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 اسةملخص الدر 
استخدامات المعلمين الفلسطينيين لشبكات التواصل  إلىالتعرف  إلى تهدف الدراسة

م ، ومدى ثقتها، ودوافع استخدامهطلبة المرحلة الثانويةاالجتماعي في تعزيز الوعي الوطني لدى 
عبر شبكات التواصل المعلمون الموضوعات الوطنية التي يطرحها  أهمبها، والتعرف على 

 االجتماعي.

سلوب أ وفي إطارهتعد الدراسة من الدراسات الوصفية التي استخدمت المنهج المسحي و 
، واستخدمت الدراسة صحيفة االستقصاء أداة رئيسية لجمع المعلومات اإلعالممسح جمهور وسائل 

يتكون مجتمع الدراسة من معلمي الصفوف الثانوية في مدارس محافظات غزة، في و، والبيانات
ة ( مفردة وزعت بطريقة عشوائية حصصي301)في عينة ، وتمثلت الة والتعليم السبعمديريات التربي
على نظريتي المجال  واعتمدت الدراسة ،على المدارس الثانوية في محافظات غزة وابتوزيع متس

 .اإلشباعاتالعام، واالستخدامات و 

 ها:أهممجموعة من النتائج كان من  إلىوخلصت الدراسة 

مبحوثين استخدام شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي من ال % 72.6يوظف  .1
 الوطني لدى الطالب.

شبكات  خاللالمعلم تعزيزها لدى الطالب  يحاول التيي الوطني عجوانب الو  أهمن إ .2
المحافظة على  ثم ،%83,20بنسبة  للوطن التواصل االجتماعي كانت الوالء واالنتماء

 . %81,80التمسك بالثوابت الوطنية بنسبة ثم  ،%82,20الهوية الوطنية بنسبة 

حصائية بين درجة ثقة المعلمين بشبكات التواصل االجتماعي إوجود عالقة ذات داللة  .3
 ودرجة استخدامهم لها في تعزيز الوعي الوطني لدى الطلبة.

شبكات التواصل االجتماعي في خدمة القضية  من االستفادةضرورة الدراسة ب صتأو 
عي، على شبكات التواصل االجتما بمختلف أبعادهاالفلسطينية القضايا الوطنية يز تعز الفلسطينية و 

للصفحات والمجموعات  لتلك األمثل والطلبة لدعم االستخدام للمعلمين الدورات عقد وضرورة
 على شبكات التواصل االجتماعي. الوطنية
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Abstract 

This study aims to identify the Palestinian teachers’ uses of social 

media networks to enhance national awareness among secondary school 

students, the motivations for their use, their trust in using them, and the 

identification of the most important national topics that teachers raise 

through social media networks. 
This descriptive study used the survey methodology including the 

method of surveying mass media audience. It used the survey as a main 

tool for gathering information and data. The study population consists of 

secondary school teachers in Gaza governorates’ schools in the seven 

education directorates. The sample consisted of (301) teachers distributed 

randomly and equally to secondary schools in Gaza governorates. The 

study relied on public domain and uses and gratifications theories.  

The study arrived at the following important results:  

1. 72.6% of respondents use social media networks to enhance 

students' national awareness. 

2. The most important aspects of national awareness that the teacher 

tries to promote among the students during the social networks are 

allegiance and belonging to the homeland by 83.20%, followed by 

preserving national identity by 82.20%, and adherence to national 

constants by 81.8%. 

3. There is a statistically significant relationship between the degree 

of teachers’ trust in social media networks and the degree of their 

use in enhancing students' national awareness. 

The study recommends the need to benefit from social media 

networks in serving the Palestinian cause and promoting Palestinian 

national issues in all dimensions on social media networks, as well as the 

need to hold courses for teachers and students to support the optimal use 

of those sites and groups on social media networks. 
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 إهداء
 

 رسه.ليرى قطاف غ ؛الذي تمنيت أن يكون بيننا اليومروح والدي الطاهرة رحمه اهلل  إلى
ي أطال اهلل والدت إلىالقلب الناصع بالبياض  إلىوبلسم الشفاء،  ،نبع الحنان، ورمز الحب إلى

 في عمرها.
 على الدوام... إخوتيمصدر قوتي وسندي ومن أعتز بهم  إلى

براهيم  رائد ومحمد ومهند وسعد وا 
 رياحين حياتي... أخواتي إلىمن حبهم يجري في عروقي  إلى

 ورود وياسمين وأالء.
 من وقفت بجانبي وكانت عوناا لي...زوجتي الحبيبة إلى

 أميمة.
 فلذة كبدي ومهجة فؤادي إلى

 ابني محمود.
 من اهلل السداد والرشاد.جميع هؤالء أهدي هذا العمل راجياا  إلى
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 شكر وتقدير
لين واآلخرين، الرحمة و الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده، سيد األ

 يوم الدين. إلىالعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعه وسار على هديه  إلىالمرسلة 
 /رالدكتو ي أستاذمعلمي و  إلىم االمتنان ال يسعني إال أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان وعظي

والذي الذي تولى اإلشراف على الرسالة،  اإلعالمرئيس قسم الصحافة و  ،أيمن خميس أبو نقيرة
 علمني حب الحياة والتسامح والتطلع لألفضل ، وكانت لتوجيهاته ونصائحه أكبر األثر لكي يخرج

 هذا البحث في أفضل صورة أسلوبًا ومضمونًا.

 وصول لعضوي لجنة المناقشة كل من:الشكر م
 حفظه اهلل.   طلعت عبد الحميد عيسى الدكتور/ 

 حفظه اهلل.   بسام محمد أبو حشيشالدكتور/ 

ثرائها بالمالحظات القيمة. لقبولهما  مناقشة الرسالة، وا 

 اإلعالمتذتي في قسم الصحافة و وألسا اإلسالميةالشكر موصول لجامعتي الجامعة ذلك ـــوك
 بو حشيش، ود.ود. حسن أ، ود. طلعت عيسى، أ.د. جواد الدلواسمه ولقبه وأخص بالذكر ب كل  
طيلة  قيمة   وما قدموه من نصائح كبير   على ما بذلوه من جهد   مين وافيحمد عرابي الترك، ود. أأ

 فترة الدراسة.

 تربيةوالشكر موصول لكل زمالئي في االدارة العامة للعالقات الدولية والعامة بوزارة ال
وال ، لما قدموه من دعم طمدحت الزطمة، وأ. الميناويأ. معتصم والتعليم العالي وأخص بالذكر 
از انج فيالذي كان لتوجيهاته عظيم األثر الدكتور/ محمود عساف  فترة الدراسة، وال أنسى كذلك

 إلعالماهذه الرسالة، وكذلك الشكر موصول لزمالئي في الدفعة السادسة من برنامج الصحافة و 
 الذين كانوا سندًا لي، فلهم مني جميعًا كل المحبة والتقدير. اإلسالميةبالجامعة 

 وكذلك خالص الشكر لكل من كان لهم فضل علّي في إتمام هذا الجهد المتواضع...
 عرفانُا للجميل، فشكراا لكم جميعاا 

 الباحث

 عالء محمود فيصل
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 قائمة المالحق
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 مقدمة
تغيير األفكار  إلىويتعدى هذا الدور  في بناء المجتمعات، هاماً دورًا  اإلعالم يؤدي

من مصادر التوعية وتكوين الرأي الجماهيري،  القرارات، فهي مصدر والتأثير على عملية اتخاذ
 في تطوير الدول والمجتمعات. يةأهمما يكسبها وهذا الفكرية والسياسية، التوجهات تشكيل و 

 ى اإلعالمعل تثر أوجيا على مناحي الحياة في المجتمعات المعاصرة، فقد لو التكن تثر ألقد 
صبحت فات الطويلة في عملية االتصال، وأز المساو اتج لألفرادتاحت فالتكنولوجيا أ ،ووظائفه
صبحت ميزة هذا العصر المعلوماتي، ولوجيا التي أنبآخر بالتك أوكل اإلعالم مرتبطة بشوسائل 

ة تميي فرضت نفسها على العالم كنتيجة حتلكترونية الجدت ما يعرف بالصحافة اإلأو والتي بدورها 
 .اإلعالملوسائل  اإلعالميو ى األداء الصحفي رت بشكل واضح علثّ خرى والتي ألكل التطورات األ

حالة من  جدتأو التي  االجتماعيمنصات وشبكات التواصل رت ظه نتيجة لهذا التطور
فقد ساعدت  سر،ي أي مكان في العالم بسهولة ويالتفاعل والتواصل بين المتلقي والمستقبل ف

شخاص يشاركونهم نفس االهتمامات واالتجاهات، نفسهم والتعرف على أالناس من التعبير عن أ
بالشكل المناسب التي  الخاّصة وتصميمها صفحاتالللُمستخدمين ُفرصة إنشاء  أيضا تأتاحو 

تضعها وسائل  فراد المجتمع بعيدًا عن القيود التيساحة من المشاركة بين أ ووجدتيرغبونها، 
 .التقليدية اإلعالم

 ةاإلعالميو  ةاالجتماعيمجاالت السياسية واالقتصادية و جميع ال وقد أثرت تلك الشبكات في
دمها التي تق من خالل خدماتها المتنوعة مهماً  دوراً  وأصبح لها ،طينفي فلس والثقافية والتعليمية

 ،خرينمع اآل مشاركتهوتنمية  بحرية رأيهلتعبير عن إتاحة الفرصة للفرد ل إلى، باإلضافة للفرد
  .بالمجتمع مبدوره هحساسإ وتعزيز

لروافد ا أهممن  باعتبارهمعلى المعلمين  بآخر أوبشكل  ية هذه الشبكات انعكستأهمإن 
 خالقيةفي بناء حضارة أكبيرة  يةأهمفدور المعلمين له التربوية والتعليمية والوطنية داخل المجتمع، 

 في المرحلة الثانوية حيث بلغ عدد المعلمين ،داخل المجتمع ةالصالح ةالمواطن مبادئ ترسخ
العاملين  % من إجمالي عدد6222.بنسبة بلغت  (1) (3645)بالمدارس الحكومية في قطاع غزة 

صالح  جديدجيل  تنشئةوبالتالي فيقع عليه الدور الكبير في  ،في محافظات غزة بقطاع التعليم
 .داخل المجتمع

                                                           

 (.2وزارة التربية والتعليم العالي، الكتاب االحصائي )ص (1)
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 الطالب شخصية بناء إلى دوره يمتدساسي في رعاية النمو الشامل للطالب و فللمعلم دور أ 
جيال لتنمية نواة األفهو ، ولمجتمعهم لهم النافع التعلم على وتشجيعهم سليمة علمية أسس على

، ال سيما فئة المرحلة الثانوية التي تعد مرحلة انتقالية نحو الشباب والتي تشكل وديمومته المجتمع
نسبة كبيرة في المجتمع الفلسطيني، حيث يصل عدد طالب المرحلة الثانوية في محافظات غزة 

 ؛لبة العام بقطاع غزةن إجمالي عدد الط%( م.3918) طالب وطالبة أي ما يقارب (1)(63579)
 .الدور الذي تلعبه هذه الفئة في المجتمع الفلسطينيو ية همحجم األ ليتضح

تعزيز قيمة الوعي  ولعل من أهم القيم التي يسعى المعلم الى تعميقها داخل الطلبة هي
الوطني لديهم، ذلك الوعي المنسجم مع الحقوق والواجبات والتطلعات والطموحات، الذي يعمق 

 ماء لقضايا وطنه، ذلك الوعي الذي يساعد الطالب على إدراك المعلومات والمعارف والقيماالنت
 الوطنية كمواطن في المجتمع الفلسطيني، ينفعل بقضاياه ومشكالته.

جهة على موا قادراً جعل الفرد مشاركًا ايجابيًا فعااًل وتكمن أهمية الوعي الوطني في انه ي
 ، فهو وعي شامل ومتكامل يعزز االنتماء الوطني هلل والوطنمعالتغيرات التي تطرأ داخل المجت

 ولألخرين.

مة قين يعمق ويعزز فكان لزامًا على المعلم باعتباره محورًا تربويًا أ محتلةفلسطين  والن
ويعزز الوعي الوطني لدى الطلبة من خالل استخدام شبكات التواصل ، للوطناالنتماء 

 االجتماعي.

وأن ما نسبته  ،االجتماعيشبكات التواصل  تستخدم على الدول التيأ من فلسطين تعتبرو 
عدد حيث بلغ  ،من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة يستخدمون تلك الشبكات (65%)

 استخدامات)ت تناولونتيجة لذلك فقد جاءت هذه الدراسة التي  ،(2) 3.007.869 يمستخدميه حوال
حلة ر طلبة الم لدى الوطني الوعي تعزيز في االجتماعي التواصل لشبكات الفلسطينيين المعلمين
وتوظيف تلك  شبكات التواصل االجتماعيالمعلمون  يستخدم كيفجل معرفة من أ ( الثانوية
 في تعزيز الوعي الوطني لدى طلبة المرحلة الثانوية. الشبكات

 

                                                           

، 2018/2019.)الكتاب االحصائي التربوي السنوي (24صوزارة التربية والتعليم العالي، الكتاب االحصائي ) (1)
 وزارة التربية والتعليم العالي، فلسطين

تقرير وسائل التواصل االجتماعي في فلسطين،   ipoke agency :( تقرير منشور على اإلنترنت بعنوان2)
 .ال فلسطينيسوش
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 لوالفصل األ 
 اإلطار العام للدراسة

 تمهيد:
جراءات المنهجية التي سلكها الباحث في إطار دراسته، حيث يبدأ يتضمن هذا الفصل اإل

عرض ي، كما منهامدى االستفادة والتعليق عليها و  ،الدراسات السابقة أهمباإلطار المنهجي للدراسة 
ت النظريا أهمك تضمن هذا الفصل كذل ،يتها وأهدافها وتساؤالتهاأهممشكلة الدراسة و  هذا اإلطار

 تتمواخ ،وكذلك مجتمع الدراسة وعينتها ،هاوأدات ومنهجهاثم نوع الدراسة  ،المستخدمة في الدراسة
 الفصل بعرض للمفاهيم األساسية للدراسة وتقسيماتها كاملة. هذا الباحث

 :سابقةال الدراسات أهم :الا أو 
والتي  ،ن الدراسات التي ترتبط بالدراسةمن خالل البحث واالطالع وجد الباحث عددًا م

ساسيين محورين أ إلىقد قسم الباحث الدراسات السابقة ، و االجتماعيتطرقت لشبكات التواصل 
 ، والدراساتالعملية التعليميةفي  االجتماعيالدراسات الخاصة باستخدام شبكات التواصل  :وهما

   الخاصة بتعزيز الوعي. 

في العملية  االجتماعيشبكات التواصل  باستخدام لخاصةل: الدراسات اوالمحور األ 
 .التعليمية

 (1)(2018دراسة قنيفي ) .1

هدفت الدارة الى التعرف على مدى استخدام طلبة علوم االعالم واالتصال بجامعة محمد 
يم، خيضر بالجزائر لموقع الفيس بوك ألغراض التعليم، ومعرفة مدى فاعلية الموقع في عملية التعل

 الدراسة الى الدراسات الوصفية، واعتمدت الباحثة فيها على المنهج الوصفي التحليلي، وتنتمي
تم  ،( مفردة81معتمدة على صحيفة االستقصاء في جمع بيانات الدراسة على عينة قوامها )

 .ليسانس، وماجستير، ودكتوراه(لتمثل كل المستويات التعليمية ) حصصيةعينة ك اختيارها
 
 

                                                           

قنيفي، استخدام مواقع التواصل االجتماعي في العملية التعليمية التعلمية ومدى فاعليتها لدى الطلبة، دراسة  (1)
 من طلبة علوم االعالم واالتصال.ميدانية على عينة 
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 من أهمها: ،نتائج إلى وتوصلت الدراسة

% ال يستخدمونه 22.5% من المبحوثين الفيس بوك من أجل التعليم، بينما 77.5يستخدم  .أ
 ألغراض تعليمية.

% من المبحوثين انشأوا مجموعات عليمة على الفيس بوك، بينما ما نسبته 47.3أن  .ب
 % لم يقوموا بذلك.52.7

مية التي يقدمه االشخاص عبر % من المبحوثين يثقون في المعلومات العل69.1أن  .ت
 % اعتبروا ان معلومات الفيس بوك غير موثوقة.30.9الفيس بوك، بينما 

 

 :(1) (2016) وحمادي عريف دراسة .2

الفيس بوك وانعكاساته  االجتماعيأثر استخدام مواقع التواصل  معرفة إلىهدفت الدراسة 
ينة من مستخدمي موقع الفيس على التحصيل الدراسي من وجهة نظر المتعلمين خالل دراسة ع

طاره إوفي  ،الدراسات الوصفية حيث استخدم الباحث المنهج المسحي إلىبوك، وتنتمى الدراسة 
داتي صحيفة االستقصاء والمقابلة الشخصية أ كذلكواستخدم  ،اإلعالمأسلوب مسح جمهور وسائل 

كون من  تالميذ راسة الم( مفردة من مجتمع الد150مكونة من ) لجمع بيانات الدراسة على عينة
م الدراسي ثانوية في والية ورقلة الجزائرية من العامير عبد القادر الفي مدرسة األ المرحلة الثانوية

 م.2015/2016
 ها:أهممن  ،نتائج إلىوتوصلت الدراسة 

 وأن% من المبحوثين موقع الفيس بوك للحصول على المعارف التعليمية، 30.66 يستخدم .أ
 خرى.ألغراض أيستخدمونه  هم% من2 ، وأنحياناً أ هستخدموني هم% من49.33

وما  أحيانًا، % من المبحوثين موقع الفيس بوك لتبادل الدروس مع زمالئهم48.66 يستخدم .ب
ال  الذينأما  ،دائماً  يستخدمونه% 19.33 وما نسبته، يستخدمونه غالباً % 22.66 نسبته

 %.9.33الدروس كانت  إلرساليستخدمون موقع الفيس بوك 

 تهنسبما و  دائمًا، الفيس بوكمع أساتذتهم عبر موقع  من المبحوثين %11.33 يتواصل .ت
% ال يستخدمونه في التواصل 41.33، وما نسبته غالباً  % من المبحوثين يستخدمونه29.33

  مع أساتذتهم.

                                                           

 نظر وجهة من الدراسي التحصيل على وانعكاسه بوك للفيس ثانويةال تالميذ استخدام( عريف وحمادي، 1)
 والية ورقلة الجزائرية. ،القادر عبد األمير ثانوية تالميذ من عينة على ميدانية دراسة. المتعلمين
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 :(1)م(2016) زايد أبودراسة  .3

عامة لشبكات التواصل ثانوية الواقع استخدامات طلبة ال معرفة إلىدفت الدراسة ه
واصل افع استخدامهم لشبكات التالمتحققة، ودو  اإلشباعاتوأثرها على القيم الثقافية و  ،االجتماعي
لدراسات ا إلىوتنتمى الدراسة  ،وتأثيرها على القيم الثقافية المجتمعية ،فيهاومدى الثقة  االجتماعي

تخدمت أسلوب مسح جمهور وسائل طاره اسإوفي  ،الوصفية واستخدمت الباحثة المنهج المسحي
ي في جمع المعلومات من أفراد العينة الت صحيفة االستقصاءواعتمدت الباحثة على أداة  اإلعالم
تم اختيارهم بالطريقة  م،2016ابريل لعام  1يناير حتى  29في الفترة من  ( مفردة400بلغت )

عشر بفروعه( في محافظات قطاع وهم طلبة الثانوية العامة )الصف الثاني  ،العشوائية الطبقية
 .اإلشباعاتواستخدمت الباحثة نظرية االستخدامات و  ،غزة

 ها:أهممن  ،نتائج عدة إلىوتوصلت الدراسة 

ما  وأن ،االجتماعي % من طلبة الثانوية العامة حسابًا على شبكات التواصل90.2 يمتلك .أ
 % فقط ال يمتلكون حسابات لتلك الشبكات.9.81نسبته

لدى الغالبية من الطلبة بنسبة  االجتماعيود على استخدامات شبكات التواصل ال توجد قي .ب
لدى باقي الطلبة فقد تمثلت  االجتماعيأما القيود على استخدام شبكات التواصل  ،%(63)

 ،(%46والذاتية بنسبة ) ،(%47.6والعائلية بنسبة ) ،(%61.1في القيود اليومية بنسبة )
 (.%8خرها القيود المادية بنسبة )وآ ،(%31سبة )نوالمجتمعية ب

نسبة ب االجتماعيغالبية الطلبة مع زمالئهم في المدرسة عبر شبكات التواصل  يتفاعل .ت
(84.5.)% 

 :(2)م(2016)مراد ومحاسنة دراسة  .4

 في كلية الشوبك الجامعية الكشف عن درجة استخدام الطلبة الجامعيين إلىهدفت الدراسة 
وصعوبات  ،العملية التعليمية في االجتماعيلمواقع التواصل ردن في األي جامعة البلقاء التطبيقية ف

طاره إوفي  ،واستخدم الباحثان المنهج المسحي ،الدراسات الوصفية إلى، وتنتمي الدراسة استخدامها
 بيانات الدراسةلجمع  صحيفة االستقصاءأداة  واستخدما كذلك أسلوب مسح جمهور وسائل اإلعالم

                                                           

أبو زايد، استخدامات طلبة الثانوية العامة لشبكات التواصل االجتماعي وأثرها في المحافظة على القيم  (1)
 ية، دراسة ميدانية على محافظات غزة.الثقاف

مراد ومحاسنة، درجة استخدام الطلبة الجامعيين لشبكات التواصل االجتماعية في العملية التعليمية وصعوبات  (2)
 استخدامها.
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تم اختيارها  ،م2013/2014في الفصل الثاني للعام الدراسي ( مفردة175)على عينة قوامها 
لبات كلية الشوبك الجامعية ب وطان من كافة طالبطريقة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة المكوّ 

 ردن.في األ
 ها:أهممن  ،نتائج عدة إلىوتوصلت الدراسة 

 بدرجة متوسطة،العملية التعليمية في  االجتماعيمواقع التواصل  الطلبة الجامعيون يستخدم .أ
 (.0.52معياري )ال واالنحراف( 3.66الحسابي )متوسط حيث بلغ ال

حصائية في درجة استخدام الطلبة الجامعيين لشبكات التواصل إعدم وجود فروق ذات داللة  .ب
، )الجنس، البرنامج الدراسي :في العملية التعليمية تعزى ألثر متغيرات الدراسة االجتماعي

 (.مستوى الدراسيال

 في العملية التعليمية كانت االجتماعيصعوبات استخدام الطلبة الجامعيين لشبكات التواصل  .ت
 .(0.59بدرجة متوسطة حيث بلغ متوسطها الحسابي )

 :(1)مQuintanilla (2016)دراسة  .5

 اإلعالمالثانويين لوسائل كيفية استخدام المعلمين  إلىالتعرف  إلىتهدف الدراسة  
فهم مواقف المعلمين الثانويين  إلىباإلضافة  ،شخصية ومهنية وتعليميةألغراض  ماعياالجت

الدراسات الكيفية حيث  إلىوتنتمي هذه الدراسة  ،االجتماعي اإلعالموسائل  تجاهومعتقداتهم 
 في ( مفردات10قة لجمع بيانات الدراسة على عينة مكونة من )استخدمت الباحثة المقابلة المعمّ 

 اإلنترنتتم اختيارهم عن طريق  من المعلمين ،م2016لدراسي الثاني من العام الدراسيالفصل ا
 مريكية.ية تكساس في الواليات المتحدة األوال من معلمي

 ها:أهممن  ،نتائج عدة إلىوتوصلت الدراسة 

ألغراض شخصية كمشاركة يومياً  االجتماعيالتواصل شبكات  من المعلمين %60 يستخدم .أ
 مراسلة الفورية لالستخدام الشخصي.الفيديو وال

وكان  ،الفيس بوك كأداة رسمية للتواصل مع العائلة واألصدقاء % من المعلمين90 يستخدم .ب
لالستخدام  مفضليستخدمونه كتطبيق  % منهم70وأن  ،اليوتيوب في المرتبة الثانية

  %.20بنسبة خيرة ويأتي تويتر في المرتبة األ الشخصي،

                                                           

(1) Quintanilla, The Implications Of Social Media Use: Secondary Teachers Use Of 

Social Media For Personal and Instructional Purposes. 
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حيث تم  ،في األمور المهنية االجتماعيعلمين وسائل التواصل م% من ال 90 يستخدم .ت
األحداث في  لياء األمور واإلعالن عنأو المجتمع و استخدام الفيس بوك في التواصل مع 

% 60يستخدم تويتر، و % منهم10 ،% منهم الفيس بوك80حيث استخدم  ،منطقة المدرسة
 تعليميًا. اجتماعياً  إعالمياً نوا تطبيقًا يستخدمون اليوتيوب ليكوّ  منهم

 : (1)(2016ي )و احندراسة  .6

واقع استخدام الطلبة في سن المراهقة الوسطى لشبكات  إلىالتعرف  إلىهدفت الدراسة 
البحوث  إلىالتواصل االجتماعي في مدارس مدينة نابلس في فلسطين وتنتمي هذه الدراسة 

 اإلعالمسلوب مسح جمهور وسائل أالوصفية واستخدم الباحث المنهج المسحي وفي إطاره استخدم 
واعتمد الباحث على أداة صحيفة االستقصاء في جمع المعلومات من عينة الدراسة المكونة من 

المسجلين في الفصل من ( سنة تم اختيارهم عشوائيًا 16-14( مبحوث من الفئة العمرية )217)
 العليا في مدارس أودادية م وهم طلبة المرحلة اإلع2014/2015الدراسي الثاني للعام الدراسي 

 محافظة نابلس.
 ها:أهممن  ،نتائج عدة إلىوتوصلت الدراسة 

( %89( من عينة الدراسة حساب في إحدى شبكات التواصل االجتماعي و )%97يمتلك ) -أ
منهم يستخدمون الفيسبوك كموقع رئيس لتواصلهم االجتماعي ومعظمهم لديه حساب على 

 االجتماعي المختلفة. أكثر من شبكة من شبكات التواصل
( من الطالب مع صفحة مدرستهم على شبكات التواصل االجتماعي %19ال يتواصل ) -ب

 .( منهم يتواصلون بشكل دائم معها%9نهائيًا، بينما )
هل شبكات التواصل االجتماعي بدافع التواصل مع األ المبحوثين( من %60يستخدم ) -ت

لالطالع على ( %12)أما  ،عاب والتسليةها بدافع األلن( يستخدمو %15) أما ،صدقاءواأل
ها يستخدمون أخيراً و  ،للحصول على الثقافة والمعرفة منهم (%9و) ،خبار المحلية والعالميةاأل
 (.%3المواضيع التعليمية والمناهج الدراسية بنسبة ) في

 
 

                                                           

حناوي، استخدامات الطلبة في سن المراهقة الوسطى لشبكات التواصل االجتماعي في مدارس مدينة نابلس  (1)
 في فلسطين
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 :(1)مeshchenkoF (6201)دراسة  .7

 وتحليل ،في التعليم ةاالجتماعي كيفية استخدام الطالب للشبكات معرفة إلىلدراسة هدفت ا
 إلى، وتنتمي هذه الدراسة من قبل الطالب الروس في التدريب ةاالجتماعياستخدام الشبكات 
طاره أسلوب مسح جمهور وسائل إ وفي ،واستخدم فيها الباحث المنهج المسحي ،الدراسات الوصفية

( 375اسة من عينة قوامها )لجمع بيانات الدر  صحيفة االستقصاء أداة كذلكواستخدم  اإلعالم
( جامعة في 25) طلبة الذي يتمثل في من مجتمع الدراسة 2015كتوبر من مايو حتى أمفردة 
 الروسي. االتحاد

 ها:أهممن  ،نتائج عدة إلىوتوصلت الدراسة 

بشكل نشط في حياتهم  االجتماعي% من عينة الدراسة شبكات التواصل 98 يستخدم .أ
 اليومية.

% يمتنعون 5للتعلم، و االجتماعيستخدمون شبكات التواصل لدراسة ي% من عينة ا95 إن .ب
 عن استخدامها.

% للترفيه، 41للتعليم، و ةاالجتماعي% من الطالب وقتهم على الشبكات 24 يقضي .ت
 خرى. % ألشياء أ7ت المفيدة، وما نسبته % للعثور على المعلوما28و

 :(2)م(2015) الدريويشدراسة  .8
واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي في التعليم لدى طالب  معرفة إلىالدراسة  هدفت

 آليات تفعيل شبكات التواصل االجتماعي في إلىكلية المعلمين في جامعة الملك سعود، والتعرف 
 سحي،واستخدم الباحث فيها المنهج الم الوصفية اتالدراس إلىوتنتمي الدراسة  العملية التعليمية،

لجمع  صحيفة االستقصاءأداة  كذلكاستخدم و  ،اإلعالمهور وسائل وفي إطاره أسلوب مسح جم
( مفردة اختيرت بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة 100من ) مكونةبيانات الدراسة على عينة 

 في كلية المعلمين بجامعة الملك سعود بالرياض. سطالب البكالوريو مثل في تالم

  

                                                           

(1) Feshchenko, How students use social networks in education? 

يم لدى طالب كلية المعلمين بجامعة الملك الدريويش، واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي في التعل (2)
 سعود.

 



24 
 

 ها:أهممن  ،نتائج عدة إلىوتوصلت الدراسة 

% من المبحوثين شبكات التواصل االجتماعي للحصول على معلومة جديدة 98يستخدم  .أ
% منهم يشاركون الموضوعات التعليمية المنشورة في شبكات 97في مجال التعليم، فيما 
 التواصل االجتماعي.

هم داء الواجبات التعليمية نتيجة استخدامنون مع زمالئهم في أو ا% من المبحوثين يتع97أن  .ب
ة % من المبحوثين يزداد نسبة فهمهم للمادة التعليمي96ات التواصل االجتماعي، فيما لشبك

 نتيجة استخدامهم لشبكات التواصل االجتماعي.

% من المبحوثين يفضلون توفير شبكات التواصل االجتماعي خاصة في مجال 99أن  .ت
ات لتلقي % منهم يستخدمون تلك الشبك88ن يم من قبل اعضاء هيئة التدريس، وأالتعل

 التعليمات والفعاليات التعليمية. 

 :(1)مReddy (4201)دارسة  .9

في التأثير على قرار الطالب  االجتماعيدور وسائل التواصل  معرفة إلىالدراسة  هدفت
ت، في تلبية احتياجاتهم من المعلوما االجتماعي، واستخدام شبكات التواصل الدوليين في الجامعة

طاره أسلوب إ واستخدم الباحث فيها المنهج المسحي وفي ،الوصفية الدراسة من الدراسات وتعد
لجمع بيانات الدراسة على  صحيفة االستقصاءأداة  كذلكواستخدم  ،اإلعالممسح جمهور وسائل 

اللمبور اوهو كل الطالب الدوليين في جامعة كو  ،( مفردة من مجتمع الدراسة167عينة قوامها )
 في ماليزيا.

 ها:أهممن  ،نتائج عدة لىإوتوصلت الدراسة 

لها تأثير كبير على اتخاذ  ةاالجتماعي اإلعالماسة بأن وسائل % من عينة الدر 24 يرى .أ
دراسة أن % من عينة ال22 ما نسبتهبينما أكد  ،لها بعض التأثير أن% 16 ويرىالقرار، 
 ضافية.لهم معلومات إقدمت  ةاالجتماعي اإلعالموسائل 

 ، في حينكمعلومات من المصدر ةاالجتماعي اإلعالم% فقط على وسائل 13 اعتمد .ب
 % على المعلومات التقليدية.41 اعتمد

                                                           

(1) Reddy, the influence of social media on international students, choice of university 

and course.  
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ويستخدمون  شعبية لدى عينة الدراسة، االجتماعيكثر وسائل التواصل أالفيس بوك هو  .ت
نشطة والرسوم بحث في الجامعة عن المعلومات واأللل االجتماعيشبكات التواصل 

 متطلبات التأهيل واستفسارات أخرى.والتقويمات والمنح الدراسية و 

 :(1)م(4201)إبراهيم دراسة  .10

معرفة مدى استخدام أعضاء هيئة التدريس والطالب بجامعات صعيد  إلىهدفت الدراسة 
ج مصر لشبكات التواصل االجتماعي في العملية التعليمية، ومعرفة معوقات ذلك االستخدام، وتندر 

ه فيها منهج الدراسات المسحية وفي إطار ستخدمت الباحثة هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية وا
على عينة قوامها ، واستخدمت الباحثة صحيفة االستقصاء اإلعالمسلوب مسح جمهور وسائل أ
 ،م2013/2014( مفردة في الفترة العام الدراسي 300عضاء هيئة التدريس، و)( مفردة من أ600)

 لوادي في مصر.سيوط وسوهاج وجنوب امن الطالب في جامعات أ
 ها:أهممن  ،نتائج عدة إلىوتوصلت الدراسة 

وب ، تليها اليوتيلدى الطلبة هي شبكة الفيس بوك بدرجة كبيرة كثر الشبكات استخداماً أن أ .أ
حين تتفق ما بقية الشبكات تستخدم بدرجة ضعيفة لدى الطالب، في بدرجة متوسطة، أ

رجة كبيرة، وشبكة ديس بوك واليوتيوب بنهم يستخدمون شبكة الفعينة هيئة التدريس على أ
 ان وتويتر بدرجة ضعيفة.لينكد

ن آراء العينة الكلية للطالب توافق وبدرجة كبيرة على دمج شبكات التواصل االجتماعي أ .ب
ة كطالب، نها تعود عليهم بالفائد( وأ0.87ية بنسبة متوسط استجابة )في العملية التعليم

الرغبة في استخدام شبكات  ة كبيرة على أن لديهمة هيئة التدريس بدرجويتفق مع عين
 التواصل االجتماعي في العملية التعليمية.

ملية التعليمية يعود للمعوقات عضاء هيئة التدريس لهذه الشبكات في العضعف استخدام أ .ت
دارية قات لدى الطالب متعلقة بسلبية األعضاء والمعوقات اإلنه توجد معو اإلدارية كما أ

 خرى.األ

  

                                                           

إبراهيم، واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي في العملية التعليمية بجامعات صعيد مصر، دراسة  (1)
 ميدانية.
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 :(1)م(4201)صالح أبو راسة د .11

 االجتماعيتواصل ال لشبكاتاستخدامات طلبة الجامعات  معرفة إلىالدراسة  هدفت
 ةاالستفادمقترحات و مدى الثقة بمعلوماتها، للشبكات و  همدوافع استخدامو  المتحققة، اإلشباعاتو 

منهج  احث فيها، حيث استخدم البوتندرج هذه الدراسة ضمن الدراسة الوصفية ،من تلك الشبكات
صحيفة داتي واستخدم الباحث أ ،اإلعالمور وسائل سلوب مسح جمهطاره أوفي إالدراسة المسحية 

قية للعينة الطب ( مفردة وفقاً 390والمقابلة لجمع بيانات الدراسة على عينة قوامها ) االستقصاء
في الجامعات  لو المسجلين بالفصل األ وهم جميع الطلبة الجامعيين م2013في نوفمبرالعشوائية 

معتمدًا على نظرية االستخدامات  األقصىواألزهر و  اإلسالميةالفلسطينية النظامية الثالث 
 .اإلشباعاتو 

 ها:أهممن  ،نتائج عدة إلىوتوصلت الدراسة 

بوك الفيسوأن  ،االجتماعي% من المبحوثين يستخدمون شبكات التواصل 89.7 ما نسبته أن .أ
% ثم جوجل بلس بنسبة 59.43بنسبة  %، تاله اليوتيوب95.43مًا بنسبة أكثرهم استخدا

 %.27.1ثم تويتر بنسبة  ،28.86%

في  يتم متابعتهاالموضوعات التي  أهم أن يعتبرون% من المبحوثين 70.5نسبته  ماأن  .ب
 ةاالجتماعيالموضوعات  ليهاهي الموضوعات الترفيهية، ثم ت االجتماعيشبكات التواصل 

الموضوعات الدينية بنسبة  ، ثم يليها%61.43ات الثقافية بنسبة الموضوعثم  ،%62بنسبة 
59.71.% 

كثر خدمة لهم في مجال التدريس، يليه % من المبحوثين أن الفيس بوك أ70.86يرى  .ت
%، ثم 4.86%، يليه تويتر بنسبة 28%، ثم اليوتيوب بنسبة 29.71جوجل بلس بنسبة
 %.1.41ة لينكد ان بنسب %، وأخيراً 1.71شبكات أخرى بنسبة

 :(2) مAkyıldız (3201)دراسة  .12

طلبة الجامعات والكشف عن مدى  عند الفيس بوك أهداف  معرفة إلىهدفت الدراسة 
 اإلشباعاتاس مدى تحقيق وقي ،الفيس بوك  ةاالجتماعيستثمار الوقت على موقع الشبكة ا

                                                           

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

(2)  Akyıldız, Using Online Social Networking: Students’ Purposes of Facebook Usage 

at the University of Turkey 
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 إلىمي هذه الدراسة وتنت ،الفيس بوكاليومية والتعليمية أثناء استخدام  ةاالجتماعيواألغراض 
أسلوب مسح جمهور وسائل طاره وفي إ ،الباحث فيها المنهج المسحي واستخدم ،الدراسات الوصفية

( 1300لجمع بيانات الدراسة على عينة قوامها ) صحيفة االستقصاءواستخدم الباحث أداة  ،اإلعالم
 ناضول التركية.جامعة األ مجتمع الدراسة وهم طلبةمفردة تم اختيارهم بطريقة طبقية عشوائية من 

 ها:أهممن  ،نتائج عدة إلىوتوصلت الدراسة 

 % ال يمتلكون 6.2وأن ما نسبته بكثافة، الفيس بوك الطلبة الجامعيين % من 45.3 يستخدم .أ
 حساب على الفيس بوك.

( 30 إلى 15)من  نأكثر ويقضو  أوعامين  منذمعظم الطلبة لديهم حسابات للفيس بوك  .ب
 صديق. (300-101) وأن غالبية الطالب لديهم ما بين، يومياً  بوك الفيسدقيقة على 

نما ،غراض اجتماعيةالفيس بوك فقط أل ال يستخدمونالطالب  .ت ألغراض  أيضاً يستخدمونه  وا 
 تعليمية.

 الوعيعزيز المحور الثاني: الدراسات الخاصة بت
 : (1)م(7201)جعفري دراسة  .13

موقع فيس بوك من طرف الشباب الجامعي  انعكاسات استخدام معرفة إلىهدفت الدراسة 
فيس الاب الجامعي الجزائري لموقع ومعرفة مدى استخدام الشب ،الجزائري على معالم هويته الثقافية

، فيةالدراسات الوص إلىوتنتمي هذه الدراسة  ،المتحققة من ذلك اإلشباعاتوأنماط استخدامه و  ،بوك
، واعتمد الباحث اإلعالمأسلوب مسح جمهور وسائل طاره وفي إ ،المنهج المسحيم الباحث واستخد
( مفردة معتمدة على العينة 147عينة قوامها ) منالدراسة  بياناتلجمع  صحيفة االستقصاءعلى 

 القصدية من مجتمع الدراسة وهو كل طلبة جامعة أم البواقي.
 ها:أهممن  ،نتائج عدة إلىوتوصلت الدراسة 

، بصفة دائمة ون امورًا متعلقة بالدين االسالميينشر % من المبحوثين  39.5 يستخدم .أ
 % ال ينشرون.24.45أحيانًا، فيما نسبته  ينشرون% 36.05و

ال يشتركون في مجموعات او صفاحات محور اهتمامها تاريخ  من المبحوثين% 59.59أن  .ب
 منهم مشتركون.% 40.41 ما نسبتهو ، الجزائر

                                                           

 فيس ماعي على الهوية الثقافية للشباب الجامعي الجزائري، شبكةجعفري، انعكاسات شبكات التواصل االجت (1)

 أنموذجًا. بوك
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 تاريخ زادت معلوماتهم عن تاريخ بالدهم،% من المبحوثين المهتمين بمعلومات ال28.57أن  .ت
% لم يحدث تغيير في معلوماتهم 21.77% صححت من معلوماتهم، و21.76وما نسبته 
 التاريخية.

 :(1)(7201)رار صف  دراسة  .14

في ترسيخ قيم  االجتماعيشبكات التواصل  الذي تؤديه دورال معرفة إلىهدفت الدراسة  
 ، حيثالدراسات الوصفية إلىالدراسة  وتنتميماني، ي العُ المواطنة من وجهة نظر الشباب الجامع
 ، واعتمداإلعالمأسلوب مسح جمهور وسائل  وفي إطاره ،اعتمد فيها الباحث على المنهج المسحي

( 500لجمع بيانات الدراسة من أفراد العينة والتي بلغت ) صحيفة االستقصاءعلى أداة  الباحث
سلطان من مجتمع الدراسة وهم طلبة جامعة ال، لعشوائية البسيطةتم اختيارها بطريقة العينة ا مفردة

 .الدراسة نظرية دوامة الصمت مستخدمًا في ،سبو اق
 ها:أهممن  ،نتائج عدة إلىوتوصلت الدراسة  

خوة بين المواطنين بشكل مرتفع بمتوسط حسابي قيمة األ االجتماعيالتواصل  شبكات عززت .أ
ة خوة والتكافل والمشاركة السياسيوالسيما قيمة األ( 0.48187( وانحراف معياري )4.0314)

 .الفاعلة

وتطبيقاتها من  االجتماعيهمت في ترسيخها شبكات التواصل سأبرز قيم المواطنة التي أ .ب
وجهة نظر الشباب الجامعي الٌعماني هو الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه بمستوى 

الء للوطن قواًل وسلوكًا بمتوسط حسابي ، ومن ثم إعالن الو (3.70مرتفع بمتوسط حسابي )
 (.3.32وفي المرتبة الثالثة حق الترشيح والتصويت واالنتخاب بمتوسط حسابي ) (،3.61)

ثم الفيس (، 3.20هو تويتر بمتوسط حسابي ) االجتماعيأبرز شبكات وتطبيقات التواصل  .ت
 .(2.99ب بمتوسط حسابي )يليه الواتس آ ،(3.00بوك بمتوسط حسابي )

  

                                                           

  .دور شبكات التواصل االجتماعي في ترسيخ قيم المواطنة من وجهة نظر الشباب الجامعي العماني( صفرار، 1)
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 :(1)م(7201)سمور دراسة  .15

التعرف على دور الصحافة المدرسية في ترسيخ الثوابت الوطنية لدى  إلىالدراسة  هدفت
في  لقاء الضوء على الواقع الفعلي للصحافة المدرسيةرحلة الثانوية في محافظات غزة، وا  طلبة الم

احث واستخدم الب ،لوصفيةالدراسات ا إلىالمرحلة الثانوية في محافظات غزة، وتنتمي هذه الدراسة 
 ،وأسلوب تحليل المضمون اإلعالمسح جمهور وسائل سلوب مإطاره أوفي  ،المنهج المسحي
 ،طاره أسلوب المقارنة المنهجيةإوفي  ،م الباحث منهج دراسة العالقات المتبادلةوكذلك استخد

عينة الدراسة  ، وتمثلتاالستقصاء والمقابلة وصحيفةدوات تحليل المضمون أواستخدم الباحث 
ي المدارس الثانوية فمن ( مدرسة تم اختيارها بطريقة عمدية 14) في صحف الحائط لــالتحليلية 

( مفردة من طلبة المرحلة الثانوية في 406محافظات غزة، وعينة الدراسة الميدانية بلغت )
 شباعاتاإلالستخدامات و مدرسة، واستخدم الباحث نظريتي ا( 138)محافظات غزة موزعين على 

 لويات.و وترتيب األ

 ها:أهممن  ،نتائج عدة إلىوتوصلت الدراسة 

الثوابت الوطنية في  الصحافة المدرسية الحائطية جاءت تهاتناوللموضوعات التي ا أهم .أ
 %، ثم15.2%، تلتها الموضوعات التربوية والتعليمية بنسبة 31.5 بنسبةلى و المرتبة األ

 %.13.6جاءت الموضوعات الدينية بنسبة 

ف زيادة التعاط تالها%، 89.6بنسبة  لالحتاللحققة الشعور بالكراهية تالم اإلشباعات أهم .ب
 %.83.6معالم وتاريخ القدس بنسبة  إلىالتعرف  تالها%، 84.30سرى مع األ

تها الصحف المدرسية والحائطية هي قضية القدس بوزن تناولأكثر الثوابت الوطنية التي  .ت
سرى بوزن ثم قضية األ %،83.9دة الالجئين بوزن نسبي ليها قضية عو ت %،88.4نسبي 
ها في الصحف الحائطية هي قضية تناولقل الثوابت الوطنية التي تم أما أ%، 75.7نسبي 

 %.60.4خيرة قضية الحدود بوزن نسبي المرتبة األ% ثم في 66الدولة بوزن نسبي 

 

                                                           

مدارس محافظات  سمور، دور الصحافة المدرسية في ترسيخ الثوابت الوطنية لدى طلبة المرحلة الثانوية في (1)
 غزة، دراسة تحليلية وميدانية.
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 : (1)م(6201)السرحان وآخرون دراسة  .16

في تشكيل الوعي السياسي لدى  االجتماعيدور مواقع التواصل  معرفة إلىهدفت الدراسة 
الدراسات  إلىوتنتمي هذه الدراسة  ،آل البيت جامعة الشباب الجامعي من وجهة نظر طلبة

سلوب مسح جمهور وسائل إطاره أ وفي ،على المنهج المسحي فيها واعتمد الباحثون ،الوصفية
ا لجمع بيانات الدراسة على عينة عدده فة االستقصاءصحيواستخدم الباحثون فيها أداة  ،اإلعالم

وهو طلبة جامعة آل  ،( مفردة تم اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية من مجتمع الدراسة1484)
 .اإلشباعاتواستخدم الباحثون نظرية االستخدامات و  ،البيت في األردن

 :هاأهممن  ،نتائج عدة إلىوتوصلت الدراسة 

 بوك الفيس احتل وقد ،االجتماعي التواصل مواقع يستخدمون يتالب آل جامعة طلبة كافة .أ
 لثةالثا بالمرتبة نستجرامأو  ،(%84.3) بنسبة أب واتس يليه ،(%90.4) بنسبة لىو األ المرتبة
 (%.54.6) بنسبة

 مواقع على الطلبة يناقشها التي الموضوعات في لىو األ المرتبة ةاالجتماعي القضاياحازت  .ب
 بنسبة الثانية المرتبة في الدينية القضايا وجاءت ،%66.6 بنسبة االجتماعي التواصل

 تلتها ،%41.2 بنسبة الثالثة المرتبة في فالماأل ومشاهدة لموسيقىل االستماع ثم ،47.8%
 خيراً أو  ،%30.9 بنسبة السياسية الموضوعات ثم ،%33.6 بنسبة الرياضية الموضوعات
 %19.9 بنسبة االقتصادية الموضوعات

 النظر وجهات تبادل على تساعد أنها االجتماعي التواصل شبكات استخدام افعدو  أهم .ت
 المرتبة فيتالها  ،والمستجدات السياسية األحداث مواكبة تالها ،لىو األ بالمرتبة جاءتو 

 فرةمتو  غير معلومات تقدم بأنها) :جاءت بينما ،المجتمع في للتعبير مهم عامل أنها الثالثة
 .األخيرة بالمرتبة (قليديةالت اإلعالم وسائل في

  

                                                           

السرحان وآخرون، دور مواقع التواصل االجتماعي في تشكيل الوعي السياسي، دراسة تطبيقية على طلبة  (1)
 م 2015/2016 جامعة آل البيت
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 : (1)م(6201)تربان دراسة  .17

معرفة دور شبكات التواصل االجتماعي في تدعيم قيم المواطنة لدى  إلىهدفت الدراسة 
ة تلك الشبكات في تدعيم قيم هماطلبة الجامعات الفلسطينية، وكيفية استخدامهم لها ومدى مس

الباحث المنهج المسحي ت الوصفية حيث استخدم الدراسا إلىالمواطنة لديهم، وتنتمي الدراسة 
داة صحيفة االستقصاء لجميع ث أ، واستخدم الباحاإلعالمسلوب مسح جمهور وسائل وفي إطاره أ

 األقصى( مبحوث شملت طالب جامعات 383)انات الدارسة على عينة طبقية عشوائية بلغت بي
 استخدم الباحث في دراسته نظرية نشر، و 2016والقدس المفتوحة في فبراير  اإلسالميةواألزهر و 

 االفكار المستحدثة.

 :هاأهممن  ،نتائج عدة إلىوتوصلت الدراسة 

 % من المبحوثين شبكات التواصل االجتماعي منذ أكثر من عامين.52يستخدم  .أ

ي ومتوسط حساب 84.3لى بوزن نسبي و كثر استخداماً ويأتي بالمرتبة األموقع الفيس بوك األ .ب
ثم موقع بنترست في الترتيب  68.6الترتيب موقع اليوتيوب بوزن نسبي ، تاله في 4.23

، وجاء 65.8ن بوزن نسبيجاء بالترتيب الرابع موقع لينكد إ، ثم 66.2الثالث بوزن نسبي
بلس ثم ماي سبيس، ثم بالمرتبة فليكر في المرتبة الخامسة، ثم موقع فايف، ثم جوجل 

 خيرة تويتر.األ

م المواطنة، وأن ن شبكات التواصل االجتماعي تدعم قيأ % من المبحوثين94.7يرى  .ت
نها تدعم ل إ% قا51.3قيم المواطنية بشكل قاطع، فيما أن  إنها تدعم% منهم قال 43.9

 حيانًا.قيم المواطنة أ

 :(2)(6201)صالح دراسة  .18

ردني لمواقع التواصل الشباب الجامعي األ اعتمادطبيعة  معرفة إلىهدفت الدراسة  
في متابعة  عليهاوأسباب اعتماد الشباب  العتمادهم عليها،الدوافع السياسية  أهمو  ،ياالجتماع

اآلثار المعرفية والوجدانية والسلوكية التي تحققت لدى و  ،القضايا السياسية واألحداث الجارية
 إلىالدراسة  وتنتمي هذه ، االجتماعياعتمادهم على مواقع التواصل  من خاللالشباب الجامعي 

                                                           

لتواصل ى نشطاء الدراسة مسحية ع ،في تدعيم قيم المواطنة االجتماعيشبكات التواصل  تربان، فاعلية (1)
 .الجامعات طالبمن  االجتماعي

 ردني.دور مواقع التواصل االجتماعي في زيادة المعرفة بالقضايا السياسية لدى الشباب األصالح،  (2)
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أسلوب مسح جمهور وسائل  هطار إوفي  ،اسات الوصفية واعتمدت على المنهج المسحيالدر 
( 400على عينة قوامها ) لجمع بيانات الدراسة صحيفة االستقصاءواعتمد الباحث على  ،اإلعالم

 ،سطو األ الشرقو جامعتي اليرموك  طالب وهم يارهم كعينة قصدية عشوائية طبقيةمفردة تم اخت
  .اإلشباعاتو االستخدامات و ، اإلعالماالعتماد على وسائل  تيظريواستخدم الباحث ن
 ها:أهممن  ،نتائجعدة  إلىوتوصلت الدراسة 

ة أظهرت الدراسة اعتماد الشباب الجامعي االردني على مواقع التواصل االجتماعي في متابع .أ
ة ( وبدرج4.03-3.00القضايا السياسة واالحداث الجارية بمتوسط حسابي تراوح بين )

 متوسطة.

ان شبكات التواصل االجتماعي ساهمت في رفع مستوى المعرفة السياسية لدى المبحوثين  .ب
 (.3.40-2.72بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي يتراوح ما بين )

في متابعة القضايا السياسية  االجتماعيعلى مواقع التواصل  العينةأسباب اعتماد  أهم .ت
 ىإل، يليها سهولة الوصول العالية وبدرجة مرتفعة ا بالسرعةحداث الجارية هو امتيازهواأل

 .بالمصداقية العالية بدرجة متوسطةنها تتمتع أ، وأخيرًا أيضاً المعلومات بدرجة مرتفعة 

 :(1) (2016دراسة المصري ) .19

الرسمية على تعزيز الهوية الوطنية  اإلعالممدى تأثير وسائل  معرفة إلىهدفت الدراسة 
اتجاهات طلبة الجامعات الفلسطينية نحو  إلىلة التعرف و اومح ،سطين"الفلسطينية "تلفزيون فل

 ،يةالدراسات الوصف إلىدور التلفزيون الفلسطيني في تعزيز الهوية الفلسطينية، وتنتمي الدراسة 
واعتمد ، اإلعالماسلوب مسح جمهور وسائل طاره إوفي  ،المسحيواستخدم الباحث فيها المنهج 

 لجمع معلومات الدراسة على عينة طبقية عشوائية صحيفة االستقصاءأداة  في دراسته علىالباحث 
طالب وطالبات أربع جامعات في الضفة الغربية  وهم( مفردة من مجتمع الدراسة 500بلغت )

العربية األمريكية، وجامعة القدس  وهي جامعة بيرزيت وجامعة النجاح الوطنية ، والجامعة
 .اإلعالمنظرية االعتماد على وسائل  المفتوحة، واستخدم الباحث فيها

  

                                                           

المصري، تأثير وسائل اإلعالم الرسمية على تعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية ) فضائية فلسطين( حالة  (1)
 دراسية.
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 ها:أهممن  ،نتائج عدة إلىوتوصلت الدراسة 

 كانت الفلسطينية الهوية تعزيز على الرسمية الفلسطينية اإلعالم وسائل لتأثير الكلية الدرجة .أ
 .متوسطة

ة ينيالهوية الوطنية الفلسطالرسمية على تعزيز  اإلعالمدراكًا لتأثير وسائل ور أكثر إالذك .ب
( 3.12حيث كان المتوسط الحسابي للذكور ) ،ناث في العينة التي استخدمتها الدراسةمن اإل
 (.2.72ناث )واإل

ون فلسطين الرسمية المتمثلة في تلفزي اإلعالمدراكاً بتأثير وسائل ية أكثر إدبطلبة الكليات األ .ت
ت الطلبة في حيث كان المتوسط الحسابي إلجابا ،في تعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية

 (.3.29دبية )( وفي الكليات األ2.55الكليات العلمية )

 :(1)(5201) يعقوب أبودراسة  .20

ي على الوعي السياس االجتماعياألثر الذي تتركه مواقع التواصل  معرفة إلىهدفت الدراسة 
 والتعرف إلى مدى انتشار مواقع، شريحة طلبة جامعة النجاح الوطنيةبالقضية الفلسطينية لدى 

التواصل االجتماعي بين طلبة جامعة النجاح الوطنية، وتحديد العالقة بين مواقع التواصل 
حيث  ،الدراسات الوصفية إلىوتنتمي الدراسة االجتماعي والوعي السياسي بالقضية الفلسطينية، 

واستخدمت  ،اإلعالمإطاره أسلوب مسح جمهور وسائل وفي  ،استخدمت الباحثة المنهج المسحي
 ( مفردة تم273للحصول على بيانات الدراسة على عينة قوامها ) االستقصاءة أداة صحيفة الباحث

 وهو جميع طلبة جامعة النجاح ،اختيارها بطريقة العينة الطبقية العشوائية من مجتمع الدراسة
 الوطنية.

 ها:أهممن  ،نتائج عدة إلىوتوصلت الدراسة 

ة بنسب يومياً  االجتماعيخدمون مواقع التواصل الغالبية العظمى من طلبة جامعة النجاح يست .أ
86.8.% 

ياسية العامة لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية وعي سياسي مرتفع في مجال المعرفة الس .ب
 %.3.93بمتوسط حسابي 

                                                           

واقع التواصل االجتماعي على الوعي السياسي بالقصية الفلسطينية لدى طلبة جامعة أبو يعقوب، أثر م (1)
 النجاح الوطنية.
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والهوية بمتوسط  االنتماءدى طلبة جامعة النجاح في مجال هناك وعي سياسي مرتفع ل .ت
3.52.% 

 :(1)م(2014دراسة سكيك ) .21

في توعية الشباب الفلسطيني  االجتماعيشبكات التواصل دور  معرفة إلىت الدراسة هدف
دراسات ال إلىوتنتمي الدراسة  ،ها هذه الشبكاتتناولالقضايا الوطنية التي ت أهمبقضاياه الوطنية، و 

ومسح  ساليب تحليل المضمونطاره أ، وفي إالمسحيواستخدم فيها الباحث المنهج  ،الوصفية
وأسلوب المقارنة المنهجية، واستخدم الباحث استمارة تحليل المضمون،  اإلعالمئل جمهور وسا
تحليلية وتمثلت عينة الدراسة ال ،االستقصاء والمقابلة كأدوات لجمع بيانات الدراسةصحيفة واستمارة 

 والدراسة الميدانية على عينة ،الفيس بوك بارية، غزة اآلن( على شبكة في شبكتي )القدس اإلخ
وهو الشباب الفلسطيني في الشتات الفلسطيني والضفة  ،( مفردة من مجتمع الدراسة426امها )قو 

(، واستخدم الباحث نظرية االستخدامات 30-18الغربية وقطاع غزة ضمن الفئة العمرية )
 في الدراسة. اإلشباعاتو 

 ها:أهممن  ،نتائج عدة إلىوتوصلت الدراسة 

 المبحوثونلى كأكثر الشبكات التي يستخدمها و األ المرتبة علىالفيس بوك شبكة  حازت .أ
 تالها الشبكات ،%40.65ر بنسبة %، تالها تويت93.3للتوعية بالقضية الفلسطينية بنسبة 

 %.35 خرى بنسبةاأل

من وعي الشباب الفلسطيني بالقضايا الوطنية بنسبة  االجتماعيشبكات التواصل  تزيد .ب
%، تالها أنها تزيد من مستوى وعيهم بشكل 61%، وأنها تزيد من وعيهم بنسبة بلغت 76

 % فقط.5بنسبة  ها أنها تزيد من وعيهم بشكل متدن%، تال34كبير بنسبة بلغت 

ها تناولحيث بلغت نسبة  ،االجتماعيعلى شبكات التواصل  تناوالً كثر سرى األقضية األ .ت
لفلسطينية لمصالحة اثم ا ،(%61.2تالها قضية القدس بنسبة قريبة تقدر ب) ،% (67.1)

 ثم باقي القضايا الوطنية. ،(%56.9وهي ) أيضاً بنسبة قريبة 

  

                                                           

، دراسة تحليلية دور شبكات التواصل االجتماعي في توعية الشباب الفلسطيني بالقضايا الوطنيةسكيك،  (1)
 وميدانية.
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 :(1)م(2014) عليدراسة  .22

في تشكيل الوعي السياسي  االجتماعيدور مواقع التواصل  معرفة إلىهدفت الدراسة 
ي وف ،الباحث فيها المنهج المسحي مواستخد ،الدراسات الوصفية إلى، وتنتمي هذه الدراسة للشباب

ة لجمع بيانات الدراس صحيفة االستقصاءمستخدماً أداة  ،اإلعالمأسلوب مسح جمهور وسائل ه طار إ
 من ( مفردة من مجتمع الدراسة المتمثل في شباب وشابات650على عينة عمدية مكونة من )

واستخدم الباحث نظريتي  ،أسيوط وسوهاج في محافظتي االجتماعيمستخدمي مواقع التواصل 
 .اإلشباعاتاالستخدامات و و  اإلعالمائل على وس االعتماد

 ها:أهممن  ،نتائج عدة إلىوتوصلت الدراسة 

لى بنسبة و بالمرتبة األالفيس بوك استخدامًا هو موقع  ةاالجتماعيأكثر مواقع الشبكات  .أ
ثم المرتبة الثالثة موقع اليوتيوب بنسبة  ،%15.4ثم البريد االلكتروني بنسبة  ،42.0%
 .%7.0الرابعة موقع تويتر بنسبة وفي المرتبة  ،13.4%

في الحصول على المعلومات  االجتماعيعلى مواقع التواصل من المبحوثين % 54.7يعتمد .ب
على مواقع التواصل  % أنهم يعتمدون31.4حين أكد حوالي في  ،السياسية بدرجة كبيرة

درجة ب االجتماعيعلى مواقع التواصل  هم يعتمدون% أن13.9أكد حوالي و ، بدرجة متوسطة
 محدودة.

تسهم بدرجة متوسطة في تشكيل  االجتماعين المبحوثين أن مواقع التواصل % م49.7 أكد .ت
% منهم أكد أنها تسهم بدرجة كبيرة في تشكيل الوعي 40.8الوعي السياسي، في حين أن 

تسهم بدرجة  االجتماعي% منهم يرون أن مواقع التواصل 9.5السياسي، في حين أن 
 محدودة. 

 : (2)م(3201)دبيسي والطاهات  الدراسة  .23

معات األردنية لشبكات التواصل معدالت استخدام طلبة الجا معرفة إلىالدراسة  هدفت
، الرأي العام لدى الطلبة شف عن العوامل المؤثرة في تشكيل اتجاهاتوالك ،الرقمية االجتماعي

 إلىتنتمي الدراسة التقليدية، و  اإلعالملوسائل  االجتماعيومستوى منافسة شبكات التواصل 

                                                           

سة في سوسيولوجيا اإلنترنت على عينة من علي، مواقع التواصل االجتماعي وتشكيل الوعي السياسي، درا (1)
 الشباب في بعض محافظات صعيد مصر. 

 الدبيسي والطاهات، دور شبكات التواصل االجتماعي في تشكيل الرأي العام لدى طلبة الجامعات األردنية.  (2)
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ه أسلوب مسح جمهور وسائل طار وفي إ ،الدراسات الوصفية واستخدم الباحثان المنهج المسحي
الدراسة على عينة  بياناتللحصول على  صحيفة االستقصاءواستخدم الباحثان أداة  ،اإلعالم

جامعة من  مفردة لكل 50ي بمعدل و ا( مفردة تم اختيارهم بطريقة التوزيع المتس300مؤلفة من )
واستخدم الباحثان نظرية االستخدامات  ،وهو ست جامعات أردنية ،جمالي مجتمع الدراسةإ
   اإلشباعاتو 

 ها:أهممن  ،عدة نتائج إلىوتوصلت الدراسة 

الفيس  شغلوقد  ،االجتماعيردنية شبكات التواصل % من طلبة الجامعات األ97يستخدم  .أ
 %،42.61وقع تويتر بالمرتبة الثانية بنسبة %، يليه م83.5لى بنسبة و بوك المرتبة األ

ماي سبيس المرتبة الرابعة بنسبة  وحازت شبكة% 25.42ويوتيوب بالمرتبة الثالثة بنسبة 
 %.9.62المواقع األخرى المرتبة الخامسة بنسبة  وحازت ،10.65%

ية لكترونية في متابعة مجريات األحداث الوطنن الطلبة على الصحافة اإل% م34.35 يعتمد .ب
التقليدية في متابعة  اإلعالم% على وسائل 33.33مد ما نسبته بينما يعت ،والعربية والدولية

على شبكات التواصل  ون% يعتمد33.32وأن ما نسبته  ،األحداث الوطنية والعربية والدولية
 في متابعة مجريات األحداث الوطنية والعربية والدولية. االجتماعي

 ،من أخبار ومعلومات وصور وأفالم االجتماعيات التواصل ما تنشره شبكفي% 46.06 يثق .ت
 أنهم ال يثقون بها. إلى% 24.39بينما أشار % محايدًا، 29.55وكان رأي 

 موقع الدراسة من الدراسات السابقة:

للدراسات السابقة الحظ بأن الدراسة تتشابه مع بعض الدراسات  من خالل استعراض الباحث
  كما يأتي:وذلك  ،خرىع أوتختلف في مواض ،مواضعي ف
 :جه االتفاقأو 

 الدراسات الوصفية عدا  إلىتنتمي  هانخرى في أمع الدراسات األ الحالية اتفقت الدراسة
 الدراسات الكيفية. إلى( التي كانت تنتمي Quintanilla 2016دراسة )

 (2017)سمور خرى في استخدام المنهج المسحي عدا دراسةالدراسة مع الدراسات األ اتفقت 
 منهج دراسة العالقات المتبادلة. استخدم فيها الذي

 دراسة صحيفة االستقصاء عدا  داةأ استخدامهاخرى في اتفقت الدراسة مع الدراسات األ
 إلى باإلضافةالمقابلة  ا( التي استخدمت2014(، ودراسة )صالح 2016عريف وحمادي )
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 ااستخدمت اللتين (2014 سكيك(، ودراسة )2017سة )سمور اصحيفة االستقصاء، ودر 
صاء، ودراسة صحيفة االستق إلى باإلضافةلة استمارة تحليل المضمون والمقاب

(Quintanilla 2016.التي استخدمت المقابلة المعمقة فقط ) 

 حمادي  دراسةعدا ماطار النظري مع الدراسات األخرى على استخدام اإل اتفقت الدراسة(
(، Quintanilla 2016(، ودراسة ) 2016(، ودراسة )مراد ومحاسنة 2016وعريف 
(، Akyıldız 2013(، ودراسة )2014(، ودراسة )ريديFeshchenko 2016ودراسة )

(، ودراسة 2016ي و ا، ودراسة )حن(2015يعقوب  أبو(، ودراسة )2017ودراسة )جعفري 
التي لم تستخدم أي نظريات، ودراسة  (2014( ودراسة )إبراهيم2015الدريويش)

نظرية االستخدامات  إلى باإلضافةلويات و التي استخدمت نظرية ترتيب األ (2017)سمور
رار صفّ )( التي استخدمت نظرية االعتماد، ودراسة 2016 ، ودراسة )المصرياإلشباعاتو 

( التي استخدمت 2016التي استخدمت نظرية دوامة الصمت، ودراسة )تربان ( 2017
 نظرية نشر األفكار المستحدثة.

 :فجه االختالأو  

 عن  تبحثحيث إنها  ،تختلف هذه الدراسة عن جميع الدراسات السابقة في الموضوع
 ،تعزيز الوعي الوطني لدى الطلبة في االجتماعي التواصل لشبكات المعلمين استخدامات

 وهو ما لم تطرحه أي من الدراسات السابقة.

 الدراسة معلمي  في مجتمع الدراسة حيث تستهدف اختلفت الدراسة مع الدراسات السابقة
 (.Quintanilla 2016، ما عدا )دراسة المرحلة الثانوية

  محافظات قطاع غزة ما عدا وهو اختلفت الدراسة مع الدراسات السابقة في مكان الدراسة
سكيك (، ودراسة )2017(، ودراسة )سمور2014صالح (، ودراسة )2016زيد  أبودراسة )
2014.) 
 :السابقة الدراسات من االستفادة

  استفاد الباحث منها فيما يلي: ،على الدراسات السابقة االطالعمن خالل 

 ساليب المستخدمة في الدراسة.المناهج واأل أهميد تحد فياالستفادة  .1

 هدافها.مشكلة الدراسة بدقة وتحديد تساؤالتها وأ صياغةستفادة في اال .2

 سة.طار المعرفي للدرامن الدراسات السابقة في تحديد اإلاالستفادة  .3

التواصل  لشبكاتفي استخدامها  اإلعالمالقضايا التي تهم جمهور وسائل  أهممعرفة  .4
 .االجتماعي
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داة االستقصاء والحصول على معلومات وبيانات في تصميم أ الدراسة منها استفادت .5
 الدراسة.

 في عقد مقارنات بين نتائج الدراسة وبين نتائج الدراسات السابقة. الدارسة منها استفادت .6

 :االستدالل على المشكلة: انيااث

 لمعرفة ؛دراسة استكشافية قام بها على عدد من معلمي المرحلة الثانوية أجرى الباحث
بتوزيع صحيفة استقصاء  م2018 يونيوقام الباحث في و  ،االجتماعياستخدامهم لشبكات التواصل 

ية في جميع محافظات ( مفردة من معلمي المرحلة الثانو 20قوامها ) بسيطة على عينة عشوائية
ودوافع  االجتماعيلشبكات التواصل  المعلمين متابعة إلىهدف التعرف بوذلك  ،قطاع غزة
 ودورها في تعزيز الوعي الوطني للطلبة.لها استخدامهم 

 ها:أهممجموعة من النتائج  إلىوتوصلت الدراسة االستكشافية 

الفيس وأن  ،االجتماعيت التواصل هم يستخدمون شبكاؤ جميع أفراد العينة المستطلعة آراأن  .1
ب آالواتس في المرتبة الثانية %، يليه 95بنسبة في االستخدام لى و بوك احتل المرتبة األ

خيرة كل ، يليه في المرتبة األ%20اليوتيوب بنسبة %، يليه في المرتبة الثالثة 65بنسبة 
 من توتير ومايسبيس ولينكد ان.

لى متابعة و جاءت بالمرتبة األ االجتماعيت التواصل وعن دوافع استخدام المعلمين لشبكا .2
يليها بالمرتبة الثانية االطالع على القضايا الوطنية  ،%70األحداث والتعليق عليها بنسبة 

 %.45ومن ثم التسلية والترفيه في المرتبة الثالثة بنسبة  ،%50بنسبة 

ة التواصل مع الطلبة بدرجة أساسية لسهول االجتماعييستخدم المعلمون شبكات التواصل  .3
 ،ي مع شرح الدروس التعليميةو االنسبة بالتس هذه وجاءت ،%55بنسبة لى و و بالمرتبة األ

صدار ا  %، و 45ة بالمرتبة الثانية بنسبة لة التأثير على سلوك الطلبو افيما جاءت مح
 %.40التعليمات والتعليقات للطلبة بالمرتبة الثالثة بنسبة 

 االجتماعيمن خالل شبكات التواصل  ونها المعلميتناولتي عي الوطني الالو  جوانب أهم .4
ية أيضاً مع التعرف و ا%، وجاءت متس50لى بنسبة و هي المسؤولية تجاه الوطن بالمرتبة األ

األحداث الوطنية وبنفس النسبة، يليها في المرتبة الثانية المشاركة في الدفاع عن الوطن  إلى
 وجاءت، %40االطالع على المواقف الوطنية بنسبة  %، يليها في المرتبة الثالثة45بنسبة 
التمسك  عنوان وبالمرتبة الثالثة جاء ،ية مع المحافظة على الهوية الوطنيةو االنسبة متسهذه 

 %. 35والمحافظة على الثوابت الوطنية بنسبة 
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القدس في  االجتماعيالمعلمون في شبكات التواصل  ينشرهاالقضايا الوطنية التي  أهم .5
قضية االنقسام والمصالحة الوطنية  في المرتبة الثانية يليها ،%80لى بنسبة و بة األالمرت

يليها في المرتبة  ،%50قضية حق العودة بنسبة  في المرتبة الثالثة %، يليها65بنسبة 
واألسرى بنسبة  ينا بالمرتبة الخامسة قضية الالجئ%، يليه40مة بنسبة و االرابعة قضية المق

 خيرة.%بالمرتبة األ35

من الوعي الوطني لدى الطلبة  تعزيزفي  االجتماعية شبكات التواصل همادرجة مس كانت .6
 ثم ،%30يليها بدرجة متوسطة بنسبة  ،%40بنسبة  جداً  عاليةوجهة نظر المبحوثين 

 %.20بدرجة عالية بنسبة 

صل عبر شبكات التوا ياًل ومتابعة من قبل الطلبةضالوعي الوطني األكثر تف جوانبكانت  .7
%، 70لى وبنسبة و تجاه الوطن بالمرتبة األهي المسؤولية  االجتماعي الخاصة بالمعلمين

%، يليها في المرتبة الثالثة 50يليها في المرتبة الثانية المحافظة على الهوية الوطنية بنسبة 
%، يليها في المرتبة الرابعة معرفة المواقف 45االنتماء والعطاء للوطن بنسبة و الوالء 
يليها في المرتبة الخامسة معرفة التاريخ الوطني  ،%40اسية الوطنية بنسبة السي
 .%35بنسبة

 :مشكلة الدراسة :ثالثاا
 التواصل لشبكاتالفلسطينيين  المعلمين استخدامات إلىفي التعرف  الدراسةتكمن مشكلة 

 إلىتعرف ، وذلك من خالل الطلبة المرحلة الثانوية لدى الوطني الوعي تعزيز في االجتماعي
ودرجة ثقتهم في استخدام شبكات التواصل دوافع استخدام المعلمين لشبكات التواصل االجتماعي، 

والموضوعات الذي ينشرها المعلمون عبر تلك الشبكات االجتماعي في تعزيز الوعي الوطني، 
جتماعي استخدام المعلمين لشبكات التواصل اال معيقاتلتعزيز الوعي الوطني لدى الطلبة، ومعرفة 

 لوطني لدى طلبة المرحلة الثانوية وأهم المقترحات لتجاوزها.في تعزيز الوعي ا

 :الدراسة يةأهم :رابعاا 
 :نقاطية الدراسة في عدة أهمتتمثل 

، وتزايد أعداد أنها تدرس استخدام شبكات التواصل االجتماعي، وما أصابها من تطور .1
 .الطلبةفي تعزيز الوعي الوطني لدى  ودورهامشتركيها، 

 على جميع فئات المجتمع وفي المجاالت االجتماعيكبير لشبكات التواصل التأثير ال .2
 .المختلفة
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 الجيل.معلمو المرحلة الثانوية وما لهم من دور في بناء  ية جمهورها وهمأهم .3

 حداثة الدراسة وقلة الدراسات القريبة منها. .4

 :الدراسة أهداف :خامساا 
لشبكات  ن الفلسطينيينمعلميالاستخدام  إلىالتعرف  إلى تهدف الدراسة بشكل رئيس

، وينبثق من الهدف لدى طلبة المرحلة الثانويةفي تعزيز الوعي الوطني  االجتماعيالتواصل 
 هداف فرعية هي:الرئيس أ

 ودرجة ثقتهم بها.استخدام المعلمين لشبكات التواصل االجتماعي  إلىالتعرف  .1

ودرجة  المرحلة الثانوية لتي يستخدمها معلموا االجتماعيشبكات التواصل  أهمرصد  .2
 استخدام كل منها.

 أهم اإلشباعات المتحققة من استخدام المعلمين لشبكات التواصل االجتماعي. إلىالتعرف  .3

التعرف إلى كيفية توظيف المعلمين لشبكات التواصل االجتماعي ودوافع استخدامهم لها  .4
 الثانوية.في تعزيز الوعي الوطني لدى طلبة المرحلة 

لشبكات التواصل  المرحلة الثانوية معلمو ينشرهاوالقضايا التي التي  الجوانب أهم إلىالتعرف  .5
 تعزيز الوعي الوطني للطلبة.في  االجتماعي

معرفة درجة إسهام شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي الوطني لدى طلبة المرحلة  .6
 الثانوية من وجهة نظر المعلمين.

يقات التي تحد من دور معلمي الرحلة الثانوية في تعزيز الوعي الوطني لدى رصد المع .7
 طلبتهم عبر شبكات التواصل االجتماعي، وأهم المقترحات لتجاوزها.

 :تساؤالت الدراسة :سادساا
  التالي: الدراسة في اإلجابة على السؤال الرئيس يمكن صياغة مشكلة

 تعزيز الوعي الوطنيفي  االجتماعيبكات التواصل ما استخدامات معلمي المرحلة الثانوية لش
 ؟طلبة المرحلة الثانويةلدى 

 من التساؤالت الفرعية وهي: عدد وينبثق عن السؤال الرئيس

تعزيز الوعي الوطني  في االجتماعي التواصل شبكات المرحلة الثانويةمعلمو  هل يستخدم .1
 لدى الطلبة؟

 جتماعي.ما درجة ثقة المعلمين بشبكات التواصل اال .2



41 
 

 معلمو المرحلة الثانوية؟ يستخدمها التي االجتماعي التواصل شبكات كثرأ ما .3

 ما اإلشباعات المتحققة من استخدام المعلمين لشبكات التواصل االجتماعي؟ .4

كيف يوظف المعلمون شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي الوطني لدى طلبة  .5
 ، حوار(؟المرحلة الثانوية )مجموعات، نقاش، ردود

تعزيز الوعي  في االجتماعي التواصل لشبكات معلمي المرحلة الثانوية استخدام دوافع ما .6
 الوطني لدى الطلبة؟

ما الجوانب التي ينشرها معلمو المرحلة الثانوية لشبكات التواصل االجتماعي في تعزيز  .7
 الوعي الوطني للطلبة؟

لتعزيز  االجتماعي التواصل شبكات ىعل بنشرها المعلمون يقوم التي الوطنية القضايا ما .8
 الوعي الوطني لدى طلبة المرحلة الثانوية؟

ما درجة إسهام شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي الوطني لدى طلبة المرحلة  .9
 ؟الثانوية من وجهة نظر معلميهم

كيف يتفاعل طلبة المرحلة الثانوية مع منشورات معلميهم التي تستهدف تعزيز الوعي  .10
 ؟الوطني لديهم من وجهة نظر معلميهم

في تعزيز الوعي الوطني لدى  االجتماعي التواصل شبكات من لالستفادة المقترحات ما .11
 ؟معلميهم نظر وجهة من طلبة المرحلة الثانوية

 فرضيات الدراسة :سابعاا 
المعلمين بشبكات التواصل االجتماعي ذات داللة إحصائية بين درجة ثقة عالقة  توجد .1

 لدى الطلبة. سهام في تعزيز الوعي الوطنياإلة درجو 

 االجتماعي التواصل لشبكات المعلمين استخدام درجة بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد .2
 .الطلبة لدى الوطني الوعي تعزيز في اإلسهامدرجة و 

 لتعزيز المعلمون ينشرها التي الوطنية القضايا طبيعة في إحصائية داللة ذات فروق توجد .3
 السكن، مكان العمر، الجنس،) التالية الشخصية للبيانات تعزى الطلبة لدى الوطني عيالو 

 (.الخبرة سنوات العلمي، المؤهل

 للدراسة النظري اإلطار :ثامناا 

تي من وال ،اإلشباعاتاالستخدامات و و  الباحث في دراسته على نظريتي المجال العام اعتمد
ة التي تدفع الجمهور الستخدام شبكات التواصل سباب الرئيسخاللها سيبحث الباحث عن األ
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في  اإلعالمعلى دور ووظائف وسائل  اإلشباعات، حيث تعتمد نظرية االستخدامات و االجتماعي
ة الجماهيرية التي تساعد اإلعالميتلبية حاجات الجمهور، ونظرية المجال العام الرتباطها بالوسائل 

 اإلعالمعن هيمنة السلطة ووسائل  مفتوح بعيداً  في مجتمع لى خلق حوار ونقاش بين األفرادع
 التقليدية.

 :اإلشباعاتنظرية االستخدامات و   .أ

االنتباه  ، حيث تحولم1959على يد الياهو كاتز عام  اإلشباعاتمدخل االستخدامات و  نشأ
الجمهور الذي يستقبل هذه الرسالة، وبذلك انتفى مفهوم قوة وسائل  إلىة اإلعالميمن الرسالة 

تتم وفقًا للتعود على  اإلعالمالطاغية، حيث كان االعتقاد بأن متابعة الجمهور لوسائل  عالماإل
 .(1)وليس ألسباب منطقية ةاإلعالميالوسيلة 

ة أثير الفروق الفرديله رؤية مختلفة تكمن في إدراك ت اإلشباعاتلكن مدخل االستخدامات و 
قين تخدام جمهور المتل، وتحكم عملية اسعالماإلبوسائل على السلوك المرتبط  االجتماعيوالتباين 
لفرد، عدة عوامل معقدة ومتشابكة من بينها الخلفيات الثقافية، الذوق الشخصي ل ةاإلعالميللوسيلة 

  .ستوى التعليم، المستوى االقتصاديأسلوب الحياة، السن، الجنس، مقدار الدخل، م

 باختيارن الجمهور المتلقي يقوم فإ اإلشباعاتفروق مدخل االستخدامات و  إلىواستنادا 
ي الت ةاإلعالميالرسائل  أوومن ثم اختيار الوسائل  ،احتياجه نها تشبعة التي يرى أاإلعالميالمادة 

 ا.معلى المستوى والمعايير الثقافية السائدة في مجتمع  تشبع تلك االحتياجات، ويمكن االستدالل

بأن الجمهور هو  وم الذي كان سائداً المفه اإلشباعاتز مدخل االستخدامات و و اوقد تج
الذي يلبي  اإلعالميعن المضمون  مفهوم الجمهور النشط الذي يبحث إلىمجرد متلقي سلبي، 

وبات هذا الجمهور يتحكم باختيار  ،ه ويناسبه من حيث الثقافة والدخل والجنس والتوجهإشباعات
 .(2) الذي ينشده التي تقدم المضمون ةاإلعالميالوسيلة 

تة لدى فئات من و امتف إشباعاتالواحد يحقق  اإلعالميأن المضمون  إلىشارة در اإلتجو 
التعرض لهذا  إلىالدوافع التي حدت بالمتلقي  إلى وذلك استناداً  ،أيضاً الجمهور، والعكس صحيح 

، التي يحققها هذا التعرض بالنسبة للمتلقي اإلشباعاتوهذا يتوقف بالطبع على  ،ذاك أوالبرنامج 
من النظريات والمداخل من كونه  اعن سابقاته تختلف اإلشباعاتن نظرية االستخدامات و ه فإوعلي

                                                           

 .22جابر، دراسة تحليلية في اإلعالم الجماهيري، ص (1)

 .23المرجع السابق نفسه، ص (2)
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من حيث الخصائص  ةاإلعالميبتركيز مكثف خصائص الجمهور الذي يتعرض للوسيلة  تناول
 .(1)ما يقدم لهبعن مقولة التعود والقبول  والدوافع بعيداً 

 :اإلشباعاتأهداف نظرية االستخدامات و 

 (2)ها هي:قتحقي إلى اإلشباعاتى نظرية االستخدامات و التي تسع األهداف أهمإن من 

 .تفسير كيفية استخدام الجمهور لوسائل االتصال المختلفة إلشباع احتياجاتهم .1
 .وأنماط التعرض المختلفة اإلعالمفهم دوافع التعرض لوسائل  .2

 .االتصال معرفة النتائج المترتبة على مجموعة الوظائف التي تقدمها وسائل .3

لتحقيق  يعتمد على خمسة فروض اإلشباعاتو  تاالستخداماويرى كاتز وزمالؤه" أن منظور 
 : (3)ما يلي النظريةوتتضمن فروض  ،ةالرئيس األهداف

ويستخدمون وسائل  ،تصال الجماهيريمهور مشاركون فعالون في عملية اإلعضاء الجن أأ .1
 هداف مقصودة تلبي توقعاتهم.االتصال لتحقيق أ

ويتحكم في  عضاء الجمهور،دركها أيعبر استخدام وسائل االتصال عن الحاجات التي ي .2
 .األفرادختالف وتتنوع الحاجات با االجتماعيوعوامل التفاعل ذلك عوامل الفروق الفردية 

 األفرادفالذي يشبع حاجاته  ،ن الجمهور هو الذي يختار الرسائل والمضمونالتأكيد على أ .3
 .األفرادوسائل االتصال هي التي تستخدم وليست  ،وسائل االتصالهم الذين يستخدمون 

تي تحديد حاجاتهم ودوافعهم، وبالتالي يختارون الوسائل ال فراد الجمهور دائماً يستطيع أ .4
 تشبع تلك الحاجات.

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

 :اإلعالمدوافع التعرض لوسائل 

 الــدافع تعريفـات الخــتالف وذلــك ،التعـرض دوافـع لمفــاهيم تـصالاال علمـاء نظـرة تنوعـت
 ،الحـي الكـائن توجيـه إلى تـؤدي داخليـة نفـسية أو جـسمية حالـة" أنـه الـدافع ويعـرف عـام، بـشكل

                                                           

 .22جابر، دراسة تحليلية في اإلعالم الجماهيري، ص( 1)
 .300ص العبد، نظريات اإلعالم وتطبيقاتها العربية،و العبد، ( 2)
 .299( حجاب، نظريات االتصال، ص3)
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 أنهـا وهي للـدوافع آخـر تعريـف ويوجـد عنهـا، النـاتج الـسلوك طريـق عـن وافعالـد مالحظـة ويمكـن
 (1)محددة رغبة إلشباع معين نشاط بسلوك القيام على الفرد تحث التي النفسية أو البيولوجية القـوة

 :(2)هما أساسيين محورين على اإلعالم لوسائل التعرض دوافع تقوم عام وبشكل

 نمـ والهـروب واالسـترخاء، الوقـت تمـضية بهـدف للوسـيلة التعـرض ـيوتعن: طقوسية دوافع -
 .االجتماعي والتواصل والصداقة، الوسيلة، مع واأللفة اليومي، الروتين

 المعلومـــات مـــن اتالحاجـــ إشـــباع بهـــدف معينـــة لوســـيلة التعـــرض وتعنـــي :نفعيـــة دوافـــع -
 .شخصية منفعة لتحقيق المحيطة البيئة ومراقبة الذات إلى لتعرفوا والخبرات والمعرفة

 :اإلشباعاتجه االستفادة من استخدام نظرية االستخدامات و أو 

  :إلىلتعرف ا اإلشباعاتاستفاد الباحث من استخدام نظرية االستخدامات و 

اكتشاف كيف يستخدم المعلمون شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي الوطني  .1
 دى طلبة المرحل الثانوية.ل

ودور تلك  ،حاجات الطلبة الوطنية شبكات التواصل االجتماعيكيف تنمي  معرفة .2
 تعزيز الوعي الوطني لدى طلبة المرحلة الثانوية.الشبكات في 

، والتأكيد على االجتماعيمثل لشبكات التواصل ضع مقترحات وتوصيات لالستخدام األو  .3
 هيري.دورها في عملية االتصال الجما

 نظرية المجال العام  .ب
تفكيرا  م1962عام  العامشبعوا مسألة المجال برماس من المنظرين الذين أايورغن ه ُيعد

وتنظيرا ويعتبر كتابه التحوالت البنيوية للمجال العمومي من الكتب الهامة المؤسسة في دراسة 
روبي البرجوازي، واعتبر و تمع األبرماس نشوء المجال العام في المجا، تتبع ه(3)المجال العمومي

روبية، وذلك في الفترة الممتدة و برجوازية، نتجت عن البرجوازية األن المجال العمومي هو صناعة أ
نموذج المجال العام البرجوازي بداية القرن الثامن عشر، واعتبر  إلىمن القرن السابع عشر 

 روبية.و ذج المثالي، وتفرد به الحضارة األروبي النمو و األ

                                                           

 .305العبد، نظريات االتصال وتطبيقاتها العربية، صو العبد، ( 1)
 .57القليني، االتصال: وسائله ونظرياته، ص( 2)

 (1)  Habermas, The structural Transformation of the Public Sphere, Cambridge, 

Massachusetts. 
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خيالي ليس من الضروري التواجد  مجتمع افتراضي أوبأنه ": العامبرماس المجال ارف هويع
لهم سمات مشتركة مجتمعين مع  األفرادمميز، فهو مكون من مجموعة من  أوفي مكان معروف 

بعضهم كجمهور، ويقومون بوضع وتحديد احتياجات المجتمع مع الدولة، فهو يبرز اآلراء 
سلوكيات والحوار، والتي تسعى للتأكيد على الشؤون العامة للدولة وهو واالتجاهات من خالل ال

 (1) شكل مثالي.

 (2):يعتمد على مجموعة من العوامل هي أن نجاح المجال العام إلىوقد وأشار هابرماس 

 مدى الوصول واالنتشار .1

منة حرارًا، يتخلصون من السيطرة والهيالمواطنون يجب أن يكونوا أ) :ة الحكم الذاتيدرج .2
 واإلجبار(.

 (ومساواةكل فرد يشارك على قدم رفض االستراتيجية ) .3

 .اإلعالميالفهم والثقة والوضوح في المضمون  .4

 وجود سياق اجتماعي مالئم. .5

 .اإلعالميالثقة والوضوح والصدق في المضمون  .6

 ة تميز االتصال عبر ما أطلق عليه هابرماس الشأنظرية الشأن العام أربع سمات رئيسوتفترض ن
 (3)العام وهي:

 دائرة االتصال إلىالقدرة على الوصول  .1
 في االتصال داخل هذه الدائرة األفرادالحرية التي يتمتع بها  .2
 بنية المناقشة .3
 طرح خطاب مبرر بأدلة إقناعية محددة. .4

حالة من الجدل بين  اإللكترونية تخلق اإلعالموتؤكد نظرية المجال العام على أن وسائل 
وتؤثر على الجهة الحاكمة، والمجال العام يمكن رؤيته  ،رًا في القضايا العامةالجمهور تمنح تأثي

كمجال حياتنا االجتماعي، والذي من خالله يمكن تشكيل الرأي العام، ويؤكد هابر ماس على 
إمكانية خلق حوار خارج سيطرة الحكومة واالقتصاد من خالل نظريته، فضالً عن التأثير السياسي 

                                                           

( نرمين، اآلثار النفسية واالجتماعية الستخدام الشباب المصري لمواقع الشبكات االجتماعية، المؤتمر العلمي 1)
 األول، االسرة واإلعالم وتحديات العصر.

(2) Habermes , the public sphere , in c. Mukerji and schudson . M(eds) Retching 

popular culture : contemporary perspectives in cultural studies. 

 ( العالونة: دور مواقع التواصل االجتماعي في تحفيز المواطنين األردنيين على الحراك الجماهيري..3)
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، فهي في المجال العام ينظر إليها الديمقراطية، ولإلنترنت دور في تحقيق ألفرادالإلنترنت بين 
 (1)كمحيط سياسي.

 (2)السمات التي حددها هابرماس للمجال العام ما يلي: أهممن 
المجال العام حيز من حياتنا االجتماعي يمكن من خاللها أن يتم تشكيل ما يقترب من  .1

 الرأي العام.

وا احتياجات يتناولمن ناس خصوصيين، يجتمعون معًا كجمهور لالمجال العام ينشأ  .2
 المجتمع من الدولة.

شخاص يستفيدون من عقاليتهم وتفكيرهم في مناقشة المسائل المجال العام هو مجموعة أ .3
 العامة.

أن المجال العام  إلىوتركز النظرية على نشأة الرأي العام وتكوينه، حيث أشار هابرماس 
لتشكيل هيئة عامة، دون اعتبار للفروق  ؛األفرادمن خالل حوار يجتمع فيه الوجود  إلىيظهر 

االجتماعية التي تكون بينهم، وهو مجال يتسم بالحوار والمناقشة، ويسمح للمواطنين باالتصال 
 (3)ودراسة الشؤون العامة والحالية ومناقشتها دون الخوف من السلطة السياسية واالقتصادية.

 العام: فروض نظرية المجال

 تحد يالت السياسية السلطة قبل من قيود أية هناك يكون أال العام المجال نظرية وتفترض
 األفراد تكسب بداخله تتم يالت التنويرية فالعملية العام، المجال داخل التفاعلية العملية من

 أربعة هناك أن هابرماس وأشار الحوار، أثناء عقالنيتهم يعكس للمشاركة جديد معنى المشاركين
 (4):وهى العام المجال لتشكل افتراضات

 الهامة، القضايا حول والحوار المناقشة من يمكنهم لألفراد، ما حيز إتاحة: لواأل  الفرض 
 ديهمل يواالقتصاد ياالجتماع فالمستوى ،اةو االمس مبدأ على ُبناءً  واآلراء، المعلومات وتبادل

 .الحوار يف المشاركة شروط من شرط ٌيمثل لم

                                                           

بعث للقيم الديمقراطية ام هدم لها،  –تراضي العربي زروق، بضياف، اإلعالم الجديد والفضاء العمومي االف (1)
 الملتقى الدولي العلمي حول شبكات التواصل االجتماعي وتغيير البيئة اإلعالمية في العالم العربي.

 ( إبراهيم، عوامل قيام الثوارات العربية.2)
 ى الشباب الفلسطيني.تربان، دور صحافة المواطن في تعزيز ثقافة التغيير السياسي واالجتماعي لد (3)

(4)Calhoun, Habermas and the Public Sphere. 
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 فكرة عن يبتعد متعددة عامة مجاالت في الجماهير وتعدد كثرة أن يرى: يالثان فرضال 
 عجمي بين يربط شامالً  اً واحد اً عام مجاالً  يكون أن ينبغي يالذ الديموقراطي العام المجال
 .المجتمع في األفراد

 هتماماال على يقتصر أن ينبغي العام، المجال في يتم يالذ النقاش أن يرى :الثالث الفرض 
 .العام بالصالح المعنية الشائعة العامة القضايا عن بالحوار

 المجتمع بين تام انفصال يتطلب العام للمجال الديمقراطي العمل طارإ أن: الرابع الفرض 
 .والدولة المدني

تج ، يناألفرادلكترونية تخلق حالة من الجدل بين اإل اإلعالموتؤكد النظرية على أن وسائل 
تيح ير في القضايا العامة، وتؤثر على النخبة والنخبة الحاكمة والجمهور العام، وتعنه تأثير كب

حات الفرصة لعدد كبير من الناشطين والفاعلين في المشاركة، وأن يؤدوا دورهم بالمشاركة في السا
بير لتعلخر نتخابي من حين آلالسياسية بدالً من األدوار المعتادة، المتمثلة في القيام بالتصويت اال

 في المجال العام ينظر إليها كمحيط سياسي. اإلنترنترائهم، فشبكة عن آ

استخدامات المعلمين الفلسطينيين لشبكات  إلىوتستفيد الدراسة من النظرية في التعرف 
 التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي الوطني لدى طلبة المرحلة الثانوية، ودور شبكات التواصل

حداث التفاعل السياسي عالمية ة إووسيلاالجتماعي كمجال  لتعزيز الوعي لدى الطلبة، وا 
 في االشتراكواالجتماعي للطلبة في تعزيز الوعي الوطني لدى الطلبة، حيث استطاع الطلبة فعال 

 مجموعات مختلفة عبر وسائل التواصل االجتماعي للتعبير عن آرائهم بحرية، وتبادل المعلومات
 ات السياسية واالجتماعية.واألفكار والقضايا والموضوع

 :هاوأدات ومنهجهانوع الدراسة  :تاسعاا 
 نوع الدراسة: .1

جمع المعلومات الالزمة إلعطاء تعد هذه الدراسة من البحوث الوصفية التي تستهدف 
والتي تهتم بدراسة استخدام المعلمين لشبكات  ،(1)سةمتغيرات الظاهرة المدرو  أووصف ألبعاد 

شياء، ، وذلك من خالل تحديد ماهية األرها في تعزيز الوعي الوطنيالتواصل االجتماعي ودو 
 ت درجة الوصف المطلوبة من دراسة ألخرى وفقًا لهدف الدراسة وتساؤالتها.و اوتتف

                                                           

 .24( الحيزان، البحوث اإلعالمية أسسها، أساليبها مجاالتها، ص1)
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موقف  أومجموعة معينة  ليل وتقويم خصائصتصور وتح هذه البحوث وضع تستهدفو 
مجموعة من الناس  أوموقف  أواهرة صاف الظو األ إلىالتعرف  أومعين تغلب عليه صفة التجديد 

ضاع من حيث حقيقتها الراهنة والعالقة بينهما وبين العوامل األخرى التي و مجموعة من األ أو
 .(1)وذلك بهدف الحصول على معلومات كافية وقيمة عنها ،تؤثر بها

 الدراسة: هجمن .2

ي تتعلق بدراسة وهو أنسب المناهج الت ،الباحث في هذه الدراسة المنهج المسحي استخدم
منظًما المناهج التي تعتمد عليها البحوث الوصفية، لكونه جهًدا علمًيا  أهميعد من الباحث، و 
مجموعة الظواهر  أوعلى وصف الظاهرة والحصول على بيانات ومعلومات عن الظاهرة يساعد 
 .(2)راسةموضع الدأقرب مما يكون من الواقعية على الظاهرة  أوة يصورة واقعوتقديم 

والذي سيمكن  اإلعالمأسلوب مسح جمهور وسائل استخدم الباحث وفي إطار هذا المنهج 
الباحث من دراسة مدى استخدام معلمو المرحلة الثانوية لشبكات التواصل االجتماعي في تعزيز 

 الوعي الوطني لدى طلبة المرحلة الثانوية.

 الدراسة:  ةأدا .3

 صحيفة االستقصاء:   

 التي وسيلة من وسائل جمع البيانات وهي ،حث في دراسته صحيفة االستقصاءالبا استخدم
 إلىتسلم  أوتعتمد أساسًا على استمارة تتكون من مجموعة من األسئلة ترسل بواسطة البريد، 

المتعلقة بالمبحوثين من حيث لجمع البيانات  األشخاص الذين تم اختيارهم لموضوع الدراسة
ودورها في تعزيز الوعي  ،م وتفاعلهم مع شبكات التواصل االجتماعيخصائصهم وسماتهم ودوافعه

عادتهالوطني، و  ثانية. ويتم كل ذلك بدون  اليقوموا بتسجيل إجاباتهم عن األسئلة الواردة فيه وا 
 (3)تسجيل اإلجابات عنها مأفي فهم األسئلة  أكانسواًء مساعدة الباحث لألفراد 

امات المعلمين الفلسطينيين لشبكات التواصل استخد تم إعداد استبانة حول "وقد 
 رو امح خمس"، وتتكون من  االجتماعي في تعزيز الوعي الوطني لدى طلبة المرحلة الثانوية

 رئيسة هي:

                                                           

 (.131( حسين، دراسات في مناهج البحث العلمي "بحوث اإلعالم"، )ص1)
 .155المرجع السابق نفسه، ص (2)

 (.204( زكي، و يس، أسس البحث االجتماعي، )ص3)
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  الجنس،  :تتضمن عن المستجيبين السمات الشخصية والعامةوهو عبارة عن  ل:واأل المحور(
 (.نالعمر، سنوات الخبرة، مكان السك العلمي، المؤهل

 استخدام شبكات التواصل االجتماعي الثاني: المحور. 
 نشاط المعلمين على شبكات التواصل االجتماعي :الثالث المحور. 
 توظيف المعلمين لشبكات التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي الوطني :الرابع المحور 
 المعيقات والمقترحات :الخامس المحور.  

 خطوات بناء االستبانة:

استخدامات المعلمين الفلسطينيين لشبكات للتعرف على " بإعداد أداة الدراسة  قام الباحث
واتبع الباحث  "، التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي الوطني لدى طلبة المرحلة الثانوية

 -الخطوات التالية لبناء االستبانة: 
 مراجعة أسئلة وأهداف ومتغيرات وفرضيات الدراسة. -1

واالستفادة  الدراسة،الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع و  عالمياإلاألدب على  االطالع -2
 وصياغة فقراتها.وتحديد مجاالتها،  االستبانة،منها في بناء 

 االستبانة مجاالتاستشار الباحث عدداً من أساتذة الجامعات الفلسطينية والمشرفين في تحديد  -3
 .فقراتهاصياغة و 

 االستبانة. ر الرئيسة التي شملتهاو اتم تحديد المح -4

 تم تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال. -5

  لية.و تم تصميم االستبانة في صورتها األ -6

 تم مراجعة وتنقيح االستبانة من قبل المشرف. -7

  والخبراء وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات من المحكمين عددتم عرض االستبانة على  -8

اإلضافة  أوبانة من حيث الحذف في ضوء آراء المحكمين تم تعديل بعض فقرات االست -9
 (.1االستبانة في صورتها النهائية، )ملحق رقم  روالتعديل، لتستق
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 عاشراا: إجراءات الصدق والثبات:

 :Validityصدق االستبانة أ.  

جل قياسه، مما يرفع مستوى هو قدرتها على قياس ما وضعت من أصدق االستبانة يعني: "
 أكد من صدق االستبانة بطريقتين وقد تم الت (1)الثقة بالنتائج

 الصدق من وجهة نظر المحكمين "الصدق الظاهري": .1

استخدامات المعلمين الفلسطينيين لشبكات التواصل لقياس مدى صدق االستبانة لقياس 
  عرض الباحث االستبانة االجتماعي في تعزيز الوعي الوطني لدى طلبة المرحلة الثانوية

المتخصصين في مجال   (2)من المحكمين( 8لفت من )على مجموعة من المحكمين تأ
 ، وقد استجاب الباحث وشبكات االتصال والتواصل اإلعالم
 

ضافة آلراء المحكمين، وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات  وا 
 (.1نظر الملحق رقم )ا -المقدمة، حتى خرجت االستبانة في صورتها النهائية 

 صدق المقياس: .2

 Internal Validityاالتساق الداخلي  - 2.1

مع المجال الذي  االستبانةيقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات 
اب تنتمي إلية هذه الفقرة، وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لالستبانة وذلك من خالل حس

 والدرجة الكلية للمجال نفسه. انةاالستبمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت 

                                                           

 (.30عبد الحميد، تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم )ص (1)
 ) مرتبون حسب الدرجة العلمية (: ( المحكمون هم2)
 د. أحمد ابو السعيد أستاذ اإلعالم المشارك بجامعة األقصى. .1

 د. طلعت عيسى أستاذ الصحافة واإلعالم المشارك في الجامعة اإلسالمية. .2

 المشارك بجامعة األقصى وعميد كلية اإلعالم.د. ماجد تربان أستاذ اإلعالم  .3

 د. أحمد المغاري أستاذ اإلعالم المساعد بجامعة األقصى. .4

 د. نبيل الطهراوي أستاذ العالقات العامة المساعد في قسم الصحافة واإلعالم بجامعة األقصى. .5

 د. منور نجم األستاذ المساعد بكلية التربية بالجامعة اإلسالمية. .6

 مدرس الرياضيات بوزارة التربية والتعليم العالي. د. محمود عساف .7

 .اإلسالمية بالجامعة االقتصاد بقسم التطبيقي اإلحصاء أ. محمد بربخ مدرس .8
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درجة االستخدام ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 1.2يوضح جدول )
والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة  للمجال،" والدرجة الكلية  لشبكات التواصل االجتماعي

 وضع لقياسه. وبذلك يعتبر المجال صادقًا لما   α≤ 0.05دالة عند مستوى معنوية 

 : معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " درجة االستخدام لشبكات التواصل االجتماعي"(1.1جدول )
 :والدرجة الكلية للمجال

 الفقرة م
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 
 0.003 *0.587 .فيس بوك  .1

 0.000 *0.869 .تويتر  .2

 0.000 *0.722 .يوتيوب  .3
 0.001 *0.630 .واتس اب  .4
 0.000 *0.807 .انستغرام  .5

 0.000 *0.587 .سناب شات  .6

 0.021 *0.683 اخرى...  .7

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *
" جوانب الوعي الوطني( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 1.2يوضح جدول )

 α≤0.05يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  والذي للمجال،والدرجة الكلية 

 وبذلك يعتبر المجال صادقًا لما وضع لقياسه.
 والدرجة الكلية للمجال "جوانب الوعي الوطنيمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " : (1.2جدول )

 الفقرة م
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية

(Sig.) 
 0.031 *0.540 .تقوم بتعزيز جانب المسؤولية تجاه الوطن  .1
 0.033 *0.534 .المحافظة على التراث الوطني  .2
 0.001 *0.805 .تعزيز قيم المواطنة  .3

 0.000 *0.895 .المحافظة على الهوية الوطنية  .4
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 الفقرة م
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية

(Sig.) 
 0.000 *0.829 .الوالء واالنتماء للوطن  .5

 0.000 *0.821 .المشاركة في الدفاع عن الوطن  .6

 0.000 *0.861 .المشاركة السياسية الفاعلة  .7

 0.000 *0.875 .األحداث الوطنية إلىالتعرف   .8

 0.000 *0.955 التمسك بالثوابت الوطنية.  .9

 0.000 *0.703 .معرفة المواقف السياسية الوطنية  .10

 0.000 *0.863 .الوعي بالقرارات الدولية الوطنية  .11

 0.000 *0.850 .الوطنية معرفة التاريخ الوطني للشخصيات  .12

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

 Structure Validityالصدق البنائي  - 2.2
التي تريد  األهدافيعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق 

ة بالدرجة الكلية لفقرات األداة الوصول إليها، ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت االستبان
 االستبانة.

( أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائيًا 1.3يبين جدول )
 وبذلك تعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقه لما وضعت لقياسه. α ≤ 0.05عند مستوى معنوية 

 :والدرجة الكلية لالستبانة تبانةاالسمعامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت : (1.3جدول )

 معامل بيرسون المجال
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 0.000 *0.866 .درجة استخدام شبكات التواصل االجتماعي

 0.000 0.887 .جوانب الوعي الوطني

 .α≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *
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 : Reliabilityثبات االستبانة ب. 

داة جمع المعلومات للتأكد من درجة االتساق العالية لها بما ثبات أ إلىالثبات  اختبار يشير
متشابهة  أويتيح قياس ما تقيسه من ظواهر بدرجة عالية من الدقة، والحصول على نتائج متطابقة 

من مبحوثين  أو ،إذا تكرر استخدامها أكثر من مرة في جمع المعلومات سواء من نفس المبحوثين
 (1)باحثون آخرون أوأجراها الباحث نفسه،  أورين، آخ

 Cronbach's الدراسة من خالل معامل ألفا كرونباخ  استبانةوقد تحقق الباحث من ثبات 

Alpha Coefficient)) ( 1.4، وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول.) 
 :(: معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة1.4جدول )

 كرونباخ ألفامعامل  المجال
 0.796 .درجة استخدام شبكات التواصل االجتماعي

 0.912 .جوانب الوعي الوطني

( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل 1.4الموضحة في جدول ) النتائجواضح من 
  مجال، وهذا يعنى أن الثبات مرتفع ودال إحصائيًا.

 ( قابلة للتوزيع. ويكون2في الملحق )بذلك تكون االستبانة في صورتها النهائية كما هي 
استبانة الدراسة مما يجعله على ثقة تامة بصحة االستبانة من صدق وثبات  تأكدالباحث قد 

 وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:
 (Statistical Packageالتحليل اإلحصائي  تم تفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج

for the Social Sciences  ((SPSS). 
 وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

 لوصف عينة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)النسب المئوية والتكرارات   .1

 واالنحراف المعياري. المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي  .2

 ( لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.Cronbach's Alphaر ألفا كرونباخ )اختبا  .3

                                                           

 (309حسين، بحوث اإلعالم، ص) (1)
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( لقياس درجة االرتباط: Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون )  .4
. وقد استخدمه الباحث لحساب االتساق يقوم هذا االختبار على دراسة العالقة بين متغيرين

 كذلك لدراسة العالقة بين المجاالت.و  ،الداخلي والصدق البنائي لالستبانة

ك لمعرفة ما إذا كان هنا ؛(( Independent Samples t test العينتين المستقلتيناختبار  .5
  .مجموعتين مستقلتينفروقات ذات داللة إحصائية بين 

 ؛((One Way Analysis of Variance - ANOVA اختبار تحليل التباين األحادي .6
أكثر من  أوفروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات لمعرفة ما إذا كان هناك 

  البيانات.

 مجتمع الدراسة وعينتها :حادي عشر
 مجتمع الدراسة: .أ

الثانوية في مدارس محافظات غزة، ويبلغ عددهم  المرحلةمعلمي مجتمع الدراسة من  يتكون
التعليم في شمال غزة، وغرب ، وهي مديرية التربية و (1)مديريات التربية والتعليم السبع ( في3645)

 غزة، وشرق غزة، والوسطى، وخان يونس، وشرق خان يونس، ورفح.
 الدراسة عينة .ب

 الحصصية بالتوزيع المتساوي حيث تم توزيع صحيفة االستقصاءتم استخدام العينة العشوائية 
( من المجتمع األصلي، بإعطاء حصص 8.4%( صحيفة وبنسبة )301البالغ عددها )

( صحيفة استبيان لكل 43كل مديرية من مديريات التربية والتعليم السبع بواقع )متساوية ل
 هذه وتعد % من عينة الدراسة82.3بنسبة استرداد استبانة  (247) وقد تم استرداد، منها

 النسبة مقبولة إلجراء االختبارات اإلحصائية والتحقق من فرضيات الدراسة.

 ةية للدراسالمفاهيم األساس :عشرثاني 
، (2)بوية متخصصة في أي مؤسسة تعليميةيقوم بخدمة تر  أوكل من يتولى التعليم : المعلم  .1

 في مدارس محافظات قطاع غزة.د بهم فئة معلمي المرحلة الثانوية صويق
تفاعلية تتيح لمستخدميها التواصل في  اجتماعيةهي شبكات  :االجتماعيشبكات التواصل  .2

منذ سنوات قليلة  اإلنترنتعالم، وقد ظهرت على شبكة أي وقت يشاءون وفي أي مكان من ال
                                                           

 .2( الكتاب االحصائي السنوي للتعليم ، ص1)

 1، مادة 2013لسطينية، شباط فبراير الوقائع الف 86، العدد 2013( لسنة 1قانون التعليم الفلسطيني رقم ) (2)
 .6ص
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كونها تعزز  االجتماعيرت في مفهوم التواصل والتقارب بين الشعوب، واكتسبت اسمها وغيّ 
لتصبح وسيلة  ؛ةاالجتماعيخيرة وظيفتها األ نةو األالعالقات بين بني البشر، وتعدت في 

وتيوب، ي ) فيسبوك، تويتر، :هي ياالجتماعبرز شبكات التواصل تعبيرية واحتجاجية، وأ
  (1)، والتي يتزايد مستخدموها بشكل مضطرد.الفيس بوكها شبكة أهمن( و إبلص، ولينكد جوجل 

والجماعة  تلقاها الفرد: تلك المضامين الوطنية التي ييعرفه الباحث إجرائياً بأنه الوعي الوطني: .3
 ،تهم ومفاهيمهم وقيمهم الوطنيةفكارهم ومعتقدا؛ والتي تشكل أعالمية متنوعةمن مصادر إ

 بآخر على سلوكهم وعاداتهم وتقاليدهم داخل المجتمع. أوي بدورها تؤثر بشكل والت

، ويقصد بهم في الدراسة طلبة المرحلة الثانوية (2)يتعلم في أي مؤسسة تعليمية منكل  الطلبة: .4
 في مدارس محافظات قطاع غزة.

 تقسيم الدراسة :عشر ثالث
ة العام للدراس منها اإلطارل والفصل األ ضمن يت حيث ،فصول ةثالث إلىراسة تنقسم هذه الد

ي اإلطار النظر و  ،يتها وأهدافها وتساؤالتهاأهممشكلة الدراسة و  ،الدراسات السابقة أهم: ويشمل
 المفاهيم األساسية للدراسة.و  ومجتمع الدارسة، ،هانوع الدراسة ومناهجها وأداتو  ،للدراسة

 تضمنيو  ،والوعي الوطني االجتماعيشبكات التواصل  :بعنوانفهو ي الفصل الثان أما
 ،هومهامف ويعرض ،االجتماعي التواصل شبكات لواأل  المبحث يتناولحيث  ،ثالثة مباحث

يجابيات ،أنواعهاو  ،تطورهاو  ،نشأتهاو   يتناول بينما ،االجتماعي والتواصل بكاتش وسلبيات وا 
 ودوره ،هدافهأ ،سماته ،مميزاته ،نواعهأ ،مفهومه :الوطني عيالو و  التربية الوطنية المبحث الثاني

 لتعليما في االجتماعي لتواصلا شبكات ورد :الثالث المبحث يتناول ينماب المجتمع، قيم تعزيز في
 الوطني. والوعي

المبحث  تناول ،ثالثة مباحثتضمن يو  ،الدراسة الميدانية إلىفخصص  الفصل الثالثأما 
فروض الدراسة  المبحث الثاني يتناول في حين ،ومناقشتها لدراسة الميدانيةنتائج اعرض  لواأل 

ومن التوصيات، و  نتائج الدراسة أهمخالصة ب يحتوي على المبحث الثالثما أ، ومناقشتها الميدانية
 ثم المراجع والمالحق.

                                                           

 والمواقع االجتماعية للمواقع مقارنة دراسة( المتلقين جمهور على االجتماعي التواصل شبكات تأثير المنصور،( 1)

  )أنموذجاً  العربية" اإللكترونية
 1م، مادة 2013براير الوقائع الفلسطينية، شباط ف 86، العدد 2013( لسنة 1( قانون التعليم الفلسطيني رقم )2)
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 نيالفصل الثا
 شبكات التواصل االجتماعي والوعي الوطني

حديث عن هذا الفصل شبكات التواصل االجتماعي، نشأتها ومفهومها وأبرزها، ومن ثم ال يتناول
وعن  ،بعادهاالتربية والوطنية وأهدافها وأ يتناوليجابياتها وسلبياتها، ثم خصائصها واستخداماتها وا  

 ويختم بتناولوره، ومن ثم مستوياته ومصادره، مراحل تطبعاده و تعريفه وأهميته وأالوعي الوطني 
مباحث  في ثالثةذلك ، ويعرض الوعي الوطنيو تعليم، استخدام شبكات التواصل االجتماعي في ال

 كما يأتي:
 : شبكات التواصل االجتماعي.المبحث االول

 التربية الوطنية والوعي الوطني. المبحث الثاني:

  لتواصل االجتماعي في التعليم والوعي الوطني.: دور شبكات االمبحث الثالث

 شبكات التواصل االجتماعي: لوالمبحث األ 
 مقدمة

في مجال المعلومات والرقمنة  ة قفزات نوعية لحياة اإلنسانالتكنولوجيا المعاصر  أحدثت
ا نمبياألقوال واآلراء حول جدوى هذه التكنولوجيا، ف تواالتصاالت والتواصل، ورغم ذلك فقد تضارب

أنها أحدثت ضررًا كبيرًا لمصالح يرى آخرون وتنويره،  اإلنسانلراحة  سببيرى البعض أنها 
 واستراتيجيات تعلمه. اإلنسان

التطورات التكنولوجية التي لم يتم توظيفها بشكل رسمي في عملية التعليم،  أهمولعل من 
االجتماعي  اإلعالمما يسمى ب لها األثر البالغ على المجتمعات في الفترة األخيرة، بالرغم من أن

Social Media)) االجتماعي باستخدام الحاسوب كوسيط بين  اإلعالم، حيث ارتبط ظهور
طرفي الحديث والحوار عبر الشبكة العنكبوتية، فالمرسل لم يعد مرساًل صرفًا، والمستقبل مستقباًل 

يتبادالن األدوار مرارًا وتكرارًا، نهما إذاعي والتلفازي، بل صرفًا كما كان عليه الحال في البث اإل
، والرحالت (Blogs)، والمدونات (Wikis)االجتماعي الويكز  اإلعالمومن األمثلة البارزة على 
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 أو (Social Networks ()1(، وشبكات التواصل االجتماعي (Web quests)اإلنترنتعبر 
 الشبكات االجتماعية.

 ومها:ومفه نشأة شبكات التواصل االجتماعيالا: أو 
 وجود التطبيقات إلى اإلنترنتأدت التكنولوجيا والتطورات الكبيرة التي حدثت على شبكة 

، وتطور األمر لوجود شبكات التواصل االجتماعي اإلنترنتالتي تسمح بالتواصل على شبكات 
ية شبكات همالتي يمكن لإلنسان التواصل والتفاعل مع غيره في أي وقت وفي أي مكان، وأل

االجتماعي في عصرنا الحالي ستعرض الدراسة نشأة شبكات التواصل االجتماعي التواصل 
 ومفهومها.

 نشأة شبكات التواصل االجتماعي: .أ

لى من القرن الماضي، هي البداية الحقيقية لظهور شبكات و أعوام التسعينات األ تعد
موقعًا (  (Randy Kundadz، حيث صمم راندي كوندادز اإلنترنتالتواصل االجتماعي على 

 ، وأطلق عليه اسم(م1995)اجتماعيًا للتواصل مع األصدقاء وزمالء الدراسة في بداية عام 
(Classmates.com)   ل موقع تواصل الكتروني افتراضي أو زمالء الدراسة، وبهذا الحدث سجل

 (2)بين سائر الناس.

، Hi5بدأ ظهور موقع  2003، وفي عام live journalظهر موقع  (م1997 ) وفي عام
الذي استخدمه عدد ضخم حول العالم، ثم كانت النقلة في مواقع التواصل والشبكات االجتماعية 

الذي تفوق على المواقع األخرى في وقت قصير جدًا،  Facebookم مع ظهور موقع 2004عام 
 (3)قات.نظراً لقابليته لمفهوم المشاركة أكثر من قبل، باإلضافة لوجود إمكانيات أكثر متعلقة بالتطبي

من أحدث منتجات  اإلنترنتأن مواقع التواصل االجتماعي عبر  إلى( 2011ويشير عوض )
تكنولوجيا االتصاالت وأكثرها شعبية، فبالرغم أن هذه المواقع أنشئت في األساس للتواصل 

                                                           

في الجامعات الفلسطينية، رسالة ماجستير، Facebook ( الدحدوح، تصور مقترح لتوظيف الشبكات االجتماعية1)
 3الجامعة اإلسالمية، ص

دراسة مقارنة في النوع  -( المنصور، دور شبكات التواصل االجتماعي في تحقيق احتياجات الشباب األردني2)
 77ص عمل للمنتدى السنوي السادس للجمعية السعودية لإلعالم واالتصال،االجتماعي، ورقة 

 17( عبد الراضي، وفييا: اإلنترنت في خدمة حرية التعبير، الشبكة العربية لحقوق اإلنسان، ص3)
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، فإن استخدامها قد امتد ليشمل النشاط السياسي والثقافي والتعليمي من األفراداالجتماعي بين 
 (1)ل المعلومات والدعوات.و ال تدخال

 مفهوم شبكات التواصل االجتماعي:ب. 

 ال يوجد اتفاق بين الباحثينبيات ذات العالقة، اتضح أنه دمن خالل استعراض الباحث لأل
نظراً ألنها صورة من صور التقدم العلمي  ؛وجامع لشبكات التواصل االجتماعي تعريف شامل على

تخصصه  إلىوالتربوي يعرفها من ناحية أقرب  ؛ها من ناحية اقتصاديةالمعاصر، فاالقتصادي يعرف
 الجديد(. اإلعالمون مصطلح )اإلعالميوفلسفته، ويطلق عليها 

، الجديد تمثل بيئة واسعة اإلعالمادها أن هذه الصورة من صور ففكرة م إلىوهذا ما يقود 
 ى سبيل المثال، ال الحصر:منها علو يشارك فيها مجتمع متفاعل بأكمله، تعددت تعريفاته، 

تقدم واقعًا افتراضيًا اللتقاء األصدقاء بشكل  لكترونية ذات طابع اجتماعي،إمواقع  هي
يحاكي الواقع الطبيعي بهدف تبادل التجارب والمعارف والمعلومات والملفات والصور ومقاطع 

روني والرسائل الخاصة لكتمن الخدمات األخرى مثل البريد اإلتقديم العديد  إلىضافة إلفيديو، ا
 (2)والمحادثة الفورية.

والتي تربط مجموعة  webإحدى خدمات الجيل الثاني للويب"( بأنها: 2013)ة عرفها فروانيّ 
لكتروني الذي يشمل النصوص والصور والفيديوهات من المتعلمين الذين يتفاعلون مع المحتوى اإل
 (3)"والملفات باستخدام المحادثات العلنية والخاصة

تلك المواقع التي تتيح للمشترك أن ينشئ لنفسه حسابًا "بأنها:  فيرى (2012الدحدوح ) وأما
سيرة ذاتية، تمكنه من تكوين العالقات مع المشتركين  أوملفًا شخصيًا بمثابة بطاقة تعريف  أو

 ،اآلخرين على الشبكة، حيث تمكنه هذه العالقات من رؤية ما يعرضه األصدقاء من الروابط

                                                           

( عبد الرحمن، دور شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز األمن الفكري لدى طلبة الجامعات الفلسطينية بغزة، 1)
 16الة ماجستير، صرس

حالسة، واقع استخدام المنظمات األهلية في قطاع غزة لشبكة التواصل االجتماعي في تعزيز عالقتها  (2)
 .30بالجمهور، رسالة ماجستير، ص

( فروانة، فعالية توظيف شبكات التواصل االجتماعي في اكتساب طالبات جامعة األقصى لمهارات إنتاج 3)
 .7هاتهن نحوها، رسالة ماجستير، صالوسائط المتعددة واتجا
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مشاركتها،  أومكانية التعليق عليها إجابات، مع األسئلة واإل أو ،التعليقات أو ،والفيديوهات ،صورال
 (1)"المحتوى السابق ذكره أوكما يمكن للمشترك نفسه أن يشارك األصدقاء بما لديه من الروابط 

كل ها تناوللها عدة محددات كات بن هذه الشإيمكن القول  المتعددةمن خالل التعريفات و 
 (2) :االتية( في النقاط 2010(، ومجاهد)2014سكيك )من 

د المرونة وانهيار فكرة الجماعة المرجعية بمعناها التقليدي، فالمجتمع االفتراضي ال يتحد .1
 بل باالهتمامات المشتركة التي تجمع األشخاص. ،بالجغرافيا

تطيع مجتمعات ال تنام، يسلم تعد الجغرافيا تمثل دوراً في تشكيل المجتمعات االفتراضية، فهي  .2
 الشخص أن يجد من يتواصل معه على مدار الساعة.

 لزام، بل تقوم في مجملها على االختيار.اإل أوال تقوم على الجبر  .3

واعد لضمان الخصوصية والسرية، بحيث قتشمل هذه المجتمعات وسائل تنظيم وتحكم و  .4
غير  أوالمواد غير الالئقة التبليغ عن المداخالت و  أويستطيع الفرد أن يمارس الحجب 

 المقبولة.

تهاء أنها فضاءات رحبة مفتوحة للتمرد والثورة، ابتداًء من التمرد على الخجل واالنطواء، وان .5
 بالثورة على األنظمة السياسية.

ية تفكيك مفهوم الهو  إلىوتنتهي بالتدريج  تتسم هذه المجتمعات بدرجة عالية من الالمركزية، .6
الهوية  إلىزها أو القومية، بل يتج أور التفكيك على الهوية الوطنية التقليدي، وال يقتص

، وبعضهم أسماء مستعارة ووجوه ليست وجوههمالشخصية، ألن من يرتادونها في أحيان كثيرة ب
 له أكثر من حساب.

 :أبرز شبكات التواصل االجتماعيثانياا: 
ئف ما بينها في كثير من الوظافي تعددت وتنوعت شبكات التواصل االجتماعي إال أنها تتشابه

عرض الشبكات على ثالث والسمات والخصائص، ونظرًا لهذا التشابه ارتأى الباحث أن يقتصر 
إلسهاب عدد من الباحثين السابقين في  ؛الفيس بوك، وتويتر، واليوتيوب :ة وهيشبكات رئيس

 عرض شبكات التواصل االجتماعي باستفاضة.

                                                           

 .27( الدحدوح، مرجع سابق ص1)
( انظر كال من: سكيك، دور شبكات التواصل االجتماعي في توعية الشباب الفلسطيني بالقضايا الوطنية، 2)

، و مجاهد، استخدام الشبكات االجتماعية في تقديم خدمات مكتبة متطورة، كلية دراسات 64رسالة ماجستير، ص
 .20، جامعة المنوفية، القاهرة، ص8لومات، العددالمع
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 ((Facebook الفيس بوك .أ
المواقع والشبكات االجتماعية، فهو أكثر من  أهمقع فيس بوك للتواصل االجتماعي يعد مو 

في نشر ثقافة التواصل االجتماعي بين الناس في مختلف الطبقات واالتجاهات واألديان  أسهم
 حول العالم، وذلك بسبب خصائصه التي يسرت وشجعت الناس على االشتراك والتواصل.

موقع من مواقع الشبكات االجتماعية، يتيح لألشخاص هو  ( (Facebookالفيس بوك 
عبر أدوات الموقع للتواصل  ممكانته زوا، وأن يعز منفسهأ واالعاديين واالعتباريين كالشركات أن يبرز 
 (1)عبر التواصل مع مواقع تواصل أخرى. أومع اآلخرين ضمن نطاق ذلك الموقع 

في العالم،  اإلنترنتجتماعية شعبية على التشبيك اال مواقع وتعد شبكة الفيس بوك أحد أكثر
سبيس( التي سبقتها، حيث أنشئت من قبل طالب في جامعة هارفارد  يوهي شبيهة بشبكة )وا

الذين لديهم حسابات  األفراداسمه )مارك زوكربيرج( وزمالء السكن، وقد اقتصرت في البداية على 
سنة فأكثر، فأعلنت الشركة في  13ربريد الكتروني في الجامعة ثم جرى فتحها للجمهور من عم

كان  2010مليون مستخدم في العالم، وفي نهاية عام  300عن وجود أكثر من  2009نهاية 
 2015مليار ساعة شهريًا، وفي نهاية عام 15مليون مستخدم، يقضون خاللها 600هناك أكثر من

 (2)أكثر من مليار مستخدم. إلىوصل عدد المشتركين 
نشر لمحات مختصرة عن حياة األعضاء المشاركين، كما وتسمح لهم تسمح هذه الشبكة ب

أيضًا بتبادل المعلومات الشخصية مع األصدقاء والتواصل مع اآلخرين، كما إن نشر الشبكة في 
صفحتها االفتتاحية يسهل عمليات تبادل المعلومات من خالل نشر بعض البيانات والصالت 

 (3)االجتماعية الفعلية للمترددين عليه.
 (4)ها:أهمومن الناحية التقنية يتميز الفيس بوك بعدد من المميزات، 

على مستوى   أكانمعلومات من أجل تسهيل عملية التواصل، سواءً : الملف الشخصي  .1
 الشركات. أماألشخاص 

يبحث عن أي فرد موجود على  أوضافة أي صديق إوبها يستطيع المستخدم  :ضافة صديقإ .2
 لكتروني.بريده اإل أوالشبكة بواسطة اسمه 

                                                           

(1)  Ellison, N.(2007): the benefits of Facebook social capital and college students use 

of online social network sites, journal of computer mediated communication, p.33 

 20( عبد الرحمن،  مرجع السابق، ص2)
 .147الدين، الصحافة االلكترونية، صلم  (3)
 81المقدادي، ثورة الشبكات االجتماعية وأبعادها، ص (4)
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لكترونية )مجتمع الكتروني( يجتمع حول إنشاء مجموعة إيمكن من خاللها  :نشاء مجموعةإ .3
 فتح المجال للجميع. أوقضية معينة، مع حرية تقييد نوعية األعضاء 

ألي مستخدم بحيث  ؛وهي مساحة مخصصة في صفحة الملف الشخصي :لوحة الحائط .4
 هذا المستخدم. إلىلمختلفة رسال الرسائل اإيتيح لألصدقاء 

 بعض وهي إلىرسال )نكزة( افتراضية إلثارة انتباه بعضهم إمنها يتاح للمستخدمين  :النكزة .5
 شعار يخطر المستخدم بأن أحد األصدقاء يقوم بالترحيب به.إعبارة عن 

لبومات والصور من األجهزة وهي الخاصية التي تمكن المستخدمين من تحميل األ :الصور .6
 المواقع وعرضها. إلىة الشخصي

ال بالغ أصدقائهم بأماكنهم وما يقومون به من أعمإمكانية إالتي تتيح للمستخدمين  :الحالة .7
 وما يشعرون به في الوقت الحالي.

يز التي تظهر على الصفحة الرئيسة لجميع المستخدمين، حيث تقوم بتمي :خباريةالتغذية اإل .8
وأعياد  ،األحداث المرتقبة ،ث في الملف الشخصيالتغييرات التي تحد :مثل ،بعض البيانات

 الميالد الخاصة باألصدقاء.
أصدقائهم تظهر على الملف  إلىرسال هدايا افتراضية إميزة تتيح للمستخدمين  :الهدايا .9

 الشخصي للمستخدم الذي يقوم باستقبال الهدية.

عالنات مبوبة إ المساحة االفتراضية التي تتيح للمستخدمين نشر أووهو المكان  :السوق .10
 مجانية.

 نشاء صفحة خاصة بموضوع معين ويكون اسم الدومينإتستطيع  :نشاء صفحة خاصةإ .11
Domain  حزبك  أومنتجك  أولفكرتك  تروجالخاص بها منتهيًا بفيس بوك، وتتيح لك أن

عالن والتي تدفع مقابل كل مستخدم يرى هذا اإل ،يتيح أدوات لترويج الصفحة إذمشروعك،  أو
 سنويًا. أوشهريًا  أوصل لصفحتك على فيس بوك، تدفع مبلغًا يوميًا المو 

 Twitterتويتر  .ب

يصل طولها كان تويتر هو خدمة تدوين مصغر تمكن المستخدم من نشر رسائل قصيرة 
تمكن المستخدم أن يحدث تغذية مباشرة من خالل  ،خباريةإشخصية  تغريدةفي حرفًا  140 إلى

 هاتف نقال بما فيها الرسائل النصية أو ،ستخدام التطبيقات المكتبيةيمكنه من ا أو ،موقع تويتر
خبارية مباشرة من خالل صفحة المستخدم، كما يتيح تويتر ذيات اإلغهذه الت إلىويمكن الولوج 



63 
 

من خالل التطبيقات المكتبية التي  أوللمستخدم الحصول على التحديثات على هاتفه النقال 
 (1)يختارها.

 Obviousكمشروع تطوير بحثي أجرته شركة  2006ائل عام أو ع في وقد ظهر الموق

وبعد ذلك أطلقته الشركة رسميًا للمستخدمين، وبدأ في  ،األمريكية في مدينة سان فرانسيسكو
 م.2007االنتشار كخدمة جديدة على الساحة عام 

خدمة قامت الشركة بفصل ال(م 2007)بريل عام إيث تقديم التدوينات المصغرة وفي من ح
دوين تومع ازدياد أعداد من يستخدمه ل (،(Twitter باسمعن الشركة األم وتكوين شركة جديدة 

األحداث اليومية ، فقد قرر محرك جوجل للبحث أن يظهر ضمن نتائج تدوينات التويتر كمصدر 
 (2). 2009للبحث اعتبارًا من عام 

ن؟ على سؤال: ماذا تفعل اآلجابة بسيطة إوقد تم تصميم وسائل تويتر في البدء لتكوين 
صدقاء تتيح لهم تحديث أخبارهم المختلفة، كما وال تزال هذه الناحية ذات فتكون اختصارًا بين األ

ية كبيرة من خالل هذه الخدمة، وتساعد على تفسير بعض النجاح الذي حققه تويتر والسبب أهم
مستخدم في معظم األحوال بأخذها وراء انتشاره، كما أن أي برمجة صغيرة كانت أم بسيطة يقوم ال

ن وبشكل متزايد ألغراض كثيرة، لم يكن في اتجاهات غير متوقعة، وقد تم استخدام تويتر حتى اآل
تويتر قد صمم لتحقيقها غير أن المستخدمين اختاروا مالحقتها واالستفادة من مميزات تويتر في 

 (3)ذلك.
 YouTubeاليوتيوب  .ت

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

 .(4)في أنحاء مختلفة من العالم

واليوتيوب عبارة عن موقع الكتروني يساعد على رفع ومشاركة الفيديوهات على مستوى 
لكترونية التي ُتعنى بالفيديو، ويحمل عليه ماليين األفالم يوميًا المواقع اإل همأكبير، وهو من 

                                                           

 .71سكيك، مرجع سابق ص  (1)

 .72ثورة الشبكات االجتماعية وأبعادها، صالمقدادي،  (2)

 (.111الشديفات، شبكة المعلومات العالمية، )ص (3)

 (.47قيم.. رؤية تحليلية )صالعريشي والدوسري، الشبكات االجتماعية وال (4)
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جمياًل  أوبعضها ما تم تصويره بشكل ذاتي بكاميرا الهاتف المحمول، والتي تصور حدثًا غريبًا 
 مضحكًا، وذلك إليصال رسالة ذات هدف محدد. أو

 اإلنترنتمن مقاطع الفيديو على شبكة  تقوم فكرة الموقع على إمكانية إرفاق أي ملفات تتكون
دون أي تكلفة مادية، فبمجرد أن يقوم المستخدم بالتسجيل في الموقع يتمكن من إرفاق أي عدد 

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

 .(2)العنف، ومشكلة حقوق الملكية الفكرية

ويعّد موقع يوتيوب من أفضل المواقع التي تتيح للمستخدمين تحميل الفيديو، وعرضه، 
حد كبير التلفزيون  إلىوسيلة تشبه  إلىونشره دون قيود رقابية، ويالحظ أنه بات يتحول تدريجيًّا 

 .(3)اإلنترنتى شبكة الذي يبث برامجه عل

ل للشركة، و صبح تشاد هيريلي المسؤول التنفيذي األوأ 2005وانطلق موقع اليوتيوب في 
م، أن عدد مستخدميه بلغ مليار 2013وقد أعلن موقع يوتيوب المملوك لشركة جوجل في مارس 

 .(4)تقريًبا اإلنترنتشخص شهريًّا أي ما يعادل واحًدا من بين كل اثنين من مستخدمي 
 : YouTube"يوتيوب"  إيجابيات

كان موقعه، ومهما تعددت  عديدة يستفيد منها مستخدمه مهماً  إيجابياتلهذا الموقع 
 :(5)اهتماماته، ومنها

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

مما يجعل من أي حدث، حديث  يدة، وحسب الطلب:إمكانية إعادة المشاهدة لمرات عد .2
 الساعة في كل حين مهما ابتعد الزمن، وهذا ُيحدث أكبر األثر في آراء الناس، وترسيخ أدق

 المشاهد في أذهانهم.

                                                           

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

 (.317)ص بمحافظة أسيوط.. دراسة ميدانية
 (.146عبود والعاني، اإلعالم والهجرة إلى العصر الرقمي )ص (3)
 (.132أمين، اإلعالم الجدد )ص (4)

 (.95-92شقرة، اإلعالم الجديد.. شبكات التواصل االجتماعي )ص ص (5)



65 
 

حيث يستطيع المستخدم أن يدخل على الكثير من  إمكانية مشاهدة الفيديوهات الخاصة: .3
 في زيادة معلوماته عن الموضوع، ويوسع هما؛ مما يسالمشاهد المتعلقة بموضوع معين ورؤيته

 مداركه عنه.

ى حيث يستطيع ناشرو مقاطع الفيديو عل إمكانية التعديل للذين يرفعون مقاطع الفيديو: .4
 والتأكد من اعتماد التعديل فوًرا. ،الموقع، إجراء تعديالت على تلك المقاطع

ن مهما كانت ثقافته ومستواه العلمي حيث يستطيع كل إنسا سهولة االستعمال والمشاهدة: .5
 بأن يقوم بتحميل األفالم ومشاهدتها.

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

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

 :YouTube (1)سلبيات "يوتيوب" 

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

الجهات،  أوحيث من الممكن اختراق الموقع من قبل بعض األشخاص  كانية اختراقه:إم .1
وتعطيل ما يبث فيه من أفالم ومحاضرات، بل قد يتم بث برامج تتعارض والهدف الرئيس من 

 الموقع وتتعارض مع القيم واألخالق.

لموقع بنشر : بحيث يتم منع فائدته عن المستخدمين في حال قيام اقيام بعض الدول بحجبه .2
 ما ال ترضى عنه بعض الدول.

 :الجتماعي واستخداماتهاثالثاا: خصائص شبكات التواصل ا
 إن شبكات التواصل االجتماعي التي أفرزتها التكنولوجيا االتصالية الحديثة، تتشابه في

التقليدية، إال أن هناك سمات خاصة ومميزة  اإلعالمالكثير من الّسمات والخصائص مع وسائل 
مات، بالكثير من المعلو  األفرادبكات التواصل االجتماعي تميزها لتلعب دوًرا فاعاًل في إمداد لش

 والمواقف، واالتجاهات، وأصبحت أكثر قدرة على التأثير في اآلخرين.

                                                           

 (.96-95)ص ص .شقرة، اإلعالم الجديد.. شبكات التواصل االجتماعي (1)
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  خصائص شبكات التواصل االجتماعيأ. 

ات ألقت الجديد بعدة سم اإلعالمتتميز شبكات التواصل االجتماعي التي أفرزتها وسائل 
 (1):اهأهمي بوسائله الحديثة، اإلنسان االتصالبظاللها وفرضت تأثيرها على 

ال ملية االتصحيث تطلق هذه السمة على الدرجة التي يكون فيها للمشاركين في ع :التفاعلية  .1
ة وباستطاعتهم تبادلها، ويطلق على ممارستهم الممارسة التبادلي ،خرينتأثير على أدوار اآل

ية، وهي سلسلة من األفعال االتصالية التي يستطيع الفرد أن يأخذ فيها موقع التفاعل أو
الشخص ويقوم بأفعال اتصالية، ومنها يطلق على القائمين باالتصال لفظ مشاركين بداًل من 

التبادل  أوالممارسة الثنائية حات جديدة في عملية االتصال مثل وبذلك تدخل مصطل ،مصادر
 التحكم. أو

ة جماع أوفرد واحد  إلىويقصد أن الرسالة االتصالية من الممكن أن تتوجه  :ريةالالجماهي  .2
لىو معينة  وتعني أيضاً درجة تحكم في نظام االتصال بحيث تصل الرسالة  ،جماهير ضخمة ا 

 المستقبل. إلىمباشرة من المرسل 

ال و مستخدم، رسال الرسالة واستقبالها في وقت مناسب للفرد الإمكانية إتعني  :الالتزامنية  .3
 تتطلب من كل المشاركين استخدام النظام في الوقت نفسه.

صال توجد وسائل اتصالية كثيرة يمكن االستفادة منها في االت :الحركية أوقابلية التحرك   .4
 حاسب ألي محمول. أو ،آخر أثناء الحركة مثل: الهاتف النقال إلىمن أي مكان 

ة تحويل الرسال :خر مثلل المعلومات من وسيط آلدرة على نقيقصد به الق :قابلية التحويل  .5
 رسالة مطبوعة. إلىالمسموعة 

وهو الشيوع المنهجي للشبكات حول العالم وفي كل طبقة من طبقات  :الشيوع واالنتشار  .6
 المجتمع.

 لية.ن البيئة األساسية لوسائل االتصال وشبكات التواصل هي بيئة عالمية دو إحيث  :الكونية  .7

 .التواصل االجتماعي اتشبكاستخدامات  .ب

للتطور الكبير  تعددت استخدامات شبكات التواصل خالل السنوات القليلة الماضية، نظراً 
ومن ، الذي رافق استخدامها من قبل الشركات المالكة لها، واالزدياد المستمر من قبل المستخدمين

ة عند المستخدمين الملفت للنظر أن هذه الشبكات أصبحت من مصادر تشكيل الوعي والمعرف
كساب العادات والسلوكيات بأنواعها، كما أنها أصبحت أداة مهمة من أدوات إولها دور كبير في 

                                                           

 (.448-446شيخاني، اإلعالم الجديد في عصر المعلومات، )ص  (1)
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ولكن ، توعوية أوالتغيير المجتمعي بفضل ما يبث من خاللها من معلومات وتعبيرات احتجاجية 
الجديد هو  اإلعالمين في تأثيرات اإلعالميالتحديات التي تواجه المخططين والباحثين و  أهممن 

وبين ما يمكن االستفادة منها في  ،ذلك التالزم بين انتشار استخدامات الشبكة كوسيلة جماهيرية
ويرافقها أنشطة  ،وخدمات ال حصر لها ،مجاالت مختلفة باعتبارها منتدى عالمي يشمل أسواقاً 

 (1)تجارية وتعليمية متنوعة.

استخدامات  أهمبكة أصداء االلكترونية أن ( في مقال منشور له على ش2014ويرى عزام )
 (2)شبكات التواصل، تتحدد في : 

العالقة ي رب واألصدقاء والطالب واألشخاص ذللتواصل مع األقا :االستخدامات الشخصية  .1
 .رمزياً  أو كتابياً  أو في مجال العمل حيث يمكن االتصال صوتياً 

م الطلبة والمعلمين يميلون الستخداومنهم  ،ن المستخدمينإحيث  :االستخدامات التوعوية  .2
العالم االفتراضي وشبكات التواصل االجتماعي أكثر من نشاطه على الواقع وفي الميدان 

في عملية التوعية  وعليها اعتبر الكثير من المتخصصين أن توظيف الشبكات أصبح ضرورياً 
 والتعليم.

الناس بشكل عام هو  ىإلمن أقصر الطرق وأسرعها للوصول : االستخدامات الحكومية  .3
شبكات التواصل االجتماعي فتنشئ الدوائر الحكومية صفحات عامة لها لإلعالنات وتوجيه 

 الجمهور والتواصل مع المواطنين.

 دياناتهم أويمكن لجميع المستخدمين بغض النظر عن انتماءاتهم  :مشاركة األفكار الخاصة .4
دبي نتاجهم الفكري والعلمي واألوالترويج إل ،ونشر أفكارهم الخاصةجنسياتهم التواصل وبث  أو

 حشد اآلراء حول أفكارهم واتجاهاتهم. أووالفني 

أنه من الممكن واليسير اآلن توظيف شبكات تواصل  إلى( 2013وتضيف الشهري )
قاعة الدرس  إلىوبالتالي توفير على الطالب عناء الحضور  ،لكترونيإجتماعي من خالل مدرس ا

من االنتساب وانتهاء باستالم  لكتروني بدءاً توظيفها في عملية التدريب اإل مكنكما أنه من الم
 (3)شهادته.

                                                           

  181دراسة وصفية، ص –ل اإلعالم األمني العربي الشهري، استخدام شبكة اإلنترنت في مجا (1)
 عزام، شبكات التواصل االجتماعي. إيجابيات وسلبيات ، شبكة أصداء. (2)
الفيس بوك وتويتر نموذجا،  –الشهري، أثر استخدام شبكات التواصل اإللكترونية على العالقات االجتماعية  (3)

 .47رسالة ماجستير، ص 
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 :شبكات التواصل االجتماعي وسلبيات إيجابياترابعاا: 
ترى معظم األدبيات ذات العالقة بالتكنولوجيا أن استخدام التكنولوجيا سالح ذو حدين، 

وسلبيات  إيجابياتكنولوجيا الحديثة، لها وشبكات التواصل االجتماعي صورة من صور هذه الت
 على النحو اآلتي:

 شبكات التواصل االجتماعي: إيجابيات .أ

شبكات التواصل االجتماعي من حيث مكنونها  إيجابيات إلىينظر العديد من الباحثين 
 تلك الشبكات: إيجابيات أهم، ومن مردودها إلىوينظر اآلخرون  ،وهيكلها

الكثير من  إلىفما من تكلفة إلنشاء مجموعة وال يحتاج األمر  شبكات التواصل مجانية تعد .1
 التنفيذ في موضوع اإلرسال واالستقبال. أوالوقت للتخطيط 

تعد الشبكات وسائل متعددة الوسائط واألغراض خالية من المشاحنة وسهلة االستعمال من  .2
 حفظ والحظر وتقييدرسال واستقبال التعليقات والا  حيث تحميل الفيديو والصور والتعليقات و 

 حجم التواصل.

التواصل المراد  أويمكن من خاللها تحديد الخيارات في االستهداف وتحديد مجتمع التعارف  .3
 (1)التعاطي معه.

 اإلعالمأن شبكات التواصل توفر جاذبية للجمهور مقارنة بوسائط  ذكرهومن الجدير 
 الدخولخبرات تقنية، فيمكن ألي شخص لنها مفتوحة للجميع وال يتطلب استخدامها أ إذ ،التقليدي
ل مواقع من شبكات متعددة، ويفتح المجابوربط جهازه المحمول  ،رسال واستقبال ما يناسبها  لها و 

 فكار.نها في تطوير الصفحات وترويج األأمام كم هائل من التطبيقات لالستفادة م

( أن 2015الرحمن )دارة الشبكة، يرى عبد ا  المرسل والمستقبل و  ومن حيث العالقة بين
 مواقع التواصل االجتماعي تتحدد في: إيجابيات

 التعددية في مجال االستخدام واللغات والتوفر على مدار الساعة. .1

 تقديم االرشادات التوجيهية لالستخدام. .2

  كثيرة منها:ن التسجيل للشبكات يتطلب خطوات إالحماية وأمان االستخدام، حيث  .3
القوية، ورقم الجوال، حتى أنه عند شعور الموقع بأي خطأ في  اسم المستخدم، وكلمة المرور

                                                           

 .155االلكترونية ، ص علم الدين، الصحافة  (1)
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إدخال البيانات قد يوقف التسجيل للتأكد من هوية صاحب الصفحة لضمان عدم االستغالل 
 والتزييف في الحسابات المختلفة.

عدم االقتصار على االتصال والتواصل بل يمكن متابعة المشاهير والسياسيين والعلماء من  .4
حساباتهم الخاصة على  أواإلعجاب بصفحاتهم العامة على فيس بوك  أوابعة خالل المت

 تويتر.

 سلبيات استخدام شبكات التواصل االجتماعي: .ب

يتمثل  إن سلبيات هذه الشبكات مستمدة من سلبيات التطور التكنولوجي بحد ذاته حيث
والوقوع في مصيدة رسال الفايروسات خصية وارتياد الصفحات المشبوهة وا  جهزة الشاختراق األ
 سلبيات التطور التكنولوجي بشكل عام. أهماالحتيال 

سلبيات شبكات التواصل االجتماعي  والذي يعد الفيس  أهم( أن من 2014ويرى عزام )
 هي: (1)بوك وتويتر أشهرها

وبالتالي قد يلحقه  ،عندما يعتاد الشخص استخدام هذه الشبكات يصاب باإلدمان اإلدمان:  .1
تبني معتقدات وأفكار غريبة عن  أوية مثل التعلق وعدم االستقرار والحيرة ضغوطًا نفس

 مجتمعه.

فمع طول ساعات االستخدام تقل الحاجة للتعامل مع الناس على أرض الواقع مما  العزلة:  .2
 قد يفقد المستخدم مهارات التواصل االجتماعي المباشر.

لكتروني المسيء المحتوى اإل كن التعرض لبعض أنواعمن المم المحتوى غير الصحيح:  .3
الذي يحرض على الشجار والنزاعات وتوسيع دائرة الخالف، والنزاعات العنصرية  أولآلخرين 

 خرين.التشهير باآل أووتبادل االتهامات والشتائم على صعيد الخالفات الحزبية والعائلية 

ماعي دون أي يقضي الشباب اليوم معظم الوقت على شبكات التواصل االجت هدر الوقت:  .4
مردود يذكر بل بالعكس قد يسبب له استنزافًا للوقت، ويلهيه عن بعض الواجبات المهمة في 

 هوايته. أوحياته كمتابعة دراسته 

م مهات واآلباء عن أمور حياتهينشغل بعض األ التأثير على البنية االجتماعية لألسر:  .5
ض األمور التي تهدد الحياة وكذلك قد يتسبب في تطور بع ،إلدمانهم على هذه الشبكات

 الزوجية.

                                                           

 3عزام ، مرجع سابق ص  (1)
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حدد من خالل المدى ( أن سلبيات شبكات التواصل االجتماعي تت2014ويذكر سكيك )
ن مستوى هذه الشبكات غير منظم نظرًا الرتفاع عدد المستخدمين كما أن والمضمون حيث إ

الفاعلة مما مستوى االلتزام غير واضح مما يزيد من صعوبة استهداف المنتسبين للمجموعات 
 (1)يسبب تبادل اآلراء تباداًل للصراعات والميول العدوانية

 :خامساا: أخالقيات التعامل مع شبكات التواصل االجتماعي
اصل االتصال في حياته اليومية بصورة تلقائية حيث يتميز هذا التو  اإلنسانما يمارس  عادةً 

 حداث المتجددة.ياة المحيطة واألل مع متغيرات الحبالمرونة والتكيف والقدرة على التعام

ماعي على مستوى وتعدد االتجاهات حول مدى التأثير الذي تحدثه مواقع وشبكات التواصل االجت
عة من ال أن هناك توجهًا عامًا بقدرتها على التأثير وهذا التأثير مرتبط بمجمو الوعي الجماهيري إ

 ها:أهماالعتبارات 
 واصل االجتماعي:لكترونية على مواقع التالسمعة اإل  .1

أي  أوحيث تعرف بأنها " تصور الناس عن شخص عبر شبكات التواصل االجتماعي 
العوامل المؤثرة على سمعة الشخص  أهم، مما يجعلها من (2)كترونية وسيلة من وسائل االتصال اإل

اللكترونية في الحياة العادية، وكذلك مرتبطة بمدى المقبولية له أمام الجمهور، فكلما كانت السمعة ا
 للشخص سليمة كان االعتداد برسائله وتصرفاته وتواصله المقبول ضمن عادات وتقاليد المجتمع.

 المسؤولية المجتمعية عبر الشبكات: .2

الجماعة مسؤولة عن  أوالشركة  أوإن مصطلح المسؤولية االجتماعية يعني أن يكون الفرد 
دى في المجتمعات الغربية ليتع لمفهوم خاصةً تصرفاتها اتجاه المجتمع ومؤسساته، وقد امتد هذا ا

لغير الكتروني، بمعنى شمول التفاعل مع البعد اإل إلىالمفهوم العملي في ممارسات الحياة اليومية 
 على شبكات التواصل.

المستخدم  أو ،نعنى بالمسؤولية االجتماعية عبر شبكات التواصل، أن يتحلى الشخص
فال ينشر األكاذيب  ،وتواصله مع الغير ،ونشره للمعلومات ،وأقواله ،بالمسؤولية نحو تصرفاته

                                                           

 68سكيك، مرجع سابق، ص (1)
 

(2) Solve, J. the future of reputation, yale university press. P.37. 
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أفكار هدامة في المجتمع الذي يعيش  إلىدليل، كذلك ال يدعو  أوواألخبار دون تحقق  واألقاويل
 (1)فيه مما يؤثر على وعي الجمهور تجاه القضايا المصيرية والحساسة في بناء المجتمع.

 الخصوصية والحرية الشخصية: .3

، أصبح من شبه المستحيل الحفاظ أجهزة الرصد في كل مكانوسائل المراقبة و  مع تزايد
على خصوصية المرء في العلن، ومع سرعة التدوين والتحميل والنشر عبر مواقع التواصل 

منفردُا سيراه العالم خالل لحظات، مما يؤثر على  أوخطرُا  أواالجتماعي فإن حدثًا مضحكًا 
لذلك فإن مفاهيم مثل الحيز رة؛ تكوين صورة مباش وأ ،مستوى الوعي الجماهيري

قد تغيرت في عصر شبكات  ( (Privacyالخصوصية  أو  (personal space)الشخصي
 التواصل االجتماعي.

قدرة  أوفتعني الخصوصية حق الفرد في حفظ معلوماته الشخصية وحياته الخاصة، 
ت الخاصة به والسيطرة على مجموعة من األشخاص على منع الوصول للمعلوما أوالشخص 

 (2)البيانات الشخصية 

ليات التصوير، فإن الحفاظ على حيز شخصي يصبح صعبًا، ع تطور االتصاالت وآلكن م
صورة شخصية على الفيس بوك تصبح ملكًا لجميع من يطلع عليها  أوفعندما يتم وضع معلومة 

 (3)بمجرد حفظها عنده.
خر ومن ثقافة ألخرى، ففي الغرب تلف من بلد آلفهو يخ أما عن مفهوم الحرية الشخصية

ن خالف منظومة قيم ومعتقدات المجتمع، أما في المجتمع أن يتحدث بما يريد، وا   اإلنسانيستطيع 
العربي فإن هناك ضوابط تحكم هذه الحرية بحيث تتقيد  عند حرية اآلخرين وحقوقهم، كما أن ما 

عبر شبكات التواصل  من حيث الجنس وانتقاد  التواصل أوقد يعتبر اعتياديُا في التدوين 
بل  ،والجرائم في المجتمع العربي ،وكشف صفات بعض الناس يعتبر من المحرمات ،المسؤولين

 (4)القذف. أوالسب  أووالقوانين نوع من التشهير  ،وتعتبره التشريعات
 

                                                           

 .84المقدادي، مرجع سابق، ص  (1)

ديمية العربية القاضي، تداول المعلومات عبر اإلنترنت وأثره في تشكيل الوعي في عصر العولمة ، األكا (2)
 47المفتوحة ، الدنمارك، ص 

 17عبد الحليم، مرجع سابق ص  (3)

 56عبد الراضي، مرجع سابق ، ص  (4)
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 والـوعي الوطني الوطنية التربية: المبحث الثاني
 :مقدمة

جانب منها عن الجوانب األخرى،  وحدة متكاملة ال يمكن فصل أي اناإلنستعد شخصية 
 ذا ما وقع أي تأثير على أحد الجوانب فال مفر من تأثير الجوانب األخرى، وهذه نظرية يؤمنا  و 

 والدراسات المتعلقة به. اإلنسانجميع المهتمين ب بها

 هاأهمحديات جسيمة، ولما كان الشعب الفلسطيني يمر بمرحلة حرجة من تاريخه وتواجهه ت
نيًا، الواعي سياسيًا ووط اإلنساناالنقسام السياسي وبناء الدولة، فإن هذه التحديات تتطلب بناء 

 يجابية مع محيطه الوطني والدولي.ا  القادر على التعاطي بفاعلية و 

، كان الوعي الوطني من أكثر المسميات ارتباطًا بطبيعة الوطن بكل ما فيه )أرضًا ولذا
كل النواحي  إلىحاضرًا ومستقباًل(، فهو ال ينصب على ناحية واحدة فقط، بل يتعداها  - وشعباً 

 (1)ذات العالقة بالكيان الوطني ومن ثم فهو صورة من صور التربية الوطنية.

دة، االرتباط مع مجموعة يلتمس منها الحماية والمساع إلىأنه بحاجة  دائماً  اإلنسانيشعر و 
في حدود وطن  أن يعي مع مرور الوقت أنه إلىلى، و الطفل من شهوره األوهذه الحاجة تنمو مع 
 ،هال يتجزأ من اً ليصبح مواطنًا، وجزء ؛ليه، متوحد معه في قضاياه ومبادئهإمادي ومعنوي ينتمي 

 وهو ما اصطلح عليه بالوعي الوطني.

شكل مباشر من التربية الوطنية، التي تعمل كافة المؤسسات ب اً الوعي الوطني يمثل جزءو 
 (2)غير مباشر على تأصيلها في نفوس األبناء للحفاظ على االنتماء والوالء. أو

م مفهوم التربية الوطنية وأهدافها، ومن ثم تأصيل مفهو  إلىشارة إلا هذا المبحث يتناولو 
 الوعي بشكل عام، ثم الوعي الوطني كمتغير لهذه الدراسة.

                                                           

 .106المتطلبات والمشاركة في إطار نظم التربية، ص  -عساف، المدنية (1)
ة، رسالة ماجستير، العلوي، دور المدرسة في تنمية الوعي السياسي لطالب التعليم الثانوي العام بمحافظة غز  (2)

 .12ص 
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  ادها:... اهدافها أبعالتربية الوطنيةالا: أو 
تنمية المواطن الصالح  إلىذلك المجال الذي يهدف "بأنها:  يمكن تعريف التربية الوطنية

عن طريق زيادة الوعي بالحقوق والواجبات، والفهم الصحيح للنسيج السياسي واالجتماعي 
 (1)"واالقتصادي بما يحقق المواطنة واالنتماء الوطني

 (2): إلىالوطنية بشكل عام  حيث تهدف التربيةاهداف التربية الوطنية:  .أ
 تنمية الشعور بالوطن وتكوين عاطفة االنتماء. .1

 تنمية الشعور بحق المواطنين وواجبات الوطن. .2

 تنمية الوعي االجتماعي والشعور بقضايا المجتمع واحتياجاته. .3

 ية تشجيع المنتج الوطني.أهمتنمية الوعي االقتصادي والشعور ب .4

 هدد وطنه، وتحصينه ضد التسلط الحزبي والتعصب.تبصير المواطن باألخطار التي ت .5

 والعمل المشترك، وتحمل أعباء األخرين وايثار التعاونساس أتربية السلوك الوطني على  .6
 الصالح العام واحترام حقوق الغير.

المزيد  إلىأن الواقع الفلسطيني اليوم في ظل ما يحدث، يكاد يحتاج  إلىوتجدر اإلشارة 
، فما كان مطلوبًا قبل عام اإلعالميتوى السياسي والتربوي والتعليمي و من الجهود على المس

 أصبح يختلف عما هو مطلوب اليوم، فإعادة اللحمة الوطنية والتفكير في المستقبل الوطني 2006
عادة هيكلة البناء االجتماعي، الذي أصبح يعاني إلويات التي تدفع في اتجاه و أصبح من األ
 ويالت التشرذم.

 :اد التربية الوطنيةأبعب. 

 (3)ة هي :لتربية الوطنية ثالثة أبعاد رئيسأجمع األدب التربوي على أن ل
ارف وهو الذي يعتمد على نقل المعلومات والمع البعد المعرفي )الوعي الوطني والسياسي(: .1

الوعي بمؤسسات المجتمع ومشكالته وبنظام الحكم  :السياسية واالجتماعية لألفراد، مثل
ومؤسسات التنشئة  اإلعالم. ويتكون هذا الوعي نتيجة تفاعل الفرد مع وسائل ومكوناته

 المختلفة كاألسرة والمدرسة والجامعة.

                                                           

 .108، ص المتطلبات والمشاركة في اطار نظم التربية -المدنيةعساف،  (1)

 .76جامعة القدس المفتوحة، التربية الوطنية، برنامج التربية، ص (2)

 .33بدران، التربية المدنية )التعليم والمواطنة وحقوق اإلنسان(، ص (3)
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 -الدولة -الدستور -السلطة بأنواعهاات التي يشملها البعد المعرفي: )المعلوم أهمومن 
 وغيرها(.

اهات المرغوبة مية القيم واالتجويتعلق هذا البعد بتن تنمية القيم واالتجاهات(:لبعد الوجداني )ا .2
تعديل بعض االنتماء( و  -لوالءا -الديمقراطية -العدالة، مثل: )األفرادوطنيًا في نفوس 

 ..(.ديةالعبو  -لالمباالةا -)التعصب االتجاهات السلبية ذات األثر السلبي على الوطن مثل:

هيري ات االتصال الجماويتمثل ذلك في تنمية مهار  البعد المهاري )تنمية السلوك الوطني(: .3
مع الجامعة بما يحقق المصلحة العامة والعمل بروح الفريق، كما يتضمن البعد المهاري 

 آليات التعامل مع المصالح الحكومية والمؤسسات العامة.

لوبة ية التربية الوطنية في معرفة ما يدور حولنا من أحداث ومعرفة األدوار المطأهموتتحدد 
 القدرات واالمكانيات لخدمة الوطن.من كل مواطن وتوظيف 

 رهاو اخصائص التربية الوطنية ومح: ثانياا 
 (1)( خصائص التربية الوطنية في:2003يحدد ناصر )

خر حسب السلوك الوطني يختلف من مجتمع آل ، حيث أناألفرادعملية قابلة للتغير بواسطة  -
 الثقافة السائدة والظروف السائدة.

 والسلطات المختلفة. األفرادسياسي مع الفرد على التكيف ال تساعد -

جاهات تساعد على توطيد قيم الوالء واالنتماء، والحفاظ على القيم الوطنية العليا وتوريث االت -
 االيجابية تجاه الوطن.

 تساعد على التكيف مع نظام الحكم، مما يحقق التوازن واالستقرار المجتمعي. -

من مجتمع  تختلف محاورطنية تدور حول عدة ( أن عملية التربية الو 2010) Wilkinsويرى 
 (2) :خر، يمكن تحديدها فيآل
رتباط وهو ما يعني االنسجام واالنتساب الحقيقي للوطن فكرًا وعماًل، واال االنتماء والوالء: .1

 باألرض واالعتزاز، والعمل الجاد من أجل الصالح العام، والقيام بالواجب المطلوب من باب
 الوعي الوطني.

                                                           

 .246ناصر، المواطنة، ص (1)

(2)  Wilkins, C.(2010): Citizenship Education Teaching Values Across the Curriculum, 

London,P.77 
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حيث تعمل التربية الوطنية على غرس القيم واالتجاهات التي تتفق مع المفهوم  :السلطة .2
على قيم الوالء والطاعة لحة الوطنية، ففي مجتمع ما تركز السائد للسلطة السياسية والمص

واالمتثال، وفي مجتمع آخر تركز على قيم واتجاهات المشاركة في الحياة السياسية في ضوء 
 ني ومقوماته.معايير المجتمع المد

لعليا في لوية القيم اأو : حيث تقوم التربية الوطنية بدور هام في تحديد القيم السياسية العليا .3
 المجتمع وتعزيز العالقة بين الفرد والنظام السياسي.

كة المنافع العامة والمشار  أووتعني غرس احترام وصيانة المصلحة العامة  المصلحة العامة: .4
 لحفاظ على االستقرار السياسي واحترام القانون.في القضايا العامة، وا

 :الوعي الوطني: ثالثاا 
أن  ائنات بالوعي الذي يتخلل نشاطه باعتبارعن غيره من الك اإلنسانيختلف تواصل  

للحصول على  اإلنسانالوعي عملية معقدة تتداخل فيها جميع العمليات العقلية التي يستخدمها 
 ،والتعميم ،واالستدالل ،واالسترجاع ،والحفظ ،واالستيعاب ،التخيلو  ،والتذكر ،المعرفة كالتفكير

والحكم للحصول في النهاية على مستوى من الوعي للذات والقدرات ومجريات األحداث وعيًا 
 (1)مباشرًا.

ويعرف الوعي بناء لتحول خالق في التكوين الحسي والتصور العقلي والمفاهيمي بشكل 
لتكوين صورة واضحة حول األحداث  ؛والمجموعات المجتمعية داألفرافعلي متوقع من خالل 

 (2)واألشخاص والذات.

 هذا الجزء مفهوم الوعي بشكل عام من خالل التعريفات السابقة المختلفة، وتعريف يتناول
 الوعي الوطني والعوامل المؤثرة في تشكيله.

 تعريف الوعي: .أ

قة مكن القول أن الوعي يتكون من العالبعيدًا عن الجدل الفلسفي حول مفهوم الوعي، فإنه ي
مع غيره من البشر من جهة أخرى، بمعنى  اإلنسانوالطبيعة من جهة، ومن عالقة  اإلنسانبين 

ة ، وبذلك يعتبر الوعي حصيلة اجتماعياإلنسانأنه يتكون من االرتباط الوثيق بين ما يدور حول 
 تاريخية وليست نتاجًا فرديًا.

                                                           

 .3االصول والفنون، ص –عبد الحليم، االتصال بالجماهير والرأي العام  (1)

 .19زايد، دور التربية في صناعة وتفعيل الوعي العربي، ص  (2)
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لنفس أن الوعي يمثل المستوى األعلى لالنعكاس العقلي للواقع يرى الباحثون في علم ا
-على وجه الحصر بفضل ماهيته االجتماعية والتاريخية، ويمثل اإلنسانالموضوعي المتأصل في 

من الوجهة التجريبية حالة دائمة التغير في الصور واألفكار الحسية التي تتبدى مباشرة  -الوعي
 (1)العام للوظائف النفسية.أمام الشخص باعتبارها المنظم 

" العملية التي يصبح بمقتضاها المواطنون على دراية :( الوعي بأنه1982ويعرف يوسف )
 (2)والجماعات بالنسبة لهم"  األفرادبالوضع الذي يعيشون فيه، وموضع 

دراك الكامل ألساليب عي حالة من االنتباه والتيقظ واإل( أن الو 2013ويرى عساف والعاجز )
قضية  أودراك وفهم الحقائق والظروف الموضوعية المحيطة بموضوع ما إاة، والقدرة على الحي

ما، وكذلك القدرة على معرفة العالم الخارجي، والتأثير فيه من خالل القدرات المعرفية التي يقوم 
 (3).اإلنسانبها 

ت دراك المعلوماإت الدراسة يدور مفهوم الوعي حول وعلى هذا األساس، ولمقتضيا
ه والمعارف والقيم التي يحملها الطالب كمواطن في المجتمع الفلسطيني، ينفعل بقضاياه ومشكالت

 ويتفهمها، حيث يتمكن من التصدي لها بإيجابية وفاعلية.
 تعريف الوعي الوطني: .ب

ل نطاق الدولة والمتعلق )الوعي القومي(، أي داخ يطلق بعض الباحثين على الوعي الوطني
ية، من التربية الوطن ءاً ا المجتمع، ويراه البعض األخر جز لطالب بمشكالت وقضايحساس اا  بإدراك و 

 من التربية السياسية خرون أنه جزءُ آوينظر له 

مجموع األفكار والمعلومات لدى الفرد، والتي تتعلق بمجتمعه "( بأنه: 1994فيعرفه العامري )
تكتسب بالتثقيف وعبر التنشئة  وقضاياه، وتدور حول الموضوعات السياسية المختلفة، والتي

 (4)."السياسية بواسطة المؤسسات االجتماعية المختلفة

                                                           

 .60مة: حمدي عبد الجواد، صبتروفسكي، معجم علم النفس المعاصر، ترج (1)

 .33يوسف، الثورة والتغير السياسي، ص (2)

عساف، والعاجز،  دور األنشطة الطالبية في تنمية الوعي الوطني القائم على االنتماء لدى طلبة الجامعات  (3)
 .19شباط، الجزء األول، ص -13-12الفلسطينية بمحافظة غزة، المؤتمر 

جمهور المصري في األحزاب والممارسة الحزبية، مؤتمر)الثقافة السياسية في مصر العامري، استطالع رأي ال (4)
 .1358بين االستمرارية والتغير(، مركز البحوث والدراسات السياسية، ص
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دراكأن الوعي الوطني يعبر عن مدى فهم  :(2005) وترى العلوي الطلبة للواقع الوطني  وا 
ت في تشكيل هذا الواقع، وقدرتهم هماوالسياسي واالجتماعي، ولمجمل األحداث التاريخية التي س

 (1). "استيعابه بشكل كلي يساعدهم على بلورة اتجاهات تدفعهم للمشاركةعلى تصوره و 

بقضية  والثقافي السياسي الوعي أوبأنه: "الحد األدنى من الشعور  الوطني الوعيكما يعرف 
عمل إلزالة  أوتصور  أوماضيًا ومستقباًل، وما يترتب على ذلك من إيمان  الحضارياالنتماء 

 .(2)تمنع تحقيق فاعلية صلة االنتماء لألمة" التيق العوائ وتجاوزالتناقضات 
 :الوطني يية الوعأهم .ج

يحصل  التينوع من اإلدراكات المعرفية  الوطني يالوعيتضح من التعريفات السابقة أن 
سبها يكت والتيكافة مجاالت الحياة الدينية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية،  فيعليها الفرد 

، وتعزيز عمجتمأي  فيحداث التنمية إل ضروريالرسمية وغير الرسمية، وهو الفرد من المؤسسات 
فيه أمام مجاالت البد أن يكون  عند الحديث عن الوعي الوطني نكونو االنتماء والوالء فيه، 

 ، والتضحية من أجله.، وقادرًا على حل مشكالت مجتمعهلهاواعيًا منذ صغره الطالب 

تذبذب األفكار وحدوث  إلى ييؤد أي مرحلة عمرية في الوطني يانخفاض الوعولعل  
 مماالمجتمع،  في واالقتصادي واالجتماعي السياسيوبين الواقع المواطن التناقض بين ما يحمله 

التحرر تعوق عملية  التييجعله مغتربًا عن مجتمعه، وعرضه للتيارات المعادية والهدامة 
 (3)والتنمية.

يجابيًا فعااًل، ويجعله قادر يجعل الفرد مشار  الوطني الوعين إ على مواجهة التغيرات  اً كًا وا 
تطرأ على المجتمع، ومتابعًا لكافة التطورات العلمية والتكنولوجية، وقادرًا على التكيف مع  التي

مجتمعه وحاجاته وطموحاته، ويمكنه من القدرة على توظيف أفكاره على نحو فعال يقوده نحو 
ية أهمكن أن تتحدد وعليه ، يم (4)والتقدم لوطنه وألمته العربية تحقيق أفضل مستويات الرفاهية

 الجوانب التالية: في الوطني يالوع

                                                           

 .28العلوي، مرجع سابق ص  1))

، لعربياالمغرب  في القومي، تطور الوعي العربيالمغرب  فيواألحزاب السياسية  القومي، الوعي يالبون (2)
 .209-208( ص 8) العربيمركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة كتب المستقبل 

نظرة مستقبلية"، صحيفة التربية، العدد الثالث، السنة السادسة  -(جوهر، "التعليم وتحديات القرن الواحد والعشرين3)
 .25-24واألربعون، ص 

 .94يم، صطايع، اتجاهات معاصرة فى التربية ونظم التعلو تقى،  (4)
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 فيية اإللمام باألمور الدينية والمعارف والمعلومات واألحكام الشرعية، والتمسك بالقيم الدين -1
 حياة التالميذ.

 عضواً فعاالً  لطالبصبح االمجتمع، حتى ي فيإدراك األحداث والقضايا والمشكالت السياسية  -2
طية اة والديمقراو ااألحداث المختلفة، مع ممارسة القيم السياسية كالحرية والمس فيومشاركًا 
 وغيرها.

 في، والقدرة على معرفة أسبابها، والمشاركة وطنيةيساعد على معرفة القضايا والمشكالت ال -3
ن والصداقة و ارسخ قيم التعظل إمكانيات المجتمع، كما ي فيإيجاد الحلول المناسبة لها 

 والطموح وغيرها من القيم والعادات المفيدة لهم.

للمشكالت االقتصادية، وضرورة التخطيط للقضاء عليها، وتنمية قيم العمل  طلبةإدراك ال -4
 المجتمع. فيواالدخار وترشيد االستهالك 

 للتصديوذلك اإللمام باألحداث التاريخية عبر العصور، والبطوالت الوطنية للشخصيات،  -5
 .التاريخيل بأفكاره الهدامة أن يزعزع هذا النسيج و الكل من يح

 ومراحل تطورها: الوطني الوعيأبعاد  أهم .د

القيم الدينية، ب يها الوعأهموله أبعاد عديدة، ومن  شامل ومتكامل يوع الوطني يالوعيعد 
بالمعارف  الوعيوكذلك  أثرت وتؤثر فيه، التيوبتاريخ المجتمع والعوامل الداخلية والخارجية 

للمجتمع الذى يعيش ام الوطني السياسية واالجتماعية واالقتصادية، وعالقة النظم العالمية بالنظ
 (1)فيه الفرد.

طورت عبر مراحل مرت بها، وت التيأن هذه األبعاد لها جذورها التاريخية  :ويرى الباحث
 تتفق مع التي الوطني الوعيأبعاد  أهمعرفت بها، و  التيالمفاهيم  إلىتصل  يزمنية متعددة، لك

 :يلي أهداف وموضوع الدراسة الحالية ما

 .السياسي يالوع -2    .الديني يالوع -1

 .االقتصاديي الوع -4    .االجتماعي يالوع -3

 .التاريخي يالوع -5

                                                           

 52، ص السياسيتفسير الوعي  فيعبد ربه، االتجاهات النظرية ( 1)
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 :الديني يالوع -1

اء واألرض، فإن ق عالقة بين السمثأو أكرم صلة بين الخالق والمخلوق، وينظم الدين يمثل 
القلب اإليمان باهلل  فيقلبه، وأشرف ما  اإلنسان فيوأشرف ما  ،اإلنساناألرض  فيشرف ما أ

 يرادة الخير وكراهة الشر، وهو الذإ إلىيوجه  يود، وواهب الحياة، فالدين هو الذخالق الوج
 (1)والعدل. ية حب الحقاإلنسانالنفس  في يغرس

بأنه: "إلمام الفرد بالقضايا واألبعاد الدينية، واألحكام الدينية  فيعرّ  الديني يلوعإن ا، فوعليه
تحكم سلوكيات وتصرفات المسلم، والموجهة بالقرآن الكريم والسنة النبوية  التي اإلسالمية
 .(2)المطهرة"

مختلف األزمان واألماكن لم تخُل من صورة من صور التدين أيًا  فيية اإلنسانوالحياة 
دراك العالم حولهو ايكف منذ القدم عن مح لم اإلنسانكانت، و  ومعرفة معنى الحياة  ،لة فهم وا 

 والوجود، ومعرفة الخالق، وواجباته نحوه، من خالل ما يعيه من معارف وقيم حول الدين، سواءً 
 خلق اهلل. فيمن خالل التأمل والتفكير  مأكان من األنبياء والرسل، أ

 :السياسي يالوع -2

"معرفة المواطن لحقوقه السياسية، وواجباته وما يجرى حوله من  ييعن السياسي الوعي
للواقع المحيط به كحقيقة كلية مترابطة  يلك قدرة المواطن على التصور الكلأحداث ووقائع، وكذ

قاصراً على مجرد معرفة الفرد بقضايا مجتمعه ومشاركته  السياسي الوعيالعناصر، ولم يعد مفهوم 
حوله من أحداث ووقائع على  يبما يجر  الوعيامتدت لتشمل ضرورة  األنشطة السياسية، بل في

إطار ما  فيصبح لها أثرها المباشر على حياته ومعيشته أ التي. تلك القضايا العالميالمستوى 
إدراك المواطن لذاته وواجباته  فييتمثل  السياسي الوعيأن  أي، (3)الجديد" العالمييسمى بالنظام 

 كالت السياسية المحلية والعربية والعالمية. السياسية ووعيه بالمش

بما يجرى حوله من أحداث  الوعيلدى المواطن من خالل  السياسي الوعيية أهموتتحدد 
 الرأيبمشكالت نظام الحكم والمشاركة من خالل  الوعيوكذلك  ،العالميووقائع على المستوى 

 .اآلخر والرأي
                                                           

 .45، أصول التربية اإلسالمية، ص ( القاضي1)
وبعض المواقف السلوكية لدى عينة من الشباب  الدينيغنيمة، "المرغوبية االجتماعية وعالقتها بالوعي  (2)

 .13رابع عشر، ص"، مجلة كلية الدراسات اإلنسانية، العدد الالجامعي
 .14، صالسياسيتفسير الوعي  فيعبد ربه، االتجاهات النظرية  (3)
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 :االجتماعي الوعي -3

ع األفكار والنظريات واآلراء والمشاعر االجتماعية، والعادات مجمو  االجتماعي الوعي
والطبيعة،  ياإلنسانمجتمعهم  أي، الموضوعيتعكس واقعهم  والتيتوجد لدى الناس  التيوالتقاليد 

أنه مع  االجتماعييتصف بالتعقيد والتنوع، ويدل استعراض التاريخ  االجتماعيوبما أن الوجود 
، فتختفى أفكار وتظهر أفكار جديدة االجتماعيناس يتغير أيضًا وعيهم لل االجتماعيتغير الوجود 

 (.1)تتفق مع الظروف الجديدة واالحتياجات االجتماعية الحديثة

متعلق بحياة الناس داخل المجتمع من عادات وتقاليد ومظاهر  االجتماعي الوعيأن  أي
تطورات اجتماعية تتطور عبر اجتماعية يتميز بها المجتمع عن غيره من المجتمعات، وأفكار و 

 الزمن.
 :االقتصادي الوعي -4

 التي"عملية استيعاب وفهم األفكار والمعلومات والمشاعر، تلك  :ييعن االقتصادي الوعي
 (.2)جملة موضوعات اقتصادية" أوتدور حول موضوع 

إطارًا  األفرادتشكل لدى  التيجملة المفاهيم والحقائق والقيم االقتصادية "كما يعرف بأنه: 
المجتمع، وما يتضمنه من سياسات وتحوالت  في االقتصاديعقليًا ومهاريًا يمكنهم من فهم الواقع 

تنمية المجتمع، ويحقق تقدمه  فيومشكالت، ويوجه ممارستهم وأنشطتهم االقتصادية بشكل يسهم 
 (.3)"العالم فيوالحفاظ على مكانته االقتصادية بين المجتمعات والدول األخرى 

ة مواجه في المهميعد العامل  اإلنسانالتنمية، ووعى هذا  في األساسيهو العامل  نساناإلف
زيادة األعباء  إلىلدى أفراد المجتمع  االقتصادي الوعيانخفاض  يمشكالتها، حيث يؤد

نجاح المشروعات  في االقتصادي للوعي اإليجابيعلى البالد، وينعكس األثر  االقتصادية
حجر األساس  هيقتصادية لمعلومات واألفكار االأن ا إلىادية، باإلضافة واالستثمارات االقتص

المجتمع ينمو بالتطور  أوسواء على مستوى الفرد  الوعي، وهذا االقتصادي الوعينمو  في
 عصر آخر. إلى، ويزداد بانتقال الخبرة من عصر المعرفي

                                                           

 .179دراسة نقدية، الطبعة الخامسة، ص –علم االجتماع  فينعيم، النظرية  (1)
"، المجلة التربوية بسوهاج، كلية التربية، العدد االقتصاديتنمية الوعي  فيعبد المطلب، "مدى فاعلية التعليم  (2)
 .197انى، صالث
(، 45"، مجلة التربية المعاصرة، العدد )االقتصاديتنمية الوعي  فيخميس، "دور المدرسة الثانوية  وعشيبة،  (3)

 .13(، ص14السنة )
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 :التاريخي الوعي -5

 أكاديمينظام  في ياإلنسان الماضي أو اإلنسان لمسيرة الحضارية لبنىلدراسة  يالتاريخ يعن
بالتاريخ  الوعيو  .(1)يةاإلنسانلتحقيق المعرفة بالذات  الماضيمن أجل الكشف عن غموض هذا 

بصفحاته وأحقابه وأحداثه والعالقات بين أحداثه، وعالقات ذلك بالقوى االجتماعية  الوعيهو 
 .(2)جية والداخليةوالتأثيرات الخار  واألحزاب الوطنيةوالتيارات 

من خالل اإلدراك والفهم الدقيق لألحداث والصراعات بين الشعوب من  التاريخي الوعيف
 .أجل االستفادة من األحداث لبناء مستقبل أفضل

 ظاهر الوعي الوطني:م .ه

أجمعت الدراسات ذات العالقة باالنتماء والوعي الوطني، على أن لهذا الوعي مظاهر 
( 2005( ودراسة العلوي )2003ومن هذه الدراسات، دراسة عسفة )ومجاالت بحث ودراسة، 
(، والتي رأت أن مظاهر الوعي الوطني تتحدد في أربعة مجاالت، 2013ودراسة عساف والعاجز )

 :(3)هي
 :ومن مظاهر الوعي الوطني التي تدل على حب الوطن هيحب الوطن:  .1

 واالفتخار بالوطن. االعتزاز .أ

 نة داخله.الشعور بالراحة والطمأني .ب

 نقل رسالة صادقة عن الوطن. .ت

 قات الغربة.أو الحنين له  .ث

 االعتزاز باألماكن التاريخية والمقدسة في الوطن. .ج

 المشاركة في المناسبات الوطنية. .ح

 الوعي الوطني التي تدل على الدفاع عن الوطن هي: من مظاهر الدفاع عن الوطن: .2
 يمان بضرورة تحرير الوطن من المحتل.اإل .أ

 االحتالل بكل السبل. مقاومة .ب

 التمسك بحدود الوطن. .ت

                                                           

 .18ص ، الطبعة الثانية، العربي التاريخيالتراث  فيقراءة  -قاسم، الرؤية الحضارية للتاريخ (1)
 .35-34عة التاريخ، الطبعة الثانية، ص عمارة، الوعي بالتاريخ وصنا محمد( 2)
عسفة، مدى تناول كتب اللغة العربية لقضايا االنتماء الوطني وأثره في ترسيخها، رسالة  ( انظر كال من:3)

 .66، والعلوي، مرجع سابق، ص22، وعساف والعاجز: مرجع سابق، ص40ماجستير، ص 
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 الدفاع عن الوطن. .ث

  (االنجازات -لعلما -)الشعب :الدفاع عن أعالم الوطن ومقوماته األساسية .ج

 تقدير الشهداء واألسرى وتعظيم دورهم. .ح

 .الدفاع عن المقدسات .خ

 : من مظاهر الوعي الوطني التي تدل على بناء الوطن هي:بناء الوطن .3

 الوطن تشجيع منتجات .أ

 المشاركة في األعمال التي تسهم في تطوير الوطن واعماره. .ب

 االهتمام بمشكالت الوطن. .ت

 تفضيل الخدمة داخل الوطن عن خارجه. .ث

 الشخصية. األهدافلوية لألهداف الوطنية على و عطاء األإ .ج

  استثمار ثروات الوطن والحفاظ على المرافق العامة. .ح
لوطني التي تدل على المحافظة على الوطن : من مظاهر الوعي االمحافظة على الوطن .4

 هي:

 االلتزام بالقوانين. .أ

 التمسك بالعادات والتقاليد الوطنية. .ب

 المحافظة على ثروات الوطن وممتلكاته. .ت

 المحافظة على البيئة ومكافحة الفساد. .ث

 المحافظة على أسرار الوطن. .ج

 التمسك بالوحدة الوطنية. .و

 مستويات الوعي الوطني: .ز

 إلىحول مستويات الوعي الوطني، حيث ذهب باحثو العلوم السياسية  تعددت التصنيفات
: المستوى إلىتصنيفه  إلىلمستوى الممارس، وذهب التربويون : المستوى النظري واإلىتصنيفه 

المعرفي والمستوى المهاري، ورغم تعدد التصنيفات فال خالف في المضمون رغم اختالف 
 المسميات.
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في معرفة  ه ما يكتسبه الطالب من معرفة وطنية وسياسية ممثلةً ويقصد ب المستوى المعرفي: .1
بعض الحقوق والواجبات والمسميات، والقضايا السياسية المرتبطة بمصير الوطن محليًا 

 (1)ودوليًا. 

( في مادته العاشرة عن دعم 2004ولقد تحدث مشروع قانون التربية والتعليم الفلسطيني )
قادرًا على أن يحب وطنه وينتمي  ليصبح ؛ت التي اكتسبها الطالبالخبرات والمهارات واالتجاها

 (2)وعالقتها التاريخية بالمحيط العربي والدولي.  ،ليها ويدرك الحقائق والمشكالت التي تتعلق بهاإ

نحو تعليم عالمي وسمو ) ـــــــــكما أكدت الخطة االستراتيجية الخمسية للتعليم والمعنونة ب
( على ضرورة االهتمام بالوعي الوطني وتعزيز مقومات 4في المادة ) (2019-2014أخالقي( )

 (3)الوطنية وتحرير فلسطين.

 ثالثة أبعاد، وهي كما يلي: إلىهذا المستوى  عويتفر 
، فالطالب ويقصد به مدى وعي الفرد على المستوى المحلي كالمدرسة مثالً  :البعد المحلي -

ليتفاعل  ؛ًا على المستوى النظري بمقومات دولتهيجب أن يكون واعيداخل المجتمع المدرسي 
في ضوء هذا الوعي مع المجتمع المحلي، ومع كافة المؤسسات السياسية واالجتماعية 

 (4)المرتبطة بهذا المجتمع. 

الدولة ككل  إلىمن المجتمع المحلي  عويقصد به عملية انتقال واتصال الفر  :البعد القومي -
واقع التواصل االجتماعي، بحيث يصبح الفرد واعياً للمتغيرات من خالل المحاضن التربوية وم

السياسية واالجتماعية التي تؤثر في الحياة العامة، مع الوعي بالنظام السياسي وبعض األطر 
 (5)القانونية، وأساليب المشاركة السياسية التي حددها الدستور.

دولة أخرى، وخاصة الدول  إلىه هي عملية انتقال واتصال وعي الفرد من دولت :البعد الدولي -
 ،فهم األبعاد الوطنية والسياسية بين دولته من جانب لمحاولةذات التأثير الفعال على مجتمعه 

                                                           
(1) Fien, J. (2009): Ideology political Education and Teacher Education, Journal of 

Curriculum Studies, p.111.  
 .44( العلوي، مرجع سابق ص 2)

(: الخطة االستراتيجية الخمسية للتعليم )نحو تعليم عالمي وسمو أخالقي(، 2014( وزارة التربية والتعليم العالي )3)
 .8غزة، ص

 .60دراسة ميدانية، رسالة ماجستير، ص  -في مصر فراج، الوعي السياسي لدى طالب المرحلة الثانوية (4)

الزهار، درجة تمثل طلبة الجامعات بمحافظات غزة لقيم المواطن وعالقتها بالمشاركة السياسية، رسالة  (5)
 .68ماجستير، ص
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خر. ويمكن بذلك أن يكون هناك دورًا فاعاًل للمؤسسات التربوية آوالدول األخرى من جانب 
 األفراداللها تشويه هوية بعض الدول من خ تحاولفي الحد من عملية الغزو الفكري الذي قد 

 النيل من وعيهم الوطني. أو

ويقصد به الناحية السلوكية، أي مهارات مشاركة الطالب في مختلف  المستوى المهاري: .2
 م علىأكان هذا على مستوى المدرسة أ األنشطة المتاحة والدالة على الوعي الوطني، سواءً 

 (1)مستوى البيئة التي يعيش فيها الطالب. 

 الوعي الوطني:مصادر  .ح

على مدار حياتهم،  األفرادتتعدد مصادر الوعي الوطني وتشكيل المكنون السياسي لدى 
ن الوعي الوطني مكنون نفسي إغير الرسمية، وحيث  أوسواء كان على مستوى المؤسسة الرسمية 

 مصادره تتحدد في: أهمسلوك، فإن  إلىيتكون ويترجم 

ها ، ويؤثر طريقة التنشئة فياإلنسانللسلطة يعايشه  ل نمطأو ن األسرة تمثل إحيث  األسرة: .1
در على معارفه ووعيه الوطني، كما أنها نواة المجتمع والوسيط بين الفرد والمجتمع، والمص

نية في أغلب األحيان توجهاتهم المختلفة بما فيها الثقافة الوط األفرادالذي يتوارث منها 
 والسياسية.

رف المجتمع، والمناخ العام فيه، فإنها تنقل ألفرادها ما سرة محكومة بقوانين وعوألن األ
يؤهلهم للتواصل معه وتطويره والحفاظ على مكتسباته، ولعل األسرة الفلسطينية لها خصوصياتها 
في هذا المجال نظرًا للظروف االستثنائية التي مرت وتمر بها خالل عقود طويلة من االحتالل 

 (2)نائها قيماً ووعيًا وطنيًا خاصًا مرتبط بالتحرر، ورفض الظلم.رثت أبأو واالضطرابات السياسية، ف

على ذلك أن اتجاهات الفرد نحو العمل السياسي والمشاركة السياسية، تبدأ  إن أول دليل
وما  في التبلور من داخل األسرة متأثرة بطبيعة العالقة بين أفرادها، ونمط السلطة األبوية فيها

 .األفرادراء آفكار و ام وتقدير ألتحمله تلك السلطة من احتر 

 إلى( أن التعليم أصبح قضية أمن قومي ودعا 1997يرى بهاء الدين ) النظام التعليمي: .2
التعليم أساس زيادة الوعي الوطني والقومي بمعناه الشامل في االقتصاد والسياسة،  اعتبار

والمعلوماتية، وعظمت وفي االستقرار الداخلي، بعد أن اختلف مفهوم التعليم في عصر العلم 

                                                           

 .1368العامري،: مرجع سابق ص  (1)

 .15الخطيب، الشخصية الفلسطينية وعوامل االنتماء الوطني، ص  (2)
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ذ لم يعد بين القوى العظمى اآلن صراعًا عسكريًا، إه فأصبح أداة المنافسة الدولية، يتأهم
 (1)بقدر ما صار سباقًا في مجال التعليم. 

الجامعة( دورًا مهمًا في عملية الوعي الوطني،  -وبذلك تؤدي المؤسسة التربوية )المدرسة
وطبيعة النظام المؤسسي من ناحية أخرى، ويتم التثقيف من  وذلك عن طريق التثقيف من ناحية،

حساس بالفخر واالنتماء تعميق اإل إلىخالل مقررات معينة كالتربية الوطنية والتاريخ التي تهدف 
 (2)الوطني، ومعرفة الحقوق والواجبات.

( أن هناك 2010(، جرادة )2005) ييد من الدراسات، مثل دراسة العلو وقد أظهرت العد
 ثرًا واضحًا للتعليم على الوعي الوطني، وذلك من خالل:أ

 تلفة.الشخص األكثر تعليمًا، أكثر مياًل لمتابعة األحداث والقضايا السياسية والوطنية المخ 

  ًمن  بالثقافة السياسية والوطنية، ولديه معلومات أكثر الشخص األكثر تعليمًا، أكثر معرفة
 الشخص األقل تعليمًا.

  سع وأكثر أو تعليمًا، تكون بؤرة اهتمامه بالموضوعات السياسية والوطنية الشخص األكثر
ية، عمقًا، ويكون أكثر مياًل للدخول في المناقشات الوطنية والمشاركة في المناسبات الوطن

 ويتوافر لديه شعور بالحرية، واالنتماء الوطني.

 :التغير الثقافي بأنه( 2003رف ناصر )عّ : يٌ التغير الثقافي ومواقع التواصل االجتماعي .3
كل تغير يحدث في الجوانب المادية وغير المادية للثقافة بما في ذلك العلوم والفنون "

تأثر الوعي الوطني بالقيم الجديدة  إلىوالتكنولوجيا، واألذواق الخاصة، وهو ما يؤدي 
دليل ث ما يسمى بالربيع العربي خير اولعل أحد (3) "والتحول الثقافي في شتى الميادين

 على ذلك.

لعة من القراءة والمطا يستطيع أن ينمي مستوى الوعي لدى الجماهير ابتداءً  اإلعالمكما أن 
ومطالعة الصحف، وانتهاًء بمواقع التواصل االجتماعي باعتبارها أصبحت صورة من صور 

 الجماهيري التي تكون صورة ذهنية عن قضايا الحياة كافة. اإلعالم

في تعزيز ونشر الوعي  أسهمتشبكات التواصل االجتماعي ( أن 2014ويرى سكيك )
الوطني بالقضية الفلسطينية من حيث زيادة المشاركة والتفاعل مع الموضوعات ذات العالقة 

                                                           

 .46تحديات العولمة، ص  –ء الدين، الوطنية في عالم بال هوية بها (1)

 .229جرار، التربية السياسية )السالم، الديمقراطية، حقوق اإلنسان(، ص  (2)

 .23ناصر، مرجع سابق ص  (3)
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وزيادة حجم المشاركة في التعبير عن المواقف والرؤى السياسية التي تطرح على الشبكة، كما 
 أوافة تفاصيلها سواء كان على مستوى األسرى أتاحت الفرصة لتدويل القضية الفلسطينية بك

 (1)االستيطان. أواالنقسام  أوالحصار  أوالقدس،  أوالالجئين 
ات ذ تخلق الثور إت، يتأثر الوعي الوطني والسياسي في المجتمع بالثورا الثورات والحروب: .4

رات مجموعة من القيم الجديدة التي تتغلغل في نفوس المواطنين، وليس على مستوى الثو 
 فقط بل والحروب واالنقالبات.

( أن الوعي الوطني والسياسي ينشأ وتتعزز مكانته في خضم 2000ويرى بن يوسف )
ئيه و االصراعات ال في المجتمعات الراكدة والجامدة، فكل مجتمع يعيش صراعًا مع أعدائه، ومن

 (2)ليه.إالوعي الوطني والسياسي من غيره لحاجته الماسة  إلىهو أقرب 

لقاء ن الوعي الوطني لألفراد ال يتشكل من فراغ، كما وأنه ال ينتج من تإالقول  يمكنيه وعل
نفسه، بل يكتسب من الوسط االجتماعي، ومن القيم السائدة، والخبرات المعاشة، ومن الظروف 

 ها.ثقافية ... وغير  أواقتصادية  أوسياسية  أوالمختلفة للبناء االجتماعي سواء كانت اجتماعية 
: شكلت األحزاب السياسية منذ نشأتها أداة مهمة للتأثير في الحياة حزاب السياسيةاأل .5

ن في توجيه التحوالت الوطنية والسياسية م وأسهمتالسياسية والوطنية في الدول الحديثة، 
 خالل التأثير على رأي المواطنين وتشكيل اتجاهاتهم.

ء فلسفتها وأسباب نشأتها وأهدافها وتقوم األحزاب بدور فعال في التوعية الوطنية في ضو 
وذلك من أجل تدعيم مفاهيمها حول السلطة والحرية والعدالة االجتماعية من خالل أيدولوجية 

 (3)واستراتيجية سياسية متفق عليها بين أبناء الحزب الواحد. 

ولعل خصوصية دور األحزاب والفصائل الفلسطينية تتجلى في أن معظم هذه األحزاب 
نهاء االحتالل بشتى األنشطة السياسية والعسكرية إركات تحرر وطني، تبحث عن نشئت كحأ

 واالجتماعية، وزيادة الوعي الوطني بالحق في األرض وتقرير المصير والدولة المستقلة.

                                                           

 .97سكيك، مرجع سابق ص  (1)

 .50، ص بن يوسف، السياسي: مفاهيم ومواقف، المؤسسة المتحدة للدراسات والبحوث، لندن (2)

 .30الخطيب، مرجع سابق ص  (3)
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استقطاب جماهير غفيرة من خالل الصوت والصورة،  اإلعالم: استطاعت وسائل اإلعالموسائل  .6
ذاعات المحلية والصحف، لتكون مصدرًا مهمًا للمعلومات ئيات واإلبعد تنوعها من حيث الفضاو 

 الوطنية.

وتعليقات، وبرامج حوارية وخطابات سياسية خبارية إمن نشرات  اإلعالمولعل ما تبثه وسائل 
وورش عمل قد أثرت على المشهد السياسي بالعديد من المفاهيم الوطنية ذات الصلة بالقضايا 

 (1)المجتمعية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .95جراءة، مرجع سابق ص  (1)
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 دور شبكات التواصل االجتماعي في التعليم والوعي الوطني: المبحث الثالث
 شبكات التواصل والتعليم:الا: أو 

 إلىالتعرف  إلىشبكات التواصل االجتماعي ليست فقط مساحة افتراضية للجماهير تسعى 
در للمعلومات أصدقاء جدد والتواصل معهم، بل يمكن استخدامها كأداة تعليمية فعالة فهي مص

صل والمعارف ويمكن للمعلمين استعمال تلك الشبكات في العملية التعليمية، من خالل تحسين التوا
 مع الطلبة ومشاركتهم في الفعاليات والتجارب واألنشطة التعليمية المختلفة، فهي أداة مكملة

 على الطلبة. ما يعود بالفائدةسهم في زيادة فعالية العملية التعليمية بألساليب التربية الحديثة مما يٌ 

ي ف كبير تحول إلىأدت التطورات الحديثة في مجال التعليم والتكنولوجيا واالتصاالت ولقد 
 مفهوم التواصل التعليمي ومجاله، فلم يعد االتصال التعليمي يركز على عمليات نقل المعلومات

ات التفكير المعرفي مستقبل عبر وسائل مناسبة، بل أصبح يركز على عملي إلىمن مصدر 
 والتفاعالت االجتماعية.

( أن المفهوم الحديث للتواصل التعليمي من خالل الكمبيوتر 2009وعلى هذا يرى خميس)
انقالب في موازين التواصل التعليمي  إلىوالقائم على العملية التفاعلية النشطة والتبادلية قد أدى 

لعملية تتحدد بجملة من الخصائص، من خالل شبكات التواصل االجتماعي، حيث أصبحت ا
 (1)هي:

ات التفكير المعرفية التركيز على عملي إلىالتحول من التركيز على نقل المعلومات  .1
دراك إألنه وجب اآلن في  ؛ملية التواصلالتفاعلية بين جميع المشتركين في ع االجتماعية

 الواقع بالتفكير.

كونه المرشد والميسر  إلىة التعليمية تحول دور المعلم من كونه المصدر الرئيس للرسال .2
 لعملية التواصل مع المصادر األخرى.

 يتعاونونأعضاء فاعلين نشطين  إلىتحول دور المتعلمين من كونهم مستقبلين للرسالة،  .3
 ويتشاركون في البحث عن المعلومات من المصادر المتعددة.

عداد والبناء بشكل مسبق، الرسالة التعليمية في التواصل الحديث ليست رسالة كاملة اإل .4
موضوعات عامة، وعلى المتعلمين البحث بأنفسهم عن  أوولكنها مصاغة في شكل أهداف 

 التفاصيل.

                                                           

 160خميس، محمد عطية، تكنولوجيا التعليم والتعلم، ص  (1)
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نها الوسائل التعليمية، ولك أوتعدد مصادر التوعية والمعلومات، فهي ال تقتصر على المعلم  .5
 تشمل جميع المصادر.

التواصل االجتماعي في مجال االستخدامات شبكات  إيجابيات إلى( 2012وقد أشار الدحدوح )
 (1)التعليمية والتوعوية من خالل : 

 تحقيق فرص التعلم المشترك بين الجيل الواحد وبين الطلبة ومعلميهم، ونشر الرسائل ذات .1
 .وفتح مجاالت للحوار والنقاش حول القضايا ذات االهتمام ،المضمون المشترك

اته الرسائل المتضمنة لما هو مطلوب فالتواصل بحد ذ أواتساع دائرة االستفادة من المعرفة  .2
 وسيلة مناسبة لالستفادة ونشر المعلومات.

 النشاط االجتماعي على الشبكة يقابله نشاط اجتماعي وذهني على أرض الواقع. .3

قدرة هذه الشبكات على اختصار المدلوالت والمعلومات فالصورة المعبرة خير من ألف  .4
 كلمة.

 التواصل االجتماعي في التعليم: اتاستخدام شبك

التواصل االجتماعي جعل البعض يتخوف من الدخول في تفاصيل  شبكاتاتساع أثر ودور لعل 
ت التوعوية، وعلى الرغم من ذلك بدأ الجدل يزداد في السنوا أودراجه ضمن العملية التعليمية إ

 لتعليم.ا الخمس األخيرة حول تضمين استخدام شبكات التواصل االجتماعي في
 هي:و  تعرضت لذلك اتجاهات أوراء آهناك أربعة  ويمكن القول: إن

 :عدم االستخدام .1

 االجتماعي منع استخدام شبكات التواصلب المطالبة إلىين والتربويين اإلعالمياتجه بعض 
أن العالقة بين و بدعوى أنها تعزز الفجوة بين الطبقات،  العملية التعليمية أو في التوعية والتثقيف

المعلم والطالب يجب أن تبقى رسمية وبعيدة عن عالقة الصداقة التي توفرها شبكات التواصل 
 .(2)االجتماعي

  

                                                           

 .30الدحدوح، مرجع سابق ص  (1)

(2( Johnson, D.(2010) : taming thw chaos, learning & leading with technology, U.S.A, 

p.20 
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 التواصل غير الرسمي:  .2

وصف استخدام بعض المدرسين والقادة األكاديميين والطلبة  إلى االتجاهاتجه أنصار هذا 
اه الرسمي، سواء كان بالقبول لشبكات التواصل االجتماعي بأنه ممكن دون أن يكون ضمن االتج

ذا شاء إلمعلم لترك األمر وأن يُ  ،طارفي هذا اإل استخدام الشبكاتواقترحوا أن يبقى  ،بالسلب أو
 (1)لها ، وذلك حسب اتجاهاتهم نحوها.ن شاء عطّ ا  ل الشبكة في التعليم والتوعية و فعّ 

 التواصل الرسمي:  .3

 شبكاتالجامعة(  -الرسمية )المدرسة أن تتبنى المؤسسة إلىاالتجاه يدعو أصحاب هذا 
رغام طرفي العملية على إمع عدم  ،كمصادر للتوعية والتعليم والتثقيف االجتماعي التواصل

االستخدام، ولكن أن تتيح المؤسسة التعليمية الوسيلة الستخدام هذه الشبكات داخل المؤسسة 
 (2)تشجيع الطلبة والمعلمين على ذلك.  إلىباإلضافة 

 الشبكات في المناهج الدراسية: استخدامتضمين   .4

أبعد من االستخدام الرسمي لشبكات التواصل االجتماعي، وهو  إلىذهب بعض الباحثين 
تضمين االستخدام ضمن المناهج ، بمعنى أن تتم التوعية بالقضايا ذات االهتمام ضمن محتوى 

ا كبديل لموقع يتم عرض المواد أن يتم استخدامه أوما كمحتوى لتعليم استخدامها إالمناهج، وذلك 
  (3)المختلفة عليه.

ية شبكات التواصل االجتماعي وتعاظم دورها الذي تقوم به في المجتمع، بحيث همأل نظراً 
 أصبحت منبرًا حرًا للتعبير عن الرأي وتقديم المعلومات والخبرات والمعارف، يرى الباحث أنه

ملية مر هذه الشبكات االستثمار األمثل في خدمة العأصبح لزاماً على المؤسسات التعليمية أن تستث
مين التعليمية، وضرورة مشاركة جميع األطراف في تطوير المنظومة التعليمية التفاعلية بين المعل

 والطلبة، وعدم االقتصار على تقديم المادة التعليمية من جانب واحد.

سع في العملية أو شكل كما يرى الباحث ضرورة تفعيل استخدام الشبكات االجتماعية ب
التعليمية، وأن يحرص المعلمون على إنشاء الصفحات الخاصة بموادهم التدريسية بحيث يمكنهم 

                                                           

(1) Rutherford , C.(2010) : facebook as asowrce of information teacher professional 

development, educational journal, p.31 

 .29الدحدوح، مرجع سابق ص  (2)
(3) Bynum, S.(2011): Utilizing social media to increase student Engagement, master 

thesis, calerifonia state university, U.S.A,P.53 
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استخدامها في تنزيل المشروحات واألسئلة وكيفية تقديم الحلول، وغيرها من متطلبات المنهج 
 الدراسي.

لتكون منبرًا للتواصل ومن جانب آخر يمكن للمعلمين إنشاء المجموعات الخاصة بطلبتهم، 
خاصة باإلفادة منها في الغرس الوطني و  أووالحوار والنقاش حول ما يتعلق بالمناهج الدراسة 

 تعزيز الوعي الوطني لدى الطلبة، مما يسهم في إنشاء جيل متعلم وقادر على خدمة نفسه ووطنه.

 :ثانياا: شبكات التواصل االجتماعي والوعي الوطني
ل االجتماعي بدور مهم في عملية ترسيخ الوعي الوطني، فمن خاللها تقوم شبكات التواص

لعل يستمد أفراد المجتمع الكثير من المعلومات عن القضايا السياسية واالجتماعية في المجتمع، و 
راء ثر في التأثير على اتجاهات وآكبير األ أثرٌ  خيرة لهاآلونة األالتطور الكبير الذي حدث في 

 وعيهم الوطني. الجماهير في زيادة
بأنه إدراك األمور والمسائل بشكل عام وتفصيلي بناًء على خلفية أيديولوجية  :ويعُّرف الوعي

دراك الحقائق والحوادث واألشياء على أساس علمي، والوعي مسألة تختص بطبيعة  معينة، وفهم وا 
 (1)لموقعه ودوره في الحياة اإلنسانفهم 

 دراً ني أن يكون واعيًا باألحداث الوطنية والسياسية وقابالوعي الوط اإلنسانويتطلب تجسيد 
 .على الفهم والتحليل للمواقف والقضايا الوطنية والسياسية التي تحيط بالمواطن داخل المجتمع

للظروف االجتماعية  وذلك تبعاً  ،وتختلف طبيعة التوعية الوطنية باختالف المجتمعات
 مع وترتبط بطبيعة الكيان السياسي داخله.واالقتصادية والسياسية التي يعيشها المجت

ونظرًا لخصوصية المجتمع الفلسطيني ووقوع فلسطين تحت االحتالل اإلسرائيلي، وما نشأ 
عنه من ظرف خاص بالقضية الفلسطينية التي تعصف بها المحن، يمكن القول بأن الوعي 

فالوعي الوطني  ،وناً الفلسطيني يختلف عن الوعي الوطني في المجتمعات األخرى شكاًل ومضم
 الفلسطيني يرتبط باالنتماء السياسي باألرض والقضية الفلسطينية.

عم وتوفر شبكات التواصل االجتماعي بخدماتها المتنوعة وأدواتها العديدة مميزات فريدة تد
وتنظم النشاط السياسي، مما يؤثر على الحياة العامة ومستوى االنتماء  ،وتشجع الوعي الوطني

 وذلك من خالل: ،والتثقيف السياسيالوطني 
                                                           

تيسير عبد الحميد أبو ساكور، جامعة القدس المفتوحة، الخليل، فلسطين، مجلة جامعة الخليل للبحوث،   (1)
 (.1العدد )
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أخبار كاشفة للحقائق وبمجرد  أوفمن خالل االطالع على معلومات  زيادة الوعي السياسي:  .1
المشاركة بحوارات مع أشخاص ينعمون بحرية الرأي والتعبير دون قيود، يتم اتساع األفق 

وأدوار األحزاب السياسي والوطني، ونقد الواقع المرتبط بالقضايا الوطنية المصيرية 
 (1)السياسية.

ن متابعة المنشورات المتعلقة بقضايا الوطن وهموم حيث إ التشجيع على المشاركة الوطنية:  .2
المواطن يزيد من االهتمام بالحياة السياسية والوطنية العامة، بل ويشجع الشباب على االنخراط 

 (2)وطني جامع .موقف  أووالمشاركة بالفعاليات التي تنظم من أجل قضية وطنية 

فعندما يجتمع األشخاص من أصحاب التفكير المماثل في شبكة  الحشد خلف قضية وطنية:  .3
واحدة تتعزز لديهم الروابط الضعيفة وتجمع على موقف موحد تجاه قضية ذات اهتمام مشترك 

 (3)المطالبة باإلصالح في جانب معين من الحياة العامة. أو

فلم يعد النضال المسلح والمظاهرات الدموية هي السبيل  ج:تغير مفاهيم النضال واالحتجا  .4
الوحيد لالعتراض على الظلم والمطالبة باإلصالح ، ولم يعد بالضرورة ذلك الحشد البشري 

نما أصبحت الرسائل االحتجاجية  أوالشغب  إلىالمادي المثير للصخب المؤدي  التخريب، وا 
 (4)صورة أخرى على شبكات التواصل االجتماعي.

هات جمن خالل نشر اآلراء واألفكار السياسية للمناضلين، وتو  تدويل قضايا النضال الوطني:  .5
ألسرى ، ليسمع بها العالم ولعل القضية الفلسطينية بتبعاتها من ااألحزاب تجاه القضية الوطنية

والقدس والالجئين والحصار خير دليل على ذلك، وهذه القضايا بحاجة الستخدام الشبكات 
 يعي عدالة القضية الفلسطينية. أوال يبقى في العالم شخص ال يسمع حتى 

 أنه رغم األقوال التي ترى أن هناك مبالغة في الدور الفعلي لشبكات إلىشارة إلاوتجدر 
طنية ا في عملية التوعية الو ال أن أغلب الباحثين يجمع على دوره، إالتواصل بتغيير واقع السياسة

الصور الذهنية عن القضايا الوطنية كافة من خالل الصور واآلراء  نها تعمل على تكوينحيث إ
 واألفكار.

مصدر أساسي للمواطنين لممارسة حقهم  إلىوبهذا فقد تحولت شبكات التواصل االجتماعي 
في حرية الرأي والتعبير والمشاركة في القضايا السياسية واالجتماعية، كما أصبحت متنفساً للتعبير 

                                                           

 67عبد الرحمن ، مرجع سابق ص  (1)
 64سكيك، مرجع سابق ص  (2)

 165المقدادي، مرجع سابق ص  (3)
 87المنصور، مرجع سابق ص  (4)
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سية، وأسهمت كذلك في إتاحة الفرصة لتشكيل الوعي الوطني على أساس معرفة عن اآلراء السيا
 وبالتالي تستطيع تشكيل االتجاهات الوطنية للمواطن. ،واسعة ودقيقة باألحداث السياسية والوطنية

وال ريب أن شبكات التواصل االجتماعي تسهم من خالل المعلومات التي تقدمها لألفراد في 
بحيث  على المشاركة السياسية وتوعية الشباب وطنياً  األفرادت وطنية، وحث تكوين قيم واتجاها

 تزيد فرص الفرد في المشاركة السياسية والوطنية المختلفة.
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 الفصل الثالث
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 الفصل الثالث
 مناقشة نتائج الدراسة 

أهم نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها، إضافة إلى اختبار فروض الدراسة، ثم ل هذا الفص يتناول
يختم بخالصة ألهم نتائج الدراسة ومن ثم التوصيات ويعرض ذلك في ثالثة مباحث كما يأتي: 

 : نتائج الدراسة الميدانية.المبحث األول

 فرضيات الدراسة. لتحلي المبحث الثاني:

 ائج الدراسة وتوصياتها.خالصة نت المبحث الثالث:

 ترتيبعلى  الباحثد اعتم االستجابة، مستوى على والحكم الدراسة نتائج ولتفسير
 حدد وقد مجال، كل في الفقرات ومستوى الستبانة،ل المجاالت مستوى على الحسابية المتوسطات
 :(1.1ل )الجدو  في موضح هو كما ،للدراسة المعتمد المحك حسب الموافقة الباحث درجة

 :(: يوضح المحك المعتمد في الدراسة3.1جدول )

 درجة الموافقة الوزن النسبي المقابل له
 منخفضة جدا 20% -36%من 

 منخفضة 36% - 52%أكبر من 
 متوسطة % 52%- 68أكبر من 
 عالية 68%- 84%أكبر من 
 جدا عالية 84 %-100% أكبر من 

 نتائج الدراسة الميدانية: لوالمبحث األ 
 :السمات الشخصية والعامة للمبحوثين: الا أو 
 :النوع االجتماعي .أ

 :(: النوع االجتماعي للمبحوثين3.2جدول )

 % ك النوع االجتماعي
 47.4 117 ذكر
 52.6 130 أنثى

 100.0 247 المجموع
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% من عينة الدراسة من المعلمين وما نسبته 47.4( أن ما نسبته 3.2تبين من جدول )
 . % هم من المعلمات52.6

د عدد الطالبات يزيد عن عدألن  ؛ناث من المعلماتن من الجدول السابق زيادة عدد اإليتبي
عة المجتمع الفلسطيني في تفوق طبي إلى، باإلضافة الذكور وبالتالي زيادة في عدد المعلمات

 ناث على الذكور في عملية التوظيف.اإل

في أن اإلناث  (1)2016اديليه دراسة عريف وحمتشابهت هذه النتائج مع ما توصلت إو 
 في نسبة كل منهما. تفاوتل بنسبة أكبر من الذكور مع و حازت على الترتيب األ

 :المؤهل العلمي  .ب
 :(: المؤهل العلمي للمبحوثين3.3جدول )

 % ك المؤهل العلمي
 80.6 199 بكالوريوس
 6.1 15 دبلوم عالي
 13.4 33 دراسات عليا

 100.0 247 المجموع

% من عينة الدراسة هم المعلمين حملة الشهادة 80.6( أن ما نسبته 3.3ول )تبين من جد
% هم من حملة درجة الدبلوم العالي، 6.1لى وهي درجة البكالوريوس، وما نسبته و الجامعية األ
 % هم من حملة درجة الدراسات العليا.13.4وما نسبته 

العلمي حازت على المرتبة ويتبين من الجدول السابق بأن فئة البكالوريوس في المؤهل 
امعية ن شروط التوظيف في وزارة التربية والتعليم العالي تعتمد على الشهادة الجأل ،لى نظراً و األ
 لى كحد أدنى لمتطلبات التوظيف.و األ

 العمر .ت
 :(: عمر المبحوثين3.4جدول )

 % ك العمر
 9.3 23 30أقل من 

 48.6 120 سنة 40أقل من  إلى 30من 

                                                           

 دراسة. المتعلمين نظر وجهة من الدراسي التحصيل على وانعكاسه بوك للفيس الثانوية تالميذ استخدامعريف وحمادي،  (1)
 والية ورقلة الجزائرية. ،القادر عبد األمير ثانوية تالميذ من عينة على ميدانية
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 % ك العمر
 28.3 70 50قل من أ إلى 40من 
 13.8 34 سنة فأكثر 50من 

 100.0 247 المجموع

% من عينة الدراسة هم المعلمين الذين أعمارهم 9.3( أن ما نسبته 3.4تبين من جدول )
% 28.3سنة، وما نسبته  40أقل من  إلى 30% أعمارهم من 48.6سنة، وما نسبته  30تقل عن 

 سنة فأكثر. 50% أعمارهم من 13.8نسبته  سنة، وما 50أقل من  إلى 40أعمارهم من 

سنة  40أقل من  إلى 30بتبين من الجدول السابق بأن الفئة العمرية لعينة الدراسة من 
ن طبيعة المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي فهو يعتمد على فئة ل نظرًا ألو حازت على الترتيب األ

 الشباب.
 :سنوات الخبرة .ث

 :(: سنوات خبرة المبحوثين3.5جدول )
 % ك سنوات الخبرة

 24.7 61 سنوات 10أقل من 
 55.9 138 سنة 20أقل من  إلى 10من 
 17.0 42 30أقل من  إلى 20من 
 2.4 6 سنة فأكثر 30من 

 100.0 247 المجموع

% من عينة الدراسة هم المعلمين الذين تقل 24.7( أن ما نسبته 3.5تبين من جدول )
 إلى 10ح خبرتهم من و ا% من عينة الدراسة تتر 55.9سبته سنوات، وما ن 10سنوات خبرتهم عن 

سنة، وما نسبته  30أقل من  إلى 20ح خبرتهم من و ا% تتر 17.0سنة، وما نسبته  20أقل من 
 سنة فأكثر. 30ح خبرتهم من و ا% تتر 2.4
 :مكان السكن .ج

 :(: مكان سكن المبحوثين3.6جدول )
 % ك مكان السكن

 13.0 32 شمال غزة
 25.9 64 غزة

 16.1 40 الوسطى
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 % ك مكان السكن
 30.0 74 خان يونس

 15.0 37 رفح
 100.0 247 المجموع

% من عينة الدراسة هم الذين يسكنون في 13.0( أن ما نسبته 3.6تبين من جدول )
% يسكنون 16.1% يسكنون في محافظة غزة، وما نسبته 25.9محافظة شمال غزة، وما نسبته 
% 15.0في محافظة خان يونس، وما نسبته % يسكنون 30.0محافظة الوسطى، وما نسبته 

 يسكنون في محافظة رفح.

قة منط ويتبين من الجدول السابق أن وزارة التربية والتعليم العالي تعتمد على موظفيها من
نظرًا ألن سياسة التوظيف تعتبر القطاع كمحافظة واحدة في  جنوب غزة وخاصة خان يونس،

 نوب منتشرون في أكثر من محافظة.التوظيف، ومن ثم كان المعلمون من الج

 :: استخدام شبكات التواصل االجتماعيثانياا 
 :. استخدام المبحوثين لشبكات التواصل االجتماعي1

 :(: استخدام المبحوثين لشبكات التواصل االجتماعي3.7جدول )
 % ك االستخدام

 85.8 212 نعم
 14.2 35 ال

 100.0 247 المجموع

عينة الدراسة يستخدمون شبكات التواصل  % من85.8نسبته ما  ( أن3.7تبين من جدول )
 % ال يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي. 14.2االجتماعي وما نسبته 

عي ألن شبكات التواصل االجتما ؛ن هذه النسبة المرتفعة من االستخدام نظراً ويرى الباحث أ
فة يجاد صداقات مختلوتساعدهم على إ ، وتشبع رغباتهم النفسية واالجتماعية،األفرادتلبي حاجات 

 وتبادل الخبرات وغيرها. 



99 
 

، ودراسة (1)مQuintanilla (2016)ليه دراسات واتفقت هذه النتائج مع ما توصلت إ
بأن الغالبية  (4)مFeshchenko  (6201)، ودراسة (3)2016يو ا، ودراسة حن(2)2016الدريويش
 صل االجتماعي.   من عينة الدراسة يستخدمون شبكات التوا العظمى

التي وصلت  (5)2016ليه دراسات تربانتلفت نتائج الدراسة مع ما توصلت إوفي المقابل اخ
التي بينت أن المبحوثين  (6)2016% فقط، ودراسة مراد ومحاسنة50 إلىنسبة مستخدميها 

 ألنها ،الدراستين ترجعن النسب المتوسطة لتلك ونها بدرجة متوسطة، ويرى الباحث أيستخدم
ومع ازدياد المدة يزداد معرفة  2018وتم تطبيق هذه الدراسة في عام  2016نجزت في عام أ

 المستخدمين وعددهم بتلك الشبكات.
 :. أسباب عدم استخدام المبحوثين لشبكات التواصل االجتماعي2

 :(: أسباب عدم استخدام المبحوثين شبكات التواصل االجتماعي3.8جدول )

 % ك أسباب عدم االستخدام
 38.9 14 .ليس لدي الوقت الكافي

 36.1 13 ال أثق فيها.
 30.6 11 .لست مقتنعًا بجدواها وأهميتها

 27.8 10 .ألسباب دينية
 22.2 8 .ألسباب اقتصادية ) ال أملك أجهزة حديثة (

 16.7 6 .ليس لدًي المهارات الكافية الستخدام هذه الشبكات
 16.7 6 .أخرى

                                                           

(1) Quintanilla, The Implications Of Social Media Use: Secondary Teachers Use Of 

Social Media For Personal and Instructional Purposes. 

الدريويش، واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي في التعليم لدى طالب كلية المعلمين بجامعة الملك  (2)
 سعود.

حناوي، استخدامات الطلبة في سن المراهقة الوسطى لشبكات التواصل االجتماعي في مدارس مدينة نابلس  (3)
 في فلسطين

(4) Feshchenko, How students use social networks in education? 

ى نشطاء التواصل لدراسة مسحية ع ،في تدعيم قيم المواطنة االجتماعيشبكات التواصل  تربان، فاعلية (5)
 .الجامعات طالبمن  االجتماعي

العملية التعليمية وصعوبات مراد ومحاسنة، درجة استخدام الطلبة الجامعيين لشبكات التواصل االجتماعية في  (6)
 استخدامها.
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 ()عدد الذين ال يستخدمون الشبكات 35يار متعدد وقد تم احتساب النسبة من * اإلجابات من اخت

% من عينة الدراسة الذين ال يستخدمون شبكات 38.9( أن ما نسبته 3.8تبين من جدول )
% 36.1التواصل االجتماعي سبب عدم استخدامهم لها يعود لعدم توفر الوقت الكافي، وما نسبته 

% ال يستخدمونها لعدم 30.6كات التواصل االجتماعي، وما نسبته منهم بسبب عدم الثقة في شب
% 22.2% ال يستخدمونها ألسباب دينية، وما نسبته 27.8يتها، وما نسبته أهماقتناعهم بجدواها و 

ية % ال يستخدمونها لعدم توفر المهارات الكاف16.7ال يستخدمونها ألسباب اقتصادية، وما نسبته 
أسباب أخرى تمثلت  إلى% يرجع عدم استخدامهم لها 16.7ما نسبته الستخدام تلك الشبكات، و 

 .األفراد، وغير آمنة االستخدام وال تراعي خصوصية اإلنترنتفي عدم توفر 

في أن عدم استخدام  (1)2016بو زايدوتختلف هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة أ
دراسة أبو فيما تتشابه مع ائي، انقطاع التيار الكهرب إلىشبكات التواصل االجتماعي يعزى 

 نها مضيعة للوقت.م شبكات التواصل االجتماعي سببه أفي أن عدم استخدا (2)2014صالح
 درجة الثقة بشبكات التواصل االجتماعي: .3

 :(: درجة ثقة المبحوثين بشبكات التواصل االجتماعي3.9) جدول

عالية  المؤشرات
 جداا 

 منخفضة متوسطة عالية
منخفضة 

 جداا 

نحراف اال 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

درجة 
 االستخدام

 9 35 134 29 5 ك
 متوسطة 58.60 2.93 0.751

% 2.0 11.7 54.3 14.3 3.6 
 212 ن =* 

% فقط من المبحوثين الذين يستخدمون شبكات 2.0تبين من الجدول السابق أن ما نسبته 
% هم من الذين درجة ثقتهم 11.7بينما ما نسبته ، جتماعي درجة ثقتهم عالية جداً التواصل اال

% هم من 14.3% هم من الذين درجة ثقتهم متوسطة، بينما ما نسبته 54.3عالية، وأن ما نسبته 
% هم من الذين درجة ثقتهم منخفضة جداً وبشكل 3.6الذين درجة ثقتهم منخفضة، بينما ما نسبته 

                                                           

أبو زايد، استخدامات طلبة الثانوية العامة لشبكات التواصل االجتماعي وأثرها في المحافظة على القيم  (1)
 الثقافية، دراسة ميدانية على محافظات غزة.

باعات المتحققة، أبو صالح، استخدامات طلبة الجامعات الفلسطينية لشبكات التواصل االجتماعي واإلش (2)
 دراسة ميدانية.
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أن درجة الثقة بشبكات التواصل  إلىمما يشير  ،%58.60ي و اعام فقد تبين أن الوزن النسبي يس
 االجتماعي كانت متوسطة.

يثقون بشبكات التواصل االجتماعي بدرجة  أن نصف عينة الدراسة تقريباً  :ويرى الباحث
متوسطة، ربما لعدم وجود مصادر صحفية موثوقة، ونشر األخبار دون مصادر معروفة مما يؤدي 

استخدام األسماء المستعارة والوهمية في شبكات التواصل  إلىة فقدان المصداقية باإلضاف إلى
 االجتماعي. 

ودراسة (،  1)2014تتشابه نتائج الدراسة مع ما توصلت إليه دراسة أبو صالح
بأن درجة ثقة عينة الدراسة بشبكات التواصل  (3)، ودراسة الدبيسي والطاهات(2)2014سكيك

 االجتماعي هي درجة متوسطة.

بأن ثقة عينة الدراسة  (4)2014ل تختلف نتائج الدراسة مع ما توصلت إليه دراسة علي وفي المقاب
 بشبكات التواصل االجتماعي كانت بدرجة كبيرة جدًا.

 ستخدام لشبكات التواصل االجتماعي لتعزيز الوعي الوطني لدى الطلبةدرجة اال .4

 لتعزيز الوعي الوطني لدى الطلبة ي(: درجة استخدام المبحوثين لشبكات التواصل االجتماع3.10) جدول

عالية  المؤشرات الشبكة
 جداا 

منخفضة  منخفضة متوسطة عالية
 جداا 

ال 
 يستخدمها

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

درجة 
 االستخدام

فيس 
 بوك

 2 6 9 67 62 66 ك
 عالية 76.40 3.82 1.017

% 31.1 29.2 31.6 4.2 2.8 0.9 
واتس 

 اب
 24 11 15 52 49 61 ك

 عالية 74.20 3.71 1.171
% 28.8 23.1 24.5 7.1 5.2 11.3 

 توتيوب
 12 14 15 55 70 46 ك

 عالية 71.80 3.59 1.130
% 21.7 33.0 25.9 7.1 6.6 5.7 

                                                           

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

، دراسة تحليلية دور شبكات التواصل االجتماعي في توعية الشباب الفلسطيني بالقضايا الوطنيةسكيك،  (2)
 وميدانية.

 سي والطاهات، دور شبكات التواصل االجتماعي في تشكيل الرأي العام لدى طلبة الجامعات األردنية.الدبي (3)
علي، مواقع التواصل االجتماعي وتشكيل الوعي السياسي، دراسة في سوسيولوجيا اإلنترنت على عينة من  (4)

 الشباب في بعض محافظات صعيد مصر.
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عالية  المؤشرات الشبكة
 جداا 

منخفضة  منخفضة متوسطة عالية
 جداا 

ال 
 يستخدمها

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

درجة 
 االستخدام

 انستغرام
 88 28 23 38 24 11 ك

 متوسطة 54.60 2.73 1.256
% 5.2 11.3 17.9 10.8 13.2 41.5 

 تويتر
 96 18 27 46 22 2 ك

 متوسطة 53.60 2.68 1.013
% 0.9 10.4 21.8 12.8 8.5 45.5 

 سناب
 شات

 127 25 18 28 10 4 ك
 منخفضة 48.20 2.41 1.167

% 1.9 4.7 13.2 8.5 11.8 59.9 

 أخرى
 80 10 5 7 3 4 ك

 منخفضة 50.40 2.52 1.429
% 3.7 2.8 6.4 4.6 9.2 73.4 

 المؤشر العام
194 240 243 112 112 429 

 متوسطة 61.3 3.06 1.169
14.5 18.0 18.2 8.4 8.4 32.2 

 1330= )ن(  النسب للمؤشر العام حسبت من مجموع اإلجابات

ي تشير بيانات الجدول السابق إلى أن متوسط درجة استخدام المبحوثين لشبكات التواصل االجتماع
(، وأما بالنسبة لكل نوع من هذه الشبكات فقد حصلت شبكة 61.3بي بلغ )كانت متوسطة بوزن نس

% وهي درجة استخدام عالية، ويتبعها تطبيق واتس 76.40على وزن نسبي قدره الفيس بوك على 
% وهي درجة استخدام عالية، وتاله 74.20اب حيث حصل على المركز الثاني بوزن نسبي قدره 

% أي بدرجة عالية، وجاء االنستغرام في 71.8وب بوزن نسبيفي المركز الثالث موقع اليوتي
بوزن نسبي  % بدرجة متوسطة، وجاء تويتر بالمركز الخامس54.60المرتبة الرابعة بوزن نسبي

يضًا، أما تطبيق سناب شات فحصل على المركز السادس بوزن % بدرجة متوسطة أ53.60
حصلت تطبيقات وشبكات أخرى على % وهي درجة استخدام منخفضة، فيما 48.20نسبي قدره 

 يضًا.أ % وهي درجة استخدام منخفضة50.40المركز السابع بوزن نسبي قدره 

 لسهولة لى لتلك الشبكات نظراً و بأن حصول شبكة الفيس بوك على المرتبة األ :ويرى الباحث
ول على الموضوعات المختلفة وتنوع الثقافات فيها، وسهولة الحص تناولاستخدامها وتنوعها في 

ة المواد الخبرية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية والترفيهية وسهولة الحصول عليها بسهول
 ويسر.
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، (2)2016يو اودراسة حن ،(1)2016بو زايدأ ليه دراساته النتائج مع ما توصلت إوتتشابه هذ
 ، ودراسة(5)2016، ودراسة صالح(4)2014بو صالح أ، ودراسة (3)2014براهيمإودراسة 

Quintanilla (2016)ودراسة (7)2014،  ودراسة سكيك(6)م ،Reddy (4201)ودراسة (8)م ،
Akyıldız (3201)لى التي تستخدمها عينة الدراسة.و ،  في أن الفيس بوك يحتل المرتبة األ(9)م 

 :. الفترة الزمنية الستخدام المبحوثين لشبكات التواصل االجتماعي5
 :ستخدام المبحوثين لشبكات التواصل االجتماعي(: الفترة الزمنية ال3.11جدول )

 الترتيب النسبة المئوية % العدد الفترة الزمنية
 1 70.3 149 .أربعة سنين فأكثر

 2 18.4 39 .أقل من أربعة سنين إلىمن سنتين 
 3 9.9 21 .أقل من سنتين إلىمن سنة 

 4 1.4 3 .أقل من سنة
  100.0 212 المجموع

% من عينة الدراسة يستخدمون شبكات 70.3السابق أن ما نسبته يتبين من الجدول 
أقل  إلى% يستخدمونها من سنتين 18.4التواصل االجتماعي منذ أربعة سنين فأكثر، وما نسبته 

                                                           

العامة لشبكات التواصل االجتماعي وأثرها في المحافظة على القيم أبو زايد، استخدامات طلبة الثانوية  (1)
 الثقافية، دراسة ميدانية على محافظات غزة.

حناوي، استخدامات الطلبة في سن المراهقة الوسطى لشبكات التواصل االجتماعي في مدارس مدينة نابلس  (2)
 في فلسطين

ي في العملية التعليمية بجامعات صعيد مصر، دراسة إبراهيم، واقع استخدام شبكات التواصل االجتماع (3)
 ميدانية.

أبو صالح، استخدامات طلبة الجامعات الفلسطينية لشبكات التواصل االجتماعي واإلشباعات المتحققة،  (4)
 دراسة ميدانية.

 ي.ردندور مواقع التواصل االجتماعي في زيادة المعرفة بالقضايا السياسية لدى الشباب األصالح،  (5)
(6) Quintanilla, The Implications Of Social Media Use: Secondary Teachers Use Of 

Social Media For Personal and Instructional Purposes. 

، دراسة تحليلية دور شبكات التواصل االجتماعي في توعية الشباب الفلسطيني بالقضايا الوطنيةسكيك،  (7)
 وميدانية.

(8) Reddy, the influence of social media on international students, choice of university 

and course.  

(9) Akyıldız, Using Online Social Networking: Students’ Purposes of Facebook Usage 

at the University of Turkey 
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% 1.4أقل من سنتين، وما نسبته  إلى% يستخدمونها من سنة 9.9من أربعة سنين، وما نسبته 
 يستخدمونها منذ أقل من سنة.

بالنسبة  االجتماعي التواصل شبكات يةهميعود أل االستخدام فترة طول نأ :احثويرى الب
 لعينة الدراسة والدور الذي تلعبه هذه الشبكات في تعزيز الوعي الوطني لدى الطلبة.

، ودراسة السرحان (1)2016يو اوتتشابه هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسات حن
، في أن المبحوثين يستخدمون شبكات (3)مAkyıldız  (3120)، ودراسة(2)2016وآخرون

 التواصل االجتماعي منذ ما يزيد عن سنتين.

 :. المدة الزمنية اليومية الستخدام شبكات التواصل االجتماعي6
 عند استخدامهم شبكات التواصل االجتماعي (: المدة الزمنية التي يقضيها المبحوثون يومياا 3.12جدول )

 الترتيب النسبة المئوية % لعددا المدة الزمنية اليومية
 1 55.2 117 .ساعات 3أقل من  إلىمن ساعة 

 2 26.9 57 .أقل من ساعة
 3 11.3 24 .ساعات 5 إلىساعات  3من 

 4 6.6 14 .ساعات 5أكثر من 
  100.0 212 المجموع

% من عينة الدراسة يستخدمون يوميًا شبكات 55.2( أن ما نسبته 3.12يتبين من جدول )
% يستخدمونها أقل من 26.9ساعات، وما نسبته  3أقل من  إلىتواصل االجتماعي من ساعة ال

% 6.6ساعات، وما نسبته  5 إلىساعات  3% يستخدمونها من 11.3ساعة، وما نسبته 
 ساعات. 5يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي أكثر من 

لمبحوثون في شبكات ساعات التي يقضيها ا3أقل من  إلىأن مدة ساعة  :ويرى الباحث
نه يعمل في فترات دوام إذ إ ،التواصل االجتماعي مدة منطقية وكافية تتوائم مع طبيعة عمل المعلم

                                                           

ت التواصل االجتماعي في مدارس مدينة نابلس حناوي، استخدامات الطلبة في سن المراهقة الوسطى لشبكا (1)
 في فلسطين.

السرحان وآخرون، دور مواقع التواصل االجتماعي في تشكيل الوعي السياسي، دراسة تطبيقية على طلبة  (2)
 م 2015/2016 جامعة آل البيت

(3) Akyıldız, Using Online Social Networking: Students’ Purposes of Facebook Usage 

at the University of Turkey 
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كتحضير للدروس وهو ما يؤثر على المدة  ،مسائية ومكلف أيضاً بمهام تربوية مختلفة أوصباحية 
 الزمنية اليومية للتواصل عبر شبكات التواصل االجتماعي.

، ودراسة أبو (1)2016يو اه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة حنهذوتختلف 
أن عينة الدراسة  (4)2016، ودراسة السرحان وآخرون(3)2016، ودراسة صالح (2)2014صالح

 يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي ألكثر من ثالث ساعات يوميًا.

% 34.7من أن  (5)2013ريهذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة الشه تتشابهوفي المقابل 
 من عينة الدراسة يستخدمن شبكات التواصل االجتماعي ألقل من ساعتين يوميًا.

 قات المفضلة الستخدام شبكات التواصل االجتماعي:و . األ 7
 :قات التي يفضلها المبحوثون عند استخدام شبكات التواصل االجتماعيو (: األ 3.13جدول )

 الترتيب لمئوية %النسبة ا العدد قات المفضلةو األ 
 1 44.8 95 .ال يوجد وقت محدد

 2 39.2 83 .مساءً 
 3 7.5 16 .صباحاً 

 4 7.1 15 .السهرة المتأخرة
 5 1.4 3 .ظهراً 

  100.0 212 المجموع

% من عينة الدراسة ليس لديهم وقت محدد 44.8( أن ما نسبته 3.13تبين من جدول )
% يفضلون فترة المساء، وما 39.2تماعي، وما نسبته يفضلون فيه استخدام شبكات التواصل االج

                                                           

حناوي، استخدامات الطلبة في سن المراهقة الوسطى لشبكات التواصل االجتماعي في مدارس مدينة نابلس  (1)
 في فلسطين.

أبو صالح، استخدامات طلبة الجامعات الفلسطينية لشبكات التواصل االجتماعي واإلشباعات المتحققة،  (2)
 دراسة ميدانية.

 ردني.دور مواقع التواصل االجتماعي في زيادة المعرفة بالقضايا السياسية لدى الشباب األصالح،  (3)

السرحان وآخرون، دور مواقع التواصل االجتماعي في تشكيل الوعي السياسي، دراسة تطبيقية على طلبة  (4)
 م 2015/2016 جامعة آل البيت

 ، دراسةقات االجتماعية )الفيس بوك وتويتر نموذجًا(لكترونية على العالأثر شبكات التواصل اإلالشهري،  (5)

 بجدة. العزيز عبد الملك جامعة طالبات من عينة على ميدانية
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% يفضلون فترة السهرة المتأخرة، وأما من 7.1% يفضلون فترة الصباح، وما نسبته 7.5نسبته 
 % فقط.1.4يفضلون فترة الظهيرة فبلغت نسبتهم 

ويرى الباحث بأن ارتفاع نسبة المبحوثين الذين ال يوجد لديهم وقت محدد عند استخدام 
ت التواصل االجتماعي نظرًا النقطاع التيار الكهربائي المتكرر، وظهور أجهزة الهواتف شبكا

 المحمولة التي يمكن للشخص من خاللها التواصل عبر شبكات التواصل االجتماعي بأي وقت.

، بأن غالبية المبحوثين ليس (1)2014بو صالحتتشابه هذه الدراسة مع ما توصلت إليه دراسة أو 
 حدد الستخدام شبكات التواصل االجتماعي.لديهم وقت م

، ودراسة (2)2016وفي المقابل تختلف هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة أبو زايد
 من أن عينة الدراسة يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي مساًء. (3)2013الشهري

 :. المكان المفضل الستخدام شبكات التواصل االجتماعي8
 :ان المفضل عند استخدام شبكات التواصل االجتماعي(: المك3.14جدول )

 الترتيب النسبة المئوية % العدد المكان المفضل
 1 91.5 194 المنزل
 2 14.2 30 العمل

 3 7.5 16 األماكن العامة
 4 0.5 1 أخرى

 212 )ن( = * اإلجابات من اختيار متعدد وقد تم احتساب النسبة من

% يفضلون استخدام 91.5م عينة الدراسة بما نسبته ( أن معظ3.14يتبين من جدول )
% مكانهم المفضل لالستخدام هو العمل، 14.2شبكات التواصل االجتماعي المنزل، وما نسبته 

                                                           

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

امة لشبكات التواصل االجتماعي وأثرها في المحافظة على القيم أبو زايد، استخدامات طلبة الثانوية الع (2)
 الثقافية، دراسة ميدانية على محافظات غزة.

 ، دراسةلكترونية على العالقات االجتماعية )الفيس بوك وتويتر نموذجًا(أثر شبكات التواصل اإلالشهري،  (3)

 بجدة. العزيز عبد الملك جامعة طالبات من عينة على ميدانية
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يفضلون أماكن أخرى % 0.5% مكانهم المفضل هو األماكن العامة، وما نسبته 7.5وما نسبته 
 صدقاء.مثل منازل األ

لدراسة يفضلون المنزل عند استخدامهم لشبكات التواصل أن معظم عينة ا :ويرى الباحث
االجتماعي ألن معظم المنازل اليوم بها خدمة انترنت في ظل وجود بطاريات التشغيل، وتكون 

 جيدة وبعيدة عن الضغط كما في المقاهي، كما أن حدود الزيارة ال تتعدى ساعات اإلنترنتخدمة 
 صل االجتماعي بالمنزل المكان المفضل.محدودة ولذلك يكون استخدام شبكات التوا

، من أن عينة الدراسة (1)2016بو زايدالدراسة مع ما توصلت إليه دراسة أوتتشابه هذه 
 يستخدمون المنزل للتواصل خالل شبكات التواصل االجتماعي.

 :. وسيلة استخدام شبكات التواصل االجتماعي9
 :تماعي لدى المبحوثين(: وسيلة استخدام شبكات التواصل االج3.15جدول )

النسبة المئوية  العدد وسيلة االستخدام
% 

 الترتيب

 1 84.4 179 الهاتف المحمول
 2 28.8 61 الحاسوب الشخصي

 3 12.3 26 اآليباد
 4 0.5 1 أخرى

 212 )ن( = * اإلجابات من اختيار متعدد وقد تم احتساب النسبة من

عينة الدراسة وسيلتهم المفضلة لالستخدام  % من84.4( أن ما نسبته 3.15تبين من جدول )
% 12.3% وسيلتهم الحاسوب الشخصي، وما نسبته 28.8هي الهاتف المحمول، وما نسبته 

% يفضلون وسائل أخرى، وتمثلت في الساعات الرقمية 0.5وسيلتهم اآليباد، وما نسبته 
 اإللكترونية.

ول في استخدامهم لشبكات ويرى الباحث أن اعتماد عينة الدراسة على الهاتف المحم
وخفة وزنها وقوة  ،تطور الهواتف المحمولة وسهولة استخدامها إلىالتواصل االجتماعي يعود 

                                                           

أبو زايد، استخدامات طلبة الثانوية العامة لشبكات التواصل االجتماعي وأثرها في المحافظة على القيم  (1)
 الثقافية، دراسة ميدانية على محافظات غزة.
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انتشار االشتراك في  إلى ضافةً م تطبيقات الشبكات االجتماعية، إوسرعتها في استخدا ،االستجابة
 من خالل نظام الحزم على المحمول.  اإلنترنت

، (2)2016يو ا، ودراسة حن(1)2016ليه دراسات أبوزايدمع ما توصلت إتتشابه هذه النتائج و 
في استخدام المبحوثين شبكات التواصل االجتماعي عبر الهواتف ( 3)2016ودراسة صالح

 المحمول.

، ودراسة (4)2014ليه دراسات أبو صالحتختلف هذه النتائج مع ما توصلت إ وفي المقابل
في أن عينة الدراسة يستخدمون شبكات  (6)2013لطاهات، ودراسة الدبيسي وا(5)2013الشهري

 التواصل االجتماعي من خالل الحاسوب الشخصي.
 . االسم المستخدم في شبكات التواصل االجتماعي من خالل اسم:10

 :(: االسم الذي يستخدمه المبحوثون في شبكات التواصل االجتماعي3.16جدول )

 الترتيب النسبة المئوية % العدد االسم المستخدم
 1 81.2 172 االسم الحقيقي
 2 9.4 20 االسم المستعار

 3 9.4 20 الكنية
  100.0 212 المجموع

                                                           

أبو زايد، استخدامات طلبة الثانوية العامة لشبكات التواصل االجتماعي وأثرها في المحافظة على القيم  (1)
 دانية على محافظات غزة.الثقافية، دراسة مي

حناوي، استخدامات الطلبة في سن المراهقة الوسطى لشبكات التواصل االجتماعي في مدارس مدينة نابلس  (2)
 في فلسطين

 ردني.دور مواقع التواصل االجتماعي في زيادة المعرفة بالقضايا السياسية لدى الشباب األصالح،  (3)
عات الفلسطينية لشبكات التواصل االجتماعي واإلشباعات المتحققة، أبو صالح، استخدامات طلبة الجام (4)

 دراسة ميدانية.

 ، دراسةأثر شبكات التواصل االلكترونية على العالقات االجتماعية )الفيس بوك وتويتر نموذجًا(الشهري،  (5)

 بجدة. العزيز عبد الملك جامعة طالبات من عينة على ميدانية
 ر شبكات التواصل االجتماعي في تشكيل الرأي العام لدى طلبة الجامعات األردنية.الدبيسي والطاهات، دو  (6)
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% من عينة الدراسة يستخدم شبكات التواصل 81.2( أن ما نسبته 3.16تبين من جدول )
% يستخدمونها من خالل االسم المستعار، 9.4االجتماعي من خالل االسم الحقيقي، وما نسبته 

 % يستخدمونها من خالل الكنيات.9.4وما نسبته 

يستخدمون  ن عينة الدراسة من المستخدمين لشبكات التواصل االجتماعيأ :ويرى الباحث
ع، ويحرصون نهم معلمين وهم من طبقة المتعلمين المثقفين داخل المجتماالسم الحقيقي نظرًا أل

 خاصة مع طلبتهم.بسمائهم و على التواصل من خالل أ

، (2)2016، ودراسة أبو زايد (1)2016ليه دراسات صالحابه هذه النتائج مع ما توصلت إتتشو 
 في أن أفراد عينة الدراسة يستخدمون اسمهم الحقيقي في شبكات التواصل االجتماعي.

 :نشاط المعلمين على شبكات التواصل االجتماعي: ثالثاا 
 اصل االجتماعي:لبة على شبكات التو . عدد األصدقاء والمتابعين من الط1

 :(: عدد األصدقاء والمتابعين من الطلبة على شبكات التواصل االجتماعي3.17جدول )

 الترتيب النسبة المئوية % العدد عدد األصدقاء والمتابعين
 1 50.9 108 100أقل من 

 2 24.5 52 200أقل  إلى 100من 
 3 14.6 31 فأكثر 500
 4 9.9 21 500أقل  إلى 200من 

  100.0 212 عالمجمو 

% من عينة الدراسة يصل عدد األصدقاء 50.9( أن ما نسبته 3.17تبين من جدول )
عدد متابعيهم  يتراوح% 24.5طالب، بينما نسبة  100والمتابعين لصفحاتهم من الطلبة أقل من 

 إلى% يصل العدد 14.6طالب، وما نسبته  200أقل من  إلى 100وأصدقائهم من الطلبة من 
 طالب. 500أقل من  إلى 200العدد من  يتراوح% 9.9فأكثر، وما نسبته طالب  500

                                                           

 ردني.دور مواقع التواصل االجتماعي في زيادة المعرفة بالقضايا السياسية لدى الشباب األصالح،  (1)
على القيم  أبو زايد، استخدامات طلبة الثانوية العامة لشبكات التواصل االجتماعي وأثرها في المحافظة (2)

 الثقافية، دراسة ميدانية على محافظات غزة.
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، بأن غالبية (1)مAkyıldız (3201) ليه دراسةتختلف هذه النتائج مع ما توصلت إو 
 لى.و ( صديق في المرتبة األ300-101الطالب لديهم ما بين )

 درجة تفاعل الطلبة مع منشورات المعلم: .2

 :لطلبة مع منشورات المعلم(: درجة تفاعل ا3.18) جدول

 المؤشرات
عالية 

 جداا 
 منخفضة متوسطة عالية

منخفضة 
 جداا 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

درجة 
 التفاعل

 13 29 64 86 20 ك
 متوسطة 66.60 3.33 1.028

% 9.4 40.6 30.2 13.7 6.1 
 212 )ن( = * المجموع الكلي للمستخدمين

% من المبحوثين درجة تفاعل طلبتهم مع 9.4لجدول السابق أن ما نسبته تبين من ا
 % هم من الذين درجة تفاعل طلبتهم مع منشوراتهم40.6منشوراتهم عالية جدًا، بينما ما نسبته 

% 13.7% هم من الذين درجة تفاعل طلبتهم متوسطة، بينما ما نسبته 30.2عالية، بينما ما نسبته 
% هم من الذين درجة تفاعل 6.1اعل طلبتهم منخفضة، بينما ما نسبته هم من الذين درجة تف
 يساويوبشكل عام فقد تبين أن الوزن النسبي لدرجة تفاعل الطلبة  ،طلبتهم منخفضة جداً 

 أن درجة تفاعل الطلبة مع منشورات معلميهم كانت متوسطة. إلىمما يشير  ،66.60%

ذا كان  ة وعالي فاعل الطلبة مع منشوراتهم عالية جداً % من المبحوثين يرون أن درجة ت50وا 
يح ألن المعلم يتعامل مع شريحة متعلمة وواعية من طلبة الثانوية العامة مما يت ؛فقد يرجع ذلك

 لهم استخدام شبكات التواصل االجتماعي لتعزيز الوعي الوطني لديهم.

، (2)(م2016) QUINTANILLAليه دراسات تتشابه هذه النتائج مع ما توصلت إو 
، في أن المبحوثين يتفاعلون مع (4)مAkyıldız (3201)، ودراسة (3)2014ودراسة أبو صالح

 زمالئهم خالل شبكات التواصل االجتماعي بدرجة عالية وعالية جدا.
                                                           

(1) Akyıldız, Using Online Social Networking: Students’ Purposes of Facebook Usage 

at the University of Turkey 

(2) Quintanilla, The Implications Of Social Media Use: Secondary Teachers Use Of 

Social Media For Personal and Instructional Purposes. 

أبو صالح، استخدامات طلبة الجامعات الفلسطينية لشبكات التواصل االجتماعي واإلشباعات المتحققة،  (3)
 دراسة ميدانية.

(1)Akyıldız, Using Online Social Networking: Students’ Purposes of Facebook Usage 

at the University of Turkey 
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 :المتحققة من استخدام شبكات التواصل االجتماعي اإلشباعات. 3
 :ن لشبكات التواصل االجتماعيالمتحققة من استخدام المبحوثي اإلشباعات(: 3.19جدول )

 الترتيب النسبة المئوية % العدد المتحققة اإلشباعات
 1 76.9 163 .متابعة االحداث والتعليق عليها
 2 60.8 129 .االطالع على القضايا الوطنية

 3 53.3 113 التسلية والترفيه.
 4 29.2 62 .تعزيز المهارات التقنية

 5 29.2 62 .مشاركة اآلراء
 6 21.2 45 .شغف بتكنولوجيا االتصال الحديثةال

 7 18.9 40 .التعبير عن الذات
 8 8.0 17 .البحث عن األصدقاء

 9 1.9 4 أخرى

 212* اإلجابات من اختيار متعدد وقد تم احتساب النسبة من 

% من عينة الدراسة يستخدمون الشبكات إلشباع 76.9( أن ما نسبته 3.19تبين من جدول )
ما % لالطالع على القضايا الوطنية، و 60.8متابعة األحداث والتعليق عليها، وما نسبته حاجتهم ل
% 29.2% لتعزيز المهارات التقنية، وما نسبته 29.2% للتسلية والترفيه، وما نسبته 53.3نسبته 

% 18.9% للشغف بتكنولوجيا اإلتصال الحديثة، وما نسبته 21.2للمشاركة باآلراء، وما نسبته 
 شباعات% لإل1.9% للبحث عن األصدقاء، وما نسبته 8.0ير عن الذات، وما نسبته للتعب

 األخرى.

فلسطين، وشغف  بهاطبيعة األحداث اليومية التي تمر  إلىأن ذلك يعود  :ويرى الباحث
ات المبحوثين لمتابعة األخبار والفعاليات على شبكات التواصل االجتماعي، وما تقدمه تلك الشبك

 جوانب مختلفة تحقق اإلشباع لديهم.من مضامين و 
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، (2)2016، ودراسة تربان(1)2017وتتشابه نتائج الدارسة مع ما توصلت إليه دراسات جعفري
، في أن (5)2013، ودراسة الدبيسي والطاهات(4)2014، ودراسة سكيك(3)2015ودراسة المدني

ومتابعة األحداث  ،بارعينة الدراسة يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي لالطالع على األخ
 والتعليق عليها.

وفي المقابل تختلف نتائج هذه الدراسة مع ما توصلت إليه دراسات عريف وحمادي 
 Feshchenko، ودراسة (8)2016، و دراسة مراد ومحاسنة(7)2016يو ا، ودراسة حن(6)2016

التواصل من أن عينة الدراسة يستخدمون شبكات  (10)2015، ودراسة الدريويش (9)م(6201)
 للتسلية والترفيه والتواصل مع األهل واألصدقاء والتعليم وتنمية الثقافة العامة.

  

                                                           

 فيس جعفري، انعكاسات شبكات التواصل االجتماعي على الهوية الثقافية للشباب الجامعي الجزائري، شبكة (1)

 أنموذجًا. بوك
ى نشطاء التواصل لدراسة مسحية ع ،في تدعيم قيم المواطنة االجتماعيشبكات التواصل  تربان، فاعلية (2)

 .الجامعات طالبمن  االجتماعي
، جامعة أم شبكات التواصل االجتماعي في تشكيل الرأي العام لدى طلبة الجامعات السعودية دورالمدني،  (3)

 القرى نموذجًا.
، دراسة تحليلية دور شبكات التواصل االجتماعي في توعية الشباب الفلسطيني بالقضايا الوطنيةسكيك،  (4)

 وميدانية.
 تشكيل الرأي العام لدى طلبة الجامعات األردنية. الدبيسي والطاهات، دور شبكات التواصل االجتماعي في (5)
 نظر وجهة من الدراسي التحصيل على وانعكاسه بوك للفيس الثانوية تالميذ استخدامعريف وحمادي،   (6)

 والية ورقلة الجزائرية. ،القادر عبد األمير ثانوية تالميذ من عينة على ميدانية دراسة. المتعلمين
طلبة في سن المراهقة الوسطى لشبكات التواصل االجتماعي في مدارس مدينة نابلس حناوي، استخدامات ال (7)

 في فلسطين
مراد ومحاسنة، درجة استخدام الطلبة الجامعيين لشبكات التواصل االجتماعية في العملية التعليمية وصعوبات  (8)

 استخدامها.
(9) Feshchenko, How students use social networks in education? 

الدريويش، واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي في التعليم لدى طالب كلية المعلمين بجامعة الملك  (10)
 سعود.
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 :توظيف المعلمين لشبكات التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي الوطني: رابعاا 
 :توظيف استخدام شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي الوطني لدى الطالب .1

 :لم الستخدام شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي الوطني لدى الطالب(: توظيف المع3.20جدول )

 % ك توظيف استخدام الشبكات
 72.6 154 نعم
 27.4 58 ال

 100.0 212 المجموع

% من عينة الدراسة يوظفون استخدام شبكات التواصل 72.6( أن ما نسبته 3.20تبين من جدول )
% ال يوظفون استخدام 27.4لدى الطالب، وما نسبته  االجتماعي في تعزيز الوعي الوطني

 شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي الوطني لدى الطالب.

 :. أسباب عدم توظيف شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي الوطني لدى الطلبة2
 :لدى الطلبة (: أسباب عدم توظيف شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي الوطني3.21جدول )

 الترتيب % ك أسباب عدم توظيف الشبكات
 1 50.0 29 .عدم توفر الوقت الكافي للمتابعة

عدم صدق المعلومات الوطنية على شبكات التواصل 
 .االجتماعي أحياناً 

26 44.8 2 

 3 19.0 11 .ال تعرض جميع القضايا والعناوين الوطنية
 4 15.5 9 .تماعيعدم درايتي الواسعة بشبكات التواصل االج

 5 12.1 7 .غير مقتنع بأهمية شبكات التواصل االجتماعي
 6 5.2 3 أخرى

 (58)* اإلجابات من اختيار متعدد وقد تم احتساب النسبة من 

% من عينة الدراسة الذين ال يوظفون شبكات 50.0( أن ما نسبته 3.21تبين من جدول )
دى الطلبة يعود السبب في ذلك لعدم توفر الوقت التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي الوطني ل

% يعزون ذلك إلى عدم صدق المعلومات الوطنية على شبكات 44.8الكافي للمتابعة، وما نسبته 
ألنها ال تعرض  ؛% يعود سبب عدم استخدامهم19.0التواصل االجتماعي أحيانًا، وما نسبته 

ال يستخدمونها لعدم درايتهم الواسعة بشبكات % 15.5جميع القضايا والعناوين الوطنية، وما نسبته 
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% غير مقتنعين بأهمية شبكات التواصل االجتماعي، وما 12.1التواصل االجتماعي، وما نسبته 
 % يعود عدم استخدامهم إلى أسباب أخرى.5.2نسبته 

يا لقضااوهذا ما تؤكده تفسير النتائج السابقة في عدم توفر الوقت الكافي لدى المعلم لمتابعة 
م، نظرًا لكثرة األعباء التربوية الملقاة على كاهل المعل ،الوطنية لشبكات التواصل االجتماعي

 باإلضافة إلى الوقت الكبير الذي يقضيه المعلم في المدارس.

من أن عينة  (1)2016وتختلف هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة عريف وحمادي
جتماعي؛ ألنهم بالدرجة األولى ال يثقون في المعلومات الدراسة ال يستخدمون شبكات التواصل اال

 %.49.33التي تنشر فيها بنسبة 
 :توفر مجموعات على شبكات التواصل االجتماعي خاصة بالطلبة لدى المعلم .3

 :(: توفر مجموعات على شبكات التواصل االجتماعي خاصة بالطلبة لدى المعلم3.22جدول )

 % ك مجموعات توفر
 41.0 87 نعم
 59.0 125 ال

 100.0 212 المجموع

% من عينة الدراسة لديهم مجموعات على 41.0( أن ما نسبته 3.22تبين من جدول )
لديهم مجموعات على  ليس% 59.0شبكات التواصل االجتماعي خاصة بالطلبة وما نسبته 

 شبكات التواصل االجتماعي. 

ابعة لتلك المجموعات، والمعلم قد جهد ومت إلىأن وجود المجموعات تحتاج  :ويرى الباحث
التربوية  األعباء إلىقات العمل داخل المدرسة، باإلضافة و نظرًا أل ؛ال يمتلك وقتًا كبيرًا لمتابعتها

التي تكون على عاتق المعلم، وهذه المجموعات تحتاج مهارة في إدارة صفحات المجموعات 
 من المعلمين الختالف التخصصات.وهي مهارة ال تتوفر عند كثير  ،وخاصة على الفيس بوك

 

 

                                                           

 نظر وجهة من الدراسي التحصيل على وانعكاسه بوك للفيس الثانوية تالميذ استخدامعريف وحمادي،  (1)
 والية ورفلة الجزائرية. ،القادر عبد راألمي ثانوية تالميذ من عينة على ميدانية دراسة. المتعلمين
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 التعليقات والنقاشات: .4

 :(: حدوث النقاش والتعليقات من الطلبة على صفحة المعلم3.23) جدول

 نادراا  أحياناا  غالباا  دائماا  المؤشرات
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الموافقة

 79 79 42 12 ك
0.893 1.94 48.50 

 أحياناً 

% 5.6 19.8 37.3 37.3 
 212 )ن( = * المجموع الكلي للمستخدمين

% من المبحوثين دائمًا يشارك طلبتهم بالنقاش 5.6تبين من الجدول السابق أن ما نسبته 
% هم 19.8والتعليقات حول ما يكتب المعلم على صفحته عن الوعي الوطني، بينما ما نسبته 

% هم من الذين أحيانًا 37.3بتهم نقاش وتعليقات، بينما ما نسبته من الذين غالبًا ما يدور مع طل
% هم من الذين نادرُا ما يشارك طلبتهم 37.3يشارك طلبتهم بالنقاش والتعليقات، بينما ما نسبته 

بالنقاش والتعليقات، وبشكل عام فقد تبين أن الوزن النسبي لمشاركة الطلبة بالنقاش والتعليقات 
أن حدوث النقاش والتعليقات حول ما يكتب عن الوعي الوطني  إلىيشير مما  ،%48.5ي و ايس

 كانت قليلة.

أن عددًا كبيرًا من الطلبة يهتمون بالتسلية والترفيه واالمتاع والتعرف على  :ويرى الباحث
ثبتته العديد من الدراسات، وهذا ما أ ،والمواقفاألصدقاء في تلك الصفحات، والتعبير عن اآلراء 

 يثبت قلة وجود ومتابعة المجموعات الخاصة بالطلبة على صفحات المعلم. وهو ما 
 الرد على تعليقات الطلبة عن الوعي الوطني .5

 :(: الرد على تعليقات الطلبة عن الوعي الوطني3.24) جدول

 نادراا  أحياناا  غالباا  دائماا  المؤشرات
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

درجة 
 قةالمواف

 66 74 47 25 ك
0.994 2.15 53.75 

 أحياناً 

% 11.8 22.2 34.9 31.1 
 212 )ن( = * المجموع الكلي للمستخدمين

% من المعلمين دائمًا ما يقومون بالرد على 11.8تبين من الجدول السابق أن ما نسبته 
على تعليقات الطلبة، % غالبًا ما يردون 22.2تعليقات الطلبة عن الوعي الوطني، بينما ما نسبته 
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% هم من الذين أحيانًا ما يردون على تعليقات الطلبة عن الوعي الوطني، 34.9بينما ما نسبته 
% هم من الذين نادرًا ما يردون على تعليقات الطلبة، وبشكل عام فقد تبين 31.1بينما ما نسبته 

ات الطلبة كانت بدرجة مما يشير على أن الردود على تعليق ،%53.75ي و اأن الوزن النسبي يس
 متوسطة.

عن  يكتبه المعلمر المعلمين مع الطلبة عبر شبكات التواصل االجتماعي حول ما و اتح .6
 :الوعي الوطني

عن الوعي  يكتبهر المعلمين مع الطلبة عبر شبكات التواصل االجتماعي حول ما و ا(: تح3.25) جدول
  :الوطني

 نادراا  أحياناا  غالباا  دائماا  المؤشرات
نحراف اال 

 المعياري
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الموافقة

 86 77 37 12 ك
0.892 1.88 47.00 

 أحياناً 

% 5.7 17.5 36.3 40.5 
 212 )ن( = * المجموع الكلي للمستخدمين

 يتحاورون% من المعلمين هم من الذين دائمًا ما 5.7يشير الجدول السابق أن ما نسبته 
شبكات التواصل االجتماعي حول ما يكتبون عن الوعي الوطني، بينما ما نسبته مع الطلبة عبر 

مع الطلبة عبر شبكات التواصل االجتماعي، بينما ما  يتحاورون% هم من الذين غالبًا ما 17.5
% هم من 40.5ن مع الطلبة، بينما ما نسبته و ر و ا% هم من الذين أحيانًا ما يتح36.3نسبته 

ن مع الطلبة عبر شبكات التواصل االجتماعي، وبشكل عام فقد تبين أن و ر و االذين نادرًا ما يتح
ر مع الطلبة عبر شبكات التواصل و امما يشير على أن التح ،%47.00ي و االوزن النسبي يس

 االجتماعي حول ما يكتب عن الوعي الوطني كانت قليلة.

ألنه ال يمتلك  ؛لبة نظراً أن المعلم أحيانًا ال يقوم بالرد على تعليقات الط :ويرى الباحث
الوقت الكافي للرد على تعليقات الطلبة، والوقت الكبير الذي يقضيه المعلم داخل المدرسة، 

األعباء التربوية التي تطلب منه، وبالرغم من ذلك فمن الواضح وجود تصور عند  إلىباإلضافة 
 ر مع طلبتهم حول قضايا الوعي الوطني.و االمعلمين في التح
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 :فع استخدام شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي الوطني. دوا7
 :(: دوافع استخدام شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي الوطني3.26جدول )

 الترتيب % ك دوافع االستخدام
 1 48.1 102 .تعزيز الوعي الوطني لدى الطلبة

 2 40.6 86 .لة التأثير في سلوك الطلبةو امح
 3 36.8 78 .التعليمية شرح الدروس
 4 30.7 65 .سئلة الطلبةالرد على أ

 5 30.2 64 .سهولة التواصل مع الطلبة
 6 18.4 39 .إصدار التعليمات والتعليقات للطلبة

 212 )ن( = * اإلجابات من اختيار متعدد وقد تم احتساب النسبة من

مون شبكات التواصل يستخد المبحوثين% من 48.1( أن ما نسبته 3.26تبين من جدول )
لة التأثير في سلوك و ا% يستخدمونها لمح40.6لتعزيز الوعي الوطني لدى الطلبة، وما نسبته 

 % للرد على أسئلة الطلبة،30.7% لشرح الدروس التعليمية، وما نسبته 36.8الطلبة، وما نسبته 
 ليمات والتعليقات% إلصدار التع18.4% لسهولة التواصل مع الطلبة، وما نسبته 30.2وما نسبته 
 للطلبة.

لوياته تعزيز السلوك اإليجابي لدى أو المعلم يقع ضمن  بأنويفسر الباحث هذه النتائج 
 أهمن أسس العملية التربوية، وم أهمجانب تعزيز قيم الوطنية واالنتماء باعتبارها من  إلىالطلبة 

ت المعلم نحو استخدام شبكا أدوار المعلم، لذا نجد أن هذين األمرين حققا أكبر نسبة في دوافع
 التواصل االجتماعي.

بأن  (2)2014، ودراسة علي(1)2016تختلف هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة صالح
 استخدام شبكات التواصل االجتماعي ترجع لدوافع سياسية واجتماعية.

  

                                                           

 ردني.دور مواقع التواصل االجتماعي في زيادة المعرفة بالقضايا السياسية لدى الشباب األصالح،  (1)
علي، مواقع التواصل االجتماعي وتشكيل الوعي السياسي، دراسة في سوسيولوجيا اإلنترنت على عينة من  (2)

 .الشباب في بعض محافظات صعيد مصر
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وعي عزيز الالتي يتم استخدامها في شبكات التواصل االجتماعي في توالعناصر . األساليب 8
 :الوطني لدى الطلبة

التي يتم استخدامها في شبكات التواصل االجتماعي لتعزيز الوعي الوطني والعناصر (: األساليب 3.27جدول )
 :لدى الطلبة

 الترتيب % ك المستخدمة في تعزيز الوعي الوطني والعناصر األساليب
 1 56.5 87 الصور

 2 55.2 85 النقاشات والتعليقات
 3 50.0 77 الفيديو الوطنيةمقاطع 
 4 19.5 30 الرسائل

 5 13.6 21 الدردشات
 6 12.3 19 استطالعات الرأي

 7 2.6 4 أخرى

 154* اإلجابات من اختيار متعدد وقد تم احتساب النسبة من  

% من عينة الدراسة الذين يوظفون استخدام 56.5( أن ما نسبته 3.27يتبين من جدول )
 أهمجتماعي في تعزيز الوعي الوطني لدى الطلبة يستخدمون الصور كشبكات التواصل اال

 وما ،%55.2األساليب المستخدمة، وجاءت أساليب النقاش والتعليقات في المرتبة الثانية بنسبة 
ته % أساليبهم الرسائل، وما نسب19.5% أساليبهم مقاطع الفيديو الوطنية، وما نسبته 50.0نسبته 
% 2.6ي، وما نسبته أساليبهم استطالعات الرأ% 12.3ات، وما نسبته % أساليبهم الدردش13.6

 لديهم أساليب أخرى.

عدم وجود قيود في استخدام شبكات التواصل  إلىأن هذه النتائج ترجع  :ويرى الباحث
ما تنوع البرامج والتطبيقات والخيارات المستخدمة في تلك الشبكات، و  إلىاالجتماعي، باإلضافة 

 ميها من إمكانات.تتيحه لمستخد
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، ودراسة أبو (1)2016وتتشابه هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسات عريف وحمادي 
بأن عينة الدراسة يستخدمون الصور ومقاطع الفيديو والنقاشات والتعليقات بنسبة  (2)2016زايد

 كبيرة.
ل ت التواصالمعلم تعزيزها مع الطالب من خالل شبكا يحاول. جوانب الوعي الوطني التي 9

 :االجتماعي
المعلم تعزيزها مع الطالب من خالل شبكات التواصل  يحاولالوعي الوطني التي  جوانب (3.28)جدول 

 :االجتماعي

المتوسط  جوانب الوعي الوطني
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 درجة الوعي

 كبيرة 83.20 0.869 4.16 .الوالء واالنتماء للوطن
 كبيرة 82.20 0.844 4.11 على الهوية الوطنية.المحافظة 

 كبيرة 81.80 0.806 4.09 التمسك بالثوابت الوطنية.

 كبيرة 80.60 0.892 4.03 التعرف إلى األحداث الوطنية.

 كبيرة 80.20 0.863 4.01 تقوم بتعزيز جانب المسؤولية تجاه الوطن.

 يرةكب 79.60 0.928 3.98 المشاركة في الدفاع عن الوطن.

 كبيرة 78.80 0.810 3.94 تعزيز قيم المواطنة.

 كبيرة 78.40 0.812 3.92 المحافظة على التراث الوطني.

 كبيرة 74.80 0.920 3.74 معرفة المواقف السياسية الوطنية.

 كبيرة 74.20 0.981 3.71 معرفة التاريخ الوطني للشخصيات الوطنية.

 كبيرة 73.60 0.925 3.68 الوعي بالقرارات الدولية الوطنية.

 كبيرة 68.40 0.982 3.42 المشاركة السياسية الفاعلة.

المعلم  يحاولالتي  جانب من جوانب الوعي الوطنيأن أعلى  من الجدول السابق تبيني
حيث حصل على وزن ." الوالء واالنتماء للوطن" كان حسب الوزن النسبي تعزيزها لدى الطلبة 

                                                           

 نظر وجهة من الدراسي التحصيل على وانعكاسه بوك للفيس الثانوية تالميذ استخدامعريف وحمادي،  (1)
 والية ورقلة الجزائرية. ،القادر عبد األمير ثانوية تالميذ من عينة على ميدانية دراسة. المتعلمين

وأثرها في المحافظة على القيم  أبو زايد، استخدامات طلبة الثانوية العامة لشبكات التواصل االجتماعي (2)
 الثقافية، دراسة ميدانية على محافظات غزة.
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جة استخدام كبيرة، ويتبعها جانب المحافظة على الهوية الوطنية ( وهي در %83.20) نسبي قدره
% وهي درجة استخدام كبيرة أيضًا، وتاله 82.20حيث حصل على المركز الثاني بوزن نسبي 

%، بينما يبين الجدول السابق أن 81.80في المركز الثالث التمسك بالثوابت الوطنية بوزن نسبي 
% 68.40ركة السياسية بوزن نسبي قبل المعلم كانت المشا أدنى جانب توعية للوعي الوطني من

 نه قد حصل على درجة متوسطة.وأ

الء وخاصة الو  الجوانب المتعددة للقضايا الوطنية تناولأن اهتمام المعلمين ب :ويرى الباحث
وتخصيص صفحات ومعلومات خاصة بالقضايا الوطنية يسهم في تعزيز ومتابعة واالنتماء للوطن، 

 وتعزيزها ،القضايا الوطنية تناولية شبكات التواصل االجتماعي في أهمضايا، كما يؤكد تلك الق
 لدى الطلبة.

برز جوانب في أن أ (1)2017ليه دراسات صفرارتتشابه هذه النتائج مع ما توصلت إو 
هي الدفاع عن الوطن والحفاظ المواطنة التي تعمل على ترسيخها شبكات التواصل االجتماعي 

 .وسلوكاً  عالن الوالء للوطن قوالً ، وا  على أمنه

كثر الجوانب في أن أ  (2)2017ليه دراسة سمورختلف نتائج الدارسة مع ما توصلت إوت
 تها الصحافة المدرسية هي قصص الشهداء والموضوعات المتعلقة باالعتداءات.تناولالوطنية التي 

صل في شبكات التوا الطلبة تعزيزها لدىالمعلمون  يحاولالقضايا الوطنية التي  أهم. 10
 االجتماعي:

 :ها المعلمون مع الطالب في شبكات التواصل االجتماعييتناولالقضايا الوطنية التي  أهم(: 3.29جدول )

 الترتيب % ك القضايا الوطنية أهم
 1 76.0 117 القدس

 2 48.1 74 الالجئون وحق العودة
 3 46.1 71 األسرى
 4 42.2 65 المقاومة
 5 40.9 63 م والمصالحة الفلسطينيةاالنقسا

 6 22.1 34 إقامة الدولة
                                                           

 دور شبكات التواصل االجتماعي في ترسيخ قيم المواطنة من وجهة نظر الشباب الجامعي العمانيصفرار،  (1)

س محافظات سمور، دور الصحافة المدرسية في ترسيخ الثوابت الوطنية لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدار  (2)
 غزة، دراسة تحليلية وميدانية.
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 الترتيب % ك القضايا الوطنية أهم
 7 18.2 28 االستيطان
 8 9.7 15 المفاوضات

 9 1.9 3 أخرى

 154* اإلجابات من اختيار متعدد وقد تم احتساب النسبة من  

% من المعلمين الذين يوظفون استخدام الشبكات 76.0( أن ما نسبته 3.29تبين من جدول )
ل ها مع الطالب في شبكات التواصتناولالقضايا الوطنية التي يتم  أهملى قضية القدس كيركزون ع

% لقضية 46.1ون قضية الالجئين وحق العودة، وما نسبته يتناول% 48.1االجتماعي، وما نسبته 
% لقضية االنقسام والمصالحة 40.9، وما نسبته المقاومة% لقضية 42.2األسرى، وما نسبته 

% لقضية مواجهة 18.2% لقضية إقامة الدولة، وما نسبته 22.1وما نسبته الفلسطينية، 
% لقضايا أخرى مثل المياه 1.9، وما نسبته المفاوضات% لقضية 9.7االستيطان، وما نسبته 

 والحدود وقصص الشهداء واالعتداءات الصهيونية.

في   (2)2014ك، ودراسة سكي(1)2017وتتشابه هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة سمور
 تها الصحافة المدرسية هي القدس، وعودة الالجئين، واألسرى.تناولالقضايا الوطنية التي  أهمأن 

  (4)2016، ودراسة تربان(3)2016وتختلف مع ما توصلت إليه دراسات السرحان وآخرون
كات التواصل  في شبتناوالً في أن القضايا االجتماعية والقضايا المتعلقة بالمصالحة أكثر القضايا 

 االجتماعي.

  

                                                           

سمور، دور الصحافة المدرسية في ترسيخ الثوابت الوطنية لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدارس محافظات  (1)
 غزة، دراسة تحليلية وميدانية.

حليلية ، دراسة تدور شبكات التواصل االجتماعي في توعية الشباب الفلسطيني بالقضايا الوطنيةسكيك،  (2)
 وميدانية.

السرحان وآخرون، دور مواقع التواصل االجتماعي في تشكيل الوعي السياسي، دراسة تطبيقية على طلبة  (3)
 م. 2015/2016 جامعة آل البيت

ى نشطاء التواصل لدراسة مسحية ع ،في تدعيم قيم المواطنة االجتماعيشبكات التواصل  تربان، فاعلية (4)
 .امعاتالج طالبمن  االجتماعي
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 :. درجة إسهام شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي الوطني لدى الطلبة11

(: درجة إسهام شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي الوطني لدى الطلبة من وجهة نظر 3.30) جدول
 :المعلمين

 المؤشرات
عالية 

 جداا 
 منخفضة متوسطة عالية

منخفضة 
 جداا 

نحراف اال 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

درجة 
 االسهام

 3 9 57 59 26 ك
 كبيرة 72.40 3.62 0.900

% 16.9 38.3 37.0 5.8 1.9 
 212 )ن( = * المجموع الكلي للمستخدمين

% يعتبرون أن درجة إسهام شبكات التواصل 16.9تبين من الجدول السابق أن ما نسبته 
% يعتبرون 38.3يز الوعي الوطني لدى الطلبة عالية جدًا، بينما ما نسبته االجتماعي في تعز 

% يعتبرون درجة اإلسهام متوسطة، بينما ما نسبته 37.0درجة اإلسهام عالية، بينما ما نسبته 
% هم من الذين يعتبرون درجة 1.9% يعتبرون درجة اإلسهام منخفضة، بينما ما نسبته 5.8

 إلىمما يشير  ،%72.40ي و اكل عام فقد تبين أن الوزن النسبي يساإلسهام منخفضة جدًا، وبش
 أن درجة إسهام شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي الوطني لدى الطلبة كانت كبيرة.

أن درجة إسهام شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي الوطني لدى  :ثالباح ويرى
وهي تدعم المعلومات  ،ميز بالتفاعلية والجماهيريةالطلبة كانت كبيرة نظرا ألن الشبكات تت

مكانية إنشاء صفحات  والمعارف بالصور والفيديو، ويعود أيضًا لطريقة عرض المواد الوطنية وا 
 وطنية عززت بعض القضايا الوطنية التي يسعى المعلم لتعزيزها لدى الطلبة.

( في 2)2014ودراسة علي ،(1)2014وتتشابه هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة سكيك
أن شبكات التواصل االجتماعي تزيد من وعي الشباب الفلسطيني بالقضايا الوطنية وتسهم في 

 تشكيل الوعي السياسي.

  

                                                           

، دراسة تحليلية دور شبكات التواصل االجتماعي في توعية الشباب الفلسطيني بالقضايا الوطنيةسكيك،  (1)
 وميدانية.

( علي، مواقع التواصل االجتماعي وتشكيل الوعي السياسي، دراسة في سوسيولوجيا اإلنترنت على عينة من 2)
 الشباب في بعض محافظات صعيد مصر
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 :جوانب الوعي الوطني التي يتفاعل معها الطلبة على شبكات التواصل االجتماعي أهم. 12
الطلبة على شبكات التواصل االجتماعي من وجهة (: جوانب الوعي الوطني التي يتفاعل معها 3.31جدول )

 :نظر المعلمين

المتوسط  جوانب الوعي الوطني
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

 1 79.60 0.820 3.98 .الوالء واالنتماء للوطن
 2 78.60 0.879 3.93 التمسك بالثوابت الوطنية.

 3 77.00 0.831 3.85 .جانب المسؤولية تجاه الوطن
 4 77.00 0.861 3.85 .المحافظة على الهوية الوطنية

 5 76.60 0.884 3.83 .األحداث الوطنية إلىالتعرف 
 6 76.60 0.913 3.83 .المشاركة في الدفاع عن الوطن
 7 74.60 0.886 3.73 .المحافظة على التراث الوطني

 8 73.60 0.806 3.68 .تعزيز قيم المواطنة
 9 71.60 0.982 3.58 .اقف السياسية الوطنيةمعرفة المو 

 10 70.20 1.115 3.51 .معرفة التاريخ الوطني للشخصيات الوطنية
 11 69.40 1.048 3.47 .الوعي بالقرارات الدولية الوطنية

 12 66.40 0.968 3.32 .المشاركة السياسية الفاعلة

ي يتفاعل معها الطلبة من وجهة الت جوانب الوعي الوطني أهمأن  من الجدول السابق تبيني
حيث حصل على وزن نسبي " الوالء واالنتماء للوطن" كانحسب الوزن النسبي نظر المعلمين 

فراد العينة، ويتبعها لى من قبل أو % وهي درجة استخدام كبيرة وقد احتل المرتبة األ79.60 قدره
% وهي درجة استخدام كبيرة 78.60جانب التمسك بالثوابت الوطنية في المركز الثاني بوزن نسبي 

%، بينما يبين الجدول 77.00أيضًا، وتاله في المركز الثالث المسؤولية تجاه الوطن بوزن نسبي 
السابق أن أدنى جانب توعية للوعي الوطني التي يتفاعل معها الطلبة كانت المشاركة السياسية 

 نه قد حصل على درجة متوسطة.، وأ%66.40الفاعلة بوزن نسبي 

، مستوى من الوعي كبير جداً  إلىبأن النتائج في الجدول السابق تشير  :يرى الباحثو 
ويعزو الباحث هذا المستوى من الوعي لطبيعة المواد الوطنية المنشورة على شبكات التواصل 
االجتماعي، وطبيعة التفاعل مع ما يتم طرحه من قبل المعلم، وهو ما يؤكد رغبة الطلبة 
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 ،الوطنية، ومتابعة الردود على المواضيع الخاصة بتلك القضايا همارفة قضايالفلسطينيين في مع
 والتنوع بالمضامين الوطنية التي يسعى المعلم لتعزيزها لدى الطلبة.       

 التي تستهدف تعزيز الوعي الوطني: الطلبة مع المنشورات تفاعل. 13
 :زيز الوعي الوطنيالطلبة مع المنشورات التي تستهدف تع تفاعل(: 3.32جدول )

 الترتيب % ك الطلبة مع المنشورات تفاعل
 1 61.7 95 وضع إعجاب

 2 58.4 90 تعليق
 3 29.2 45 مشاركة المنشور

 4 0.6 1 أخرى

   231 المجموع

 154 )ن( = * اإلجابات من اختيار متعدد وقد تم احتساب النسبة من 

ة الدراسة الذين يوظفون شبكات % من عين61.7( أن ما نسبته 3.32تبين من جدول )
التواصل االجتماعي يتعامل الطلبة مع منشوراتهم التي تستهدف تعزيز الوعي الوطني من خالل 

% 29.2% يتفاعل طالبهم من خالل التعليقات، وما نسبته 58.4وضع إعجاب، وما نسبته 
المنشور، وما  يشارك طلبتهم منشوراتهم التي تهدف لتعزيز الوعي الوطني من خالل مشاركة

 % تعاملهم من تعامالت أخرى.0.6نسبته 

لى باعتباره أسهل من و در وضع إعجاب من قبل الطلبة بالمرتبة األأن تصّ  :ويرى الباحث
التعليق والمشاركة، كما يعبر اإلعجاب والتعليق والمشاركة عن مدى تفاعل الطلبة مع الموضوعات 

عطاء والمنشورات الوطنية التي ينشرها المعلم و  ية لها من قبل الطالب، وهو ما يدلل اهتمام أهما 
 الطلبة بالمنشورات الوطنية على شبكات التواصل االجتماعي.
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 :المعيقات والمقترحات: خامساا 
انوية عبر . المعيقات التي تحد من دور المعلم في تعزيز الوعي الوطني لدى طلبة المرحلة الث1

  :شبكات التواصل االجتماعي
لمعيقات التي تحد من دور المعلم في تعزيز الوعي الوطني لدى طلبة المرحلة ا(: يوضح 3.33جدول )

 الثانوية عبر شبكات التواصل االجتماعي

 الترتيب % ك المعيقات
 1 61.0 94 .عدم الثقة بمضامين شبكات التواصل

عدم وجود وقت كافي لتصفح الصفحات واستخدامها في 
 .تعزيز الوعي الوطني

64 41.6 2 

 3 39.0 60 .منع استخدام شبكات التواصل في المدارس
 4 26.6 41 .مهارات استخدام شبكات التواصل إلىاالفتقار 

 5 26.0 40 .دارة الفيس بوكالغاء الصفحات من قبل إ
عدم مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة لشبكات 

 .التواصل
27 17.5 6 

 7 1.3 2 أخرى

 154 )ن( = اختيار متعدد وقد تم احتساب النسبة من* اإلجابات من  

% من عينة الدراسة يعتبرون أن عدم الثقة 61.0( أن ما نسبته 3.33تبين من جدول )
المعيقات التي تحد من دور المعلم في تعزيز الوعي الوطني  أهمبمضامين شبكات التواصل من 
صفحات واستخدامها في تعزيز لتصفح ال عدم وجود وقت كاف   عبر شبكات التواصل، تالها

%، تالها منع استخدام شبكات التواصل االجتماعي في المدارس بنسبة 41.6الوعي الوطني بنسبة
%، وما 26.6مهارات استخدام شبكات التواصل االجتماعي بنسبة  إلى%، تالها االفتقار 39.0
% لعدم مواكبة 17.5دارة الفيس بوك، وما نسبته فحات من قبل إ% إللغاء الص26.0نسبته 

% لمعيقات أخرى مثل 1.3التطورات التكنولوجية المتسارعة لشبكات التواصل، وأخيرا ما نسبته 
انقطاع التيار الكهربائي، وضعف ثقة الجمهور بالمعلومات المنشورة على تلك الشبكات، وليس 

 لديهم الوقت الكافي لتصفح تلك الشبكات.
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براهيم (1)2016ه دراسات مراد ومحاسنةليوتختلف هذه النتائج مع ما توصلت إ ، 20142، وا 
المعيقات لدى المبحوثين أنه ليس لديهم الوقت الكافي لتصفح تلك  أهمبأن من  (3)2014وسكيك

ية الشبكات، وعدم وجود لوائح وقوانين تنظم التعامل مع تلك المواقع بما يضمن الخصوص
 مان وانقطاع التيار الكهربائي.واحتياجات األ

ي لدى ي تعزيز الوعي الوطنقترحات لزيادة فعالية استخدام شبكات التواصل االجتماعي ف. م2
 الطلبة:
لمقترحات لزيادة فعالية استخدام شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي الوطني ا(: يوضح 3.34جدول )

 :لدى الطلبة

 الترتيب % ك المقترحات
وطنية تخصيص مجموعات وصفحات خاصة بالمضامين ال

 .والتعريف بها
95 61.7 1 

العمل على تحفيز الطلبة للمشاركة الفاعلة للصفحات 
 .والمجموعات الوطنية

89 57.8 2 

 3 55.2 85 .إجراء مسابقات تحث الطلبة على الكتابة في القضايا الوطنية
المتابعة المستمرة للقضايا والجوانب الوطنية ونقل كل ما هو 

 .جديد
70 45.5 4 

الجديد لدعم  اإلعالمتعانة بخبراء متخصصين في مجال االس
نجاح هدف الصفحات  .وا 

64 41.6 5 

 154 )ن( = * اإلجابات من اختيار متعدد وقد تم احتساب النسبة من 

% من عينة الدراسة يقترحون لزيادة فعالية 61.7( أن ما نسبته 3.34تبين من جدول )
يز الوعي الوطني لدى الطلبة تخصيص مجموعات استخدام شبكات التواصل االجتماعي في تعز 

% يقترحون العمل على 57.8وصفحات خاصة بالمضامين الوطنية والتعريف بها، وما نسبته 
                                                           

، درجة استخدام الطلبة الجامعيين لشبكات التواصل االجتماعية في العملية التعليمية وصعوبات مراد ومحاسنة (1)
 استخدامها.

إبراهيم، واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي في العملية التعليمية بجامعات صعيد مصر، دراسة  (2)
 ميدانية.

، دراسة تحليلية الفلسطيني بالقضايا الوطنيةدور شبكات التواصل االجتماعي في توعية الشباب سكيك،  (3)
 وميدانية.
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% يقترحون 55.2تحفيز الطلبة للمشاركة الفاعلة للصفحات والمجموعات الوطنية، وما نسبته 
% يقترحون 45.5، وما نسبته إجراء مسابقات تحث الطلبة على الكتابة في القضايا الوطنية

% يقترحون 41.6ونقل كل ما هو جديد، وما نسبته  ،المتابعة المستمرة للقضايا والجوانب الوطنية
نجاح هدف الصفحات. اإلعالماالستعانة بخبراء متخصصين في مجال   الجديد لدعم وا 

،  (2)2015ويش، ودراسة الدري(1)2016وتختلف هذه النتائج مع ما توصلت إليه ودراسة تربان
نترنت عالية السرعة، وتوفير شبكة تواصل اجتماعي مقترحات الدراسة توفير شبكات إ أهمفي أن 
بالتعليم، وضرورة وجود ميثاق وقوانين خاصة بالعمل اإللكتروني تساعد على ضبط  خاصةً 

 ة.اإلعالميالممارسات 

 

 

 

 

 

  

                                                           

ى نشطاء التواصل لدراسة مسحية ع ،في تدعيم قيم المواطنة االجتماعيشبكات التواصل  تربان، فاعلية (1)
 .الجامعات طالبمن  االجتماعي

مين بجامعة الملك ( الدريويش، واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي في التعليم لدى طالب كلية المعل2)
  سعود.
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 تحليل فرضيات الدراسة: المبحث الثاني

( بين درجة ثقة α ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )قة عال توجد: الا أو 
لدى  سهام في تعزيز الوعي الوطنياإلدرجة و المعلمين بشبكات التواصل االجتماعي 

 .الطلبة

 "Personبيرسون " طالفرضية تم استخدام معامل االرتبا هذهولإلجابة على  -
 :بيرسونمعامل االرتباط نتائج (: 3.35جدول )

 رجة الثقةد 

 درجة اإلسهام
 معامل بيرسون

 لالرتباط
 االحتماليةالقيمة 

(Sig.) 
*0.257 0.001 

 .α ≤ 0.05إحصائيًا عند مستوى داللة  االرتباط داالً  *  

.( Sigالقيمة االحتمالية )، وأن 0.257ي و ا( أن معامل االرتباط يس3.35جدول )يبين 
وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية ودعم  ،0.05وهي أقل من مستوى الداللة  0.001ي و اتس

المعلمين بشبكات  وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين درجة ثقة الفرضية البديلة التي تؤكد
وهي عالقة طردية بمعنى  ،لدى الطلبة سهام في تعزيز الوعي الوطنيواإل التواصل االجتماعي

 يز الوعي الوطني.أن الزيادة في درجة الثقة يزيد درجة اإلسهام في تعز 
استخدام ( بين درجة α ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )عالقة  توجد: ثانياا 

 .لدى الطلبة سهام في تعزيز الوعي الوطنياإلدرجة و  المعلمين لشبكات التواصل االجتماعي

 "Personبيرسون "  طالفرضية تم استخدام معامل االرتبا هذهولإلجابة على  -

 :بيرسونمعامل االرتباط نتائج (: 3.36جدول )

 درجة االستخدام 

 درجة اإلسهام
 معامل بيرسون

 لالرتباط
 االحتماليةالقيمة 

(Sig.) 
0.089 0.272 

 .α ≤ 0.05إحصائيًا عند مستوى داللة  االرتباط داالً  *  
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.( Sigالقيمة االحتمالية )، وأن 0.089 يساوي( أن معامل االرتباط 3.36جدول )يبين 
 وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية التي تؤكد ،0.05من مستوى الداللة  كبرأوهي  0.272 تساوي
 استخدام المعلمين لشبكات التواصل االجتماعيوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين درجة عدم 
 لدى الطلبة. سهام في تعزيز الوعي الوطنيواإل

( في طبيعة القضايا α ≤ 0.05ستوى الداللة ): توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مثالثاا 
تعزى للبيانات الشخصية لدى الطلبة الوطني الوطنية التي ينشرها المعلمون لتعزيز الوعي 

 .)الجنس، العمر، مكان السكن، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة( :التالية

 :االتي على النحوفرضيات فرعية ولإلجابة على هذه الفرضية تحقق الباحث من خمسة 

( في طبيعة القضايا α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .1
 .الجنس متغير إلىلدى الطلبة تعزى الوطني الوطنية التي ينشرها المعلمون لتعزيز الوعي 

 :الجنس –"  ت لعينتين مستقلتين(: نتائج اختبار" 3.37جدول )

 الجنس 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 عياريالم

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

طبيعة القضايا الوطنية التي ينشرها 
 المعلمون لتعزيز الوعي لدى الطلبة

 0.746 3.98 ذكر
1.583 0.116 

 0.554 3.82 أنثى

 .α ≤ 0.05إحصائيًا عند مستوى داللة  * الفرق بين المتوسطات داالً 

 المقابلة الختبار" (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 3.37من النتائج الموضحة في جدول )
توجد فروق ذات داللة ال أنه  يتضحوبذلك  0.05من مستوى الداللة  أكبر"  ت لعينتين مستقلتين

لدى الطلبة  الوطني إحصائية في طبيعة القضايا الوطنية التي ينشرها المعلمون لتعزيز الوعي
  الجنس. متغير إلىتعزى 

( في طبيعة القضايا α ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) توجد فروق .2
المؤهل  متغير إلىتعزى  لدى الطلبة الوطني الوطنية التي ينشرها المعلمون لتعزيز الوعي

 .العلمي
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 :المؤهل العلمي –"  تحليل التباين(: نتائج اختبار" 3.38جدول )

دبلوم  بكالوريوس 
 عالي

دراسات 
 عليا

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

طبيعة القضايا الوطنية التي 
ينشرها المعلمون لتعزيز الوعي 

 .لدى الطلبة

3.86 4.23 3.95 1.664 0.193 

 .α ≤ 0.05إحصائيًا عند مستوى داللة  * الفرق بين المتوسطات داالً 

 المقابلة الختبار" (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 3.38من النتائج الموضحة في جدول )
توجد فروق ذات داللة إحصائية ال أنه  تأكدوبذلك  0.05من مستوى الداللة  أكبر"  تحليل التباين

 متغير إلىفي طبيعة القضايا الوطنية التي ينشرها المعلمون لتعزيز الوعي لدى الطلبة تعزى 
 المؤهل العلمي

( في طبيعة القضايا α ≤ 0.05لة )توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال . 3
 .العمر متغير إلىتعزى  لدى الطلبة الوطني الوطنية التي ينشرها المعلمون لتعزيز الوعي

 :العمر –"  تحليل التباين(: نتائج اختبار" 3.39جدول )

أقل من  
30 

 30من 
أقل  إلى
 40من 

 40من 
أقل  إلى
 50من 

 50من 
سنة 
 فأكثر

قيمة 
 االختبار

القيمة 
حتمالية اال
(Sig). 

طبيعة القضايا الوطنية التي 
ينشرها المعلمون لتعزيز الوعي 

 .لدى الطلبة

3.83 3.92 3.88 3.90 0.098 0.961 

 .α ≤ 0.05إحصائيًا عند مستوى داللة  * الفرق بين المتوسطات داالً 

 الختبار" المقابلة (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 3.39من النتائج الموضحة في جدول )
توجد فروق ذات داللة إحصائية ال أنه  يتضحوبذلك  0.05من مستوى الداللة  أكبر"  تحليل التباين

 متغير إلىفي طبيعة القضايا الوطنية التي ينشرها المعلمون لتعزيز الوعي لدى الطلبة تعزى 
 العمر
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عة القضايا ( في طبيα ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ). 4
 .سنوات الخبرة متغير إلىتعزى  الوطنية التي ينشرها المعلمون لتعزيز الوعي لدى الطلبة

 :سنوات الخبرة –"  تحليل التباين(: نتائج اختبار" 3.40جدول )

أقل من  
10 

 10من 
أقل  إلى
 20من 

 20من 
أقل  إلى
 30من 

 30من 
سنة 
 فأكثر

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

طبيعة القضايا الوطنية التي 
ينشرها المعلمون لتعزيز الوعي 

 .لدى الطلبة
3.83 3.96 3.77 3.95 1.131 0.338 

 .α ≤ 0.05إحصائيًا عند مستوى داللة  * الفرق بين المتوسطات داالً 

 المقابلة الختبار" (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 3.40من النتائج الموضحة في جدول )
توجد فروق ذات داللة إحصائية ال أنه  يتبينوبذلك  0.05من مستوى الداللة  أكبر"  ل التباينتحلي
 متغير إلىطبيعة القضايا الوطنية التي ينشرها المعلمون لتعزيز الوعي لدى الطلبة تعزى في 

 سنوات الخبرة

ضايا ( في طبيعة القα ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ). 5
 .مكان السكن متغير إلىالوطنية التي ينشرها المعلمون لتعزيز الوعي لدى الطلبة تعزى 

 :مكان السكن –"  تحليل التباين(: نتائج اختبار" 3.41جدول )

خان  الوسطى غزة شمال غزة 
 رفح يونس

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

طبيعة القضايا الوطنية 
ون التي ينشرها المعلم
 .لتعزيز الوعي لدى الطلبة

4.04 3.87 3.99 3.81 3.91 0.554 0.697 

 .α ≤ 0.05إحصائيًا عند مستوى داللة  * الفرق بين المتوسطات داالً          
 المقابلة الختبار" (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 3.41من النتائج الموضحة في جدول )

توجد فروق ذات داللة إحصائية ال أنه  يتضحوبذلك  0.05اللة من مستوى الد أكبر"  تحليل التباين
 متغير إلىطبيعة القضايا الوطنية التي ينشرها المعلمون لتعزيز الوعي لدى الطلبة تعزى في 

 مكان السكن
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 خالصة نتائج الدراسة وتوصياتها: المبحث الثالث
 تتناوللميدانية والتي النتائج التي أظهرتها الدراسة ا همهذا المبحث عرضًا أل يتناول

استخدامات المعلمين لشبكات التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي الوطني لدى طلبة المرحلة )
 التوصيات التي توصل لها. أهمالباحث  يعرضكما  (الثانوية

 الا: خالصة نتائج الدراسة.أو 
 ها:أهمعدد من النتائج  إلىتوصلت الدراسة 

عينة الدراسة شبكات التواصل االجتماعي وما  لسطينيينالفمن المعلمين  %85.8 يستخدم .1
 ال يستخدمونها. %14.2نسبته 

ل و عدم امتالك بعض المعلمين لحسابات على شبكات التواصل االجتماعي يعود بالمقام األ .2
%، بينما 36.1نه ال يثق فيها بنسبة أن ، في حي%38.9ليس لديهم الوقت الكافي بنسبة  هبأن

%،  27.8يتها، أما ال يمتلكونها ألسباب دينية بنسبةأهميثق بجدواها و  % ال30.6ما نسبته 
%، وفي المرتبة األخيرة بأنه ليس لديهم 22.2وأن ال يمتلكونها ألسباب اقتصادية بنسبة

 %.16.7المهارات الكافية الستخدامها وألسباب أخرى بنسبة 

رجة ثقتهم بها متوسطة غالبية المعلمين الذين يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي د .3
 . %58.60وبوزن نسبي 

 ونلى كأكثر الشبكات التي يستخدمها المبحوثو شبكة الفيس بوك على المرتبة األ حصلت .4
، تاله موقع اليوتيوب بالمرتبة %74.20%، تالها تطبيق الواتس اب بنسبة 76.40بنسبة 
وزن السادس بما تطبيق سناب شات حصل على المركز %، أ71.8ة وبوزن نسبي الثالث

خرى جاءت بالمرتبة السابعة % وبدرجة منخفضة، أما تطبيقات وشبكات أ48.20نسبي 
 يضًا.% وبدرجة منخفضة أ50.40بوزن نسبي 

ر، وما ربع سنوات فأكثأل االجتماعي منذ % من عينة الدراسة شبكات التواص70.3 يستخدم .5
 سنين. أقل من أربع إلى% يستخدمونها من سنتين 18.4نسبته 

 إلى% من المبحوثين عينة الدراسة شبكات التواصل االجتماعي من ساعة 55.2 يستخدم .6
 قل من ساعة يوميًا.يستخدمونها أ 26.9، وما نسبته أقل من ثالث ساعات يومياً 

شبكات التواصل  فيه من عينة الدراسة يستخدمون %44.8 ال يوجد وقت محدد لدى .7
% 7.1ًا، وما نسبته % صباح7.5، وما نسبته % يستخدمونها مساءً 39.2، بينما االجتماعي

 %.1.4خيرًا فترة الظهيرة بنسبة في السهرة، وأ
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المنزل هو أكثر األماكن استخدامًا لشبكات التواصل االجتماعي من المعلمين وذلك بنسبة  .8
 %.7.5، وأخيرًا األماكن العامة بنسبة %14.2تالها العمل بنسبة ، 91.5%

م ، بينما يستخدحمولة للدخول على شبكات التواصل االجتماعيالهواتف الم% 84.4يستخدم  .9
 %.12.3خيرًا يستخدمون اآليباد بنسبة %، وأ28.8الحاسوب الشخصي بنسبة 

، من عينة الدراسة االسم الحقيقي على شبكات التواصل االجتماعي %81.2 يستخدم .10
 %.9.4خيرًا الكنية بنسبة %، وأ9.4تخدم اسم المستعار بنسبة في حين يس

صدقاء والمتابعين لصفحاتهم من مبحوثين عينة الدراسة يصل عدد األأكثر من نصف ال .11
قل أ إلى 100صدقاء من % يصل عدد األ24.5بينما ما نسبته ، طالب 100من  قلالطلبة أ

 %.14.6صديق فأكثر كانت نسبتهم  500، أما 200من

% 30.2، بينما جداً عالية وعالية  معلميهمع منشورات م الطلبة%من 50 درجة تفاعل .12
 % كانت درجة تفاعلهم منخفضة.13.7درجة تفاعلهم متوسطة، بينما ما نسبته 

كات التواصل االجتماعي من استخدامهم لشب ونالتي يحققها المبحوث اإلشباعات أهم .13
تالها االطالع على القضايا  ،%76.9بنسبة و  لىو بالمرتبة األ حداث والتعليق عليهامتابعة األ
%، 53.3، تالها التسلية والترفيه بالمرتبة الثالثة بنسبة %60.8بنسبة  لمرتبة الثانيةبا الوطنية

% كانت البحث 8.0خيرًا %، وأ18.9المرتبة السابعة وبنسبة بينما التعبير عن الذات كانت ب
 عن األصدقاء.

%من المبحوثين استخدام شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي  72.6 يوظف .14
 .دى الطالبالوطني ل

%من عينة الدراسة ال تتوفر لديهم مجموعات على شبكات التواصل 59كشفت الدراسة أن  .15
 % منهم لديهم مجموعات على تلك الشبكات.41، في حين أن االجتماعي

كتب عن الوعي الوطني كانت قليلة بوزن مشاركة الطلبة بالنقاش والتعليقات حول ما يُ  .16
 % نادرًا ما يشاركون.37.3 ن ما نسبته، في حين أ%48.5نسبي 

% من المبحوثين عينة الدراسة كانوا يردون على تعليقات الطلبة 53.75أن ما نسبته  .17
% 31.1حول قضايا الوعي الوطني عبر شبكات التواصل االجتماعي وبدرجة متوسطة، بينما 

 منهم نادرًا ما يردون على تعليقات الطلبة.

مع الطلبة حول قضايا الوعي الوطني عبر شبكات  نيتحاورو كانوا  عينة الدراسة المعلمين .18
مع  يتحاورونما  % منهم نادراً 40.5، بينما % وبدرجة قليلة47التواصل االجتماعي بنسبة 

 الطلبة.
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دوافع استخدام المبحوثين لشبكات التواصل االجتماعي لتعزيز الوعي الوطني يعود  أهم .19
التأثير على سلوك الطلبة  محاولةيليه %، 48.1تعزيز الوعي الوطني لدى الطلبة بنسبة  إلى

%، 30.2المرتبة الخامسة وبنسبة ، بينما سهولة التواصل مع الطلبة كانت ب%40.6بنسبة 
 والتعليقات للطلبة بالمرتبة األخيرة. ،% كانت إصدار التعليمات18.4ن ما نسبته وأ

بكات التواصل أسباب عدم استخدام ش أهمعدم توفر الوقت الكافي لدى المعلمين من  .20
يليها عدم  لى،و وبالمرتبة األ %50االجتماعي في تعزيز الوعي الوطني لدى الطلبة بنسبة 

، فيما كانت عدم درايتي الواسعة %44.8على الشبكات بنسبة  الوطنيةصدق المعلومات 
% 12.1%، فيما كانت ما نسبته  15.5بشبكات التواصل االجتماعي بالمرتبة الرابعة وبنسبة

 ية شبكات التواصل االجتماعي بالمرتبة األخيرة.أهمقتنع بغير م

األساليب المستخدمة في شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي الوطني هي  أهم .21
% بالمرتبة  55.2ات بنسبةلى، تالها النقاشات والتعليقو % بالمرتبة األ56.5الصور بنسبة 

% بالمرتبة الثالثة، فيما كانت ما نسبته 50.0تليها مقاطع الفيديو الوطنية بنسبة  الثانية،
خرى بالمرتبة السابعة بالمرتبة السادسة، وما يستخدمون أساليب أ% استطالعات الرأي 12.3
 %.2.6بنسبة 

شبكات التواصل  خاللالمعلم تعزيزها لدى الطالب  يحاولي الوطني الذي عجوانب الو  .22
تالها المحافظة على الهوية  ،%83.20بنسبة  للوطن االجتماعي كانت الوالء واالنتماء

، بينما ما نسبته %18.80ثم التمسك بالثوابت الوطنية بنسبة  ،%82.20الوطنية بنسبة 
% من عينة الدراسة كانت جوانب الوعي لديهم الوعي بالقرارات الدولية الوطنية 73.60

خيرة وبنسبة ألكة السياسية الفاعلة بالمرتبة اوبالترتيب الحادي عشر، فيما كانت المشار 
68.40.% 

ها اولالقضايا الوطنية التي يتن أهمقضية القدس على شبكات التواصل االجتماعي كانت  .23
تالها قضية الالجئين ، %76المعلمون مع الطالب في شبكات التواصل االجتماعي بنسبة 

 بالمرتبة المفاوضات%، فيما كانت قضية 46.1سرى بنسبة ثم األ ،48.1وحق العودة بنسبة 
 % وبالمرتبة التاسعة.1.9خرى بنسبة ، وجاءت بالمرتبة االخيرة قضايا أ%9.7الثامنة بنسبة

كانت سهام شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي الوطني لدى الطلبة إدرجة  .24
 .%72.40كبيرة بوزن نسبي 

بنسبة  للوطنالء واالنتماء و جوانب الوعي الوطني التي يتفاعل معها الطلبة كانت ال أهم .25
تالها جانب المسؤولية تجاه  %،78.60تالها التمسك بالثوابت الوطنية بنسبة  ،79.60%
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مرتبة الحادية عشر ، بينما الوعي بالقرارات الدولية الوطنية جاءت بال%77الوطن بنسبة 
 %.66.40خيرة بنسبة سياسية الفاعلة كانت بالمرتبة األما المشاركة ال%، أ69.40بنسبة

تالها التعليق بنسبة  ،%61.7بنسبة  إعجابة مع المنشورات بوضع تعامل الطلبي .26
خيرة وبنسبة %، تالها أخرى بالمرتبة األ29.2ة ، تالها مشاركة المنشور بنسب58.4%

0.6.% 

عدم الثقة بمضامين شبكات التواصل االجتماعي كان من أكبر معوقات استخدام شبكات  .27
وقت  دتال ذلك عدم وجو ، %61لبة بنسبة التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي لدى الط

تال ذلك منع استخدام شبكات التواصل بالمدارس بنسبة  ،%41.6لتصفحها بنسبة  ف  كاف
، فيما كانت عدم مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة لشبكات التواصل بالمرتبة 39%

 %.1.3بةخرى بنس%، فيما كانت بالمرتبة األخيرة معيقات أ17.5سبةالسادسة وبن

مقترحات المبحوثين لزيادة فعالية استخدام شبكات التواصل هي تخصيص صفحات  أهم .28
تال ذلك تحفيز الطلبة للمشاركة %، 61.7ومجموعات خاصة بالمضامين الوطنية بنسبة 

جراء مسابقات تحث الطلبة على الكتابة في ، تالها إ%87.8الفاعلة لتلك الصفحات بنسبة 
% بالمرتبة الثالثة، فيما كانت االستعانة بخبراء متخصصين 55.2ة القضايا الوطنية بنسب

نجاح هذه الصفحات كانت بالمرتبة األخيرة بنسبة اإلعالمفي مجال   %.41.6الجديد لدعم وا 

 .: نتائج فروض الدراسة الميدانيةثانياا 
 ماعيبشبكات التواصل االجت حصائية بين درجة ثقة المبحوثينإثبت وجود عالقة ذات داللة  .1

ية كلما زادت درجة الثقة وهي عالقة طرد لدى الطلبة سهام في تعزيز الوعي الوطنيواإل
 .سهام في تعزيز الوعي الوطنييزيد اإل

استخدام المبحوثين لشبكات التواصل حصائية بين درجة إثبت عدم وجود عالقة ذات داللة  .2
 لدى الطلبة. واالسهام في تعزيز الوعي الوطني االجتماعي

القضايا الوطنية التي ينشرها المعلمون لتعزيز  طبيعةحصائية في إوجد فروق ذات داللة ال ت .3
وسنوات  ،والعمر ،والجنس ،المؤهل العلمي)متغير  إلىالوعي الوطني لدى الطلبة تعزى 

 (ومكان السكن ،الخبرة
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 توصيات الدراسةثالثاا: 
البناء عليها، يورد الباحث جملة  في ضوء ما توصلت إليه الدراسة الميدانية من نتائج يمكن

في تعزيز الوعي الوطني لدى طلبة المرحلة  همامن التوصيات التي يرى أنها من الممكن أن تس
 الثانوية خالل استخدامهم شبكات التواصل االجتماعي.

 توصيات خاصة بالمعلم: .أ
القضايا ز تعزيو  ،شبكات التواصل االجتماعي في خدمة القضية الفلسطينية من االستفادة  .1

 على شبكات التواصل االجتماعي. بمختلف أبعادهاالفلسطينية الوطنية 

تقنيات تفاعلية مثل اليوتيوب العتمادها على  متنوعةاستخدام شبكات تواصل اجتماعي  .2
  .مثالً وعدم االقتصار على شبكة واحدة كالفيس بوك  الفيديو()الصوت والصورة تدعم 

شبكات التواصل االجتماعي واستخداماتها  إلىة للتعرف التحاق المعلمين بدورات تدريبي .3
 المتنوعة في تعزيز الوعي الوطني لدى الطلبة.

حث المعلمين على توظيف الحوار والنقاش والتعليقات على منشورات الطلبة في شبكات  .4
 التواصل االجتماعي حيث يعتبر حافز لدى الطلبة حول تعزيز الوعي الوطني لديهم.

مفهوم الوعي  وتعزز تدعم وطنية متنوعة إنشاء مجموعات وصفحاتلى حث المعلمين ع .5
 الوطني لدى الطلبة وفق الخطة السنوية الموضوعة لديهم ضمن األنشطة الالمنهجية.

حث المعلمين على إنشاء حسابات على شبكات التواصل االجتماعي، ومواكبة التطور   .6
 التكنولوجي في عصر النهضة التكنولوجية العالمية.

تعزيز وعي المعلمين على شبكات التواصل االجتماعي بسياسات وتعليمات النشر على  .7
 تلك الشبكات، وذلك للتغلب على سياسة إغالق الصفحات والمجموعات الوطنية وحظرها. 

واصل االجتماعي ما بين الصور ساليب المتنوعة في شبكات التتنوع المعلم في استخدام األ .8
 ش والحوار.عجاب والتعليق والنقاواإل

حث المعلم على توفير الوقت الكافي الستخدام شبكات التواصل االجتماعي وتفعيل  .9
 الصفحات والمجموعات الوطنية في تعزيز الوعي الوطني لدى الطلبة.

 :الرسميةتوصيات خاصة بالجهات  .ب
 الدورات وعقد وطنية فلسطينية ومجموعات صفحة إلنشاء الجديد اإلعالم نشطاء إشراك .1

 لتلك مثلاأل وكيفية االستخدام ،ية شبكات التواصل االجتماعيأهمعة للتعريف بالمتنو 
 الشبكات.
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في ظل القضايا الوطنية والفلسطينية ب متعلقةعداد تطبيقات خاصة بالهواتف المحمولة إ .2
 جهزة الذكية.شار األالتطور التكنولوجي الهائل وانت

حياء  رسداخل المدا الوطنية نشطة الالمنهجيةتعزيز دور األ .3 كالمسابقات والجوائز وا 
 الحس الوطني لدى الطالب. قيمة بما يعزز الفعاليات الوطنية

ات صفحلا والتعليقات على من خالل الحوار والنقاش تحفيز الطلبة على المشاركة الفاعلة .4
 .المضامين الوطنية والتعريف بها بما يعززوالمجموعات الوطنية 

وضرورة التوعية والتنبيه شبكات التواصل االجتماعي،  ية ودورأهمإصدار نشرات تعريفية ب .5
 الواسع. نظرًا النتشارها ،مثلخطورتها واستخدامها االستخدام األل

في تصفح شبكات  وأسرع أسهلألنها  الذكية األجهزة اقتناء على وحثه مادياً  المعلم دعم .6
 التواصل االجتماعي.
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 المصادر والمراجع
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 المراجعالمصادر و 
 القرآن الكريم -

 أوالا: المراجع العربية
واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي في العملية التعليمية  .(م2014) .إبراهيم، خديجة

 (.2)3، مجلة العلوم التربويةبجامعات صعيد مصر، دراسة ميدانية، 

 (.399العدد )، قبل العربيمجلة المسترات العربية، . عوامل قيام الثو (م2012) .ابراهيم، سعد الدين

استخدامات طلبة الثانوية العامة لشبكات التواصل االجتماعي وأثرها  .(م2016) .أبو زايد، عايدة
رسالة ماجستير غير راسة ميدانية على محافظات غزة، )، دفي المحافظة على القيم الثقافية

 منشورة( الجامعة اإلسالمية بغزة، غزة.

 التواصل لشبكات الفلسطينية الجامعات طلبة استخدامات .(م2014) صالح. صالح،أبو 
رسالة ماجستير غير منشورة( الجامعة ، )ميدانية دراسة المتحققة، اإلشباعاتو  االجتماعي

 اإلسالمية بغزة، غزة.

 بالقصية السياسي الوعي على االجتماعي التواصل مواقع أثر  .(م2015) شدان. يعقوب، أبو
، )رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة النجاح الوطنية النجاح امعةج طلبة لدى الفلسطينية

 الوطنية، الضفة الغربية.

م(. شبكات التواصل االجتماعي وانعكاساتها على 2016أحمد، أسامة زين العابدين عثمان. )
مجلة بعض القيم لدى طلبة التعليم الثانوي الفني الصناعي بمحافظة أسيوط: دراسة ميدانية. 

 .298-293(، 100) 23التربية العربية،  مستقبل

 . القاهرة. دار الفجر للنشر والتوزيع.1. طاإلعالم الجديدم(. 2015أمين، رضا. )

 .، ترجمة: حمدي عبد الجوادمعجم علم النفس المعاصر .(م1996) .بتروفسكي، أ.وياروشفسكي
 دار العالم الجديد، القاهرة. )د.ط(،

الهيئة المصرية العامة  .المدنية )التعليم والمواطنة وحقوق اإلنسان( التربية .(م2009) .بدران، شبل
 مكتبة األسرة، القاهرة.)د.ط(،  .للكتاب

دار  )د.ط(، .تحديات العولمة –الوطنية في عالم بال هوية  .(م2000) .بهاء الدين، حسين
 المعارف، القاهرة.
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في المغرب العربي، تطور الوعي  الوعي القومي واألحزاب السياسية .(م1986) .عفيف ،البونى
 .(8، سلسلة كتب المستقبل العربي )القومي في المغرب العربي، مركز دراسات الوحدة العربية

 مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت. )د.ط(،

صحافة المواطن" في تعزيز ثقافة التغيير السياسي واالجتماعي  دور .(م2014) .تربان، ماجد
 .(48)العدد  .المجلة المصرية لبحوث اإلعالميني، لدى الشباب الفلسط

دراسة  ،في تدعيم قيم المواطنة االجتماعيشبكات التواصل  فاعلية .(م2016) تربان، ماجد.
، مجلة االتصال والتنمية، الجامعات طالبمن  االجتماعيى نشطاء التواصل لمسحية ع

 .(16)العدد 

مطبعة  )د.ط(، .اصرة فى التربية ونظم التعليماتجاهات مع .(م2000). طايع فيصلو  ،تقى على
 الحسن، الكويت.

، مجلة جامعة القدس المفتوحة، الخليل، فلسطينم(. 2009. )تيسير عبد الحميد ابو ساكور  
 (.1) 4، جامعة الخليل للبحوث

، المعتز للطباعة والنشر، 1ط، دراسة تحليلية في اإلعالم الجماهيري .(م2015) .جابر، نجالء
 ن.عما

 برنامج التربية، رام اهلل. )د.ط(، .التربية الوطنية .(م2008) .جامعة القدس المفتوحة

الشبكات اإلجتماعية  م(.2015. )جبريل حسن العريشي وسلمى بنت عبد الرحمن محمد الدوسري
 .دار المنهجية للنشر والتوزيع ،األردن ،1ط ، والقيم رؤية تحليلية

دار )د.ط(،  .)السالم، الديمقراطية، حقوق اإلنسان( ة السياسيةالتربي .(م2008) .جرار، أماني
 وائل للنشر والتوزيع، عمان.

(. انعكاسات شبكات التواصل االجتماعي على الهوية الثقافية للشباب م2017) جعفري، نبيلة.
، المجلد مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعيةأنموذجًا،  بوك فيس الجامعي الجزائري، شبكة

(31). 

"، نظرة مستقبلية -التعليم وتحديات القرن الواحد والعشرين" .(م1995) .جوهر، صالح الدين
 .(3)46. صحيفة التربية، القاهرة

 .والتوزيع للنشر الفجر دار، القاهرة ،1ط ،االتصال نظريات .(م2010) .محمد حجاب،
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 عالم ، القاهرة،2ط ،"اإلعالم بحوث" العلمي البحث مناهج في دراسات .(م2006) .حسين سمير
 الكتب.

واقع استخدام المنظمات األهلية في قطاع غزة لشبكة التواصل  .(م2013). حالسة، محمد
، الجامعة اإلسالمية، غير منشورة( رسالة ماجستير)، االجتماعي في تعزيز عالقتها بالجمهور

 غزة.

 بكات التواصلاستخدامات الطلبة في سن المراهقة الوسطى لش (،م2016مجدي. ) وي،احن
 (.16) عددال .مجلة علم المحكمة، االجتماعي في مدارس مدينة نابلس

مكتبة  الرياض، ،2ط ،مجاالتها ساليبهاأ سسها،أ اإلعالمية البحوث (.م2004) .محمدالحيزان، 
 الملك فهد الوطنية.

القدس،  مكتبة )د.ط(، .الشخصية الفلسطينية وعوامل االنتماء الوطني .(م2002الخطيب، عامر )
 غزة.

دار السحاب للنشر والتوزيع، )د.ط(،  .تكنولوجيا التعليم والتعلم .(م2009) .خميس، محمد عطية
 القاهرة.

 )د.ط(، غزة، فلسطين. ،تكنولوجيا التعليم والتعلم. (م2009) .خميس، محمد عطية

 تشكيل في االجتماعي التواصل شبكات دور .(م2013) زهير. والطاهات ، عبدالكريم،الدبيسي
        ،مجلة دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية، األردنية الجامعات طلبة لدى العام الرأي
40 (1). 

في Facebook تصور مقترح لتوظيف الشبكات االجتماعية .(م2012) .الدحدوح، عالء
 ، الجامعة اإلسالمية، غزة.غير منشورة( رسالة ماجستير)، الجامعات الفلسطينية

واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي في التعليم لدى طالب  .(م2015) .ش، أحمدالدريوي
، مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العاليكلية المعلمين بجامعة الملك سعود، 

2 (34.) 

مان دار العلم واالي)د.ط(،  .دور التربية في صناعة وتفعيل الوعي العربي .(م2009) .زايد، أميرة
 للنشر والتوزيع، القاهرة.
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اإلعالم الجديد والفضاء العمومي االفتراضي العربي م(. 2014روق، جمال، بضياف، سهيلة. )ز 
، الملتقى الدولي العلمي حول شبكات التواصل االجتماعي بعث للقيم الديمقراطية أم هدم لها –

 وتغيير البيئة اإلعالمية في العالم العربي.

 العربي. الفكر ، القاهرة، دار1ط ،االجتماعي البحث أسس (م1961د، )ويس سي زكي جمال،

درجة تمثل طلبة الجامعات بمحافظات غزة لقيم المواطن وعالقتها  .(م2014) .الزهار، مايسة
 ، جامعة األزهر، غزة.غير منشورة( رسالة ماجستير)، بالمشاركة السياسية

دور مواقع (. م2016) ودرادكه، محمد.السرحان، صايل، ومشاقبة، عاهد، وسالمة محمد، 
 التواصل االجتماعي في تشكيل الوعي السياسي دراسة تطبيقية على طلبة جامعة آل البيت

 (.ب/4) 22 م،2015/2016

دور شبكات التواصل االجتماعي في توعية الشباب الفلسطيني بالقضايا  .(م2014). سكيك، هشام
 الجامعة اإلسالمية، غزة.، غير منشورة( رسالة ماجستير)، الوطنية

دور الصحافة المدرسية في ترسيخ الثوابت الوطنية لدى طلبة المرحلة (. م2017) .سمور، شادي
، )رسالة ماجستير غير منشورة ( الثانوية في مدارس محافظات غزة، دراسة تحليلية وميدانية

 الجامعة اإلسالمية بغزة، غزة.

، دار المعتز للنشر والتوزيع )د.ط(، .مات العالميةشبكة المعلو  .(م2009) .الشديفات، خليل
 عمان.

. عمان. دار أسامة 1. ط(. اإلعالم الجديد وشبكات التواصل االجتماعيم2014شقرة، علي. )
 للنشر والتوزيع. نبالء ناشرون وموزعون.

 مكتبة ، الرياض،1ط ،التربية واإلعالمية كيف نتعامل مع اإلعالم .(م2010) فهد. الشميمري،
 .الملك فهد الوطنية

أثر استخدام شبكات التواصل االلكترونية على العالقات االجتماعية  .(م2013) .الشهري، حنان
، جامعة الملك عبد العزيز، غير منشورة( رسالة ماجستير)، الفيس بوك وتويتر نموذجا –

 جدة.

الجتماعية )الفيس أثر شبكات التواصل االلكترونية على العالقات ا(. م2016) الشهري، حنان.
، بجدة العزيز عبد الملك جامعة طالبات من عينة على ميدانية ، دراسةبوك وتويتر نموذجاً(

 رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية.)
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اسة در  –استخدام شبكة اإلنترنت في مجال اإلعالم األمني العربي  .(م2011) .الشهري، فايز
، مركز البحوث والدراسات االستراتيجية، كلية الملك 19 ، العددمجلة البحوث األمنيةوصفية، 

 فهد االمنية، الرياض.

 .(1،)26 مجلة جامعة دمشق،اإلعالم الجديد في عصر المعلومات،  .(م2010) .شيخاني، سميرة

ة بالقضايا السياسية دور مواقع التواصل االجتماعي في زيادة المعرف(. م2016) صالح، أشرف.
 رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة الشرق األوسط، األردن.) ،ردنيلدى الشباب األ

دور شبكات التواصل االجتماعي في ترسيخ قيم المواطنة من وجهة  .(م2017اهلل. ) صفرار، عبد
 ردن.رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة الشرق األوسط، األ، )نظر الشباب الجامعي العماني

استطالع رأي الجمهور المصري في األحزاب والممارسة الحزبية،  .(م1994). العامري، سلوى
مركز البحوث والدراسات )د.ط(،  .)الثقافة السياسية في مصر بين االستمرارية والتغير( مؤتمر
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 السمات العامة :الا أو 

  :النوع االجتماعي .1

  )  ( ذكر         )  ( أنثى

 .المؤهل العلمي: 2

 )  ( دراسات عليا     )  ( دبلوم عالي       )  ( بكالوريوس 
 . السن:3

 سنة   40أقل من  إلى 30)  ( من         30)  ( أقل من 

 سنة فأكثر  50)  ( من    سنة   50أقل من  إلى 40)  ( من
 .سنوات الخبرة :4

 سنة     20أقل  من  إلى 10)  ( من          سنوات     10)  ( أقل من 

  سنة فأكثر 30)  (                سنة  30أقل من  إلىسنة  20)  ( من 
 .مكان السكن:5

 )  ( غزة         )  ( الوسطى     )  ( خان يونس        )  ( رفح  )  ( شمال غزة    
 استخدام شبكات التواصل االجتماعي -ثانياا 

 ل تستخدم شبكات التواصل االجتماعي؟ه .6

    )  ( ال   )  ( نعم 
ذا كانت اإلجابة 8نعم( انتقل لإلجابة على السؤال رقم )إذا كانت اإلجابة عن السؤال السابق ) (، وا 

 )ال( اجب عن السؤال التالي ثم توقف عن اإلجابة مشكوراا.
 ك اختيار أكثر من إجابة(.يمكنما أسباب عدم استخدامك لشبكات التواصل االجتماعي؟ ) .7

 )  ( ألسباب اقتصادية ) ال املك اجهزة حديثة (    )  ( ال أثق فيها.

 يتها. أهم)  ( لست مقتنعًا بجدواها و    )  ( ليس لدي الوقت الكافي

 ( ليس لدًي المهارات الكافية الستخدام هذه الشبكات. )     )  ( ألسباب دينية. 

 .....................................أخرى، اذكرها ............
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 ما هي درجة ثقتك بشبكات التواصل االجتماعي؟ .8

 )   ( متوسطة     )   ( منخفضة       )   ( منخفضة جداً   )   ( عالية     )   ( عالية جدا
 تخدامك لشبكات التواصل االجتماعي لتعزيز الوعي الوطني لدى الطلبة؟حدد درجة اس .9

 منذ متى تستخدم شبكات التواصل االجتماعي ؟ .10

 أقل من سنتين. إلى)  ( من سنة      )  ( أقل من سنة.
 )  ( أربعة سنين فأكثر.   أقل من أربعة سنين إلىن )  ( من سنتي

 ما المدة الزمنية التي تقضيها يومياا عند استخدامك لشبكات التواصل االجتماعي؟ .11

 ساعات 3أقل من  إلى)  ( من ساعة     )  ( أقل من ساعة
 ساعات 5)  ( أكثر من   ساعات  5 إلىساعات  3)  ( من 

 تستخدم شبكات التواصل االجتماعي؟ قات التي تفضلها عندما و ما األ  .12

 ( ال يوجد وقت محدد) )  ( مساًء  )  ( السهرة المتأخرة      )  ( صباحًا     )  ( ظهراً 
يمكنك اختيار شبكات التواصل االجتماعي )ما المكان المفضل لديك الذي تستخدم فيه  .13

 اكثر من إجابة(

 )  ( االماكن العامة  )  ( العمل  )  (  المنزل
 خرى، اذكرها...................................ا

 ما وسيلة استخدامك  لشبكات التواصل االجتماعي ) يمكنك اختيار اكثر من إجابة( .14

 )  ( الهاتف المحمول        )  ( األيباد  )  ( الحاسوب الشخصي
 .....اخرى، اذكرها............................................................. 

منخفضة  منخفضة متوسطة عالية جداعالية  الشبكة
 جدا

 ال استخدمها

       فيس بوك
       تويتر

       يوتيوب
       واتس اب
       انستغرام

       سناب شات
       اخرى...
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 في استخدامك لشبكات التواصل االجتماعي تستخدم   .15

 )  ( الكنية  )  ( اسم مستعار  )  ( اسمك الحقيقي    
 نشاط المعلمين على شبكات التواصل االجتماعي: -ثالثاا 
 عدد اصدقائك ومتابعيك من الطلبة على شبكات التواصل االجتماعي تقريباا. .16

 200اقل من  إلى 100)  ( من    100)  ( أقل من 
 فأكثر. 500)  (   500اقل من  إلى 200)  ( من 

 تفاعل الطلبة مع منشوراتك بدرجة .17

 )   ( عالية     )   ( متوسطة     )   ( منخفضة     )   ( منخفضة جداً     )   ( عالية جداً 

يمكنك اختيار      المتحققة من استخدامك لشبكات التواصل االجتماعي؟ ) اإلشباعاتما  .18
 ثر من إجابة(أك
 )  ( متابعة األحداث والتعليق عليها.    )  ( التسلية والترفيه. 
 )  ( البحث عن األصدقاء.  )  ( االطالع على القضايا الوطنية. 
 )  ( مشاركة اآلراء.   )  ( تعزيز المهارات التقنية. 
 )  ( التعبير عن الذات.  .الشغف بتكنولوجيا االتصال الحديثة)  (  

 ، اذكرها ................................................................أخرى
 توظيف المعلمين لشبكات التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي الوطني. -رابعا
 هل توظف استخدام شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي الوطني لدى الطالب؟  .19

  )  ( ال  )  ( نعم 
ذا كانت اإلجابة 26اجب على السؤال رقم ) )نعم(إذا كانت اإلجابة  أجب عن السؤال  )ال((، وا 

 التالي ثم توقف عن اإلجابة مشكورا.
لماذا ال تستخدم شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي الوطني لدى الطلبة  .20

 )يمكنك اختيار أكثر من إجابة(

 )  ( ال تعرض جميع القضايا والعناوين الوطنية.
 م صدق المعلومات الوطنية على شبكات التواصل االجتماعي احيانًا.)  ( عد

 )  ( عدم توفر الوقت الكافي للمتابعة.
 )  (غير مقتنع بأهمية شبكات التواصل االجتماعي.

 )  ( عدم درايتي الواسعة بشبكات التواصل االجتماعي
 اخرى، اذكرها...................................................
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 هل لديك مجموعات على شبكات التواصل االجتماعي خاصة بالطلبة: .21

  )  ( ال   )  ( نعم 

 يدور نقاش وتعليقات من الطلبة حول ما تكتب عن الوعي الوطني في صفحتك: .22

 )  ( نادراً    )  ( احياناً   )  (  غالبا  )  ( دائما
 تقوم بالرد على تعليقات الطلبة عن الوعي الوطني: .23

 )  ( نادراً    )  ( احياناً   )  (  غالبا  ا)  ( دائم
 ر معك الطلبة عبر شبكات التواصل االجتماعي حول ما تكتب عن الوعي الوطني:و ايتح .24

 )  ( نادراً    )  ( احياناً   )  (  غالبا  )  ( دائما
ما دوافع استخدامك لشبكات التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي الوطني) يمكنك  .25

 إجابة( اختيار اكثر من
 )  ( تعزيز الوعي الوطني لدى الطلبة  لة التأثير في سلوك الطلبةو ا)  ( مح 

 )  ( إصدار التعليمات والتعليقات للطلبة   )  ( شرح الدروس التعليمية
 )  ( الرد على اسئلة الطلبة.   )  ( سهولة التواصل مع الطلبة.     

 ...................اخرى، اذكرها................................
التي تستخدمها في شبكات التواصل االجتماعي لتعزيز الوعي والعناصر ما االساليب  .26

 الوطني لدى الطلبة؟

 )   ( مقاطع الفيديو الوطنية )   ( النقاشات والتعليقات   )   ( الصور

 )   ( استطالعات الرأي    )   ( الدردشات  )   ( الرسائل

 ............................................اخرى، اذكرها.......
تعزيزها مع الطالب خالل شبكات التواصل  تحاولجوانب الوعي الوطني التي  أهم .27

 :االجتماعي؟ هي

عالية  جوانب الوعي الوطني
 جدا

منخفضة  منخفضة متوسطة عالية
 جداا 

      تقوم بتعزيز جانب المسؤولية تجاه الوطن
      الوطني المحافظة على التراث
      تعزيز قيم المواطنة

      المحافظة على الهوية الوطنية
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عالية  جوانب الوعي الوطني
 جدا

منخفضة  منخفضة متوسطة عالية
 جداا 

      الوالء واالنتماء للوطن
      المشاركة في الدفاع عن الوطن

      المشاركة السياسية الفاعلة
      األحداث الوطنية إلىالتعرف 

      التمسك بالثوابت الوطنية.
      لوطنيةمعرفة المواقف السياسية ا

      الوعي بالقرارات الدولية الوطنية
      معرفة التاريخ الوطني للشخصيات الوطنية
      أخرى.....................................

الطالب في شبكات التواصل  لدى تحاول تعزيزهاالقضايا الوطنية التي  أهمحدد  .28
 .يمكنك اختيار أكثر من إجابة(االجتماعي؟ )

 )  ( األسرى.      )  ( الالجئون وحق العودة.      ( القدس.  )
  ( مواجهة االستيطان. )       ضات.و ا)  ( المف          )  ( إقامة الدولة

 )  ( االنقسام والمصالحة الفلسطينية.          مة .و ا)  ( المق
 .............أخرى، اذكرها...................................................

 . ما درجة إسهام شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي الوطني لدى الطلبة؟ برأيك 29

 ) ( منخفضة جدا  ) ( منخفضة ) ( متوسطة ) ( عالية ) ( عالية جدا

جوانب الوعي الوطني التي يتفاعل معها الطلبة معك على شبكات  أهممن وجهة نظرك،  .30
 التواصل االجتماعي؟ هي 

 منخفضة جداا  منخفضة متوسطة عالية عالية جدا جوانب الوعي الوطني
      جانب المسؤولية تجاه الوطن
      المحافظة على التراث الوطني

      تعزيز قيم المواطنة
      المحافظة على الهوية الوطنية

      الوالء واالنتماء للوطن
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 منخفضة جداا  منخفضة متوسطة عالية عالية جدا جوانب الوعي الوطني
      المشاركة في الدفاع عن الوطن

      كة السياسية الفاعلةالمشار 
      األحداث الوطنية إلىالتعرف 

      التمسك بالثوابت الوطنية.
      معرفة المواقف السياسية الوطنية
      الوعي بالقرارات الدولية الوطنية

      معرفة التاريخ الوطني للشخصيات الوطنية
      أخرى...................................

الطلبة مع منشوراتك التي تستهدف تعزيز الوعي الوطني؟ يمكنك اختيار اكثر  يتفاعليف ك .31
 من إجابة

 )  ( مشاركة المنشور  )  ( تعليق  )  ( وضع إعجاب

 أخرى، اذكرها ................................................................
 المعيقات والمقترحات -خامساا 

تي تحد من دورك في تعزيز الوعي الوطني لدى طلبة المرحلة الثانوية ما المعيقات ال .32
 .من إجابة( أكثرعبر شبكات التواصل االجتماعي؟ )يمكنك اختيار 

 )  ( عدم الثقة بمضامين شبكات التواصل.   

 )  ( منع استخدام شبكات التواصل في المدارس.  

 .مهارات استخدام شبكات التواصل إلى)  ( االفتقار   

 )  ( عدم مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة لشبكات التواصل.  

 )  ( الغاء الصفحات من قبل ادارة الفيس بوك.  

 )  ( عدم وجود وقت كافي لتصفح الصفحات واستخدامها في تعزيز الوعي الوطني.  

 ..........أخرى، اذكرها...........................................................
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في تعزيز الوعي الوطني  استخدام شبكات التواصل االجتماعيما مقترحاتك لزيادة فعالية  .33
 .من إجابة( أكثرلدى الطلبة؟ )يمكنك اختيار 

 )  (  تخصيص مجموعات وصفحات خاصة بالمضامين الوطنية والتعريف بها.

 جموعات الوطنية.)  ( العمل على تحفيز الطلبة للمشاركة الفاعلة للصفحات والم

 )  ( إجراء مسابقات تحث الطلبة على الكتابة في القضايا الوطنية.

 )  ( المتابعة المستمرة للقضايا والجوانب الوطنية ونقل كل ما هو جديد.

نجاح هدف الصفحات. اإلعالم)  ( االستعانة بخبراء متخصصين في مجال   الجديد لدعم وا 

 اخرى، اذكرها

............................................................................................ 

............................................................................................
............................................................................................ 

 نكمو اشكراا لطيب تع

 


