظهر، واإلشباعات االستخدامات

الذي عرف بنموذج  اإلعالمان الباحثین بنظریة التأثیر القوي والمباشر لوسائل في أعقاب تراجع إیم
وسیطر اتجاه یمیل إلى تأیید نظریة التأثیر المحدود ، الرصاصة السحریة أو الحقن تحت الجلد

  .)1(حد نماذجها ستخدامات واإلشباعات أالتي یعد مدخل اال اإلعالملوسائل 
، اإلنترنت استخدام مة لدراسة مالء األكثر إلشباعاتوا  اتستخداموتعتبر نظریة اال  

الجدید یعتبر ساحة خصبة الختبار العدید  اإلعالم) فان Williams,Riceوحسب رایس وولیمز (
  .)2( اإلنترنتات واإلشباعات في ظل تحولیة ستخداممن النظریات والنماذج ومنها نظریة اال

  اتها:و نوع الدراسة ومنهجها وأد
  الدراسة :نوع : أوالً 

تندرج هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفیة والتي تستهدف وصف األحداث واألشخاص 
وتهدف إلى تصنیف البیانات والمعلومات ، واالتجاهات وتستخدم ألغراض الوصف المجرد والمقارن

، )3(واستخالص النتائج والدالئل المفیدة، شامالً  التي تم جمعها وتسجیلها وتفسیرها وتحلیلها تحلیالً 
لدى  االجتماعيشبكات التواصل استخدامات معرفة مدى   والتحلیل بهدفوذلك من خالل الوصف 

  .المتحققة واإلشباعاتالطلبة الجامعیین في محافظات غزة 

  منهج الدراسة : :ثانیاً 
حد المناهج التي تدخل في وهو أ: لدراسة على المنهج المسحيالباحث في هذه ا اعتمد

للحصول على البیانات والمعلومات الالزمة عن الظاهرة  علمیاً  یعد جهداً "یة وإطار البحوث الوصف
  اإلعالمفي إطار هذا المنهج أسلوب مسح جمهور وسائل  الباحثستخدم وا، )4("موضع الدراسة

ویعتبر المنهج ، المتحققة واإلشباعاتطلبة الجامعات لشبكات التواصل استخدامات مدى  لمعرفة
  . اإلعالملمناهج لمثل هذه الدراسات المتعلقة بجمهور وسائل نسب االمسحي هو أ

  
                                                 

  .172)، ص2012ن:دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، (عما1، طنظریات االتصالمنال المزاهرة،   )1(
(2) Samuel Ebersole(2000), Uses and Gratifications of the Web among Students, 

Retrieved from http://goo.gl/7AxryM ,viwed Mar.20 th.2013. 
  .93) ص1997(القاهرة: عالم الكتب، 2، طحافةبحوث الصمحمد عبد الحمید،  )3(
 .147) ص 2006، ( القاهرة: عالم الكتب، 2، طبحوث اإلعالم:األسس والمبادئ) سمیر حسین، 4(

http://goo.gl/7AxryM
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  الدراسة :وات : أدثالثاً 
، المعلومـات مـن عینـة الدارسـةصـحیفة االستقصـاء كـأداة رئیسـة لجمـع  أداةاستخدم الباحـث 

الباحــث المقابلــة المقننــة لجمــع المعلومــات مــن البــاحثین والخبــراء فــي شــبكات التواصــل  كمــا اســتخدم
  . عياالجتما

  : االستقصاء صحیفة -أ

راء المبحــوثین باحــث صــحیفة االستقصــاء كــأداة رئیســة فــي الدراســة وذلــك  لســبر آال اســتخدم
وتعـد صـحیفة االستقصـاء "، المتحققـة  واإلشـباعات االجتمـاعياتهم لشبكات التواصـل استخدامحول 

مــن األســئلة المعــدة  ةمــن خــالل توجیــه مجموعــ، أحــد األســالیب األساســیة لجمــع المعلومــات األولیــة
مقــدًما بهــدف التعــرف علــى الحقــائق ووجهــات النظــر والــدوافع لــدى المبحــوثین التــي تــدفعهم لســلوك 

  .)1(" معین

الباحث "االستقصاء المقنن" وهو الذي یتضمن مجموعة من  استخدمومن أنواع االستقصاء 
عـرف علـى مجموعـة كبیـرة مـن ویستخدم عادة فـي الت، قبل تطبیق االستقصاء األسئلة المحددة مسبقاً 

  .)2(وذلك لجمع المعلومات والبیانات من المبحوثین حول موضوع الدراسة ، المبحوثین

  المقننة:  المقابلة -ب

وتعتبر المقابلـة هـي األداة الثانیـة التـي اسـتخدمها الباحـث فـي دراسـته "وهـي التـي یـتم إعـداد 
التعـرف إلـى أراء المبحـوث ووجهـات نظـره مـن  أسئلتها بطریقة محددة ومقننة قبل المقابلـة وتسـتهدف

، وذلك بهدف جمع معلومـات حـول شـبكات التواصـل االجتمـاعي مـن بـاحثین )3(خالل هذه األسئلة" 
  وخبراء في شبكات التواصل االجتماعي.

  وفقا للتالي: صحیفة االستقصاء تقسیم تمو 

 .ینة الدراسةة والسمات العامة لعألولى: تحتوى على البیانات الرئیسالوحدة ا .1

 .االجتماعيالجامعیین لشبكات التواصل  استخدام الطلبةعلى  الثانیة: تحتويالوحدة  .2

عینة من وجهة نظر  االجتماعيإیجابیات وسلبیات شبكة التواصل  الثالثة: تتضمنالوحدة  .3
 .الدراسة

                                                 
  206صالمرجع السابق، سمیر حسین،  )1(
  206، صنفسهمرجع ال) سمیر حسین، 2(
 200ص، المرجع نفسه )3(
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 وتتضمن تقییم ومقترحات من وجهة نظر عینة الدراسة. :الوحدة الرابعة .4
  الخطوات التالیة: بإتباع االستقصاء صحیفةتم بناء و 

شــبكات التواصـــل بي والدراســات الســابقة المتعلقــة اإلعالمــبعــد اطــالع الباحــث علــى األدب   
واسـتطالع آراء نخبـة مـن المتخصصـین فـي هـذا المجـال عـن طریـق المقـابالت المهنیـة ، االجتماعي

قـام الباحـث ، المشرف األكادیمي على التوجیهات المستمرة من قبل وبناءً ، ذات الطابع غیر الرسمي
  وفق الخطوات التالیة: صحیفة االستقصاءببناء 

  .صحیفة االستقصاءة التي شملتها تحدید المجاالت الرئیس -
  صیاغة فقرات كل مجال. -
  إعداد االستبانة في صورتها األولیة. -
  ر مناسب.وتعدیل ما یراه غی، عرض االستبانة على المشرف العتماد ما یراه مناسباً  -
  تعدیل االستبانة بناًء على توجیهات المشرف. -
 اإلعـالمن فـي الصـحافة و المتخصصـی، یـیناإلعالملمحكمین من عرض االستبانة على مجموعة ا -

 العربیـــة ومـــن أعضـــاء هیئـــات التـــدریس فـــي الجامعـــات، االجتمـــاعيوخبـــراء بشـــبكات التواصـــل 
  .)1(الفلسطینیة بغزةو 

                                                 
  ) األساتذة المحكمون لالستبانة: 1(

  غزة-اإلسالمیةاإلعالم بالجامعة  أستاذ - جواد الدلو .أ.د - 1
  مصر- اإلعالم بجامعة القاهرة  أستاذأ.د. شریف درویش اللبان  - 2
  غزة -اإلعالم بجامعة فلسطین أستاذأ.د .حسین ابو شنب   - 3
  غزة - األقصىاإلعالم المشارك بجامعة  أستاذد.احمد ابو السعید   - 4
  غزة، األقصىالم المشارك بجامعة اإلع أستاذد.ماجد تربان   - 5
  األردن -اإلعالم المشارك بجامعة الیرموك أستاذد.علي نجادات  - 6
  غزة-اإلسالمیةاإلعالم المساعد بالجامعة  أستاذد.طلعت عیسى   - 7
  غزة-اإلسالمیةاإلعالم المساعد بالجامعة  أستاذد.احمد الترك   - 8
  غزة- اإلسالمیةالجامعة الم المساعد باإلع أستاذد.حسن ابو حشیش  - 9

  غزة-اإلسالمیةاإلعالم المساعد بالجامعة  أستاذد.ایمن ابو نقیرة  -10
  العراق-اإلعالم المساعد بجامعة بغداد  أستاذد.بشرى الحمداني  -11
  فلسطین- بدیر البلح اإلعالم المساعد بكلیة فلسطین التقنیة أستاذد.نعیم المصري  -12
  غزة- اإلسالمیةالتطبیقي بقسم االقتصاد بالجامعة  حصاءاإلأ. محمد بربخ، مدرس  -13
  غزة- أ.خالد صافي  خبیر ومتخصص في شبكات التواصل االجتماعي -14
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بنـاًء علـى توجیهـات ، تم صیاغة بعض الفقرات، تي أوصى بها المحكمونبعد إجراء التعدیالت ال -
صــــحیفة ) یبــــین 1رقــــم ( مقــــاییس، والملحــــق)  4وبــــذلك بلــــغ عــــدد مقــــاییس الدراســــة (، المشــــرف

  في صورتها النهائیة. االستقصاء
  صدق االستبانة: 

صدق " كما یقصد بال، صدق االستبانة یعني التأكد من أنها سوف تقیس ما أعدت لقیاسه
ووضوح فقراتها ، شمول االستبانة لكل العناصر التي یجب أن تدخل في التحلیل من ناحیة

وقد قام الباحث بتقنین فقرات ، بحیث تكون مفهومة لكل من یستخدمها، ومفرداتها من ناحیة ثانیة
  یقتین:وقد تم التأكد من صدق فقرات االستبیان بطر ، االستبانة وذلك للتأكد من صدق أداة الدراسة

  صدق المحكمین):(الظاهري لألداة  الصدق -1

قام الباحث بعرض أداة الدراسة في صورتها األولیة على مجموعة من المحكمین تألفت من 
والمتخصصــین ، ات الفلســطینیة والعربیــةمجموعــة أعضــاء مــن أعضــاء الهیئــة التدریســیة فــي الجامعــ

آرائهـم قد طلب الباحـث مـن المحكمـین إبـداء ، و االجتماعيوشبكات التواصل  اإلعالمفي الصحافة و 
ومـدى وضـوح صـیاغة العبـارات ومـدى مناسـبة ، مة العبارات لقیاس ما وضعت ألجلـهفي مدى مالء

ومـدى كفایـة العبـارات لتغطیـة كـل مقیـاس مـن مقـاییس متغیـرات ، كل عبارة للمحور الذي ینتمي إلیه
ه ضـــروریا مـــن تعـــدیل صـــیاغة العبـــارات أو هـــذا باإلضـــافة إلـــى اقتـــراح مـــا یرونـــ، الدراســـة األساســـیة

وكــذلك إبــداء آرائهــم فیمــا یتعلــق بالبیانــات األولیــة ، أو إضــافة عبــارات جدیــدة ألداة الدراســة، حــذفها
إلـى جانـب مقیـاس لیكـرت المسـتخدم فـي ، (الخصائص المهنیة والوظیفیة) المطلوبـة مـن  المبحـوثین

 .االستبانة

ات التـي أبـداها المحكمـون قـام الباحـث بـإجراء التعـدیالت إلـى المالحظـات والتوجیهـ واستناداً 
حیـــث تـــم تعـــدیل صـــیاغة العبـــارات وحـــذف أو إضـــافة الـــبعض ، التـــي اتفـــق علیهـــا معظـــم المحكمـــین

  وعلى ضوء تلك اآلراء تم استبعاد بعض الفقرات وتعدیل بعضها اآلخر. اآلخر منها

   Pilot-testingاالختبار القبلي لالستمارة  -2

نتهاء من إعداد االستمارة تم اختبار مدى وضوح ودقة األسئلة قبل التطبیق النهائي بعد اال
لذلك فقد تم إجراء اختبار قبلي لالستمارة على عینة عشوائیة من طلبة ، الدراسةعلى مجتمع 

  الدراسة. عینة% من إجمالي 10مفردة بنسبة  40الجامعات الفلسطینیة مجتمع الدراسة تبلغ 

وتوضیح بعض النقاط المبهمة ، قد تم حذف وٕاضافة بعض األسئلة واإلجاباتعلیه ف وبناءً 
وٕاضافة بعض ، وغلق بعض األسئلة المفتوحة وٕالغاء بعض األسئلة المكررة، وغیر الواضحة

  وٕاعادة صیاغة بعض األسئلة لتالئم مدى قدرة المبحوث لإلجابة علیها .، اإلجابات االختیاریة
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 األولمن قبل طلبة الفصل ، م11/2013/ 30- 29- 28:ریخ االستبانات بتاوقد تم ملء 
استبانة  390وتم استرداد  اإلسالمیةاألزهر والجامعة  وجامعةقصى من جامعة األ في:المسجلین 
  استبانة . 400من أصل 

  المعالجة اإلحصائیة لبیانات الدراسة :

  المكتبیة:المراجعة  -1

والتأكـــد مـــن وضـــوح إجابـــات المبحـــوثین ، ســـلةمسلتمـــت مراجعـــة كـــل اســـتمارة وترقیمهـــا بأرقـــام 
ولـــم یـــتم اســـتبعاد أي ، واســـتبعاد االســـتمارات التـــي ال تحقـــق القـــدر المقبـــول علمیـــًا مـــن الصـــدق

  استمارة.

  البیانات:ترمیز  -2

مــن خــالل إعــداد دلیـــل الترمیــز وتحویــل إجابـــات المبحــوثین إلــى أرقـــام إلعــدادها للــدخول إلـــى 
  ومعالجتها.الحاسب اآللي 

  ومعالجتها:إدخال البیانات إلى الحاسب اآللي  -3
برنــامج تــم إدخــال جمیــع البیانــات الموجــودة فــي االســتمارات إلــى الحاســب اآللــي ، وقــد تــم اســتخدام 

، Statistical Package for Social Science (SPSS)الحـزم اإلحصـائیة للعلـوم االجتماعیـة 
تماد على عدة معـامالت إحصـائیة لرصـد العالقـات وتمت معالجة هذه البیانات بعد إدخالها مع االع

وفیمـــا یلـــي  ،بـــین متغیـــرات الدراســـة بمـــا یتناســـب مـــع أهـــدافها والفـــروض التـــي تســـعى للتحقـــق منهـــا
  مجموعة األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في تحلیل البیانات:

 التكرارات والنسب المئویة . -1     

  .Cronbach's Alphaاالستبانة  اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات -2
  . Spearman-Brown Coefficientمعادلة سبیرمان براون للثبات  -3
 Independent samples Tللفرق بین متوسط عینتین مستقلتین   tاختبار  -4

test.  
  . One sample T testللعینة الواحدة    tاختبار  -5
 One wayث عینات فأكثر اختبار تحلیل التباین األحادي للفروق بین ثال -6

ANOVA.  
  .Chi Squareاستخدام اختبار العالقة بین المتغیرات الوصفیة  -7
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  مقاییس الدراسة :
  االجتماعيالتواصل  استخدام شبكاتاختبار صدق وثبات مقیاس دوافع  -1

رات  إلیجــاد العالقــة االرتباطیــة بــین العبــا معامــل ألفــا كرونبــاج والتجزئــة النصــفیة اســتخدام تــم 
تم إیجاد معامل ارتباط بیرسون بین معدل األسـئلة الفردیـة الرتبـة ومعـدل األسـئلة و ، الفردیة والزوجیة

معامـل ارتبـاط ســبیرمان   اسـتخدام وقـد  تـم تصــحیح معـامالت االرتبـاط  ب، الزوجیـة  الرتبـة لكـل بعـد
 ) حسب المعادلة  التالیة: Spearman-Brown Coefficient(براون للتصحیح 

عامل الثبات = م
1

2
ر+

 ) یبین أن هناك معامل ثبات كبیر نسبیاً 2حیث ر معامل االرتباط وقد بین جدول رقم (ر

  :لفقرات االستبیان

  )2جدول(

   یوضح نتائج معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفیة

  التواصل االجتماعي استخدام شبكاتمقیاس دوافع ل
  

  القیمة  معامالت
 0.543  رونباخألفا ك

 0.624  معامل الفقرات الفردیة
 0.647  معامل الفقرات الزوجیة
  0.701  معامل االرتباط بینهما
 0.824  معامل االرتباط المعدل

  

شبكات التواصل  استخدامالمتحققة من  اإلشباعاتاختبار صدق وثبات مقیاس  -2
  االجتماعي

فیة إلیجاد العالقة االرتباطیة بـین العبـارات  معامل ألفا كرونباج والتجزئة النص استخدام  تم 
الفردیـة والزوجیــة تـم إیجــاد معامــل ارتبـاط بیرســون بــین معـدل األســئلة الفردیــة الرتبـة ومعــدل األســئلة 

معامـل ارتبـاط ســبیرمان   اسـتخدام وقـد  تـم تصــحیح معـامالت االرتبـاط  ب، الزوجیـة  الرتبـة لكـل بعـد
 ) حسب المعادلة  التالیة: Spearman-Brown Coefficient(براون للتصحیح 

معامل الثبات = 
1

2
ر+

) یبین أن هناك معامل ثبات 3حیث ر معامل االرتباط وقد بین جدول رقم (ر

  :لفقرات االستبیان كبیر نسبیاً 
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  )3جدول(

   یوضح نتائج معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفیة

  ستخدامك لشبكات التواصل االجتماعيمقیاس اإلشباعات المتحققة من ال
   

  القیمة  معامالت
 0.735  ألفا كرونباخ 

 0.596  معامل الفقرات الفردیة
 0.611  معامل الفقرات الزوجیة 
  0.523  معامل االرتباط بینهما 
 0.687  معامل االرتباط المعدل 

   الدراسة:مجتمع 
 لجامعـــات الفلســـطینیة النظامیـــةیتمثـــل مجتمـــع الدراســـة فـــي جمیـــع الطلبـــة الجـــامعیین فـــي ا

والبـالغ ، جامعـة األزهـر، جامعـة األقصـى، اإلسـالمیةبمحافظات غزة وهـي: الجامعـة  الثالثة الرئیس
القبـول والتسـجیل فـي الجامعـات  وفقًا للسـجالت الرسـمیة فـي عمـادة وطالبة اً طالب )52576عددهم (
وذلــــك وفــــق  فــــي قطــــاع غــــزة  الطلبــــةكبــــر الجامعــــات النظامیــــة مــــن حیــــث أ باعتبارهــــا )1( المــــذكورة

وهــم مــوزعین  )3ملحــق رقــم احصــائیة حصــل علیهــا الباحــث مــن وزارة التعلــیم العــالي الفلســطیني (
  وفق الجدول التالي :

  )4جدول رقم (
  یوضح مجتمع الدراسة

  النسبة   العدد  النوع  الجامعة
  المئویة

المجموع 
  الكلي

النسبة المئویة من 
  مجتمع الدراسة

  اإلسالمیة
 19318 38,9 7648 ذكر

 
36 

 61.1 11670 انثى

  األقصى
 31.3 5591 ذكر

19408  36.9 
 68.7 13817  انثى

  األزهر
 13850 49.1 6507 ذكر

26.4  
  50.9 7343  انثى

  % 100 52576 % 100 52576  المجموع

                                                 
) إحصائیة حصل علیها الباحث من القبول والتسجیل بالجامعات المذكورة خالل الفصل األول من العام 1(

 المالحق.) مرفقة في 2014-2013الدراسي(
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  :  عینة الدراسة
  المصادر:أوال: عینة 

 –األقصـى – اإلسالمیةطلبة الجامعات محل الدراسة ( الباحث عینة المصادر من مجموع اختار   
، الرئیسیة في محافظات غزة واألكثـر عـددًا مـن حیـث الطـالبالنظامیة الجامعات  األزهر) باعتبارها

" وهــي التــي یــتم فیهــا : العشــوائیة لدراســة وفقــَا للعینــة الطبقیــةكعینــة ل مفــردة  400الباحــث  واختــار
ویـتم ســحب ، ومختلفـة فیمـا بینهـا، أقسـام أو طبقـات متجانســة داخلهـاتقسـیم المجتمـع أو اإلطـار إلـى 

ثـــم تســتخدم هـــذه ، وحــدات المعاینــة بالنســـبة لكــل طبقــة علـــى حــدة إمــا بطریقـــة عشــوائیة أو منتظمــة
) اســتبانة وتــم 400وتــم توزیــع (، )1(التقــدیرات المتعــددة فــي حســاب تقــدیر متوســط المجتمــع بأكملــه"

  استبعاد أي منها لعدم تحقق الشروط الالزمة. تمولم ی، استبیان 390استرداد
  )5جدول رقم (

  .وجامعة األزهر، وجامعة األقصى، اإلسالمیةالجامعة لیة اختیار عینة الدراسة من طلبة جدول یوضح آ

طالب العینة   طالب  الجامعة
العینة  طالبات  طالبات  المطلوبة

  العدد الكلي  المجموع  المطلوبة

  147  19318  89  11670  58  7648  اإلسالمیة

  148  19408  105  13817  43  5591  األقصى

  105  13850  56  7343  49  6507  األزهر

 400 52576 250  32830  150  19746  المجموع

للمعادلة اآلتیة : وقد حدد الباحث عینة الدراسة وفقاً 
   

2

2
zn
m

 =  
 

  

1correctالمعدل:وكان حجم العینة 
nNn

N n
=

+ −  

   0.05یساوي  αحیث مستوى الداللة 

  0.05الخطأ الهامشي یساوي 

قام و  382وحجم العینة المعدل یساوي  384من خالل القانون األول یكون عدد العینة 
استبانة لتقلیل حجم االستبانات غیر  18استبانة وكان الهدف من زیادة  400الباحث بتوزیع 

                                                 
 298، صمرجع سابق بحوث اإلعالم، ،حسینسمیر  (1)
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دراسة إلى طبقات هي بعد تقسیم المجتمع ال عشوائیاً  مبحوثین وقد تم اختیارهم المستردة من ال
iعلى القانون التالي  قیة بناءً لعینة الطبوفقا ل ) قصىاأل، األزهر، اإلسالمیةالجامعة (

i
Nn n
N

= ×  

  حجم العینة المطلوبة في الطبقة   inحیث  

        iN  حجم الطبقة  

N  حجم المجتمع  

n  حجم العینة دراسة  
  

  :للمبحوثینالخصائص الدیمغرافیة وفیما یلي 
   النوع 1.

  )6جدول(
  یوضح التكرارات والنسب المئویة 

  النسبة المئویة  التكرار  النوع
 63.6 248  أنثى
 36.4 142  ذكر

 100.0 390  المجموع

  

وما  ،هم من الذكور المبحوثینمن  36.4%) أن ما نسبته 6یتضح من الجدول رقم (
  كما هو موضح في الرسم البیاني التالي.، ناثاإل هم 63.6%نسبته 

.  
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  جامعة الدراسة    2.
  )7جدول(

  یوضح التكرارات والنسب المئویة 
  

  النسبة المئویة  رالتكرا  جامعة الدراسة   
 37.2 145    اإلسالمیة
 36.7 143  األقصى 
 26.1 102  األزهر

 100.0 390  المجموع

م من الذین یدرسون في ه المبحوثینمن  37.2%) أن ما نسبته 7یتضح من الجدول رقم (
هم من الذین یدرسون في جامعة األقصى، وما نسبته  36.7%، وما نسبته اإلسالمیةالجامعة 
  .كما هو موضح في الرسم البیاني التالي ،هم من الذین یدرسون في جامعة األزهر %26.1

  

  
  

  التخصص العلمي 3.
  )8جدول(

  یوضح التكرارات والنسب المئویة 
  

  النسبة المئویة  التكرار  التخصص العلمي
 55.4 216  الكلیات اإلنسانیة
 44.6 174  الكلیات العلمیة

 100.0 390  المجموع
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 اتتخصصاتهم في الكلی المبحوثینمن  44.6%) أن ما نسبته 8جدول رقم (یتضح من ال
كما هو موضح في ، اإلنسانیة اتمن الذین تخصصاتهم في الكلی هم 55.4%العلمیة، وما نسبته 

  الرسم البیاني التالي.

  

  
  
  البرنامج الدراسي   4.

  )9جدول(
  یوضح التكرارات والنسب المئویة 

  

  النسبة المئویة  كرارالت  الدراسي البرنامج 
 93.6 265  بكالوریوس 

 6.4  25  ماجستیر
 100.0 390  المجموع

  

یدرسون في برامح الدرجة  المبحوثینمن  93.6%) أن ما نسبته 9یتضح من الجدول رقم (
هم من الذین یدرسون في برامج الدراسات العلیا  6.4%الجامعیة "البكالوریوس"، وما نسبته 

  و موضح في الرسم البیاني التالي.كما ه، ""الماجستیر
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  مكان السكن    5.
  )10جدول(

  یوضح التكرارات والنسب المئویة 
  

  النسبة المئویة  التكرار  مكان السكن   
 41.0 160  محافظة غزة 

 22.0 86  محافظة شمال عزة 
 21.8 85  محافظة الوسطى 

 10.3 40  محافظة خان یونس
 4.9 19  محافظة رفح

 100.0 390  المجموع 

  

هم من یسكنون في  المبحوثینمن  41.0%) أن ما نسبته 10یتضح من الجدول رقم (
هم من الذین یسكنون في محافظة شمال غزة،  وما نسبته  22.0%محافظة غزة، وما نسبته 

هم من الذین یسكنون  10.3%هم من الذین یسكنون في محافظة الوسطى، وما نسبته  %21.8
كما هو ، هم من الذین یسكنون في محافظة رفح 4.9%س، وما نسبته في محافظة خان یون

  . موضح في الرسم البیاني التالي
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   الدراسة: ة: فتر ثانیاً 
المسجلین  األولعلى طلبة الفصل ، 11/2013/ 30-29-28تم توزیع االستبانة بتاریخ 

 10استبانة وفقد  390داد وتم استر  اإلسالمیةاألزهر والجامعة  وجامعةقصى من جامعة األ كلٍ في 
  .استبیان تم توزیعه على طلبة الجامعات المذكورة 400 أصلمن 

  المفاهیم األساسیة للدراسة  :
  :االجتماعيشبكات التواصل  -أ

التواصل في أي وقت یشاءون وفي أي مكان لمستخدمیها هي شبكات اجتماعیة تفاعلیة تتیح 
ل نذ سنوات قلیلة وغیرت في مفهوم التواصم اإلنترنتظهرت على شبكة وقد من العالم، 

كونها تعزز العالقات بین بني البشر،  االجتماعيسمها والتقارب بین الشعوب، واكتسبت ا
ة لتصبح وسیلة تعبیریة واحتجاجیة، وأبرز شبكات االجتماعیوتعدت في اآلونة األخیرة وظیفتها 

وأهمها هي شبكة ولینكد ان) ، صجوجل بل، یوتیوب، تویتر، فیسبوك(هي  االجتماعيالتواصل 
  .)1(ها سنویًا بشكل مضطردوالتي یتزاید مستخدمو بوك)، (الفیس

وتـتم تسـمیة ، وهي  تركیبة اجتماعیة الكترونیة تتم صـناعتها مـن أفـراد أو جماعـات أو مؤسسـات
" بحیــث یــتم إیصــال هــذه  Node –الجــزء التكــویني األساســي (مثــل الفــرد الواحــد) باســم "العقــدة 

حمل جنسیة لبلـد قد بأنواع مختلفة من العالقات كتشجیع فریق معین أو االنتماء لشركة ما أو الع

                                                 
 .36، ص، مرجع سابقتأثیر شبكات التواصل االجتماعي على جمهور المتلقین، محمد المنصور ) 1(
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أو  االجتمـاعيوقـد تصـل هـذه العالقـات لـدرجات أكثـر عمقـًا كطبیعـة الوضـع ، مـا فـي هـذا العـالم
  .)1( المعتقدات أو الطبقة التي ینتمي إلیها الشخص

نیة  على شبكة اإلنترنت نشأت مع ظهور الجیل الثاني : هي شبكات الكترو إجرائیاً ویعرفها الباحث 
) وتتیح لمستخدمها الدخول المجاني وتتمتع بالتفاعلیة وحریة النشر، الهدف web0.2لإلنترنت (

هو التواصل االجتماعي لمستخدمیها، ولدیها عدة استخدامات ووظائف أهما التواصل  إنشائهامن 
  االجتماعي والوظائف اإلعالمیة.

   :النظامیة امعاتالج - ب

والمعتمدة من مجلس التعلیم العالي التي تتبع نظام التعلیم النظامي هي الجامعات النظامیة 
  فلسطین.بدولة بوزارة التربیة والتعلیم 

  : الجامعیینالطلبة  -ت 

 الطلبة الملتحقین بالجامعات النظامیة المذكورة أعاله ضمن برامج البكالوریوس والماجستیر هم
  . 2014-2013صل الدراسي األول من العام في الف

  صعوبات الدراسة:
  .االجتماعيندرة المراجع المكتبیة المتوفرة في قطاع غزة حول شبكات التواصل  -1

و مغادرة الباحث لجلب كتب ومراجع على قطاع غزة والذي حال دون سفر أ واإلغالقالحصار  -2
  حول الدراسة .

  في عرقلة عمل البحث.  مهماً عامالً  ویلة شكلرات طانقطاع التیار الكهربائي لفت -3

تعرض الباحث ، على قطاع غزة 2014في شهر یولیو سرائیلي على قطاع غزة  العدوان اإل -4
لفترة شهرین وانعدام خدمات الكهرباء لفترة تزید   اإلسرائیليللتشرد من منزله نتیجة القصف 

  . باحثعدوان في منطقة سكن الالعن الشهر بعد انتهاء 

   الدراسة: اتتقسیم
  موزعة كالتالي: أربعة فصولقسم الباحث الدراسة إلى 

السابقة، موقع الدراسة اإلجراءات المنهجیة للدراسة وهي:  أهم الدراسات  : یحتوي علىالفصل األول
 أهمیة الدراسة، المشكلة، مشكلة الدراسة،االستدالل على  من الدراسات السابقة،

                                                 
 – 2010- 10-5بتاریخ  -منشور بموقع تأمالت تقریر شامل عن شبكات التواصل االجتماعي، محمد عواد، ) 1(

  . http://goo.gl/vdiBmSي:على الرابط التال 2013- 4-22تاریخ الدخول للموقع 

http://goo.gl/vdiBmS
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الدراسة، مجتمع  وات، نوع الدراسة، منهج الدراسة، أداؤالتهاوتسأهداف الدراسة 
  ، تقسیم الدراسة.تحدید المفاهیمالدراسة، عینة الدراسة، 

  : یحتوي اإلطـار النظري للدراسة "نظریة االستخدامات واإلشباعات"والفصل الثاني

المبحث األول التواصل االجتماعي، ویحتوي على مبحثین:  إلى "شبكاتیتطرق والفصل الثالث: 
، والمبحث الثاني: وأقسامها بعنوان: شبكات التواصل االجتماعي مفهومها ونشأتها

واستخداماتها  اوممیزاته شبكات التواصل االجتماعي یتضمن أبرز خصائص
  والخدمات المقدمة وأبرز سلبیاتها.

  الدراسة: وتوصیات نتائج :أما الفصل الرابع

عنوان: نتائج الدراسة المیدانیة، والمبحث الثاني ویحتوى على أربعة مباحث، األول ب
وفروض یحتوي أبرز نتائج الدراسة المیدانیة، والمبحث الثالث یحتوي مناقشة نتائج 

الدراسة المیدانیة، والمبحث الرابع یحتوي على التوصیات، ومن ثم المراجع 
  فالمالحق.
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  الفصل الثاني
  اإلطـار النظري للدراسة

ات ســـــتخداماعتمـــــدت الدراســـــة فـــــي إطارهـــــا النظـــــري وفـــــي بنـــــاء فروضـــــها علـــــى نظریـــــة اال
یـة الحدیثـة علـى اإلعالمالدراسـات  مجالفي  المهمةوهذه النظریة تعتبر من النظریات ، واإلشباعات

وكــذلك تحــاول أن تستكشــف كیــف ولمــاذا یســتخدم األفــراد ، اإلعــالمل فهــم عملیــة أســاس أنهــا تحــاو 
، أو شـراء وقـراءة الصـحف، وما دوافع تعرضهم التي تدفعهم للجلوس أمـام التلفزیـون، اإلعالموسائل 

  .االجتماعيأو التفاعل مع شبكات التواصل ، أو سماع برامج اإلذاعة

  :اإلشباعاتو ات ستخدامتقدیم عن نظریة اال : أوالً 
اإلشــباعات التــي فــي بدایــة الســبعینات مــن القــرن العشــرین كــرد و ات ســتخداممــدخل اال تبلــور

وتعنـى هـذه النظریـة بدراسـة ، للسیطرة على جمهـور وسـائل االتصـال اإلعالمفعل لمفهوم قوة وسائل 
بـــره ة الجمهـــور وتعتإیجابیـــ االتصـــال الجمـــاهیري دراســـة تطبیقیـــة منظمـــة حیـــث تظهـــر هـــذه النظریـــة

حیـث ینتقـي األفـراد الوسـائل التـي ، لوسـائل االتصـال الجمـاهیري سـلبیاً  جمهورا نشـطًا ولـیس مسـتقبالً 
ة عبــر قنــوات االجتماعیــوحاجــاتهم النفســیة و ، یتعرضــون لهــا وكــذلك المضــمون الــذي یشــبع رغبــاتهم

  .)1(المعلومات والترفیه المتوفرة 
وعالقتهـــا بالرضـــا ، ة والفردیـــةجتماعیـــاالبالســـمات واإلشـــباعات  االســـتخدامات مـــدخل ویهـــتم

واإلشـــباع وأنمـــاط الـــدوافع والحاجـــات الفردیـــة والمـــدخل الســـلوكي الـــذي ستســـتخدمه الدراســـة "لرصـــد 
مـن قبــل المبحــوثین " وذلـك فــي إطــار مــدخل  االجتمــاعيعـادات وكثافــة التعــرض لشـبكات التواصــل 

نات والخمسینیات من القـرن العشـرین وقد ظهرت هذا المدخل في األربعی، واإلشباعات االستخدامات
الــذي عــرف  اإلعــالمفــي أعقــاب فــي تراجــع إیمــان البــاحثین بنظریــة التــأثیر القــوي والمباشــر لوســائل 

وســیطر اتجـــاه یمیـــل إلـــى تأییـــد نظریـــة التـــأثیر ، بنمــوذج الرصاصـــة الســـحریة أو الحقـــن تحـــت الجلـــد
  .)2(احد نماذجها  شباعاتواإلات ستخدامیعد مدخل اال الذي اإلعالمالمحدود لوسائل 

حینمــا تحــدث عــالم االتصــال المعــروف ، م 1959م هــذا المــدخل للمــرة األولــى فــي عــام قــدِ و 
"كاتز" عن ضرورة تغییر الخـط الـذي تسـیر فیـه بحـوث االتصـال والتركیـز علـى كیفیـة تعامـل النـاس 

لبـــاحثین ضـــرورة واقتـــرح علـــى ا، مـــن الحـــدیث عـــن تأثیرهـــا علـــى الجمهـــور بـــدالً  اإلعـــالممـــع وســـائل 

                                                 
 170، صمرجع سابق ،منال المزاهرة (1)

  172، صالمرجع نفسه) منال المزاهرة، 2(
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فــي هــذا التــأثیر مــن خــالل البحــث عــن إجابــة  وســیطاً  التحــول إلــى دراســة المتغیــرات التــي تلعــب دوراً 
 . )1(؟ اإلعالموسائل السؤال: ماذا یفعل الجمهور مع 

أن تحدید وسائل على أساس المدخل الوظیفي الذي یتلخص في  االستخداماتویقوم مدخل   
 اإلعــالمن تــأثیر وســائل إ و  ،ات النــاس لهــذه الوســائلاســتخدامالل فــي المجتمــع یــتم مــن خــ اإلعــالم

وتأثیر الدوافع والحاجات والفروق ، تصالي وتأثیر الجماعةوالظرف اإل، قف على طبیعة الجمهوریتو 
  .)2(الفردیة والعوامل الدیموغرافیة 

  : واإلشباعات االستخداماتنظریة ماهیة ثانیًا: 

هي النظریة التي تهتم بدراسة االتصال الجماهیري دراسة نظریة االستخدامات واإلشباعات 
وتنحصر رؤیتها  للجماهیر على أنها فعالة في انتقاء أفرادها لرسائل ومضمون ، وظیفیة  منظمة

نظریة االثار الموحدة  أو الرصاصة السحریة التي : خالفًا للنظریات المبكرة مثل، اإلعالموسائل 
فأسلوب االفراد أو ، وتتصرف بناًء على نسق واحد، سلبیة منفصلة ترى الجماهیر عبارة عن كائنات

  .)3(أكثر قوة من المتغیرات االجتماعیة والسكانیة والشخصیة  اإلعالموسائل 

یـة الحدیثـة علـى أسـاس أنهـا تحـاول اإلعالمالدراسـات  مجـالفـي  المهمةالنظریات  من وهي
وما دوافع تعرضهم التي  اإلعالمألفراد وسائل كیف ولماذا یستخدم ا واستكشاف، اإلعالمفهم عملیة 

تــدفعهم للجلــوس أمــام التلفزیــون أو شــراء وقــراءة الصــحف أو ســماع بــرامج اإلذاعــة أو التفاعــل مــع 
  .االجتماعيشبكات التواصل 

ات من القرن العشرین كرد یاإلشباعات في بدایة السبعینو ات ستخداممدخل اال وقد تبلور
وتعنى هذه النظریة بدراسة ، للسیطرة على جمهور وسائل االتصال عالماإلفعل لمفهوم قوة وسائل 

ة الجمهور وتعتبره إیجابی االتصال الجماهیري دراسة تطبیقیة منظمة حیث تظهر هذه النظریة
حیث ینتقي األفراد الوسائل التي ، لوسائل االتصال الجماهیري سلبیاً  نشطًا ولیس مستقبالً  جمهوراً 

ة عبر قنوات االجتماعیوحاجاتهم النفسیة و ، ك المضمون الذي یشبع رغباتهموكذل، یتعرضون لها
  .)4(المعلومات والترفیه المتوفرة 

                                                 
) 1987العربي للطباعة والنشر، ( القاهرة: دار الفكر 1، طاألسس العلمیة لنظریات اإلعالم) جیهان رشتي، 1(

 .505ص 
 30)ص1993(القاهرة: عالم الكتب، 1، طدراسة الجمهور في وسائل اإلعالملحمید، محمد عبد ا) 2(
  .2584)2004(القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزیع، 1، طالمعجم اإلعالمي) محمد حجاب، 3(

 170، صمرجع سابقمنال المزاهرة، نظریات االتصال،  (4) 
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وعالقتهــا بالرضــا ، ة والفردیــةاالجتماعیــبالســمات  واإلشــباعات االســتخداماتمــدخل  ویهــتم
سة لرصد عـادات واإلشباع وأنماط الدوافع والحاجات الفردیة والمدخل السلوكي الذي ستستخدمه الدرا

هـــذا المـــدخل فـــي  وقـــد ظهـــر، واإلشـــباعات االســـتخداماتوكثافـــة التعـــرض وذلـــك فـــي إطـــار مـــدخل 
ات والخمســینیات مــن القــرن العشــرین فــي أعقــاب فــي تراجــع إیمــان البــاحثین بنظریــة التــأثیر یــاألربعین

، الجلـــدالـــذي عـــرف بنمـــوذج الرصاصـــة الســـحریة أو الحقـــن تحـــت  اإلعـــالمالقـــوي والمباشـــر لوســـائل 
ات سـتخدامیعـد مـدخل اال الـذي اإلعـالموسیطر اتجاه یمیل إلى تأیید نظریة التأثیر المحدود لوسائل 

  .)1(حد نماذجها أ واإلشباعات

أن تحدیـــد ات علـــى أســـاس المـــدخل الـــوظیفي الـــذي یـــتلخص فـــي ســـتخدامویقـــوم مـــدخل اال
ن تـــأثیر وســـائل وإ ، ســـائلات النـــاس لهـــذه الو اســـتخدامفـــي المجتمـــع یـــتم مـــن خـــالل  اإلعـــالموســـائل 
وتأثیر الدوافع والحاجات ، والظرف االتصالي وتأثیر الجماعة، یتوقف على طبیعة الجمهور اإلعالم

  .)2( والفروق الفردیة والعوامل الدیموغرافیة

؟ بالناس اإلعالمومن هنا تحول اهتمام الباحثین من التركیز على سؤال ماذا تفعل وسائل 
ن اهتمــام البــاحثین تحــول مــن التركیــز علــى الرســالة أي أ، ؟ اإلعــالموســائل فعــل النــاس بإلــى مــاذا ی

الــذي یســتخدم تلــك ، اإلعــالموالقــائم باالتصــال إلــى تركیــز علــى الجمهــور النشــیط المســتهل لوســائل 
یجعـل مـن  واإلشـباعاتات سـتخدامن مدخل االومن هنا فإ، دةأهداف محد إلنجازالوسائل عن عمد 

ومـن هـذا المنطلـق أصـبح السـؤال ، عـن نمـوذج اإلقنـاع ولـذلك أصـبح بـدیالً  ،الجمهور نقطة انطـالق
اتجاهاتنــا  اإلعــالمشــباعاتها لــیس هــو كیــف تغیــر وســائل وإ  اإلعــالموســائل  اســتخدام الرئیســي فــي 

  .)3(ة والفردیة االجتماعیوسلوكنا  ولكن كیف تلبي احتیاجاتنا 

  :تواإلشباعا االستخداماتنظریة أهداف وفروض ثالثًا: 
  : )4(هي لتحقیق ثالثة أهداف  واإلشباعاتات ستخدامیسعى منظور اال

الســعي إلــى اكتشــاف كیــف یســتخدم األفــراد وســائل االتصــال وذلــك بــالنظر إلــى الجمهــور النشــط  -1
  الذي یستطیع أن یختار ویستخدم الوسائل التي تشبع حاجاته وتوقعاته .

                                                 
  172، صمرجع سابق نظریات االتصال، ) منال المزاهرة،1(
 30، صمرجع سابق، دراسة الجمهور في وسائل اإلعالم) محمد عبد الحمید، 2(
العدد  –) سهام نصار، استخدامات المرأة المصریة للمجالت النسائیة واإلشباعات المتحققة منها ، المجلد الثالث 3(

  .23- 235) 2002مارس  -(جامعة القاهرة: كلیة اإلعالم،  ینایرالمجلة المصریة لبحوث الرأي العاماألول، 
 . 242( القاهرة: الدار المصریة اللبنانیة، م ) ص 1. طاالتصال ونظریاته المعاصرة) حسن عماد ولیلى السید. 4(
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ائل االتصال والتفاعل الـذي یحـدث نتیجـة هـذا التعرض لوسیلة معینة من وس عن دوافعالكشف  -2
  التعرض.

االتصــــال  الســــتخدام وســــائلالتركیــــز علــــى أن فهــــم عملیــــة االتصــــال الجمــــاهیري یــــأتي نتیجــــة  -3
  الجماهیري.

  )1(: ات واإلشباعات في نموذج كاتز یمكن تلخیصها في الفروض الخمسة التالیةستخدامواال

لتحقیق  استخدام موجههو  اإلعالملوسائل  تخدامهاسو ، جمهور المتلقین هو جمهور نشط -1
  معینة.أهداف 

یمتلك أعضاء الجمهور المبادرة في تحدید العالقة بین إشباع الحاجات واختیار وسائل معینة  -2
  یرى أنها تشبع حاجاته .

  مصادر أخرى إلشباع الحاجات . اإلعالمتنافس وسائل  -3

؛ ألنه هو  اإلعالمه وسائل ستخداملصورة الحقیقیة الالجمهور هو وحده القادر على تحدید ا -4
  وبالتالي اختیار الوسائل التي تشبع حاجاته .، الذي یحدد اهتمامه وحاجاته ودوافعه

لوسیلة أو محتوى معین یجب أن  استخدامهحكام حول قیمة العالقة بین حاجات الجمهور و األ-5
  یحددها الجمهور نفسه. 

ة بین حاجات الفرد واتجاهاته السلوكیة واإلشباعات التي یسعى هتم كاتز بصیاغة العالقاو 
وبناًء على نتائج ، ومحتواها اإلعالمللحصول علیها من بین البدائل الوظیفیة المختلفة ومنها وسائل 
وما  اإلعالماألفراد وسائل  استخدام العدید من البحوث صاغ " كاتز وزمالؤه " نموذجًا للعالقة بین 

ه من حاجات لدى هؤالء األفراد مقارنًة بالبدائل األخرى الوظیفیة التي قد یتجه إلیها یمكن أن تشبع
 االستخداماتوحدد " كاتز وزمالؤه" مدخل ، مثل األنشطة الثقافیة األخرى، الفرد لتلبیة حاجاته

  )2(: واإلشباعات بالنموذج التالي

  

  

  

  

                                                 
  .284) ص 2010( القاهرة: عالم الكتب،  3. ط نظریات اإلعالم واتجاهات التأثیر ،) محمد عبد الحمید1(
 284، ص المرجع السابق)  محمد  عبد الحمید، 2(
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األفراد  استخدام ض العالقة بین واإلشباعات  یعر ستخدامات " لال  Katz and alنموذج "  
  وما تشبعه من احتیاجات اإلعالموسائل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  : ات ستخدامنظریة االعناصر رابعًا: 
، الجمهـــور النشـــط عناصـــر وهـــي ةعلـــى خمســـ واإلشـــباعاتات ســـتخدامنمـــوذج اال یتضـــمن

توقعــــات ، و االســــتخداماتدوافــــع و ، اإلعــــالموســــائل ســــتخدامات ال  ة والنفســــیةاالجتماعیــــاألصــــول و 
  .اإلعالموسائل  إشباعاتخیرا ً وأ، اإلعالمالجمهور من وسائل 

  الجمهور النشط: -1

بشـــكل  اإلعـــالمیســـتخدم وســـائل  واإلشـــباعاتات ســـتخدامالجمهـــور النشـــط وفقـــًا لنظریـــة اال
 سـتخدام دفعه الالتي ت األسباببوضوح  ولدیه الوعي الذي یمكنه أن یحدد، یرتبط باحتیاجاته وأهدافه

  ومنها یصبح مفهوم الجمهور النشط هو جوهر هذا المدخل .، هذه الوسائل

أن مفهــــوم إلــــى ات واإلشــــباعات ســــتخدامطــــار مــــدخل االوتشــــیر الدراســــات الحدیثــــة فــــي إ
بـل ، إعالمیـةل ورسـائل الجمهور النشط ال یفترض فقط أن الجمهور یختار ما یتعرض لـه مـن وسـائ

فـالمعنى غیـر كـامن فـي الرسـالة ، طـاره هـذه الرسـائلإالذي یفسر في  المعنى یتعدى ذلك إلى اختیار
الـذي یفسـر مـا یتلقـاه مـن رسـائل فـي ضـوء ، یـة بـل هـو كـامن فـي ذهـن هـذا الجمهـور النشـطاإلعالم

ومـدى توافـق هـذه الرسـائل مـع مـا لدیـه ، خبراته واستعدادات سابقة وعالقـات اجتماعیـة وٕاطـار داللـي
  .)1(راء آات وقیم و من اتجاهات ومعتقد

                                                 
 ،( القاهرة: جامعة األزهر، كلیة اإلعالم، بدون1، طالنظریات العلمیة في اإلعالم االلكترونيرضا امین، ) 1(

  .73ص )2007

عوامل 
نفسیة 

  واجتماعیة

حاجات یتولد 
  عنها

توقعات 
  من

دوافع وحاجات 
  وتوقعات جدیدة

وسائل 

  
مصادر 

  أخرى

التعرض لوسائل 

  
ممارسة أنشطة 

  أخرى

إشباع بعض الحاجات ونتائج 
  أخرى غیر مقصودة
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كـل  إطـارهومفهوم الجمهور النشط ینفي الفكرة القائلة بوجود معنى واحد للرسـالة یفسـر فـي 
وهـو ، فهـو جمهـور نشـط فـي اختیـار الرسـائل التـي یتعـرض لهـا، أفراد الجمهور مفردات هـذه الرسـالة

قـد  الرسـائل بطریقـة وقـد یفسـر هـذه، في تفسیر معنى هذه الرسـالة بالطریقـة التـي ترضـیه أیضاً نشط 
  .باالتصاللیه القائم تتناقض مع المعنى الذي یهدف إ

لــى نشــاط وافــر ومقنــع للجمهــور فــي ظــل التطــور وأشــارت الدراســات التــي أجریــت مــؤخرًا إ
مزیـــد مـــن القـــوة التـــي اكتســـبها والتـــي ، و لـــوجي یكشـــف عـــن مزیـــد مـــن االیجابیـــة لهـــذا الجمهـــورو التكن

ومكنته من الحصول على ، اإلعالموسیطرتها على مصادر ، عالملإلله كسر احتكار الدول  أتاحت
إن األفــراد ) (Galanyویقــول ، التــي ربمــا كانــت محظــورة فــي دولهــم واآلراءالكثیــر مــن المعلومــات 

، لوجیــا الحدیثــةو الوســائل التكن اســتخدام یجابیــة أن یطــوروا مكــنهم فــي إطــار مــا یتمتعــون بــه مــن إأ
  .)1(بما لم ترد على بال صانعیها ولم تصمم من أجلها لتحقیق أهداف ر  ویستخدمونها

لــى ثالثــة تعامــل مــع وســائل االتصــال الحدیثــة إیجابیــة الجمهــور فــي الویقســم البــاحثون نشــاط وإ 
  )2( : مستویات

  لوسائل االتصال .  وهي سابقة على التعرض: االنتقائیة  -أ

  اإلعالم.أثناء التعرض لوسائل  :االستغراق واالندماج -ب

وتشمل إحساس الفرد بزیادة المعلومات بعد التعرض ، بعد التعرض لوسائل االتصال:جابیة یاإل - ت
  یة .اإلعالمواالشتراك في مناقشة حول موضوع الرسالة 

بعدًا جدیدًا لهذه  االجتماعيوشبكات التواصل  اإللكترونیةوالصحافة  اإلنترنتضافت وقد أ
جدیدة لكل من االنتقائیة واالستغراق الذي  معانٍ  حیث عمقت من مفهومها وأضافت، المستویات

یجابیة التي یمارسها القائمون بالتصفح واإل، شكل ال یوجد مع وسیلة أخرىب اإلنترنتغل متصفح یش
  . اإلنترنتعبر مواقع 

  )3(: ة والنفسیةاالجتماعیاألصول  -2

یة یــــتم تكمــــن فــــي ظــــروف اجتماعیــــة ونفســــ اإلعــــالموســــائل  اســــتخدام أســــباب ن وتعنــــي أ
لحــل هــذه المشــكالت (تلبیــة االحتیاجــات) فــي  اإلعــالموتســتخدم وســائل ، اإلحســاس بهــا كمشــكالت

                                                 
  .73، صمرجع سابق، النظریات العلمیة في اإلعالم االلكتروني، أمین)  رضا 1(
  .74، صمرجع سابق، النظریات العلمیة في اإلعالم االلكتروني، أمین) رضا 2(
  238، صمرجع سابق ،المصریة للمجالت النسائیة واإلشباعات المتحققة منها  المرأة سهام نصار،استخدامات) 3(
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 االجتمـــاعيوالتطـــور ، والتســـلیة، االجتمـــاعيواالتصـــال ، مســـائل تتعلـــق بالحصـــول علـــى المعلومـــات
  والتحول والتعلم .، والهروب والتسلیة وملء وقت الفراغ، والهویة الشخصیة

، الخبـرة، ةاالجتماعیـبـین الخلفیـة : ة معینـةج تم التأكید على روابط رئیسنموذومع تطور ال
یـة وبـین اإلعالمالوسـائل  اسـتخدام وبین التوقعـات السـابقة و ، اإلعالموالتوقعات من وسائل ، التجربة

ولذلك تم صیاغة جدید عن ، اإلعالموتلك التي تم الحصول علیها من وسائل ، اإلشباعات المتوقعة
  )1(: ة على النحو التالياالجتماعیصول النفسیة و عالقة األ

مـــن  كـــلٍ ة الشخصـــیة والمیـــول أو النزعـــات النفســـیة یـــؤثران معـــا فـــي االجتماعیـــالظـــروف 
وأیضا في المعتقـدات والتوقعـات عـن الفوائـد التـي قـدمتها ، اإلعالموسائل  ستخدام العادات العامة ال

یتبعها ، واستهالكها اإلعالممحددة الختیار وسائل أو تصرفات  والتي تشكل أعماالً ، اإلعالموسائل 
  . االجتماعيتقییم للخبرة والتجربة وٕامكانیة تطبیق الفوائد المكتسبة في مجاالت أخرى من النشاط 

لح وقـــد افـــرز هـــذا الســـیاق مفهـــوم "التوقـــع " الـــذي عبـــر عنـــه بـــالمجرین ورایبـــرین  بمصـــط
یقوم على اعتقاد بان نوعا خالصا مـن محتـوى  الماإلعن سلوك وسائل "مدخل التوقع " والذي یرى أ

  .ة ایجابی له خصائص یتصور المستخدمون أنها تحمل قیمة سلبیة أو اإلعالموسائل 
  :االستخداماتدوافع  -3

  )1(: إلى فئتینات لدى الجمهور ستخدامدوافع اال غلب دارسات االتصالأت قسم

  نفعیة:مدوافع  -أ

وتســتهدف التعــرف علــى الــذات واكتســاب ، ن الــذي یتعــرض لــهحیــث یقــوم الفــرد باختیــار المضــمو 
 والبــــرامج والتـــي تعكســــها نشـــرات األخبـــار، المعرفـــة والخبـــرات وجمیــــع أشـــكال الـــتعلم بوجــــه عـــام

  ویندرج تحت هذا النوع من الدوافع الحاجة إلى مراقبة البیئة.، التعلیمیة والثقافیة
  دوافع طقوسیة: -ب

 فـي وذلـك بهـدف تمضـیة الوقـت، بـدون قصـد مسـبق اإلعـالمائل وفیها یقوم الفرد بـالتعرض لوسـ
، االجتمــــاعياالســــترخاء والصــــداقة واأللفــــة مــــع الوســــیلة والهــــروب مــــن المشــــكالت والتواصــــل 

  وتنعكس هذه في البرامج الخیالیة.
  :وهي فقد اقترحوا أربع فئات للدوافع تم التوصل إلیها امبریقیاً  1972أما ماكویل وزمالئه في عام 

  ویشمل الهروب من المشكالت والروتین والراحة النفسیة. :التحول -أ

                                                 
  .247-246ص ص مرجع سابق،  ،اإلتصال ونظریاته المعاصرةحسن مكاوي، لیلى السید،  )1(



 نظریة االستخدامات واإلشباعات  -الفصل الثاني: اإلطار النظري للدراسة 

   - 64  - 

 اسـتخدام و ، للمعلومـات فـي المناقشـات االجتمـاعي سـتخدام ویقصـد بهـا اال :العالقات الشخصیة -ب
 الصحبة.أو االستعاضة بها عن ، كرفیق اإلعالموسائل 

 قیقة وغیرها .واكتشاف الح، وفهم الذات، وتشمل تعزیز القیم :الهویة الشخصیة -ت

ویقصــد بهــا الحصــول علــى معلومــات عــن أشــیاء ربمــا تــؤثر فــي الفــرد أو تســاعده فــي  :المراقبــة -ث
 . شيءعمل أو انجاز 

ه أحصى كاتز وزمالؤ ، ن حاجات الجمهورتنبع م اإلعالمن دوافع التعرض لوسائل ونظرا أل
بقة عــــن الوظــــائف حاجــــة تــــم اســــتخراجها مــــن الدراســــات الســــا 35قائمــــة بنحــــو   1973فــــي عــــام 
وصـنفت الباحثـة نجـوى عبـد ، ةوصنفوها في خمس فئـات رئیسـ اإلعالمة والنفسیة لوسائل االجتماعی

  )1(: وفقا لتصنیفات كاتز وزمالئه إلى التالي لإلنترنتالسالم  الدوافع والحاجات التعرض 
  :Cognitive Needsحاجات معرفیة  – أ

ن الشـبكة نشـأت لتحقیـق عملیـة حیـث إ، لمسـتخدمیها اإلنترنتوهي أكثر الحاجات التي تحققها 
لـــذا تحـــرص العدیـــد مـــن الجهـــات ، التشـــارك فـــي المعلومـــات بـــین المؤسســـات العلمیـــة والتعلیمیـــة

العلمیـــة ومراكـــز المعلومـــات واألبحـــاث علـــى إتاحـــة أحـــداث مـــا لـــدیها مـــن معلومـــات مـــن خـــالل 
وتعتبـــر بمثابـــة ، مات المختلفـــةتضـــم معلومـــات عـــن البیئـــة والمنتجـــات والخـــد اإلنترنـــتالشـــبكة و 

مصـادر المعلومـات  إحـدىمـن  اإلنترنـتشـبكة  ف، كتاب كبیر یضم مختلـف أنـواع المعلومـات
حیـــث تتـــیح لمســـتخدمیها الوصـــول للمعلومـــات ســـواء عـــن المجتمـــع المحـــیط أو العـــالم ، المهمـــة

  الخارجي أو المعلومات االختصاصیة.
  :Affective Needsحاجات عاطفیة  – ب

ا ومختلـف أنـواع النشـاط المواقع المخصصة للموسیقى والفن والمسرح والسـینم استخدام  وتشمل
فیــة عــن طریــق عملیــة التصــفح طویحقــق مســتخدم الشــبكة الحاجــات المعرفیــة والعا، الترفیهــي.
Browsing   التي تتیح له اكتشاف معلومات جدیدة.لهذه المواقع  

  :Personal Integration needsحاجات شخصیة  – ت

 ةومــن أمثلــ، فرد تقــدم خــدماتها للفــرد بحــد ذاتــهمــن خــالل الحصــول علــى معلومــات خاصــة بــال
بفــرص العمــل  هنــاك المواقــع الخاصــة، لمســتخدمیها اإلنترنــتالحاجــات الشخصــیة التــي تلبیهــا 

  ومواقع عروض الزواج.، ومواقع العنایة بالصحة، ياالجتماعوشبكات التواصل 

                                                 
ة في المؤتمر دراسة مقدمنجوى عبد السالم، أنماط ودوافع استخدام الشباب المصري لشبكة اإلنترنت،  ) 1(

 93) ص1998اإلعالم،  ةالقاهرة: كلی(جامعة العلمي الرابع: اإلعالم وقضایا الشباب
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  :Social integration Needsحاجات اجتماعیة  – ث

  حیث تتیح لمستخدمیها االتصال مع اآلخرین والمجتمع من خالل البرید اإللكتروني والمحادثة.
  :Escapist Needsحاجات هروبیة  – ح

وهـي تعمـل علـى ، والـتخلص مـن المشـاكل مـن خـالل مواقـع األلعـاب، وتهدف للترفیه عـن الفـرد
  تقلیل التوتر لدى مستخدمیها.

  : اإلعالممهور من وسائل توقعات الج -4

یحقــق مكافــآت  اإلعــالموســائل  اســتخدام ن أإلــى  واإلشــباعاتات ســتخدامتشــیر بحــوث اال
یمكـــن توقعهـــا أو التنبـــؤ بهـــا مـــن جانـــب أعضـــاء الجمهـــور علـــى أســـاس تجـــاربهم الماضـــیة مـــع هـــذه 

  وهذه المكافآت یمكن اعتبارها تأثیرات نفسیة قام األفراد بتقییمها .، الوسائل

علـى أسـاس  واإلشـباعات االسـتخداماتصـیاغة نظریـة  1985أعاد بـالمجرین فـي عـام  وقد
 إلشـــباعاتن اإلشــباعات المتحققـــة لهـــا صــلة بتوقـــع أصـــلي فــي مـــا ســـمي بنظریــة القیمـــة المتوقعـــة أ

عمـل مـا سـیكون لـه نتـائج  أنفالناس یتصـرفون علـى أسـاس احتمـال متصـور علـى ، اإلعالموسائل 
النتیجة بدرجات متفاوتة وهذه االعتقادات والتقییمات هـي التـي توجـه الفـرد  كما أنهم یقیمون، خاصة

وهـذه النظریـة تفیـد فـي فهـم  اإلعـالموسـائل  اسـتخدام الذي لدیه احتیاجـات یسـعى إلـى إشـباعها إلـى 
  .)1( اإلعالمتأثیر تعرض الجمهور لوسائل 

  : اإلعالموسائل  إشباعات - 5

فــــراد الجمهــــور باعتبــــارهم مــــدفوعین أیــــتم وصــــف  تواإلشــــباعاات ســــتخداموفــــق نظریــــة اال
بغیة الوصـول إلـى نتـائج خاصـة یطلـق علیهـا ؛ اإلعالموسائل  ستخدام بمؤثرات نفسیة واجتماعیة ال

تتحقــق مــن  إشــباعاتأو ، یســعى إلیهــا المتلقــي إشــباعات"اإلشــباعات "وهــذه اإلشــباعات تتنــوع بــین 
   )2(: شباعات هماویفرق لونس یونر بین نوعین من اإل ستخدام اال
  إشباع المحتوى -أ

 توجیهیـة إشـباعاتوتنقسم إلى نوعین  ، اإلعالموالتي تنتج عن التعرض لمضمون وسائل 
ویقصــد بهــا ربــط  اجتماعیــة إشــباعاتوالنــوع الثــاني ، الحصــول علــى المعلومــاتو مثــل مراقبــة البیئــة 

  ة .االجتماعیالمعلومات التي یحصل علیها بشبكة عالقاته 
                                                 

  ، مرجع سابق ،المصریة للمجالت النسائیة واإلشباعات المتحققة منها المرأة استخداماتسهام نصار، ) 1(
 .240ص 

  .249- 248ص ص، مرجع سابق ،اإلتصال ونظریاته المعاصرة ) حسن مكاوي، لیلى السید،2(
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  العملیة  باعاتإش -ب

وهي التي تنتج عـن عملیـة االتصـال واالرتبـاط بوسـیلة محـددة وال تـرتبط مباشـرة بخصـائص 
  الرسائل وتنقسم إلى نوعین:

  : شبه توجیهیة إشباعات -1

وتــنعكس فــي بــرامج التســلیة ، وتتحقــق مــن خــالل تخفیــف اإلحســاس بــالتوتر والــدفاع عــن الــذات
  والترفیه  واالسترخاء.

   شبه اجتماعیة إشباعات -2

وتزیــد هــذه اإلشــباعات مــع ضــعف  اإلعــالموتتحقــق مــن خــالل التوحــد مــع شخصــیات وســائل 
  ة وزیادة إحساسه بالعزلة . االجتماعیعالقة الفرد 

  

  :الرقمي االتصالاإلشباعات في و  االستخداماتتطبیق نظریة خامسًا: 

نظریات التأثیر لم تتوسع " فإن العدید من  اإلنترنتفي ظل  التطورات التي تشهدها شبكة 
واإلشباعات تتصدر العدید من البحوث  االستخداماتلمواكبة هذه التغیرات؛ وهذا ما جعل نظریة 

التفاعلي  االتصال استخدام ، والتي یأتي في مقدمتها اإلنترنتشبكة  استخدام التي تدرس 
التي یختار الفرد من بینها  م ستخداهو أحد بدائل اال اإلنترنتلشبكة دخول باعتبار أن ال، (الرقمي)

ات واإلشباعات ستخداملتلبیة حاجاته ورغباته، وذلك لسهولة تطبیق الفروض الخاصة بنظریة اال
  في هذه البحوث والدراسات.

الرقمي (التفاعلي) یتطلب مراعاة  االتصالواإلشباعات في بحوث  االستخداماتوتطبیق نظریة 
  )1(: وهي، عدد من النقاط األساسیة

 ستخدام واال واالتصال اإلعالمإذا كانت فروض النظریة تشیر إلى نشاط جمهور وسائل   -1
 اإلنترنتالموجة من قبلهم،لتحقیق أهداف معینة ومحددة،فإن فئات الجماهیر مستخدمي شبكة 

، االتصال الرقميبتأثیر التفاعلیة التي یتمیز بها  االتصالیةأكثر نشاطًا ومشاركة في العملیة 
ومدى ، عن وعي كامل بالحاجات والدوافع والرغبات ستخدام ن الفرد یتخذ قراره باالإلي فوبالتا

  الرقمي. االتصال استخدام إشباعها من 

  - ) في االتجاهین التالیین:اإلنترنت(الجمهور للشبكة العنكبوتیة استخدام یتمثل  -2

                                                 
  .257-254)ص 2007الكتب،  اإلنترنت،ط( القاهرة، عالم شبكة على واإلعالم اإلتصال) محمد عبد الحمید 1(
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 اإلنترنتعبر شبكة  بالغیر من خالل الوسائل المتاحة  االتصال: هو األولاالتجاه    -أ
  سواء كان المستخدم مرسالً أو مستقبًال. 

المستهدفة، : هو التجول وتصفح المواقع المتعددة لتلبیة الحاجات ورغباته الثاني االتجاه -ب
لتسلیة والترفیه، أو الحاجة إلى معرفیة باإلضافة إلى الحاجة لیتصدرها الحاجات ال والتي

  اإلعالن والتسویق.

وقدرة  ستخدام والتصفح بین مواقعها دراسة مشكالت اال اإلنترنتشبكة  تخدام اسیفرض    -3
بهذه المواقع ومحتواها أو  ستخدام المستخدم على تجاوزها، للداللة على قوة االرتباط واال

  وظائفها. 

یجب  لكوكذ، ستخدامومن جانب آخر؛ یفترض مراعاة العالقة بین إشباع الحاجات واال
ویجب ، في التجول واالستغراق ستخدام االستغراق في المحتوى بین شدة االالتمییز في قیاس 

، أن یؤخذ باالعتبار الحاجات والرغبات المتجددة والمتعددة التي تظهر أثناء التصفح والتجوال
  ها.استخدامواألخرى الدافعة إلى الدخول إلى مواقع الشبكة و 

 استخدامروض عزل العوامل المؤثرة في یجب أن یضع الباحث في اعتباره عند اختبار الف  -4
  .اإلنترنتشبكة 

  . لدى الجمهور المستخدم لإلنترنت المتحققةأهم اإلشباعات  :سادساً 
  )1(: تتمثل في التالي اإلنترنتمن  اإلشباعات المتحققة  لجمهور مستخدمي  اً مین عددرضا أحدد 

حیث كشفت )، Browsing and Exploringاستكشاف كل ما هو جدید في العالم الخارجي ( -1
عند اكتشافهم ألبعاد مالمح ذلك  اإلنترنت أن اإلثارة التي یشعر بها مستخدموإحدى الدراسات 

العالم الجدید تشبع حاجاتهم للهو والترفیه،كما أنهم  في تعرضهم للمواقع المختلفة قد یصادفون 
  ما یشبع  احتیاجات معرفیة لدیهم.

: حیث أظهرت إحدى الدراسات  ) Information seekingالبحث عن المعلومات ( -2
یبحثون عن المعلومات في مختلف مجاالت  اإلنترنت%) من مستخدمي 73(أن

  الحیاة،وتستطیع شبكة الویب إشباع االحتیاجات المعرفیة لدى المستخدمین.

%) من مستخدمي شبكة الویب 75ن (حیث إ، )Entertainmentاالستمتاع والتسلیة  ( -3
  ون بذلك للتسلیة والترفیه.یقوم

                                                 
 .82-80، صمرجع سابقرضا امین، النظریات العلمیة في اإلعالم اإللكتروني،  ) 1(
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  ).communication with otherاإلتصال باآلخرین (   -4

تحقیقها  یمكنوهو من اإلشباعات التي  )  virtual presenceتحقیق الوجود االفتراضي ( -5
ویعني الوجود االفتراضي شعور المستخدم بالتواجد في بیئة ، شبكة الویب استخدام من 

  یوتر وتختلف عن البیئة المادیة الفعلیة التي یوجد بها.افتراضیة یتیحها الكمب

وحسـب ، اإلنترنت استخدام مة لدراسة االكثر مالء واإلشباعات االستخداماتوتعتبر نظریة 
الجدیـــد یعتبـــر ســـاحة خصـــبة الختبـــار العدیـــد مـــن  اإلعـــالم) فـــان Williams,Riceرایـــس وولیمـــز (

  .)1( اإلنترنتواإلشباعات في ظل تحولیة  االستخداماتالنظریات والنماذج ومنها نظریة 

ٕاشـباعات األفـراد لشـبكات و اسـتخدامات واإلشباعات یساعد في دراسـة  االستخداماتومدخل 
م لوسـائل االتصـال اسـتخدامهوتـأثیر هـذه المواقـع  الجدیـدة علـى األفـراد وعلـى ، االجتمـاعيالتواصل 
    .)2(التقلیدیة

 وأنماط عادات إلىة من خالل محاولة التعرف ویأتي اعتماد الدراسة على هذه النظری
إلى طلبة الجامعات الفلسطینیة (أفراد العینة)،والتعرف  لدى االجتماعيشبكات التواصل  استخدام 

طلبة الجامعات الفلسطینیة لشبكات التواصل  استخدام  وراء تكمن التي والحاجات الدوافع
  واإلشباعات المتحققة منها. االجتماعي

طلبــة الجامعــات الفلســطینیة اســتخدام  لباحــث مــن النظریــة مــن خــالل تقســیم دوافــع واســتفاد ا
وبنـاء الفـروض ومعرفـة العالقـات ، سـتخدامإلشـباعات المتحققـة مـن االة وكـذلك ااالجتماعیـللشبكات 

  بین المتغیرات وربطها ببعضها البعض.

  : بالتالي واإلشباعات  خالل الدراسة ممثالً  االستخداماتعكس أهداف نظریة وتم 

وذلـك بـالنظر إلـى ، االجتمـاعين شـبكة التواصـل ي إلى اكتشاف كیف یسـتخدم المبحوثـو السع -1
 .وسائل التي تشبع حاجاته وتوقعاتهالجمهور النشط الذي یستطیع أن یختار ویستخدم ال

 نتیجة التعرض. هذا  شرح دوافع تعرض المبحوثین لشبكات التواصل والتفاعل الذي یحدث -2

 بهدف عملیة االتصال الجماهیري . االجتماعيشبكات التواصل  استخدام نتائج  التأكید على -3

                                                 
(1)Samuel Ebersole(2000), Uses and Gratifications of the Web among Students, مرجع

 سابق.
  .247-246، ص ص مرجع سابق، اإلتصال ونظریاته المعاصرة ) حسن مكاوي، لیلى السید،2(
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  األوللمبحث ا
  " مفهومها نشأتها وأقسامها االجتماعيالتواصل  شبكات

  تمهید:
، لما تمتلكه من اإلنترنتعلى شبكة الیوم ة األكثر انتشارًا االجتماعیتعتبر شبكات التواصل 

شجع متصفحي وهو أمر ، عنكبوتیةشبكة الالخرى على األ خصائص تمیزها عن المواقع اإللكترونیة
من كافة أنحاء العالم على اإلقبال المتزاید علیها، في الوقـت الـذي تراجـع فیـه اإلقبـال علـى  اإلنترنت

فــــي ظــــل میــــزة خاصــــیة التفاعلیــــة المتاحــــة علــــى شــــبكات التواصــــل ، األخــــرى المواقــــع اإللكترونیــــة
تشـــــیر الدراســـــات و ، وســـــهول التعامـــــل معهـــــا الســـــرعة فـــــي وصـــــول المعلومـــــة وتلقیهـــــاو ، االجتمـــــاعي

فــي الــوطن العربــي بشــكل  االجتمــاعيشــبكات التواصــل  اســتخدام ارتفــاع معــدل إلــى  واإلحصــائیات
  عام وفي فلسطین بشكل خاص.

 االجتمــاعيبــین التواصــل والتفاعــل  االجتمــاعيشــبكات التواصــل اســتخدامات وقــد تعــددت 
یـة اإلعالمسـتخدامات االإلـى  ضـافةباإلالفـراغ والبحـث عـن وظـائف  أوقـاتوالتسلیة والترفیه وقضـاء 
فـــــي عـــــدد  األخـــــرى اإلعـــــالمة التـــــي أصـــــبحت تنـــــافس وســـــائل االجتماعیـــــالمتعـــــددة لهـــــذه الشـــــبكات 

  المستخدمین والمتابعین لها .

الجدیــد  اإلعــالمفــي الخصــائص والممیــزات مــع أدوات  االجتمــاعيوتتفــق شــبكات التواصــل 
تســـمیة "شـــبكات إلـــى قـــرب أ أنهـــاكـــن الباحـــث یـــرى ول، اً عـــالم جدیـــدوهنـــاك مـــن اعتبرهـــا إ، وتطبیقاتــه
الهـــدف األساســـي مـــن  إنحیـــث ، إعالمیـــة متعـــددة" وان كانـــت لـــدیها وظـــائف  االجتمـــاعيالتواصــل 

  . االجتماعيكان التواصل  إنشائها

  :االجتماعيمفهوم شبكات التواصل أوال: 
فـراد أو جماعــات لكترونیـة تـتم صــناعتها مـن أتركیبــة اجتماعیـة إة: هـي االجتماعیـالشـبكات 

"  Node –وتــتم تســمیة الجــزء التكــویني األساســي (مثــل الفــرد الواحــد) باســم "العقــدة ، أو مؤسســات
بحیث یتم إیصال هذه العقد بأنواع مختلفة من العالقات كتشجیع فریـق معـین أو االنتمـاء لشـركة مـا 

ثر عمقـًا كطبیعـة الوضـع أو حمل جنسیة لبلد ما في هذا العالم. وقد تصل هذه العالقات لدرجات أك
  .)1( أو المعتقدات أو الطبقة التي ینتمي إلیها الشخص االجتماعي

  

                                                 
  . ، مرجع سابق) محمد عواد، تقریر شامل عن شبكات التواصل االجتماعي1(
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  وتعریف آخر:

شبكات اجتماعیـة تفاعلیـة تتـیح التواصـل لمسـتخدمیها فـي أي وقـت یشـاءون وفـي أي مكـان 
ین ل والتقـارب بـوغیرت فـي مفهـوم التواصـ، منذ سنوات قلیلة اإلنترنتمن العالم، ظهرت على شبكة 

ت فــي اآلونــة دكونهــا تعــزز العالقــات بــین بنــي البشــر، وتعــد االجتمــاعيســمها الشــعوب، واكتســبت ا
 االجتمـاعية لتصبح وسـیلة تعبیریـة واحتجاجیـة، وأبـرز شـبكات التواصـل االجتماعیاألخیرة وظیفتها 

  . )) وأهمها هي شبكة (الفیس بوكلینكد إن، و وجوجل بلص، یوتیوب وهي (الفیس بوك، تویتر،

): ODLIS) فـي قـاموس (social networking serviceة (االجتماعیـالشـبكات  وتعـرف
كمـــا تســـمح لهـــم ، هـــي خدمـــة اإللكترونیـــة تســـمح للمســـتخدمین بإنشـــاء وتنظـــیم ملفـــات شخصـــیة لهـــم

  .)1(بالتواصل مع اآلخرین

  :االجتماعينشأة شبكة التواصل : ثانیاً 

ر فـــــي أواخـــــر التســـــعینیات مثـــــل ة فـــــي الظهـــــو االجتماعیـــــبـــــدأت مجموعـــــة مـــــن الشـــــبكات 
Classmates.com  للـــربط بـــین زمـــالء الدراســـة وموقـــع  1995عـــامSixDegrees.com  عـــام

لمباشرة بین األشخاص. وظهـرت فـي تلـك المواقـع الملفـات وركز ذلك الموقع على الروابط ا، 1997
الشخصیة للمستخدمین وخدمة إرسال الرسائل الخاصة لمجموعة مـن األصـدقاء. وبـالرغم مـن تـوفیر 

ة الحالیـــة إال أن تلـــك المواقـــع لـــم االجتماعیـــتلـــك المواقـــع لخـــدمات مشـــابهة لمـــا توجـــد فـــي الشـــبكات 
ة االجتماعیــوبعــد ذلــك ظهــرت مجموعــة مــن الشــبكات ، قهــاتــدر ربحــًا لمالكیهــا وتــم إغالتســتطع أن 

ظهـر  2005مع بدایة عام و ، 2001و 1999التي لم تستطع أن تحقق النجاح الكبیر بین األعوام 
، األمیركـــي الشـــهیر مـــاي ســـبیسوهـــو موقــع  جوجـــلموقــع یبلـــغ عـــدد مشـــاهدات صــفحاته أكثـــر مـــن 

 فــیس بــوكة علــى مســتوى العــالم ومعــه منافســه الشــهیر االجتماعیــویعتبــر مــن أوائــل وأكبــر الشــبكات 
بإتاحـة  2007أیضًا في االنتشار المتـوازي مـع مـاي سـبیس حتـى قـام فـیس بـوك فـي عـام  والذي بدأ

، وهــذا مــا أدى إلــى زیــادة أعــداد مســتخدمي فــیس بــوك بشــكل كبیــر، )2(تكــوین التطبیقــات للمطــورین

                                                 

(1 () Joan M. Reitz. Online Dictionary for Library and Information Science Retrieved 
from ,http://goo.gl/Jca6aa, viewed ،Feb.2nd-.2013. 

على  2012- 1- 18"بموقع صحیفة األیام البحرینیة   بتاریخ online، مقال متاح "فیس بوك) جاسم حاجي، 2(
  .2013-3-5قع تاریخ دخول المو  http://goo.gl/m7SpUeالرابط التالي: 

http://goo.gl/Jca6aa
http://goo.gl/m7SpUe
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ملیون مستخدم  مما  1184إلى  2014في بدایة عام  إحصائیةآخر  حیث بلغ عدد مستخدمیه في
  .)1(زیادة مضطردة لهذا الشبكة لدى المستخدمین إلى یشیر 

، 2,0وهــو ویــب  اإلنترنــتبالجیــل الثــاني مــن  االجتمــاعيویــرتبط ظهــور شــبكات التواصــل 
فـي التـي یتـوفر فیهـا شـروط معینـة لـم تكـن موجـودة  اإلنترنـتهو جیل جدیـد مـن مواقـع  2,0والویب 

التفاعلیـــــة والمشـــــاركة وٕاتاحـــــة المضـــــامین و الخدماتیـــــة و كالـــــذكاء واإلبـــــداع  1.0الجیـــــل األول ویـــــب 
، )Open Source Applicationsوالتطبیقـات للجمیـع عـن طریـق التطبیقـات مفتوحـة المصـدر (

فــي    Media Liveو O,reillyألول مــرة أثنــاء نقــاش بــین شــركتي  2.0وظهــر مصــطلح الویــب 
   .)2( دیل دوروتي  O,reillyوجاء  المصطلح على لسان مدیر شركة  2004شهر أكتوبر 

ة بكالشــ مســتخدميهمیــة واســعة لــدى أ لهــا االجتمــاعيشــبكات التواصــل  وأصــبحت  
بلــغ عــدد  2011عــام   In Site Consultingالعنكبوتیــة حیــث اظهــر اســتطالع أجرتــه شــركة 

% 72مــــنهم ، ةاالجتماعیــــالمواقــــع ملیــــون یســــتخدمون  940مــــنهم ، ملیــــار 2 اإلنترنــــتمســــتخدمي 
% مــن إجمــالي مســتخدمي 95 ســتخدام وبلغــت نســبة اال، یتواجــدون فــي أكثــر مــن موقــع اجتمــاعي

كثیـــر مـــن مســـتخدمي ن إ و ، %17% وتـــویتر 20% ثـــم مـــاي ســباس 51ویحتـــل الفیســـبوك ، الشــبكة
ن عمـل أي % یسـجلون دو  14مرات شـهریا و 9قل معدل أإلى  المواقع یسجلون دخول مرتین یومیاً 

ویبلـغ متوسـط عـدد األصـدقاء للشـخص ، بالكتابة في كل مرة یدخلون للموقع یقومون% 26و، شيء
  .)3(صدیق  200وفي أمریكا  236وفي البرتغال  360وفي أمریكا الجنوبیة  195الواحد  

فـي  اً ارتفاعـ االجتماعيحول شبكات التواصل  إحصائیةأظهرت  2014وفي بدایة   
بلــغ  عــدد المســتخدمین النشــطین لشــبكة  حیــث ، المختلفــة االجتمــاعيواصــل مســتخدمي شــبكات الت

 فیمـــا بلـــغ عـــدد مســـتخدمي الشـــبكة، ملیـــون مســـتخدم 1184"فـــیس بـــوك" إلـــى  االجتمـــاعيالتواصـــل 

                                                 
 We Are“ ، صادر عن مؤسسة "2014عن الشبكات االجتماعیة واإلنترنت في إحصائیاتتقریر حول  )1(

Social " متاحonline  على الرابط التالي:   2014ینایر  14" بتاریخhttp://goo.gl/PLstui  تاریخ ،
  2014- 1- 20الدخول: 

، (جامعة عنابة:  كلیة الشبكات االجتماعیة واإلعالم الجدید 2,0الویب ن بخوش، حسام الدین مرزوقي، ) ایما2(
  .11، ص2009اإلعالم، عنابة، 

) أشرف جالل، دور الشبكات االجتماعیة في تكوین الرأي العام في المجتمع العربي نحو الثورات العربیة، "دراسة 3(
"اإلعالم الجدید .. التحدیات النظریة السعودیـــة لإلعالم واالتصال  المنتدى السادس للجمعیةمقدمة في 

  .1).، ص2012أبریل  16 – 15والتطبیقیة"، ( الریاض: جامعة الملك سعود، 

http://goo.gl/PLstui
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ملیــــــون  259فیمــــــا بلــــــغ مســــــتخدمي لینكــــــد إن ، ملیــــــون مســــــتخدم Google (+300ة (االجتماعیــــــ
 .)1(ملیون مستخدم  232وتویتر ، مستخدم

، ومســتخدمي شــبكات التواصــل اإلنترنــتبــین زیــادة مســتخدمي  اً حصــائیة ارتباطــظهــرت اإلأو   
هــي نفســها  اإلنترنــتن نســب مســتخدمي أ  2014صــادرة فــي بدایــة عــام اإلحصــائیة الواتضــح مــن 

حیث تـأتي منطقـة أمریكـا ، ة النشطیناالجتماعیالتي تمتلك أعلى نسب انتشار لمستخدمي الشبكات 
بینمـا تحتـل منطقـة ، %44ـبنسـبة تلیهـا أوروبـا الغربیـة ، % 56مرتبـة األولـى بنسـبة الشـمالیة فـي ال

  .)2(% 24 نسبةالشرق األوسط المركز التاسع بـ

عـن مؤسسـة صـدرت ، 2013عـاممنتصـف وعلى صعید الوطن العربي بینت إحصائیة فـي   
االجتمــاعي  جلــف" المتخصصــة بالتطبیقــات التكنولوجیــة أن عــدد مســتخدمي شــبكات التواصــل-"جــو
وبحســـب ، %35فیمـــا بلغـــت النســـبة لإلنـــاث ، % مـــن الـــذكور65مـــنهم  ، ملیـــون مســـتخدم 74بلـــغ 

فـــإن معظـــم مســـتخدمي اإلنترنـــت فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط یضـــعون شـــبكات التواصـــل ، الدراســـة
عنــدما أشــارت إلــى أن النســبة تصــل إلــى ، االجتمـاعي بمختلــف أنواعهــا فــي ســلم أولویــات االســتخدام

مســـــتخدمي اإلنترنـــــت فــــي منطقـــــة الشـــــرق األوســـــط تقــــوم باســـــتعمال شـــــبكات التواصـــــل  % مــــن88
  .)3(االجتماعي بشكل یومي 

  االجتماعيأقسام شبكات التواصل : ثالثاً 
  )4(هما: ، قسمین االستخدام إلىحسب  االجتماعيشبكات التواصل  تنقسم

  نوع أساسي -1

 ت عامـة مثـل المراسـالت الشخصـیةخـدماو  وهذا النوع یتكـون مـن ملفـات شخصـیة للمسـتخدمین
المعلومــــات بنــــاًء علــــى و  النصــــوصو  الــــروابطو  المرئیــــةو  الملفــــات الصــــوتیةو  مشــــاركة الصــــورو 

 مـاي سـبیسو  فـیس بـوك: تصنیفات محددة مرتبطة بالدراسة أو العمل أو النطاق الجغرافي مثل
  هاي فایف.و 

  

                                                 
 We Are“ ، صادر عن مؤسسة "2014عن الشبكات االجتماعیة واإلنترنت في إحصائیاتتقریر حول  )1(

Socia ،مرجع سابق.  
  .مرجع السابقال ،2014ات االجتماعیة واإلنترنت فيعن الشبك ئیاتإحصاتقریر حول  )2(
  .مرجع سابق ،ملیون عربي یستخدمون شبكات التواصل االجتماعي 70) قناة العربیة، 3(

ألخرى، ا نعیم المصري، استخدامات الطلبة الجامعیین لمواقع التواصل االجتماعي وأثرها على وسائل اإلعالم )4(
  .5، صمرجع سابق
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  مرتبط بالعملنوع  -2

 هــي تــربط أصــدقاء العمــل بشــكل احترافــيو  ثــر أهمیــةة األكاالجتماعیــوهــو مــن أنــواع الشــبكات 
 تتضــمن ملفــات شخصــیة للمســتخدمین تتضــمن ســیرتهم الذاتیــة، و الشــركاتو  أصـحاب األعمــالو 
  من قاموا بالعمل معهم.و  عملهمو  ما قاموا به في سنوات دراستهمو 

  

  : االجتماعيشبكات التواصل  رزأبرابعاً :
وتتعدد  االجتماعيالعدید من شبكات التواصل  رنتاإلنتیوجد على الشبكة العنكبوتیة على 

في المجتمعات  اً استخدامبرز هذه الشبكات واكثرها أإلى وسنعرض هنا ، واستخداماتهاصفاتها 
دًا إلى وذلك استنا، )ولینكد ان، یوتیوب، بلص جوجل، یوتیوب، تویتر، بوكفیس(:العربیة وهي

  لع علیها الباحث:متابعات ودراسات علمیة اضط

  Facebook: بوكفیس   -1
الملیار  مستخدموهویتخطى  االجتماعيفیس بوك هو الموقع األبرز في شبكات التواصل 

تاحته لعدة تطبیقات ي یتصف بها وسهولة التعامل معه وإ الممیزات الت إلىمستخدم حول العالم نظرًا 
ة التواصل حصائیات عن شبكوقد أسهب الباحث في التفاصیل واإل، یستفید منها المستخدم

الصادرة حول  اإلحصائیاتمن حیث أرقام  ستخدام فیس بوك ألنه الشبكة األبرز في اال االجتماعي
  .العالم او نتائج الدراسة البحثیة المختلفة حول العام

شركة "فیس  یمكن الدخول إلیه مجانًا وتدیره شبكة اجتماعیةعبارة عن هو  "بوكفیسال"و
فالمستخدمون بإمكانهم االنضمام إلى الشبكات التي ، لها كملكیة خاصةولیة بوك" محدودة المسؤ 

وذلك من أجل االتصال باآلخرین والتفاعل ، تنظمها المدینة أو جهة العمل أو المدرسة أو اإلقلیم
وأیًضا ، وٕارسال الرسائل إلیهمیمكن للمستخدمین إضافة أصدقاء إلى قائمة أصدقائهم ، معهم. كذلك

  تحدیث ملفاتهم الشخصیة وتعریف األصدقاء بأنفسهم. 
ت تسمیة "فیس بوك" من اسم الورقة التي تمنح للطالب الوافدین في الحرم ذخوقد أ  
  .)1( اآلخرلیتعارف كل منهم على  اإلعدادیةي في الوالیات المتحدة والكلیات والمدارس الجامع

باالشتراك مع  )2004عام ( بریلشهر أفي مارك زوكربیرج  لى یدالفیس بوك ع وتأسس
زوكربیرج في سكن الجامعة عندما كان طالًبا  زمالء وتشیرس هوغیس"داستین موسكوفیتز "كل من 

، كانت عضویة الموقع مقتصرة في بدایة األمر على طلبة جامعة هارفارد، و في جامعة هارفارد
                                                 

 )2008(القاهرة: مترو بول للطباعة،  2008، بدون طبعة حقیقة الفیسبوك عدو أم صدیقجمال مختار، ) 1(
  .12ص
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یات األخرى في مدینة بوسطن وجامعة آیفي لیج وجامعة ولكنها امتدت بعد ذلك لتشمل الكل
ت دائرة الموقع لیشمل معظم الجامعات والكلیات الصغیرة في الوالیات المتحدة ثم اتسع .)1(ستانفورد

  .)2(وكندا والمملكة المتحدة  

  )3(: االجتماعيبوك كأشهر موقع للتواصل لمحة عن سمات الفیس
ت التي تتیح للمستخدمین إمكانیـة التواصـل مـع بعضـهم یتضمن الفیس بوك عدًدا من السما

أو لوحة الحائط وهـي عبـارة عـن مسـاحة مخصصـة فـي  Wallالبعض. ومن بین هذه السمات سمة 
بحیــث تتــیح لألصــدقاء إرســال الرســائل المختلفــة إلــى هــذا ، صــفحة الملــف الشخصــي ألي مســتخدم

أو النكزة التي تتیح للمستخدمین إرسال "نكزة" افتراضیة إلثارة االنتباه إلى  Pokesوسمة ، المستخدم
، بــه) بعضـهم الـبعض (وهـي عبـارة عــن إشـعار یخطـر المسـتخدم بـأن أحــد األصـدقاء یقـوم بالترحیـب

لبومات والصور من أجهزتهم إلى أو الصور التي تمكن المستخدمین من تحمیل األ Photosوسمة 
الــة التــي تتــیح للمســتخدمین إمكانیــة إبــالغ أصــدقائهم بأمــاكنهم أو الح Statusوكــذلك ســمة ، الموقــع

وما یقومون به من أعمال في الوقت الحالي. جدیر بالذكر أنه یمكن مشاهدة لوحة الحـائط الخاصـة 
بالمستخدم ألي شخص یمكنه مشاهدة الملف الشخصي لهذا المستخدم وفًقا إلعدادات الخصوصیة. 

فــیس بــوك إمكانیــة إرســال رســائل مرفقــة تتضــمن أي شــيء إلــى أتــاح ال، 2007فــي یولیــو مــن عــام 
  الذي كان مقتصًرا من قبل على المحتویات النصیة فقط.، لوحة الحائط

ریة أو التغذیة اإلخبا News Feedتم اإلعالن عن سمة ، 2006سبتمبر من عام  6وفي 
حیـــث تقـــوم بتمییـــز بعـــض البیانـــات مثـــل ، ة لجمیـــع المســـتخدمینالتـــي تظهـــر علـــى الصـــفحة الرئیســـ

حـــداث المرتقبـــة وأعیـــاد المـــیالد الخاصـــة وكـــذلك األ، التغییـــرات التـــي تحـــدث فـــي الملـــف الشخصـــي
  بأصدقاء المستخدم.

حیـــــث ُیَمّكـــــن ، مـــــن أشـــــهر التطبیقـــــات علـــــى موقـــــع الفـــــیس بـــــوك Photosویعـــــد تطبیـــــق 
بوك لمســتخدمیه إمكانیــة حیــث یــوفر الفیســ، ر إلــى الموقــعالمســتخدمین مــن تحمیــل األلبومــات والصــو 

 خدمات استضافة الصـورتحمیل كم هائل من الصور إلى الموقع مقارنة بالمواقع األخرى التي تقدم 
  سمح للمستخدم بتحمیلها.د الصور التي یالذین یضعان حًدا لعد "فلیكر"و "فوتوباكیت"مثل موقعي 

 f8أعلن مارك زوكربیرج  مؤسس الفیس بوك من خالل مؤتمر  2011في سبتمبر (أیلول) 
المنعقــد فــي ســان فرانسیســكو عــن تعــدیالت جذریــة فــي المحتــوى والشــكل حیــث أعلــن عــن خاصــیة 

                                                 
  28، صالمرجع السابق) جمال مختار، 1(
  29، ص المرجع نفسه، رجمال مختا) 2(
  .مرجع سابقمقال منشور بموقع صحیفة األیام البحرینیة ، ، فیس بوك ،جاسم حاجي )3(
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ي معتمـدا علـى الترتیـب للبروفایـل الشخصـ جدیـداً  والذي یـوفر شـكالً  timeline profileجدیدة وهى 
الزمنــي واللحظــات التــي مـــر بهــا الشــخص فـــي حیاتــه مــن صــور وفیـــدیوهات وحــاالت.... الــخ منـــذ 

باإلضافة إلى اإلشارة إلى تاریخ مـیالده وتـاریخ التحاقـه بالمدرسـة ، تسجیله في الشبكة وحتى اللحظة
الخاصــیة بشــكل تجریبــي والتحاقــه بعمــل معــین وهكــذا. وتــم تشــغیل هــذه ، أو الجامعــة وتخرجــه منهــا

ن یـــتم تعمـــیم الخاصـــیة علـــى المســـتخدمین طـــورین للتطبیقـــات علـــى الشـــبكة علـــى أللمســـتخدمین الم
 .العادیین الحقاً 

 :بوك والهواتف الذكیة الفیس
الهواتــف الذكیــة   اســتخدام قامــت الشــركة المالكــة للفــیس بــوك لمواكبــة التطــور التكنولــوجي و 

الـذي یقـدم طریقـة عـرض خاصـة  2007 أغسـطسي شـهر ف Facebook iPhoneبإصدار موقع 
ملیـون فـرد  1.5وصل عدد المسـتخدمین إلـى ، 2008 یولیووبحلول شهر ، iPhoneتناسب جهاز 

 iPod Touchو iPhoneكما تم طرح تطبیـق مجـاني ألجهـزة ، ةبصورة منتظم استخدامهیقومون ب
  .)1( 2008من عام  یولیووذلك في ، "Facebook for iPhoneأطلق علیه اسم "

  بوك :إحصائیات حول الفیس
ومـن المتوقـع أن یصـل إلـى ، 2011ن خـالل عـامملیـو   800بوك بلغ عدد مستخدمي الفیسـ
 اإلنترنــتوهـذا الــرقم یعنـي أن أكثـر مــن ثلـث مسـتخدمي ، )2011الملیـار مسـتخدم فـي نهایــة العـام (

 50، وفي الفیسبوك موجودین% من سكان العالم هم 11أن  ویعني أیضاً ، هم یستخدمون الفیسبوك
فهـــي فعـــال شـــبكة اجتماعیـــة تجعـــل ، % مـــن مســـتخدمي موقـــع الفیســـبوك یـــدخلون الموقـــع كـــل یـــوم

والكثیر من المستخدمین قد أصبحوا مدمنین ، المستخدم یرتبط بها بشكل كبیر ویزورها بشكل متكرر
ألــف تعلیــق كــل دقیقــة داخــل فضــاء   510وهنــاك  ، مــن حیــاتهم اً علــى هــذا الموقــع ویعتبرونــه جــزء

إحصــائیة آخــر  وفــي، )2( ل دقیقــةألــف صــورة جدیــدة یــتم إضــافتها إلــى الفیســبوك كــ 136و الفیســبوك
، ملیـون مسـتخدم 1184بلغ عـدد مسـتخدمي الفـیس بـوك حـول العـالم حـوالي  2014في بدایة العام 

  .)3(زیادة مضطردة لهذه الشبكة لدى المستخدمین إلى مما یشیر 

                                                 
على الرابط التالي:  2012- 5- 3قع ، تاریخ دخول المو مرجع سابق، ، فیس بوك كیبیدیا الحرةموسوعة وی ) 1(

http://goo.gl/BzC7gX.  
 على الرابط،2012/  01/  19، منشور بتاریخ: 2011 إحصائیة اإلنترنت والشبكات االجتماعیة لسنة) 2(

  .2013-4-28تاریخ دخول الموقع ،  http://goo.gl/bzBT7sالتالي:       
 We Are“ ، صادر عن مؤسسة "2014احصائیات عن الشبكات االجتماعیة واإلنترنت في) تقریر حول 3(

Socia ،مرجع سابق.  

http://goo.gl/BzC7gX
http://goo.gl/bzBT7s
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 2011فـي عـام  فیسـبوك االجتمـاعيفـإن عـدد مسـتخدمي شـبكة التواصـل ، وبالنسبة للوطن العربي
وتصــــدرت ،2010% مقارنــــة بالعــــام 50و قــــدره بمعــــدل نمــــ، ملیــــون 32ى مــــا یقــــرب مــــن وصــــل إلــــ

اإلمارات وقطر والكویـت والبحـرین ولبنـان الـدول الخمـس العربیـة األعلـى مـن حیـث نسـبة مسـتخدمي 
وأرجع التقریر نسبة النمو الكبیرة هذه بسبب االحتجاجات ، ة بالنسبة لعدد سكانهااالجتماعیالشبكات 

  .)1( عدد من الدول العربیة الشعبیة في

جلف" المتخصصة في  - نشرتها مؤسسة "جو، قلیمیةإذكرت دراسة   2013وفي عام 
أن شبكة فیسبوك االجتماعیة األكثر شعبیة استحوذت على حصة األسد ، مجال الویب والتطبیقات

صتها حیث شكلت ح، من مجموع مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي الثالثة في الوطن العربي
ملیون مستخدم لهذه الشبكة التي  58% بعدد مستخدمین یقّدر بنحو 82.5من المجموع حوالي 

تجتاح العالم االفتراضي وتلقى رواجًا وٕاقباًال متزایدًا من قبل مستخدمي اإلنترنت في جمیع أرجاء 
  .)2(العالم

یمـــن أ " ومـــدیر المجتمعــات فـــي ویــب طـــب االجتمــاعي اإلعـــالمقـــدر خبیــر  وفــي فلســـطین
 2013فـي عـام عـدد مسـتخدمي فیسـبوك الكلـي فـي فلسـطین وأن تفوق فیسـبوك علـى تـویتر  "قاروط
. أمــا تــویتر فــال توجــد -ر مــن حســابضــمن هــذا الــرقم مــن یملــك أكثــ -مســتخدم  1,340,000هــو 

هنالك دراسة بینت أن عدد مستخدمي  تكان 2012لكن في عام ، استخدامهحصائیات دقیقة حول إ
  .)3("15,500طین هو تویتر في فلس

 اإلعــالمإلحصــائیات  عــن  شــركة "زومســفیر" العالمیــة وأظهــرت  اإلحصــائیات  الصــادرة
 annual social media report for MENA region) فـي الشـرق األوسـط  االجتمـاعي

بوك" بالمقارنـة مـع عـدد الفیسـ" اسـتخدام أن فلسـطین تحتـل أعلـى دولـة مـن حیـث  ) 2012-2013
  .)4( . %40وصلت النسبة إلى السكان حیث 

                                                 
 -  البحرینیة الوسط صحیفةبمنشور  الحكومیة، تقریر صادر عن كلیة دبي لإلدارة اإلعالم االجتماعي العربي)1(

-3-4تاریخ الدخول للموقع ، http://goo.gl/aO3Ihxالرابط التالي:،على 2011 -9- 19 ، 3299 العدد
2013.  

  ، مرجع سابق.ملیون عربي یستخدمون شبكات التواصل االجتماعي 70) قناة العربیة، 2(
منشور على موقع القدس الرقمي على   الفلسطینیون یتفاعلون مع "فیسبوك" أكثر من "تویتر"ان، ) تقریر بعنو 3(

  .2014-2-20، بدون تاریخ، تاریخ الدخول،  http://goo.gl/y5L2Yjاإلنترنت، 
  .مرجع سابق، " فلسطین األعلى عالمیًا في استخدام الفیس بوك )4(

http://goo.gl/aO3Ihx
http://goo.gl/y5L2Yj
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"فیس بوك" المرتبة الثانیة  االجتماعيشبكة التواصل  وعلى صعید مواقع التصفح حازت 
لكترونیة حول العالم في عام سطین في ترتیب الیكسا للمواقع اإلفي فل اإلنترنتلمتصفحي مواقع 

2014 )1(.  
فلسطین حیث بینت ي الفیس بوك في لى تصاعد مستخدموأشارت أكثر من إحصائیة إ

الفیس بوك في األراضي  لشبكة اً مستخدم 712.260أن هناك  2012عام في حصائیة صادرة إ
حیث تشیر إحصائیات الموقع إلى أن األراضي ، ویزداد هذا الرقم بتسارع كبیر، الفلسطینیة المحتلة

وذلك ، الماضیینالفلسطینیة المحتلة قد سجلت أعلى معدل لالشتراك في الفیس بوك خالل الشهرین 
سبوع الثالث من األفي  جدیداً  مشتركاً  9660حیث انضم للموقع ، % عضویة جدیدة1.6بمعدل 

  شهر ایلول على سبیل المثال.
حیث بلغت نسبة الذكور   اثناإلالذكور عن  نسبة استخدامحصائیة ارتفاع وبینت اإل

. 271.080الي % أي حو 39نسبة اإلناث  بلغتفیما ، عضوا 434.600% أي حوالي 61
% أي حوالي 91سنة الغالبیة العظمى بنسبة 29- 13وتشكل األعمار من كال الجنسین ما بین 

  .)2(شاب وشابة  643.500
حصائیة السابقة في توزیع صادرة عن نفس المركز متفقة مع اإل أخرىحصائیة إ جاءتو 

أشارت حیث  ، %50ى إلبنسبة تصل   مین مع زیادة واضحة في العدد الكلي للمستخدمیندالمستخ
أن عدد مستخدمي الفیسبوك في الضفة الغربیة وقطاع  2014حصائیة الصادرة  في شهر مایو اإل

، ألف من اإلناث 600و، ألف من الذكور 840منهم ، غزة بلغ ما یقارب ملیون ونصف الملیون
، تون ألفعاما) حوالي ملیون وس 29- 15وبلغ عدد المستخدمین من الشباب في الفئة العمریة (

   .ألف من اإلناث 460و، ألف من الذكور 580منهم 
ألف. أما الشباب في  116عاما)  15- 13كما بلغ عدد المستخدمین في الفئة العمریة (

وما ، ألف مستخدم 188) فقد بلغ عدد من لدیهم حسابات على الفیسبوك حوالي 35- 29عمر (
  .)3(یقارب ثلثیهم من الشباب الذكور

                                                 
" على الرابط onlineمتاح " 2014-9-1موقع الیكسا لترتیب المواقع اإللكترونیة حول العالم، بتاریخ  إحصائیة) 1(

  .)7، موضحة في ملحق رقم (http://goo.gl/NcWc6Sالتالي: 
منتدى شارك الشبابي، متاح  ، إحصائیة صادرة عنمستخدم لموقع الفیس بوك في فلسطین 712.260) 2(

"online على الرابط التالي: 2012-1-30" بموقع وكالة معا بتاریخ http://goo.gl/FZA9kL ، تاریخ الدخول
9 -3 -2013.  

بي، ، إحصائیة صادرة عن منتدى شارك الشبا% من مستخدمي الفیسبوك في فلسطین من فئة الشباب74 )3(
  .مرجع سابق

http://goo.gl/NcWc6S
http://goo.gl/FZA9kL
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  Twitterتویتر : - 2
 أخذ (تویتر) اسمه من مصطلح (تویت) الذي یعني (التغرید)، وأتخذ من العصفورة رمزًا له،

) األمریكیة على Obvious)، عندما أقدمت شركة (2006بدایات موقع (تویتر) أوائل عام ( وكانت
الخدمة إجراء بحث تطویري لخدمة التدوین المصغرة، ثم أتاحت الشركة المعنیة ذاتها استخدام  هذه 

لعامة الناس في أكتوبر من نفس العام، ومن ثم أخذ هذا الموقع باالنتشار، باعتباره خدمة حدیثة 
في مجال التدوینات المصغرة، بعد ذلك أقدمت الشركة ذاتها بفصل هذه الخدمة المصغرة عن 

  .)1(2007الشركة األم، واستحدثت لها أسمًا خاصًا یطلق علیه (تویتر) وذلك في أبریل عام 

لیة التغرید المختصر والسریع ویتیح لهم خدمة اتبعني عبر الحساب لمشتركیه آ ویتیح تویتر
حدى هو إو ، مام متزاید لدى جمهور المستخدمینلها اهت وعبر الهاتف المحمول اصبحت مؤخراً 

، التي انتشرت في السنوات األخیرة، ولعبت دورًا كبیرًا في األحداث االجتماعيشبكات التواصل 
سمه من ا وأخذ (تویتر)، وخاصة في منطقة الشرق األوسط، السیاسیة في العدید من البلدان

مصطلح (تویت) الذي یعني (التغرید)، وأتخذ من العصفورة رمزًا له، وهو خدمة مصغرة تسمح 
) حرفًا للرسالة الواحدة، ویجوز للمرء أن 140للمغردین إرسال رسائل نصیة قصیرة ال تتعدى (

  .)2( صًا موجزًا مكثفًا لتفاصیل كثیرة"یسمیها ن

ویمكن لمن لدیه حساب في موقع تویتر أن یتبادل مع أصدقائه تلك التغریدات (التویتات)،   
من خالل ظهورها على صفحاتهم الشخصیة، أو في حالة دخولهم على صفحة المستخدم صاحب 

الردود والتحدیثات عبر البرید  الرسالة، وتتیح شبكة تویتر خدمة التدوین المصغرة هذه، إمكانیة
  ).SMS) عبر الرسائل النصیة (RSSث من خالل خدمة (ااإللكتروني، كذلك أهم األحد

وبمجرد ، یتیح تویتر لك إرسال رسائل ألصدقائك ومتابعیك أیًا كان عددهم مرة واحدة
بل لو أرسل وبالمقا، مبیوتره على أجهزة الموبایل أو على الكإرسال الرسالة یظهر لدیهم تنبی

أصدقاؤك رسائل عبر تویتر ستظهر لدیك فتبقى على اطالع دائم بما یقولون ویبقون على اطالع 
  .)3( دائم بما تقول

                                                 
على الرابط 2012-7-29"  بتاریخ online، تقریر متاح " "social media" االجتماعي التواصل شبكات )1(

  .2013-1-12، تاریخ الدخول   http://goo.gl/P13R1Bالتالي:
  119، صمرجع سابق) محمد منصور، رسالة ماجستیر 2(
)بتاریخ online، منشور، متاح (تویتر؟: كل ما تحتاج معرفته عن العصفورة التي حّركت العالم ما هو) 3(

  .2013-3- 29تاریخ دخول الموقع بتاریخ   http://goo.gl/AJL7I:على الرابط التالي 2011مارس 2

http://goo.gl/P13R1B
http://goo.gl/AJL7I
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قلیمیة حول  "استخدام شبكات التواصل إدراسة  أفادتوعلى صعید الوطن العربي 
دوین المصّغر بأّن شبكة تویتر للت، االجتماعي في منطقة الشرق األوسط: إحصاءات واتجاهات"
% من 9.3واستحوذت على نسبة ، "التغریدات" جاءت في المرتبة الثانیة من حیث االستخدام

  .)1(ملیون مستخدم 6.5جمالي یصل قرابة إإجمالي مستخدمي شبكات التواصل بعدد 

بلوغ عدد مستخدمي شبكة التواصل إلى  2014وأظهرت احصائیة صادر في بدایة 
  .)2(ملیون مستخدم نشط حول العالم  332إلى تویتر  االجتماعي

 اإلعــــالمإلحصـــائیات  عـــن  شـــركة "زومســـفیر" العالمیـــة وأظهـــرت  إحصـــائیات صـــادرة
 annual social media report for MENA region) فـي الشـرق األوسـط االجتمـاعي

 معدل الزیادة السنویة لمستخدمي "تویتر" في فلسطین هو األعلـى فـي الـوطن أن ) 2012-2013
  .)3(.%232.48لعربي حیث بلغ ا

عـدد مسـتخدمي تـویتر فـي فلسـطین یبلـغ   م إلـى أن  2012جریـت  فـي عـام وتشیر دراسة أ
15,500")4(.  

  

  Google Plus صجوجل بل -3
ها ) هي شبكة اجتماعیة تم إنشاؤ Google Plus: باإلنجلیزیة( صجوجل بلأو  جوجل +

ولكـن لـم یكـن التسـجیل مسـموح ، م2011، یونیـو 28وتـم إطالقهـا رسـمیًا یـوم  جوجلبواسطة شركة 
 إال بواسطة الدعوات فقط بسبب وجود الخدمة في الطور التجریبي.

فمـا فـوق للتسـجیل بـدون  18ُفتح جوجل+ ألي شخص من سن  2011سبتمبر 20في  و
  الحاجة ألي دعوة من أي شخص آخر.

مكالمـــات الفیـــدیو ، Circlesدوائر جوجـــل+ نشـــأ مـــن خـــالل طـــرح خـــدمات جدیـــدة مثل:الـــ
Hangouts ، االهتمامــاتSparks ، والمحادثــات الجماعیــةHuddles ، بعــض خــدمات مــع دمــج

وجوجـل  Google profileالملـف الشخصـي ، Google Buzzجوجل  صدى: جوجل القدیمة مثل
ة لكـــي ة الجدیــداالجتماعیـــ) وتعتــزم جوجــل تطـــویر شــبكتها 2011(التــي تــم إطالقهـــا فــي مـــایو  1+

                                                 
  .مرجع سابقالتواصل االجتماعي، ملیون عربي یستخدمون شبكات  70قناة العربیة، ) 1(
 We Are“ ، صادر عن مؤسسة "2014حصائیات عن الشبكات االجتماعیة واإلنترنت فيإ) تقریر حول 2(

Socia ،مرجع سابق.  
  .مرجع سابق ،" في استخدام الفیس بوك فلسطین األعلى عالمیاً  )3(
  . مرجع سابقتویتر"، ) تقریر بعنوان، الفلسطینیون یتفاعلون مع "فیسبوك" أكثر من "4(
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حیـث سـبق لهـا تقـدیم بعــض ، تكـون منافسـا شرسـا ضـد الفـیس بــوك أكبـر شـبكة اجتماعیـة فـي العــالم
 . جوجــــــــــــل وأي جوجــــــــــــل لكنهــــــــــــا لــــــــــــم تســــــــــــتمر مثــــــــــــل جوجــــــــــــل ویــــــــــــف وصــــــــــــدىالخــــــــــــدمات و 

-cite_note -r.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84%2B http://a
2-2#cite_note  

ن یحصد العدید من المستخدمین حیث استطاع أ هنالبدایة الحدیثة لجوجل بلص إلى أ ورغم
ملیــون مشــترك فــي أول ثالثــة شـهور وهــذا یعــود إلــى الشــعبیة التــي یتمتــع  40وصـل مســتخدمیه إلــى 

فـي نفـس الحزمـة وفـي ظـل  االجتمـاعيتأتي  خدمة جوجل بلص للتواصـل   حیث، بها موقع جوجل
 ) فخدمة (جوجل بلص، وكأن جوجل تنظم عقدًا من المجوهرات الثمینة قطعة بعد قطعة، إطار واحد

م وتجـــانس بـــین وهنالـــك تـــواؤ ) ، Google Account(تســـتعمل نفـــس حســـاب المســـتخدم فـــي جوجـــل
 تظهــر فــي كمــا أن أیقونتهــا ، ة الولیــدةاالجتماعیــهــذه الشــبكة و  ) جــي میــل(خدمــة البریــد االلكترونــي 

بلــص  جوجــلوقــد تــم مــؤخرًا دمــج منشــورات المســتخدمین فــي ، العمــالقواجهــة محــرك بحــث جوجــل 
  .)1("جوجل" بمحرك البحث

للشـــعبیة الجارفـــة لمحـــرك  ویتوقـــع الخبـــراء زیـــادة مضـــطردة لمســـتخدمي جوجـــل بلـــص نظـــراً 
وان هذه الشبكة ستنافس بقوة فیس بوك موقع التواصل األشـهر ، لصالبحث جوجل المالك لجوجل ب

  .على مستوى العالم

احصـــائیة آخـــر  النشـــطین فـــي +) Google(جوجـــل بلـــص شـــبكة  وبلـــغ عـــدد مســـتخدمي 
  .)2(حول العالم  ) ملیون مستخدم300( 2014صادرة في بدایة عام 

  

  )YouTube(الیوتیوب -4
موقع رفع ومشاركة الفیدیو أم شبكة تواصل  یوباختلف الباحثون في كون شبكة الیوت

دخلها ضمن شبكات بها أ االجتماعيولكن وجود بعض خصائص شبكات التواصل ، اجتماعي
ومنهم أ.د ، شبكة تواصل اجتماعي أنهادراسته ووصفها اكثر من باحث في  االجتماعيالتواصل 

مخلوف من جامعة الیرموك  آالءحثة والبا، باألردنفي جامعة الیرموك  اإلعالم أستاذعلي نجادات 
  .االجتماعيباألردن والعدید من الباحثین اعتبروها من أهم شبكات التواصل 

                                                 
متاح )مقال منشور على موقع ثورة الویب،  خمسة نقاط قوة تفوقت بها ( جوجل بلص ) على ( فیسبوك) 1(

)online على الرابط التالي:  2012-2-11) بتاریخhttp://goo.gl/R7a5kk  28، تاریخ دخول الموقع -
4 -2013.  

 We Are“ ، صادر عن مؤسسة "2014حول إحصائیات عن الشبكات االجتماعیة واإلنترنت في ) تقریر2(
Social، مرجع سابق.  

http://goo.gl/R7a5kk
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بدأت من خالل حیث ، على ساحة العالم االفتراضي وجود طاغٍ  لشبكة الیوتیوبصبح أو 
مشتركیها التي تتیح ل االجتماعيبرز شبكات التواصل من أ صحبت الحقاً أنها أإلى رفع الفیدیوهات 

التواصل مع المستخدمین من خالل قنواتهم الخاصة على  وٕامكانیةنشر الفیدیوهات وتبادلها 
عالمیة خاصة شبكة الیوتیوب توفر قناة إ صبحتوأ، الیوتیوب والتعلیق على منشوراتهم ومشاركتها

حسابات لها  في فتح اإلعالما بالقنوات الفضائیة ووسائل مما حد، في العالم االفتراضي للمشتركین
  الجمهور.رغبات على شبكة الیوتیوب لمواكبة 

الفیدیو التي تتیح للمستخدمین إمكانیة  ونشر ملفاتهو موقع یقدم خدمة تبادل  :الیوتیوبو 
المقاطع التي قد یكون  باستثناء. اإلنترنتمتاحة على  الیوتیوب، وتكونتحمیل الملفات إلى خوادم 

، ویمكن أن تكون مقاطع الفیدیو عبارة عن رسوم متحركة، ونيالمحتوى فیها مسیئًا أو غیر قان
والتسجیالت الشخصیة من األصدقاء، أو من أي شيء كان المستخدم ، لقطات من األحداث العامة

جادة أو مقاطع  ترفیهیة،، ویمكن أن تكون ملفات الفیدیو عبارة عن مقاطع معلوماتیة، یرید نشر
  شخصیة بحته.

بواسطة  2005وقع مستقل في الرابع عشر من فبرایر من عام تأسس"یوتیوب" كموقد 
والبنغالي جاود كریم الذین یعملون في ، ثالثة موظفین هم: األمریكي تشاد هیرلي والتایواني تشین

 ولكن ، دقائهمالمتخصصة في التجارة اإللكترونیة لمشاركة مقاطع الفیدیو بین أص pay palشركة 
لیصبح الفضل الحقیقي ، ردل على درجة علمیة من كلیة ستانفو للحصو ه  ترك جاود كریم ترك زمالؤ 

هم شبكات نراه الیوم للثنائي اآلخرین اللذین نجحا في تكوین أحد أفي ظهور "یوتیوب" الذي 
  .)1( اإلنترنتعالم في  في وقتنا الحاضر  االجتماعيالتواصل 

عندما كانوا في حفلة ، شخصیةوبدأ موقع الیوتیوب كمقدم لخدمة مشاركة ملفات الفیدیو ال  
وهنالك التقطوا مقاطع فیدیو وأرادوا أن ینشروها بین زمالئهم، وفكروا بطریقة ، ألحد األصدقاء

)  كان محدود E-mail(- مناسبة لكنهم لم یجدوا شیئًا مالئمًا خصوصًا أن موقع البرید اإللكتروني 
  .)2( YouTube)فكرة موقع مشاركة الفیدیو (القدرة في رفع الملفات الثقیلة. ومن هنا بدأت تتبلور 

تطورًا على شبكة و  من أسرع المواقع نمواً  اً كان موقع یوتیوب واحد )2006وفي عام (
  :مثلوارتفاع حجم المنافسة مع مواقع مشاركة الفیدیو األخرى ، من حیث عدد الزوار اإلنترنت

                                                 
للطباعة والنشر،   وائل دار :األردن، (1ط، كترونیةلاإل  والصحافة الجدید اإلعالمالدلیمي،  الرزاق عبد) 1(

  194ص )2011
، على رابط مدونته على 2007-12- 1نشور  بتاریخ تقریر م)  youtubeموقع الیوتیوب(رشید بیدوسي،  )2(

  . 2013- 11-10، تاریخ القراءة  http://goo.gl/Oqlx3اإلنترنت: 

http://goo.gl/Oqlx3
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)Yahoo! Video Search MSN Video Search, Myspace Video, and Google 
Video فخالل سنة واحدة تقریبًا حقق موقع الیوتیوب واحدة من أكبر معدالت النمو للمواقع على ،(

الموقع  العالم، فكانوحصد المركز الخامس كأكثر المواقع زیارة على مستوى ، الشبكة العالمیة
) 24كل ( ) ألف مقطع فیدیو65، وكان یضاف إلیه (اً مشاهدة یومی ) ملیون100یحصل على (

  .)(1اً یومیزائر  ) ألف700(وحوالي  الشهر،) ملیون زائر في 20ساعة. وبلغ عدد زواره (
، قام عمالق الویب وبعد هذا النجاح المتمیز والكبیر) 2006(وفي أواخر عام    

 أمریكي، فیما) ملیار دوالر 1.65( الیوتیوب، بقیمة) باإلعالن عن شراء موقع Googleجوجل(
) لیتحول إلى شركة بإدارة مؤسسیه وملكیة Googleر صفقة شراء تعقدها جوجل (یعد ثاني أكب

).وبعد ذلك بخمس سنوات فقط وصل عدد من یستقبلون موقع الیوتیوب إلى ملیاري Googleل(
  .)2(زائر یومیًا، لیتخطى ضعف مشاهدي القنوات األمریكیة التلفزیونیة الثالث األكثر شعبیة

 Linked In:لینكد إن -5 
وتأسس في ، ةاالجتماعییصنف ضمن الشبكات  اإلنترنتهو موقع على شبكة  لینكد إن

  .2003وبدأ التشغیل الفعلي في  2002دیسمبر/كانون األول عام 
بلغ عدد المسجلین في الموقع أكثر من  2012وفي ، ویستخدم الموقع أساًسا كشبكة تواصل مهنیة

  دولة. 200ملیون عضو من أكثر من  175
وصول عدد مستخدمیها ، الخاصة باألعمال االجتماعيشبكة التواصل  "لینكد إن"ت وأعلن

بعد حوالي عام من افتتاح أول ، بالمئة100بنسبة نمو ، مالیین 10بمنطقة الشرق األوسط إلى 
  .)3(مكاتبها في المنطقة

ة أحد أهم الشبكات العالمیة المتخصصة في مجال االجتماعی" لینكد إن "وُتعتبر شبكة
حیث تعتمد الكثیر من الشركات علیها لمراجعة السیرة الذاتیة ، التوظیف والبحث عن فرص العمل

  .)4(للموظفین المتقدمین إلى فرصة العمل 

                                                 

(1) Heldman, Caroline,(2006), YouTube Nation , Occidental College,p1 Retrieved 
from, http://goo.gl/jh1rmS  , Viewed. Jan27th.2014. 

) تقریر حول حالة الحریات اإلعالمیة في االردن صادر عن  مركز حمایة وحریة الصحفیین في 2(
  .22) ص2011األردن،(

- 2- 8" على موقع میدل ایست أونالین، بتاریخ  onlineتقریر متاح " ،دماء جدیدة في عروق لینكد إن) 3(
 .2014- 3- 10تاریخ الدخول  ، http://goo.gl/y7vNsDعلى الرابط التالي: 2014

  بتاریخ  " online، تقریر متاح "الشبكة االجتماعیة لنیكد ان تفتح اول  مكتب لها في الشرق االوسط )4(
  .2014-5- 1) تاریخ الدخول http://techarabi.com/14843على الرابط التالي:  ( 10-2012- 2

http://goo.gl/jh1rmS
http://goo.gl/y7vNsD
http://techarabi.com/14843
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یزوره شهرًیا أكثر من  "لینكد إن"فإن  2012وبحسب شركة كوانتكاست في شهر أكتوبر   
، یون زائر فرید من أنحاء العالممل 117.2وأكثر من ، ملیون زائر فرید من داخل أمریكا 42.7

حدیثة  إحصائیةفیما بینت ، )1(تُتداول في بورصة نیویورك  "لینكد إن"بدأت أسهم  2011في مایو و 
 ملیون مستخدم نشط 259لى " إلینكد إنشبكة " ل مستخدمووص انه قد، 2014في بدایة العام 

  .)2(حول العالم 

جلف" المتخصصة  - ن مؤسسة "جوصادرة ع 2013وبینت إحصائیة في منتصف عام 
في مجال الویب والتطبیقات  شبكة "لینكد إن" المهنیة عن قلة مستخدمي  شبكة لینكد إن في 

% من   إجمالي عدد 8.3بنسبة، ملیون مستخدم 5.8حیث بلغ عدد  مستخدمیها ، الوطن العربي
  .)3(مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي في الوطن العربي

  My Space: ماي سبیس -6
على  ةاالجتماعیخدمات الشبكات ) هو موقع یقدم My Space: باإلنكلیزیةماي سبیس (

باإلضافة إلى خدمات أخرى ، اعلیة بین األصدقاء المسجلین في الخدمةتقدم شبكة تف الویب
والمجموعات البریدیة وملفات المواصفات  الفیدیوومقاطع  والموسیقى الصورونشر  كالمدونات

بالوالیات المتحدة  كالیفورنیافي  سانتا مونیكاء المسجلین. یقع مقر الشركة في الشخصیة لألعضا
 .مدینة نیویورك" في نیوز كوربوریشنبینما یقع مقر الشركة األم "، األمریكیة

 اإلنجلیزیة مواقع الویبیعد موقع ماي سبیس هو سادس أكثر  ألیكسا إنترنتلموقع طبقا ً 
كما أنه یعد ثالث ، في العالم شعبیة لغةالمكتوبة بأي  مواقع الویبوسادس أكثر ، شعبیة في العالم

یة الموقع تدریجیا بنسبة أكبر . ارتفعت شعبالوالیات المتحدةشعبیة على اإلطالق في  المواقعأكثر 
من عدد الزیارات المحسوبة لمواقع الشبكات  % تقریباً 80من المواقع المشابهة األخرى وحاز على 

خاصة في ، من الثقافة الشعبیة المعاصرة مهماً  حتى صار یمثل جزءاً ، اإلنترنتة على االجتماعی
  .)4(البالد الناطقة باإلنجلیزیة 

  

                                                 
تاریخ ،  o.gl/nCprgVhttp://go: " بدون تاریخ على الرابط التالي online، تقریر متاح "اإلعالم االجتماعي )1(

  .2014-5-1الدخول 
 We Are“ ، صادر عن مؤسسة "2014حصائیات عن الشبكات االجتماعیة واإلنترنت فيإتقریر حول  )2(

Social مرجع سابق.  
  .مرجع سابقملیون عربي یستخدمون شبكات التواصل االجتماعي،  70قناة العربیة،  )3(
  . http://goo.gl/hJdgx،على الرابط التالي:2013- 5- 2اریخ بت ،  مرجع سابقویكیبیدیا الحرة،  )4(

http://goo.gl/hJdgx
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  مبحث الثانيال
 والسلبیات) االستخدامات، الممیزات، (الخصائص االجتماعيالتواصل  شبكات

  :االجتماعيوًال: خصائص شبكات التواصل أ
دیـــد الج اإلعـــالمفـــي الخصـــائص والممیـــزات مـــع أدوات  االجتمـــاعيتتفـــق شـــبكات التواصـــل 
كات تســـمیة "شـــبإلـــى قـــرب ولكـــن الباحـــث یـــرى أنهـــا أ، اً جدیـــد اً عالمـــوتطبیقاتـــه وهنـــاك مـــن اعتبرهـــا إ

حیـــث ان الهـــدف األساســـي مـــن ، " وان كانـــت لـــدیها وظـــائف إعالمیـــة متعـــددة االجتمـــاعيالتواصــل 
  . االجتماعينشائها كان التواصل إ

  )1(التفاعلیة:  -1

علـى  مشـاركین فـي عملیـة االتصـال تـأثیروتطلق هذه السمة على الدرجة التـي یكـون فیهـا لل
لـــــى ممارســـــتهم الممارســـــة المتبادلـــــة أو التفاعلیـــــة ویطلـــــق ع، أدوار اآلخـــــرین وباســـــتطاعتهم تبادلهـــــا

)Interactive Communication( ، وهي تفاعلیة بمعنى أن هناك سلسـلة مـن األفعـال االتصـالیة
المرسـل یسـتقبل ، التي یستطیع الفرد (أ) أن یأخذ فیهـا موقـع الشـخص (ب) ویقـوم بأفعالـه االتصـالیة

مـن  ق علـى القـائمین باالتصـال لفـظ مشـاركین بـدالً ویطلـ، وكـذلك المسـتقبل، ویرسل في الوقت نفسـه
، التبـــادل، وبـــذلك تـــدخل مصـــطلحات جدیـــدة فـــي عملیـــة االتصـــال مثـــل الممارســـة الثنائیـــة، مصـــادر
  ومثال على ذلك التفاعل في بعض أنظمة النصوص المتلفزة. ، التحكم

وهــذه ، الجدیــد اإلعــالمو  االجتمــاعيوتعتبــر التفاعلیــة مــن أهــم خصــائص شــبكات التواصــل 
 اإلعــالموأحــد أهــم الفــروق التــي تمیــز الجدیــد  اإلعــالمالخاصــیة هــي التــي أحــدثت نقلــة نوعیــة فــي 

التقلیــدي القـدیم، هـي میـزة التفاعـل، والـذي یكــون  اإلعـالمعـن  االجتمـاعيالجدیـد وشـبكات التواصـل 
ر مع مصممي حیث یتیح عنصر التفاعلیة للزائر إمكانیة التحاور المباش، في بعض األحیان مباشرا

عــرض آرائــه بشــكل مباشــر مــن خــالل الموقــع، وكــذلك المشــاركة فــي منتــدیات الحــوار بــین و  الموقــع
 " حــول مواضــیع یتناولهــا الموقــع، أو یطرحهــا زوار ومســتخدموChatingالمســتخدمین، والمحادثــة "

  الموقع وكذلك القوائم البریدیة.

وٕارسـالها وتبادلهـا ت، والحصـول علیهـا، كما یتیح عنصر التفاعلیة إمكانیة التحكم بالمعلومـا
  لكتروني.عبر البرید اإل

  
                                                 

مجلة سمیرة شیخاني، اإلعالم الجدید في عصر المعلومات، المجلد السادس والعشرون، العدد األول والثاني،  )1(
  .446) 2010، (دمشق:، جامعة دمشق، جامعة دمشق
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  )1(:المحتوى یصنعه الزوار -2 

محتــوى هــو مــن حیــث ال، ةاالجتماعیـتعتبـر هــذه الصــفة األولــى مـن صــفات مواقــع التواصــل 
ة مكلــف ببنــاء بیئــة مناســبة ســهلة لیســتطیع االجتماعیــصــاحب الشــبكة ، و نصــنع الــزوار والمتصــفحی

یسكبوا فیها ما یحملوه من معلومات وأفكار وكل ما یخطر فـي بـالهم ضـمن توجـه الشـبكة  الزوار أن
ربما برامج المنتـدیات تحقـق هـذه الصـفة بجـداره رغـم أننـا ال نسـمیها شـبكة ، العام وسیاستها وقوانینها

  وذلك بسبب أن هنالك مواصفات أخرى لم تكتمل فیها.، اجتماعیة

فلقـد كانـت ، حدث نقلة كبیرة إلى األمـامأ اإلنترنتعلى شبكة  وهذا المفهوم الجدید الذي طرأ
فـأي موقـع كبیـر كـان بحاجـه إلـى ، مهام إضافة المحتوى في أي موقع من األعمال المكلفة والمتعبـة

ل الموقـع متجـددًا لیكسـب الكثیـر واإلضافة یعمل بشكل مستمر حتى یظـ فریق متخصص في الكتابة
أمــا اآلن فــیمكن اســتبدال فریــق إضــافة المحتــوى بــالزوار ، والمعرفــةمــن الــزوار المتعطشــین للمعلومــة 

والمشـــتركین الـــذین ســـیتولون إضـــافة المحتـــوى بأنفســـهم وبالتـــالي زیـــادة رصـــید الموقـــع مـــن المحتـــوى 
المعرفــي وكــل هــذا بشــكل مجــاني مقابــل مــا تقدمــه لهــم مــن بیئــة مناســبة وخدمــة جیــده كــي یحطــوا 

  رحالهم داخل صفحات الموقع.

  لتدویل أو الكونیة: ا -3

هــي  جتمــاعيالحدیثــة ومنهــا شــبكات التواصــل اال البیئــة األساســیة الجدیــدة لوســائل االتصــال
وذلـك حتـى تسـتطیع المعلومـة أن تتبـع المسـارات المعقـدة وتعقـب المسـارات التـي ، بیئة عالمیـة دولیـة

أقصى مكان في األرض إلـى  من عبر الحدود الدولیة جیئة وذهاباً  یتدفق علیها رأس المال الكترونیاً 
إلـى جانـب تتبعهـا مسـار األحـداث الدولیـة فـي أي مكـان مـن ، أدناه في أجزاء على األلف من الثانیة

، یـة والقیـود علـى تـدفق المعلومــاتألغـت الحـدود الجغرافوفـي ظـل هـذه البیئـة االتصـالیة التــي ، العـالم
لمعلومـات أن یتلقـى ویرسـل ا جتمـاعياالمجرد االشتراك فـي شـبكات التواصـل بإمكان  الفرد أصبح ب

  . )2(ي مكان ومن أي مكان التي یریدها في أ
  الالتزامنیة: -4

ة إمكانیة إرسال الرسائل واستقبالها في وقت مناسب للفرد االجتماعیوفرت شبكات التواصل 
لبریـد فـي نظـم ا فمـثالً ، المستخدم وال تتطلب من كل المشاركین أن یستخدموا النظام في الوقت نفسـه

ي وقـت دونمـا حاجـة لتواجـد أاإللكتروني ترسل الرسـائل مباشـرة مـن منـتج الرسـالة إلـى مسـتقبلها فـي 
                                                 

 "onlineمتاح "تقریر منشور ،  "، الث صفات مشتركة بین شبكات التواصل االجتماعیةث"  عمر عبد اهللا،) 1(
  2013-2-20تاریخ الدخول: ،  http://goo.gl/tqHw85على الرابط التالي:، 2012/  02/  23تاریخ ب

  .448، ص مرجع سابق) سمیرة شیخاني، 2(

http://goo.gl/tqHw85
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یســتطیعون  االجتمــاعيالمســتقبل للرســالة فــي وقــت إرســالها وكــذلك المشــتركین فــي شــبكات التواصــل 
ن یـرى المتلقـي أع یطویسـت، في اي وقـت بغـض النظـر عـن تواجـد المتلقـین أو عدمـه مل رسائلهارسإ

  . )1( االجتماعيحسابه في شبكات التواصل  أویدخل على صفحته  حینالرسالة في وقت الحق 
  )2(ةاالجتماعیحریة النشر أعلى في الشبكات -5

حیث یمكن أن تكتب عـن منتجاتـك وتسـوقها ، كبر للنشرأة قدمت حریة االجتماعیالشبكات 
یمكـن أن ، و اجتماعیـة جدیـدة منافسـة ویمكن حتـى أن تكتـب وتسـوق لشـبكات، وعن مواقعك األخرى

إنهـا حریـة ، دون خوف من مقص الرقیـبتنتقد بحریة وتبدي رأیك بشفافیة تكتب عن سیاسة البالد و 
  ة .االجتماعیعلى الشبكات  اإلنترنتنشر عالیة ساهمت في إقبال متصفحي 

 )3(  :التحكم في المحتوى المعروض -6

ن یــتحكم بالمــادة المعروضــة فهــو یمكــن ان أ هالمســتخدم االجتمــاعيتتــیح شــبكات التواصــل 
أو یشـترك فـي مـادة معینـة أو یشـارك مجموعـة أصـدقاء أو یحجـب آخـرین ، یحجب رؤیة مادة معینـة

ن المسـتخدم هــو مـن یحـدد المــادة المعروضـة علــى حیــث إ، علـى عكـس المواقــع االلكترونیـة األخـرى
 صفحته .

أو توافـق علـى  الفیسبوكدمین داخل محیط عندما تقوم بطلب صداقة من أحد المستخ: مثالً 
ستســتقبل كتابــات وصــور وفیــدیوهات  الفیســبوكفــي  ةطلبــه للصــداقة فهــذا یعنــي أن صــفحتك الرئیســی

فـإن هـذا یعنـي أنـك تـود ان  الفیسبوكوعندما تشترك في صفحة عامة داخل ، وأنشطة هذا المستخدم
استمرار عالقات الصداقة التـي تجریهـا وهكذا مع ، تظهر منشورات تلك الجهة في صفحتك الرئیسیة
أنـت تحـدد المحتـوى الـذي سـیظهر لـك فـي  الفیسـبوكواالشتراكات في الصفحات والمجموعات داخـل 

  . صفحتك تباعاً 

  : االتصالتفتیت  -7

ولـیس إلـى ، وتعني أن الرسالة االتصالیة من الممكن أن تتوجه إلـى فـرد واحـد أو إلـى جماعـة معینـة
درجـة تحكـم فـي نظـام االتصـال بحیـث تصـل  وتعنـى أیضـاً ، ان فـي الماضـيجماهیر ضـخمة كمـا كـ

المجموعـات  االجتمـاعيفهناك فـي شـبكات التواصـل ، الرسالة مباشرة من منتج الرسالة إلى المستفید

                                                 
  446، صمرجع سابق إلعالم الجدید،،اشیخاني) سمیرة 1(
  .مرجع سابق)" ثالث صفات مشتركة بین شبكات التواصل االجتماعیة"، 2(
 نفسه.، المرجع ) ثالث صفات مشتركة بین شبكات التواصل االجتماعیة3(
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و قنـــاة معینـــة علـــى شـــبكات فبإمكـــان الفـــرد أن یشـــترك فـــي مجموعـــة معینـــة أواالشـــتراكات المغلقـــة 
  . )1(ن یتلقى المعلومات التي یریدهالرغباته وهوایاته وأوفقًا  االجتماعيالتواصل 

  )2(:التواصل بین المستخدمین  -8
وهــذا التواصــل یكــون ، هنالــك تواصــل یــتم إذن، اجتماعیــة -تواصــل-إننــا نــتكلم عــن شــبكة 

إلــى المتطلــب الثــاني  نــاوهــذا یقود، -شــبكة-حتــى صــرنا نطلــق علــى الموقــع  أحیانــاً  ومعقــداً  متشــعباً 
  انــه التواصــل الفعــال بــین زوار الموقــع ، كــي یصــبح شــبكة تواصــل اجتماعیــة ياإللكترونــع ألي موقــ

تواصــل مجهــول مــع ن یال یمكــن أ، معلــومین التواصــل ال یــتم إال بــین أشــخاص) ، و أو المشــتركین(
ة مـن أهـم المسـائل التـي االجتماعیـلذلك فاالشتراك والتسجیل في موقع الشبكة ، مجهول بشكل فاعل

  ثـــــم بعـــــد ذلـــــك یـــــأتي دور التواصـــــل ، الشـــــبكة اســـــتخدام الزائـــــر القیـــــام بهـــــا للبـــــدء فـــــي یجـــــب علـــــى 
 ) مســتخدمین(المشــتركین  أولئــكن نطلــق علــى ویمكــن أ، ةاالجتماعیــبــین المشــتركین داخــل الشــبكة 

  فأصـــــبحوا یســـــتخدمون تلـــــك الشـــــبكة وأدواتهـــــا للتواصـــــل والكتابــــــة  ) زوار(ألنهـــــم انتقلـــــوا مـــــن فئـــــة 
  .والنشر و..الخ

، هنالــك صــور بســیطة مــن التواصــل وهــو التواصــل بالرســائل، عــدة صــورً  یأخــذالتواصــل قــد 
 .والكتابة على الیومیات، والتعلیقاتوهناك الدردشة وتبادل الصور والفیدیوهات والمالحظات 

دون إلـى  دم آخـر بشـكلوالتواصل الفعال هو أن تصل نشاطات وأخبار مستخدم إلى مسـتخ   
یجـد المسـتخدم فـي صـفحته أخبـار وفعالیـات ، یـتم فـي الفیسـبوك بشـكل واضـحوهـذا مـا ، تدخل یدوي

كمــا أن التواصــل فــي الشــبكات ، مــن بــین مســتخدمي الفیســبوك الكثــر أصــدقائه الــذین اختــارهم بنفســه
كـــل مســـتخدم فـــي تلـــك ، ة یـــتم فـــي إطـــار دائـــرة ضـــیقه ولـــیس بـــین كـــل مســـتخدمي الشـــبكةاالجتماعیـــ

یقـوم بإنشـاء قائمـة أصـدقاء أو متـابعین فـور وصـوله إلـى ، ، معهـا الشبكات لـه دائـرة ضـیقة یتواصـل
محــیط الشــبكة ویبقــى ضــمن تلــك الــدائرة ال یتواصــل مــع المحــیط الخــارجي إال بــالجزء الیســیر فقــط . 

داخــل الشــبكة هــو المحــك الــذي جعــل بعــض مواقــع الشــبكات تصــعد إلــى آفــاق  االجتمــاعيالتواصــل 
الذي یبذل أصحاب تلـك الشـبكات  األمر، عن الركب تأخر كثیراً النجاحات المتقدمة وجعل األخرى ت

الكثیـــر مـــن الجهـــد لتطـــویره وٕایجـــاد خـــدمات وأدوات تحســـن مـــن تواصـــل المســـتخدمین مـــع بعضـــهم 
  البعض.

                                                 
  .446، صمرجع سابقاإلعالم الجدید، ) سمیرة شیخاني،1(
 ، مرجع سابق یة) ثالث صفات مشتركة بین شبكات التواصل االجتماع2(
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  : االجتماعيشبكات التواصل  ثانیًا: ممیزات
 غیرها من وسائل التي تعطیها التفوق على االجتماعيشبكات التواصل  اتممیز  تتعدد
من حیث القدرات االتصالیة المتعددة والتفاعلیة وسرعة التواصل ودمج وسائط  خرى االتصال األ

  : برز هذه الممیزاتونورد هنا أ، خرىئل متعددة وغیرها من الممیزات األووسا

  واالستخدام:سهولة البناء  -1

تســهل علــى  االســتخداماتمــن حیــث البنــاء و  بمعــالم جدیــدة التواصــل االجتمــاعيتتمیــز شــبكات 
 )1(: وهي ، المستخدم التعامل معها

  االشتراك المجاني في االستفادة منها . -أ

  سهولة المشاركة في هذه الشبكات واالستفادة منها .  -ب

  خرى ات ذات االهتمام المشترك بمواقع أسهولة بناء الروابط للموضوع -ت

ة مـن خـالل خدمـة االجتماعیالنشر الفوري على الجماعات أو التشكیالت  استخدام وسائل -ث
R.S.SوAtom.  

 قدرات اتصالیة متعددة : -2

فهي تدمج بین البرید ، بقدرات اتصالیة متعددة االجتماعيتتمتع مواقع شبكات التواصل 
وهذا ، وكتابة الیومیات وتحمیل الملفات والموسیقى والفیدیو، االلكتروني والرسائل وبناء الموقع

  .)2(ددة لوسائل اتصال أخرى في باقة واحد للمستخدم ما یجعلها تدمج ممیزات متع

 : وتكوین صداقات متعددة بناء -3

مستخدمیها على تكوین صداقات جدیدة عبـر بیئـة ومجتمـع  االجتماعيتساعد شبكات التواصل 
موقعــــه الخــــاص علــــى شــــبكات التواصــــل  أصــــبح بإمكــــان أي فــــرد أن ینشــــئ حیــــث، افتراضــــي

 تقاء باألصدقاء القدامى وزمالء الدراسة.بسهولة ویسر واالل االجتماعي

  اآلنیة في نقل الحدث والمعلومة: -4

نهـا تتعامـل مـع المعلومـة والحـدث لحظـة وقوعهـا، ویمكـن أ االجتمـاعيیحسب لشبكات التواصل 
تبــــادل هــــذه المعلومــــات بــــین األصــــدقاء معــــززة بالصــــور ومقــــاطع الفیــــدیو والتعلیــــق والــــرد علــــى 

                                                 
  .129)ص2009(القاهرة: عالم الكتب، 1، طالمدونات "اإلعالم البدیل) محمد عبد الحمید، 1(
 دار العالم العربي(القاهرة: 1طمداخالت في اإلعالم البدیل والنشر اإللكتروني على اإلنترنت، ) شریف اللبان، 2(

  .88ص )2011، للنشر والتوزیع
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وضع احد المستخدمین أي معلومة  فإن، الحدیثة اإلعالمن منه وسائل بعضها، وهذا ما لم تتمك
معهــم فــي نفــس الوقــت  ینعلــى صــفحته تصــل فــي نفــس الوقــت إلــى بــاقي المســتخدمین المشــترك

 .تلقائیاً 
  : األخبار واألحداث خالصة -5

واقع للمتلقي إمكانیة الحصول على خالصة وافیة لما تنشره الم االجتماعيشبكات التواصل  توفر
 اإللكترونیة، التي یرتبط بها مباشرة أو من خالل أصدقائه.

مـن الخـدمات  ة بشكل عام نوعـًا جدیـداً االجتماعیوجد موقع الفیس بوك وشبكات التواصل أحیث 
فقــد نشــأت فــي الفتــرة ، هــذا النــوع یتمیــز بســرعة التحــدیث واختصــار المــادة اإلخباریــة، اإلخباریــة

لفـــیس بـــوك فاقـــت فـــي شـــهرتها كثیـــرًا مـــن المواقـــع اإلخباریـــة الماضـــیة صـــفحات إخباریـــة علـــى ا
عبــر هــذه الصــفحات ستصــلك األخبــار فــور وقوعهــا وعلــى شــكل رؤوس أقــالم أو ، المتخصصــة

  .)1(ملخصات توفر علیك الوقت 
 االستخدام:شمولیة  -6

علــــى األفــــراد أو المؤسســــات  صــــراٍ غیــــر مقت  االجتمــــاعيشــــبكات التواصــــل  اســــتخدام  أصــــبح 
ا من قبـل بعـض المسـئولین والسیاسـیین فـي دول عدیـدة فـي استخدامهلها المختلفة فقط، وال بأشكا

العالم فحسب، وٕانما أصبحت الكثیر من الجامعات والمعاهد العلمیة في العالم أجمع تتواصل مع 
ة والمواقـــع اإللكترونیـــة، ونتیجـــة إلقبـــال النـــاس علـــى التســـوق االجتماعیـــطالبهـــا عبـــر الشـــبكات 

وني، فقد زادت نسبة اإلعالنات على المواقع اإللكترونیة، مما حقق بالتالي ارتفاعـًا خیالیـًا اإللكتر 
  .)2( في أرباحها

  )3(وسائل ووسائط متعددة: دمج -7

المختلفة القدیمة والمستحدثة في مكـان  الوسائل تدمج نها بأ االجتماعيتتمیز شبكات التواصل 
ما ینتج عن ذلك االندماج من تغییر انقالبي للنموذج و ، على منصة الكومبیوتر وشبكاته، واحد

ي یریـد ذلـااالتصالي الموروث بما یسمح للفـرد العـادي إیصـال رسـالته إلـى مـن یریـد فـي الوقـت 

                                                 
في موقع ثورة "، onlineتقریر متاح "د من الفیسبوك غیر التواصل مع األصدقاء، خمس فوائ، عمر عبد اهللا  )1(

  .2013- 3-10، تاریخ الدخول http://goo.gl/034QTXعلى الرابط التالي: 2012- 2- 20بتاریخ ، الویب
، حوار  مع صحیفة الوطن السعودیة، عالمیةالشبكات االجتماعیة تهیمن على الحمالت االمروان سعدات،  )2(

- 9- 20تاریخ الدخول  http://goo.gl/jj9GIc" على الرابط التالي: online، متاح " "2013- 9- 7بتاریخ 
2013.  

للنشر والتوزیع، (عمان: دار الشروق  1، طاإلعالم الجدید: المفاهیم والوسائل والتطبیقاتس صادق، عبا )3(
  8ص )2008

http://goo.gl/034QTX
http://goo.gl/jj9GIc
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 فضـالً ، ولیس من أعلى إلى أسفل وفق النمـوذج االتصـالي التقلیـدي، بطریقة واسعة االتجاهات
حـــاالت التفاعلیــــة والتشـــعبیة وتطبیقــــات الواقــــع للتكنولوجیـــا الرقمیــــة و  الشــــبكات بنــــي هـــذهعـــن ت

وتجـــاوزه لمفهـــوم الدولـــة ، االفتراضـــي وتعددیـــة الوســـائط وتحقیقـــه لمیـــزات الفردیـــة والتخصـــیص
  الوطنیة والحدود الدولیة .

  

  )1( :االجتماعيأهم الخدمات التي تقدمها شبكات التواصل  ثالثًا:
التعرف على اسم الشخص  من خالل الملفات الشخصیة یمكن: الملفات الشخصیة -1

ؤهالت مال، االهتمامات، البلد، تاریخ المیالد، كالنوع، عنه األساسیةومعرفة المعلومات 
 عدد من المعلومات الدیمغرافیة .إلى  باإلضافةالعلمیة والصورة الشخصیة 

 الذین یتعرف علیهم الشخص لغرض معین . األشخاص: وهم صدقاء/العالقاتاأل -2

رسال رسائل إمكانیة إ لمستخدمیها االجتماعيشبكات التواصل  یحالرسائل: تت إرسال -3
 و لم یكن.سواء كان في قائمة األصدقاء لدیك أ، رة للشخصمباش

ة لمستخدمیها إنشاء عدد غیر محدود من االجتماعیتتیح الشبكات : األلبومات المصورة  -4
 لیقوالتع لالطالعلصورة مع األصدقاء تاحة مشاركة هذه ایها وإ ف رلبومات ورفع الصو األ

  علیها .

  الفوریة.لكتروني أو عن طریق المحادثة كانیة التواصل عن طریق البرید اإلإم -5

 تتیح خدمة مشاركة الملفات لمستخدمین معینین أو بشكل مفتوح .  -6

  تقدم خدمة ترك رسالة معینة تسمى حالة كي یراها المستخدمون اآلخرون.  -7

  ٕانشاء مجموعات.و  هتماماتهیمكن ألي مستخدم ترك لمحة عن نفسه وا -8

  ترید.إمكانیة التواصل مع عدة أشخاص حسب أي نوع من االهتمام  -9

 والتواصل مع اآلخرین، إمكانیة تحدید الموقع الجغرافي وتبدیله كلما استدعت الحاجة  - 10
  حسب الموقع الجغرافي.

  إمكانیة تبادل الهدایا االلكترونیة بین األعضاء.  - 11

  ن نشاطك.إمكانیة ترك إعالن مصور ع  - 12

                                                 
 رسالة ماجستیر غیر منشورة) عبد الكریم باحاج، استخدامات الشباب العربي لمواقع التواصل االجتماعي، 1(

 .83ص )2013قسم الدراسات اإلعالمیة، –(القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربیة 



 الفصل الثالث: شبكات التواصل االجتماعي واستخداماتها 

   - 92  - 

 . الشبكاتعدة من خالل هذه أطراف إمكانیة ممارسة األلعاب مع   - 13

  االجتماعيات شبكات التواصل استخدامرابعًا: 
أمكن  االجتماعيوشبكات التواصل  اإلعالمومتابعته لوسائل  الباحثعلى تجربة  بناءً 

  ي:في التال االجتماعيالتواصل  من شبكاتات وطرق االستفادة استخدامبزر أحصر 
  :االجتماعيالتواصل  - 1

األبرز لهذه الشبكات حیث یسعى كل مستخدمي هذه الشبكات للتفاعل  ستخدام وهي تعتبر اال
التفاعل عبر لى أن إوذهبت بعض الدراسات ، ذا الشبكاتوالتواصل  مع اآلخرین من خالل ه

شرق وخاصة في مناطق ال، فاق التواصل والتفاعل الشخصي االجتماعيشبكات التواصل 
  .)1(األوسط بعد التطورات السیاسیة وثورات الربیع العربي

   :التدوین والنشر اإللكتروني - 2
 آرائهمفرصة لألفراد من مستخدمي هذه الشبكات من نشر  االجتماعيتوفر شبكات التواصل 

 المواقع وتدوینوأفكارهم والتعبیر عنها بحریة وربط مدوناتهم الشخصیة من خالل هذه 
وتعلیقاتهم ومتابعتهم لألحداث عبر خاصیة التدوین المصغر التي تتیحها شبكات مالحظاتهم 

  . االجتماعيالتواصل 
  : البحث عن وظائف -3

البّوابة اإللكترونیة المتخّصصة في مجال ، أشار استطالع أجرته" كاریرتشونیتي دوت كوم"
باتت من بین أكثر  ةاالجتماعیإلى أن مواقع الشبكات ، التوظیف في منطقة الشرق األوسط

، الوسائل شعبیة للبحث عن وظائف وفرص التطویر الوظیفي في منطقة الشرق األوسط
% من الذین استطلعت آراؤهم یستخدمون تلك المواقع للبحث عن 63وأظهر االستطالع أن 

 ستخدام مما جعل عملیة البحث عن الوظائف تأتي في المرتبة الثانیة من حیث اال، الوظائف
) كأكثر مواقع Facebookوجاء موقع الفیسبوك (، االجتماعيلمواقع بعد التواصل لهذه ا

تبعه موقع لینكد إن ، نقاط 5نقطة من أصل  4.5حیث سجل ، ة شعبیةاالجتماعیالشبكات 
)Linked Inفي حین جاء موقع تویتر (، 3.5) بـTwitter في المرتبة الثالثة في االستطالع (

  .)2(نقطة  3.4وحصل على 
  

                                                 
  .19، صمرجع سابق المتلقین تأثیر شبكات التواصل االجتماعي على جمهور، محمد المنصور ) 1(
 - صحیفة الوسط البحرینیة استطالع منشور ب ، هي المواقع الشبكیة المفضلة» تویتر«و» لینكد إن«و» فیسبوك«)2(

تاریخ  ، http://goo.gl/qdu4Hr"، على الرابط التالي:onlineم متاح "2010أكتوبر  30السبت  - 2976العدد 
  .2013-4-10الموقع  دخول

http://goo.gl/qdu4Hr
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  : االجتماعياإلعالن من خالل شبكات التواصل  - 4

مـن ، وبشكل قانوني كمركز لإلعالن التجاري االجتماعيشبكات التواصل  استخدام باإلمكان  
" التــي تتــوفر فــي معظـــم الشــبكات. وتعتبــر هـــذه Pageخاصــیة " الصـــفحات  اســتخدام خــالل 

ار فــي كافــة المنــاطق التــي تغطیهــا الفائــدة كبیــرة للغایــة ألنهــا مجانیــة وتــوفر لــك فرصــة لالنتشــ
  .)1( الشبكة والتي عادة ما تكون واسعة االنتشار

  االجتماعي:یة لشبكات التواصل اإلعالم االستخدامات - 5

  منها: االجتماعيلشبكات التواصل استخدامات هناك عدة  اإلعالموفي مجال 
  منبر حر للتعبیر عن اآلراء: -أ

للتعبیر عن اآلراء ونشر المقاالت واألخبار  حراً  نبراً أصبحت م االجتماعيشبكات التواصل 
وما حصل بالثورة التونسیة ، عن الرقابة الموجودة على الوسائل التقلیدیة بحریة بعیداً 

ي في نشر اآلراء واألخبار والمقاالت اإلعالموالمصریة  أكد فاعلیة شبكات التواصل 
  ئمة .وتحدي الرقابة المفروضة من األنظمة السیاسة القا

  إعالمیة:وكاالت أنباء ومواقع  - ب

إلنشاء وكاالت أنباء تنشر أخبارها من خالل  االجتماعيشبكات التواصل  استخدام تم 
وشبكة ، )R.N.Nوخاصة الفیس بوك مثل شبكة رصد بمصر( االجتماعيمواقع التواصل 
 ة بغزةالغزاویووكالة األنباء ، )Q.N.Nبفلسطین (قدس  وشبكة، )S.N.Nشام بسوریة (

)G.N.A.(  
  والمعلومات:مصدر لألخبار  - ت

أصبحت مصادر لألخبار والمعلومات حیث تستخدمها وسائل  االجتماعيشبكات التواصل 
وتنقل عنها التصریحات واآلراء من خالل صفحات المستخدمین ، كمصدر لألخبار اإلعالم

  وتدویناتهم وعلى وجه الخصوص فیس بوك وتویتر :
  

  

  

  
                                                 

  .مرجع سابق) تقریر شامل عن شبكات التواصل االجتماعي، 1(
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  عدة على ذلك :ثلة أمونورد هنا 

  خبر منشور بصحیفة نقال عن فیس بوك: - 1

 أنا رهن اإلشارة للرحیل عن الحكومة فیاض:

  )1(وأدعو للتوافق على رئیس وزراء جدید

 االجتمـاعيقال فیاض في تصریحات على موقعه على "الفیس بوك" موقع التواصـل : رام اهللا     
مـات التـي شـكلت والمواقـع التـي شـغلتها وكـأنني :"یتم الحدیث عني وكأنني فرضت فـي كـل الحكو 

مفروض على الشعب. صراحة فان هذا القول فیه الكثیر من اإلساءة أساس ًا للشعب الفلسطیني 
لي ، ولربما هذا هو المقصود من قبل البعض، ناهیك عن اإلساءة، وفیه إساءة للفصائل نفس ها

  شخصیاً". 

  

  
  

                                                 
  .1ص  )5695(، العدد 2011- 11- 2) خبر منشور بصحیفة األیام الفلسطینیة المحلیة بتاریخ 1(
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  عن تویتر : نقالً   إلكتروني ومثال آخر لخبر منشور على موقع - 2

 )1(للقبض على القرضاوي لإلنتربولسنصدر مذكرة : ضاحي خلفان
أنه سیصدر مذكرة ” تویتر“ذكر الفریق ضاحي خلفان تمیم قائد عام شرطة دبي على صفحته في موقع 

ناة إلقاء قبض على الشیخ یوسف القرضاوي وذلك على خلفیة تهجم القرضاوي على دولة اإلمارات في ق
 السوریین الذین تظاهروا ضد النظام السوري باإلمارات.   ومطالبته اإلمارات بعدم طرد بعض، الجزیرة

القرضاوي منع من دخول اإلمارات لما له من نشاطات تنظیمیة :”وقال الفریق خلفان في تغریدة أخرى 
  سیاسیة حیث بدأ یحزب الناس ویؤسس لمشروع یهدف إلى إحداث بلبلة .

  

  

                                                 
: على الرابط التالي  2012ابریل  5) خبر منشور على الموقع اإلخباري االلكتروني  سنیار بتاریخ 1(

http://www.snyar.net/blog/2012/03/05  

http://www.snyar.net/blog/2012/03/05
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 آخر منشور على موقع الكتروني نقال عن فیس بوك : وخبر

  )1(نقابة الموظفون تدعو لعدم التعامل مع أخبار الرواتب إال عبرها فقط
رام اهللا /  قال رئیس نقابة العاملین في الوظیفة العمومیة بسام زكارنة عبر صفحته الشخصیة 

رواتب ستنشر بعد التأكد داعیا 'فیسبوك' ان أیة أخبار بشأن ال االجتماعيعلى موقع التواصل 
  إلى عدم التعامل مع أي خبر إال عبر النقابة.

غدا  والمدنیینوكان مصدر مطلع توقع ان ُتصرف رواتب الموظفین العمومیین العسكریین 
  األربعاء أو بعد غد الخمیس على ابعد تقدیر.

دها سیتم اإلعالن ن الحكومة بانتظار وصول حوالة مالیة في أیة لحظة وعنالمصدر أ وأوضح
  عن موعد محدد لصرف الرواتب.

  

  
  

                                                 
على الرابط التالي: ،2012-4-3سطین اإلخباریة بتاریخ ) خبر منشور على موقع شبكة فل1(

http://arabic.pnn.ps/index.php/local/9398  

http://arabic.pnn.ps/index.php/local/9398
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  والوسیلة:وسیط بین المتلقي -ث

كوسـیط لنشـر محتویـات  االجتمـاعيبشتى أنواعها شبكات التواصل  اإلعالمتستخدم وسائل    
بمواقــع  اإلنترنــتوالتواصــل بشــكل مســتمر مــع المتلقــي مــن خــالل ربــط موقــع الوســیلة علــى ، الوســیلة

مـن اجـل إبقـاء المتلقـي علـى تواصـل دائـم مـع الوسـیلة  واالسـتفادة مـن  الجتمـاعياشبكات التواصـل 
حیث أكد تقریـر ، اإلعالمالتي تتفوق في االنتشار على وسائل ، االجتماعيشعبیة شبكات التواصل 

 "االجتمـاعي اإلعـالمجدید أطلقته شركة سـبوت أون للعالقـات العامـة أن عـدد المشـتركین فـي خدمـة 
الشــرق األوســط وشــمال إفریقیــا هــم أكثـر مــن عــدد المشــتركین فــي الصــحف التــي یــتم فــي  "فـیس بــوك

تــداولها فــي الشــرق األوســط. حیــث بــین التقریــر الــذي یحمــل عنــوان "التوزیــع الجغرافــي لموقــع الفــیس 
ملیــون مشــتركًا فــي  15بــوك فــي الشــرق األوســط وٕافریقیــا" أن عــدد مشــتركي الفــیس بــوك یزیــد عــن 

ملیـون  14ل یبلغ عدد مشتركي الصحف العربیة واإلنكلیزیة والفرنسیة ما یقـل عـن وبالمقاب، المنطقة
  .)1( مشتركًا فقط

أثــرت  االجتمـاعين شـبكات التواصـل بــأ المصـري د. نعــیموهـذا أیضـا أیدتــه دراسـة أجراهـا 
مــــن قبــــل  االجتمــــاعيمواقــــع التواصــــل  اســــتخدام حیــــث كشــــفت الدراســــة أن  اإلعــــالمعلــــى وســــائل 

جـاء أكثرهـا ، األخرى بدرجات متفاوتة اإلعالمثر وأدى إلى انخفاض التعامل مع وسائل المبحوثین أ
، % مـــن المبحـــوثین أجـــابوا بأنهـــا انخفضـــت جـــدا58علـــى مطالعـــة واســـتعارة الكتـــب حیـــث إن نســـبة 

 االجتمــاعيمواقــع التواصــل  اســتخدام كمــا أن ، % مــن المبحــوثین أجــابوا بأنهــا انخفضــت26ونســبة 
 % بــأن56نســبة  قــراءة الصــحف والمجــالت وفقــًا إلجابــات المبحــوثین حیــث أجــابأثــر ســلبًا علــى 

% مــــن المبحــــوثین أجابــــت بأنهــــا  26كمــــا أن نســــبة ، قــــراءتهم للصــــحف المجــــالت انخفضــــت جــــداً 
مـن قبـل المبحـوثین علـى االسـتماع إلـى  االجتمـاعيمواقع التواصـل  استخدام وأیضًا أثر ، انخفضت

% 36ونسبة ، نخفض جداً لمبحوثین بأن استماعهم لإلذاعات امن ا% 40اإلذاعات إذ أجاب نسبة 
% مــن المبحــوثین المســتخدمون 58أجــاب ، و مــن المبحــوثین أجــابوا بانخفــاض اســتماعهم لإلذاعــات

%  مــــن 24ونســــبة ، أن مشــــاهدهم للقنــــوات الفضــــائیة قــــد انخفضــــت االجتمــــاعيلمواقــــع التواصــــل 
  .)2(المبحوثین أجابوا بأنها انخفضت جدًا 

في إیصال أخبارها للمتلقي عبر  شبكات التواصل وخاصة تویتر اإلعالمتستخدم وسائل  -ج
وذلك عبر ، الرسائل القصیرة على الهواتف المحمولة ودون أن تكلف المتلقي أي تكالیف أخرى

أصبحت تنافس الخدمات المدفوعة التي و  وهذه الخدمة التي یوفرها تویتر، followخدمي اتبعني أو 
وكاالت األنباء لمستخدمیها في إرسال األخبار العاجلة حیث أصبح المستخدم تصله آخر  توفرها

                                                 
 .مرجع سابق، انتشار الفیس بوك یتفوق على انتشار الصحف في الشرق األوسط وشمال إفریقیا) 1(
  .مرجع سابق، 2011المصري ) نعیم 2(
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مستجدات األخبار على هاتفه  بشكل مجاني بمجرد وضع الخبر على صفحة تویتر التابعة للموقع 
  یة.اإلعالمأو الوسیلة 

   الممارسات السیاسیة: - 6

اء الذي یقوم  فیه المستخدم ة تشكل  الفضاالجتماعیأصبحت مواقع شبكات التواصل 
ومختلف الممارسات كعملیة االستفتاء حول ، توجهاتهو  بالمشاركة السیاسیة عن طریق إبداء آرائه

فكاره ومعتقداته ه حریة كبیرة للتعبیر عن أرائه وأوالتي تتیح ل، العدید من القضایا عبر تلك الشبكات
  السیاسیة .

  : ات التعلیمیةستخداماال - 7

ستفید منها المستخدم التي ی االتصالیةحد الوسائل أ االجتماعيات التواصل أصبحت شبك
كالمحاضرات والفیدیوهات المصورة التي تتیحها  ،طالع على محاضرات ومواد تعلیمیةمن خالل اال

ة االجتماعیوتقدم شبكات ، شبكة الیوتیوب والمجموعات العلمیة التي توفرها شبكة الفیس بوك
سواء داخل أو ، والخریجین، واصل مع الطالب اآلخرین والمعلمین واإلداریینللطالب الفرصة للت

ة لها أدوات وقدرة على جذب وتحفیز وٕاشراك الطلبة االجتماعیوالشبكات ، خارج مؤسسته التعلیمیة
یرى د.نعیم المصري أستاذ و ، والتعاون، وتبادل المحتوى، في الممارسات التواصلیة ذات مغزى

لشبكات عدة  اتستخداماأن هناك  االجتماعيوالباحث في شبكات التواصل  المساعد اإلعالم
   )1(: في التعلیم تتمثل في النقاط التالیةالتواصل االجتماعي 

  زیادة المعرفة العلمیة: -أ

ن في السلك التعلیمي بمراحله المختلفة ن یستثمر العاملو من خالل شبكات التواصل أیمكن 
باإلضافة إلى  ،ت في تسجیل وعرض وتقدیم المحاضرات للطلبةوخدمات هذه الشبكا إمكانات

  وضع روابط لها عالقة بالمنهاج الدراسي كمساندة ودعم في تعزیز المعرفة العلمیة لدى الطلبة.

  األبحاث والدراسات: إجراء  - ب

ء رااء أبحاث ودراسات لمعرفة وجهات وآتوفر شبكات التواصل االجتماعي فرصة إلجر 
لكترونیة وتعمیمها على الفئات المستهدفة من الطلبة بما یحسن من ل االستبیانات اإلالطلبة من خال
  األبحاث العلمیة. إجراءالتعلیمیة وتسهیل جودة العملیة 

                                                 
ستاذ اإلعالم المساعد والباحث في شبكات التواصل االجتماعي، ورئیس قسم الفنون أد.نعیم المصري، ) 1(

  بمكتبه بتاریخ  مقابلة أجراها الباحثالتطبیقیة في كلیة فلسطین الثقنیة في دیر البلح بقطاع غزة، 
10-5-2014.  
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  :التواصل سهولة - ت

 أتاحت شبكات االجتماعیة سهولة التواصل السریع والمرن ما بین الهیئة التدریسیة والطلبة
وتعزیز العالقات االجتماعیة بین الهیئة التدریسیة والطلبة  ،ادل المعلوماتووفرت مجاًال مفتوحا لتب

  صفحات ومجموعات على شبكات التواصل االجتماعي. إنشاءمن خالل 
  :المشاركة العلمیة اإلیجابیة تنمیة - ث

یجابیة لدى ز المشاركة العلمیة التعلیمیة اإلتعمل شبكات التواصل االجتماعي على تعزی       
مما   ؛درسین والطلبة والخریجین من خالل نشر ومتابعة المشاریع والتكلیفات العلمیة واألبحاثالم

  للتنافس بین الطلبة كافة. إیجابي مشجع ود العالقة الرسمیة وٕایجاد مناخكسر جملیؤدي 
  تعزیز العالقة بالمؤسسة التعلیمیة - ث

ت افتراضیة مصورة عن أتاحت شبكات التواصل االجتماعي فرصة للطلبة للقیام بجوال
من خالل االطالع على المعلومات  ،لیهاإالمؤسسة التعلیمیة التي یرغب االلتحاق بها أو ینتمي 

  میة  .یؤسسة التعلنشطة وفعالیات المالدلیل التعلیمي ومتابعة أو 
  توفیر الوقت والجهد  -ح

رسال وتلقي قت والجهد والمال من خالل سهولة إشبكات التواصل االجتماعي الو  وفرت
حیث بإمكان الطالب متابعة الدروس والمواد المتعلقة بالمساقات من خالل  المواد التعلیمیة،

 ،لى مقاعد الدراسةإالمجموعات المخصصة للمساق على شبكات التواصل االجتماعي دون الذهاب 
تغناء عن ووفرت شبكات التواصل االجتماعي مراجع علمیة یستفید منها الطالب بشكل مجاني واالس

  لكتروني.واصل االجتماعي بمثابة المدرس اإلحیث أصبحت شبكات ت ،الدروس الخصوصیة
  ات الدعویة.ستخدامالا - 8

ة الباب للتواصل والدعوة مع اآلخرین مسلمین أو غیر مسلمین االجتماعیفتحت الشبكات 
الخاصة ومواقعهم  وأصبح لكثیر من الدعاة صفحاتهم، باختالف لغاتهم واختالف أجناسهم وبلدانهم

ي الرسمي في كثیر من اإلعالمیجابي للتواصل العالمي في ظل االنغالق إوهو انتقال ، الثریة
وتتمیز  ،وفي ظل أنظمة تعیق التواصل المباشر وتقولب الداعیة والعالم على قوالب جامدة، الدول

مع كسر حاجز الوقت ، مرة بالعالمیة والفوریة والتحدیث المستاالجتماعیالدعوة عن طریق الشبكات 
  .)1(والتوفیر في الجهد والتكالیف، والتواصلستخدام والسهولة في اال، والزمان

                                                 
، مقال منشور على بوابة األلوكة الجتماعي .. االستخدامات والممیزاتتقنیات التواصل ا) حمزة أبو شنب، 1(

  .2013-9- 2تاریخ الدخول  ،  http://goo.gl/6ibo7w:" على الرابط التالي onlineالثقافیة، بتاریخ، متاح "

http://goo.gl/6ibo7w
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   االجتماعيلبیات شبكات التواصل س: خامساً 
أن  إال، االجتمــاعيیجابیــات والممیــزات لمواقــع التواصــل علــى الــرغم مــن وجــود عــدد مــن اإل

منهـا مـا هـو  االجتمـاعيشـبكات التواصـل  تخدام اسـهناك بعض المخـاطر والسـلبیات المترتبـة علـى 
  )1(نعرضها في التالي :، هو متعلق بالشبكة نفسها ومنها ما، متعلق بالمستخدم

وهـذا یعنـي ، فـي أنظمـة الحمایـة تعرض هذه المواقـع لحـاالت مـن القرصـنة أو الفشـل إمكانیة -1
  الخاصة.بل وسجل مراسالتك ، إمكانیة وصول بعض األشخاص لمعلوماتك كاملة

حیــث تخلــق شــبكات التعــارف جــوًا مــن المتعــة واإلثــارة التــي تجعــل ، اإلدمــان علــى هــذه المواقــع -2
ســاعات یومیــًا  6اعترفــت الكثیــر مــن الفئــات بأنهــا تقضــي أكثــر مــن  وقــد، الشــخص یــرتبط بهــا

هـذه الشـبكات  اسـتخدام لذلك یتوجب علـى المسـتخدم أن یكـون حریصـًا عنـد ، على هذه المواقع
  الوقوع في شرك اإلدمان.من 

حیـث تنتشـر فـي بعـض هـذه ، إمكانیة الوقوع في مغبة عملیات منظمـة مـن النصـب واالحتیـال -3
الشبكات مجموعات تصنع جوًا من الثقة حول أحد الشخصیات الوهمیة التي تطلب منك المـال 

  على هدف معین قد یكون على سبیل االستدانة أو ربما على سبیل االستثمار. بناءً 
فقـد صـدرت دراسـات تؤكـد تسـبب مواقـع مثـل الفـیس بـوك ، ة الطبیعیـةاالجتماعیفساد العالقات  -4

% من حاالت الطالق. ویـأتي هـذا نتیجـة لرؤیـة 20بنسب تفوق الـ My spaceوالماي سبیس 
الشریك لشریكته أو العكس مهتمًا بأفراد معینین داخل الشبكة أو نتیجة إلهمال الشـریك مفضـًال 

  في الشبكة أو غیر ذلك. التواصل
 االجتمـــاعيشــبكات التواصــل   أنشــیري تركــل ، تقــول الباحثــة فــي علــم االجتمــاع:  االنعزالیــة -5

جعلت الناس ینعزلون عن الواقع المعـاش، ویتیهـون فـي واقـع افتراضـي، لـیس لـه صـلة بحیـاتهم 
زة ومـع ذلـك فقـد سـمحنا مما یقلل من آدمیتهم وتقول: "إننا ابتكرنا تقنیات ملهمة ومعز ، الحقیقیة

  .)2( لها بأن تحط من قیمتنا"
سلبیات  أبرزبث الشائعات وانتحال الشخصیات تعتبر من  :الشخصیاتبث الشائعات وانتحال  -6

و حیث من الممكن أن ینتحل أحدهم اسم شخص أ، االجتماعيومخاطر شبكات التواصل 
ث الشائعات وأخبار مغلوطة ویب االجتماعيوینشئ صفحة على شبكات التواصل ، مؤسسة ما

جبریل العریشي أستاذ علم المعلومات بجامعة  د.ویعتبر و المؤسسة باسم ذلك الشخص أ

                                                 
 .مرجع سابق) تقریر شامل عن شبكات التواصل االجتماعي، 1(
  .109، ص، مرجع سابق، تأثیر شبكات التواصل االجتماعي على جمهور المتلقین، محمد المنصور ) 2(
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الشائعات وانتحال  حول مخاطر )1(الملك سعود في حدیث لصحیفة عكاظ السعودیة 
ائعات الجدید أوجدت بیئة جدید لبث الش اإلعالمن وسائل الشخصیات على أمن المواطن أ

منها ما یتعلق ، ة تتم بصور متعددةاالجتماعیالشبكات  استخدام ن ال الشخصیة حیث إوانتح
ات معروفة فیما یعرف بنشر اإلشاعات واألكاذیب لإلضرار بجهة معینة أو للتشهیر بشخصی

  لكترونیة.بالجرائم اإل

هو  2012وقال في هذا الصدد: إن أحدث ما یحذر منه خبراء أمن المعلومات في عام 
فانتحال ، وهي جریمة قدیمة حدیثة، ةاالجتماعیال شخصیات اآلخرین في مواقع الشبكات انتح

ة بغرض االجتماعیأما انتحالها في الشبكات ، الشخصیات ألغراض مختلفة هو جریمة قدیمة
  وزادت مع ازدیاد انتشارها. اإلنترنتالتشهیر فهو من الجرائم التي ظهرت مع ظهور 

التي تعتبر من الجرائم  اإلنترنتحال الشخصیة على ویقسم العریشي أشكال انت
  :قسمین اإللكترونیة إلى

القانونیین بالشخص  وهو ما یعرف لدى، انتحال صفة شخص انتحال لشخصیة موجودة أو -أ
وغالبا ما یكون قصد مرتكب هذه الجریمة هو استغالل الثقة والسمعة الحسنة ، الطبیعي

أو یكون ، لطمأنینة في نفس الشخص الذي یتعامل معهالمتوفرة للشخصیة المنتحلة لبث ا
، أو إزاحة شخص لحساب منافس له، اإلساءة لسمعة شخص ما أواالنتحال بقصد التشهیر 

أو االنتقام من شخص لسبب من األسباب فیقوم بكتابة مقاالت أو نشرات أو الترویج 
  أو غیر صحیحة. لمعلومات صحیحة جزئیاً 

، القانونیین بالشخص االعتباري وهو ما یعرف لدى، مثل مؤسسة ماع یانتحال شخصیة موق -ب
 ما تكون ذات طابع إجرامي. وهي غالباً  وهذه تعتبر األكثر ضرراً 

                                                 
، صحیفة عكاظ السعودیة، انتحال شخصیات اآلخرین وبث الشائعات جرائم تهدد أمن الوطن) جبریل العریشي، 1(

الي: موقع الصحیفة في الرابط الت " علىonline، متاح "2012-7-28بتاریخ  4039العدد 
http://goo.gl/l6uZkD ،  2013-2-18تاریخ الدخول.  

http://goo.gl/l6uZkD
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  المبحث األول
  نتائج الدراسة المیدانیة

طلبــــة اســــتخدامات والتــــي تتعلــــق ب، نتــــائج الدراســــة المیدانیــــة المبحــــث مناقشــــةیتنــــاول هــــذا 
وذلــك مــن خــالل تحلیــل ، المتحققــة واإلشــباعات االجتمــاعيبكات التواصــل الجامعــات الفلســطینیة لشــ

التـي تـم توزیعهـا بیانات إجابات المبحوثین على األسئلة التي تم إعدادها ضمن صحیفة االستقصاء 
زة مفـــردة  مـــن طلبـــة الجامعـــات الفلســـطینیة فـــي قطـــاع غـــ 390ة قوامهـــا یعلـــى عینـــة طبقیـــة عشـــوائ

  .30/11/2013-29-28بتاریخ  ) قصى وجامعة األزهرة األجامع، اإلسالمیة(الجامعة 
  

  : المیدانیةنتائج الدراسة 
  :االجتماعيشبكات التواصل استخدامات : أوالً 
  االجتماعيشبكات التواصل  استخدام. 1

  )11جدول(
  یوضح التكرارات والنسب المئویة

  

  النسبة المئویة  التكرار  االستخدام
 89.7 350  نعم   

 10.3 40  ال
  100.0 390  المجموع

  

یستخدمون شبكات  المبحوثینمن  89.7%) أن ما نسبته 11یتضح من الجدول رقم (
، االجتماعيهم من الذین ال یستخدمون شبكات التواصل  10.3%، وما نسبته االجتماعيالتواصل 

  . كما هو موضح في الرسم البیاني التالي
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  .عياالجتماستخدم شبكات التواصل ا عدم أسباب -2

  )12جدول(
  یوضح التكرارات والنسب المئویة

  النسبة المئویة  التكرار  ستخدام الاأسباب عدم 
  30.0 12  مضیعة للوقت

 25.0 10  ضررها أكثر من نفعها
  15.0 6  عدم االقتناع  بجدواها وأهمیتها

 12.5 5  وقلق حول الخصوصیة  ستخدام من االغیر آ
 10.0 4  ااستخدامهال أعرف كیفیة 

 7.5 3  خرىأ
 100.0 40  المجموع

الذین یعتبرون سبب عدم من هم  30.0%ما نسبته ) أن 12یتضح من الجدول رقم (
 أن  ستخدام هم من الذین یعتبرون سبب عدم اال 25.0%وما نسبته ، مضیعة للوقت ستخدام اال

لعدم   ستخدامهم من الذین یعتبرون سبب عدم اال 15.0%وما نسبته ، ضررها أكثر من نفعها
ألنها  ستخدام هم من الذین یعتبرون سبب عدم اال 12.5%االقتناع  بجدواها وأهمیتها، وما نسبته 

من عینة الدراسة هم من الذین  10.0%ما نسبته و ، منة وتسبب القلق حول الخصوصیةآغیر 
یعود إلى سبب عدم معرفتهم بكیفیة  االجتماعيم لشبكات التواصل استخدامهیعتبرون عدم 

كما هو ، ألمور أخرى  ستخدام هم من الذین یعتبرون سبب عدم اال7.5%، وما نسبته تخدامها،اس
  موضح في الرسم البیاني التالي.
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  االجتماعي.  منذ متى تستخدم شبكات التواصل 3

  

  )13جدول(
  یوضح التكرارات والنسب المئویة

  

  لمئویةالنسبة ا  التكرار  االجتماعيشبكات التواصل  استخدام متى تم 
 10.3 36  أقل من عام.
 15.7 55  قل عامینأمن عام إلى 

 27.7 97  قل من أربعة أعوام.أمن عامین إلى 
 46.3 162  أربعة أعوام فأكثر.

 100.0 350  المجموع

  

 یستخدمون شبكات المبحوثینمن  10.3%) أن ما نسبته 13یتضح من الجدول رقم (
هم من الذین یستخدمون شبكات  15.7%ا نسبته مو  عن عام، زمنیة تقلالتواصل من فترة 
هم من الذین  27.7%ما نسبته و  ما بین عام إلى عامین، زمنیة تتراوحالتواصل من فترة 

ما نسبته و  ما بین عامین إلى أربعة أعوام، زمنیة تتراوحیستخدمون شبكات التواصل من فترة 
كما ، یة تزید عن من أربعة أعوامهم من الذین یستخدمون شبكات التواصل من فترة زمن %46.3

  هو موضح في الرسم البیاني التالي.
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   االجتماعيستخدم شبكات التواصل ا مكان. 4

  
  )14جدول(

  یوضح التكرارات والنسب المئویة
  

األماكن التي یستخدم فیها شبكات 
  النسبة المئویة  التكرار  االجتماعيالتواصل 

 94.86  332  المنزل 
 45.43 159  الجامعة 

 16.57 58  مقهى اإلنترنت
 12.29 43  العمل 
 2.29  8  أخرى 

  )                                      n=350( * اختیار متعدد    

هم من الذین  المبحوثینمن  94.86%) أن ما نسبته 14یتضح من الجدول رقم (
هم من الذین  45.43%في المنازل، وما نسبته  االجتماعيشبكات التواصل  ونیستخدم
هم من الذین  16.57%في الجامعات، وما نسبته  االجتماعيشبكات التواصل  ونیستخدم
هم من الذین  12.29%، وما نسبته اإلنترنتفي مقاهي  االجتماعيشبكات التواصل  ونیستخدم
هم من الذین  2.29%في أماكن العمل، وما نسبته  االجتماعيشبكات التواصل  ونیستخدم
كما هو موضح في الرسم البیاني ، أخرىفي أماكن  االجتماعيكات التواصل شب ونیستخدم
  التالي.
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  : االجتماعيالوسائل المستخدمة في الدخول لشبكات التواصل . 5

  )15جدول(
  یوضح التكرارات والنسب المئویة

  

الوسائل المستخدمة في الدخول 
النسبة   التكرار  االجتماعيلشبكات التواصل 

  المئویة
 Laptop 219 62.57سوب المحمول  الحا

 Mobile 186 53.14الهاتف المحمول    
 Desk top 123 35.14الحاسوب المكتبي    

 Ibad 42 12.00الحاسوب اللوحي"ایباد"  

  )                                      n=350( * اختیار متعدد    

یستخدمون شبكات  لمبحوثینامن  62.57%) أن ما نسبته 15یتضح من الجدول رقم (
هم من الذین  53.14%وما نسبته من خالل وسائل الحواسیب المحمولة،  االجتماعيالتواصل 

وما نسبته ، من خالل وسائل الهواتف المحمولة االجتماعيیستخدمون شبكات التواصل 
من خالل وسائل الحواسیب  االجتماعيهم من الذین یستخدمون شبكات التواصل  %35.14

من خالل  االجتماعيهم من الذین یستخدمون شبكات التواصل  12%مكتبیة، وما نسبته ال
  كما هو موضح في الرسم البیاني التالي.، "سائل الحواسیب اللوحیة " ایبادو 

  

  ج
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  :االجتماعيشبكات التواصل استخدام كل جلسة عند  فيالمبحوثین قضیها یالمدة التي . 6
  )16جدول(
  والنسب المئویةیوضح التكرارات 

  

استخدام كل جلسة عند  تقضیها فيالمدة التي 
  النسبة المئویة  التكرار  االجتماعيشبكات التواصل 

 15.1 53  أقل من ساعة
 28.6 100  قل من ساعتینأ من ساعة إلى
 32.3 113قل من ثالث ساعات                إلى أمن ساعتین 

 24.0 84  ثالث ساعات فأكثر
 100.0 350  المجموع

هم من الذین  المبحوثینمن  15.1%) أن ما نسبته 16یتضح من الجدول رقم (
وما ، مدتهم التي یقضونها في كل جلسة تقل عن ساعة االجتماعيیستخدمون شبكات التواصل 

هم من  32.3%هم من الذین مدتهم تتراوح ما بین ساعة إلى ساعتین، وما نسبته  28.6%نسبته 
مدتهم هم من الذین  24.0%ح ما بین ساعتین إلى ثالث ساعات، وما نسبته الذین مدتهم تتراو 

  كما هو موضح في الرسم البیاني التالي.، تزید عن ثالث ساعات
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  :االجتماعيالتواصل  ستخدام شبكاتال المبحوثین األوقات المفضلة لدي. 7
  )17جدول(

  یوضح التكرارات والنسب المئویة
  

شبكات التواصل  ام ستخدالاألوقات المفضلة 
  النسبة المئویة  التكرار  االجتماعي

  42.9 150  ال یوجد وقت محدد
 40.9 143  في المساء  

 7.7 27  الفترة المتأخرة من اللیل
 4.9 17     في الصباح 

 3.7 13      في وقت الظهیرة 
 100.0 350  المجموع

وقات یعتبرون األ نالمبحوثیمن  42.9%ما نسبته ) أن 17یتضح من الجدول رقم (
هم من الذین یعتبرون  40.9%وما نسبته ، ةغیر محددعند استخدام التواصل االجتماعي المفضلة 

وقات هم من الذین یعتبرون األ 7.7%وقات المفضلة لهم هي أوقات المساء، وما نسبته األ
وقات ون األیعتبر  المبحوثینمن  4.9%ما نسبته و ، المفضلة لهم هي أوقات المتأخرة من اللیل

المفضلة وقات األ هم من الذین یعتبرون 3.7%وقات الصباحیة، وما نسبته هي األالمفضلة لهم 
  كما هو موضح في الرسم البیاني التالي.، لهم هي أوقات الظهیرة

  

  
  



 انیة الفصل الرابع: استخدامات طلبة الجامعات الفلسطینیة لشبكات التواصل االجتماعي : نتائج الدراسة المید

   - 110  - 

  .نوالمبحوث ستخدمهایالتي  االجتماعي شبكات التواصل. 8
  )18جدول(

  یوضح التكرارات والنسب المئویة
  

  النسبة المئویة  التكرار  * المستخدمة التواصلشبكات 
 95.14 333  فیس بوك
 59.43 208  یوتیوب

 28.86 101  جوجل بلس
 27.14 95  تویتر

 3.43 12  لینكد ان
 3.71 13  أخرى

  )                                      n=350( * اختیار متعدد    

هم من الذین  المبحوثینمن  95.14%) أن ما نسبته 18یتضح من الجدول رقم (
هم من الذین  59.43%وما نسبته ، االجتماعيیستخدمون شبكة الفیس بوك في التواصل 

هم من الذین یستخدمون  28.86%وما نسبته ، االجتماعيیستخدمون شبكة یوتیوب في التواصل 
شبكة هم من الذین یستخدمون  27.14%وما نسبته ، االجتماعيشبكة جوجل بلس في التواصل 

هم من الذین یستخدمون شبكة لینكد ان في  3.43%، وما نسبته االجتماعيتویتر في التواصل 
هم من الذین یستخدمون شبكات أخرى للتواصل  3.71%، وما نسبته االجتماعيالتواصل 
  .كما هو موضح في الرسم البیاني التالي، االجتماعي
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  جتماعيااللشبكات التواصل  استخدام المبحوثین. مدى 9
  

  )19الجدول(
  یوضح التكرارات والنسب المئویة

  

نسبة 
 استخدام 
  الشبكات

  هامأستخدال   منخفضة جداً   منخفضة  متوسطة  عالیة  عالیة جداً 
المتوسط 
  الحسابي

  الترتیب
  التكرار

النسبة 
  التكرار  المئویة

النسبة 
  التكرار  المئویة

النسبة 
  التكرار  المئویة

النسبة 
  التكرار  المئویة

سبة الن
  التكرار  المئویة

النسبة 
  المئویة

 1 5.30 2.6  9 0.9 3 3.4 12 13.1 46 16.6 58 63.4 222  فیس بوك

 2 4.34 11.1 39 5.1 18 5.8 20 24.0 84 23.7 83 30.3 106  یوتیوب

 3 2.88 43.4 152 5.4 19 7.2 25 20.3 71 10.3 36 13.4  47  جوجل بلس

 4 2.42 48.9 171 9.7 34 10.0 35 18.0 63 8.3 29 5.1 18  تویتر

 5 1.66 76.0 266 3.4 12 4.0 14 12.3 43 2.9 10 1.4  5  لینكد ان

  

یستخدمون شبكة التواصل  المبحوثینمن  63.4%) ما نسبته 19یتضح من الجدول رقم (
ه وما نسبت، ستخدامولى في نسبة االوهي الشبكة األ، الفیس بوك بدرجة عالیة جداً  االجتماعي

، ستخدامستخدمون شبكة یوتیوب بدرجة عالیة جدًا وهي الشبكة الثانیة من حیث نسبة االی %30.3
یستخدمون شبكة جوجل بلس بدرجة عالیة جدًا وهي الشبكة الثالثة من حیث  13.4ه %وما نسبت
الرابعة یستخدمون شبكة تویتر بدرجة عالیة جدًا وهي الشبكة  5.1%ه وما نسبت، ستخدامنسبة اال

یستخدمون شبكة لینكد ان بدرجة عالیة جدًا وهي  1.4%ه وما نسبت، ستخدام سبة االمن حیث ن
     كما هو موضح في الرسم البیاني التالي.، تخدامسالشبكة الخامسة من حیث نسبة اال
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  .نظر المبحوثینمن وجهة  االجتماعي شبكات التواصلأفضل . 10
  )20الجدول(

  یوضح التكرارات والنسب المئویة

  ضل شبكة تواصل اجتماعيأف
  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانیة  األولى

النسبة   التكرار
النسبة   التكرار  المئویة

النسبة   التكرار  المئویة
النسبة   التكرار  المئویة

النسبة   التكرار  المئویة
  المئویة

 1.9 3 0.9 3 2.9 10 8.6 30 86.0 301  فیس بوك
 12.3 43 17.7  62 31.4 110 34.0 119 4.6 16  تویتر

 8.3 29 42.0  147 28.6 100 15.4 54 5.7 20  جوجل بلس
 60.6 212 32.3 113 4.9 17 2.3 8  -  -  لینكد ان
 16.9 59 6.6 23 32.0 112 39.4 138 5.1  18  یوتیوب

 ستخدام یفضلون في اال المبحوثینمن  86.0%) ما نسبته 20یتضح من الجدول رقم (
یفضلون في  39.4%ولى، وما نسبنه الشبكة األ عتبرونهاوی "بوكلفیسا" االجتماعيشبكة التواصل 

یفضلون في  31.4%ویعتبرونها هي الشبكة الثانیة، وما نسبنه  "یوتیوب"شبكة  ستخدام اال
 ستخدام یفضلون في اال 42.0%ویعتبرونها هي الشبكة الثالثة، وما نسبنه  "تویتر"شبكة  ستخدام اال

 ستخدام یفضلون في اال 60.6%نها هي الشبكة الرابعة، وما نسبنه ویعتبرو  "جوجل بلس"شبكة 
   كما هو موضح في الرسم البیاني التالي.، ویعتبرونها هي الشبكة الخامسة "لینكد ان"شبكة 
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  االجتماعيفي شبكات التواصل  نویتابعها المبحوثأهم الموضوعات التي . 11
  

  )21جدول(
   مئویةیوضح التكرارات والنسب ال

  

  النسبة المئویة  التكرار  موضوعات المتابعة 
 70.57 247    الترفیهیة  

 62.00 217  االجتماعیة
 61.43 215  الثقافیة
 59.71 209  الدینیة

 54.29 190  السیاسیة
 54.00 189 التعلیمیة
 52.00 182 العلمیة
 42.86 150 الشبابیة
 42.57 149 الصحیة

 34.00 119 شؤون المرأة
لتكنولوجیةا  105 30.00 

 28.00 98  الریاضیة
 19.14 67 التسویقیة
 18.29 64 الطفل

 13.14 46 االقتصادیة
 0.57  2  أخرى

  )                                      n=350( * اختیار متعدد    

أهم أن  عتبر ت المبحوثینمن  70.57%) أن ما نسبته 21یتضح من الجدول رقم (
هي الموضوعات الترفیهیة، ثم یلیها  االجتماعيت التي تتابعها في شبكات التواصل الموضوعا

الموضوعات الثقافیة، ثم یلیها 61.43%  بنسبة ثم، ةاالجتماعی% الموضوعات  62 بنسبة
الموضوعات السیاسیة  54.29%سبة فس النالموضوعات الدینیة، ثم یلیها بن  59.71%بنسبة

الموضوعات العلمیة، ثم یلیها   52%، ثم یلیها بنسبة54%بة بنس التعلیمیةفالموضوعات 
الموضوعات الصحیة، ثم یلیها  42.57%الموضوعات الشبابیة، ثم یلیها بنسبة  42.86%بنسبة

الخاصة الموضوعات  30%ثم یلیها بنسبة، شئون المرأةب الخاصة  الموضوعات 34%بنسبة 
الموضوعات  19.14%لریاضیة، ثم یلیها بنسبةالموضوعات ا 28%التكنولوجیا، ثم یلیها بنسبةب
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الموضوعات  13.14%موضوعات الطفل، ثم یلیها بنسبة  18.29%، ثم یلیها بنسبةیةالتسویق
  كما هو موضح في الرسم البیاني التالي.، ىموضوعات أخر  0.57%، ثم یلیها بنسبةیةاالقتصاد

  

  
  

  جتماعي في الجامعةالتواصل اال باستخدام شبكات السماح للمبحوثین مدى. 12
  )22جدول(

  یوضح التكرارات والنسب المئویة
  

شبكات  استخدام ب مدى السماح
  النسبة المئویة  التكرار  في الجامعة االجتماعيالتواصل 

 63.7 223  نعم 
  36.3 127  ال 

 100.0 350  المجموع
  

سمح هم من الذین ی المبحوثینمن  63.7%) أن ما نسبته 22یتضح من الجدول رقم (
هم من الذین ال  36.3%في الجامعة، وما نسبته  االجتماعيشبكات التواصل  استخدام لهم ب

كما هو موضح في الرسم البیاني ، الجامعةفي  االجتماعيشبكات التواصل  استخدام یسمح لهم ب
  التالي.

  



 انیة الفصل الرابع: استخدامات طلبة الجامعات الفلسطینیة لشبكات التواصل االجتماعي : نتائج الدراسة المید

   - 115  - 

  
  

  باستخدام شبكات التواصل االجتماعي في الجامعة. عدم السماح للمبحوثینأسباب  13.
  )23جدول(

  یوضح التكرارات والنسب المئویة
  

 باستخدام شبكاتسباب عدم السماح أ
  في الجامعة االجتماعيالتواصل 

  النسبة المئویة  التكرار

 39.4 50  یحتاج إلى اشتراك
 30.7 39  سیاسة الجامعة   

 26.0  33  عدم وجود انترنت بالجامعة   
 3.9 5  أخرى 

 100.0 127  المجموع

  

عدم سبب یعتبرون  المبحوثینمن   39.4%نسبته  ) أن ما23الجدول رقم (یتضح من 
 ،داخل الجامعة هو احتیاجه لالشتراك الشهري االجتماعيشبكات التواصل  استخدام السماح لهم ب
 من عینة الدراسة 26.0الجامعة، وما نسبته %سیاسة یعتبرون السبب هو  30.7%وما نسبته 

یعتبرون عدم السماح  ألسباب  3.9%وما نسبته  ،نترنت بالجامعةإعدم وجود  لىإالسبب  یعزون 
  كما هو موضح في الرسم البیاني التالي. ،أخرى
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  في الجامعة. االجتماعيالتواصل  استخدام شبكات تأیید 14.

  
  )24جدول(

  یوضح التكرارات والنسب المئویة
تأیید استخدام شبكات التواصل 

  االجتماعي في الجامعة.
  مؤید 
معارض   معارض  محاید  مؤید  بشدة

  المجموع  بشدة

 350  11  24 76 125 114 التكرار

 100.0 3.1 6.9 21.7 35.7 32.6 النسبة المئویة

 77.54 الوزن النسبي 3.88  المتوسط الحسابي
  

استخدام یؤیدون بشدة  المبحوثینمن  32.6%) أن ما نسبته 24یتضح من الجدول رقم (     
التواصل  استخدام شبكاتیؤیدون  35.7%داخل الجامعة، وما نسبته  جتماعياالالتواصل  شبكات

التواصل  استخدام شبكاتمحایدون في مسألة  21.7%داخل الجامعة، وما نسبته  االجتماعي
التواصل  یعارضون في مسألة استخدام شبكات 6.9%داخل الجامعة، وما نسبته  االجتماعي
التواصل  استخدام شبكاتیعارضون بشدة في مسألة  3.1%ه داخل الجامعة، وما نسبت االجتماعي
  كما هو موضح في الرسم البیاني التالي.، داخل الجامعة االجتماعي
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  .االجتماعيتواصل معهم عبر شبكات التواصل الالجامعة و  ءمع زمال التفاعل 15.

  
  )25جدول(

  یوضح التكرارات والنسب المئویة
  

تواصل معهم التفاعل مع زمالء الجامعة وال
  النسبة المئویة  التكرار  االجتماعيعبر شبكات التواصل 

 52.0  182  نعم 
 35.1 123  أحیاناً 

 12.9  45  ال
 100.0  350  المجموع

  

یتفاعلون مع زمالئهم  المبحوثینمن  52.0%) أن ما نسبته 25یتضح من الجدول رقم (
یتفاعلون  هم من الذین أحیاناً  35.1%، وما نسبته االجتماعيداخل الجامعة عبر شبكات التواصل 

هم من الذین ال  12.9%، وما نسبته االجتماعيمع زمالئهم داخل الجامعة عبر شبكات التواصل 
كما هو موضح في الرسم ، االجتماعيیتفاعلون مع زمالئهم داخل الجامعة عبر شبكات التواصل 

  البیاني التالي.
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حولها من خالل شبكات التواصل  هممع زمالئیتحدث المبحوثین الموضوعات التي . 16
  .االجتماعي

  )26جدول(
  یوضح التكرارات والنسب المئویة

  

 حولها منحدث مع زمالئك تالموضوعات التي ت
  .االجتماعيخالل شبكات التواصل 

  

  النسبة المئویة  التكرار

 64.29  225  في مجال الدراسة
 48.29 169  في حیاتك الیومیة
 31.43 110  مواضیع اجتماعیة
 14.00 49  مواضیع سیاسیة

 1.43 5  أخرى

  )                                      n=350( * اختیار متعدد    

یتحدثون مع زمالئهم  المبحوثینمن  64.29%) أن ما نسبته 26یتضح من الجدول رقم (
من الذین  هم 48.29%في مجال الدراسة، وما نسبته  االجتماعيمن خالل شبكات التواصل 

هم من الذین یتحدثون في المواضیع  31.43%وما نسبته  الیومیة،یتحدثون عن الحیاة 
 1.43%هم من الذین یتحدثون في المواضیع السیاسیة، وما نسبته  14%ة، وما نسبته االجتماعی

   كما هو موضح في الرسم البیاني التالي.، من الذین یتحدثون في مواضیع أخرىهم 
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  في المجال الدراسي.المبحوثین  التي تخدمات شبكال. 17
  )27جدول(

  یوضح التكرارات والنسب المئویة
  

  في المجال الدراسي. خدمالتواصل التي تشبكات 
  

  النسبة المئویة  التكرار

 70.86  248  فیس بوك
 29.71 104  جوجل بلس    

 28.00 98  یوتیوب
 4.86  17  تویتر     

 1.71 6  أخرى
 1.14 4  لینكد ان

  )                                      n=350( * اختیار متعدد    

یعتبرون شبكة  المبحوثینمن  70.86%) أن ما نسبته 27یتضح من الجدول رقم (
هم من الذین  29.71%وما نسبته فیس بوك،  "التواصل التي تخدمهم في المجال الدراسي 

وما نسبته ، ن الذین یعتبرون شبكة یوتیوبهم م28%وما نسبته ، یعتبرون شبكة جوجل بلس
هم من الذین یعتبرون شبكات  1.71%هم من الذین یعتبرون شبكة تویتر، وما نسبته  %4.86

، م من الذین یعتبرون شبكة لینكد إنه 1.14%وما نسبته ، أخرى التي تخدمهم في مجال الدراسة
  كما هو موضح في الرسم البیاني التالي.
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    الدراسي تحصیلالعلى  االجتماعيالتواصل  تخدام شبكاتاس تأثیر. 18
  )28جدول(

  یوضح التكرارات والنسب المئویة
  

  النسبة المئویة  التكرار  الدراسي التحصیلعلى  ستخدام الا تأثیر

 14.9 52  إلى حد كبیر
 49.4 173  إلى حد ما

 35.7 125  لم یؤثر
 100.0  350  المجموع

  

م استخدامهیعتبرون أن  المبحوثینمن  14.9%ن ما نسبته ) أ28یتضح من الجدول رقم (
هم  49.4%یؤثر إلى حد كبیر على تحصیلهم الدراسي، وما نسبته  االجتماعيلشبكات التواصل 

یؤثر إلى حد ما على تحصیلهم  االجتماعيم لشبكات التواصل استخدامهمن الذین یعتبرون أن 
لم  االجتماعيم لشبكات التواصل استخدامهرون أن هم من الذین یعتب 35.7%الدراسي، وما نسبته 

   كما هو موضح في الرسم البیاني التالي.، یؤثر على تحصیلهم الدراسي
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  :المتحققة   واإلشباعات االستخدامات: دوافع ثالثاً 
  :االجتماعيشبكات التواصل المبحوثین ل استخدام. دوافع 19

  )29جدول(
  یوضح التكرارات والنسب المئویة

  

  النسبة المئویة  التكرار  االجتماعيالتواصل  استخدام لشبكاتدوافع 

  دوافع منفعیة -أ
 20.7 314  للتواصل مع الزمالء واألصدقاء في الداخل الخارج

 16.3 247  بحثًا عن  المعلومات واألخبار
 14.3 217  الكتساب معارف وخبرات

 8.7 132  إلبداء الرأي في بعض القضایا
 6.3 96  هیئة التدریسیةللتواصل مع ال

 66.23 1006  نسبة الدوافع المنفعیة من دوافع االستخدام
  دوافع طقوسیة -ب

  14.0 212  للتسلیة وقضاء وقت الفراغ
 8.6 131  للتعرف على أصدقاء آخرین
 6.1 93  للهروب من مشاكل الواقع  

 4.8 73  للمشاركة في قضایا الحشد والمناصرة
 0.2 4  أخرى

 33.77 513  وافع الطقوسیة من دوافع االستخدامنسبة الد
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  الدوافع المنفعیة  -أ

یعتبرون دوافع االستخدام   المبحوثینمن  20.7%) أن ما نسبته 29یتضح من الجدول رقم (
لشبكات التواصل االجتماعي بهدف التواصل مع الزمالء واألصدقاء في الداخل الخارج، وما 

الكتساب معارف  14.3%لمعلومات واألخبار، وما نسبته دافعهم البحث عن  ا 16.3%نسبته 
بهدف التواصل  6.3%وما نسبته ، إلبداء الرأي في بعض القضایا 8.7%وما نسبته  ،وخبرات

  .مع الهیئة التدریسیة

  طقوسیةالدوافع ال - ب

من المبحوثین یعتبرون دوافع االستخدام  14.0%) أن ما نسبته 29یتضح من الجدول رقم (
من  8.6%وما نسبته ، التواصل االجتماعي بهدف التسلیة وقضاء أوقات الفراغلشبكات 
هم من الذین یعتبرون دوافع االستخدام  لشبكات التواصل االجتماعي بهدف التعرف  المبحوثین

 4.8%للهروب من مشاكل الواقع، وما نسبته  6.1%وما نسبته  على أصدقاء آخرین،
  .لدوافع أخرى 0.2%رة، وما نسبته للمشاركة في قضایا الحشد والمناص

   الرسم البیاني التالي یوضح نسب دوافع االستخدامات المختلفة:
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  .االجتماعي شبكات التواصلمن ة المبحوثین درجة استفاد 20.
  )30جدول(

  یوضح التكرارات والنسب المئویة
  

  موعالمج  منخفضة جداً   منخفضة  متوسطة  عالیة  عالیة جداً   درجة االستفادة

 350  3  3 124 128 92 التكرار

 100.0 0.9 0.9 35.4 36.6 26.2 النسبة المئویة

 72.5 الوزن النسبي 3.64  المتوسط الحسابي

یعتبرون أن درجة  المبحوثینمن  26.2%) أن ما نسبته 30یتضح من الجدول رقم (
من الذین یعتبرون  هم 36.6%عالیة جدًا، وما نسبته  االجتماعياستفادتهم من شبكات التواصل 

هم من الذین یعتبرون أن درجة استفادتهم كانت  35.4%أن درجة استفادتهم عالیة، وما نسبته 
هم من الذین یعتبرون أن درجة استفادتهم كانت منخفضة، وما نسبته  0.9%متوسطة، وما نسبته 

  هم من الذین یعتبرون أن درجة استفادتهم كانت منخفضة جدًا. %0.9
كما هو موضح في ، %72,5والوزن النسبي بلغ  3,64لغ سط الحسابي لدرجة التلبیة بوأن المتو 

   الرسم البیاني التالي.
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  .المبحوثین الحتیاجات االجتماعي شبكات التواصلدرجة تلبیة  21.
  )31جدول(

  یوضح التكرارات والنسب المئویة
  

درجة تلبیة 
نخفضة م  منخفضة  متوسطة  عالیة  عالیة جداً   االحتیاجات

  المجموع  جداً 

 350  3  9 151 134 53 التكرار

 100.0 0.9 2.6 43.1 38.3 15.1 النسبة المئویة

المتوسط 
  الحسابي

 77.20 الوزن النسبي 3.86

  

یعتبرون أن درجة تلبیة  المبحوثینمن  15.1%) أن ما نسبته 31یتضح من الجدول رقم (
هم من الذین یعتبرون  38.3%ًا، وما نسبته الحتیاجاتهم عالیة جد االجتماعيشبكات التواصل 

درجة هم من الذین یعتبرون أن درجة  43.1%عالیة، وما نسبته أنها تلبي احتیاجاتهم بدرجة 
منخفضة، وما  تلبیة حاجاتهمهم من الذین یعتبرون أن درجة  2.6%متوسطة، وما نسبته  التلبیة
ن المتوسط الحسابي أویتضح من الجدول  ،منخفضة جداً هم من الذین یعتبرون أنها  0.9%نسبته 

   كما هو موضح في الرسم البیاني التالي.، 77.20والوزن النسبي بلغ  3.86لغ لدرجة التلبیة ب
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  .االجتماعيلشبكات التواصل المبحوثین  استخداماإلشباعات المتحققة من  22.
  

  )36(  )35) (34) (33) (32جدول(
  

  النسبة المئویة  التكرار  مك لشبكات التواصل االجتماعياإلشباعات المتحققة من استخدا
  اشباعات المشاركة بالرأي -أ  

 7.8 199  جعلتني أعبر عن أرائي بحریة
 6.1 156  عززت آرائي من خالل مناقشاتي مع اآلخرین

 5.3 136  جعلتني اشعر بالثقة بالنفس
 4.6 118  جعلتني أتبنى رأي من یعجبني من آراء المستخدمین اآلخرین

 23.84 609  النسبة الكلیة إلشباعات المشاركة بالرأي
  اشباعات مراقبة البیئة -ب

 9.8 250  عرفتني بأحداث وقضایا عدیدة
 8.1 206  اكتساب مهارات جدیدة تفیدني في الدراسة

 6.3 160  القدرة على تكوین آراء عن القضایا واألحداث التي تدور من حولي جداً 
  3.1 79  من خالل المعرفة التي أحصل علیها من شبكات التواصلالشعور باألمان 

 27.20 695  النسبة الكلیة إلشباعات مراقبة البیئة
  اشباعات التفاعل االجتماعي -ت

 9.4 239  سهّـلت لي التواصل مع األهل واألصدقاء وزمالء الدراسة
 7.9 201  جعلتني اجتماعیًا أكثر  

 7.0 179  اء القدامى الذین فقدت االتصال بهمجعلتني أعید االتصال باألصدق
 4.7 119  وفرت لي أصدقاء بالعالم االفتراضي لم أجدهم بالعالم الواقعي

 4.2 108  عززت مكانتي االجتماعیة  
 33.11 846  التفاعل االجتماعيالنسبة الكلیة إلشباعات 

  اشباعات التسلیة -ث
 7.5 192  ساعدتني على ملء أوقات الفراغ

 5.9 150  بعت لدي حب التسلیةأش
 13.39 342  التسلیةالنسبة الكلیة إلشباعات 

  إشباعات شبه اجتماعیة -ج
 2.5 63 عزلتني عن العالم الواقعي

  2.47 63  النسبة الكلیة لإلشباعات شبه االجتماعیة
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  :المشاركة بالرأي  إشباعات -أ

ن شبكات التواصل یرون أ ینالمبحوثمن  7.8%) أن ما نسبته 32یتضح من الجدول رقم (
هم من خالل عززت آراء 6.1%هم بحریة، وما نسبته جعلتهم یعبرون عن أراء االجتماعي

تبنون رأي من یعجبهم من آراء المستخدمین یجعلتهم  4.6%مناقشاتهم مع اآلخرین، وما نسبته 
  جعلتهم یشعرون بالثقة بالنفس.  5.3%اآلخرین، وما نسبته 

  البیئة   مراقبة إشباعات - ب

ن شبكات التواصل أیرون  المبحوثینمن  9.8%) أن ما نسبته 33یتضح من الجدول رقم (
جعلتهم یمتلكون مهارات جدیدة  8.1وما نسبته %، عرفتهم بأحداث وقضایا عدیدة االجتماعي

القضایا واألحداث  عن آراءعلى جعلتهم یتمتع بالقدرة  6.3 %وما نسبته ، تفیدهم في الدراسة
جعلتهم یشعرون باألمان من خالل المعرفة التي  3.1%وما نسبته ، همتدور من حول التي

  . یحصلون علیها من شبكات التواصل
  االجتماعيالتفاعل  إشباعات - ت

ن شبكات التواصل أ المبحوثین یرونمن  9.4%ما نسبته ) أن 34یتضح من الجدول رقم (
من  7.9%ما نسبته و ، اء وزمالء الدراسةسهّـلت لهم التواصل مع األهل واألصدق االجتماعي

جعلتهم یعیدون  7.0%وما نسبته  ین أكثر مما كانوا علیه،یم اجتماععینة الدراسة جعلته
وفرت لهم أصدقاء  4.7 %، وما نسبته االتصال باألصدقاء القدامى الذین فقدوا االتصال بهم

ة، االجتماعیعززت مكانتهم  4.2 %وما نسبته بالعالم االفتراضي لم یجدوها بالعالم الواقعي، 
  عزلتهم عن العالم الواقعي. 2.5%وما نسبته 

  التسلیة إشباعات - ث

ساعدتهم على ملء أوقات  المبحوثینمن  7.5%ما نسبته ) أن 35یتضح من الجدول رقم (
  .من عینة الدراسة أشبعت لدیهم حب التسلیة 5.9%ما نسبته ، و الفراغ لدیهم

  :"إشباعات سلبیة" یة إشباعات شبه اجتماع: ج

ن شبكات التواصل یرون أ من المبحوثین 2.5ما نسبته  ) أن36یتضح من الجدول رقم (
   عزلتهم عن العالم الواقعي. االجتماعي
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الرسم البیاني التالي یوضح نسب اإلشباعات المتحققة من استخدامات شبكات التواصل 
   االجتماعي:

  
  

  االجتماعيكات التواصل إیجابیات وسلبیات شب:  رابعاً 
  .لمبحوثینار من وجهة نظ االجتماعيشبكات التواصل  تأبرز إیجابیا 23.

  )37جدول(
  یوضح التكرارات والنسب المئویة

  النسبة المئویة  التكرار  االجتماعيأبرز إیجابیات شبكات التواصل 

 76.86  269  سهولة الحصول على المعلومات    
 75.71 265  معرفة األخبار المحیطة   

 75.71 265  سهولة التواصل مع األصدقاء    
 72.86 255  االستفادة في مجال الدراسة   

 63.14 221  وسیلة لتبادل المعلومات والخبرات   
 46.00 161  التعرف على أصدقاء ومعارف جدد   

 36.86 129  األخرى وسیلة اقتصادیة وأقل كلفة من الوسائل 
 2.00 7  ال توجد إیجابیات

 0.57 2  أخرى

  )                                      n=350( * اختیار متعدد    
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 یرون أن سهولة المبحوثینمن  76.86%) أن ما نسبته37یتضح من الجدول رقم (
وما نسبته  االجتماعي،یجابیات شبكات التواصل برز إأمن  المعلومات هيالحصول على 

ات شبكات التواصل ایجابی برزهي من أمع األصدقاء ن سهولة التواصل یرون أ %75.71
یجابیات إأبرز ن معرفة األخبار المحیطة هي من یرون أ 75.71%وما نسبته ، االجتماعي

من   ن االستفادة في مجال الدراسةیرون أ  72.86% نسبته وما، االجتماعيشبكات التواصل 
ات إیجابی أبرز أن  یرون  63.14%وما نسبته ، االجتماعيات شبكات التواصل إیجابی أبرز

ان  یرون 46%وما نسبته ، وسیلة لتبادل المعلومات والخبرات أنها  االجتماعيشبكات التواصل 
ن أ 36.86%نسبته  التعرف على أصدقاء ومعارف جدد من أبرز ایجابیات شبكات التواصل، وما

یجابیات إ كأبرز األخرىقل كلفة من الوسائل كوسیلة اقتصادیة وأ االجتماعيشبكات التواصل 
كما هو موضح في الرسم ، ال یرون لها إیجابیات2%نسبته وما ،االجتماعيشبكات التواصل 

   البیاني التالي.
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  .ر المبحوثینوجهة نظمن  االجتماعي شبكات التواصلأبرز سلبیات  24.
  )38جدول(

  یوضح التكرارات والنسب المئویة
  

  النسبة المئویة  التكرار   االجتماعي شبكات التواصلأبرز سلبیات 
 74.86 262  اإلدمان علیها
 69.43 243  إهدار الوقت  

 62.29 218  تؤدي إلى الكسل والتراخي    
 61.14 214  وجود معلومات وهمیة عن اآلخرین      

 56.29 197 التأثیر السلبي على التحصیل الدراسي     
 52.57 184  التعرض لصور ومواد غیر مرغوب بها

 44.86 157  استغالل شبكات التواصل في العمل الدعائي والتخریبي
 37.71 132  اكتساب عادات تتنافى مع اإلسالم وعادات وتقالید المجتمع

 37.43 131  انتهاك الحریات الشخصیة 
 4.29 15  ال توجد سلبیات

 0.86 3  أخرى

                 )                       n=350( * اختیار متعدد    

اإلدمان  أن یرون المبحوثینمن  74.86%) أن ما نسبته 38یتضح من الجدول رقم (
وما نسبته ، االجتماعيسلبیات شبكات التواصل أبرز هي من  االجتماعيعلى شبكات التواصل 

 62.29%وما نسبته ، االجتماعيسلبیات شبكات التواصل أبرز الوقت من  إهدارأن   %69.43
وما نسبته ،  االجتماعيبرز سلبیات شبكات التواصل أها تؤدي للكسل والتراخي من نأیرون 

برز سلبیات شبكات التواصل أخرین هي من أن وجود معلومات وهمیة عن اآلرون ی  %61.14
سلبیاتها التأثیر أبرز من  االجتماعين شبكات التواصل أیرون  65.29 نسبته وما،  االجتماعي

التعرض لصور ومواد أن یرون   52.57%وما نسبته ، العلمي والدراسةالسلبي على التحصیل 
استغالل أن   44.86%فیما یرى ، االجتماعيغیر مرغوب بها من ابرز سلبیات شبكات التواصل 

، االجتماعيسلبیات شبكات التواصل أبرز من  هوشبكات التواصل في العمل الدعائي والتخریبي 
، االجتماعيسلبیات شبكات التواصل أبرز ت الشخصیة من انتهاك الحریا أن 37.71%ویرى  

أبرز اكتساب عادات تتنافى مع اإلسالم وعادات وتقالید المجتمع هي من أن یرون  37.43%و
% من عینة الدراسة أي سلبیات لشبكات 4.29وال یرى ، االجتماعيسلبیات شبكات التواصل 

   ي التالي.كما هو موضح في الرسم البیان، االجتماعيالتواصل 
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  تقییم ومقترحات: خامساً 
  .االجتماعيشبكات التواصل  بمعلومات نة المبحوثیثقدرجة  25.

  )39جدول(
  یوضح التكرارات والنسب المئویة

  

  المجموع  منخفضة جداً   منخفضة  متوسطة  عالیة  عالیة جداً   درجة الثقة

 350  12  37 219 72 10 التكرار 

النسبة 
 المئویة  

2.8  20.6 62.6 10.6 3.4 100.0 

المتوسط 
  الحسابي 

 61.6 الوزن النسبي 3,08

  

درجة ثقتهم بمعلومات  المبحوثینمن  2.8%) أن ما نسبته 39یتضح من الجدول رقم (
درجة ثقتهم عالیة، وما نسبته  20.6%عالیة جدًا، وما نسبته  االجتماعيشبكات التواصل 

درجة  3.4%درجة ثقتهم منخفضة، وما نسبته  10.6%درجة ثقتهم متوسطة، وما نسبته  %62.6



 انیة الفصل الرابع: استخدامات طلبة الجامعات الفلسطینیة لشبكات التواصل االجتماعي : نتائج الدراسة المید

   - 131  - 

كما هو موضح ، %61.6والوزن النسبي بلغ 3,08بلغ  وان المتوسط الحسابي، ثقتهم منخفضة جداً 
   في الرسم البیاني التالي.

  

  
  

  

من شبكات التواصل علیها المبحوثین صل یحالتي  من المعلومات فائدةدرجة ال 25.
  .االجتماعي

  )40جدول(
  رارات والنسب المئویةیوضح التك

  النسبة المئویة  التكرار  االجتماعيالتواصل  شبكات علوماتمفائدة 

 10.3  36  مفیدة جدا
 55.7 195  مفیدة 

 34.0 119  متوسطة
 100.0  350  المجموع

  

مهم للفائدة ییعتبرون تقی المبحوثینمن   10.3%) أن ما نسبته40یتضح من الجدول رقم (
أنها مفیدة جدًا، وما نسبته  االجتماعيلون علیها عبر شبكات التواصل من المعلومات التي یحص
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لفائدة من تقیمهم ل 34.0%تقیمهم للفائدة من المعلومات أنها مفیدة، وما نسبته  %55.7
   كما هو موضح في الرسم البیاني التالي.، المعلومات أنها متوسطة

  
  

جتماعي على متابعتهم لوسائل اإلعالم . تأثیر استخدام المبحوثین لشبكات التواصل اال 27.
  .األخرى

  )41جدول(
  یوضح التكرارات والنسب المئویة

  

تأثیر استخدام المبحوثین لشبكات التواصل االجتماعي 
  النسبة المئویة  التكرار  على متابعتهم لوسائل اإلعالم األخرى

 23.7  83  إلى حد كبیر
  66.3 232  إلى حد ما 

 10.0 35  ال لم تقلل متابعتي
 100.0  350  المجموع

  

 تأثیراً یعتبرون أن هناك  المبحوثینمن  23.7%) أن ما نسبته 41یتضح من الجدول رقم (
، األخرىیة اإلعالمهم للوسائل استخدامعلى متابعتهم و  االجتماعيشبكات التواصل ستخدام ًا الكبیر 

یعتبرون أنه لیس لها   10.0%إلى حد ما، وما نسبته  تأثیراً یعتبرون أن لها  66.3%وما نسبته 
   كما هو موضح في الرسم البیاني التالي.، خرىمتابعتهم لتلك الوسائل األولم تقلل تأثیر 
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  على األخبار والمعلومات. المبحوثین حصل منهایوسائل االتصال التي  28.
  )42الجدول(

  یوضح التكرارات والنسب المئویة

وسائل االتصال التي تحصل 
  ألخبار والمعلوماتمنها على ا

  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانیة  األولى

النسبة   التكرار
  المئویة

النسبة   التكرار
  المئویة

النسبة   التكرار
  المئویة

النسبة   التكرار
  المئویة

النسبة   التكرار
  المئویة

 6.6 23 7.4 26 11.1 39 22.3 78 52.6 184     االجتماعيشبكات التواصل 
 3.2 11 16.9  59 15.1 53 41.4 145 23.4 82  رونیة اإللكتالمواقع 

 2.6 9 15.1  53 44.0 154 22.0 77 16.3  57  التلفزیون
 7.4 26 51.7 181 24.3 85 10.0 35  6.6 23  االذاعة 
 80.0 280 8.9 31 6.0 21 3.7 13 1.4 5  الصحف

الحصول  وسیلتهم  في المبحوثینمن  52.6%ما نسبته أن ) 42یتضح من الجدول رقم (
وسیلتهم المواقع  23.4%، وما نسبنه االجتماعيشبكات التواصل  هيعلى األخبار والمعلومات 

وما نسبنه ، وسیلتهم اإلذاعة 6.6%وسیلتهم التلفزیون، وما نسبنه  16.3%لكترونیة، وما نسبنه اإل
   كما هو موضح في الرسم البیاني التالي.، الصحفوسیلتهم  %1.4

  

ثیر استخدام المبحوثین لشبكات التواصل تأ یوضح رسم بیاني
 االجتماعي على متابعتهم لوسائل اإلعالم األخرى
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بشكل  االجتماعيلالستفادة من شبكات التواصل  المبحوثین من وجهة نظر المقترحات. 29
  أفضل.

  )43جدول(
  یوضح التكرارات والنسب المئویة

  النسبة المئویة  التكرار  بشكل أفضل. االجتماعيالمقترحات لالستفادة من شبكات التواصل 

 58.86  206    تنظیم الوقت في االستخدام                
 58.57 205  ة في المعلومات التي نطرحها  الصدق والدق

 53.71 188  التواصل استخدام شبكاتوجود ضوابط وتشریعات تنظم 
 45.43 159  لخصوصیة اآلخرین المستخدموناحترام 

  )                                      n=350( * اختیار متعدد    

یرون أن من  مبحوثینالمن  58.86%) أن ما نسبته 43یتضح من الجدول رقم (
بشكل أفضل هو تنظیم الوقت في  االجتماعيالمقترحات من أجل االستفادة من شبكات التواصل 

مقترحهم لذلك الصدق والدقة في المعلومات التي تطرح، وما  58.57%وما نسبته ، ستخداماال
وما  ،التواصل استخدام شبكاتمقترحهم لذلك وجود ضوابط وتشریعات تنظم  53.71%نسبته 
كما هو موضح في ، مقترحهم لذلك احترام المستخدمین لخصوصیة اآلخرین 45.43%نسبته 

   الرسم البیاني التالي.
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  :الفروضتحلیل  ثانیا: 
)ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة   :الفرض األول 05.0≤α  استخدام في  (

   لمبحوثین.حسب المتغیرات الدیمغرافیة ل االجتماعيكات التواصل طلبة الجامعات الفلسطینیة لشب

  : هي، ولتحقیق تلك الفرضیة تحقق الباحث من خمس فرضیات فرعیة

طلبة  استخدام في  )α≥05.0(أوًال: ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 
  .النوعحسب متغیر  عياالجتماالجامعات الفلسطینیة لشبكات التواصل 

الختبار الفروق بین إجابات المبحوثین في  T. test" اختبار " استخدام الختبار هذه الفرضیة تم 
حسب متغیر  االجتماعيطلبة الجامعات الفلسطینیة لشبكات التواصل  استخدام متوسطات تقدیرات 

  ).44والنتائج مبینة في جدول رقم (، أنثى)، (ذكر النوع
  

  )44(جدول رقم 
الجامعات الفلسطینیة  استخدام طلبةللفروق بین إجابات المبحوثین في متوسطات تقدیرات  tنتائج اختبار 

  النوعمتغیر  حسب االجتماعيلشبكات التواصل 

  العدد  النوع  الفرضیة
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  tقیمة   المعیاري

القیمة 
 االحتمالیة

طلبة الجامعات الفلسطینیة  استخدام 
  االجتماعيكات التواصل لشب

 0.012 2.538 0.982 3.48 131  ذكر
 0.804 3.23 219  أنثى

  1.96" تساوي 348درجة حریة " و  0.05الجدولیة عند مستوى داللة  t* قیمة 
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) وهي أقل من مستوى الداللة 0.012تبین من الجدول أن القیمة االحتمالیة تساوي (
الجدولیة والتي تساوي  t)  وهي أكبر من قیمة 2.538المحسوبة تساوي  ( tوقیمة ، )0.05(
) في α≥05.0مما یدل على  وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (، )1.96(

حسب متغیر  االجتماعيطلبة الجامعات الفلسطینیة لشبكات التواصل  استخدام متوسطات تقدیرات 
لدى الذكور أعلى من  االجتماعيالتواصل  شبكات استخدام  نومن خالل المتوسطات نجد أ، النوع

   . ناثاإل

  

طلبة استخدام في  )α≥05.0(ثانیا: ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 
  . حسب متغیر جامعة الدراسة االجتماعيالجامعات الفلسطینیة لشبكات التواصل 

تحلیل التباین األحادي الختبار الفروق في آراء  استخدام اختبارم وللتحقق من صحة هذا الفرض ت
 االجتماعيالجامعات الفلسطینیة لشبكات التواصل  استخدام طلبةفي متوسطات تقدیرات  المبحوثین

  )45والنتائج مبینة في جدول رقم (، حسب متغیر جامعة الدراسة

  
  )45جدول رقم (

الجامعات  استخدام طلبةفي متوسطات تقدیرات  (One Way ANOVA)نتائج تحلیل التباین األحادي 
  حسب متغیر جامعة الدراسة االجتماعيالفلسطینیة لشبكات التواصل 

مجموع   مصدر التباین  الفرضیة 
  المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  قیمة
" F "  

القیمة 
االحتمالیة

طلبة الجامعات الفلسطینیة  استخدام  
   جتماعيااللشبكات التواصل 

 3.286 2 6.572  بین المجموعات
 0.763 347 264.904  داخل المجموعات 0.014 4.305

  349 271.477 المجموع
 3.04تساوي  0.05" ومستوى داللة 347، 2الجدولیة عند درجة حریة " F* قیمة 

مة وهي أكبر من قی، )4.305) المحسوبة تساوي (Fومن خالل الجدول یتبین أن قیمة (   
)F) وهي أقل من 0.014كما أن القیمة االحتمالیة تساوي (، )3.04) الجدولیة والتي تساوي (
طلبة الجامعات  استخدام ) مما یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة في متوسطات 0.05(

للفروق  شفیهومن خالل اختبار ، حسب متغیر جامعة الدراسة االجتماعيالفلسطینیة لشبكات التواصل 
حسب الجدول  زهراألكان لطلبة جامعة  االجتماعيلشبكات التواصل  استخدام نجد أن أعلى 

  :التالي
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  )46جدول رقم (
  نتائج اختبار شفیه للفروق

الفرق بین   )iالمتوسط (  )iالمتوسط (
  المتوسطین

القیمة 
  االحتمالیة

الداللة 
  اإلحصائیة

  ر دالة غی 0.572 0.115-  قصى جامعة األ   اإلسالمیةالجامعة 
  دالة  0.015 0.342-  جامعة األزهر 

  غیر دالة  0.166 0.227-  جامعة األزهر   قصى جامعة األ

طلبة استخدام في  )α≥05.0(ثالثًا: ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 
  علمي .حسب متغیر التخصص ال االجتماعيالجامعات الفلسطینیة لشبكات التواصل 

الختبار الفروق بین إجابات  T. Test" اختبار " استخدام الختبار هذه الفرضیة تم 
 االجتماعيالجامعات الفلسطینیة لشبكات التواصل  استخدام طلبةالمبحوثین في متوسطات تقدیرات 

  والنتائج مبینة في جدول ، الكلیات اإلنسانیة)، حسب متغیر التخصص العلمي (الكلیات العلمیة
  ).47رقم (

  )47جدول رقم (
طلبة الجامعات الفلسطینیة  استخدام للفروق بین إجابات المبحوثین في متوسطات تقدیرات  tنتائج اختبار 

  حسب متغیر التخصص العلمي االجتماعيلشبكات التواصل 

  العدد  التخصص العلمي  الفرضیة
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  tقیمة   المعیاري

القیمة 
 االحتمالیة

طلبة الجامعات الفلسطینیة  ستخدام ا
  االجتماعيلشبكات التواصل 

 0.989 0.013 0.844 3.33 160  الكلیات العلمیة
 0.917 3.32 188  نسانیةالكلیات اإل 

  1.96" تساوي 348درجة حریة " و  0.05الجدولیة عند مستوى داللة  t* قیمة 

  

، )0.05) وهي أكبر من مستوى الداللة (0.989تبین من الجدول أن القیمة االحتمالیة تساوي (
مما ، )1.96الجدولیة والتي تساوي ( tوهي أقل من قیمة ، )0.013المحسوبة تساوي  ( tوقیمة 

) في متوسطات α≥05.0یدل على  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (
حسب متغیر  االجتماعيشبكات التواصل طلبة الجامعات الفلسطینیة ل استخدام تقدیرات 

  التخصص العلمي. 
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طلبة  استخدام في  )α≥05.0(رابعا: ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 
  حسب متغیر البرنامج الدراسي . االجتماعيالجامعات الفلسطینیة لشبكات التواصل 

الختبار الفروق بین إجابات المبحوثین في  T. test" ار "اختب استخدام الختبار هذه الفرضیة تم 
حسب متغیر  االجتماعيطلبة الجامعات الفلسطینیة لشبكات التواصل  استخدام متوسطات تقدیرات 

  ).48والنتائج مبینة في جدول رقم (، ماجستیر)، البرنامج الدراسي (بكالوریوس

  
  )48جدول رقم (

الجامعات الفلسطینیة  استخدام طلبةت المبحوثین في متوسطات تقدیرات للفروق بین إجابا tنتائج اختبار 
  البرنامج الدراسيحسب متغیر  االجتماعيلشبكات التواصل 

البرنامج   الفرضیة
الوسط   العدد  الدراسي

  الحسابي
االنحراف 
القیمة   tقیمة   المعیاري

 االحتمالیة
طلبة الجامعات الفلسطینیة  استخدام 

  جتماعيااللشبكات التواصل 
 0.654  - 0.448 0.883 3.32 328  بكالوریوس
 0.871 3.40 22  ماجستیر

  1.96" تساوي 348درجة حریة " و  0.05الجدولیة عند مستوى داللة  t* قیمة 
  

، )0.05وهي أكبر من مستوى الداللة (، )0.654تبین من الجدول أن القیمة االحتمالیة تساوي (
، )1.96-الجدولیة والتي تساوي ( tوهي أكبر من قیمة ، )- 0.448المحسوبة تساوي  ( tوقیمة 

) في متوسطات α≥05.0عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (على مما یدل 
حسب متغیر البرنامج  االجتماعيطلبة الجامعات الفلسطینیة لشبكات التواصل  استخدام تقدیرات 
  الدراسي. 

طلبة استخدام في  )α≥05.0(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  : الخامساً 
  . حسب متغیر مكان السكن االجتماعيالجامعات الفلسطینیة لشبكات التواصل 

تحلیل التباین األحادي الختبار الفروق في آراء  استخدام اختباروللتحقق من صحة هذا الفرض تم 
الجامعات الفلسطینیة لشبكات التواصل  استخدام طلبةي متوسطات تقدیرات عینة الدراسة ف

  .)49والنتائج مبینة في جدول رقم (، حسب متغیر مكان السكن االجتماعي

  

  

  



 انیة الفصل الرابع: استخدامات طلبة الجامعات الفلسطینیة لشبكات التواصل االجتماعي : نتائج الدراسة المید

   - 139  - 

  )49جدول رقم (
الجامعات  استخدام طلبةفي متوسطات تقدیرات  (One Way ANOVA)نتائج تحلیل التباین األحادي 

  حسب متغیر مكان السكن االجتماعيصل الفلسطینیة لشبكات التوا

مجموع  مصدر التباین  الفرضیة
  المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  قیمة
" F "  

القیمة 
 االحتمالیة

طلبة الجامعات الفلسطینیة  استخدام 
   االجتماعيلشبكات التواصل 

 0.761 0.456 0.364 4 1.456  بین المجموعات
 0.783 345 270.021  داخل المجموعات

  349 271.477 المجموع
  2.42تساوي  0.05" ومستوى داللة 345، 4الجدولیة عند درجة حریة " F* قیمة 

) F) وهي أقل من قیمة (0.456) المحسوبة تساوي (Fومن خالل الجدول یتبین أن قیمة ( 
بر من ) وهي أك0.761كما أن القیمة االحتمالیة تساوي (، )2.42الجدولیة والتي تساوي (

طلبة  استخدام مما یدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في متوسطات ، )0.05(
  حسب متغیر مكان السكن.  االجتماعيالجامعات الفلسطینیة لشبكات التواصل 

  

)عند مستوى داللة  توجد عالقة ذات داللة إحصائیةالفرض الثاني  05.0≤α بین درجة  (
  .االجتماعيودرجة الثقة في شبكات التواصل  االجتماعيشبكات التواصل  االستفادة من

ختبار الفروق بین تقدیرات إجابات ال chi. square" اختبار " استخدام الختبار هذه الفرضیة تم 
  ).50والنتائج مبینة في جدول رقم (، المبحوثین

  )50جدول (
  نتائج اختبار مربع كاي 

  الفرضیة
قیمة 
  االختبار

 درجة
  الحریة

القیمة 
  االحتمالیة

ودرجة  االجتماعيالعالقة بین درجة االستفادة من شبكات التواصل 
  .االجتماعيالثقة في شبكات التواصل 

 

35.908 16 0.003 

  26.30تساوي  0.05" ومستوى داللة 16الجدولیة عند درجة حریة "  chi square* قیمة 

والقیمة االحتمالیة  35.908كاي تساوي  یتضح من الجدول أعاله أن قیمة اختبار مربع
عالقة ارتباطیة ذات مما یدل على وجود ، 0.05وهي أقل من مستوى الداللة ، 0.003 تساوي 

وبین درجة الثقة في  االجتماعيبین متغیر درجة االستفادة من شبكات التواصل  داللة إحصائیة
  .االجتماعيشبكات التواصل 
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)عند مستوى داللة  ت داللة إحصائیةتوجد عالقة ذا :الفرض الثالث 05.0≤α استخدام بین  (
  ومدى اإلشباع. االجتماعيطلبة الجامعات الفلسطینیة لشبكات التواصل 

الختبار الفروق بین تقدیرات إجابات  chi. square" اختبار " استخدام الختبار هذه الفرضیة تم 
  ).51قم (والنتائج مبینة في جدول ر ، المبحوثین

  )51جدول (
  نتائج اختبار مربع كاي 

قیمة   الفرضیة
  االختبار

درجة 
  الحریة

القیمة 
  االحتمالیة

الجامعات الفلسطینیة لشبكات التواصل  استخدام طلبةالعالقة بین 
  ومدى اإلشباع. االجتماعي

 

46.222 16 0.000 

  26.30تساوي  0.05 " ومستوى داللة16الجدولیة عند درجة حریة "  chi square* قیمة 

والقیمة االحتمالیة  35.908یتضح من الجدول أعاله أن قیمة اختبار مربع كاي تساوي 
مما یدل على وجود عالقة ارتباطیة ذات ، 0.05وهي أقل من مستوى الداللة ، 0.003 تساوي 

ى ومد االجتماعيطلبة الجامعات الفلسطینیة لشبكات التواصل  استخدام داللة إحصائیا بین 
  .اإلشباع

  

) عند مستوى داللة  داللة إحصائیة الفرض الرابع توجد عالقة ذات 05.0≤α   استخدام بین (
  یجابیاتها.وٕادراك إ االجتماعيطلبة الجامعات الفلسطینیة شبكات التواصل 

ت إجابات الختبار الفروق بین تقدیرا chi. square" اختبار " استخدام الختبار هذه الفرضیة تم 
  ).52والنتائج مبینة في جدول رقم (، المبحوثین

  )52جدول (
  نتائج اختبار مربع كاي 

  الفرضیة
قیمة 
  االختبار

درجة 
  الحریة

القیمة 
  االحتمالیة

طلبة الجامعات الفلسطینیة شبكات التواصل   استخدام العالقة بین 
  اتها.إیجابی وٕادراك االجتماعي

  
 

76.508 32 0.000 

  43.77تساوي  0.05" ومستوى داللة 32الجدولیة عند درجة حریة "  chi square* قیمة 
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والقیمة االحتمالیة  76.508یتضح من الجدول أعاله أن قیمة اختبار مربع كاي تساوي 
ارتباطیة ذات داللة مما یدل على وجود عالقة ، 0.05وهي أقل من مستوى الداللة  0.000تساوي 

  .إیجابیاتهاوٕادراك  االجتماعيالجامعات الفلسطینیة لشبكات التواصل  استخدام طلبةبین  إحصائیة

  
) عند مستوى داللة  توجد عالقة ذات داللة إحصائیةالفرض الخامس  05.0≤α   استخدام بین (

  وٕادراك سلبیاتها. االجتماعيطلبة الجامعات الفلسطینیة شبكات التواصل 

الختبار الفروق بین تقدیرات إجابات  chi. square" اختبار " ام استخدالختبار هذه الفرضیة تم 
  ).53والنتائج مبینة في جدول رقم (، المبحوثین

  )53جدول (
  نتائج اختبار مربع كاي 

قیمة   الفرضیة
  االختبار

درجة 
  الحریة

القیمة 
  االحتمالیة

الجامعات الفلسطینیة شبكات التواصل  بین استخدام طلبة العالقة
  وٕادراك سلبیاتها. عياالجتما

  
 

72.781  40 0.000 

  55.76تساوي  0.05" ومستوى داللة 40الجدولیة عند درجة حریة "  chi square* قیمة 
تساوي والقیمة االحتمالیة  72.781یتضح من الجدول أعاله أن قیمة اختبار مربع كاي تساوي 

قة ارتباطیة ذات داللة مما یدل على وجود عال، 0.05وهي أقل من مستوى الداللة ، 0.000
  .وٕادراك سلبیاتها االجتماعيالجامعات الفلسطینیة لشبكات التواصل  استخدام طلبةبین  یةإحصائ
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  المبحث الثاني
  أبرز نتائج الدراسة

أبرز النتائج التي توصل لها الباحث من خالل الدراسة  عرض یتناول هذا المبحث
 االجتماعيطلبة الجامعات الفلسطینیة لشبكات التواصل ات استخداموالتي تناولت ، المیدانیة

والثاني توقف ، األول تناول النتائج العامة، وقد قسمها الباحث إلى مطلبین، واإلشباعات المتحققة
  عند نتائج الفرضیات.

  : النتائج العامة:المطلب األول
، االجتماعياصل شبكة التو  استخدام على  المبحوثینعن اقبال كبیر من كشفت الدارسة  .1

، وما االجتماعيیستخدمون شبكات التواصل  المبحوثین% من 89.7ما نسبته  نحیث إ
  . االجتماعي% من العینة ال یستخدمون شبكات التواصل 10.3نسبته 

 االجتماعيالذین ال یستخدمون شبكات التواصل  من 30.0% ما نسبتهن كشفت الدراسة أ .2
هم من الذین یعتبرون  25.0%وما نسبته  للوقت، االستخدام مضیعةیرون أن سبب عدم 

وأهمیتها، وما  االقتناع بجدواهاعدم بسبب  15.0%وما نسبته ، ضررها أكثر من نفعها
من  10.0%وما نسبته ، منة وتسبب القلق حول الخصوصیةآألنها غیر  12.5%نسبته 

أرجعوا 7.5%نسبته  ا، ومهااستخدامسبب عدم معرفتهم بكیفیة ب ال یستخدمونهاعینة الدراسة 
  أخرى. االستخدام ألمورالسبب لعدم 

من خالل  االجتماعيیستخدمون شبكات التواصل  المبحوثینمن 62.57%بینت الدراسة أن  .3
یستخدمون هذه الشبكات من خالل الهواتف  53.14%الحواسیب المحمولة، وما نسبته 

 12%لمكتبیة، وما نسبته یستخدمونها من خالل الحواسیب ا35.14%وما نسبته ، المحمولة
  ".IPadمن خالل الحواسیب اللوحیة "  االجتماعيیستخدمون شبكات التواصل 

حیث إن نسبة ، االجتماعيلشبكات التواصل  المبحوثیناستخدام أوضحت الدراسة عن كثافة  .4
وتوزعت النسب في ، % من أفراد عینة الدراسة75بلغت  كثر من ساعتین یومیاً من یقضون أ

یقضون مدة تقل عن الساعة یومیًا أمام  ینالمبحوث% من 15.1 :ستخدام كالتالياالكثافة 
مضون فترة تتراوح ما ی% هم من الذین 28.6وأن ما نسبته ، االجتماعيشبكات التواصل 

 یاً یوم یقضون% 32.3بین ساعة إلى ساعتین في الیوم قبالة هذه الشبكات، وأن ما نسبته 
% 24ى ثالث ساعات أمام هذه الشبكات، وأن ما نسبته مدة تتراوح ما بین ساعتین إل

  یستخدمون شبكات التواصل مدة تزید عن ثالث ساعات یومیًا.
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یستخدمون شبكة الفیس بوك في  المبحوثینمن  95.14%ما نسبته توصلت الدراسة إلى أن  .5
یستخدمون شبكة یوتیوب في التواصل  59.43%، وما نسبته االجتماعيالتواصل 
، االجتماعيیستخدمون شبكة جوجل بلس في التواصل  28.86%وما نسبته ، االجتماعي
 3.43%، وما نسبته االجتماعيیستخدمون شبكة تویتر في التواصل   27.14%وما نسبته 

یستخدمون شبكات  3.71%، وما نسبته االجتماعين في التواصل یستخدمون شبكة لینكد إ
  .أخرى

الفیس بوك  االجتماعيیستخدمون شبكة التواصل  المبحوثین% من 63.4كشفت الدراسة أن  .6
% یستخدمون شبكة 30.3و، ستخدامولى في نسبة االلشبكة األوهي ا، بدرجة عالیة جداً 

% 13.4و، ستخداموهي الشبكة الثانیة من حیث نسبة اال، یوتیوب بدرجة عالیة جداً 
حیث نسبة وهي الشبكة الثالثة من ، یستخدمون شبكة جوجل بلس بدرجة عالیة جداً 

وهي الشبكة الرابعة من حیث ، % یستخدمون شبكة تویتر بدرجة عالیة جداً 5.1و، ستخداماال
وهي الشبكة ، % یستخدمون شبكة لینكد ان بدرجة عالیة جداً 1.4و، ستخدام نسبة اال

  . ستخدام الخامسة من حیث نسبة اال

الموضوعات التي تتابعها تعتبر أن  أهم  المبحوثینمن  70.5%أن ما نسبته بینت الدراسة  .7
%  62في شبكات التواصل االجتماعي هي الموضوعات الترفیهیة، ثم یلیها بنسبة 

الموضوعات الثقافیة، ثم یلیها 61.43%  بنسبة الموضوعات االجتماعیة، ثم
الموضوعات السیاسیة  54.29% بنسبةالموضوعات الدینیة، ثم یلیها   59.71%بنسبة

الموضوعات العلمیة، ثم یلیها   52%، ثم یلیها بنسبة54%نسبة ب التعلیمیةفالموضوعات 
الموضوعات الصحیة، ثم  42.57%الموضوعات الشبابیة، ثم یلیها بنسبة  42.86%بنسبة

الموضوعات  30%الموضوعات الخاصة  بشئون المرأة، ثم یلیها بنسبة 34%یلیها بنسبة 
 19.14%الریاضیة، ثم یلیها بنسبة الموضوعات 28%الخاصة بالتكنولوجیا، ثم یلیها بنسبة

موضوعات الطفل، ثم یلیها   18.29%الموضوعات التسویقیة، ثم یلیها بنسبة
  .موضوعات أخرى 0.57%الموضوعات االقتصادیة، ثم یلیها بنسبة 13.14%بنسبة

التواصل  باستخدام شبكاتسمح لهم یُ  المبحوثین% من 63.7 نألى إخلصت الدراسة  .8
التواصل  باستخدام شبكاتال یسمح لهم  36.3ما نسبته %و  معة،في الجا االجتماعي
شبكات  استخدام تؤید بشدة  المبحوثینمن  32.6وتبین أن %، في الجامعة االجتماعي
ا داخل الجامعة، وأن ما استخدامهیؤیدون  35.7داخل الجامعة، وأن % االجتماعيالتواصل 
مسألة  6.9تعارض ما نسبته % بینما، ستخداممحایدون في مسألة اال 21.7نسبته %
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بشدة  3.1داخل الجامعة، وتعارض ما نسبته % االجتماعيشبكات التواصل  استخدام 
  هذه الشبكات داخل الجامعة. استخدام 

یتفاعلون مع زمالئهم داخل الجامعة عبر شبكات  المبحوثینمن % 52أوضحت الدراسة أن  .9
أحیانًا مع زمالئهم داخل الجامعة عبر یتفاعلون % 35.1، وما نسبته االجتماعيالتواصل 

هم من الذین ال یتفاعلون مع زمالئهم داخل الجامعة عبر  %12,9، وما نسبتههذه الشبكات
 المبحوثینمن  40.3وتصدرت الموضوعات الدراسیة بنسبة %، االجتماعيشبكات التواصل 

سة، في مجال الدرا االجتماعيیتحدثون مع زمالئهم من خالل شبكات التواصل 
ة، االجتماعییتحدثون في المواضیع %19.7یتحدثون عن الحیاة الیومیة، و%30.3و
  یتحدثون في مواضیع أخرى. %0.09في المواضیع السیاسیة، وما نسبته  تحدثون%ی8.8و

كثر شبكات التواصل التي أبوك  یعتبرون الفیس المبحوثینمن 70.86%نأبینت الدراسة  .10
، كثرشبكة جوجل بلص تخدمهم أ یعتبرونهم من 29.71%، وفي المجال الدراسي تخدمهم

نسبته في المجال الدراسي، وما  أكثریعتبرون شبكة یوتیوب تخدمهم 28%و
كثر تخدمهم أیعتبرون شبكات أخرى  1.71%، وكثرتخدمهم أ یعتبرون شبكة تویتر%4.86

  دراسي.كثر في المجال الیعتبرون شبكة "لینكد إن" تخدمهم أ 1.14%، وفي مجال الدراسة

م لشبكات التواصل استخدامهیعتبرون أن  المبحوثینمن %14.9ن أكشفت الدراسة  .11
هم من الذین  %49.4یؤثر إلى حد كبیر على تحصیلهم الدراسي، وما نسبته  االجتماعي

یؤثر إلى حد ما على تحصیلهم  االجتماعيم لشبكات التواصل استخدامهیعتبرون أن 
م لشبكات التواصل استخدامهالذین یعتبرون أن  هم من% 35.7الدراسي، وما نسبته 

  لم یؤثر على تحصیلهم الدراسي. االجتماعي

لشبكات التواصل  ستخدام یعتبرون دوافع اال المبحوثینمن %20.7ن أإلى ت الدراسة أشار  .12
بحثًا عن  16.3و% ء واألصدقاء في الداخل الخارج، بهدف التواصل مع الزمال االجتماعي

% دافعهم  14.0، والكتساب معارف وخبرات% 14.3وما نسبته  ار،المعلومات واألخب
من % 8.6ویرى ، إلبداء الرأي في بعض القضایا% 8.7و، لتسلیة وقضاء وقت الفراغا

بهدف التعرف على  االجتماعيلشبكات التواصل  ستخدام عینة الدراسة یعتبرون دوافع اال
للهروب  % 6.1، ولهیئة التدریسیةبهدف التواصل مع ا% 6.3وما نسبته ، أصدقاء آخرین

  لدوافع أخرى.% 0.2للمشاركة في قضایا الحشد والمناصرة، و% 4.8من مشاكل الواقع، و

یعتبرون أن درجة استفادتهم من شبكات التواصل  المبحوثینمن % 26.2كشفت الدراسة أن  .13
عتبرون أن ی% 35.4أن درجة استفادتهم عالیة، و% 36.6عالیة جدًا، فیما یرى  االجتماعي
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هم من یعتبرون درجة استفادتهم كانت منخفضة، % 0.9درجة استفادتهم كانت متوسطة، و
  یعتبرون درجة استفادتهم منخفضة جدًا. 0.9و%

 االجتماعيیعتبرون درجة تلبیة شبكات التواصل  المبحوثین %من15.1بینت الدراسة أن  .14
یعتبرون درجة % 43.1و عالیة، بیةالتلأن درجة % 38.3الحتیاجاتهم عالیة جدًا، فیما یرى 

 0.9عتبرون درجة استفادتهم منخفضة، وما نسبته %ی 2.6متوسطة، وما نسبته  التلبیة
  منخفضة جدًا. درجة التلبیةیعتبرون %

التفاعل  إشباعاتهي  المبحوثینبرز اإلشباعات المتحققة لدى أن أكشفت الدراسة  .15
في المرتبة الثانیة  بنسبة   راقبة البیئة م إشباعاتفیما أتت ، %35.7بنسبة  االجتماعي

التسلیة بنسبة  إشباعاتتلتها ، % 23.8المشاركة بالرأي  بنسبة  إشباعاتثم ، 27.3%
13.7 %.  

فتهم یرون أن شبكات التواصل االجتماعي عرَ  المبحوثین%من  9.8أن الدراسة  بینت .16
ات التواص االجتماعي % من عینة الدارسة أن شبك 9.4ویعتبر ، بأحداث وقضایا عدیدة

% یرون أنها  8.1وما نسبته ، سهّـلت لهم التواصل مع األهل واألصدقاء وزمالء الدراسة
یعتقدون أن  المبحوثین%من  7.9و، جعلتهم یمتلكون مهارات جدیدة تفیدهم في الدراسة

من عینة % 7.8، وشبكات التواصل االجتماعي جعلتهم اجتماعیین أكثر مما كانوا علیه
 7.5، وبحریة آرائهمجعلتهم یعبرون عن  االجتماعين شبكات التواصل أیرون راسة  الد

%جعلتهم یعیدون االتصال  7.0وما نسبته ، %ساعدتهم على ملء أوقات الفراغ لدیهم
% جعلتهم یتمتعون بالقدرة  6.3باألصدقاء القدامى الذین فقدوا االتصال بهم، وما نسبته 

عینة  %من 6.1فیما یرى واألحداث التي تدور من حولهم  على تكوین آراء حول القضایا
%من عینة الدراسة  5.9ویرى هم من خالل مناقشاتهم مع اآلخرین، نها عززت آراءالدراسة أ

%جعلتهم  5.3وما نسبته ، أن شبكات التواصل االجتماعي أشبعت لدیهم حب التسلیة
ء بالعالم االفتراضي لم یجدوها لهم أصدقا % وفرت4.7وما نسبته ، یشعرون بالثقة بالنفس

تبنون رأي من یعجبهم من آراء المستخدمین یجعلتهم % 4.6وما نسبته بالعالم الواقعي 
%جعلتهم یشعرون باألمان من خالل  3.1ة، االجتماعیعززت مكانتهم %  4.2، اآلخرین

زلتهم ع یعتقدون أنها %2.5وما نسبته ، المعرفة التي یحصلون علیها من شبكات التواصل
  عن العالم الواقعي.

 المعلومات هيلة الحصول على سهو ن یرون أ المبحوثینمن  76.86%ن أكشفت الدراسة  .17
هولة التواصل مع ن سیرون أ 75.71%، واالجتماعيیجابیات شبكات التواصل برز إمن أ

یرون  75.71%وما نسبته ، االجتماعيیجابیات شبكات التواصل برز إاألصدقاء هي من أ
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، االجتماعيیجابیات شبكات التواصل برز إفة األخبار المحیطة هي من أأن معر 
وما نسبته ، اإلیجابیاتبرز من أسة االستفادة في مجال الدرا نیرون أ72.86%و

وما ، الشبكاتیجابیات برز إة لتبادل المعلومات والخبرات من أنها وسیلیرون أ%63.14
قل كلفة من ة وأكوسیلة اقتصادی ياالجتماعن شبكات التواصل یرون أ 36.86%نسبته 

  یجابیات.إلبرز اخرى هي أالوسائل األ

أن اإلدمان على شبكات التواصل  یرون المبحوثینمن 74.86%الدراسة أن  بینت .18
 69.43%ما نسبته االجتماعي، فیما یرى االجتماعي من أبرز سلبیات شبكات التواصل 

ات التواصل االجتماعي، وما الوقت من أبرز سلبیات شبك إهدارأن  المبحوثینمن 
یرون أن 61.14%تؤدي للكسل والتراخي، و أنهایرون من أبرز سلبیاتها   62.29%نسبته

هي من ابرز سلبیات شبكات التواصل االجتماعي،  اآلخرینوجود معلومات وهمیة عن 
أبرز سلبیاتها التأثیر السلبي على  شبكات التواصل االجتماعي من أن% یرون 65.29
یرون أن التعرض لصور ومواد غیر مرغوب بها  52.57%ل العلمي والدراسة، والتحصی

أن استغالل شبكات 44.86%من أبرز سلبیات شبكات التواصل االجتماعي، فیما یرى 
التواصل في العمل الدعائي والتخریبي هي من أبرز سلبیات شبكات التواصل االجتماعي، 

أبرز سلبیات شبكات التواصل  ان انتهاك الحریات الشخصیة من 37.71%ویرى
أن اكتساب عادات تتنافى مع اإلسالم وعادات وتقالید  یعتبرون 37.43%االجتماعي، و

 المبحوثین% من 4.29المجتمع هي من أبرز سلبیات شبكات التواصل االجتماعي، وال یرى 
  أي سلبیات لشبكات التواصل االجتماعي .

یثقون بمعلومات شبكات التواصل  نالمبحوثیمن  % 2.8ن أ إلى الدراسة توصلت .19
 62.6درجة ثقتهم عالیة، وما نسبته  %20.6عالیة جدًا، وما نسبته بدرجة  االجتماعي

درجة  %3.4درجة ثقتهم منخفضة، وما نسبته  %10.6درجة ثقتهم متوسطة، وما نسبته %
  ثقتهم منخفضة جدًا. 

التي یحصلون علیها عبر  یعتبرون المعلومات المبحوثینمن  %10.3ن أ أوضحت الدراسة .20
یعتبرون المعلومات مفیدة، وما % 55.7مفیدة جدًا، وما نسبته  االجتماعيشبكات التواصل 

  الفائدة من المعلومات متوسطة.  أنیرون % 34.0نسبته 

یعتبرون درجة استفادتهم من شبكات التواصل  المبحوثینمن  26.2%ن أ كشفت الدراسة .21
هم من الذین یعتبرون أن درجة استفادتهم عالیة،  36.6%سبته عالیة جدًا، وما ن االجتماعي
هم من الذین یعتبرون أن درجة استفادتهم كانت متوسطة، وما نسبته  35.4%وما نسبته 
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هم  0.9%هم من الذین یعتبرون أن درجة استفادتهم كانت منخفضة، وما نسبته  %0.9
  ًا.من الذین یعتبرون أن درجة استفادتهم كانت منخفضة جد

 الستخدام شبكات كبیراً  تأثیراً هناك  یرون أن المبحوثینمن  % 23.7بینت الدراسة أن  .22
  % 66.3، وما نسبته خرىألیة ااإلعالم واستخدام الوسائل على متابعة االجتماعيالتواصل 

ولم تقلل  تأثیرلیس لها أن یعتبرون  % 10.0إلى حد ما، وما نسبته  تأثیراً یعتبرون أن لها 
  .األخرىهم لتلك الوسائل متابعت

یحصلون على األخبار والمعلومات عبر  المبحوثینمن  %52.6وضحت الدراسة أن أ .23
 16.3، وما نسبته %23.4لكترونیة بنسبة اإل، تلیها المواقع االجتماعيشبكات التواصل 

الصحف في  جاءتو  اإلذاعة،وسیلتهم عبر  6.6وسیلتهم عبر التلفزیون، وما نسبنه %%
 األخباركوسیلة للحصول على  1.4% الدراسة بنسبةائل التي تعتمد علیها عینة ذیل الوس

  والمعلومات.

 االستخدام هوتنظیم الوقت في  یعتبرون أن المبحوثینمن 58.86%أن كشفت الدراسة  .24
مقترحهم 58.57%، االجتماعيمن شبكات التواصل بشكل أفضل المقترح األبرز لالستفادة 
مقترحهم وجود ضوابط  53.71%لمعلومات التي تطرح، وما نسبته لذلك الصدق والدقة في ا

مقترحهم لذلك احترام 45.43%وما نسبته، التواصل استخدام شبكاتوتشریعات تنظم 
 المستخدمین لخصوصیة اآلخرین.

  

  وضبرز نتائج الفر أ: المطلب الثاني
في متوسطات )0.05(فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  عن وجودكشفت الدراسة  .1

  حسب متغیر  االجتماعيطلبة الجامعات الفلسطینیة لشبكات التواصل  استخدام تقدیرات 
ناث في عینة لدى الذكور أعلى من اإل االجتماعيشبكات التواصل  استخدام ن إحیث  النوع

  الدراسة.
طلبة الجامعات استخدام فروق ذات داللة إحصائیة في متوسطات  بینت الدراسة وجود .2

  لصالح جامعة األزهر.، حسب متغیر جامعة الدراسة االجتماعيسطینیة لشبكات التواصل الفل

)في 0.05(فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  عدم وجودتوصلت الدراسة إلى  .3
حسب  االجتماعيالجامعات الفلسطینیة لشبكات التواصل  استخدام طلبةمتوسطات تقدیرات 

  امج الدراسي ومكان السكن. متغیر التخصص العلمي والبرن
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بین درجة االستفادة من شبكات  عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة دكشفت الدراسة عن وجو  .4
  .االجتماعيوبین درجة الثقة في شبكات التواصل  االجتماعيالتواصل 

طلبة الجامعات  استخدام بین  عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة أظهرت الدراسة وجود .5
  ومدى اإلشباع. االجتماعينیة لشبكات التواصل الفلسطی

طلبة الجامعات  استخدام بین  عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة وجودإلى توصلت الدراسة  .6
  وسلبیاتها. إیجابیاتهاوٕادراك   االجتماعيالفلسطینیة لشبكات التواصل 
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  ثالمبحث الثال
  الدراسةوفروض مناقشة نتائج 

جراها الباحث حول الدراسة المیدانیة التي أ إلیهات النتائج التي توصل المبحثهذا  ناقشی
إلى وقد قسمها الباحث ، االجتماعيات طلبة الجامعات الفلسطینیة لشبكات التواصل استخدام
  .الدراسة فروضوالثاني یتعلق بمناقشة نتائج ، األول یتعلق بمناقشة النتائج العامة :قسمین

  العامة:ة النتائج وًال مناقشأ
% 57و، االجتمـــاعيیســتخدمون شـــبكات التواصــل  المبحــوثین%  مـــن 90أن كشــفت الدراســة  .1

 مما یـدلل علـى، مرتفعاً  اً داماستخوهو یعتبر ، ساعات 3لمدة تزید عن  یومیاً  هایستخدمون منهم
شبكات  أهمیة وكذلك، هو جمهور نشط اإلعالممهور وسائل ن جصحة فرضیة النظریة على أ

ضـون شـباعاتهم حیـث یقومدى تحقیقها إل لدى طلبة الجامعات الفلسطینیة االجتماعيلتواصل ا
الحاجــات النفســیة المتمثلــة فــي تكــوین الصــداقات  إشــباعمــن أجــل  ؛هااســتخدامفــي  طــویالً  اً وقتــ

وقـد ، وغیرهـا مـن الحاجـات واالحتـراملحب مواهبهم والشعور بالتقدیر وا وٕاظهاروتبادل الخبرات 
 االجتمـــاعيدراســـة أن المعلومـــات التـــي یحصـــل علیهـــا الطلبـــة مـــن شـــبكات التواصـــل كشـــفت ال

اتفقــت مــع دراســة  النتیجــة وهــذه، %77.20حیــث بلــغ الــوزن النســبي لدرجــة االســتفادة ، مفیــدة
ات شـــبكة التواصــــل اســـتخدامن أإلــــى التـــي توصـــلت  ""احمـــد حمــــودة"ودراســــة  "عـــالء العقـــاد

  .% 90بلغت  االجتماعي

 ةمن قبل عینة الدراسة بنسب ستخدام صدارة اال تبوأتبوك شبكة الفیسأن إلى سة توصلت الدرا .2
تاله التویتر ، 28.86%ثم جوجل بلص بنسبة، %59.43الیوتیوب بنسبة  ایلیه%95.14

تنامي إلى حصائیات التي تشیر مما یؤكد على أهمیة الفیس بوك واإل، %27.14بنسبة 
وكذلك إلى ، ووجوده بأكثر من لغة، المشتركین شهرته على الصعید العالمي من حیث عدد

وسرعة الرد واالستجابة ، عملیة االتصال والتفاعل التي تتم بین مستخدمیه بشكل مباشر
باإلضافة إلى التقنیات الحدیثة والمتطورة التي یمتاز بها من تحمیل للملفات ، للرسائل المستقبلة

ان إلى والتي توصلت  ،حمد حمودة ""أراسة فق هذه النتیجة مع نتیجة دوتت، بكافة أنواعها
  % من عینة 90بنسبة  االجتماعيشبكة الفیس بوك تتربع على قمة شبكات التواصل 

  ، "الترك وسكیكودراسة "  مین وافي"أ"ودراسة  مجد جمعة ""أمن دراسة  وكلٍ ، الدراسة
 .Gulnar) 2010، ودراسة (Hall, A. (2009)، ودراسة Sheedy, C. (2011)ودراسة 

B & Others, ، ودراسة"Ezumah " ودراسة "Baltaret, B. (2010) ، دراسة و  
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ما تشیر ك، )1(حصائیات مستخدمي الفیس بوك في فلسطین وإ  )،2013( نعیم المصري
 ستخدام لى تنامي دور شبكة الیوتیوب والتي احتلت المرتبة الثانیة من حیث االالنتیجة إ

لك نظرًا للخدمات التي تقدمها هذه الشبكة من حیث رفع وذ، والتفضیل لدى عینة الدراسة
ملفات الفیدیو ومشاركتها والتعلیق علیها واالستفادة منها في العملیة التعلیمیة كالمحاضرات 

تنامي دور الیوتیوب لى والتي توصلت إ الء مخلوفآوهذه النتیجة تتفق مع دراسة ، المصورة
  .لدى المستخدمین وخاصة طلبة الجامعات

% في ترتیب 33.7%تلتها الدوافع الطقوسیة بنسبة  66.3ت الدوافع المنفعیة بنسبة صدر ت .3
دافع التواصل مع  وتصدر، لدى عینة الدراسة االجتماعيشبكات التواصل  استخدام دوافع 

تاله دافع ، شبكات التواصل ستخدام الالسبب األبرز الزمالء واألصدقاء في الداخل والخارج 
مما یؤكد ، وقات الفراغدافع التسلیة وقضاء أ علومات واكتساب خبرات ثمالحصول على الم

وما تتمتع به من  ةاالجتماعیوبناء العالقات  االجتماعيهمیة الشبكات في  التواصل أعلى 
 .Baltaret, Bوهي تتفق مع دراسة ، االجتماعيخصائص وممیزات التفاعلیة والتواصل 

لى أن دافع التواصل مع األصدقاء والزمالء صلت إوالتي تو  مریم نومارودراسة  (2010)
في  جاءتلى أن الدوافع المنفعیة التي توصلت إ عالء العقادودراسة ، كان الدافع األول

  .المرتبة األولى لدى عینة الدراسة 

التفاعل  إشباعاتبرز اإلشباعات المتحققة لدى عینة الدراسة هي أن أكشفت الدراسة  .4
 27.3بنسبة  في المرتبة الثانیة مراقبة البیئة إشباعاتفیما أتت ، % 33.2بنسبة  االجتماعي

، % 13.4بنسبة  التسلیة إشباعاتتلتها ، % 23.8المشاركة بالرأي  بنسبة إشباعاتثم ، %
شبكات التواصل  أهمیةوهذا یؤكد على ، % 2.5بنسبة  ةاالجتماعیاإلشباعات شبه  اً خیر أو 

 وأیضاً  األصدقاءعن والبحث  اآلخرینوالتواصل مع  عياالجتمامن حیث التفاعل  االجتماعي
ة دوافع الجمهور وتوقعاته مرتبط أنإلى التي تشیر  واإلشباعات االستخداماتنظریة تتفق مع 

متسقة مع دافع التواصل  االجتماعيتت إشباعات التفاعل أباإلشباعات المتحققة وبالتالي 
ر لى تصدٌ التي توصلت إ علي نجاداتاسة تتفق مع در  ةوهذه النتیج االجتماعيوالتفاعل 
  .شباعات المتحققة لإل االجتماعيالتفاعل  إشباعات

، %70.5بنسبة المبحوثینطالعها یالترفیهیة أبرز الموضوعات التي  تصدرت الموضوعات .5
التي لها عالقة بالصالح لى عدم توفر البرامج االستیعابیة ذات المنفعة إ وهذا یعزوه الباحث 

لى إ مما یجعل الجمهور یهرب ، حباط والتذمر من الوضع السیاسيحالة اإلإلى فة إضا، العام

                                                 
  .مرجع سابق، " فلسطین األعلى عالمیا في استخدام الفیس بوك ) 1(
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كون هذه الشبكات كان الهدف إلى فة ضاباإل، مشاكل الواقع من للهروب المواضیع الترفیهیة
 إلى والتي تشیر  اإلنترنتمع أبرز إشباعات وهذه النتیجة تتفق ، ترفیهي إنشائهاحین  األول
مع دراسة وكذلك تتفق ، )1(دمي شبكة الویب یقومون بذلك للتسلیة والترفیه%) من مستخ75أن (

الموضوعات الترفیهیة تصدرت المواضیع التي  أن لىوالتي توصلت إ"شطناوي والسماسیري"
  .تتابعها عینة الدراسة 

داخل  االجتماعيالتواصل شبكات  استخدام  یؤیدون المبحوثین% من 68أن كشفت الدراسة  .6
  االجتماعيشبكات التواصل  استخدام ضرورة السماح للطلبة بإلى وهذا یدعو ، الجامعة

إلى أن ذا نظرنا خاصة إ، مكانیتها في العملیة التعلیمة والبحثیة لدى الطلبةلالستفادة من إ
المواضیع الدراسیة تتصدر المواضیع التي یتفاعلون بها داخل الجامعة مع زمالئهم بنسبة 

  % في الدارسة.52یخدمهم في المجال الدراسي بنسبة  ن الفیس بوكأو ، %40.3

الوزن ن  حیث إ، بدرجة متوسطة االجتماعيیثق طلبة الجامعات الفلسطینیة بشبكات التواصل  .7
% وهي نسبة  61.6بلغ  االجتماعيالنسبي لدرجة الثقة في معلومات شبكة التواصل 

ال یحظى ما زالت مصدر  اعياالجتمن شبكات التواصل أإلى ه الباحث و وهذا یعز ، متوسطة
، نشئ معلوماتهاف مصدرها ومُ التقلیدیة التي یعر  اإلعالمكما الكتب أو وسائل  بثقة كبیرة 
، هي انتحال الشخصیات والتزویر االجتماعين من أبرز سلبیات شبكات التواصل وخاصة أ

 بشبكات ثقة الجمهور إلى أنوالتي توصلت  حمد حمودة""أدراسة وهذه النتیجة تتفق مع 
  .متوسطة  التواصل االجتماعي

لها  االجتماعين شبكات التواصل أیعتقدون  المبحوثینمن %90 ما نسبته  كشفت الدراسة أن .8
تصدرت شبكات و ، حد ما ٕالى حد كبیر و إلى  األخرى اإلعالمعلى متابعتهم لوسائل  تأثیر

لومات فیما خبار والمع% كمصدر أول للحصول على األ52سبة ن االجتماعيالتواصل 
على  واإلذاعة، %16%  والتلفزیون على نسبة 23حصلت الصحافة االلكترونیة على نسبة 

نتائج دراسات  إلیهوهذا یتفق مع ما  ذهبت ، % 1.4% وتذیلت القائمة الصحف بنسبة 6.6
الصحافة المكتوبة والمرئیة والمسموعة وصعود نجم الصحافة االلكترونیة  تراجعاخرى حول 

 وهي تشیر، خرى في وسیلة واحدةتوفر الوسائل األ إنهاحیث  االجتماعيلتواصل وشبكات ا
مما یتطلب من الصحافة ، لى تراجع دور الصحافة المكتوبة في توجیه الرأي العام والجمهورإ

المكتوبة العمل على تطویر محتواها وتقدیم معالجات بشكل معمق یواكب التطورات ویلبي 

                                                 
 .82-80، صمرجع سابق)  رضا امین، النظریات العلمیة في اإلعالم االلكتروني، 1(
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التي توصلت  ")2011، (دراسة "نعیم المصريالنتیجة تتفق مع وهذه ، احتیاجات الجمهور
  .على الوسائل األخرى االجتماعيتأثیر شبكات التواصل إلى 

اإلدمان وٕاهدار  تتمثل في، االجتماعيبرز سلبیات شبكات التواصل أن أالدراسة  كشفت  .9
كات التواصل الوقت وانتحال الشخصیات والمعلومات الوهمیة من أبرز السلبیات، حیث إن شب

تتفق  النتیجةاالجتماعي أصبحت تشكل نوع اإلدمان والتوحد معها من قبل المستخدمین، وهذه 
دراسة "شطناوي مع رأي العدید من الخبراء في شبكات التواصل االجتماعي وكذلك تتفق مع 

وٕاهدار الوقت هي من أبرز سلبیات شبكات  اإلدمانوالتي توصلت إلى أن  والسماسیري"
یة واكتساب عادات تتنافى مع صانتهاك الخصو صل االجتماعي، وكشفت الدراسة عن أن التوا

حیث كسرت شبكات التواصل االجتماعي ، من أبرز سلبیات شبكات التواصل عادات المجتمع
القیود والحدود مما حدى بتدفق الثقافات المختلفة من الشعوب والدول األخرى مما أثر على 

االنتماء للمجتمع المحلي وأوجد ما یعرف بالمجتمع العالمي  خصوصیة المجتمعات وأذاب
  .الذي یتكون من خلیط من العادات والتقالید والسلوكیات

د تشریعات ضرورة  وجو  حولالدراسة على نتائج دراسات سابقة ومؤتمرات علمیة  أكدت .10
على خرین واالعتماد واحترام خصوصیة اآل االجتماعيالتواصل  وضوابط تنظم عمل شبكات

ن ما نسبته حیث أ، االجتماعيالصدق والدقة في المعلومات المطروحة على شبكات التواصل 
المقترح األبرز لالستفادة  االستخدام هون تنظیم الوقت في أ یرونمن عینة الدراسة %58.86

مقترحهم لذلك الصدق  58.57%بشكل أفضل، فیما رأى االجتماعيمن شبكات التواصل 
 استخدام شبكاتات التي تطرح، یلیه مقترح وجود ضوابط وتشریعات تنظم والدقة في المعلوم

مین لخصوصیة اآلخرین بنسبة تاله مقترح احترام المستخد، 53.71%التواصل بنسبة
دون رقابة  االجتماعيسیولة المعلومات على شبكات التواصل إلى وهذا مرده ، %45.43

  .االجتماعيلتواصل وعدم وجود قوانین وتشریعات تنظم عملها شبكات ا
  

  :وض: مناقشة نتائج الفر ثانیاً 
حسب  ستخدام في اال اً فروق ن هناكوبینت أ، جزئیاً  عدم صحة الفرض كشفت الدراسة عن .1

 استخدام في  األعلىحصلوا على النسبة الذین  األزهرلصالح طلبة جامعة  متغیر "الجامعة" 
ى زیادة نسبة الطالب الذكور في یعزوه الباحث إلوهو أمر ، االجتماعيشبكات التواصل 

حیث أن نسبة الطلبة الذكور متقاربة مع المبحوثین من الجامعة وكذلك في  ،جامعة األزهر
وخاصة أن الدراسة كشفت أن هناك فروق لصالح الذكور في استخدام ، نسبة الطلبة اإلناث
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ة التي كشفت عن شبكات التواصل االجتماعي وكذلك العدید من اإلحصائیات العربیة والمحلی
ارتفاع نسبة المستخدمین  إحصائیة، حیث بینت زیادة نسبة استخدام الذكور عن نسبة اإلناث

 840الذكور لشبكات التواصل االجتماعي في فلسطین، حیث بلغ عدد المستخدمین الذكور 
دراسة وهذه النتیجة اتفقت مع ،  )1(من أصل ملیون وخمسمائة ألف مستخدم في فلسطین  ألف
 ودراسة "رفعت لى وجود فروق في االستخدام حسب متغیر النوع،إ"  التي توصلت مریم نومار"

 " والتي توصلت إلى أن هناك فروقًا في االستخدام لصالح الذكور.الضبع
وبینت عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة ، جزئیاً  كشفت الدراسة عن عدم صحة الفرض .2

طلبة الجامعات الفلسطینیة  استخدام قدیرات في متوسطات ت )0.05(عند مستوى داللة 
شبكات التواصل  استخدام ن إحیث ، النوعحسب متغیر  االجتماعيلشبكات التواصل 

لى طبیعة المجتمع وهذا یرجع إ، المبحوثینفي  اإلناثلدى الذكور أعلى من  االجتماعي
في البیت  ماعياالجتشبكة التواصل إلى الوصول  من الذكور متوفر لدیهإالفلسطیني حیث 

ناث في متابعة شبكات التواصل كثر من اإلأالوقت  موفي المقهى وعند صدیق ولدیه
سي ن نسب التفوق الدراإحیث ، كثر من الذكوروأیضًا انشغال اإلناث بالدراسة أ، االجتماعي

لى متابعة الذكور لألوضاع السیاسیة في ضافة إباإل،  ناثوالتعلیمي في فلسطین لصالح اإل
وتتفق هذه ، القضیة الفلسطینیة والمحیط العربيوالتطورات المتالحقة والخاصة ب لمتغیراتظل ا

شبكات  استخدام عن طبیعة مع مختلف الدراسات التي نشرت في العالم العربي النتیجة 
حیث كشفت ، في الوطن العربي بشكل عام وفي فلسطین بشكل خاص االجتماعيالتواصل 

في الوطن  االجتماعيشبكات التواصل  استخدام نسبة الذكور في  ة عن  ارتفاعیقلیمدراسة إ
هم من  االجتماعيمن مستخدمي شبكات التواصل  %65 حیث بینت الدراسة أن ، العربي
حدیثة صادرة عن  إحصائیةمع وكذلك ، )2(% 35فیما بلغت النسبة لإلناث ، الذكور

وأیضًا مع  ،)3(ق نسبة اإلناثن نسبة الذكور تفو تخدمي الفیس بوك في فلسطین بینت أمس
ودراسة  لى وجود فروق لصالح الذكور في االستخدام،إالتي توصلت  دراسة "رفعت الضبع "

دراسة  لى وجود فروق في االستخدام حسب متغیر النوع، وكذلكإالتي توصلت  "مریم نومار"
م الذكور من " التي توصلت إلى أن هناك فروقًا في الدوافع السیاسیة الستخدا"أمجد جمعة

  .الطلبة لشبكات التواصل االجتماعي

                                                 
  .مرجع سابق، فلسطین من فئة الشباب% من مستخدمي الفیسبوك في 74) 1(
  .مرجع سابقملیون عربي یستخدمون شبكات التواصل االجتماعي،  70قناة العربیة،  ) 2(
  . مرجع سابق% من مستخدمي الفیسبوك في فلسطین من فئة الشباب، 74) 3(
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وبینت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ، كشفت الدراسة عن صحة الفرض .3
طلبة الجامعات الفلسطینیة لشبكات التواصل  استخدام في متوسطات تقدیرات  )0.05(داللة 

ان أوذلك ، ان السكنحسب متغیر التخصص العلمي والبرنامج الدراسي ومك االجتماعي
ولدیه اطالع واسع على وسائل ، ومثقف واعٍ متجانس و المجتمع الفلسطیني هو مجتمع 

والشباب الفلسطیني التي تشیر  لوجیا الحدیثة وخاصة في فئة طلبة الجامعاتو التكن
  . االجتماعيتنامي زیادة اهتمامه بشبكات التواصل إلى حصائیات اإل

بین درجة  عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیةبوجود كشفت الدراسة عن صحة الفرض  .4
، االجتماعيوبین درجة الثقة في شبكات التواصل  االجتماعياالستفادة من شبكات التواصل 

وبالتالي وجدت ، الفائدة لدیه كبیرة منها كانت ن الجمهور كلما زادت ثقته بالوسیلة كلماحیث إ
لدى  متقاربةن نسبة الثقة ونسبة االستفادة أنت الدراسة وبی ،یجابیة بین الثقة واالستفادةعالقة إ

  . المبحوثین

 استخدام بین  عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیةكشفت الدراسة عن صحة الفرض بوجود  .5
ن جمهور حیث إ، ومدى اإلشباع االجتماعيطلبة الجامعات الفلسطینیة لشبكات التواصل 

شباع رغباته وبالتالي هو إل اإلعالمعات من وسائل ولدیه توقهو جمهور نشط  اإلعالموسائل 
اسة وأثبتت الدر ، بینهما ةإیجابی ما یجعل وجود عالقة، الوسیلة إلشباع رغباته ستخدام یسعى ال

صدقاء أهم الدوافع فیما در دافع التواصل مع األتصَّ حیث  شباعاتبین الدوافع واإل تواؤموجود 
  .رز اإلشباعات لدى عینة الدراسةأب االجتماعيتصدرت إشباعات التفاعل 

 استخدام بین  عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیةكشفت الدراسة عن صحة الفرض بوجود  .6
مما ، وسلبیاتها إیجابیاتهاوٕادراك   االجتماعيطلبة الجامعات الفلسطینیة لشبكات التواصل 

یستطیع ان یستخدم و ، الجمهور یعي ما یحقق حاجته أن االستخداماتیتفق مع فرضیة نظریة 
جمهور طلبة الجامعات هذه الفئة المثقفة و ، السابقة وفقًا لخبراته واستعداداته اإلعالموسائل 

ن الجمهور یتفحص ویعي ما وأ، یجابیاتها وسلبیاتهاالوسائل وتدرك إ استخدام ة لكیفیة واعی
  .یتابعه ویطلع علیه 
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  المبحث الرابع
  توصیات الدراسة

على نتائج الدراسة المیدانیة التي  التوصیات التي استخلصها الباحث بناءً  مبحثالیعرض هذا 
واإلشباعات  االجتماعيم لشبكات التواصل استخدامهُأجریت على طلبة الجامعات الفلسطینیة بشأن 

  المتحققة.
    وجاءت هذه التوصیات على النحو اآلتي:

وتوظیفها في خدمة القضیة  جتماعياالمكانیات شبكات التواصل ضرورة االستفادة من إ  -1
  الكبیر لدى الجمهور الفلسطیني علیها . اإلقبالالفلسطینیة بمختلف جوانبها في ظل 

 االستخدام بماوتقنین عملیة ، االجتماعيالتواصل  استخدام شبكاتضرورة تنظیم الوقت في  -2
  دمان المتابعة.لى درجة إیلبي االحتیاجات دون الوصول إ

، ودورها في العملیة التعلیمیة االجتماعيمام الجامعات الفلسطینیة بشبكات التواصل ضرورة اهت -3
لخدمة العملیة التعلیمیة والتواصل بین الهیئة التدریسیة  االجتماعيتوظیف شبكات التواصل و 

  والطلبة لالستفادة منها في تطویر العملیة التعلیمیة.

خاصة الصحف لتطویر محتواها والعمل على تلبیة أن تسعى وسائل اإلعالم التقلیدیة و  ضرورة -4
حاجات المتلقین ومواكبة التطورات وتقدیم موضوعات متمیزة تجعلها تستعید مكانتها التي 

  تآكلت لصالح شبكات التواصل االجتماعي واإلعالم الجدید.

من  العمل على تعزیز إیجابیات شبكات التواصل االجتماعي على شبكة اإلنترنت، والتقلیل  -5
  السلبیات وتقنینها وتجنب مخاطرها، بل وتالفیها.

الخطط الدراسیة  في االجتماعيحول شبكات التواصل إضافة مساقات دراسیة خاصة  -6
وٕامكانات ، لما لها من دور بارز في العملیة التعلیمیة والحیاتیة، الجامعات الفلسطینیةب

  التدریسیة. االستفادة من خدماتها المتعددة وتوظیفها في العملیة

خالقي ینظم وضع میثاق أو ، االجتماعيضرورة وجود تنظیم قانوني ومهني لشبكات التواصل   -7
وزیادة  للتغلب على انتهاك الخصوصیة وسیولة المعلومات، االجتماعيعمل شبكات التواصل 
  .عامل الثقة بمعلوماتها

ویعمل ، االجتماعيلتواصل شبكات ا المتوفرة على یجب على المتلقي أن یتفحص المعلومات   -8
  .على مراجعتها جیدًا قبل أن یعتمدها كمصدر أو حقیقة ثابتة
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من خالل ، مبدأ "المشاركة اآلمنة" في الفضاء اإللكتروني لتعزیز الفلسطینیة الجامعات دعوة -9
راقیًا  واستخداماً بما یضمن ، لطلبة الجامعة ومحاضریها مجاني بشكل اإلنترنت خدمة توفیر
  وبما ال یضر بالقیم والمبادئ التي قامت علیها الجامعة.، االجتماعيت التواصل لشبكا

الجهات المختصة بالتقنیة داخل الحرم الجامعي أن تعمد إلى بناء مجموعات داخل  دعوة - 10
، تتیح لطلبة التخصص الواحد ومحاضریه أن یتواجدوا معاً ، االجتماعيشبكات التواصل 

واألهم ، وینفذوا مشروعات بحثیة مشتركة، شوا بشأن المواد الدراسیةویتناق، لیطوروا األفكار
بما یعزز االنتماء للجامعة من جهة وألسرة ، أن یكونوا معًا داخل الجامعة وخارجها
  التخصص العلمي الواحد من جهة أخرى.

خرى غیر ة على فئات عمریة أاالجتماعیات شبكات التواصل استخدامجراء دراسات حول إ - 11
  اتها وتأثیراتها لدى هذه الفئات العمریة .استخدام شباب لمعرفة ال

ومعرفة  االجتماعيات المرأة الفلسطینیة لشبكات التواصل استخدامدراسات حول  إجراء - 12
   االجتماعي.المرأة الفلسطینیة لشبكات التواصل استخدام سباب تراجع نسبة أ

واالهتمام لهذه  ستخدام في ظل تزاید االب" وتیو ات شبكة الیاستخدامحول  جراء دراسات إ - 13
  من قبل طلبة الجامعات الفلسطینیة. الشبكة 
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"دور مواقع التواصل االجتماعي في دعم المشاركة السیاسیة للشباب ، عالء العقاد - 6
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 مواقع الشبكات االجتماعیة وتأثیره في العالقات االجتماعیة"مریم نومار، استخدام   - 8
 رسالة ماجستیر غیر منشورةدراسة عینة من مستخدمي موقع الفیسبوك في الجزائر"، 

  ) 2012(الجزائر: جامعة باتنة، قسم اإلعالم واالتصال، 
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 . 1428- 1388)  2012(نابلس: جامعة النجاح، نسانیةاإل  النجاح لألبحاث العلوم
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 مراجع الدراسة 

   - 159  - 

المتزوجات العامالت في الجامعات األردنیة للـفیسبوك  خدامعلي نجادات، است -16
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العدد  - االجتماعیة على اإلنترنت وتأثیراتها "الفیس بوك نموذجا"، المجلد التاسع 
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  تستخدم فقط ألغراض البحث العلمي. على األسئلة س

  
  ولكم جزیل الشكر والتقدیر
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  التخصص العلمي:
    الكلیات اإلنسانیة 5  الكلیات العلمیة    5

  الدراسي:البرنامج 
  دكتوراة     5       ماجستیر 5    بكالوریوس 5

  مكان السكن:
  محافظة الوسطى    5  محافظة شمال غزة 5        محافظة غزة   5
    محافظة رفح  5  محافظة خان یونس  5

  
  

   االجتماعيشبكات التواصل استخدامات ة الثانیة: الوحد
  ال     5نعم                  5: االجتماعي. هل تستخدم شبكات التواصل 1

"  تخطى نعمأما إذا كانت إجابتك "، فقط وسلم االستبیان 2"  اجب عن السؤال رقم الإذا كانت اإلجابة "
  وتابع. -2السؤال 

  
  :  االجتماعيتواصل ال تستخدم شبكات ال لماذا - 2 
  ا استخدامهال أعرف كیفیة  5
  مضیعة للوقت  5
  بجدواها وأهمیتها عدم االقتناع  5
  ضررها أكثر من نفعها  5
  وقلق حول الخصوصیة ستخدام اال ةغیر أمن 5
: أخرى اذكر/ي 5

.....................................................................................  
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  :االجتماعي. منذ متى تستخدم شبكات التواصل 3
  أقل من عام. 5
  من عام إلى اقل عامین.  5
  من عامین إلى اقل من أربعة أعوام.  5
  أربعة أعوام فأكثر.  5

  

  (یمكن اختیار أكثر من إجابة): االجتماعي. في أي األماكن تستخدم شبكات التواصل 4
  العمل  5              اإلنترنتمقهى  5      الجامعة        5المنزل          5
  أخرى أذكر/ي: ........................................................................ - 

  

  : االجتماعيما الوسائل المستخدمة في الدخول لشبكات التواصل  - 5
  ایباد"  الحاسوب اللوحي" 5       الحاسوب المكتبي   5   الحاسوب المحمول  5
  الهاتف المحمول     5

  

  :االجتماعيلشبكات التواصل  استخدامككل جلسة عند  تقضیها في.ما المدة التي 6
  من ساعة إلى اقل من ساعتین  5   أقل من ساعة                                     5
  ثالث ساعات فأكثر  5      من ساعتین إلى اقل من ثالث ساعات          5

  

  االجتماعي:التواصل  استخدام شبكاتما األوقات المفضلة لدیك عند  .7
     في المساء   5      في وقت الظهیرة  5                 في الصباح  5
  ال یوجد وقت محدد  5      الفترة المتأخرة من اللیل  5

  

  بة)التي تستخدمها ؟ (یمكن اختیار أكثر من إجا االجتماعي شبكات التواصل.  ما 8
    فیس بوك 5
    تویتر      5
    جوجل بلس     5
    لینكد ان 5
    یوتیوب5 

    أخرى أذكر /ي  5   
       ................................................................................  
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 مالحق الدراسة 

   - 171  - 

ما مدى استخدامك لشبكات التواصل االجتماعي التالیة: - 9     
 

  ال استخدمها  منخفضة جداً   منخفضة  متوسطة  عالیة  عالیة جداً   تنسبة استخدام الشبكا
              فیس بوك

              تویتر
              جوجل بلس
              لینكد ان
              یوتیوب

             ......أذكر /ي  أخرى
  

 3فاألقل  2واألقل  1(رتب معطیًا لألفضل من وجهة نظرك ؟  االجتماعيما أفضل شبكات  التواصل  - 10
  )5فاألقل  4ل فاألق
    فیس بوك 5
    تویتر      5
    جوجل بلس     5
    لینكد ان 5
    یوتیوب   5
  أخرى أذكر /ي :...................................................................  5

  
(یمكن اختیار أكثر من  االجتماعي. أذكر أهم الموضوعات التي تتابعها في شبكات التواصل 11

  إجابة).
الترفیهیة                5ة  االجتماعی5  الریاضیة    5    الثقافیة    5 السیاسیة       5
    التكنولوجیة      5التسویقیة    5      التعلیمیة    5االقتصادیة      5    الدینیة     5 
   العلمیة         5  الطفل    5     شؤون المرأة  5الشبابیة        5 الصحیة        5
  : أخرى أذكر/ي -     
      ..................................................................................  

  في الجامعة؟ االجتماعيشبكات التواصل  استخدام . هل ُیسمح لك ب12
  ال    5نعم                                 5     
  )14قل إلى السؤال التالي وٕاذا كانت اإلجابة نعم انتقل للسؤال  رقم (إذا كانت اإلجابة "ال" انت      
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  في الجامعة ؟ االجتماعيالتواصل  باستخدام شبكات. لماذا ال ُیسمح لك 13
  عدم وجود انترنت بالجامعة    5
  سیاسة الجامعة    5
  یحتاج إلى اشتراك 5
  ....................   أخرى یرجى ذكرها :................................. 5

  
  في الجامعة ؟. االجتماعيشبكات التواصل  استخدام . هل أنت مع  14

  معارض بشدة 5معارض      5محاید         5مؤید          5       مؤید بشدة    5
   

  :االجتماعي.هل تتفاعل مع زمالئك بالجامعة وتتواصل معهم عبر شبكات التواصل  15
  ال   5أحیانًا                            5                   نعم     5       

تابع (ال) أما إذا كانت إجابتك ، انتقل إلى السؤال التالي ) أحیاناً (أو  (نعم)إذا كانت إجابتك - 
  ).16اإلجابة على باقي األسئلة دون السؤال رقم (

  
  :االجتماعيكات التواصل . ما الموضوعات التي تحدث مع زمالئك حولها  من خالل شب 16
  .في حیاتك الیومیة  5في مجال الدراسة .        5
  مواضیع سیاسیة. 5مواضیع اجتماعیة .        5
  أخرى أذكر/ي:  5

...................................................................................  
  
  ال الدراسي أكثر :. ما هي شبكات التواصل التي تخدمك في المج17
    فیس بوك 5
    تویتر      5
    جوجل بلس     5
    لینكد ان 5
    یوتیوب   5
  أخرى أذكر /ي :...................................................................    - 
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  على تحصیلك الدراسي؟ االجتماعيلشبكات التواصل  استخدامكهل أثر -18
  لم یؤثر  5إلى حد ما                      5       إلى حد كبیر      5

  
  االشباعات المتحققة و  االستخداماتدوافع : الوحدة الثالثة

  
  یمكن اختیار أكثر من إجابة)::(االجتماعيلشبكات التواصل  استخدامك.ما دوافع 19

  للتواصل مع الزمالء واألصدقاء في الداخل الخارج  5
  یسیة للتواصل مع الهیئة التدر 5 
  بحثًا عن  المعلومات واألخبار5 
  إلبداء الرأي في بعض القضایا 5 
  الكتساب معارف وخبرات  5
  للتعرف على أصدقاء آخرین  5
  للتسلیة وقضاء وقت الفراغ  5
  للهروب من مشاكل الواقع   5
  للمشاركة في قضایا الحشد والمناصرة 5
  .....................................أخرى اذكر/ي:................................ 5
  

  :االجتماعي.  ما درجة استفادتك من شبكات  التواصل  20
  منخفضة جداً  5منخفضة      5متوسطة     5عالیة     5عالیة جدًا     5     

  
  الحتیاجاتك : االجتماعيالتواصل .ما درجة تلبیة شبكات 21

  منخفضة جداً  5منخفضة      5سطة    متو  5عالیة      5عالیة جدًا     5     
  

یمكن اختبار أكثر من ( االجتماعيلشبكات التواصل  استخدامكالمتحققة من  اإلشباعات. ما 22
  :) إجابة

  جعلتني اعبر عن أرائي بحریة  5
  جعلتني اشعر بالثقة بالنفس  5
  عرفتني بأحداث وقضایا عدیدة  5
  حصل علیها من شبكات التواصل الشعور باألمان من خالل المعرفة التي أ 5
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  القدرة على تكوین آراء عن ا لقضایا واألحداث التي تدور من حولي  5
  اكتساب مهارات جدیدة تفیدني في الدراسة  5
  عززت آرائي من خالل مناقشاتي مع اآلخرین  5
  جعلتني أتبنى رأي من یعجبني من آراء المستخدمین اآلخرین  5
   جعلتني اجتماعیًا أكثر  5
  سهّـلت لي التواصل مع األهل واألصدقاء وزمالء الدراسة  5
  جعلتني أعید االتصال باألصدقاء القدامى الذین فقدت االتصال بهم  5
  أشبعت لدي حب التسلیة  5
 ساعدتني على ملء أوقات الفراغ  5
  وفرت لي أصدقاء بالعالم االفتراضي لم أجدهم بالعالم الواقعي . 5
  .ةجتماعیاالعززت مكانتي  5
  عزلتني عن العالم الواقعي . 5
  أخرى اذكر/ي:..................................................................  5
  

  االجتماعيإیجابیات وسلبیات شبكات التواصل الرابعة:الوحدة 
(یمكن اختیار أكثر من من وجهة نظرك  االجتماعي. ما أبرز إیجابیات شبكات التواصل 23

  إجابة):
  االستفادة في مجال الدراسة    5
  معرفة األخبار المحیطة    5
  خرى  قتصادیة واقل كلفة من الوسائل األوسیلة ا 5
  سهولة الحصول على المعلومات     5
  وسیلة لتبادل المعلومات والخبرات    5
  سهولة التواصل مع األصدقاء     5
  التعرف على أصدقاء ومعارف جدد    5
  ات إیجابی جدال تو  5
  أخرى أذكر/ي:  5

.............................................................................  
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من وجهة نظرك (یمكن اختیار أكثر من  االجتماعي شبكات التواصل. ما أبرز سلبیات  24
  إجابة):
  التأثیر السلبي على التحصیل الدراسي      5
  یة عن اآلخرین      وجود معلومات وهم 5
  تؤدي إلى الكسل والتراخي     5
  استغالل شبكات التواصل في العمل الدعائي والتخریبي.   5
  .   اإلسالم وعادات وتقالید المجتمع اكتساب عادات تتنافى مع 5
  . انتهاك الحریات الشخصیة 5
  اإلدمان علیها 5
    .إهدار الوقت 5
  ا .  التعرض لصور ومواد غیر مرغوب به 5
  ال توجد سلبیات  5
  أخرى أذكر/ي: ...................................................................  5

  
  

  تقییم ومقترحات: الوحدة الخامسة
  

  ؟االجتماعي. ما درجة ثقتك  بمعلومات شبكات  التواصل 25
  جداً  منخفضة 5منخفضة      5متوسطة     5عالیة      5عالیة جدًا     5

  
  االجتماعي:التي تحصل علیها من شبكات التواصل  فائدة المعلومات. كیف تقیم  26

  ضارة جداً  5ضارة      5متوسطة     5مفیدة      5مفیدة جدًا     5
  

یة اإلعالمللوسائل  استخدامكو  على متابعتك االجتماعيالتواصل  استخدامك لشبكات.هل أثر 27
  ؟األخرى
  ال لم تقلل متابعتي   5إلى حد ما                    5      إلى حد كبیر       5
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 2واألقل  1(رتب معطیاً لألفضل .وسائل االتصال التي تحصل منها على األخبار والمعلومات 28
  ) 5فاألقل  4فاألقل  3فاألقل 
     االجتماعيشبكات التواصل  5
  المواقع االلكترونیة    5
  التلفزیون   5
    اإلذاعة    5
  الصحف 5
  أخرى اذكر/ي............................................................. 5

  
 بشكل أفضل؟ االجتماعي. ما المقترحات من وجهة نظرك لالستفادة من شبكات التواصل 29
  الصدق والدقة في المعلومات التي نطرحها   5              ستخدام تنظیم الوقت في اال 5
  شبكات التواصل  استخدام وجود ضوابط وتشریعات تنظم  5  المستخدمین لخصوصیة اآلخرین  احترام 5

أخرى اذكر /ي 
.............................................................................................  

.............................................................................................  
  

  شكرًا لتعاونكم معنا  
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  )2ملحق رقم (
  احصائیة طلبة الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة
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  )3ملحق رقم (
  2014-  2013في الفصل االول  اإلسالمیةاحصائیة طلبة الجامعة 
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  )4ملحق رقم (
  2014- 2013ل في الفصل االواحصائیة طلبة جامعة االزهر 
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  )5ملحق رقم (

  2014- 2013في الفصل االول احصائیة طلبة جامعة االقصى 
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  )6ملحق رقم  (
  في العالم االجتماعياحصائیة مستخدمي شبكات التواصل 
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  )7ملحق رقم  (
  ترتیب شبكة الفیس بوك في المواقع المتصفحة في فلسطین

  

 
 



  

    

Islamic University – Gaza  
Research &Graduate Affairs 

 Faculty of Arts 
Master of Journalism . 

 
  

Palestinian University Students’ Uses of Social 
Networking Sites and the Gratifications Resulting 

from Such Uses. 
A Field  Study""  

  
  
  

Researcher: 
Salah .M. Abu Salah 

  
  
 

Supervised by: 
Amin.M. Wafi Dr.   

Assistant Professor of Media & Communication""  
  
  

A Thesis Submitted in partial Fulfillment of the Requirements for 
the Degree of Master in Journalism 

 
  
  

1436 A.H. - 2014 A.D.  
  


