
	
	

	
	
	
 
   
 

 

  غزة-الجامعة االسالمية

  عمـــادة الدراسات العليـا

 كليــــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب

 قســـــــــــــــــم الصحـــــــافة

  إعداد الباحث

  الصفديحسن فالح سالمة 

 

  استخدامات القائم باالتصال في الصحافة الفلسطينية

  لشبكـات التواصــــل االجتماعي واإلشبــاعات المتحققـة
  

  زةدراسة ميدانية في محافظات غ

  إشراف

  الدكتور طلعت عبد الحميد عيسى

  األستاذ المساعد في قسم الصحافة واالعالم بالجامعة اإلسالمية

  قدم هذا البحث استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الصحافة

 م2015- هـ 1436



 

 

  
Islamic University-Gaza 

Faculty of Postgraduate Studies 

Faculty of Arts- Journalism Department 

Prepared by:  

Falah S. H. Alsafady 

 

 

Social Networks Uses and Gratifications 
among Palestinian Journalists 

 

A Field Study in Gaza Governorates   

Supervised by: 
Dr. Talat A. Issa 

Assistant Professor at Journalism & Media Department at the Islamic University 

Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for Master Degree in 
Journalism  

  م2015



 

  نتيجة الحكم على أطروحة الماجستير



 

 



 

 

أ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِإنَّ  ،َأْتَقاُكمْ  اللَّهِ  ِعندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإنَّ  ِلَتَعاَرُفوا، اِئلَ َوَقبَ  ُشُعوًبا َوَجَعْلَناُكمْ  َوُأنَثىٰ  َذَكرٍ  مِّن َخَلْقَناُكم ِإنَّا النَّاُس  َأيَُّها َيا"
 .13سورة الحجرات، اية ، "َخِبيرٌ  َعِليمٌ  اللَّهَ 
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ب

  
  

  وشجعاني راشدًا كبريًا..إُّـ من ربياني صغريًا

  مــم الحليــــوالدي الكري..ةـــــأمي الغالي

  إُّـ الزوجة الحبيبة، شريكة الحياة، 

  "الدـــــــإعت"ي ـــة دربــــقـرفي

  :إُّـ األبناء

  ال،ـد الرحمن، عــر، عبــــعم

   سما، سماح، وصالح الدين

  :إُّـ إخوتي وإخواني

  الءـــــاء وزمـــدقـــاء وأصــأشق

  إُّـ صناع الحياة َّـ أمة اإلسالم

  إليكم جميعا أهدي هذا البحث

  وكل الدعاء بأن 

  يجزيكم اهللا عني خري الجزاء
  

  الباحث
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 ج

  

 عليه اهللا صلى محمد نبينا على والسالم لصالةوا والمنة، الحمد هللا
  :بعد وسلم، أما

 بتوفيقي علي وكرمه اهللا فضل بها استشعر التي اللحظات هذه في
 بخالص أتقدم أن ويشرفني يسعدني فإنه، الرسالة هذه إعداد من لالنتهاء
 الذي عيسى الحميد عبد طلعت الدكتور ألستاذي وعرفاني وتقديري شكري
 روح من دائًما ويبديه أبداه ولما الرسالة، هذه على باإلشراف امشكوًر تفضل
 علم من أوتي بما تزويدي في حقيقية ورغبة وصبر كريم وعطف صادقة علمية
  .الرسالة هذه أثرى مما وفكر؛

 بقبول لتفضلهم المناقشة لجنة أعضاء األفاضل السادة أشكر كما
ودورهما  الباحث توجيه يف والفعالة الصادقة المناقشة لجنة في المشاركة

  . في اثراء الدراس بعلمهما وخبرتهما

 الجامعة في أساتذتي كافة من والعرفان الشكر بجزيل أتقدم كما
 علمًا اهللا، بعد علي، الفضل كل لهم كان الذين ولقبه، باسمه كل اإلسالمية
  .والماجستير البكالوريوس مرحلتي في ومعرفة

لزمالئي في الكلية الجامعية للعلوم دير كما أتقدم بخالص العرفان والتق
التطبيقية، إدارة وعاملين، واخص بالتقدير اخواني في اختصاص العالقات 

  .، وفي قسم العالقات العامة على عظيم تعاونهم ومساندتهمالعامة واالعالن

 الصحافة رجال المهنة، لزمالء والعرفان التقدير كل أوجه كما
 هذا إنجاح في األثر أبلغ لتعاونهم كان الذين الميادين كل في الفلسطينية

  .البحث

 أو بكلمة، ولو ودعم وساند ساهم من لكل الشكر بخالص أتقدم وختامًا،
  .الغيب بظهر دعوة

  اسال اهللا ان يجزيكم خير الجزاء

الباحث
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  ملخص الدراسة

فلـسطينية لـى التعـرف علـى مـدى اسـتخدام القـائم باالتـصال فـي الـصحافة الإالدراسـة هدفت هذه 
اإلشـباعات المتحققـة و ، ه والتعـرف علـى أنماطـاالسـتخداملشبكات التواصل االجتماعي، وفهـم دوافـع هـذا 

  . لهذه الشبكاتباالتصالهم استخدامات القائم أو 

وتــأتي هــذه الدراســة ضــمن البحــوث الوصــفية، مــستخدمة مــنهج المــسح اإلعالمــي، وضــمن هــذا 
مارســة للقــائم باالتــصال فــي الــصحافة الفلــسطينية، معتمــدة المــنهج اســتخدمت أســلوب مــسح أســاليب الم

 لجمع بيانات الدراسة،  بالتطبيق على  مجتمع الدراسـة االستقصاءداتي المقابلة وصحيفة أعلى كل من 
المتمثل في العاملين في الصحف والمجالت الفلسطينية الصادرة في محافظـات غـزة سـواًء أكانـت يوميـة 

ـــة عامـــة أو أســـبوعية أو نـــصف أســـبو  ـــر دوري متخصـــصة، إضـــافة للعـــاملين فـــي المكاتـــب  وأعية او غي
الفرعية في محافظات غزة للصحف اليومية الفلسطينية الصادرة في الضفة الغربية والقدس المحتلة وهي 

 استبانة، حيث تم استخدام أسلوب الحصر الشامل، وجرى توزيع وجمع )القدس، األيام، والحياة الجديدة(
  .م2014-10-15 وحتى 2014-9-1 الفترة من الدراسة خالل

  :لى مجموعة من النتائج، أبرزهاإوقد خلصت الدراسة 

، %98.7أن الغالبية العظمى من المبحـوثين يـستخدمون شـبكات التواصـل االجتمـاعي وبنـسبة  -1
 .ال يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي% 1.3بينما 

ألكثــر اســتخداما مــن المبحــوثين حيــث أن جــاءت شــبكة الفيــسبوك فــي مقدمــة شــبكات التواصــل ا -2
 بدرجــة عاليــة جــدًا او عاليــة، فــي حــين Facebookمــن المبحــوثين يــستخدمون شــبكة % 87

يــستخدمون شــبكة تــويتر بدرجــة عاليــة او متوســطة او منخفــضة جــدًا، وحظيــت شــبكة % 58.4
بينمـا مـن المبحـوثين يـستخدمونها بدرجـة عاليـة جـدا او منخفـضة، % 28.6جوجل بلس بنـسبة 

  . غالبية المبحوثين ال يستخدمون شبكات لينكد ان او ماي سبيس
ن مـشاركتها و جاءت الموضوعات والمواد السياسية في مقدمة الموضوعات التي يفضل المبحوثـ -3

، تالهـا الموضـوعات الدينيـة، والموضـوعات %15.2 بنـسبة جتمـاعياالعبر شـبكات التواصـل 
ـــم الموضـــوعات الثقا ـــة، والموضـــوعات اإلفيـــة، واالرياضـــية، ث ـــة، تالهـــا القـــضايا الجتماعي خباري

  .موضوعات التسلية والترفيهو ، والموضوعات التعليمية، وموضوعات المرأة، قتصاديةاال
مـــــن المبحـــــوثين اســـــتفادوا مـــــن اســـــتخدام شـــــبكات التواصـــــل االجتمـــــاعي بدرجـــــة % 40.3أن  -4

ســتفادوا منهــا بدرجــة ا% 14.3اســتفادوا منهــا بدرجــة عاليــة، فــي حــين أن % 37.7متوســطة، و
  .استفادوا منها بدرجة منخفضة% 2.6بدرجة منخفضة جدًا، بينما % 5.2عالية جدًا، 

حــداث الجديــدة والمتوقعــة جــاء فــي مقدمــة اإلشــباعات التــي خبــار واألن التعــرف علــى األأتبــين  -5
 بانهــا تحققــت بدرجــة 41.6مــن المبحــوثين انهــا تحققــت بدرجــة متوســطة بينمــا رأى % 50يــرى 
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انها تساهم في اكتساب مهارات جديدة تفيد في مجال العمـل بدرجـة % 46.1لية، بينما يرى عا
تـساعدني "نها تساهم بدرجة عاليـة فـي ذلـك، تالهـا إشـباعات أ% 26.6متوسطة في حين يرى 

التعـــرف علـــى "، و"فـــي تكـــوين آراء وتحلـــيالت عـــن القـــضايا واالحـــداث التـــي تجـــري مـــن حـــولي
عــززت مــن شــعوري بالثقــة واألمــان مــن خــالل مــا " ثــم " ة الــصحفيةســاليب جديــدة فــي الكتابــأ
  ".طالعه من معلومات عبر شبكات التواصل االجتماعيأ

ثبت وجود عالقة ارتباطيه طردية ذات داللة إحصائية بين مستوى استخدام المبحوثين لشبكات  -6
وى اســتخدام التواصــل االجتمــاعي ومــدى االشــباع المتحقــق، وهــذا يــدل علــى أنــه كلمــا زاد مــست

القائم باالتـصال فـي الـصحافة الفلـسطينية لـشبكات التواصـل االجتمـاعي، كلمـا أدى ذلـك لزيـادة 
 .االشباع المتحقق من هذه الشبكات

  : أهمها،لى عدة توصياتإوبناء عليه فقد خلصت الدراسة 

ــــى وضــــع  -1 ــــة واضــــحة المعــــالم لالســــتفادة مــــن شــــبكات التواصــــل ســــتراتيجيةاالعمــــل عل  إعالمي
 .تماعي إعالميا بما يخدم المهنة ويعزز من دور ومكانة الصحافة كسلطة رابعةاالج

بوضـع النقابيـة عـالم والتجمعـات اإلعالميـة ات المعنيـة وفـي مقـدمتها وزارة اإلضرورة قيام الجهـ -2
بــرامج تدريبيــة متنوعــة فــي مجــال اســتخدام شــبكات التواصــل االجتمــاعي لتطــوير قــدرات وتنفيــذ 

مــن هــذه التقنيــة ســبل االســتفادة تعزيــز العــاملين فــي الوســائل المختلفــة و ومهــارات الــصحافيين 
 .إعالميا

عــالم بــضرورة وضــع صحافة واإلالــواختــصاصات قــسام أكاديميــة وخاصــة توجيــه المؤســسات األ -3
و العمــل علــى تطــوير خاصــة بــأدوات وتقنيــات شــبكات التواصــل االجتمــاعي، أمــساقات دراســية 

تمــاعي تواهــا بمفــاهيم ومهــارات اســتخدام شــبكات التواصــل االجالمــساقات الحاليــة بمــا يثــري مح
 . بتلك المهارات الالزمةختصاصاتاالويصقل مهارات خريجي هذه 

بـي احتياجـات اإلعالميـين فـي  تلمتعـددةنشاء شـبكة تواصـل اجتمـاعي ذات أدوات إالعمل على  -4
 "بيهانـسي "ة شـبك:اطالق شـبكات متخصـصة علـى غـرار الجديد في الشبكات نحو تجاهاالظل 

behance.net الــتالوة المتخصــصة فـي تعلـيم "رتـل" التـي تلبـي احتياجـات المــصممين وشـبكة 
 . وغيرها rattil.org،والتجويد

فــي مجـــال شــبكات التواصـــل االجتمــاعي ورصـــد  كـــز أبحــاث متخـــصصنــشاء مر إالعمــل علـــى  -5
ـــــسلوكيات واالســـــتخأتستكـــــشف متنوعـــــة اتجاهـــــات مـــــستخدميها واجـــــراء دراســـــات  دامات هـــــم ال

  .على جمهور المستخدمينالمتعددة  وتأثيراتهالهذه الشبكات اإلعالمية وغير اإلعالمية 
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Abstract 

This study aimed to  identify the extent of using social media sites by 
the  communicator  in  the Palestinian press, understand  the motives of  this 
use,  identify  the  communicator's  patterns  of  using  social  media  in  the 
Palestinian  press  and  recognize  the  desired  satisfaction  achieved  and  the 
major uses of these networks by the communicator.  

This  study  is  a  descriptive  research  that  used  the  media  survey 
method,  and  within  this  approach,  it  adopted  the  approach  of  practice 
methods survey of the communicator in the Palestinian press. The interview 
and  the  survey  newspaper  were  implemented  to  collect  the  data  of  this 
study,  as  the  study  population  is  those  who  are  working  in  newspapers, 
magazines and the Palestinian publications issued in the Gaza Strip, whether 
daily, weekly or bi‐weekly, or non‐periodic general and specialized, as well as 
those who are working  in  the branch offices  in  the Gaza Strip  for  the daily 
Palestinian  newspapers  issued  in  the West  Bank  and  occupied  Jerusalem, 
namely (Alquds, Alayam, and Alhayaalgadida). The census method was used, 
and the questionnaire of the study was distributed and collected during the 
period from 1/9/2014 to15/10/2014. 

The study concluded a set of results, most notably: 

1. The  vast  majority  of  respondents  are  using  social media  networks  by 
98.7%, while 1.3% of them do not use social media. 

2. Facebook was the most widely used network where 87% of respondents 
use it very highly or highly, while 58.4% use Twitter in a high, medium or 
very  low degree. Respondents use Google Plus by 28.6%  in  a  very high 
degree or  low, while the majority of respondents do not use LinkedIn or 
MySpace. 

3. Respondents mostly  prefer  to  share  political  topics  on  social media  by 
15.2%,  followed  by  religious,  sports,  cultural,  social,  and  news  topics 
followed by economic, educational, and women  topics,  and  they prefer 
entertainment topics. 

4. 40.3% of the respondents took advantage of the social media moderately, 
and 37.7% took advantage of  it highly, while 14.3%  took advantage of  it 
very  highly,  and  5.2%  took  advantage  of  it  in  a  very  low  degree, while 
2.6% took advantage of it in low degree. 

5. 50%  of  respondents  considered  recognizing  news  and  new  and 
anticipated events is the prominent desired satisfaction that was achieved 
moderately, while  41.6%  think  that  it was  highly  achieved,  and  46.1% 
think  that  it  contributes  to  acquiring new  skills  that  can be moderately 
useful  in  the  workplace.  26.6%  of  respondents  think  that  it  highly 
contributes in this area, followed by the desired satisfaction that "help me 
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to form opinions and analysis about the current issues and events " and " 
identify new methods of  journalistic writing" and  then  it "reinforced  the 
feeling of confidence and  security  through getting  information  from  the 
social media sites" 

6. It  is proved  that  there  is a direct  correlation with  statistical  significance 
between  the  respondents'  level  of  social media  use  and  the  extent  of 
satisfaction achieved. This indicates that the more the communicator uses 
the social media sites, the more satisfaction will be achieved  from these 
networks.. 

Accordingly, the study concluded several recommendations, including: 

1. Developing a clear media strategy  to  take advantage of  social media 
sites to serve the profession and enhance the role and position of the 
press as the fourth power. 

2. Developing  various  training  programs  by  the  concerned  parties, 
particularly  the Ministry  of  Information  and media  communities  to 
develop  the  capabilities  and  skills  of  journalists  working  in  the 
different social media  sites and  the ways of benefiting  from  them  in 
the media. 

3. Directing  the academic  institutions, and particularly press and media 
departments  towards  developing  study  courses  or  working  on 
developing  the  existing  courses  to  enrich  their  content  with  the 
concepts and skills of using social media and  providing the graduates 
of these majors with those necessary skill 

4. Suggesting establishing multi‐tools social media network with to meet 
the needs of broadcasters in light of the new trend toward specialized 
networks  such  as  behance.net  network  that  meets  the  needs  of 
designers and rattil network  that  is specialized  in  teaching recitation, 
rattil.org and others. 

5. Establishing a  specialized  research center  in  the  field of  social media 
networks, monitoring the trends of their users and conducting various 
studies exploring the most important media and non‐media behaviors 
and uses their impact on the users. 
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 :مقدمةال

.بعد أما وااله، ومن وصحبه وآله اهللا رسول على والسالم والصالة هللا الحمد  

 الماضـي، القـرن مـن التـسعينيات عقـد منتـصف فـي الحديثة التكنولوجية التطورات تأحدث
 أرجـــاء كافـــة فـــي اإلنترنـــت شـــبكة انتـــشرت حيـــث االتـــصال، عـــالم فـــي حقيقيـــة وثـــورة نوعيـــة نقلـــة

 صـغيرة غرفـة بـات حتـى ، العـالم هـذا أطراف ربط من المتعددة تقنياتها بفضل وتمكنت المعمورة،
 المجتمعـــات لكافـــة الطريـــق النمـــو، ،متـــسارعة الـــشبكة هـــذه مهـــدت كمـــا ،فقـــط كونيـــة قريـــة ولـــيس
 الوسـائط مـن الشبكة لهذه متصفح كل واستفاد والرغبات، واألفكار اآلراء وتبادل والتعارف للتقارب
 األفـراد بـين التواصـل لتحقيـق وسيلة أفضل أصبحت حتى فيها، المتاح المتنوع والمحتوى المتعددة

 غيـرت التـي التواصـل، وشـبكات الشخـصية والمـدونات اإللكترونيـة المواقـع ظهرت ثم والجماعات،
 مـــن ومـــستخدميها أصـــحابها بـــين التواصـــل مـــن نوعـــاً  وخلقـــت الحـــديث، اإلعـــالم وشـــكل مـــضمون

  .أخرى جهة من أنفسهم المستخدمين وبين جهة،

 ســبيس، مــاي تــويتر، بــوك، الفــيس: (مثــل االجتمــاعي التواصــل شــبكات ظهــور شــكل وقــد
: مثـــل منهـــا الـــبعض أتـــاح التـــي ،)وغيرهـــا إن، ليكنـــد تاجـــد، أوركـــت، فـــايف، هـــاي بـــوون، فاليـــ

 الفوريــــة المحادثــــات وٕاجــــراء الملفــــات ومــــشاركة والــــصور الفيــــديو مقــــاطع تبــــادل) بــــوك الفــــيس(
 وتبـادل والنـشر اإلعـالم مجـال فـي حقيقيـة ثـورة المتلقـين؛ جمهـور بين المباشر والتفاعل والتواصل
  .المعلومات

 للتواصــــل االلكترونيــــة المواقــــع حقبــــة وهــــي الــــزمن مــــن حقبــــة عــــن اليــــوم نتحــــدثنحــــن و 
 ومنحتــه الخــارجي العــالم إلــى المجتمــع داخــل اإلنــسان أهميــة نقــل علــى عملــت التــي االجتمــاعي،

 فــي محــصوراً  الــسابق فــي الوضــع كــان أن بعــد ســيما ال خــوف، أو قيــود دون التعبيــر فــي الحريــة
 مـن هـو الفـرد أصبح فقد اآلن أما والتنظيم، التحرك على القادرة سياسيةال والكتل الجماعات إطار
 إحــساس االلكترونيــة الــشبكات نقلــت حيــث أخيــًر، العربيــة الثــورات أثبتتــه مــا وهــذا الثــورات، يقــود

  .)1(طرحها يريد قضية أي في ورأيه المواطن

 مــصدراً  جعلهــا هــاعلي واالعتمــاد الــشبكات لهــذه المتعــاظم االســتخدام وذلــك االنتــشار هــذا
 35 لــ يمثـل اإلنترنـت أن الحكومية لإلدارة دبي كلية أصدرته تقرير أوضح للمعلومات، حيث قوياً 
 اإلعــــالم مــــن أخبــــارهم علــــى المائــــة فــــي 28 يحــــصل بينمــــا األول، األخبــــار مــــصدر المائــــة فــــي

                                               
، يونيـو 8400العـدد: ، صـحيفة العـرب القطريـة، الدوحـةتطورات المواقع االجتماعية أسـرع مـن القـوانين واالسـتيعابنور النعيمي، (1) 

  11، ص2011
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 تمتــعوي ،التقليديــة اإلعــالم مــصادر المائــة فــي 30 يفــضل حــين فــي رئيــسي، كمــصدر االجتمــاعي
 وأشـار، »وتـويتر ،»بلـس غوغـل «يليـه االجتمـاعي، اإلعـالم فـي شـعبية بـأكبر »بوك فيس «موقع
 فــي 30 اســتخدم حــين فــي اليــوم، فــي مــرة مــن أكثــر »بــوك فــيس «اســتخدام إلــى المائــة فــي 54

  .)1(نفسه بالتواتر »بلس غوغل «منهم المائة

ـــه القـــائم باالتـــصال وهـــو او  ـــذي يلعب ـــر ال ـــدور الكبي ـــة فـــي ظـــل ال حـــد اهـــم عناصـــر العملي
االتـــصالية، واحـــد اهـــم حـــراس البوابـــة اإلعالميـــة وفقـــا لنظريـــة حـــارس البوابـــة فـــان اســـتخدام القـــائم 

في تزايد مستمر، حتى ان هذه الشبكات اصبح ينظر لهـا كاحـد التقنيـات  الشبكات هذهباالتصال ل
ليــــة التواصــــل ونقــــل اإلعالميــــة المــــستحدثة وعلــــى درجــــة عاليــــة مــــن التــــاثير واداة مهمــــة فــــي عم

 فــي منهــا االســتفادة وحــاولوا الــشبكات هــذه إلمكانيــات اإلعالميــين مــن الكثيــر تنبــهوقــد  ،المعلومــة
ـــاتهم ومتابعـــة مهـــامهم إنجـــاز ـــارة عليهـــا باالعتمـــاد المختلفـــة تغطي ـــالرجوعو  ت  كمـــصدر لمحتواهـــا ب
 سـمي مـا انطـالق مـع جلـي بـشكل مالحظـاً  هـذا كـان وقـد ، تارة اخرىالمعلومة استقاء في أساسي
 بـات بـسوريا، حتـى انتهـاء ولـيس وليبيـا والـيمن بمـصر ومـروراً  بتـونس العربي، بـدءاً  الربيع بثورات
 تــصريح أو مقطــع أو خبــر مــن تخلــو يجــدها ال المختلفــة الوســائل فــي والتغطيــات لألخبــار المتــابع
  .الشبكات هذه إلحدى إسناده جرى

 فـي العـاملين وبـين الـشبكات هذه بين العالقة حول التساؤالت تثار بدأت السياق هذا وفي
 هـذه تـأثير ومـدى خـاص، بـشكل الفلسطينية الصحافة مجال وفي عموماً  الفلسطيني اإلعالم حقل

 النمـــو المتـــسارعة و الجديـــدة التقنيـــات هـــذه مـــع تعـــاطيهم وطـــرق العـــاملين هـــؤالء علـــى الـــشبكات
 خـاص بـشكل الـشبكات وهـذه عمومـاً  نـتاالنتر  تقنيـات استخدام انتشار ظل في خاصة واالنتشار،

 حيـــث مـــن العـــالم دول بـــين األولـــى فلـــسطين تعـــد "،حيـــث الفلـــسطينية األراضـــي فـــي كبيـــر بـــشكل
 مـــن أكثـــر) الفلـــسطينيين (المـــشتركين عـــدد بلـــغ حيـــث الـــسكان، بعـــدد مقارنـــة الفيـــسبوك، اســـتخدام
  .)2("مشترك مليون

 وفـي االجتمـاعي التواصـل كاتشـب تـشغله باتت الذي الدور ظل ،وفي كله ذلك ضوء في
 علــى ســواء ، األخبــار وتــداول المعلومــات نقــل منظومــة فــي تــشغلها التــي المتعاظمــة المكانــة ظــل

 هـذه تـأتي ، اإلعـالم وسائل مختلف في باالتصال القائم مستوى على أو العادي الجمهور مستوى
 إلـــى والتعـــرف وأدواتهـــا أبعادهـــا بكافـــة االجتمـــاعي التواصـــل شـــبكات ظـــاهرة إلـــى للتعـــرف الدراســـة

                                               
  9ص) 2014:دبي (2014نترنت العالم العربي على اال كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية، (1) 

، على موقع القدس دوت كوم على شبكة االنترنت، "الـفيسبوك استخدام في عالمياً  االولى المراتب في فلسطين"مهند العدم،  )2(
438336/id/view/article/news/com.alquds.www://http 12/11/2014 في  
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 إلــى التعــرف علــى للعمــل إضــافة األدوات، بهــذه الفلــسطينية الــصحافة فــي باالتــصال القــائم عالقــة
 للتعــرف لمحاولــة إضــافة فيــه أثــراً  تتــرك أن يمكــن وكيــف الــصحفي العمــل فــي اســتخدامها مالمــح
 وأهـــم المـــيواإلع الـــصحفي العمـــللـــدى القـــائم باالتـــصال فـــي  التقنيـــة هـــذه تـــسخير كيفيـــة علـــى

  .ذلك دون تحول التي المعوقات
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  الفصل االول

  اإلجراءات المنهجية
  

 الدراسات السابقةم ـــــأه -
 مشكلة الدراسة واهميتها -
 وفروضهاوتساؤالتها  الدراسة أهداف -
 ةـــــري للدراســـــاإلطار النظ -
 نوع الدراسة ومنهجها واداتها -
 اتـــــدق والثبــــإجراءات الص -
 إلحصائية لبيانات الدراسةالمعالجة ا -
 وعينتهاة ــع الدراســـــمجتم -
 المفاهيم األساسية للدراسة -
  صعوبات الدراسة -
  م الدراسةـــتقسي -
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  :الدراسات السابقةأهم  -أوال

 الدراســات بتقــسيم الدراســة بموضــوع المــرتبط العلمــي التــراث مــسح خــالل مــن الباحــث قــام
 التواصــل شــبكات ودراسـات باالتــصال، القـائم دراســات: يهـ محــاور ثالثـة إلــى عليهـا حــصل التـي

 . بشكل عام، ثم الدراسات التي تناولت استخدامات شبكات التواصل االجتماعياالجتماعي
 

 :باالتصال القائم دراسات: المحور األول
 

 المتحققـة واإلشباعات االنترنت لشبكة الوطنية النجاح جامعة في الصحافة طلبة استخدام" )1
 :)1("الصحفية قدراتهم تعزيز في منها

 مـن النجاح جامعة في الصحافة طلبة استفادة مدى على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
 اســتخدمت وقــد فيهــا، تــستخدم التــي والمجــاالت الــصحفية، قــدراتهم تعزيــز مجــال فــي اإلنترنــت
 مجتمــع رادأفـ جميــع علـى توزيعهــا تـم التــي االسـتبيان أداة خــالل مـن المــسحي المـنهج الدراسـة
 النتـائج مـن مجموعـة إلـى الدراسـة توصـلت حيـث المجتمـع، لـصغر) الـشامل الحـصر (البحث
  :أهمها

 ويحققــون األخــرى، اإلعــالم وســائل مــن أعلــى بدرجــة اإلنترنــت المبحــوثين غالبيــة يــستخدم  .   أ
  .الصحفية دراستهم مجال في كبيرة فائدة

 ســواء الــصحفية، قــدراتهم طــويرت فــي اإلنترنــت مــن االســتفادة باإلمكــان أنــه الطلبــة يــرى  .   ب
 مـــن أو للتـــدريب، فـــرص علـــى الحـــصول خـــالل مـــن أم المختلفـــة، المواقـــع تـــصفح أكانـــت
 .موادهم نشر خالل

دراسـة ميدانيـة فـي قطـاع : الرضا الوظيفي لدى القائم باالتصال فـي الـصحافة الفلـسطينية" )2
 :)2("غزة

دى القـائم باالتـصال فـي مـستوى الرضـى الـوظيفي لـ على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
الــــصحافة الفلــــسطينية فــــي قطــــاع غــــزة، وذلــــك بقيــــاس مــــستوى الرضــــا الــــوظيفي لديــــه طبقــــا 
للمتغيـــرات الديمغرافيـــة، حيـــث تكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن القـــائمين باالتـــصال فـــي الـــصحافة 

                                               
استخدام طلبة الصحافة في جامعة النجاح الوطنية لشبكة االنترنت واإلشباعات المتحققة منها فـي تعزيـز قـدراتهم "فريد ابو ضهير، (1) 

–423م، ص ص2012، الجامعـة اإلسـالمية، المجلـد العاشـر، العـدد االول، مجلة الجامعة االسـالمية للبحـوث اإلنـسانية، "الصحفية
489  
 رســـالة ،"دراســـة ميدانيـــة فـــي قطـــاع غـــزة: الرضـــا الـــوظيفي لـــدى القـــائم باالتـــصال فـــي الـــصحافة الفلـــسطينية "حـــسن محمـــد احمـــد،(2) 

  )م2007جامعة األقصى، برنامج الدراسات العليا المشترك مع جامعة عين شمس،: غزة (منشورة غير ،ماجستير
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 أداة خـــالل المـــسح الـــشامل مـــن مـــنهج الدراســـة اســـتخدمت وقـــد الفلـــسطينية فـــي قطـــاع غـــزة،
  :أهمها النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصلت حيث والمالحظة بالمشاركة، ناالستبيا

% 59.6ان مستوى الرضا الـوظيفي لـدى القـائم باالتـصال فـي الـصحافة الفلـسطينية بلـغ   .   ت
وهي نسبة سلبية بحيـث حظيـت اعلـى نـسبة للرضـا فـي مجـال العوامـل الذاتيـة، ثـم مجـال 

  . المهنيةالعالقة مع رؤساء العمل، فمجال العوامل
بينــت الدراســة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي مــستوى الرضــا الــوظيفي تبعــا   .   ث

لمتغير المؤهـل العلمـي، او متغيـر النـوع فـي مجـاالت الدراسـة باسـتثناء ضـغوط الجمهـور 
 .حيث كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية لصالح الذكور

ت ملكيــة الــصحف، ومتغيــر االنتمــاء تبــين وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية تبعــا لمتغيــرا  .   ج
 .السياسي ومتغير العمر في بعض المجاالت

 

 :)1("دراسة لواقع الصحف والقائم باالتصال: بيئة العمل في الصحف الفلسطينية" )3
األوضـــاع المتعـــددة المحيطـــة بـــصحف الدراســـة  علـــى التعـــرف إلـــى الدراســـة هـــذه هـــدفت

قـــائم باالتـــصال فـــي صـــحف الدراســـة وانعكاســـاتها علـــى العمـــل، والتعـــرف علـــى خـــصائص ال
مــسح وســائل  مــنهج الدراســة اســتخدمت وقــد واألوضــاع الداخليــة المختلفــة وأثرهــا علــى العمــل،

االعــالم، ومــسح أســاليب الممارســة، علــى عينــة عمديــة هــي مجمــوع صــحفيي الــصحف فــي 
 إلــــى الدراســــة توصــــلت حيــــث والمالحظــــة والمقابلــــة، االســــتبيان أداة خــــالل قطــــاع غــــزة مــــن

  :أهمها النتائج من موعةمج
ـــــــى شـــــــهادات جامعيـــــــة   .   أ ـــــــشباب وحاصـــــــلين عل ـــــــذكور وال ـــــــصحفيين مـــــــن ال ان غالبيـــــــة ال

 .ومتخصصون في االعالم ويتمركز جزء كبير منهم في مدينة غزة
يتمتع الصحفي الفلسطيني بصفات وقيم مهمـة ويفتقـر الـى صـفات وقـيم أساسـية ال غنـى   .   ب

  . المال والمنصب والتسهيالتعنها مثل الموضوعية والحيادية والضعف امام
وجـــود ضـــعف فـــي توجـــه الـــصحفي تجـــاه تأهيـــل نفـــسه بنفـــسه، وضـــعف فـــي تـــوفر ســـبل   .   ت

الحمايـــة للـــصحفيين وعـــدم اتبـــاع نظـــام واضـــح للحـــوافز والعقـــاب والثـــواب، وعـــدم تـــدوير 
 .الصحفيين بين اقسام الصحيفة وغياب الممارسة الديمقراطية

                                               
 غيــر ،دكتــوراة رســالة ،"باالتــصال والقــائم الــصحف لواقــع دراســة: ةالفلــسطيني الــصحف فــي العمــل بيئــة "حــسن محمــد أبــو حــشيش،(1) 

  )م2004معهد البحوث والدراسات العربية،: القاهرة (منشورة
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 :)1("ع غزة نحو االعالم االمريكياتجاهات الصحفيين الفلسطينيين في قطا" )4
اتجاهــات الــصحافيين الفلــسطينيين فــي قطــاع غــزة  علــى التعــرف إلــى الدراســة هــذه هــدفت

، حيـث تكـون عينـة الدراسـة مـن 2006 وحتـى عـام 1994نحـو االعـالم األمريكـي منـذ بدايـة 
المـــنهج  الدراســـة اســـتخدمت وقـــد  صـــحفي واعالمـــي مـــوزعين علـــى منـــاطق قطـــاع غـــزة،200

 النتـائج مـن مجموعة إلى الدراسة توصلت حيث االستبيان، أداة خالل صفي التحليلي، منالو 
  :أهمها

مــــستوى االتجــــاه نحــــو االعــــالم األمريكــــي فــــي هــــذه االبعــــاد كــــان أصــــغر مــــن المعــــدل   .   أ
  %.71اما بعد المعرفة باإلعالم األمريكي فكان يعادل % 70االفتراضي 

حــصائية فــي مــستوى االتجــاه نحــو االعــالم بينــت الدراســة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إ  .   ب
األمريكي لدى الـصحافيين الفلـسطينيين فـي قطـاع غـزة يرجـع لمتغيـر الجـنس، او العمـل، 
او الـــسكن، او المـــستوى التعليمـــي، او المـــستوى االقتـــصادي، او الخبـــرة فـــي العمـــل، او 

 .امتالك اللغة
دراسـة وصـفية علـى : البوابـةتكنولوجيا االتصال والمعلومات وتأثيرهـا علـى نظريـة حـارس " )5

 :)2("القائم باالتصال في االعالم السوداني وعينة من الفضائيات العربية
تحليــل نظريــة حــارس البوابــة واختبــار مــدى قــوة ثباتهــا فــي ظــل  إلــى الدراســة هــذه هــدفت

تكنولوجيــــا االتـــــصال والمعلومــــات، ودراســـــة تكنولوجيــــا االتـــــصال وتأثيراتهــــا علـــــى فرضـــــيات 
ث تكونت عينة الدراسة من القـائمين باالتـصال فـي االعـالم الـسوداني وعينـة مـن النظرية، حي

المـــنهج الوصـــفي ومـــنهج  الدراســـة اســـتخدمت وقـــد الفـــضائيات العربيـــة، وجمهـــور المـــشاهدين،
 مجموعـة إلى الدراسة توصلت حيث االستبيان، والمقابلة، والمالحظة، أداة خالل المسح، من

  :أهمها النتائج من
ن المبحـوثين يؤكـدون ان هنـاك وضـع غيـر إيجـابي لحريـة االعـالم والتعبيـر، م% 83ان   .   أ

يرون ان االختراق اإلعالمي بواسطة شبكات التلفزة واالنترنـت أثـر علـى الـسيادة % 94و

                                               
 منـــشورة غيــر ،ماجـــستير رســالة ،"االمريكـــي االعــالم نحــو غـــزة قطــاع فــي الفلـــسطينيين الــصحفيين اتجاهــات "ســامي عمــر زيـــارة،(1) 

  )م2007جامعة القدس،: القدس(
 فــي باالتــصال القــائم علــى وصــفية دراســة: البوابــة حــارس نظريــة علــى وتأثيرهــا والمعلومــات االتــصال تكنولوجيــا "وثر أحمــد ســعيد،كــ(2) 

جامعـة ام : ام درمـان (منـشورة غيـر ،دكتـوراة رسـالة ،"2011-2008:العربيـة، فـي الفتـرة مـن الفـضائيات مـن وعينـة الـسوداني االعالم
  )م2011درمان االسالمية،
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القوميــة للدولــة حيــث لــم يعــد بمقــدورها ان تحجــب ســيل الرســائل المتدفقــة اليهــا مــن خــارج 
 .الحدود

دوا ان مـن يملـك الثـالوث التكنولـوجي هـو مـن يفـرض هيمنتـه كما ان غالبية المبحوثين أك  .   ب
ان الــصحافة االلكترونيــة ومــساحات حريــة % 95علــى انتــاج القــيم والرمــوز، فيمــا اعتبــر 

التعبير في الوسائط االلكترونية جعلت عملية حراسة البوابة فـي الـصحافة الورقيـة عديمـة 
 .الجدوى

مــن : قتــصادية علــى صــحافة االنترنــت العربيــةتــأثير العوامــل الــسياسية واالجتماعيــة واال" )6
 :)1("وجهة نظر المحررين

التعــرف علــى تــأثير العوامــل الــسياسية واالجتماعيــة واالقتــصادية  إلــى الدراســة هــذه هــدفت
علــى أداء صــحافة االنترنــت مــن وجهــة نظــر محرريهــا، والتعــرف علــى ســمات هــذه الــصحافة 

 محــررا فــي 84ث تكونــت عينــة الدراســة مــن بــشكل عــام، وســمات المحــررين الديمغرافيــة، حيــ
شــــتى ارجــــاء العــــالم اختارهــــا الباحــــث مــــن مجتمــــع الدراســــة المتمثــــل فــــي المواقــــع والــــصحف 

 خـالل المـنهج الوصـفي، مـن الدراسـة اسـتخدمت وقـد اإلخبارية باللغـة العربيـة علـى االنترنـت،
  :أهمها النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصلت االستبيان، حيث أداة
ـــة االســـيوية بينمـــا   .   أ ـــدول العربي ـــة علـــى االنترنـــت تنتمـــي الـــى ال ـــصحافة العربي ـــة ال ان غالبي

% 7فقــط للــدول العربيــة االفريقيــة، فيمــا بلغــت حــصة أوروبــا مــن هــذه الــصحافة % 15
فقط، والبـاقي تنطلـق مـن دول غيـر عربيـة، كمـا تبـين ان أكثـر مـن نـصف هـذه الـصحف 

بة قليلة تتعامل باللغـة اإلنجليزيـة الـى جانـب العربيـة، تتعامل باللغة العربية فقط، بينما نس
 .فيما تبين ان ربع هذه الصحف تتعامل بأكثر من لغتين اجنبيتين

وفيمــا يتعلــق بــسمات القــائمين باالتــصال فــي صــحافة االنترنــت العربيــة، فقــد تبــين غالبيــة   .   ب
احـد، وتوظـف الصحافة العربية على االنترنت مـن عينـة الدراسـة يـديرها أكثـر مـن مـدير و 

أكثر من خمسة عاملين مهنيين بين محررين وصحفيين وفنيين وان نـسبة االنـاث للـذكور 
 .هي الثلث الى الثلثين تقريبا

بينــت الدراســة ان اهــم التحــديات التــي تواجــه صــحافة االنترنــت العربيــة مــن وجهــة نظــر   .   ت
لثـاني فيتمثـل فـي المحررين هي النظم الـسياسية العربيـة القائمـة او بعـضها، امـا التحـدي ا

                                               
 ،"المحــررين نظــر وجهــة مــن: العربيــة االنترنــت صــحافة علــى واالقتــصادية واالجتماعيــة الــسياسية العوامــل تــأثير "عــزام أبــو الحمــام،(1) 
  )م2011جامعة الشرق االوسط، : عمان (منشورة غير ،ماجستير رسالة
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مـن عينـة % 53.6تدني العوامل المالية المتأتية من اإلعـالن التجـاري والترويجـي بنـسبة 
 .الدراسة

 :)1("المصرية المواقع في باالتصال القائم على المؤثرة العوامل" )7
 والجمهـور االنترنـت خـصائص تـأثير علـى التعـرف علـى التعـرف إلـى الدراسة هذه هدفت
االلكترونيـة، حيـث تكونـت  المـصرية المواقع في باالتصال للقائم لمهنيا العمل على المصري

 أون إخــوان األهــرام، بوابــة :التاليــة المواقــع فــي التحريــر مــسؤولي عينــة الدراســة مــن المحــررين
المــنهج الوصــفي،  الدراســة اســتخدمت وقــد إســالم، أون المــصريون، مــصراوي، محــيط، اليــن،
  :أهمها النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصلت لة، حيثاالستبيان، والمقاب أداة خالل من
 بـــالمواقع العمـــل فـــي االســـتمرار الدراســـة عينـــة المواقـــع فـــي المحـــررين مـــن% 80 يفـــضل  .   أ

 أون"ومحـررو %) 100 (مصراوي محررو االستمرار في رغبة أكثرهم وكان اإللكترونية،
 لالســـتمرار رراتهممبـــ فـــي األول الـــسبب وكـــان%. 87 األهـــرام بوابـــة ثـــم%) 91" (إســـالم
 ثـم فيـه، جيـدة خبرة وتحصيلهم العمل، هذا من تمكنهم هو اإللكترونية المواقع في بالعمل
 .راحة أكثر ألنه

 شخـصية حـسابات ويملكـون بـوك، الفـيس شـبكة المبحـوثين المحـررين مـن% 99 يستخدم  .   ب
 األصـــــدقاء مـــــع التواصـــــل: للـــــشبكة المحـــــررين اســـــتخدامات أكثـــــر ومـــــن الموقـــــع، علـــــى
 للفـيس المحـررين اسـتخدامات علـى ويغلـب. الـشبكة علـى الناس آراء متابعة ثم عارفوالم
 .المهني ثم االجتماعي االستخدام بوك

 الــــسياسة دفــــة توجيــــه فــــي األكبــــر النـــسبة" التحريــــر مــــسؤولي "المحــــررون معظــــم أعطـــى  .   ت
 محـررو أشـار حيـث ،"اليـن أون إخـوان "عـدا مـا الدراسـة، عينـة المواقـع كل في التحريرية
 صـــنع فــي المـــسلمين اإلخــوان جماعـــة/ الممولــون يلعبــه الـــذي األكبــر الـــدور إلــى الموقــع
 .التحريرية السياسة

 بعــض فــي الــصحفي التحريــر بفنــون وعالقتهــا باالتــصال القــائمين علــى المــؤثرة العوامــل" )8
 :)2("مقارنة تطبيقية دراسة :والخاصة المصرية، القومية الصحف

                                               
جامعـة : القـاهرة (منـشورة غيـر ،ماجـستير رسالة ،"المـصرية المواقع في باالتصال القائم على المؤثرة العوامل "وسام كمال الحنبلي،(1) 

  )م2011القاهرة، 
 المــصرية، الــصحف بعــض فــي الــصحفي التحريــر بفنــون وعالقتهــا باالتــصال القــائمين علــي المــؤثرة العوامــل "منــى محمــد األكــشر،(2) 

  )م2013جامعة بنها، : بنها (منشورة غير دكتوراة، رسالة ،"مقارنة تطبيقية دراسة: والخاصة القومية
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 باالتـــصال القـــائمين علـــى المـــؤثرة العوامـــل أهـــم علـــى التعـــرف إلـــى الدراســـة هـــذه هـــدفت
والخاصــة، حيــث تكونــت  القوميــة المــصرية الــصحف فــي الــصحفي التحريــر بفنــون وعالقتهــا

وهـي  اليـوم، والمـصري األهـرام،: صـحيفتي فـي باالتصال القائمين من عينة الدراسة من عينة
والتحليلــي،  الميــداني شقيهبــ اإلعالمــي المــسح مــنهج علــى مــن الدراســات الوصــفية، واعتمــدت
 االستقــصاء والمقابلــة وصــحيفة المــضمون تحليــل صــحيفة وتــم جمــع البيانــات باالعتمــاد علــى

  :أهمها النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصلت الشخصية، حيث
 بــاختالف باالتــصال القــائمين علــى المــؤثرة للعوامــل بالنــسبة التــأثير لنــوع اختالفــات وجــود  .   أ

 صــحيفتي اهتمــام ترتيــب بــين تــام طــردي ارتبــاط ووجــود بهــا، يعملــون التــي الــصحيفة نــوع
 الـرأي مـواد – اإلخباريـة المـواد (أكانـت سواء التحريرية للمواد باالتصال والقائمين الدراسة

  ).الصحفية غير المواد – التفسيرية المواد –
 الباالتــص القــائمين مجموعــات درجــات متوســطات بــين إحــصائية داللــة ذات فــروق وجــود  .   ب

 االتــصال تكنولوجيــا أســاليب تبنــي فــي درجــة فــي اليــوم والمــصري األهــرام صــحيفتي فــي
  .اليوم المصري صحيفة في باالتصال القائمين لصالح الصحفي بالعمل الحديثة

 – الحزبــي االنتمــاء- اإلقامــة – التخــصص – النــوع (متغيــرات مــن كــال تــأثير عــدم تبــين  .   ت
 فــي باالتــصال القــائمين علــى المــؤثرة العوامــل تــأثير درجــة علــى) العمــر – الخبــرة ســنوات
 .الدرجة هذه على باالتصال القائمين وظيفة تؤثر بينما الدراسة، عينة الصحف

 

ــائم اتجاهــات" )9 ــة مفهــومي نحــو باالتــصال الق ــة والمــسئولية الحري  الــصحافة فــي االجتماعي
 :)1("ميدانية دراسة: 2013-2006 الفترة خالل اليومية الفلسطينية
التعــرف علــى اتجاهــات القــائم باالتــصال نحــو مفهــومي الحريــة  إلــى الدراســة هــذه هــدفت

والمـــسئولية االجتماعيـــة فـــي الـــصحافة الفلـــسطينية، ووصـــف أوضـــاع الحريـــة الـــصحافية فـــي 
الــــصحف  فــــي باالتــــصال القــــائمين المنــــاطق الفلــــسطينية، حيــــث تكــــون مجتمــــع الدراســــة مــــن

ة الجديــدة، فلــسطين حيــث اعتمــد الباحــث أســلوب القــدس، الحيــا: الفلــسطينية اليوميــة الــثالث
وهي من البحوث الوصـفية، واسـتخدمت مـنهج الدراسـات المـسحية، وتـم جمـع  المسح الشامل،

 مجموعــة إلــى الدراســة توصــلت االستقــصاء والمقابلــة، حيــث صــحيفة البيانــات باالعتمــاد علــى
  :أهمها النتائج من

                                               
 خـالل اليوميـة الفلـسطينية الـصحافة فـي االجتماعيـة والمـسئولية الحريـة مفهـومي نحـو باالتصال القائم اتجاهات "نداء طه الدريملي،(1) 
  )م2015الجامعة االسالمية، : غزة (منشورة غير ،ماجستير رسالة ،"ميدانية دراسة: 2013-2006 الفترة
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ـــائم باالتـــصال نحـــو مفهـــوم الحر   .   أ يـــة فـــي الـــصحافة الفلـــسطينية اتجاهـــات ان اتجاهـــات الق
ــــى هــــذه  ــــصحف عل ــــة ال ــــين ان تــــأثير ملكي ــــدة، كمــــا تب ــــان تكــــون محاي ــــرب ب إيجابيــــة تقت

 .االتجاهات إيجابي ويقترب ان يكون إيجابيا جدا
أبرز الـضغوط التـي تواجـه القـائم باالتـصال هـي الـضغوط الـسياسية والحزبيـة، بينمـا جـاء   .   ب

ر الــسلبية التــي تعرضـت لهــا الحريــات الــصحفية، منـع توزيــع الــصحف فــي مقدمـة المظــاه
بينما تـدخل رؤسـاء التحريـر فـي تغطيـة ومعالجـة الموضـوعات الـصحفية جـاء فـي مقدمـة 

 .المعوقات التي تواجه حرية العمل الصحفي
 تبــــين ان القــــائمين باالتــــصال مــــن قطــــاع غــــزة يمتلكــــون اتجاهــــات أكثــــر إيجابيــــة نحــــو   .   ت

ماعيــة مــن القــائمين باالتــصال مــن الــضفة الغربيــة، وان مفهــومي الحريــة والمــسئولية االجت
القــــائمين باالتــــصال فــــي صــــحيفة فلــــسطين يمتلكــــون اتجاهــــات إيجابيــــة أكثــــر مــــن بــــاقي 

 .القائمين باالتصال في صحف الدراسة األخرى
  

 

ـــت" ) 10 ـــشبكة االنترن ـــسطينيين ل ـــين الفل ـــين :  اســـتخدامات اإلعالمي ـــى اإلعالمي دراســـة عل
  :)1("زةالفلسطينيين بمحافظة غ

 لتكنولوجيـا الفلـسطينيين اإلعالميـين مواكبـة مـدى معرفـة إلـى هدفت ماجستير دراسة وهي
 الدراســة أجريــت وقــد اســتخدامهم، ومجــاالت الحديثــة، التقنيــة لهــذه اســتيعابهم ومــدى االنترنــت

 فـــي مفـــردة 72 مقـــدارها وبلـــغ اإلعالميـــين مـــن االنترنـــت مـــستخدمي مـــن عمريـــة عينـــة علـــى
 االســـتبيان، صـــحيفة خـــالل مـــن البحـــث بيانـــات جمـــع وتـــم وخـــانيونس، ورفـــح غـــزة محافظـــات

 :منها النتائج من العديد إلى الدراسة توصلت حيث
 بنــسبة أحيانــاً  يليــه% 83.3 بنــسبة األول الترتيــب فــي جــاء دائــم بــشكل االنترنــت اســتخدام  .   أ

 الثـةث مـن أكثـر منـذ لإلنترنـت اسـتخدامهم العينة أفراد من% 52.8 سجل بينما% 16.7
  %.36.1 بنسبة أعوام ثالثة من ألقل عام من يليه أعوام،

 المنــزل، العمــل،: بالترتيــب يلــي كمــا االنترنــت العينــة فيهــا تــستخدم التــي األمــاكن جــاءت  .   ب
 .األصدقاء لدى اإلنترنت، مقاهي

  

                                               
، "دراسـة علـى االعالميـين الفلـسطينيين بمحافظـة غـزة: عالميين الفلـسطينيين لـشبكة االنترنـتاستخدامات اال"نعيم فيصل المصري، (1) 

  )2003معهد البحوث والدراسات العربية،: القاهرة(، غير منشورة رسالة ماجستير
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 :االجتماعي التواصل شبكات تناولت دراسات: الثانيالمحور 
 

 :)1("األزمات وقت االجتماعية اتالشبك على الفلسطيني الشباب اعتماد" ) 1
 الفلــسطيني الــشباب اعتمــاد مــدى معرفــة علــى أهــدافها فــي ركــزت ماجــستير دراســة وهــي

 يهـــتم التـــي األزمـــات أهـــم ورصـــد األزمـــات، وقـــت االجتمـــاعي التواصـــل شـــبكات مواقـــع علـــى
 الكــشف جانــب إلــى االجتمــاعي، التواصــل شــبكات مواقــع عبــر بمتابعتهــا الفلــسطيني الــشباب

 االجتمــاعي التواصــل شــبكات مواقــع علــى لالعتمــاد الفلــسطيني الــشباب ودوافــع أســباب عــن
 ومجموعـات االسـتبيان أداتـي مـستخدمة المـسح، مـنهج على الدراسة واعتمدت األزمات، وقت

 التواصــــل شــــبكات مــــستخدمي مــــن الفلــــسطيني الــــشباب مــــن عينــــة علــــى المركــــزة، المناقــــشة
 :الدراسة لها توصلت التي النتائج أهم ومن مفردة، 400 قوامها غزة قطاع في االجتماعي

 ثــــالث منــــذ أكثــــر منــــذ االجتمــــاعي التواصــــل شــــبكات يــــستخدمون المبحــــوثين غالبيــــة أن  .   أ
 التواصـــــل شـــــبكات يـــــستخدمون مـــــن نـــــسبة بلغـــــت حـــــين فـــــي ،%74.8 بنـــــسبة ســـــنوات

 أفـراد معظـم أن الدراسـة وكـشفت ،%18 سـنوات ثـالث مـن أقـل إلـى سـنة من االجتماعي
 بنـسبة االجتمـاعي التواصـل شـبكات على حساباتهم في الحقيقي اسمهم يستخدمون ينةالع

 التواصــل شــبكات إلــى يــدخلون المبحــوثين مــن العظمــى الغالبيــة أن حــين فــي ،73.5%
  %.95.8 بنسبة المنزل من االجتماعي

 علـى منهـا للحـصول االجتمـاعي التواصـل شبكات على متوسطة بدرجة المبحوثون يعتمد  .   ب
 عليهـا يعتمـدون مـن نـسبة كانـت بينمـا ،%39.3 بنـسبة المختلفة األزمات حول تمعلوما
  %.30.3 قوية بدرجة

 المبحوثــون عليهــا يعتمــد التــي الوســائل مقدمــة فــي االجتمــاعي التواصــل شــبكات جــاءت  .   ت
 اإللكترونيــة، الــصحف تالهــا ،%78 بلغــت بنــسبة األزمــات حــدوث عنــد األخبــار لمعرفــة

 المبحوثـون عليهـا يعتمـد التـي االجتماعيـة الشبكات قائمة وكالفيسب موقع تصدر حين في
 .يوتيوب موقع تاله ،%93.8 بنسبة

 

 الجاريــة القــضايا واألحــداث إدراك فــي اإلنترنــت علــى االجتماعيــة للــشبكات التعــرض أثــر " ) 2
 :)1("الجامعي الشباب من عينة لدى

                                               
 غيــر منــشورة ،رســالة ماجــستير، "اعتمــاد الــشباب الفلــسطيني علــى الــشبكات االجتماعيــة وقــت األزمــات"إســماعيل احمــد برغــوت، (1) 

  )م2014معهد البحوث والدراسات العربية،: القاهرة(
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 علـي تـؤثر التي املالعو  إلى التعرف على الرئيس هدفها في ركزت ماجستير دراسة وهي
 وتنـــدرج الجاريـــة، واألحـــداث القـــضايا وٕادراك االجتماعيـــة للـــشبكات الجـــامعي الـــشباب تعـــرض
 أداة مـــــستخدمة المـــــسحية، الدراســـــات مـــــنهج معتمـــــدة الوصـــــفية، الدراســـــات ضـــــمن الدراســـــة

 القــاهرة، جامعــة (وهــي المــصرية الجامعــات فــي الجــامعي الــشباب مــن عينــة علــى االســتبيان،
 لهـا توصـلت التـي النتائج أهم ومن ،)األزهر جامعة أكتوبر، 6 جامعة الوادي، وبجن جامعة
 :الدراسة

 دائــم، بــشكل االجتمــاعي التواصــل مواقــع يــستخدمون العينــة أفــراد مــن% 70.8 أن تبــين  .   أ
 ونــسبة أحيانــا، االجتمــاعي التواصــل مواقــع يــستخدمون العينــة أفــراد مــن% 25.2 ونــسبة

  .نادراً  يستخدمونها% 
 أهميــة أقــل أخــرى مــصادر وجــود مــع للمعلومــات مهمــاً  مــصدراً  االجتماعيــة الــشبكات تعــد  .   ب

ـــة فـــي جـــاءت حيـــث ـــة المرتبـــة فـــي وجـــاء ،%35.5 بنـــسبة األولـــى المرتب  اعتبارهـــا الثاني
 األهـــم المـــصدر اعتبارهـــا وجـــاء ،%29.3 بنـــسبة آخـــر معلومـــاتي مـــصدر كـــأي مـــصدراً 
  %.16.3 بنسبة الثالثة المرتبة في للمعلومات والوحيد

 التـي الجاريـة واألحـداث القـضايا حـول المعلومـات فـي الجـامعي الـشباب ثقـة درجة ارتفاع  .   ت
 فـــي متوســطة بدرجــة فيهــا يثــق مــن نــسبة فجــاءت االجتماعيــة، الــشبكات مــن يلتمــسونها
 كبيـــرة بدرجـــة فيهـــا يثـــق مـــن نـــسبة جـــاءت حـــين فـــي ،%74.75 بنـــسبة األولـــى المرتبـــة
13.75.% 

 

 الحـراك في المشاركة على األردنيين المواطنين تحفيز في االجتماعي لالتواص مواقع دور"  ) 3
 : )2("اربد في النقابيين على ميدانية دراسة: الجماهيري
 حفـــز فـــي االجتمـــاعي، التواصـــل مواقـــع دور إلـــى التعـــرف إلـــى الدراســـة هـــذه هـــدفت وقـــد

 فيهــا الباحــث اســتخدم حيــث الجمــاهيري الحــراك فعاليــات فــي للمــشاركة األردنيــين المــواطنين
) 296 (مـــن عينـــة علـــى دراســـته مطبقـــا والتحليلـــي، الوصـــفي بـــشقيه اإلعالمـــي المـــسح مـــنهج
 :الدراسة عنها كشفت التي النتائج أبرز ومن األردنية، إربد مدينة في النقابيين من مفردة،

                                                                                                                                   
أثر التعرض للشبكات االجتماعية على اإلنترنـت فـي إدراك القـضايا واألحـداث الجاريـة لـدى عينـة مـن الـشباب "نورة عبد اهللا احمد، (1) 

  )م2014ل، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا،كلية االعالم وتكنولوجيا االتصا: القاهرة(، غير منشورة رسالة ماجستير، "الجامعي
دراسـة : دور مواقع التواصل االجتماعي في تحفيز المـواطنين األردنيـين علـى المـشاركة فـي الحـراك الجمـاهيري"حاتم سليم عالونة، (2) 

، pdf.hatem/1/763/jo.edu.philadelphia.research://http موقــع جامعــة فيالدلفيــا ،"ميدانيــة علــى النقــابيين فــي اربــد
  1/5/2014بتاريخ 
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 مـنهم%) 24,3 (و االجتمـاعي، التواصـل مواقـع يـستخدمون النقـابيين من%) 74,7 (أن  .   أ
 مـن%) 50,6 (نـسبة أن كمـا بحريـة، اآلراء عـن للتعبيـر الفرصـة تتـيح ألنهـا يستخدمونها

  .تويتر يستخدمون%) 27,1 (و الفيسبوك يستخدمون النقابيين
ـــــت  .   ب ـــــسبة األصـــــدقاء مـــــع بالتواصـــــل تـــــسمح بأنهـــــا المواقـــــع هـــــذه اســـــتخدام دوافـــــع تمثل  بن

  .%)21,8 (بنسبة مطلقة بحرية اآلراء عن للتعبير الفرصة وتتيح ،%)28,5(
 الـــذي الجمـــاهيري الحـــراك فـــي) ونـــادراً  وأحيانـــاً  دائمـــاً  (النقـــابيين مـــن%) 56,6 (يـــشارك  .   ت

 .االجتماعي التواصل مواقع خالل من األردن، في والتغيير اإلصالح بإجراء يطالب
 

 :)1("دور شبكات التواصل االجتماعي في توعية الشباب الفلسطيني بالقضايا الوطنية" ) 4
 شـبكات اسـتخدام إلـى التعـرف إلـى الدراسـة علـى أهـدافها يف ركزت ماجستير دراسة وهي
 مـــدى إلـــى والتعـــرف الوطنيـــة، بقـــضاياه الفلـــسطيني الـــشباب توعيـــة فـــي االجتمـــاعي التواصـــل
 الــــشباب اســــتخدام دوافــــع إلــــى والتعــــرف الفلـــسطينية، الوطنيــــة للقــــضايا الــــشبكات هــــذه تنـــاول

 الباحــث اعتمــد حيــث. المتحققــة تاإلشــباعا وأهــم االجتمــاعي، التواصــل لــشبكات الفلــسطيني
 وأداة االلكترونــي واالستقــصاء المــضمون، تحليــل: هــي أدوات ثــالث مــستخدماً  المــسح، مــنهج

 التــي النتــائج أهــم ومــن فلــسطينية، وشــابة شــاباً  426 بلغــت الــشباب مــن عينــة علــى المقابلــة،
  :الدراسة لها توصلت

 القــــضايا فــــي األولــــى لمرتبــــةا اإلســــرائيلي االحــــتالل ســــجون فــــي األســــرى قــــضية احتلــــت  .   أ
 القــدس قــضية كبيــر بفــارق تالهــا ،%45.8 بلغــت بنــسبة الفيــسبوك شــبكة علــى المنــشورة

  .الالجئين قضية ثم االستيطان، قضية ثم
 مقدمـــة فـــي مـــصدر بـــدون االجتمـــاعي التواصـــل شـــبكات تتناولهـــا التـــي األخبـــار جـــاءت  .   ب

 تنـاول ثـم العامـة للمـصادر الصفحات تناول تالها ،%63.7 بلغت كبيرة بنسبة المصادر
  .خاصة بمصادر األخبار

 المبحوثـون يـستخدمها التـي الـشبكات كـأكثر األولـى المرتبـة على الفيسبوك شبكة حصلت  .   ت
 بنـــسبة تــويتر كبيــر بفــارق تالهــا ،%93.3 بنــسبة الفلــسطينية الوطنيــة بالقــضايا للتوعيــة
  %.35 بنسبة األخرى الشبكات ثم ،49.65%

                                               
رسـالة ، "دراسـة تحليليـة وميدانيـة: دور شبكات التواصل االجتمـاعي فـي توعيـة الـشباب الفلـسطيني بالقـضايا الوطنيـة"هشام سكيك، (1) 

  )م2014معة االسالمية،كلية اآلداب، الجا: غزة(، غير منشورة ماجستير
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ـــــون أكـــــد  .   ث ـــــد االجتمـــــاعي التواصـــــل كاتشـــــب أن المبحوث ـــــشباب وعـــــي مـــــستوى مـــــن تزي  ال
 كبيـر بـشكل وعـيهم مـستوى مـن تزيـد أنهـا تالهـا ،%61 بلغت متوسطة بنسبة الفلسطيني

 %.34 بلغت بنسبة
  

 المراهقـة سـن فـي األطفـال علـى االجتمـاعي التواصـل لـشبكات والثقافية االجتماعية اآلثار" ) 5
 :)1("األردن في

 التواصــــل لــــشبكات والثقافيــــة االجتماعيــــة اآلثــــار عــــن شفالكــــ إلــــى هــــدفت دراســــة وهــــي
 الوصـفي المـنهج الباحـث اعتمـد حيث األردن، في المراهقة سن في األطفال على االجتماعي
 سـن فـي األطفـال مـن فرداً  276قوامها عينة على االستبيان أداة مستخدما التحليلي، المسحي
 :الدراسة لها توصلت التي لنتائجا أهم ومن الفيسبوك، شبكة في المنخرطين المراهقة

 علـــــى االجتمـــــاعي التواصــــل لـــــشبكات اإليجابيــــة والثقافيـــــة االجتماعيــــة اآلثـــــار أبــــرز أن  .   أ
 خـــالل مـــن االجتماعيـــة العالقـــات توســـيع نظـــرهم، وجهـــة مـــن المراهقـــة ســـن فـــي األطفـــال
 القائمـــة، الـــصداقات وتوثيـــق وتعزيـــز ومجـــاملتهم، الـــشبكة علـــى اآلخـــرين أخبـــار متابعـــة

  .االهتمامات نفس في يشتركون الذين األصدقاء عدد ادةوزي
ــــار أبــــرز  .   ب ــــة االجتماعيــــة اآلث ــــسلبية، والثقافي  متابعــــة خــــالل مــــن الوقــــت إهــــدار فكانــــت ال

 علــى والتعــارف التواصــل، شــبكات علــى طويلــة لــساعات مفيــدة غيــر وألعــاب موضــوعات
 شــــبكات لــــىع واإلدمــــان معهــــم، عالقــــة إقامــــة الكبــــار يــــرفض اآلخــــر الجــــنس مــــن أفــــراد

  .طويلة ألوقات لمتابعتها الملحة بالرغبة والشعور االجتماعي التواصل
 اإلنـاث لـدى تكـون االجتمـاعي التواصل لشبكات اإليجابية والثقافية االجتماعية اآلثار أن  .   ت

 التواصـل لـشبكات الـسلبية والثقافيـة االجتماعية اآلثار تكون بينما الذكور، لدى منها أكبر
 .أنفسهم لتقديراتهم وفقاً  اإلناث، من أكبر ذكورال لدى االجتماعي

 

 للمواقــــع مقارنــــة دراســــة: المتلقــــين جمهــــور علــــى االجتمــــاعي التواصــــل شــــبكات تــــأثير" ) 6
 :)2("أنموذجا العربية: اإللكترونية والمواقع االجتماعية

                                               
 المراهقـة سـن فـي األطفـال علـى االجتماعي التواصل لشبكات والثقافية االجتماعية اآلثار"، صعيليك أبو اهللا ضيف الزبون، محمد (1) 
  251-225م، ص ص 2014الجامعة االردنية، المجلد السابع، العدد الثاني، ، المجلة األردنية للعلوم االجتماعية، "األردن في

تـأثير شـبكات التواصـل االجتمـاعي علـى جمهـور المتلقـين دراسـة مقارنـة للمواقـع االجتماعيـة والمواقـع اإللكترونيـة "محمد المنصور، (2) 
منــــشورة علــــى شــــبكة االنترنــــت ) م2012، األكاديميــــة العربيــــة:كوبنهــــاجن(، غيــــر منــــشورة، رســــالة ماجــــستير ،"قنــــاة العربيــــة أنموذجــــا

VwziyN/gl.goo://http  ، م2013\11\1بتاريخ.  
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 الفيــــسبوك "االجتماعيــــة المواقــــع شــــكل عــــن الكــــشف إلــــى هــــدفت ماجــــستير رســــالة وهــــي
 وبــين) بــوك الفــيس (االجتمــاعي الموقــع شــكل بــين والمقارنــة العربيــة، بقنــاة صالخــا" أنموذجــاً 
 المواقــع مــضمون عــن للكــشف إضــافة العربيــة، لقنــاة) نــت. العربيــة (اإللكترونــي الموقــع شــكل

 الموقـــع مـــضمون بـــين والمقارنـــة العربيـــة، بقنـــاة الخـــاص" أنموذجـــاً  نـــت. العربيـــة "اإللكترونيـــة
 حيـث العربيـة، لقنـاة) الفيـسبوك (االجتمـاعي الموقـع مـضمون وبـين )نت. العربية (اإللكتروني
 اســتمارتين المعلومــات لجمــع الباحــث اســتخدم وقــد الوصــفي، المــسح مــنهج الدراســة اعتمــدت
 :الدراسة إليها خلصت التي النتائج أهم ومن المضمون، لتحليل وأخرى الشكل لتحليل واحدة

 سياســــية، :متنوعــــة إخباريــــة مــــادة يقــــدمان ،واالجتمــــاعي اإللكترونــــي العربيــــة مــــوقعي أن  .   أ
  .وغيرها رياضية، ثقافية، اجتماعية، اقتصادية،

 زاويـــــة بتخــــصيص األخــــرى اإللكترونيــــة المواقــــع عـــــن اإللكترونــــي العربيــــة موقــــع تميــــز  .   ب
 ربيـــع (أحـــداث وتطـــورات أخبـــار بـــآخر تعنـــى خاصـــة صـــفحات تـــضمنت التـــي) التغييـــر(

 ،)وسـوريا الـيمن، ليبيـا، مـصر، تـونس، الـسودان، (ستالـ العربيـة للدول ،)العربية الثورات
 وصــور وآراء ومعلومــات أخبــار مــن عليــه االطــالع فــي يرغــب مــا كــل الزائــر فيهــا يجــد

  .عالقة ذات فيديو ومقاطع
ــــة لمــــوقعي يحــــسب  .   ت ــــي العربي ــــداء المجــــال أفــــسحا أنهمــــا واالجتمــــاعي اإللكترون  اآلراء إلب

 بعـــض فـــي تجـــاوزت التـــي اآلراء تلـــك علـــى اتوالتعليقـــ المختلفـــة، القـــضايا فـــي المتعـــددة
 .واألدب اللياقة حدود األحيان

 

 :)1("األردنية الجامعات طلبة لدى العام الرأي تشكيل في االجتماعي التواصل شبكات دور " ) 7
 لــــشبكات األردنيــــة الجامعــــات طلبــــة اســــتخدام معــــدالت معرفــــة إلــــى هــــدفت دراســــة وهــــي
 العـام الـرأي اتجاهـات تـشكيل فـي المـؤثرة العوامـل عـن والكـشف الرقميـة، االجتماعي التواصل
 التقليديـــــة اإلعـــــالم لوســـــائل االجتمـــــاعي التواصـــــل شـــــبكات منافـــــسة ومـــــستوى الطلبـــــة، لـــــدى

 مـستخدمين الوصـفي، المنهج الباحثان اعتمد حيث والمعلومات، لألخبار كمصادر باعتمادها
 النتــائج أهــم ومــن ألردنيــة،ا الجامعــات طلبــة مــن 300 مــن مكونــة عينــة علــى االســتبيان أداة
 :الدراسة لها توصلت التي
 الثانيـــة، بالمرتبـــة تـــويتر موقـــع يليـــه% 83 بنـــسبة األولـــى المرتبـــة الفيـــسبوك موقـــع احتـــل  .   أ

  .الثالثة بالمرتبة ويوتيوب
                                               

، "األردنيــة الجامعـات طلبـة لـدى العـام تـشكيل الـرأي فـي االجتمــاعي التواصـل شـبكات دور"، زهيـر الطاهـات عبـد الكـريم الدبيـسي، (1) 
  81-66م، ص ص 2013 ، 1الجامعة االردنية، المجلد االربعون، العدد ،العلوم اإلنسانية واالجتماعية: مجلة دراسات
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 األردنيــــة الجامعــــات لطلبــــة بالنــــسبة تــــشكل أصــــبحت االجتمــــاعي التواصــــل شــــبكات أن  .   ب
 التقليديـة االتـصال وسـائل ينافس والمعلومات راألخبا على الحصول مصادر من مصدراً 

ـــة يحظـــى مـــصدر وهـــي اإللكترونيـــة، والـــصحافة ـــه ويعـــول فيهـــا، المـــشتركين بثق  فـــي علي
 بالمرتبــة واإلقليميــة الثانيــة، بالمرتبــة والدوليــة األولــى، بالمرتبــة الوطنيــة األحــداث متابعــة
  .الثالثة

 األردنيـة الجامعـات طلبة تجاهاتوا آراء تشكيل في االجتماعي التواصل شبكات ساهمت  .   ت
 ومعلومــات أخبــار نــشر خــالل مــن وذلــك االعتــصام، أو التظــاهر علــى حــثهم خــالل مــن
 الوطنيـة الـروح تعزيـز مثـل إيجابيـاً  بعـضها كـان العـام، الرأي تشكيل في التأثير شأنها من

 لــدولا فــي الجاريــة األحــداث ربــط محاولــة مثــل ســلبياً  اآلخــر والــبعض واالنتمــاء، والــوالء
 .الداخلي بالوضع المجاورة

 

 :)1("اتجاهات الشباب المصري نحو صحافة المواطن على شبكة االنترنت" ) 8
 المـواطن صـحافة نحـو المصري الشباب اتجاهات قياس إلى هدفت ماجستير دراسة وهي

 رصـــد كـــذلك المختلفـــة، المـــواطن صـــحافة أشـــكال علـــى الـــضوء وٕالقـــاء اإلنترنـــت شـــبكة علـــى
 التــــي واإلشــــكاليات اإلعالميــــة الــــصناعة علــــى" المــــواطن صــــحافة " حــــدثتهاأ التــــي التغيــــرات
ــــى تواجههــــا، ــــيم رصــــد جانــــب إل ــــسمات الجمهــــور تقي ــــراء ومعــــايير ل  اإلعالمــــي المــــضمون ث
 فـي ودورهـا المـواطن صـحافة خـصائص بين االرتباط طبيعة إلى والتعرف المواطن، لصحافة
ـــشكيل ـــين العـــام المجـــال ت ـــدرج المـــصري، الـــشباب ب  الوصـــفية، الدراســـات ضـــمن الدراســـة وتن
 مــــن عينــــة علــــى االلكترونــــي، االســـتبيان أداة مــــستخدمة المــــسحية، الدراســــات مــــنهج معتمـــدة
 لهـا توصـلت التـي النتـائج أهـم ومـن مفردة، 400 قوامها لإلنترنت المستخدم المصري الشباب
 :الدراسة

 ألشــــكال حــــوثينالمب تفـــضيل مــــن األولـــى المرتبــــة االجتمــــاعي التواصـــل شــــبكات احتلـــت  .   أ
 الرسـائل تـدوين مواقـع ثـم المحتـوى مشاركة مواقع تالها% 89.5 بنسبة المواطن صحافة
  .متفاوتة بنسب األشكال بقية ثم القصيرة،

                                               
ـــشباب المـــصري نحـــو صـــحافة المـــواطن علـــى شـــبكة االنترنـــت"نهـــا الـــسيد أحمـــد، (1)  ، غيـــر منـــشورة رســـالة ماجـــستير، "اتجاهـــات ال

  )م2013كلية اآلداب، جامعة المنصورة،: المنصورة(
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 ،%68.3 بنـــسبة متابعـــة األكثـــر اإلخباريـــة المـــضامين الـــسياسية الموضـــوعات تـــصدرت  .   ب
 ،%55.5 بنـــسبة ةالمتابعـــ مـــن الثانيـــة المرتبـــة علـــى االجتماعيـــة الموضـــوعات وحـــصلت

  %.33.5 متقاربة بنسبة واألدبية الثقافية ثم العلمية الموضوعات تالها
 دوافـع المـواطن صـحافة مواقـع خـالل مـن" والمعلومـات األخبـار عـن البحـث "دافع تصدر  .   ت

 بنــسب" اإلخباريــة الــشبكات "وحظيــت ،%65.3 بنــسبة المــواطن صــحافة مواقــع اســتخدام
ــ المبحــوثين مــن متوســطة متابعــة  بنــسبة جزئــي بــشكل تتابعهــا مــنهم كبيــرة نــسبة إن ثحي

60.% 
 

 القــضايا فــي الفلــسطيني الــشباب مــشاركة تنميــة فــي االجتمــاعي التواصــل شــبكات دور" ) 9
 :)1("المجتمعية
ـــى هـــدفت ماجـــستير دراســـة وهـــي ـــى التعـــرف إل ـــدور طبيعـــة إل ـــوم الـــذي ال  شـــبكات بـــه تق
 وبيــان المجتمعيــة القــضايا فــي اركةللمــش الفلــسطيني الــشباب تحفيــز فــي االجتمــاعي التواصــل

 تجــاه الفلــسطيني الــشباب مــشاركة تنميــة فــي االجتمــاعي التواصــل شــبكات مــع التفاعــل دور
 عينــة علــى االســتبيان، أداة مــستخدمة المــسح، مــنهج الدراســة واعتمــدت المجتمعيــة، قــضاياهم

 النتـائج أهـم نومـ مفـردة، 400 قوامهـا غـزة وقطـاع الغربيـة الـضفة في الفلسطيني الشباب من
 :الدراسة لها توصلت التي
 يــستخدمونها مــن نــسبة جــاءت إذ االجتماعيــة، الــشبكات يــستخدمون المبحــوثين جميــع أن  .   أ

 أن كمـــا ،%3.9 بنـــسبة أحيانـــاً  يـــستخدمونها الـــذين وبلغـــت ،%96.1 بنـــسبة دائـــم بـــشكل
 بيــرةك بنــسبة االجتمــاعي التواصــل شــبكات علــى المجتمعيــة القــضايا يتــابعون المبحــوثين

 التواصـــــل شـــــبكات بـــــأن أجـــــابوا المبحـــــوثين مـــــن% 96.6 نـــــسبة وأن ،%99.3 بلغـــــت
  .المجتمعية القضايا نحو مشاركتهم تنمي أن استطاعت االجتماعي

 اســـتخداماً  االجتمـــاعي التواصـــل شـــبكات أكثـــر مـــن) الفيـــسبوك (شـــبكة أن الدراســـة بينـــت  .   ب
 سـكاي (المحادثـات ثـم األولـى، المرتبـة في جاءت إذ المبحوثين نظر لوجهة وفقاً  وتفاعالً 

 التـدوين يتبعهـا ،)بلـس جوجـل (ثـم ،)اليوتيـوب (الفيديو مشاركة يتبعها ،)والماسنجرات بي
  ).الفليكر (الصور موقع وأخيراً  المدونات، ثم المنتديات، يليها ،)تويتر (مثل المصغر

                                               
رســالة ، "المجتمعيــة القــضايا فــي الفلــسطيني الــشباب مــشاركة تنميــة فــي االجتمــاعي التواصــل شــبكات دور"أحمــد يــونس حمــودة، (1) 

  )م2013معهد البحوث والدراسات العربية،: القاهرة(، غير منشورة ماجستير
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 التواصــــــل شــــــبكات تقــــــدمها التــــــي بالمعلومــــــات متوســــــطة بدرجــــــة يثقــــــون المبحــــــوثين أن  .   ت
 بنـسبة المـستوى بـنفس وكبيـرة قليلـة بدرجـة ويثقـون ،%60.5 بنسبة جاءت إذ االجتماعي

 .بها يثقون ال للذين% 1.2 وبنسبة منهما، لكل% 20.2
 

 :)1("فلسطين في للمرأة السياسية المشاركة على االجتماعي التواصل مواقع أثر" ) 10
 الفلـسطينيات لنـساءا اسـتخدام مـدى علـى الـضوء تـسليط إلـى هدفت ماجستير دراسة وهي
 الــسياسية المــشاركة عمليــة علــى االســتخدام هــذا تــأثير ومــدى االجتمــاعي التواصــل لــشبكات
 مـن عينـة على االستبيان، أداة مستخدمة المسح، منهج الدراسة واعتمدت فلسطين، في للمرأة
 الهــ توصــلت التــي النتــائج أهــم ومــن مفــردة، 400 قوامهــا غــزة قطــاع فــي الفلــسطينيات النــساء
 :الدراسة

 فيــسبوك موقــع هــو المبحوثــات نظــر وجهــة مــن تفــضيالً  االجتمــاعي التواصــل مواقــع أكثــر  .   أ
 فـــي المـــدونات جـــاءت بينمـــا ويوتيـــوب، بلـــس جوجـــل ثـــم تـــويتر يليـــه األولـــى المرتبـــة فـــي

  .األخير الترتيب
 مواقـع عبـر المبحوثـات تفاعـل حيـث مـن الثالثة المرتبة في السياسية الموضوعات جاءت  .   ب

 مـــــن زاد قـــــد الفلـــــسطيني الـــــسياسي االنقـــــسام أن% 66.3وتـــــرى  االجتمـــــاعي، لالتواصـــــ
  .االجتماعي التواصل بمواقع اهتمامهن

 وجهـة عـن التعبيـر فـي الرغبـة هـو االجتماعي التواصل لمواقع النساء استخدام دوافع أهم  .   ت
 ةدائــر  توســيع فــي الرغبــة دافــع يــأتي فيمــا بحريــة، الــسياسية النــسوية القــضايا تجــاه نظــرهن
 إسـهامها: هـو أهمية الدوافع أقل بينما الثانية، المرتبة في والسياسية االجتماعية العالقات

 وصــناع الــسياسيين القــادة علــى القــوي وتأثيرهــا الــسياسية، النــساء لقــضايا نــوعي طــرح فــي
 .القرار

 

 التغييـــر نحـــو الفلـــسطيني العـــام الـــرأي تعبئـــة فـــي االجتمـــاعي التواصـــل شـــبكات دور" ) 11
 :)2("والسياسي االجتماعي

                                               
، غيـر منـشورة رسالة ماجستير، "فلسطين في للمرأة السياسية المشاركة على االجتماعي التواصل مواقع أثر"سمر محمد الدريملي، (1) 

  )م2013ة األزهر،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامع: غزة(
دراسـة وصـفية -دور شبكات التواصل االجتماعي في تعبئة الرأي العام الفلسطيني نحو التغييـر االجتمـاعي والـسياسي "زهير عابد، (2) 

، ص م2012 جامعة النجاح، المجلد الـسادس والعـشرون، العـدد الخـامس، ،)العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث ، "تحليلية
  1428–1388ص 
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 لألحـداث وتناولهـا االجتمـاعي التواصـل شـبكات واقع إلى التعرف إلى الدراسة هدفت وقد
 الفلــسطيني، العــام الــرأي علــى تأثيرهـا لمعرفــة وتفــسيرها وتحليليهــا واآلراء، والمواقــف والظـواهر
 لعينــة المــسحي المــنهج الباحــث اســتخدم وقــد وسياســي، اجتمــاعي تغييــر إحــداث فــي ودورهــا
 أهــم ومــن غــزة، قطــاع فــي الفلــسطينية الجامعــات طــالب مــن وطالبــة طالــب 500 مــن مكونــة
 :الدراسة عنها كشفت التي النتائج

 فـــي ذلـــك ويـــتم االلكترونـــي، البريـــد هـــو اســـتخداماً  االجتمـــاعي التواصـــل شـــبكات أكثـــر أن  .   أ
  .متوسط فيها الثقة مدى وأن يوميًا، ساعات ثالث حدود في المنزل

 تعبئــة فــي الــشبكات تلــك دور علــى والــسكن الجــنس متغيــري مــن لكــل أثيرتــ يوجــد ال أنــه  .   ب
  .واجتماعياً  سياسياً  العام الرأي

 فـي التواصـل شبكات دور على العلمي والتخصص الجامعة متغيري من لكل تأثير وجود  .   ت
  .واجتماعياً  سياسياً  العام الرأي تعبئة

  

 :)1("الفلسطيني الشباب لدى السياسية الثقافة تشكيل في التفاعلي االعالم دور" ) 12
 فــي التفــاعلي اإلعــالم بـه يقــوم الــذي الـدور إلــى التعــرف إلــى هـدفت ماجــستير دراســة هـي
 فيهـا الباحـث اسـتخدم حيـث غـزة، قطـاع فـي الفلـسطيني الـشباب لـدى الـسياسية الثقافـة تشكيل
ـــاً  المـــسحي المـــنهج ـــى الدراســـة مطبق ـــة مـــن عينـــة عل : وهـــي الفلـــسطينية الجامعـــات فـــي الطلب

 مـسجلون هم ممن) فلسطين وجامعة األقصى، وجامعة اإلسالمية، والجامعة األزهر، جامعة(
 وطالبــة، طالبــاً  492 الدراســة عينــة بلغــت حيــث ،2012-2011 الثــاني الفــصل فــي بالفعــل

 :الدراسة لها خلصت التي النتائج أهم ومن االستقصاء، صحيفة أداة باستخدام
ـــــدى اســـــتخداماً  تفـــــاعليال اإلعـــــالم وســـــائل أكثـــــر الفيـــــسبوك أن  .   أ  طلبـــــة مـــــن المبحـــــوثين ل

 ثـــم اإللكترونـــي، البريـــد الثانيـــة المرتبـــة فـــي يليـــه غـــزة، قطـــاع فـــي الفلـــسطينية الجامعـــات
  .والمدونات تويتر متفاوتة وبنسب اليوتيوب،

 بـه تقـوم الـذي وبالـدور المعلومـات، علـى للحصول التفاعلي اإلعالم في يثقون الطلبة أن  .   ب
  %.70.0 إلى تصل وبنسبة المبحوثين لدى الفلسطينية لسياسيةا الثقافة تشكيل في

 اســـتخدامهم خـــالل واجهـــتهم أنهـــا الـــشباب يـــرى التـــي والمعوقـــات المـــشكالت أهـــم مـــن أن  .   ت
 المعلومـات مـصداقية عـدم مـن الخوف هي السياسية ثقافتهم تشكيل في التفاعلي اإلعالم

                                               
: غـزة( غيـر منـشورة ،رسـالة ماجـستير، "دور االعالم التفاعلي في تشكيل الثقافة السياسية لـدى الـشباب الفلـسطيني"رامي الشرافي، (1) 

  )م2012، جامعة االزهر
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 وعــــدم الــــشائعات، نــــشر مــــن والخــــوف التفــــاعلي، اإلعــــالم عبــــر الــــواردة البيانــــات ونــــشر
 .عليها الحزبية وطغيان األخبار نقل في الموضوعية

 

تطبيـق علـى بطولـة : كيف غيرت شـبكة تـويتر تغطيـة الـصحافيين لالنـشطة الرياضـية" ) 13
  )1( "ميسوري
ــــى هــــدفت ماجــــستير دراســــة وهــــي ــــى التعــــرف إل ــــأثير جوانــــب إل ــــصحافيين اســــتخدام ت  ال
 الباحــث قــام حيــث الرياضــية، تغطيــاتهم علــى Twitter المــصغر التــدوين لموقــع الرياضــيين

 2012 بطولـة خـالل تـويتر موقـع عبـر رياضـيين صـحافيين ثمانيـة من عينة تغريدات بتحليل
Missouri  Grand  Prix عينـــة بلغـــت حيـــث 2012 فبرايـــر 12 الـــى 10 مـــن الفتـــرة فـــي 

 أفــراد مــع المقابلــة ألداة إضــافة والكمــي الكيفــي التحليــل أداة مــستخدماً  تغريــدة، 249 التحليــل
 :الدراسة لها توصلت التي النتائج أبرز ومن العينة،

 للتواصل يستخدمونها ما بقدر العاجلة لألخبار الشبكة هذه يستخدمون ال الصحافيين أن  . أ
  .والمشجعين األصدقاء مع

 أو تويتر على التغريد خالل الصحفي للعمل التقليدية بالقيم يلتزم لم منهم العديد أن  . ب
  .تويتر على تغريداتهم كتابة خالل التحريرية بالقيود امااللتز 

  

ــع دور" ) 14 ــه فــي التفاعليــة االجتماعيــة المواق  علــى وأثرهــا الفلــسطيني العــام الــرأي توجي
 :)2("السياسية المشاركة
 التفاعليـة االجتماعيـة المواقـع إلـى التعـرف علـى أهـدافها فـي ركـزت ماجستير دراسة وهي
 االجتماعيــة المواقــع انعكاســات وتفــسير الــسياسية، والمــشاركة عــامال الــرأي علــى تأثيرهــا ومــدى
 إلــى الدراســة هــدفت كمــا العــام، للــرأي وتوجيههــا تأثيرهــا خــالل مــن الــسياسية المــشاركة علــى
ـــة المواقـــع إســـهامات رصـــد ـــة االجتماعي ـــسياسية المـــشاركة تعزيـــز فـــي التفاعلي  دراســـة وهـــي ال

 تحليــــل ومــــنهج التــــاريخي المــــنهج جانــــب إلــــى التحليلــــي الوصــــفي المــــنهج اعتمــــدت ميدانيــــة
 وتــــم غــــزة قطــــاع جامعــــات فــــي الدراســــة مجتمــــع علــــى االســــتبيان أداة مــــستخدمة المــــضمون

                                               
 (1) Rosellen Downey, "How Has Twitter Changed How Journalists Report On Sports? The 2012 

Missouri Grand Prix", Unpublished Master’s Thesis (Missouri: University Of Missouri, 2012). 
، "دراسة ميدانيـة-دور المواقع االجتماعية التفاعلية في توجيه الرأي العام الفلسطيني وأثرها على المشاركة السياسية"طاهر ابو زيد، (2) 

  )م2012جامعة االزهر،: غزة(، غير منشورة رسالة ماجستير
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 جامعــة - المفتوحــة القــدس جامعــة – اإلســالمية الجامعــة - األزهــر جامعــة : (فــي تحديــدها
 :الدراسة لها توصلت التي النتائج أهم ومن ،)األقصى

 بينمـا التفاعليـة، االجتماعيـة المواقـع أحـد على حساب لديهم عينةال أفراد من% 69.8 ان  .   أ
 لـه مـنهم% 1.8 مقابـل فيسبوك، موقع على حساباً  لهم أن إلى هؤالء من% 95.9 أشار

  .اخرى اجتماعية مواقع على 2.2و تويتر، موقع على حساب
 لــرأيا توجهــات علــى التــأثير فــي واضــح بــشكل تــساهم التفاعليــة االجتماعيــة المواقــع أن  .   ب

ـــسطيني، المجتمـــع فـــي العـــام  أفـــراد لـــدى الـــسياسي الـــوعي زيـــادة فـــي تـــؤثر أنهـــا كمـــا الفل
 مـــستوى علـــى إيجابيـــاً  انعكـــس ممـــا لـــديهم، االجتماعيـــة المـــسئولية مـــن وتعـــزز المجتمـــع،
 .السياسية المشاركة

  

 :)1("أنموذجا التونسية الثورة: العام الرأي صناعة في االجتماعي اإلعالم دور" ) 15
 االجتمـاعي االعـالم مواقـع بـه تقـوم الـذي الـدور إلى للتعرف هدفت ماجستير سةدرا وهي

 علـي، بـن العابـدين زيـن الـرئيس إسـقاط نحـو وتحريكه وتعبئته التونسي العام الرأي تشكيل في
 منافـــستها ومـــدى التونـــسي، للمـــواطن اليوميـــة الحيـــاة فـــي المواقـــع هـــذه حـــضور مـــدى ومعرفـــة
 الدراسـات مـنهج معتمـدة الوصـفية، الدراسـات ضـمن الدراسة وتندرج التقليدية، اإلعالم لوسائل

 قوامهــا التونــسيين المــواطنين مــن عينــة علــى االســتبيان، أداة الباحــث اســتخدم حيــث المــسحية،
 :الدراسة لها توصلت التي النتائج أهم ومن مفردة، 320

 بينمـا ،%79.68 بنـسبة المبحـوثين لـدى اسـتخداماً  األكثر الشبكة يعد الفيسبوك موقع أن  .   أ
 يـستخدمه إذ المبحـوثين المـدونين طـرف مـن استخداماً  األكثر برس وورد مدونة موقع يعد
  %73.07 بنسبة المبحوثين ثلثي من أكثر

 التونــسيين لــدى اســتخداماً  األكثــر الــنمط هــو االجتمــاعي اإلعــالم لمواقــع اليــومي التــصفح  .   ب
 تــصفح فــي ســاعتين حتــى ســاعة مــن المبحــوثين غالبيــة يقــضي بينمــا ،%71.87 بنــسبة
 اإلعـــالم مواقـــع لتـــصفح المفـــضل المكـــان هـــو المنـــزل وكـــان االجتمـــاعي، اإلعـــالم مواقـــع

  %.72.18 بنسبة وذلك االجتماعي
 بنـــسبة االجتمـــاعي اإلعـــالم مواقـــع فـــي فقـــط واحـــداً  حـــساباً  يملكـــون المبحـــوثين غالبيـــة أن  .   ت

 حــساباتهم فــي قيــةالحقي معلومــاتهم يــستخدمون المبحــوثين نــصف مــن وأكثــر ،68.75%

                                               
: الجزائـر( غيـر منـشورة رسالة ماجستير،، "أنموذجـا التونسية الثورة: العام الرأي صناعة في االجتماعي اإلعالم دور"مبارك زودة، (1) 

  )م2012جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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 مـــن أقـــل منـــذ حـــسابتهم يملكـــون المبحـــوثين وغالبيـــة ،%63.43 بنـــسبة وذلـــك الشخـــصية
  %.86.56 بنسبة سنة

 أيـام االجتمـاعي اإلعـالم لمواقـع دائمـة بـصفة يتعرضون كانوا المبحوثين نصف من أكثر  .   ث
 امأيـــ رأيهـــم عـــن المبحـــوثين ثلثـــي مـــن أقـــل عبـــر بينمـــا ،%60 نـــسبته بمـــا التونـــسية الثــورة
 %.64.06 بنسبة للثورة مساندة مضامين نشر خالل من التونسية الثورة

 

 وجهـة مـن ومـصر تـونس فـي الـسياسي التغييـر فـي االجتماعي التواصل شبكات دور" ) 16
 :)1("األردنيين الصحافيين نظر

 فـــي االجتمـــاعي التواصـــل شـــبكات دور إلـــى التعـــرف إلـــى هـــدفت ماجـــستير رســـالة وهـــي
 دور عـن والكـشف األردنيـين، الـصحافيين نظـر وجهـة من ومصر ستون في السياسي التغيير
 دور علــى والوقــوف االحتجاجــات علــى والتحــريض التهيئــة فــي االجتمــاعي التواصــل شــبكات
 حيــث والــدولي، واإلقليمــي المحلــي العــام الــرأي علــى التــأثير فــي االجتمــاعي التواصــل شــبكات

 تــم مفــردة 342 مــن عينــة علــى بيقهــاتط وتــم التحليلــي، الوصــفي المــنهج الدراســة اســتخدمت
 االســتبيان، أداة باســتخدام المعلومــات جمــع وتــم البــسيطة العــشوائية العينــة بأســلوب اختيارهــا

 :الدراسة لها توصلت التي النتائج أهم ومن
  .االحتجاجات على والتحريض التهيئة في مرتفعاً  دوراً  االجتماعي التواصل لشبكات أن  .   أ
  .الرسمي اإلعالم في والدعاية والحجب الرقابة مقاومة في رتفعاً م دوراً  الشبكات لهذه أن  .   ب
 المحلــــي العــــام الــــرأي علــــى التــــأثير فــــي مرتفعــــاً  دوراً  االجتمــــاعي التواصــــل لــــشبكات أن  .   ت

  .والدولي واإلقليمي
 فـــي مرتفعـــاً  دوراً  االجتمـــاعي التواصـــل لـــشبكات أن الدراســـة اظهرتهـــا التـــي النتـــائج ومـــن  .   ث

 .التقليدية ماإلعال وسائل على التأثير
 

 تجربـة: الـشباب لـدى المجتمعيـة المـسؤولية تنميـة في االجتماعي التواصل مواقع أثر" ) 17
 :)2("أنموذجا عالر شبابي مجلس

                                               
لــصحافيين دور شــبكات التواصــل االجتمــاعي فــي التغييــر الــسياسي فــي تــونس ومــصر مــن وجهــة نظــر ا"عبــد اهللا مبــارك الرعــود، (1) 

  )م2012األوسط،جامعة الشرق : عمان (، غير منشورةرسالة ماجستير ،"األردنيين
تجربـة مجلـس شـبابي عـالر أنموذجـا، : أثر مواقع التواصل االجتماعي في تنمية المسؤولية المجتمعية لدى الشباب"حسني عوض، (2) 

  .222-189ص ص م، 26/9/2011امعة القدس المفتوحة، ، جمؤتمر المسؤولية المجتمعية للجامعات الفلسطينيةل دراسة مقدمة
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 المـــسؤولية تنميـــة فـــي االجتمـــاعي التواصـــل مواقـــع أثـــر فحـــص إلـــى الدراســـة هـــدفت وقـــد
 شـباب مـن جموعـةم على تدريبي برنامج تطبيق خالل من وذلك الشباب، فئة لدى المجتمعية
 عـددهم بلـغ عـالر شـبابي مجلـس شـباب مـن مقصود بشكل اختيارها تم عالر، شبابي مجلس

 :الدراسة لها توصلت التي النتائج أبرز ومن وفتاة شاًبا) 18(
 قبـــل التجريبيـــة المجموعـــة أفـــراد درجـــات متوســـط بـــين إحـــصائية داللـــة ذات فـــروق وجـــود  .   أ

 مقيـاس مجـاالت جميـع علـى البعدي التطبيق يف درجاتهم لصالح وبعده، البرنامج تطبيق
 التـدريبي البرنـامج أحدثـه مـا بسبب التغير هذا الباحث يعزو حيث االجتماعية، المسؤولية

 كـان حيـث التجريبيـة، المجموعـة أفـراد سـلوك فـي تغييـر مـن االجتماعيـة المسؤولية لتنمية
 وشـــعورهم معهـــا علهموتفــا " الفيـــسبوك "علــى الـــصفحات إنــشاء بعـــد واضــحاً  التغييـــر هــذا

  .عنها ودفاعهم تبنيها تم التي للقضايا واألخالقية الوطنية المسؤولية بتحمل
 المـــشاركات عـــدد لزيـــادة المجموعـــات بـــين اإليجابيـــة المنافـــسة روح للباحـــث واضـــحاً  بـــدا  .   ب

 لكــــل مــــشاركة) 100 (المــــشاركات عــــدد متوســــط بلــــغ حيــــث مجموعــــة لكــــل واإلضــــافات
ــــصفحات إلطــــالق الثــــاني األســــبوع فــــي مجموعــــة  االجتمــــاعي التواصــــل موقــــع علــــى ال

   ".الفيسبوك"

  :االجتماعي التواصل شبكاتاستخدامات  تناولت دراسات: الثالثالمحور 
 

 المتحققــة واإلشــباعات للـفيــسبوك األردنيــة الجامعــات فــي العــامالت المتزوجــات اســـتخدام" ) 1
  :)1("اليرموك جامعة من عينة على مسحية دراسة: منه

 ودوافـع الفيـسبوك لشبكة األردنية األسرة استخدامات على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
ــــة واإلشــــباعات االســــتخدامات هــــذه ــــصنف وهــــي منهــــا، المتحقق  الوصــــفية البحــــوث ضــــمن ت

 الفيــسبوك لموقــع المــستخدمين جمهــور دراســة تمــت حيــث المــسح، واعتمــدت مــنهج التحليليــة،
 عينـة علـى توزيعهـا تـمّ  اسـتبيان أداة مـستخدمة رمـوك،الي جامعة في العامالت المتزوجات من

 :الدراسة لها توصلت التي النتائج أبرز ومن المبحوثات، من الدراسة
  .الفيسبوك موقع على شخصي حساب لديهن المبحوثات من%) 65.5 (نسبته ما  .   أ

                                               
 مــسحية دراســة: منــه المتحققــة واإلشــباعات للـفيــسبوك األردنيــة الجامعــات فــي العــامالت المتزوجــات اســـتخدام"علــي عقلــة نجــادات، (1) 
-103م، ص ص 2014، 1عـدد، ال7، الجامعـة األردنيـة، المجلـدالمجلة األردنية للعلـوم االجتماعيـة، "اليرمـوك جامعة من عينة على
131  
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 والجـــــدد، القـــــدامى األصـــــدقاء مـــــع اتـــــصال علـــــى بالبقـــــاء المتمثلـــــة الـــــدوافع أهـــــم كانـــــت  .   ب
 أحـــــدث علـــــى واالطـــــالع المعرفـــــة وزيـــــادة الفـــــراغ، أوقـــــات وشـــــغل والتـــــسلية اعواالســـــتمت
 .والدولية المحلية التطورات

ــــدمت  .   ت ــــى" االجتمــــاعي التواصــــل إشــــباعات "تق  عنــــد األخــــرى اإلشــــباعات مــــن غيرهــــا عل
ــــات، ــــع حــــسابي وبمتوســــط المبحوث ــــداره مرتف ــــاس علــــى) 3.19 (مق ــــاعي، المقي  عنــــد الرب
 .الفيسبوك لموقع استخدامهن

 واإلشــــباعات االجتمــــاعي التواصــــل لــــشبكات الفلــــسطينية الجامعــــات طلبــــة اســــتخدامات" )2
  :)1("المتحققة
 الجامعـات طلبـة اسـتخدامات إلـى التعـرف علـى أهـدافها فـي ركـزت ماجـستير دراسـة وهي

 الجامعــات طلبــة دوافــع ومــا المتحققــة واإلشــباعات االجتمــاعي التواصــل لــشبكات الفلــسطينية
 لالســتفادة المقترحــات ومــاهي بمعلوماتهــا الثقــة ومــدى االجتمــاعي تواصــلال شــبكات الســتخدام

 مــنهج معتمــدة الوصــفية، الدراســات ضــمن الدراســة وتنــدرج االجتمــاعي، التواصــل شــبكات مــن
 علـى والمقابلـة، االستبيان أداتي مستخدمة ،"اإلعالم وسائل جمهور مسح "المسحية الدراسات

 الفلــسطينية الجامعــات طلبــة علــى مــوزعين مفــردة 390 قوامهــا الفلــسطيني الــشباب مــن عينــة
 أهـم ومـن ،)األقـصى وجامعـة األزهـر وجامعـة اإلسـالمية الجامعـة (وهـي غزة بقطاع النظامية
 :الدراسة لها توصلت التي النتائج

 أن الدراســة وبينــت االجتمــاعي، التواصــل شــبكات يــستخدمون العينــة أفــراد مــن% 90 أن  .   أ
 تـاله العينـة، مـن% 95 بنـسبة اسـتخداماً  االجتمـاعي التواصل شبكات أكثر هو الفيسبوك
  .تويتر ثم ،)بلص (جوجل ثم اليوتيوب،

 شـبكات اسـتخدام سـبب والخـارج الـداخل فـي واألصدقاء الزمالء مع التواصل دافع تصدر  .   ب
 وقـضاء التـسلية دافـع ثم خبرات، واكتساب المعلومات على الحصول دافع تاله التواصل،
 إشــباعات تلتهــا ،%33.2 بنــسبة االجتمــاعي التفاعــل إشــباعات تــصدرتو  الفــراغ، أوقــات
ـــم ،27.3 %بنـــسبة البيئـــة مراقبـــة ـــالرأي المـــشاركة إشـــباعات ث  وأخيـــراً  ،%23.8 بنـــسبة ب

  %.20.1 بنسبة التسلية إشباعات
ـــة تطالعهـــا التـــي الموضـــوعات أبـــرز الترفيهيـــة الموضـــوعات تقـــدمت  .   ت  بنـــسبة الدراســـة عين

 .الثقافية الموضوعات ثم االجتماعية، اتالموضوع تالها ،70.5%

                                               
 رســــالة ،"اســــتخدامات طلبــــة الجامعـــات الفلــــسطينية لــــشبكات التواصــــل االجتمــــاعي واإلشـــباعات المتحققــــة" صـــالح أبــــو صــــالح، (1) 

  )م2014كلية اآلداب، الجامعة االسالمية،: غزة(، غير منشورة ماجستير
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 :)1("األردني الجامعي الشباب احتياجات تحقيق في االجتماعي التواصل شبكات دور"  )3
 احتياجـات تحقيـق فـي االجتمـاعي التواصـل شـبكات دور إلـى التعـرف هـدفت دراسـة وهي
ــــشباب ــــي ال ــــان اليرمــــوك، جامعــــة شــــباب علــــى التطبيــــق مــــع األردن ــــ فــــي الفــــروق وبي  قتحقي

 المـنهج علـى الباحـث اعتمـد حيـث والوظيفية، الديموغرافية المتغيرات لبعض تبعاً  االحتياجات
 جامعــة طــالب مــن فــرداً  286قوامهــا عينــة علــى االســتبيان أداة مــستخدما التحليلــي، الوصــفي
 :الدراسة لها توصلت التي النتائج أهم ومن اليرموك،

 علــى الفيــسبوك وحظــي ،%93.7 ةبنــسب االجتمــاعي التواصــل شــبكات الــشباب يــستخدم  .   أ
 أفـــراد لـــدى% 72.4 بنـــسبة االجتمـــاعي التواصـــل شـــبكات اســـتخدام فـــي األولـــى المرتبـــة
  .األخرى الشبكات مع مقارنة العينة

ـــشبكات اليـــومي االســـتخدام حظـــي  .   ب ـــة االجتمـــاعي التواصـــل ل ـــى بالمرتب ـــسبة األول  عامـــة بن
 ســـاعتين إلـــى اعةســـ مـــن االجتمـــاعي التواصـــل شـــبكات الـــشباب يـــستخدم حيـــث ،50%

 االجتمـاعي التواصـل شـبكات السـتخدام العـام االتجـاه وكـان ،%38.1 عامـة بنسبة يومياً 
  %.86.4 عامة بنسبة الشبكات فيه تستخدم إذ المنزل، هو الشباب لدى

 التواصـل شـبكات اسـتخدام مـن إشباعات/ حاجات خمس األردني الجامعي الشباب يحقق  .   ت
/ معرفيـــة حاجـــات: هـــي اســـتخدامها، أولويـــات حـــسب مرتبـــة الحاجـــات وهـــذه االجتمـــاعي،
/ اجتماعيـة حاجـات براغماتيـة،/شخـصية حاجات سيكولوجية،/وجدانية حاجات معلومات،
  .الفراغ ملء/الواقع من الهروب حاجات تواصل،

 :)2("الكويتي الشباب قبل من" تويتر "االجتماعي التواصل لموقع السياسية االستخدامات" )4
 واإلعالميـــة الـــسياسية االســـتخدامات طبيعـــة عـــن للكـــشف دفتهـــ ماجـــستير دراســـة وهـــي
 وتـــأثير الكـــويتي، الـــشباب قبـــل مـــن المتعـــددة ومـــضامينها وأغراضـــها" تـــويتر "لموقـــع المختلفـــة
 األخــــرى، االعــــالم وســــائل اســــتخدامات علــــى" تــــويتر "االجتمــــاعي التواصــــل موقــــع اســــتخدام
 أداة مــستخدمة المـسحية، الدراسـات مــنهج معتمـدة الوصـفية، الدراســات ضـمن الدراسـة وتنـدرج

 النتـائج أهـم ومـن مفـردة، 404 قوامهـا الكـويتي الـشباب مـن عينـة على االلكتروني، االستبيان
 :الدراسة لها توصلت التي

                                               
المجلــة األردنيــة للعلــوم ، "األردنــي الجــامعي الــشباب ياجــاتاحت تحقيــق فــي االجتمــاعي التواصــل شــبكات دور"، تحــسين منــصور(1) 

  306-287م، ص ص 2014الجامعة االردنية، المجلد السابع، العدد الثاني، ، االجتماعية
، رســالة ماجــستير، "الكــويتي الــشباب قبــل مــن )تــويتر( االجتمــاعي التواصــل لموقــع الــسياسية االســتخدامات"حــسن قطــيم المطيــري، (2) 

  )م2013كلية االعالم، جامعة الشرق األوسط، : عمان(ة غير منشور 
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 بطبيعـة تتعلـق التـي االسـتخدامات مقـدمتها في متنوعة، استخدامات تويتر لموقع أن تبين  .   أ
 الجنــسين، مــن جديــدة بــصداقات تتعلــق لتــيا االســتخدامات تالهــا بــه، أقــوم الــذي العمــل
 األخيـرة المرتبـة فـي) الفـراغ وقـت وقـضاء والتـسلية الترفيـه أجل من االستخدام (جاء بينما
  .االستخدامات تلك من

 اســتخدامه أن تبــين" تــويتر "االجتمــاعي التواصــل لموقــع اإلعالميــة االســتخدامات ضــمن  .   ب
 جـــاء بينمـــا المقدمـــة فـــي جـــاء) رفوالمعـــا األصـــدقاء مـــع الـــصور لتبـــادل وســـيلة (كونـــه

 فـــي) الدولـــة أجهـــزة فـــي واإلداري الـــسياسي الفـــساد عـــن للكـــشف وســـيلة (كونـــه االســـتخدام
  .الثالثة المرتبة

 أظهـرت األخـرى اإلعـالم وسـائل اسـتخدامات علـى تـويتر موقـع اسـتخدام تأثير محور في  .   ت
 كبـديل تـوتير اسـتخدام فرضية ضعف على يدلل مما منخفضة حسابية متوسطات النتائج
 .وٕالكتروني ومسموع ومرئي مطبوع من التقليدية اإلعالم لوسائل

 

ـــــسبوك" ) 5 ـــــشبكة الفي ـــــصومالي ل ـــــشباب ال ـــــار لمـــــدخل االســـــتخدامات :اســـــتخدامات ال اختب
  )1("واالشباعات

 للــشباب المتحققــة واإلشــباعات االســتخدامات إلــى التعــرف إلــى الدراســة هــذه هــدفت وقــد
 معتمـدة المـسحي المنهج الدراسة استخدمت حيث الجتماعيا التواصل شبكات من الصومالي

 الــــصومالي الــــشباب مــــن 311 مقــــدارها عينــــة مــــن االنترنــــت بواســــطة البيانــــات جمــــع علــــى
 :الدراسة هذه لها توصلت التي النتائج أبرز ومن الفيسبوك، شبكة مستخدمي

 مــن لهــروبا فــي تمثــل الــصومالي الــشباب لــدى الــشبكات هــذه الســتخدام الــدوافع أبــرز أن  .   أ
 الــذات، عــن والتعبيــر المعلومــات، عــن للبحــث إضــافة جديــدة صــداقات وتحقيــق الواقــع،
 .الفراغ وقت قضاء وأيضاً 

 وسـمعة صورة تعزيز على العمل في االجتماعية الشبكات يستخدم الصومالي الشباب أن  .   ب
 حـــول" األخبـــار" األحـــداث ونـــشر البلـــد، هـــذا عـــن دقيقـــة معلومـــات إعطـــاء عبـــر بلـــدهم،

 بالـضبط يحـدث مـا فهـم علـى النـاس ومـساعدة الـبالد، عـن إيجابية صورة وعرض الد،الب
 .البالد في

                                               
 (1) Ismail Sheikh Yusuf Dhaha, Abdikarim Barqadle Igale, "Facebook Usage among Somali Youth: 
A Test of Uses and Gratifications Approach", International Journal of Humanities and Social Science, 

Vol. 3, No. 3, 2013, pp 299–313. 
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ـــات طـــالب اســـتخدامات" )6 ـــسطينية الجامع ـــشبكات الفل ـــي االجتمـــاعي التواصـــل ل ـــة ف  التوعي
 :)1("دراسة ميدانية: الفلسطينية بالقضية
 لــشبكات الفلــسطينية الجامعــات طلبــة اســتخدام مــدى لقيــاس هــدفت وصــفية دراســة وهــي
 هـــذه اســـتغالل فـــي نجـــاحهم ومـــدى الفلـــسطينية، بالقـــضية التوعيـــة فـــي االجتمـــاعي التواصـــل
 الجمهــور إلــى الفلــسطينية القــضية حــول الــسليمة والمعلومــات الحقــائق إيــصال فــي الــشبكات
 االســـتبيان أداة مـــستخدماً  اإلعالمـــي، المـــسح مـــنهج الباحـــث اعتمـــد حيـــث واألجنبـــي، العربـــي
 األقـصى :وهـي غـزة قطـاع فـي الـثالث الرئيـسية الجامعـات طلبـة مـن 300 قوامها عينة على

 :الدراسة لها توصلت التي النتائج أهم ومن واإلسالمية، واألزهر
 المبحـوثين، قبـل من عام بشكل استخداماً  االجتماعي التواصل شبكات أكثر الفيسبوك أن  .   أ

 جـاء الفلـسطينية بالقـضية ةالتوعيـ مجـال وفـي المواقع، بقية ثم سبيس ماي ثم تويتر، يليه
  .إن ولينكد التويتر كبير بفارق بعده وجاء المقدمة، في أيضاً  الفيسبوك

 فـــي االجتمـــاعي التواصــل لـــشبكات المبحــوثين مـــن نـــسبة اســتخدام عـــدم أســباب أهـــم مــن  .   ب
 موضـوعات فـي أصـدقاء مـع التواصـل في يستخدمونها أنهم الفلسطينية، بالقضية التوعية

 ثــم الفلــسطينية، بالقــضية التوعيــة فــي اســتخدامها بكيفيــة معــرفتهم موعــد فقــط، اجتماعيــة
  .ذلك في استخدامها من فائدة بوجود االعتقاد عدم

 يعيــشها التــي المعانــاة عــن التعبيــر فــي المبحوثــون اســتخدمها التــي الوســائل أكثــر كانــت  .   ت
 النقاشـــــات كبيـــــر بفـــــارق تالهـــــا جـــــدًا، عاليـــــة بنـــــسبة الـــــصور هـــــي الفلـــــسطيني، الـــــشعب

 روابــــط ثـــم الـــرأي اســــتطالعات ذلـــك بعـــد وجـــاء الفيــــديوهات، قريبـــة وبنـــسبة لتعليقـــات،وا
 .المواقع وروابط المقاالت

دراســــــة فــــــي االســــــتخدامات واالشــــــباعات : عامــــــا فــــــاعلى35مــــــستخدمي الفيــــــسبوك " )7
  )2( "المتحققة

 35 سـن فـي هـم الـذين الفيـسبوك شـبكة سـلوك أعـضاء فهـم إلـى هـدفت ماجـستير دراسة وهي
 إلـى لالنـضمام الـشريحة لهـذه الـدوافع معرفـة إلـى الدراسـة تهـدف كما السن، وكبار العمر نم سنة

                                               
 بالقــــضية التوعيــــة فــــي االجتمــــاعي التواصــــل لــــشبكات الفلــــسطينية الجامعــــات طــــالب اســــتخدامات"، طلعــــت عبــــد الحميــــد عيــــسى(1) 

 ،" والتطبيقية النظرية التحديات .. الجديد اإلعالم: واالتصال لإلعالم السعوديـــة للجمعية السادس دراسة مقدمة للمنتدى، "الفلسطينية
  م2012ديسمبر  2جامعة الملك سعود، : رياضال

 (2) Aimee Valentine, "Uses And Gratifications Of Facebook Members 35 Years And Older", 
Unpublished Master’s Thesis (Texas: University Of North Texas, 2011). 
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 عينـــة علــى الدراســة أجريــت الفيــسبوك، حيــث لـــشبكة الجمهــور هــذا اســتخدام وكيفيــة الموقــع هــذا
 أبـرز ومـن االلكترونيـة، االسـتبانة أداة باسـتخدام المعلومـات جمـع وتم مفردة 350 قوامها عرضية
 :الدراسة لها توصلت التي النتائج

 اسـتخدام علـى يوميـاً  دقيقة 60 إلى 30 بين ما يقضون العينة أفراد من% 24 نسبته ما أن
  .االستخدام في يومياً  ساعة من أكثر% 23 يقضي بينما Facebook شبكة
 تبـين بينمـا سـنوات، 2-1 فتـرة منـذ الفيـسبوك على حساباً  يملك العينة أفراد نصف من أكثر
 حــساباً  لهـم بـأن% 4 أفـاد بينمــا سـنوات، 4-3 فتـرة منـذ حـساب لــه العينـة ربـع مـن أكثـر أن

  .سنوات 5 من أكثر منذ الشبكة على
  

دراســــــة مــــــسحية فــــــي االســــــتخدامات : شــــــبكات التواصـــــــل االجتمــــــاعي فــــــي الــــــصين" ) 8
 )1(" واالشباعات

ـــة الـــصينيين اســـتخدام وأشـــكال أســـباب إلـــى التعـــرف إلـــى الدراســـة هـــدفت وقـــد  بكاتالـــش لتقني
 مــن وهــي التقنيــات هــذه واســتخدام االجتمــاعي المــال رأس بــين العالقــة ومعرفــة االجتماعيــة،
 أداة باسـتخدام 353 مـن عينـة علـى وطبقـت المـسحي المـنهج الميدانية، واستخدمت الدراسات
 :لها توصلت التي النتائج أهم ومن ، االلكتروني االستبيان

 الحاجـات مـن عـدد تلبيـة هو الشبكات هذه ستخدامال العينة أفراد لدى األساسي الدافع أن  .   أ
 المــشاعر فــي والمــشاركة واألصــدقاء، المعــارف مــع اتــصال علــى البقــاء مثــل االجتماعيــة

  .والمناسبات النشاطات ومتابعة الشخصية المشاكل عن للحديث إضافة اآلخرين، مع
ــ االجتماعيــة االحتياجــات غيــر الــشبكات هــذه الســتخدام أخــرى دوافــع وجــود  .   ب  الــشعور لمث

  .والدولية المحلية األخبار وتتبع المعلومات ومراقبة بالسعادة،
 

دراســـة : اســـتخدام المـــراهقين بالعـــالم العربـــي للفـــيس بـــوك واإلشـــباعات المتحققـــة لـــديهم" )9
 :)2("ميدانية على طالب المرحلة الثانوية بالعالم العربي

                                               
 (1) Yacong Yuan, "A Survey Study on Uses and Gratification of Social Networking Sites in China", 

Unpublished Master’s Thesis (Ohio University, 2011) 
 طــالب علــى ميدانيــة دراســة: لــديهم المتحققــة واإلشــباعات بــوك للفــيس العربــي بالعــالم المــراهقين اســتخدام"، رفعــت عــارف الــضبع(2) 

كليــة االعــالم، جامعــة القــاهرة، المجلــد التاســع، العــدد الثالــث،  ،بحــوث الــرأي العــامالمجلــة المــصرية ل، "العربــي بالعــالم الثانويــة المرحلــة
  499-457م، ص ص 2009يونيو /يناير
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 العربـي، العـالم فـي سبوكللفيـ المـراهقين مطالعة حجم إلى التعرف إلى هدفت دراسة وهي
 فـي المـراهقين لـدى المتحققـة اإلشـباعات حصر على والعمل الشبكة، لهذه استخدامهم ودوافع
 مـن الفيـسبوك وعيـوب مميـزات إلـى للتعـرف إضـافة بـوك الفـيس اسـتخدام نتيجـة العربـي العالم
 دماً مــستخ اإلعالمــي، المــسح مــنهج علــى الباحــث اعتمــد حيــث العــرب، المــراهقين نظــر وجهــة
 العــالم فــي الثانويــة المرحلــة مــدارس مــن وطالبــة طالبــاً  660 قوامهــا عينــة علــى االســتبيان أداة

 :الدراسة لها توصلت التي النتائج أهم ومن العربي،
 المتغيـرات مـن بمجموعـة مـرتبط للفيـسبوك الدراسـة عينـة اسـتخدام أن علـى الدراسـة أكدت  .   ث

  .العربي العالم في) النوع إلقامة،ا مكان التعليم، السن، البيئية، المتغيرات(
 فــــي الــــذكور لمــــصلحة واإلنــــاث الــــذكور الجنــــسين بــــين فروقــــاً  هنــــاك أن الدراســــة كــــشفت  .   ج

  .العربي العالم في للفيسبوك استخدامهم
 أو زوج علــى الحــصول هــو الدراســة عينــة لــدى الفيــسبوك اســتخدام مــن الرئيــسي الهــدف  .   ح

 .االجتماعية الحاجات عإشبا أو الشهرة كسب أو المادي الكسب أو زوجة
ــــت  .   خ ــــوب تمثل ــــي المبحــــوثين نظــــر وجهــــة مــــن الفيــــسبوك عي ــــي االنحــــالل ف  علــــى األخالق

 كافــة مــع والتعامــل الموقــع عبــر التجــول حريــة هــي مميزاتــه أهــم كــان حــين الفيــسبوك، فــي
   .ويسر بحرية الفئات

  :أهم الفروق بين هذه الدراسة والدراسات السابقة

 الفـروق مـن وعـدد العامـة، السمات من مجموعة السابقة ساتالدرا مراجعة خالل من يتضح
  :وهي الدراسة، هذه وبين بينها

 جانـب علـى التركيـز دون غالبـاً  التنـاول في بالعمومية السابقة الدراسات من العديد اتسم -1
 تربـــان دراســـة مثـــل أفـــضل، بـــشكل الظـــاهرة إلـــى التعـــرف يحقـــق بمـــا واحـــدة، وســـيلة أو
ــ علــى ركــزت التــي) 2007(  المــصري دراســة أو بعمومهــا، االلكترونيــة الــصحافة اولتن
 بينمــــا االنترنــــت، لــــشبكة الفلـــسطينيين اإلعالميــــين اســــتخدامات تناولــــت التـــي) 2003(

 الفلــسطينية الــصحافة فــي باالتــصال القــائم اســتخدامات تنــاول علــى الدراســة هــذه تركــز
 وصــفاً  وأكثــر أعمــق نتــائج إلــى الوصــول يمكــن وبــذلك االجتمــاعي؛ التواصــل لــشبكات
  .الدراسة قيد للظاهرة

 اإلعــالم وســائل جمهــور مــسح أســلوب اســتخدام علــى الــسابقة الدراســات معظــم ركــزت  -2
 المــدهون ودراســة) 2012 (الــشرافي دراســة :مثــل المعلومــات، جمــع فــي االســتبانة وأداة
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) 2012 (منـــصور محمـــد دراســـة اســـتخدمت بينمـــا ،)2007 (تربـــان ودراســـة ،)2012(
  .الممارسة أساليب مسح أسلوب تستخدم الدراسة هذه أن حين في مون،المض تحليل

 فــي تأثيراتهــا علــى االجتمــاعي التواصــل شــبكات تناولــت التــي الدراســات غالبيــة ركــزت  -3
ــــر متعــــددة جوانــــب ــــة، غي ــــل اعالمي ــــي) 2012 (المــــدهون دراســــة :مث ــــت الت  دور تناول

 عابــــد دراســــة معــــات، أوالجا لطلبــــة المواطنــــة قــــيم تــــدعيم فــــي االلكترونيــــة الــــصحافة
 العـــــام الـــــرأي تعبئـــــة فـــــي االجتمـــــاعي التواصـــــل شـــــبكات دور تناولـــــت التـــــي) 2012(

 تنـــاول علــى الدراســة هــذه تركــز بينمـــا والــسياسي، االجتمــاعي التغييــر نحــو الفلــسطيني
 فــــي باالتــــصال القــــائم قبــــل مــــن واســــتخداماتها االجتمــــاعي التواصــــل شــــبكات ظــــاهرة

  .الفلسطينية الصحافة
 المختلفـــة بأدواتـــه الجديـــد اإلعـــالم تناولـــت التـــي الدراســـات فـــي نـــدرة هنـــاك عـــام بـــشكل -4

ــداً   أيــة – اطالعــه وفــق – الباحــث يجــد لــم حيــث االجتمــاعي، التواصــل شــبكات وتحدي
 لــشبكات الفلــسطينية الــصحافة فــي باالتــصال القــائم اســتخدامات تناولــت محليــة دراســة

  . فلسطين حسب علم الباحثفي األولى تعد فهي لذا االجتماعي؛ التواصل
 االجتمـاعي التواصـل شـبكات دور أو استخدام إلى تطرقت التي الدراسات نتائج أشارت -5

 دراســة ومنهــا األدوات، هــذه اســتخدام علــى المتنــامي اإلقبــال إلــى التفــاعلي اإلعــالم أو
 لــدى اســتخداماً  المواقــع أكثــر هــو الفيــسبوك أن نتائجهــا أكــدت التــي) 2012 (الــشرافي
 أجريــت التــي) 2012 (زيــد أبــو دراســة نتــائج أشــارت كمــا الفلــسطينية الجامعــات طلبــة
 المواقــع أحــد علــى حــساب لــديهم العينــة أفــراد مــن% 69.8 أن أيــضاً  الجامعــات علــى

 ودورهـــا الدراســـة هـــذه تتناولهـــا التـــي الظـــاهرة أهميـــة يؤكـــد ممـــا التفاعليـــة، االجتماعيـــة
  .المؤثر اإلعالمي

  :ن الدراسات السابقةحدود استفادة الباحث م

  :اآلتية المجاالت في السابقة الدراسات من االستفادة الباحث استطاع

 والمجــال الموضــوع فــي دراســة وجــود عــدم تبــين حيــث للدراســة، مناســب عنــوان اختيــار -1
 التواصــــل لــــشبكات اإلعالميــــين اســــتخدام ســــابقة محليــــة دراســــة أي تتنــــاول ولــــم نفــــسه،

  .االجتماعي
ــــى التعــــرف -2 ــــاهجالم أهــــم إل ــــسابقة، الدراســــات فــــي المــــستخدمة واألســــاليب ن ــــذات ال  وبال

  .المسحية الدراسات منهج مثل الباحث، يستخدمها التي األساليب
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ـــى التعـــرف -3 ـــات إل ـــم حيـــث الدراســـة لموضـــوع المناســـبة االتـــصال نظري ـــار ت ـــة اختي  نظري
  .الحالية الدراسة في لتطبيقها واإلشباعات االستخدامات

 للقـائم توجـه التـي األسـئلة أهـم إلـى والتعرف السابقة، لدراساتا استمارات على االطالع -4
 مــا وٕاضــافة الدراســة، هــذه موضــوع طبيعــة مــع منهــا يتناســب مــا وصــياغة باالتــصال،

  .الدراسة خصوصية مع يتوافق
 المـــشكلة، صـــياغة فـــي الـــسابقة الدراســـات إليهـــا توصـــلت التـــي النتـــائج مـــن االســـتفادة -5

  .العلمية الفروضو  والتساؤالت، األهداف، وتحديد
 ومناقـــشة الدراســـة هـــذه نتـــائج مـــع مقارنتهـــا فـــي الـــسابقة الدراســـات نتـــائج مـــن االســـتفادة -6

 .وتفسيرها نتائجها

  : االستدالل على المشكلة-ثانيا

مــن خــالل عمــل الباحــث فــي مجــال االعــالم لفتــرة مــن الــزمن، وبمخالطتــه للعديــد مــن الــزمالء 
ي مجال الصحافة المكتوبة على وجه الخـصوص الحـظ العاملين في الحقل اإلعالمي عموما، وف

اقبــاال متزايــدا مــنهم علــى اســتخدام شــبكات التواصــل االجتمــاعي ممــا اثــار الفــضول للتعــرف علــى 
 الوقــوف أجــل مــنجوانــب وابعــاد وطبيعــة هــذا االســتخدام مــن هــذه الــشريحة المهــة مــن المجتمــع، و 

 اسـتخدامات أهـم إلـى والتعـرف أدق، بـشكل الدراسـة أهـداف وتحديـد البحثيـة، المشكلة طبيعة على
 المتحققــة، واإلشــباعات االجتمــاعي التواصــل لــشبكات الفلــسطينية الــصحافة فــي باالتــصال القــائم

باســـتخدام أداة  ميدانيــة استكـــشافية دراســة الباحــث أجـــرى الدراســة، لمــشكلة دقيـــق لتحديــد ووصــوالً 
 21 الــى 15 مــن الفتــرة خــالل سطينياً فلــ صــحافياً  15 مــن بــسيطة عــشوائية عينــة علــىاالســتبيان 

   :الدراسة هذه نتائج أبرز من وكان م،2013 إبريل من

 نوعــاً  معظمهــم ويــستخدم بيــنهم، تفــاوت علــى االجتماعيــة الــشبكات يتــابعون المبحــوثين غالبيــة . 1
  .تويتر موقع ثم األول المركز الفيسبوك شبكة احتلت حيث اثنين، او واحداً 

 وبنــسبة الــشبكات هــذه علــى مــشاركاتهم فــي أساســي بــشكل العربيــة اللغــة المبحوثــون يــستخدم . 2
 بينما افاد أحدهم فقط باستخدامه للغة اإلنجليزيـة الـى جانـب العربيـة بنـسبة ،%93تصل الى 

، وتــراوح الــشبكات لهــذه اســتخدامهمــنهم أكثــر مــن عــام علــى % 80، بينمــا مــضى علــى 7%
  . شهور الى اقل من عام6منهم ما بين % 20استخدام 

 فــأكثر، لـساعتين اليــومي االسـتخدام االجتمــاعي التواصـل شــبكات اسـتخدام أنمــاط علـى يغلـب . 3
  .المساء أوقات هي لالستخدام تفضيالً  األوقات أكثر بينما
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 اإلعالمـي العمـل مجـال في االجتماعي التواصل لشبكات المبحوثين استخدام فوائد أهم كانت . 4
 جديــدة تفاصــيل إلــى التعــرف أو أخــرى ادرمــص مــع التواصــل أو األخبــار نــشر مثــل متعــددة،
 معالجتهـا علـى يعملـون قـضية حـول الجمهـور آراء اسـتطالع في المساهمة أو االحداث حول

 إضـافة والمـستجدات، القـضايا أبـرز إلـى والتعرف واألحداث الفعاليات متابعة في أو صحفيًا،
 الـــــزمالء رأي ىعلـــــ والتعـــــرف أخبـــــار أو تقــــارير أو مقـــــاالت مـــــن الـــــصحفية األعمـــــال لنــــشر

  .المواد هذه في والجمهور
" لوحيــة أجهــزة محمــول، هــاتف تــوب، الب ":المحمولــة الوســائط علــى المبحــوثين معظــم يعتمــد . 5

 .االجتماعي التواصل شبكات إلى الولوج في الشخصي الحاسوب جانب إلى
   

  :الدراسة مشكلة -ثالثا

ـــشكلة تتحـــدد ـــي الدراســـة م ـــرف ف ـــائم اســـتخدامات إلـــى التع ـــصالبا الق ـــي الت ـــصحافة ف  ال
 التواصــل شــبكات مــن اســتفادته مــدى إلــى والتعــرف االجتمــاعي، التواصــل لــشبكات الفلــسطينية
مـن  المتحققـة اإلشـباعاتو  واآلراء، االتجاهات الستطالع وكأداة للمعلومات كمصدر االجتماعي

  .استخدامه لها
  

  :أهمية الدراسة -رابعا

  : يلي فيما تتمثل الدراسة هذه أهمية أن الباحث يرى

ـــة . 1 ـــى التعـــرف إمكاني ـــائم اســـتخدام أنمـــاط عل ـــشبكات باالتـــصال الق  االجتمـــاعي التواصـــل ل
 الـرأي تـشكيل فـي الفلـسطينية الـصحافة فـي باالتـصال للقائم الكبير الدور ظل في خاصة
  .منها المطبوعة وتحديداً  المختلفة االتصال لوسائل إدارته عبر وتوجيهه العام

 علـم حـد علـى – المجـال هـذا فـي كتبـت التـي الـسابقةالفلـسطينية  واألبحاث الدراسات قلة . 2
 أهميـــة مـــن يعـــزز ممـــا وحـــداثتها؛ االجتمـــاعي التواصـــل شـــبكات وتـــأثير قـــوة  و -الباحـــث
  .العلمي البحث أسس وفق دقيقاً  فهماً  وفهمها وتوثيقها عليها الضوء تسليط على العمل

 قيـاس وضـرورة الـشبكات هـذه هـورجم عنـد االجتمـاعي التواصـل شبكاتاألهمية الكبيرة لـ . 3
  .لها الفلسطينية الصحافة في باالتصال القائم استخدام مدى

 والمعنيـين للبـاحثين اإلطـار هـذا فـي جديـدة معـارف تطـوير فـي مـساهمة الدراسـة هذه تعد . 4
 مقـدمتها فـي يـأتي والتـي المختلفة وأشكاله بأدواته الجديد إلعالماستخدامات ا طبيعة بفهم

  .االجتماعي التواصل شبكات
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  :أهداف الدراسة -خامسا

 التواصــــــل لــــــشبكات الفلــــــسطينية الــــــصحافة فــــــي باالتــــــصال القــــــائم اســــــتخدام مــــــدى معرفــــــة . 1
  .االجتماعي

 التواصـــــــل لـــــــشبكات الفلـــــــسطينية الـــــــصحافة فـــــــي باالتـــــــصال القـــــــائم اســـــــتخدام دوافـــــــع فهـــــــم . 2
  .االجتماعي

ـــــــى التعـــــــرف . 3 ـــــــصحافة فـــــــي باالتـــــــصال القـــــــائم اســـــــتخدام أنمـــــــاط إل ـــــــس ال ـــــــشبكات طينيةالفل  ل
  .االجتماعي التواصل

 اســـــتخدامه مـــــن الفلـــــسطينية الـــــصحافة فـــــي باالتـــــصال للقـــــائم المتحققـــــة اإلشـــــباعات معرفـــــة . 4
  .االجتماعي التواصل لشبكات

 لـــــــشبكات الفلـــــــسطينية الـــــــصحافة فـــــــي باالتـــــــصال القـــــــائم اســـــــتخدامات أهـــــــم عـــــــن الكـــــــشف . 5
  .االجتماعي التواصل

ـــــــى الوصـــــــول . 6  فـــــــي االجتمـــــــاعي التواصـــــــل شـــــــبكات مـــــــن لالســـــــتفادة مناســـــــبة مقترحـــــــات إل
 .الصحفي العمل

 

 :تساؤالت الدراسة -سادسا

 لمحاولـة الدراسـة هذه تسعى التي التساؤالت اهم تلخيص يمكن الدراسة أهداف على وبناء
  :يلي فيما عنها اإلجابة

 التواصــــــــل لــــــــشبكات الفلــــــــسطينية الــــــــصحافة فـــــــي باالتــــــــصال القــــــــائم اســــــــتخدام مــــــــدى مـــــــا -1
  االجتماعي؟

ــــــضل التــــــي االجتمــــــاعي التواصــــــل شــــــبكات أهــــــم مــــــا -2 ــــــائم يف ــــــي باالتــــــصال الق ــــــصحافة ف  ال
  استخدامها؟ الفلسطينية

ـــــــصال القـــــــائم اســـــــتخدام انمـــــــاط مـــــــا -3 ـــــــي باالت ـــــــصحافة ف ـــــــسطينية ال ـــــــشبكات الفل  التواصـــــــل ل
  االجتماعي؟

ـــــــع مـــــــا -4 ـــــــصال القـــــــائم اســـــــتخدام دواف ـــــــي باالت ـــــــصحافة ف ـــــــسطينية ال ـــــــشبكات الفل  التواصـــــــل ل
  االجتماعي؟

 علـــــــى الفلـــــــسطينية الـــــــصحافة فـــــــي باالتـــــــصال القـــــــائم يمارســـــــها التـــــــي نـــــــشطةاأل أهـــــــم مـــــــا -5
  االجتماعي؟ التواصل شبكات
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 مـــــــن الفلـــــــسطينية الـــــــصحافة فـــــــي باالتـــــــصال القـــــــائم يحققهـــــــا التـــــــي اإلشـــــــباعات أهـــــــم مـــــــا -6
  االجتماعي؟ التواصل لشبكات استخدامه

 طينيةالفلــــــس الــــــصحافة فــــــي باالتــــــصال القــــــائم اســــــتخدام تعيــــــق التــــــي المــــــشكالت أهــــــم مــــــا -7
  االجتماعي؟ التواصل لشبكات

 شــــــبكات مـــــن لالســـــتفادة الفلـــــسطينية الـــــصحافة فــــــي باالتـــــصال القـــــائم مقترحـــــات أهـــــم مـــــا -8
 الصحفي؟ العمل في االجتماعي التواصل

  

  : فروض الدراسة -سابعا

  :وهي اختبارها، الدراسة هذه تحاول التي الفروض من مجموعة الباحث وضع

 باالتــصال القــائم اســتخدام مــستوى فــي إحــصائية اللــةد ذات فــروق توجــد :الفــرض األول -1
 الديمغرافيـــة المتغيـــرات حـــسب االجتمـــاعي التواصـــل لـــشبكات الفلـــسطينية الـــصحافة فـــي

 :النحو هذا على الفروض من عدد منه ويتفرع للمبحوثين،
 فــــي باالتـــصال القـــائم اســـتخدام مـــستوى فـــي إحـــصائية داللـــة ذات فـــروق توجـــد  . أ 

  .النوع متغير حسب االجتماعي التواصل كاتلشب الفلسطينية الصحافة
 فــــي باالتـــصال القـــائم اســـتخدام مـــستوى فـــي إحـــصائية داللـــة ذات فـــروق توجـــد  . ب 

 الحالــــــة متغيــــــر حــــــسب االجتمــــــاعي التواصــــــل لــــــشبكات الفلــــــسطينية الــــــصحافة
  .االجتماعية

 فــــي باالتـــصال القـــائم اســـتخدام مـــستوى فـــي إحـــصائية داللـــة ذات فـــروق توجـــد  . ج 
  .العمر إلى تعزى االجتماعي التواصل لشبكات يةالفلسطين الصحافة

 فــــي باالتـــصال القـــائم اســـتخدام مـــستوى فـــي إحـــصائية داللـــة ذات فـــروق توجـــد  .د 
  .الخبرة إلى تعزى االجتماعي التواصل لشبكات الفلسطينية الصحافة

 فــــي باالتـــصال القـــائم اســـتخدام مـــستوى فـــي إحـــصائية داللـــة ذات فـــروق توجـــد  . ه 
  .التعليمي المستوى إلى تعزى االجتماعي التواصل اتلشبك الفلسطينية الصحافة

 فــــي باالتـــصال القـــائم اســـتخدام مـــستوى فـــي إحـــصائية داللـــة ذات فـــروق توجـــد  .و 
 .الوظيفة إلى تعزى االجتماعي التواصل لشبكات الفلسطينية الصحافة

 باالتـصال القـائم اسـتخدام مـستوى بـين إحـصائية داللـة ذات عالقـة توجـد :الفرض الثاني -2
 .المتحقق اإلشباع ومدى االجتماعي التواصل لشبكات الفلسطينية صحافةال في
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 التواصــل شــبكات اســتخدام درجــة بــين إحــصائية داللــة ذات عالقــة توجــد :الفــرض الثالــث -3
 .االجتماعي التواصل شبكات تقدمها التي بالمضامين الثقة ودرجة االجتماعي

  

  :حدود الدراسة -ثامنا

 الحد المكاني: 

ث محافظـــات غـــزة مكانـــا إلجـــراء الدراســـة، حيـــث تعـــذر اجـــراء الدراســـة علـــى وقـــد حـــدد الباحـــ
  محافظات الضفة الغربية

 الحد الزماني: 

حــدد الباحـــث الفتـــرة الزمنيـــة إلجـــراء المـــسح الميــداني الـــشامل لجميـــع القـــائمين باالتـــصال فـــي 
  2014-10-15 وحتى 2014-9-1الصحف الفلسطينية في محافظات غزة في الفترة من 

  

  : النظري للدراسةاإلطار -اتاسع

 االستخدامات نظرية: وهو واحد نظري مدخل على الدراسة هذه في الباحث يعتمد
 التواصل لشبكات للتعرض الخاصة األسباب على الدراسة هذه تركز حيث واإلشباعات،
 فئات في االستخدام تصنيف مع واالستخدام، األسباب هذه بين للربط محاولة في االجتماعي

  .أنماطه أو كثافته أو شدته إلى تشير

 بهدف واإلشباعات االستخدامات مدخل على تعتمد البحوث من العديد أن بالذكر وجدير
 واستخدام والدوافع الحاجات بها تلبي وظائف أو أدوار من اإلعالم وسائل به تقوم عما الكشف
  .لها والتعرض الوسائل لهذه األفراد

 االســـــتخدامات مـــــدخل بنـــــاء فـــــي األولـــــى اللبنـــــة عوضـــــ مـــــن أول Katz كـــــاتز اليـــــاهو ويعـــــد
 1974 عـــام المـــدخل تطـــور ثـــم ،1959 عـــام المـــدخل هـــذا عـــن مقـــاالً  كتـــب عنـــدما واإلشـــباعات

 أهـم ومـن. العالم أنحاء إلى انتشر ثم وجورفيتش، وبلومار كاتز بواسطة متكامل بشكل قدم عندما
  )1(:واإلشباعات االستخدامات مدخل أهداف

  .احتياجاتهم إلشباع المختلفة االتصال لوسائل الجمهور تخداماس كيفية تفسير .1

                                               
  300ص) م2008دار الفكر العربي، : القاهرة(، نظريات االعالم وتطبيقاتها العربيةعاطف العبد، نهى العبد، (1) 
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  .المختلفة التعرض وأنماط اإلعالم لوسائل التعرض دوافع فهم .2
  .االتصال وسائل تقدمها التي الوظائف مجموعة على المترتبة النتائج معرفة .3

 اســـيةأس مجـــاالت ثالثـــة لتغطـــي التـــسعينيات فـــي واإلشـــباعات االســـتخدامات نظريـــة تطـــورت وقـــد
  )1(:هي

  .االتصال لوسائل التعرض في اإلشباعات عن البحث دور . 1
ـــــــين العالقـــــــة . 2 ـــــــي التفـــــــسيرية واألطـــــــر اإلشـــــــباعات ب ـــــــدرك الت  الجمهـــــــور خاللهـــــــا مـــــــن ي

  .االتصال وسائل مضمون
  .واإلشباعات الجماهيري االتصال وسائل مضمون بين العالقة . 3

 التعرض وطرق اإلعالم، سائلو  متابعة اسباب تفسير على النظرية هذه تركز ثناياها وفي
 الجمهور استخدام وأنماط األسباب هذه بين الربط النظرية وتحاول الشرائح، كافة قبل من لها
  .الوسائل لهذه

  :فروض النظرية

 نظرية عليها تقوم التي والفرضيات األسس من عدداً  دراساتهم في الباحثون وضع
 على قامت التأثير نظريات من للعديد خالفاً و  النظرية هذه أن خاصة واإلشباعات، االستخدامات

- الرصاصة نظرية مثل – نظريات سبقتها بينما ،"النشط الجمهور "الجمهور إيجابية افتراض
  .سلبي متلقٍّ  اال هو ما الجمهور وٕان اإلعالم وسائل تأثير بقوة قالت

 غبير  ما بوعي ينتقي الجمهور أن واإلشباعات االستخدامات نظرية منظرو رأى وقد
 الحاجات وٕاشباع تلبية في تساهم التي المختلفة اإلعالم ومضامين وسائل من له التعرض في

  .لديه والنفسية االجتماعية

 استخدام بكيفية تتعلق رئيسة فروض خمسة وزمالؤه كاتز الياهو وضع فقد السياق هذا وفي
  )2(:وهي االستخدام هذا وراء من تحقيقها إلى يسعون التي واإلشباعات االتصال لوسائل األفراد

 ويستخدمون الجماهيري االتصال عملية في فعالون مشاركون الجمهور أعضاء أن - 1
  .توقعاتهم تلبي مقصودة أهداف لتحقيق االتصال وسائل

                                               
  120ص) م2008عالم الكتب،: القاهرة(، االتصال والرأي العامدراسات في االعالم وتكنولوجيا بسيوني حمادة، (1) 
  15ص) م1997عالم الكتب،: القاهرة (1، طنظريات االعالم واتجاهات التأثيرمحمد عبد الحميد، (2) 
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 في ويتحكم الجمهور أعضاء يدركها التي الحاجات عن االتصال وسائل استخدام يعبر - 2
  .الفردية الفروق عوامل ذلك

 وأن حاجاتهم، يشبع الذي والمضمون الرسائل يختارون الذين هم الجمهور أعضاء ان - 3
  .الحاجات هذه تلبية في األخرى اإلشباع مصادر مع تتنافس اإلعالم وسائل

 إلى يسعون التي وحاجاتهم تعرضهم دوافع تحديد على القدرة لديهم الجمهور أفراد أن - 4
  .لحاجاتا هذه إلشباع المناسبة الوسائل يختارون فهم لذا تلبيتها،

 الجمهور استخدام خالل من المجتمع في السائدة الثقافية المعايير على االستدالل يمكن - 5
 .فقط محتواها خالل من وليس االتصال لوسائل

  )1(:وهي النظرية هذه منها تنطلق أساسية فروض ثالثة هناك أن جون ليتل يرى أخرى ناحية من

 للرســائل تعرضــه خــالل مــن معينــة حاجــة إشــباع إلــى يــسعى اإلعــالم وســائل جمهــور أن . 1
  .اإلعالمية الوسيلة تقدمها التي

 وســـائل مـــن يناســـبه مــا اختيـــار عـــن مـــسؤول جمهــور هـــو اإلعالميـــة الوســـيلة جمهــور أن . 2
 إشـباعها ويحـاول والرغبات الحاجات هذه يعرف فهو ورغباته حاجاته تحقق التي اإلعالم

  .المتعددة اإلعالمية الوسائل استخدام خالل من
 .الجماهير حاجات إلشباع أخرى مصادر مع تتنافس اإلعالم سائلو  أن . 3

  

 :دوافع التعرض لوسائل االعالم

 الــدافع تعريفــات الخــتالف وذلــك التعــرض دوافــع لمفــاهيم االتــصال علمــاء نظــرة تنوعــت
 الحــي الكــائن توجيــه إلــى تــؤدي داخليــة نفــسية أو جــسمية حالــة "أنــه الــدافع ويعــرف عــام، بــشكل
 القــوة أنهــا للــدوافع آخــر تعريــف ويوجــد عنهــا، النــاتج الــسلوك طريــق عــن الــدوافع مالحظــة ويمكــن

   .)2("محددة رغبة إلشباع معين نشاط بسلوك القيام على الفرد تحث التي النفسية أو البيولوجية

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

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

                                               
  186ص) م2011دار المسيرة للنشر والتوزيع، : عمان(، نظريات االتصالمنال هالل المزاهرة، (1) 
  305ص) م2011دار الفكر العربي،:القاهرة(، نظريات االتصال وتطبيقاتها العربيةد، عاطف العبد، ونهى العب(2) 
  57ص) م1998دار النهضة العربية،:القاهرة(وسائله ونظرياته،  :االتصالسوزان القليني، (3) 
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 المعلومـــات مـــن الحاجـــات إشـــباع بهـــدف معينـــة لوســـيلة التعـــرض وتعنـــي :نفعيـــة دوافـــع 
  .شخصية منفعة لتحقيق المحيطة البيئة ومراقبة الذات إلى والتعرف والخبرات والمعرفة

  :تطبيق نظرية االستخدامات واإلشباعات في مجاالت االعالم الجديد

 الرقمي االتصال مجال وفي عموماً  االتصال مجال في المتالحقة التطورات ظل في
 مواكبة عن متأخرة غير تبدو اإلعالمية النظريات باتت الخصوص، وجه على الجديد واإلعالم

 المتقدمة المكانة واإلشباعات االستخدامات نظرية أعطى يالذ األمر المتسارعة، التغيرات هذه
 أحد تمثل باتت والتي المتعددة بأدواته الجديد واإلعالم االنترنت مجال في الباحثين اختيار في
 وٕاشباع المتلقي اختيارات في بارزاً  دوراً  لها أن ،وظهر استخداماً  الحديث االتصال أشكال أبرز

 الرقمي واالتصال خاصة، الجديد اإلعالم بحوث في النظرية هذه يقتطب ولكن المتنوعة، حاجاته
   )1(:أهمها األساسية النقاط من عدد مراعاة الحميد عبد محمد للدكتور وفقاً  يتطلب عموماً 
 الموجه واالستخدام اإلعالم وسائل جمهور نشاط إلى تشير النظرية فروض كانت إذا .1

 في ومشاركة نشاطاً  أكثر الشبكة دميمستخ جمهور فئات فإن معينة أهداف لتحقيق
 الفرد فإن وبالتالي الرقمي؛ االتصال بها يتميز التي التفاعلية بتأثير االتصالية العملية
  .إشباعها ومدى بالحاجات كامل وعي عن باالستخدام قراره يتخذ أن يتوقع

 من يربالغ االتصال هو األول التاليين االتجاهين في االنترنت شبكة استخدام يتمثل .2
 هو والثاني. مستقبالً  أو مرسالً  المستخدم كان سواء الشبكة عبر المتاحة الوسائل خالل
 الحاجات تتصدرها والتي المستهدفة الحاجات لتلبية المتعددة المواقع بين التجول
  .والتسويق اإلعالن إلى الحاجة أو والترفيه التسلية إلى الحاجة إلى باإلضافة المعرفية

 سعة على دليالً  الصفحات عدد أو تصنيفها فئات من فئة كل في لمواقعا عدد يعد ال .3
 الجهة وليس نفسه المستخدم هو العالقة يحدد الذي ولكن الحاجات، وٕاشباع االستخدام

  .فيه باالتصال القائمين أو للموقع المنشئة المؤسسة أو
 بين التجول إن حيث الحاجات، إشباع على دليالً  عامة بصفة االستخدام شدة تعد ال .4

 في البحث يفضل ولذلك نترنت،اإل شبكة استخدام سمات من سمة المختلفة المواقع
  .له السلوكية واألنماط االستخدام عادات

                                               
  )بتصرف (257-254ص ص ) م2007عالم الكتب، : القاهرة(، االتصال واالعالم على شبكة االنترنتمحمد عبد الحميد، (1) 
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 وقدرة االستخدام مشكالت دراسة مواقعها بين والتجول نترنتاإل شبكة استخدام يفرض .5
 أو ومحتواها المواقع ذهبه واالرتباط االستخدام قوة على للداللة تجاوزها على المستخدم
  .وظائفها

 ومستوياتها العادات وخصائص لالستخدام المختلفة المعايير االعتبار في الوضع يجب .6
  .نترنتاإل استخدام في المختلفة االجتماعية الفئات بين فجوة هناك أن إلى نظراً 

 في االستغراق بين االستخدام شدة قياس في نفرق أن علينا يجب آخر جانب ومن .7
 المتجددة الحاجات االعتبار عين في نضع أن ويجب التجول، في واالستغراق حتوىالم
  . واستخدامها الشبكة مواقع إلى الدخول إلى الدافعة واألخرى التجول أثناء تظهر التي

 في المؤثرة العوامل عزل النظرية هذه فروض اختبار عند االعتبار في نضع أن يجب .8
 المبحوث عالقة مدى بداية الباحث يدرس أن يفضل ولذلك ومواقعها، الشبكة استخدام
 بإشباع وعالقته االستخدام على الحكم قبل معها التعامل ومهارات الشبكة باستخدام
 .الحاجات

 علـــى االجتماعيـــة الـــشبكات اســـتخدام دراســـات فـــي واإلشـــباعات االســـتخدامات تطبيـــق -1
  :اإلنترنت

 مالءمة األكثر باعتبارها واسع بشكل تستخدم واإلشباعات االستخدامات نظرية أصبحت لقد
 يعد الجديد اإلعالم فإن Riceو Williams وليمز و رايس وحسب  اإلنترنت، استخدام لدراسة
 واإلشباعات، االستخدامات نظرية ومنها والنماذج، النظريات من العديد الختبار خصبة ساحة

 1996 وديسمبر 1994 بين قرانت و ستورفر ويليمز، مقاالت وويليمز، رايس إلى وباإلضافة
 ويقترح الجديد اإلعالم لبحوث واإلشباعات االستخدامات نظرية مالءمة مدى إلى أشارت

Rafaeli و Newhagen لالستخدام صالحة ستكون واإلشباعات االستخدامات نظرية أن 
  .)1(اإلنترنت تحولية ظل في خاصة

 مـن العديـد فـي سيـساهم ترنـتاإلن أن البحـوث من عدد خالل من Ruggiero روجيرو وتوقع
 األدوار جانـب إلـى اإلعالم وسائل مستخدمي عادات في عميقة تغيرات إلى يؤدي مما التحوالت،
 روجيـرو مـع كـان خاصـة واألدوار العـادات هـذه فـي الـسريع التحـول ومـع. واالجتماعية الشخصية

 المهنـــي التـــصالوا والعائلـــة األصـــدقاء مـــع الشخـــصي التفاعـــل إن حيـــث توقعاتـــه، فـــي الحـــق كـــل
                                               

 (1) Samuel Ebersole, "Uses and Gratifications of the Web among Students," Journal of computer 
Mediated Communication, 2000, Vol.6, Issue1, Retrieved Nov. 10, 2014, from  
http://jcmc.indiana.edu/vol6/issue1/ebersole.html  
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ــــائي العــــالم مــــن تحــــول ــــى الفيزي ــــان إل ــــى كي ــــاد نظــــراً  اإلنترنــــت عل ــــع شــــعبية الزدي ــــشبكات مواق  ال
 وحــسب التــدوين مواقــع مــن وغيرهــا" تــويتر "،"يوتيــوب "،"ســبيس مــاي "،"فيــسبوك "مثــل االجتماعيــة

Bonds‐Raacke وRaacke حاجــــات تلبــــي افتراضــــية أمــــاكن هــــي االجتماعيــــة الــــشبكات فــــإن 
 إيجـــاد علـــى قـــادرين غيـــر فيـــه كثيـــر مجتمـــع خلـــق وبالتـــالي األشـــخاص مـــن محـــددة عـــاتمجمو 

  .)1( اإلنترنت بيئة خارج حاجاتهم

 لهــــذه نظــــري كإطــــار واإلشــــباعات االســــتخدامات مــــدخل توظيــــف أن الباحــــث يــــرى وختامــــًا،
  :هي رئيسة أهدافاً  يحقق الدراسة

 والتفاعل الشبكات، لتلك طينيةالفلس الصحافة في باالتصال القائم استخدام دوافع شرح - 1
  .االستخدام هذا نتيجة يحدث الذي

 لشبكات الفلسطينية الصحافة في باالتصال القائم استخدام كيفية إلى التعرف إلى السعي - 2
 الذي" باالتصال القائم هنا وهو "النشط الجمهور إلى بالنظر وذلك االجتماعي، التواصل
 .والمتغيرة المتنوعة تهحاجا تشبع التي الوسيلة اختيار يستطيع

  

  :دواتهاأنوع الدراسة ومنهجها و  -تاسعا
  

  :الدراسةنوع  - 1
 وســـمات طبيعـــة وصـــف علـــى تركـــز التـــي الوصـــفية البحـــوث إطـــار فـــي الدراســـة هـــذه تـــدخل
 المختلفــة الظــاهرات حــدوث وتكــرار معــين فــرد أو جماعــة أو موقــف أو معــين مجتمــع وخــصائص

 القــائم اســتخدامات إلــى التعــرف فــي يفيــد الدراســة هــذه فــي البحــوث مــن النــوع هــذا واســتخدام ،)2(
 .منها المتحققة واإلشباعات االجتماعي التواصل لشبكات الفلسطينية الصحافة في باالتصال

  

  :الدراسةمنهج  - 2

                                               
 (1) Augustin J. Gallion, "Applying the Uses and Gratifications Theory to Social Networking Sites A 
Review of Related Literature," Retrieved Nov. 10, 2014, from 
http://ipfw.academia.edu/AugustinGallion/Papers/1130381/Applying_the_Uses_and_Gratifications_T

heory_to_Social_Networking_Sites_A_Review_of_Related_Literature 
 

  20ص) م1976عالم الكتب، : القاهرة (1، طاالسس والمبادئ: بحوث االعالمسمير حسين، (2) 
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 الوصول الى النتائج بطريقة علمية صحيحة اعتمد الباحـث فـي دراسـته مـنهج الدراسـات إطارفي 
  : االرتباطية كما يليالمسحية، ومنهج الدراسات

 ومعلومــات بيانــات علــى للحــصول منظمــاً  علميــاً  جهــداً  كونــه :المــسحية الدراســات مــنهج  .   أ
 المــنهج هــذا  وضــمن،)1( البحــث موضــوع الظــاهرات مجموعــة أو الظــاهرة عــن وأوصــاف
 الفلـسطينية الـصحافة في باالتصال للقائم الممارسة أساليب مسح أسلوب الباحث يستخدم
 اوأدواتهــ االجتمــاعي التواصــل لــشبكات اســتخداماته عــن ومعلومــات نــاتبيا جمــع بهــدف
 . واالشباعات المتحققةالمختلفة

 بهـدف التعـرف ،الدراسـات االرتباطيـة  وفـي اطـاره تـم اسـتخدام:منهج العالقـات المتبادلـة  .   ب
ــــي الظــــاهرة او مجمــــوع الظــــاهرات موضــــع  ــــى العالقــــات بــــين المتغيــــرات المختلفــــة ف عل

ل احــدى الطــرق الرئيــسية لهــذا المــنهج، وتــستهدف تحديــد العالقــة بــين الدراســة، فهــي تمثــ
  .)2(متغيرين او أكثر ومقدار هذه العالقة وتحليلها وتحديد أبعادها وجوانبها المختلفة

  
  

  

  :دوات الدراسةأ - 3

 اســـتخدم الباحـــث فـــإن الدراســـة أجـــزاء بكافـــة الخاصـــة البيانـــات جمـــع متطلبـــات إلـــى وبـــالنظر
  :البيانات جمع في تاليةال البحثية األدوات

 باالسـتبيان ويقـصد الدراسـة هـذه في البيانات جمع أدوات من رئيسة أداة وهي: االستبيان  -  أ
 وتعــد عنهــا، لإلجابــة األفــراد مــن لعينــة تقــدم معــين موضــوع جــول تــدور أســئلة مجموعــة"

 شـــكل فـــي معـــاً  وتجمـــع إضـــافي شـــرح إلـــى تحتـــاج ال بحيـــث واضـــح بـــشكل األســـئلة هـــذه
 . )3("استمارة

 مـن ومتعـددة متنوعـة نمـاذج علـى بـاالطالع بدايـة مراحـل، عـدة عبر األداة هذه إعداد تم وقد
 كافــة يغطــي بمــا االســتبانة وأقــسام محــاور تحديــد جــرى ثــم المــشابهة، المجــاالت ذات االســتبانات

 االســتبانة إعــداد جــرى ثــم رئيــسة، محــاور خمــسة إلــى االســتبانة تقــسيم تــم حيــث الدراســة، أهــداف

                                               
  21، ص نفسهالمرجع السابق(1) 
  164ص،  نفسهالمرجع السابق(2) 
 أكتـوبر، 6جامعـة : القـاهرة(، اهج والتقنيـاتالوجيز في األساسـيات والمنـ: البحث في العلوم االجتماعيةعلي معمر عبد المؤمن، (3) 

  204ص) م2008



  اإلجراءات اِّـنهجية للدراسة: الفصل األول       

 
43 

 التعـديالت مـن عـدداً  وضـعوا الـذين المحكمـين األسـاتذة مـن عـدد علـى وعرضـها األوليـة رتهابصو 
  .الدراسة عينة على وتوزيعه النهائية بصورته االستبيان إخراج ثم بها األخذ تم التي

o وصف االستبيان: 
ولتحقيق الهدف المحدد لالستبيان في جمع البيانات المطلوبة للدراسة فقد تم تقسيمه الـى 

  :خمسة محاور رئيسية كما يلي
لـــــسمات الشخـــــصية والديمغرافيـــــة للقـــــائم العامـــــة، وا وتنـــــاول المعلومـــــات: المحـــــور األول

  .باالتصال كالعمر والخبرة والمؤهالت العلمية والصحيفة وطبيعة العمل

، االجتمــاعي التواصــل شــبكات اســتخدام وعــادات انمــاط وتناولــت اســئلته: المحــور الثــاني
دام، وأمــاكن االســتخدام، ووســائل االســتخدام، والوقــت الــذي يقــضيه القــائم كاسـباب االســتخ

  .باالتصال في استخدام الشبكات، وأكثر الشبكات التي يتسخدمها

  .االجتماعي التواصل شبكات استخدام دوافع وتناول: المحور الثالث
ئم القــــا اســــتخدام مــــن المتحققــــة وتناولــــت األســــئلة خاللــــه اإلشــــباعات: الرابــــع المحــــور

  .االجتماعي التواصل باالتصال لشبكات

االجتمـاعي لـدى  التواصـل شـبكات اسـتخدام وتحـديات وتنـاول معيقـات: الخامس المحور
 .القائ باالتصال، إضافة لمقترحات لتعزيز االستفادة من هذه الشبكات

 باحـث (شخـصين بـين يـتم واعٍ  و هـادف مباشـر لفظـي حوار " أنها تعرف وهي :المقابلة  -  ب
 علــى الحــصول بغــرض األشــخاص، مــن ومجموعــة) باحــث (شــخص بــين أو )ومبحــوث
 بالكتابـة تقييـده ويـتم األخـرى التقنيـات أو بـاألدوات عليهـا الحصول يتعذر دقيقة معلومات

 خــالل مــن المبحــوثين مــن البيانــات جمــع يــتم "حيــث )1("المرئــي أو الــصوتي التــسجيل أو
 فرصــة األداة هــذه تعطــي حيــث" المقابلــة بــإجراء القــائم وبــين بيــنهم لوجــه وجهــاً  االحتكــاك
 يـستخدم حيـث الدراسـة قيـد الموضوعات عن أكثر وتفاصيل الصدى رجع على للحصول
  .للدراسة المعرفي اإلطار إتمام وفي الدراسة نتائج بعض لتفسير األداة هذه الباحث

  

  :الدراسة لبيانات اإلحصائية المعالجة

                                               
 العـدد ،جامعة قاصدي مرباح ورقلـةالجزائر، ، مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية، "المقابلة في البحث االجتماعي"نبيل حميدشة، (1) 

  99، صم2012الثامن، 
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ـــة المراجعـــة -  ـــسلة، بأرقـــام وترقيمهـــا مارةاســـت كـــل مراجعـــة تمـــت :المكتبي  مـــن والتأكـــد مسل
  .استمارة أي استبعاد يتم ولم المبحوثين، إجابات وضوح

ــز -  ــات ترمي  أرقــام إلــى المبحــوثين إجابــات وتحويــل الترميــز دليــل إعــداد خــالل مــن :البيان
 .ومعالجتها اآللي الحاسب إلى للدخول إلعدادها

  :ومعالجتها اآللي الحاسب إلى البيانات إدخال
 اسـتخدام تـم وقـد اآللـي، الحاسـب إلـى االسـتبانات فـي الموجـودة البيانـات جميـع إدخال مت
 للعلـوم اإلحـصائية الحـزم (Statistical Package for Social Science SPSS) برنـامج،

 الدراســة متغيــرات بــين العالقــات لرصــد إدخالهــا بعــد البيانــات هــذه معالجــة جــرى وقــد االجتماعيــة
  .منها للتحقق تسعى التي والفروض أهدافها مع اسبيتن بما المتعددة

  

  :التالي النحو على الدراسة بيانات وتحليل لعرض إحصائية أساليب عدة استخدام جرى وقد
 .المئوية والنسب التكرارات -1
  .المتوسطات الحسابية -2
   Cronbach's Alpha االستبانة فقرات ثبات لمعرفة كرونباخ ألفا اختبار -3
   Spearman-Brown Coefficient للثبات اونبر  سبيرمان معادلة -4
  T test Independent samples مستقلتين عينتين متوسط بين للفرق T اختبار -5
  One way ANOVA فأكثر عينات ثالث بين للفروق األحادي التباين تحليل اختبار -6
  . متغّيرين بين العالقة نوع تحديد في وهو يفيد بيرسون ارتباط معامل -7

  

  :وعينتها الدراسة عمجتم -عاشراً 

 : مجتمع الدراسة .1

 محافظــات فــي الــصادرة الفلــسطينية والمجــالت الــصحف فــي العــاملينب الدراســة مجتمــع يتحــدد
 للعـاملين إضـافة متخصـصة، وأ عامـة ،أسـبوعية نـصف أو أسبوعية أو يومية أكانت سواءً  ، غزة
 الغربيـة الـضفة فـي صادرةالـ الفلـسطينية اليوميـة للـصحف غـزة محافظـات في الفرعية المكاتب في

 وفقـــاً  لهـــم اإلجمـــالي العـــدد بلـــغ حيـــث ،)الجديـــدة والحيـــاة األيـــام، القـــدس، (وهـــي المحتلـــة والقـــدس
  .)1(االعالمية الوظائف مختلف في إعالمياً  160 بغزة الفلسطينية اإلعالم وزارة لتقديرات

 
                                               

  م2014-11-10بلة شخصية بتاريخ سالمة معروف، مدير عام اإلنتاج االعالم بوزارة االعالم، مقا(1) 
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 :عينة الدراسة . 2

 الحـصر أسـلوب اختيـار تم فقد مرجوةال للنتائج ووصوالً  الدراسة أهداف تحقيق سياق وفي   
 مـــن النـــوع هـــذا يتميـــز حيـــث، )1("المجتمـــع وحـــدات كـــل علـــى تجـــري التـــي البحـــوث "وهـــيالـــشامل 
 المبحـــوث المجتمـــع كـــان إذا خاصـــة ضـــرورياً  يعـــد "أنـــه كمـــا التعمـــيم أخطـــاء عـــن بالبعـــد البحـــوث
 .)2("العدد قليل أو محدوداً 

 الـــصحف فـــي باالتـــصال القــائم فـــي المتمثـــل الدراســة هـــذه مجتمـــع علـــى هنــا ينطبـــق مـــا وهــو
  .غزة محافظات في توزع أو تصدر التي المطبوعة الفلسطينية والمجالت

 إجمـــالي مـــن% 97.5 بنـــسبة اســـتبانة 156 منهـــا عـــاد اســـتبانة 160 عـــدد توزيـــع جـــرى وقـــد
  .تحليلها ثم ومن صحتها من والتأكدولغويا  مكتبياً  مراجعتها تم االستبانات

  

 :مة للمبحوثينالسمات العا .3

  النوع االجتماعي  حسبالمبحوثينيوضح توزيع ) 1(جدول 
  %النسبة  التكرار  النوع االجتماعي

 63.5 99  ذكر
 36.5 57  أنثى

  100.0  156  المجموع

  

  الحالة االجتماعية  حسبالمبحوثينيوضح توزيع ) 2(جدول 
  %النسبة  التكرار  الحالة االجتماعية

 42.9 67  أعزب
 55.8 87  متزوج
 0.6 1  مطلق
 0.6 1  أرمل

  100.0  156  المجموع

                                               
دار الفكـر : القـاهرة (6، طتـصميمها وتنفيـذها: استطالعات وبحوث االعالم والـرأي العـامعاطف عدلي العبد، نهى عاطف العبد، (1) 

  10ص) م2009العربي، 
  131ص) م2006دار الفكر العربي، : القاهرة (الرأي العام وطرق قياسه،عاطف عدلي العبد، (2) 
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   حسب الوظيفةالمبحوثينيوضح توزيع ) 3(جدول 
  %النسبة  التكرار  الوظيفة
 40.4 63  محرر

 2.6 4  رئيس تحرير
 19.9 31  كاتب

  13.5 21  مراسل/ مندوب 
 8.3 13  مخرج صحفي

 7.1 11  مصور
 5.8 9  مدقق لغوي
 2.6 4  أخرى
  100.0  156  المجموع

  

  
  الصحيفة  حسبالمبحوثينيوضح توزيع ) 4(جدول 

  %النسبة  التكرار  الصحيفة
 28.8 40  فلسطين
 16.0 25  الرسالة
 10.9  17  السعادة
 9.6  14  االستقالل
 6.4 10  الرياضية
 6.4  10  الرأي
 5.1 8  المجتمع
 4.5  7  القدس

 3.8  6  االقتصادية
 3.8  6  األيام
 3.2 5  البرلمان

 1.3  2  ة الجديدةالحيا
  100.0  156  المجموع
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  المؤهل العلمي  حسبالمبحوثينيوضح توزيع ) 5(جدول 
  %النسبة  التكرار  المؤهل العلمي

 5.1 8  ثانوي
 15.4 24  دبلوم متوسط
 71.8 112  بكالوريوس
 6.4 10  دراسات عليا

 1.3 2  أخرى
  100.0  156  المجموع

  
  العمر  حسبالمبحوثينيوضح توزيع ) 6(جدول 
  %النسبة  التكرار  العمر

 34.0 53   عاماً 25أقل من 
 44.2 69   عاماً 35 إلى أقل من 25من 
 11.5 18   عاماً 40 إلى أقل من 35من 
 9.6 15   عاماً 50 إلى أقل من 40من 

 0.6 1   عامًا فأكثر50
  100.0  156  المجموع

  

  الخبرة حسبالمبحوثين يوضح توزيع ) 7(جدول 
  %النسبة  التكرار  الخبرة

 30.8 48   سنوات3أقل من 
 28.2 44   سنوات6 إلى أقل من 3من 
 19.9 31   سنوات9 إلى أقل من 6من 
 9.0 14   سنة12 إلى أقل من 9من 
 5.1 8   سنة15 إلى أقل من 12من 

 7.1 11   سنة فأكثر15
  100.0  156  المجموع

  
  :والثبات الصدق اختبار -حادي عشر



  اإلجراءات اِّـنهجية للدراسة: الفصل األول       

 
48 

  :معلوماتال جمع أداة صدق اختبار -1
 تــسعى مــا تقــيس أن علــى قــدرتها ومــدى والبيانــات المعلومــات جمــع أداة صــدق اختبــار بــه يقــصد
  :التالية الخطوات اتباع تم الدراسة هذه في الصدق درجة ولتحقيق. فعالً  قياسه إلى الدراسة
 عرضـها خـالل مـن وذلـك االسـتبانة، لفقـرات الظـاهري الـصدق اختبـار بإجراء الباحث قام - 

 فـــي والدرايـــة الخبـــرة أصـــحاب المحكمـــين األســـاتذة مـــن مجموعـــة علـــى النهائيـــة ابـــصورته
 فـــي الـــرأي إبـــداء مـــنهم طالبـــاً  اإلعـــالم، فـــي المتخصـــصين مـــن ،)(العلمـــي البحـــث مجـــال

ـــاء جـــرى حيـــث وتوزيعهـــا وفقراتهـــا االســـتبانة  شـــملت تعـــديالت إجـــراء توجيهـــاتهم علـــى بن
  .صياغة بعض األسئلةالمحاور، وتعديل على  بعض ضمن فقرات إضافة

 األسـئلة ودقـة وضـوح مـدى اختبـار تـم االسـتبانة إعـداد مـن االنتهـاء بعـد :القبلي االختبار - 
 الســتبانة قبلــي اختبــار إجــراء تــم فقــد لــذلك الدراســة، مجتمــع علــى النهــائي التطبيــق قبــل

 مبحوثـــاً  15 تبلـــغ الدراســـة مجتمـــع مـــن الفلـــسطينيين اإلعالميـــين مـــن عينـــة علـــى الدراســـة
 حـــذف االختبـــار هـــذا علـــى بنـــاء تـــم حيـــث الدراســـة، مجتمـــع إجمـــالي مـــن% 9.4 سبةبنـــ

 بعـض وتعـديل المبهمـة، المفـاهيم بعض لتحديد إضافة والخيارات، األسئلة بعض وٕاضافة
  .أشمل خيارات بإضافة المغلقة األسئلة

-10-15 وحتــى 2014-9-1 مــن الفتــرة خــالل يــدوياً  وجمعهــا الدراســة اســتبانات توزيــع تــم وقــد
  .م2014

  :إجراءات ثبات أداة الدراسة -2
 علــى االســتبانة تطبيــق أعيــد إذا نفــسها النتــائج عطــيت أن القيــاس أداة ثبــاتبــاجراءات  يقــصد

 اســتخدام دوافــع قيــاس فقــرات ثبــات اختبــار تــم الــسياق هــذا وفــي الظــروف، نفــس فــي العينــة نفــس
 والتجزئـــة كرونبـــاج ألفـــا معامـــل تطبيـــق جـــرى حيـــث االســـتبانة فـــي االجتمـــاعي التواصـــل شـــبكات
 ارتبـــاط معامـــل إيجـــاد وتـــم والزوجيـــة، الفرديـــة العبـــارات بـــين االرتباطيـــة العالقـــة إليجـــاد النـــصفية
 تــصحيح وتــم بعــد، لكــل الرتبــة الزوجيــة األســئلة ومعــدل الرتبــة الفرديــة األســئلة معــدل بــين بيرســون

                                               
)( أسماؤهم التالي المحكمين على العرض بعد النهائية بصورتها االستمارة إعداد تم: 

 .عالم بجامعة األقصىاإلعالن المشارك في كلية العالقات العامة واإلأستاذ   عابد،  اللطيف عبد الدكتور زهير -
 .عة اإلسالمية غزةعالم بالجامحافة المساعد في قسم الصحافة واإل أستاذ الصحسين الترك،/حمد عرابيأالدكتور  -
 أسـتاذ العالقـات العامـة المـساعد بقـسم االعـالم وتكنولوجيـا االتـصال فـي الكليـة الجامعيـة الدكتور خضر مصطفى الجمالي، -

 .للعلوم التطبيقية
 غزة - األقصى بجامعة اإلعالم كلية في المساعد الصحافة  أستاذتربان، سالم الدكتور ماجد -

 .غزة – األقصى بجامعة اإلعالم كلية في المساعد العامة العالقات تاذ أسالدكتور نبيل حسن الطهراوي، -
  . دير البلح–عالم المساعد في قسم الفنون التطبيقية بكلية فلسطين التقنية اإل أستاذ الدكتور نعيم فيصل المصري، -
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 Spearman-Brown حللتــصحي بــراون ســبيرمان ارتبــاط معامــل باســتخدام االرتبــاط معــامالت
Coefficient التالية المعادلة في الظاهر النحو على:  

  هناك ان ادناه الموضح الجدول بين وقد االرتباط معامل ر حيث  =     الثبـات معامل
   

  :نسبي بشكل عال ثبات معامل
  

   النصفية والتجزئة كرونباخ الفا معامل نتائج يوضح جدول
  االجتماعي التواصل شبكات استخدام دوافع لفقرات

  القيمة  معامالت
  0.835  ألفا كرونباخ

  0.582  معامل الفقرات الفردية
  0.741  معامل الفقرات الزوجية

  

 شـبكات اسـتخدام مـن المتحققة اإلشباعات قياس فقرات على ذاته االختبار تطبيق تم كما
 ثبــات معامــل تــوفر ائجالنتــ أوضــحت حيــث ادنــاه الجــدول فــي يظهــر وكمــا االجتمــاعي، التواصــل

  .القياس أداة لفقرات نسبيا عال
   لفقرات النصفية والتجزئة كرونباخ الفا معامل نتائج يوضح جدول
  االجتماعي التواصل شبكات استخدام من المتحققة االشباعات مقياس

  
  

  

  

  :للدراسة األساسية المفاهيم -ثاني عشر

 :القائم باالتصال -1

  ر2

  ر+1

  القيمة  معامالت
  0.828  ألفا كرونباخ

  0.578  معامل الفقرات الفردية
  0.732  معامل الفقرات الزوجية
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 اإلعالميـة المؤسـسة فـي اإلعالميـة الرسـالة تـشكيل أو بنـاء فـي يعمـل مـن كـل إلى يشير وهو
 االعالمــي للعمــل الممارســون الدراســة هــذه فــي بــه نقــصدو  ،)1( المواقــع أو األدوار اختلفــت مهمــا
 الـــصحافة فـــي) ومـــضموناً  شـــكالً  (اإلعالميـــة الرســـالة محتـــوى لجـــةبمعا مباشـــرة عالقـــة لهـــم ممـــن

 إداريــين مــن اإلعالمــي العمــل خدمــة فــي يعملــون الــذين ذلــك مــن ويخــرج المطبوعــة، الفلــسطينية
 .حكمهم في ومن مساعدين ومهنيين وفنيين

 :شبكات التواصل االجتماعي -2

 ويــب صــفحات عــن عبــارة وقــد قــام الباحــث بوضــع تعريــف اجرائــي لهــا فــي هــذه الدراســة بانهــا
 مــشتملة معنــوي أو حقيقــي شــخص ينــشئها أن يمكــن التــي الشخــصية الملفــات أســاس علــى تقــوم
 هــــذه لــــه تــــوفر بحيـــث افتراضــــية، أو حقيقيــــة تكـــون قــــد التــــي ومالمحـــه واهتماماتــــه بياناتــــه علـــى

 متعـددة،ال والوسـائط والتعليقـات والصور المعلومات نشر عبر للتعبير متعددة إمكانيات الصفحات
 عبـر معهـم والتفاعـل المـستخدمين مـن غيـره مـع عالقـات وبنـاء الكتـشاف مبرمجـة لتقنيـات إضافة
ـــشبكة ـــوفر ظـــل فـــي الواحـــدة ال ـــيح التـــي الالزمـــة والخـــدمات األدوات مـــن مجموعـــة ت  المـــشاركة تت
 ذات أو خاصــة وأحيانــاً  عامــة، افتراضــية مجتمعــات بإنــشاء يــسمح وبمــا بــسهولة والنــشر والتفاعــل

، ومــن امثلتهـــا شــبكات الفـــيس بــوك وتـــويتر الــخ..اجتمـــاعي أو ثقــافي أو مهنـــي متخــصص بعطــا
  .وغيرها

 : في محافظات غزةالصحافة الفلسطينية -3

ـــا بهـــا ونقـــصد ـــصحافة هن ـــسطينية ال ـــشمل غـــزة قطـــاع محافظـــات فـــي المطبوعـــة الفل ـــة وت  كاف
ن فـي المكاتـب الـصحافيين العـاملي مـضافاً  ،متخصـصة أو عامـة كانـت سـواء والمجـالت الـصحف

  .الفرعية بغزة للصحف اليومية التي تصدر بالضفة الغربية
  

  :الدراسة صعوبات -عشر ثالث

  :ومنها الدراسة، هذه إعداد مراحل خالل صعوبات عدة الباحث واجه

 التواصــل وشــبكات عمومــاً  الجديــد اإلعــالم بمجــال العالقــة ذات والمــصادر المراجــع قلــة - 
  .خاص بشكل االجتماعي

                                               
جامعــة : الريــاض( غيــر منــشورة وراة،رســالة دكتــ، "العالقــة الوظيفيــة بــين القــائم باالتــصال والجمهــور"حمــد بــن ســليمان الــصبيحي، (1) 

  10ص ) م2008االمام محمد بن سعود اإلسالمية، 
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 الغربيـــة الـــضفة فـــي الـــصادرة اليوميـــة للـــصحف الرئيـــسة اإلدارات مـــع لتواصـــلا صـــعوبة - 
 البيانـــات لتـــوفير األحيـــان مـــن كثيـــر فـــي الباحـــث مـــع التجـــاوب وعـــدم المحتلـــة والقـــدس
  .المطلوبة

 العـاملين أعـداد حـول المختـصة الجهـات لـدى ومحدثـة موثقة إحصائية بيانات وجود عدم - 
 .المحلية الفلسطينية الصحافة في

دم القــدرة علــى تطبيــق الدراســة علــى الــضفة الغربيــة بــسبب صــعوبات التنقــل والتواصــل عــ - 
  .مما اضطر الباحث للتعديل في مجتمع الدراسة بحيث اقتصر على محافظات غزة

 يوليـــو فـــي الدراســـة فتـــرة خـــالل غـــزة محافظـــات لـــه تعرضـــت الـــذي اإلســـرائيلي العـــدوان - 
2014.  

 مـن ألكثـر األحيـان بعـض فـي وصلت طويلة لفتراتو  الكهربائي للتيار المتكرر االنقطاع - 
  .ساعة 20

  :الدراسة تقسيم -عشر رابع

 اإلجـــراءات األول الفـــصل يتنـــاول حيـــث فـــصول، وثالثـــة مقدمـــة إلـــى الدراســـة هـــذه تنقـــسم
 الدراســـــة وأهـــــداف وأهميتهـــــا، الدراســـــة ومـــــشكلة الـــــسابقة، الدراســـــات: وتـــــشمل للدراســـــة المنهجيـــــة
 بــــأهم وتعريــــف والثبــــات، الــــصدق وٕاجــــراءات وعينتهــــا، الدراســــة مــــعومجت وفروضــــها، وتــــساؤالتها

  .الباحث واجهت التي والصعوبات الدراسة، في المستخدمة المصطلحات

 يتناول حيث:  والقائم باالتصالاالجتماعي التواصل شبكات بعنوان فكان الثاني، الفصل أما
 مع الجديد، اإلعالم وأدوات الجديد، اإلعالم مفهوم تطور مثل العالقة ذات الموضوعات بعض
، إضافة وخصائصها وأدواتها أنواعها وأبرز ونشأتها االجتماعي التواصل شبكات على التركيز

  .لمبحث حول القائم باالتصال

 والتوصـيات، النتـائج مناقـشة إلـى إضافة الميدانية، الدراسة نتائج على فيشتمل الثالث، الفصل أما
 الدراســة فــي المــستخدمة المراجــع إضــافة والتوصــيات، الدارســة، إليهــا توصــلت التــي النتــائج وأهــم

  .والمالحق
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 الفصل الثاني
 

  

   والقائم باالتصالاالجتماعي التواصل شبكات
  

 االجتماعي ات التواصلشبك والجديد اإلعالم: المبحث األول - 
 اعيـــــاالجتم لـــــالتواص اتــــشبك مـأه: المبحث الثاني - 
 القائم باالتصال في الصحافة الفلسطينية: المبحث الثالث - 
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  :المبحث األول

   وشبكات التواصل االجتماعييدالجد اإلعـالم

 ومجالت صحف من التقليدية اإلعالم وسائل كانت مضت، طويلة عصور مدى على
 استخدامها يتم التي المجتمعية واإلعالمية االتصالية الوسائل محور هي وتلفزيون وٕاذاعة

 ابعاً ط تحمل الرسائل تلك كانت سواءً  إليهم المختلفة الرسائل وٕايصال الجماهير إلى للوصول
 بظهور التكنولوجيا التطورات تسارعت أن إلى ذلك، غير أو تجارياً  أو اجتماعياً  أو سياسياً 

 الى التماثلية األنظمة من االتصال في واالنتقال المختلفة بأجياله االنترنت بعده ومن الحاسوب
 تسميته على البعض اصطلح ما منها واإلعالم االتصال من جديدة أشكال وظهور الرقمية
 أن إال مسمياتها اختالف على وهي المتعددة الوسائط أو الرقمي اإلعالم أو الجديد باإلعالم
 منافساً  وباتت بقوة نفسها فرض من تمكنت الجديدة واألشكال الوسائل هذه أن على متفق الجميع

 تيال المتعددة والخصائص المميزات بفضل تأثيراً  أكثر وأضحت التقليدية اإلعالم لوسائل جدياً 
  .بها تتمتع

 يتيحها التي التفاعل خاصية مجرد على تقتصر ال الجديد اإلعالم قوة أن المعلوم ومن
 الوسائل تلك ولكن االتصالية، العملية أدوار بتبادل والمستقبل المرسل من لكل تسمح والتي

 يشتمل والذي الوسائط متعدد االتصالي المحتوى في نوعية ثورة أيضاً  أحدثت الجديدة اإلعالمية
  .الفيديو ولقطات الصوت وملفات والصور النصوص على

 هذا ثنايا في لها التعرض يتم سوف- الجديد باإلعالم العالقة ذات وغيرها المفاهيم هذه
 تلك عن القفز إلى وحكومات ربحية غير ومنظمات وشركات أفراداً  الجميع دفعت -المبحث
 المذهلة التأثيرات من الكثير إحداث قصيرة ةزمني فترة خالل استطاعت التي الجديدة الوسائل
 التواصل شبكات برزت حيث والتقنية، واالجتماعية والتجارية السياسية المستويات على

 الكبير االنتشار إلى إضافة ، وغيرها ويوتيوب والمدونات وتويتر فيسبوك مثل االجتماعي
 تاب وجالكسي باد اآلي مثل لوحيةال األجهزة وكذلك بيري وبالك فون اآلي مثل الذكية للهواتف
  .تجاهلها يمكن ال كبيرة تأثيرات لها كان والتي

  :الجديد اإلعالم مفاهيم: المطلب األول

 أنواع "أنه الجديد لإلعالم إجرائياً  تعريفاً  Sheridan التكنولوجية شريديان كلية تضع
 حول القديم من الجديد انتميز  حالتان ويوجد وتفاعلي رقمي شكل في يقدم الذي الرقمي اإلعالم
 خدماته، إلى الوصول طريقها عن يتم التي والكيفية الجديد اإلعالم مادة بث بها يتم التي الكيفية
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 كآلة الكمبيوتر استخدام عن فضالً  والصوت والفيديو والصورة النص اندماج على يعتمد فهو
 وهي يميزه الذي الرئيس فارقال تمثل فهي التفاعلية أما والعرض، اإلنتاج عملية في له رئيسة
  .)1("سماته أهم

 البديل اإلعالم مفهوم اعتماد األفضل من أنه إسماعيل جميل بشرى الدكتورة وترى
Alternative Media الوسائل عن بديالً  اتخذه فالجمهور جمهوريته، من داللته يستقي إذ 

 للتنظيم جديدة وطرقاً  أفكاراً  ولدوي النقد فيه يمارس الذي الموقع به ويقصد: التقليدية اإلعالمية
 الموضوعات يتناول الذي وهو أهمية، األكثر وربما المجتمع أفراد بين والتدريب والتعاون
 وبين والحرية، السيطرة بين والتوترات واالقتصادية والسياسية االجتماعية اآلليات في الحساسة
  .)2(والحكومة المعارضة وبين والبطالة العمل

  :الجديد اإلعالم لفهم نظرية مداخل: نيالمطلب الثا

  :عالم الجديدمدخل نيغروبونتي لفهم اإل -1

: في سبقه بما مقارنة الجديد اإلعالم بها يتحلى التي الميزات نيغروبونتي يختصر
 شكل في توصيلها يتم المعلومات حمل في رئيسة كأدوات بالرقمية، المادية الوحدات استبداله
 على بناء والبرامج واألصوات والصور الكلمات توزيع ويتم زيائي،في شكل في وليس الكتروني
 يلبي ناحية من وهذا البعض بعضها مع األجهزة من محدود غير عدد وتشبيك الجديدة، الطريقة

 أن أي العامة االهتمامات يلبي أخرى ناحية ومن Indivdual Interests الفردية االهتمامات
 باإلعالم تلبيتها يمكن ال حالة وهي والرغبات لالهتمامات زدوجةالم المخاطبة قدرة تحمل الرقمية
  .)3(القديم

  :كروسبي لدى الجديد االتصالي النموذج -2

 مقارنــة ويعقــد األفكــار نفــس فــي نيغروبــونتي مــع Vin Crosbie كروســبي فــين يــشترك
 للقـول ليـصل الكالسـيكية االتـصالية النماذج خالل من والقديم الجديد اإلعالم بين متسلسلة ثالثية
 عـدد إلـى واحـد وقـت فـي تـصل أن يمكـن الفردية الرسائل أن : يأتي بما يتميز الجديد اإلعالم إن

                                               
، جامعــة بغــداد، العــدد الرابــع عــشر، مجلــة الباحــث االعالمــي، "اذجوالنمــ: مــدخل االعــالم الجديــد المفهــوم"بــشرى جميــل اســماعيل، (1) 

  9م، ص2011
  11المرجع السابق نفسه، ص(2) 

  133ص) م2007دار صفحات للدراسات والنشر، : دمشق (الوعاء والهوية: تدويل االعالم العربيجمال الرزن، (3) 
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 درجــة ونفــس الــسيطرة درجــة نفــس لــه البــشر هــؤالء مــن واحــد كــل وأن. البــشر مــن محــدود غيــر
  .)1(الرسالة هذه في المتبادل اإلسهام

  : الجديد لإلعالم الثالثة التصنيفات مدخل -3

 Richard ديفيــز يتــشاردر  يــضع Davis أويــن وديانــا Diana  Owen الجديــد اإلعــالم 
ـــد اإلعـــالم هـــي، أنـــواع ثالثـــة وفـــق ـــا الجدي ـــا الجديـــد واإلعـــالم. قديمـــة بتكنولوجي  جديـــدة بتكنولوجي

 فــي الــصحفية األشـكال مــن مجموعــة إلـى يعــود األول النــوع. مختلطـة بتكنولوجيــا الجديــد اإلعـالم.
 Talk وتلفزيــون راديــو إلــى ويــشيران الــصحف،و  والتلفزيــون اإلذاعــة Show اإلخباريــة والمجــالت 

 Night Line مثـل المـسائية، والبـرامج Live Shows الحيـة األخبار وبرامج Minutes 60 مثل
 Good أميركــا الخيــر صــباح مثــل المعروفــة، الــصباح وبــرامج Morning  America وبــرامج 
 حـاالت فـي التجديـد، ويـشمل. الورقيـة التابلويـد بصحافة الشبيهة Inside Edition مثل التابلويد،
 فـي المتخصـصة MTV فـي تـي ام مثـل وقنـوات Oprah Winfrey أوبـرا برنـامج نمـوذج أخرى،

 اآلن نعايـشها التـي الوسـائل جميـع تمثلـه : جديـدة بتكنولوجيـا جديد إعالم: الثاني النوع. الموسيقى
 الحـــي التبـــادل حالـــة إنفـــاذ مـــن مكنـــت التـــي ئلالوســـا وهـــي الكومبيـــوتر، منـــصة علـــى تعمـــل التـــي

 بــين الفــوارق تــزول فيــه: مختلطــة بتكنولوجيــا جديــد إعــالم: الثالــث النــوع أمــا. للمعلومــات والــسريع
 اصـــطناعية حـــدوداً  المختلفـــة الوســـائل أنـــواع بـــين الفاصـــلة الحـــدود أصـــبحت فقـــد والجديـــد، القـــديم

Artificial ، 2(والجديد القديم اإلعالم بين للمنافع وتبادل تماهٍ  حالة وحدثت(.  

  : الجديد لإلعالم بافلك مدخل -4

 يتغيــر الجديــدة اإلعــالم بتكنولوجيــات الخــاص المــشهد إن“ :Pavlik بافلــك لجــون بالنــسبة
 التـي بالطريقـة يتعلـق ما كل في راديكالياً  تغييراً  تحدث وهي التكنولوجيات، هذه تطور سرعة بمثل

 مـن نعيـشها التـي الحيـاة أوجـه كافـة تغيـر أنهـا كمـا معهم، واصلنت الذين واألشخاص بها نتواصل
 فـإن عـام كـل وفـي. وغيرهـا الـصحية والرعايـة المالية المصادر خلق إلى الشخصية العالقات بناء

 ضـرورة ”يـرى وهـو. جديـد مبتكـر عـن يعلـن صـباح كـل وفـي تتـسارع التكنولـوجي التطـور خطوات
 الجديـد، اإلعـالم تكنولوجيـات وآثـار أبعـاد لفهم ميمفاهي وٕاطار Road map طريق خارطة توفر

  اإلنتــــــاج وهــــــي األساســــــية وظائفهــــــا فهــــــم فــــــي تكمــــــن الخريطــــــة هــــــذه رســــــم أدوات مــــــن وواحــــــدة
Production، والتوزيع Distribution والعرض SDi play والتخـزين Storage .مـن وبـالرغم 

                                               
دراسـة ، "مـن فـانفر بـوش الـى نيكـوالس نيغروبـونتي: م الجديـدمصادر التنظير وبنـاء المفـاهيم حـول االعـال"عباس مصطفى صادق، (1) 

  .27ص . م2009 ابريل9-7جامعة البحرين لعالم جديد، .. االعالم الجديد تكنولوجيا جديدة: مقدمة للمؤتمر الدولي
  31المرجع السابق، ص(2) 
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 بـين Blurring والتمـاهي Convergence التالقـي حـاالت بـسبب محـدوداً  يبـدو المـدخل هذا أن
 اإلعـــــالم لتكنولوجيــــات الموضــــحة الخطــــوط تمييــــز المفيـــــد مــــن لكــــن االتــــصال وســــائل خطــــوط
  .)1(”الجديد

  :المواطن صحافة فهم مداخل -5

 للمواطنين نشاط”: هي المواطن صحافة فإن ويليس وكريس برومان شاين بحسب
 مد بنية تتم المشاركة وهذه خبار،األ وتحليل وتحرير جمع عملية في حياً  دوراً  خالله يلعبون
 ويقدم ” الديمقراطية لمتطلبات تستجيب ومستقلة بها وموثوق دقيقة بمعلومات اإلعالمية الوسائل
 eWe  اإلعالم نحن موقع في ديباجة الباحثان The  Mdia على :

http://www.hypergene.net ، هي للصحافة، الذهبية الحقبة بداية في نحن”: هكذا 
 بالمائة خمسين أن المستقبليات مجال في الخبراء من الكثير تنبأ وقد قبل من نعهدها مل صحافة

  .“ 2021 عام بحلول المواطنين بواسطة سيتم الصحفي اإلنتاج من

 بهــا صــلتهم وكانــت األمــريكيين علــى مــرت مهمــة أحــداث ثالثــة بــين غيلمــور دان ويقــارن
 روزفلــت فــرانكلين الــرئيس مــات 1945 عــام ففــي ” مختلفــة بتطــورات اإلعــالم خــالل مــن الحميمــة
 داالس فــي مقتــوالً  كينــدي جــون الــرئيس مــات 1963 عــام وفــي حينهــا، الوقــت ســيد الراديــو وكــان
 يكــــن ولــــم نيويــــورك فــــي البــــرجين انهــــار ســــبتمبر 11 وفــــي الراديــــو مــــع حاضــــراً  التلفزيــــون وكــــان

 التغطيــات ســوق فــي حترفــونالم الــصحفيون يكــن ولــم معــه، االنترنــت كــان فقــد وحــده، التلفزيــون
 االلكترونــي البريــد فــي ورســائلهم بكــاميراتهم األحــداث يغطــون أيــضا الموطنــون، كــان بــل وحــدهم،
  . ”المدونات في المختلفة وكتاباتهم المنتديات في وتعليقاتهم

  :المواطن لصحافة السيكا تقسيمات -6

  :نماذج خالل من المواطن صحافة السيكا يوضح

 Audience Participation الجمهـور مـشاركة أطـر وتتمثل: رالجمهو  مشاركة أدوات  .   أ
 الفيـديو لقطـات أو والـصور الشخـصية، والمـدونات باألخبـار، المرتبطة القراء تعليقات في

  .الشخصية بالكاميرات المصورة
ـــع  .   ب  مثـــل المـــستقلة اإلخباريـــة االنترنـــت مواقـــع فـــي تتمثـــل وهـــي: المـــستقلة األخبـــار مواق

Consumer Reports عوموق Drudge Report.   

                                               
  32المرجع السابق، ص(1) 
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ــع  .   ت ــار مواق ــشاركية األخب ــة الت   نيــوز مــاي أوه الجنــوبي الكــوري الموقــع لهــا ونمــوذج: التاّم
OhMyNews.   

  .Slashdot سالشدوت موقع مثل: العامة المساهمة مواقع  .   ث
  .)KenRadio) 1 موقع مثل: الشخصية البث مواقع  .   ج

  :الجديد اإلعالم لفهم عربية مقاربة: المطلب الثالث

 أنمـــاط فـــي التغييـــر فـــي عـــدة مـــداخل مـــن الجديـــد اإلعـــالم كاتـــب ســـعود الـــدكتور يرصـــد
 أول التفاعليـة فـي ويجـد القـديم اإلعـالم بمقارنـة أوالً  ويبـدأ االتـصال وسـائل بـين واالنـدماج السلوك
 حريـة من جعلت الجديد اإلعالم تكنولوجيا أن إلى ويصل القديم، على الجديد عند التميز مظاهر
 تحيـــز مـــن طويلـــة مـــدة منـــذ يـــشكو زال ومـــا كـــان الـــذي ، العربـــي للعـــالم بالنـــسبة يـــةحقيق اإلعـــالم
 المجتمعـات تلـك إلـى الحقيقيـة وصورته صوته إيصال على قدرته عدم ومن ضده الغربي اإلعالم
 أمــام المجــال فــتح االنترنــت خــاص وبــشكل الجديــد فــاإلعالم عــذر، أي أمامــه يعــد لــم فإنــه الغربيــة
 لرؤيتـه، العـالم أمـام متاحاً  ليكون الشبكة على يريدونه ما لوضع قيود وبدون ءاستثنا بدون الجميع
 اســـتثمارها ذلـــك مـــن واألهـــم الوســـيلة هـــذه فـــي لالســـتثمار حقيقـــي اســـتعداد هنـــاك يكـــون أن المهـــم
 يـؤثر بـشكل الـبعض بعـضها مـع التفاعل في آخذة جميعها العوامل هذه. والمناسب السليم بالشكل
 التـــي الكيفيـــة علـــى أســـاس بـــشكل ينطبـــق وهـــذا ، حياتنـــا فـــي المعلومـــات عبـــهتل الـــذي الـــدور علـــى

  .)2( اإلعالم وسائل بها نستخدم

 الجديـــد اإلعـــالم أن مـــن اســـتقراؤها يمكـــن الجـــدة فكـــرة "أن صـــادق عبـــاس الـــدكتور ويـــرى
 المـستحدثة الوسـائل حملتهـا التـي والخصائص والتكنولوجيا األشكال في التنوع من حالة إلى يشير
ــــــة نعــــــ ــــــإعالء يتعلــــــق فيمــــــا خاصــــــة التقليدي  والتخــــــصيص Individuality الفرديــــــة حــــــاالت ب

Customization الجمـاهيري اإلعـالن كـان ،فـإذا التفاعليـة هـي رئيـسة لميـزة نتيجـة تأتيـان وهما 
 الشخـــصي اإلعـــالم فـــإن العـــشرين، القـــرن إعـــالم وســـم الـــصفة بهـــذه هـــو النطـــاق واســـع واإلعـــالم
 إنـسان أي مقـدور فـي جعلـت أدواتـه مـن واحـدة وهـي ،فاإلنترنـت الجديـد رنالقـ إعـالم هـو والفردي
 التــي والعلميــة الــصحفية والمعلومــات الــسينمائي والفــيلم التلفزيــوني والبرنــامج األغنيــة عــن البحــث
  .)3("يريد الذي الوقت في يريد

                                               
  34المرجع السابق، ص(1) 

  17، صابقمرجع سبشرى جميل اسماعيل، (2) 

  .35ص) م2008. دار الشروق للنشر والتوزيع: عمان(، المفاهيم والوسائل والتطبيقات: االعالم الجديدعباس مصطفى صادق، (3) 
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  : ونشأتهامفهومهاشبكات التواصل االجتماعي : المطلب الرابع

 االنترنـت مجـال وفـي عمومـاً  االتصاالت مجال في الحديثة لتكنولوجيةا التطورات أحدثت
 نقلــة أحــدثت الماضــي، القــرن مــن التــسعينيات عقــد منتــصف فــي الجديــد اإلعــالم أدوات ثــم ومــن
 مـستخدمي أعـداد فـي الهائـل االرتفـاع مـستوى علـى سـواء االتـصال، عـالم في حقيقية وثورة نوعية

 والخــدمات األدوات علــى طــرأ الــذي الكبيــر التطــور صــعيد علــى أو المتعــددة، وخدماتــه االنترنــت
 التواصـــل وشـــبكات الشخـــصية المـــدونات ظهـــرت حيـــث العالميـــة، الـــشبكة هـــذه عبـــر تقـــدم التـــي

 بـين الفعـال التواصـل مـن نوعـاً  وخلقـت الحـديث، اإلعـالم وشـكل مضمون غيرت التي االجتماعي
 ينظـر بـات حتـى األدوات هـذه قـوة مـن ادوز  الـصحفي المواطن ظاهرة من عزز مما المستخدمين،

  .  العربي الربيع ثورات عليه اطلق لما رئيس كمحرك البعض لها

 مــن غيرهــا عــن تميزهــا خــصائص مــن االجتمــاعي التواصــل شــبكات تمتلكــه لمــا وبــالنظر
 اإلقبـــال علـــى العــالم أنحـــاء كافـــة مــن اإلنترنـــت متــصفحي شـــجع ممـــا المختلفــة االنترنـــت خــدمات
 هــي أصــبحت فقــد ، اإللكترونيــة المواقــع علــى اإلقبــال فيــه تراجــع الــذي الوقــت فــي يهــا،عل المتزايــد
 حـــول أشـــخاص خمـــسة كـــل مـــن واحـــد يـــستخدم "بـــات حيـــث العـــالم، مـــستوى علـــى انتـــشاراً  األكثـــر
 مليــار 1.61 إن حيــث األقــل، علــى شــهرياً  واحــدة مــرة االجتمــاعي التواصــل شــبكات مواقــع العــالم،
 شـبكات مـستخدمي عـدد وصـول ويتوقـع...االجتمـاعي التواصل شبكات شهرياً  يستخدمون شخص
 هــذه تــأثير مــن زاد وممــا ،)1("2017 عــام بحلــول شــخص مليــار 2.33 إلــى االجتمــاعي التواصــل
 بـصورة المـستخدمين وتخصـصات حاجـات يلبـي بـشكل المـستمر ونموهـا تنوعهـا وقوتهـا؛ الشبكات
 الــشبكات علــى يطــرأ وتطــوير تحــديث أو ف،تــضا جديــدة شــبكة يــوم كــل نــرى أصــبحنا حتــى كبيــرة

 الــبعض ينتقــدها فتــارة ، والدراســة والنقــاش للجــدل محــوراً  الــشبكات هــذه جعــل الــذي األمــر القائمــة؛
 بـين للتفاعـل كوسـيلة إليها ينظر وتارة ، وسلوكياتهم المستخدمين على السلبي بالتأثير إياها متهما
 الحريــة وتــدعيم الثقافــات علــى واالطــالع والــرؤى هيمالمفــا تقريــب فــي والمــساهمة المجتمعــات أفــراد

  .المعلومات وتداول والديمقراطية

 مفـصلة لمحـة مـع وانتـشارها وتاريخهـا الشبكات، هذه نشأة جذور الباحث يتناولما يلي في
  .انتشاراً  وأكثرها االجتماعي التواصل شبكات نماذج أبرز عن

  
                                               

ــــت، "شــــهرياً  االجتمــــاعي التواصــــل مواقــــع يــــستخدمون شــــخص مليــــار 1.61"(1)  ــــى االنترن ــــة عل ــــام االلكتروني ــــع صــــحيفة الوئ ، موق
http://weam.co/238973/ م15/12/2014، بتاريخ  



  باالتصال والقائم االجتماعي التواصل ت شبكا:الثانيالفصل         
 

59 
 

  :االجتماعي التواصل شبكات مفهوم -أوالً 

 المتـسارعة للتغيـرات وذلـك االجتماعيـة، الشبكات تناولت التي والتعريفات المفاهيم تتنوع
 تؤسـسها خـدمات أنهـا علـى الـبعض لهـا ينظـر فبينمـا يـوم، بعد يوماً  الشبكات هذه سمة باتت التي

 وللبحـث واالهتمامـات، األنـشطة ولمـشاركة واألصدقاء المستخدمين لجمع كبرى شركات وتبرمجها
 علـى آخـرون يعرفهـا آخـرين، أشـخاص لـدى وأنـشطة اهتمامـات عـن والبحـث داقاتص تكوين عن
 لتحقيـــق للويـــب الثـــاني الجيـــل نظـــم علـــى قائمـــة الكترونيـــة تكنولوجيـــة تطبيقـــات عـــن عبـــارة "أنهـــا

 والمــسموعة المكتوبــة بالمراســالت العــالم حــول المنتــشرين األفــراد مختلــف بــين والتفاعــل التواصــل
 موقــع فــي الــشعوب لتجميــع فائــدة أكبــر يحقــق بمــا والمرجــأ الفــوري تــصالاال تحقيــق مــع والمرئيــة
  .)1("بعد من للتواصل

 عبـارة أنهـا. Boyd, D. M. & Ellison, N. B واليـسون بويـد الباحثـان يعرفهـا بينمـا
 a عامـة شـبه أو عامـة شخـصية وٕانـشاء بنـاء لألفـراد تتـيح الويـب شـبكة علـى توجـد خـدمات عـن

public or semi-public profile  فـي يرغبـون لمن قائمة وضع ويمكنهم محدد، نظام ضمن 
 اآلخـرون يـصنعها التـي القـوائم وتلـك بهـم يتـصلون للـذين أيضاً  قوائمهم ورؤية االتصال مشاركتهم

  .)2(النظام خالل

 بخلـــق يقومـــوا أن للمـــستخدمين تتـــيح االنترنـــت علـــى االجتماعيـــة الـــشبكات تطبيقـــات إن
 واالتــصال الــصور وعــرض يكتــسبونها، التــي البيانــات خــالل مــن Profiles الشخــصية مالمحهــم

ـــذين باألصـــدقاء  االنترنـــت عـــن بعيـــداً  الحقيقـــي الواقـــع فـــي أو Online االنترنـــت علـــى التقـــوهم ال
Offline 3(لآلخرين الشخصية البيانات ومشاهدة(. 

 دمينللمــستخ تتــيح التــي المواقــع تلــك هــي "أنهــا االجتمــاعي التواصــل شــبكات تعــرف كمــا
 العالقــات تكــوين إعــادة خــالل مــن إمــا وذلــك االنترنــت، شــبكة علــى لهــم افتراضــي مجتمــع تكــوين

 ليــــست جديــــدة عالقــــات تكــــوين خــــالل مــــن أو الواقــــع، أرض علــــى أصــــالً  الموجــــودة االجتماعيــــة

                                               
، مقـال منـشور علـى شـبكة االنترنـت، "Social networking sitesمفهـوم مواقـع التواصـل االجتمـاعي "محمـد جـابر خلـف اهللا، ) 1(

512902/posts/gaper-azhar/users/omc.kenanaonline://http م10/12/2014، في  
 (2) Boyd, D. M. & Ellison, N. B., "Social network sites: Definition, history, and scholarship" Journal of 
Computer-Mediated Communication, 2007, Vol. 13 Issue1, Retrieved Nov. 10, 2013, from 
<http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html> 

ــديل والنــشر االلكترونــي علــى االنترنــتشــريف درويــش اللبــان، (3)  ) م2010دار العــالم العربــي، : القــاهرة(، مــداخالت فــي االعــالم الب
  85ص
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 مــن معهــم والتواصــل أصــدقاء عــن البحــث إمكانيــة المواقــع تلــك تتــيح حيــث. الواقــع فــي موجــودة
  .)1(الخدمات من وغيرها والمعلومات األنشطة ومشاركة والنشر دوينالت خدمة خالل

 ملفـاً  أو حـساباً  لنفـسه ينـشئ بـأن للمـشترك تتـيح التـي المواقـع تلـك هـي "آخـر تعريف وفي
 المـشتركين مـع) صـداقات (عالقـات عمـل من تمكنه ذاتية، سيرة أو تعريف بطاقة بمثابة شخصياً 
 أو الـروابط مـن األصـدقاء يعرضـه مـا رؤيـة مـن العالقـات هذه تمكنه حيث. الشبكة على اآلخرين
 أو جميعـــًا، عليهـــا التعليـــق إمكانيـــة مـــع اإلجابـــات أو األســـئلة أو التعليقـــات أو الفيـــديو أو الـــصور

 أو الــروابط مــن لديــه بمــا األصــدقاء يــشارك أن نفــسه للمــشترك يمكــن كمــا. اآلخــرين مــع مــشاركتها
  .)2("جاباتاال أو األسئلة أو الفيديو أو الصور

 واقعـــاً  تقـــدم أن تحـــاول اجتمـــاعي طـــابع ذات إلكترونيـــة مواقـــع "أنهـــا آخـــر باحـــث ويعرفهـــا
 أصـبح أن بعـد األرض على الطبيعي الواقع يحاكي واألهل، والمعارف األصدقاء اللتقاء افتراضياً 

 واألجنـاس األعمـار مختلـف مـن األصـدقاء مـن شـبكة تكـوين خـالل من المنال، صعب الواقع هذا
 وعــــيهم اخــــتالف مــــن بــــالرغم مــــشتركة ونــــشاطات اهتمامــــات تجمعهــــم العــــالم، أنحــــاء كافــــة ومــــن

 أفـــراح مـــن النفـــوس بـــه تعتمـــر عمـــا للتعبيـــر صـــغيرة منافـــذ عـــن عبـــارة وهـــي وثقافـــاتهم، وتفكيـــرهم
 ومقـاطع والـصور والملفـات والمعلومات والمعارف التجارب المشتركون خاللها من يتبادل وأحزان،
 اإللكترونـــي البريـــد: مثـــل لمـــستخدميها، األخـــرى الخـــدمات مـــن العديـــد تقـــديم إلـــى افةإضـــ الفيـــديو،
  .)3("وغيرها الفورية والمحادثة الخاصة والرسائل

 بــــديا ويــــب واالنترنــــت الحاســــوب مــــصطلحات لقــــاموس االلكترونــــي الموقــــع يعرفهــــا كمــــا
Webopedia" يمكـــن يـــبو  موقـــع أي لوصـــف تـــستخدم عبـــارة هـــي االجتماعيـــة الـــشبكات موقـــع 
 يتـــيح كمـــا الموقـــع زوار أمـــام بأنفـــسهم للتعريـــف شخـــصية ملفـــات إنـــشاء خاللـــه مـــن للمـــستخدمين

 أن كمــا صــورهم، لنــشر إضــافة الموقــع لــنفس اآلخــرين المــستخدمين مــع عالقــات تكــوين إمكانيــة

                                               
 فـي تنميـة مهـارات اسـتخدام الحاسـوب Facebookلية إثراء منهـاج تكنولوجيـا التعلـيم باسـتخدام الـشبكة االجتماعيـة فاع"، تهاني فورة(1) 

اإلسالمية، كلية التربية، الجامعة : غزة( غير منشورة ،رسالة ماجستير، "واالنترنت لدى الطالبات المعلمات في الجامعة اإلسالمية بغزة
  13 ص)م2012

 غيـر منـشورة ،رسالة ماجـستير، " في الجامعات الفلـسطينيةFacebookتصور مقترح لتوظيف الشبكة االجتماعية "عالء الدحدوح، (2) 
  26ص) م2012كلية التربية، الجامعة اإلسالمية،: غزة(

  27، صمرجع سابقالمنصور،  محمد(3) 
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 الدردشــة لغــرف إضــافة االنترنــت، علــى والمنتــديات النقــاش ومواقــع المجتمعيــة، الويــب مواقــع كافــة
  .)1("االجتماعية الشبكات مواقع سياق في تدخل المختلفة الحوار احاتوس

 مفهـوم تتبنـى االنترنـت، شـبكة علـى افتراضـية مجتمعات هي ":فيقول آخر باحث ويعرفها
web 2.0 ،وســائل جميــع اســتخدام خــالل مــن وجماعــات أفــراداً  مــشتركوها يتواصــل لإلنترنــت 

 المتبادلــة القــصوى واالســتفادة ببعــضهم، معــرفتهم تعميــق بهــدف والمــستحدثة، المعروفــة التواصــل
  .)2("بينهم فيما

ــ يــرى بينمــا  مــن يــستطيع االنترنــت شــبكة علــى مواقــع "هــي الــشبكات هــذه أن الــشقرة يعل
 مــن ســواء يريــد مــن مــع) وصــورة صــوتًا، كتابــة، (طــرق بعــدة بالتواصــل القيــام فيهــا حــساباً  يملــك

 أصــدقاء أو القــدامى كاألصــدقاء طبيعيــين أشخاصــاً  نواأكــا ســواء المواقــع، هــذه فــي حــساباً  يملكــون
 واآلراء األفكــار تبــادل يمكــن حيــث والمؤســسات، كالــشركات معنــويين أشــخاص أو زبــائن أو عمــل

  .)3("افتراضي مجتمع في األعمال وٕانجاز معين منتج أو لسلعة الترويج أو والمشاعر

 اآلخــرين مـع وتبادلهــا تـصاالتواال األصـدقاء قائمــة وعـرض" البروفايـل "تقــديم فـإن وهكـذا
 فـإن وهكـذا، االجتماعيـة الـشبكات مواقـع علـى للتفاعـل األساسـية القاعـدة يـشكل وعلني عام بشكل
 ســبيل وعلــى المواقــع، وتنوعــت اختلفــت لــو حتــى التفاعــل مــن المتباينــة األنمــاط تــدعم المواقــع هــذه

 تــأثير لهــا" بــوك فــيس"و" ســبيس مــاي"و" فريندســتر "مثــل االجتماعيــة الــشبكات مواقــع فــإن المثــال
  .)4(األخرى االجتماعية الشبكات مواقع معظم توجه على كبير

 نالحـظ االتـصال عـالم فـي المتنـامي ودورهـا الـشبكات هـذه فـي المـستمر التطـور إلـى وبالنظر
 مــشتركة عناصــر وجــود نلحــظ بالتــدقيق ولكــن الــشبكات، هــذه تناولــت التــي التعريفــات وتنــوع تعــدد

  :قبيل من وذلك التعريفات هذه بين متعددة

  Profiles .بالمستخدم تعريفية شخصية ملفات وجود . 1
 أو صــوتية أو كتابيــة إمــا فهــي الــشبكات، هــذه داخــل التواصــل وطــرق أســاليب تنــوع . 2

  .المتعددة الوسائط باستخدام بينهما تجمع أو صورية

                                               
 (1) Webopedia Site,"Social network sites Definition" Retrieved Nov. 10, 2013, from 
<http://www.webopedia.com/TERM/S/social_networking_site.html> 

 ،"بـالجمهور عالقتهـا تعزيز في االجتماعي التواصل لشبكات غزة قطاع في األهلية المنظمات استخدام واقع"حالسة، /محمد منتصر(2) 
  16ص) م2013اإلسالمية،  الجامعة التجارة، كلية: غزة( منشورة، ، غيرماجستير رسالة

  60ص) م2014دار أسامة للنشر والتوزيع، : عمان (1، طشبكات التواصل االجتماعي: االعالم الجديدعلي خليل الشقرة، (3) 

  86 صمرجع سابق،شريف درويش اللبان، (4) 
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 المعلومـــــات علـــــى بنـــــاء المـــــستخدمين بـــــين للـــــربط متعـــــددة وبرمجيـــــات طـــــرق وجـــــود . 3
  .المقدمة الشخصية

 وغيـر النـشر أو بالخـصوصية الـتحكم حيـث مـن الـشبكات لهذه متعددة إمكانات توفر . 4
 .ذلك

 شــبكات"  أنهــا االجتمــاعي التواصــل لــشبكات التــالي التعريــف الباحــث يقتــرح عليــه وبنــاء
 التـي الشخـصية الملفـات أسـاس علـى تقـوم ويـب صـفحات عـن عبـارة هي االجتماعي التواصل
 قـد التـي ومالمحـه واهتماماتـه بياناته على مشتملة معنوي أو حقيقي شخص ئهاينش أن يمكن
 نـشر عبـر للتعبيـر متعـددة إمكانيـات الـصفحات هذه له توفر بحيث افتراضية، أو حقيقية تكون

 وبنــاء الكتــشاف مبرمجــة لتقنيــات إضــافة المتعــددة، والوســائط والتعليقــات والــصور المعلومــات
 مجموعـة تـوفر ظـل فـي الواحدة الشبكة عبر معهم والتفاعل خدمينالمست من غيره مع عالقات
ــيح التــي الالزمــة والخــدمات األدوات مــن ــا بــسهولة والنــشر والتفاعــل المــشاركة تت  يــسمح وبم

 أو ثقـافي أو مهنـي متخـصص طـابع ذات أو خاصـة وأحياناً  عامة، افتراضية مجتمعات بإنشاء
  .الخ..اجتماعي
  

  :االجتماعي لالتواص شبكات نشأة -ثانياً 

 :(Web2) 2الويب -1

 بموجــــة وثيقــــاً  ارتباطــــاً  االجتمــــاعي التواصــــل شــــبكات نــــشأة تــــاريخ عــــن الحــــديث يــــرتبط
 وهـو خـاص بـشكل والويـب عمومـاً  االنترنـت مواقـع بنـاء اجتاحـت التـي المتالحقة التقنية التطورات

 هــذه الحقـاً  هعليـ قامـت الــذي األسـاس حجـر تمثـل التــي 2ويـب بــ الحقـاً  تــسميته علـى اصـطلح مـا
  .الشبكات

 المــــــستفيدين، بــــــين والتفاعــــــل واالجتماعيــــــة الجماعيــــــة الخــــــدمات علــــــى 2الويب ويعتمد
 كــةارـــلمش المصدر مفتوحة موسوعات مع لوالتفاع وٕايجابيــة، فاعليــة أكثــر فعــل ردود لواستقبا

ــــــاألس وفي ،مميزة بحث وأدلة محركــــــات إمکانات استخدام مع المستفيدين ــــــاالعتم اسـ ــــــعل ادـ  ىـ
ــــــــالمحت هذا إتاحة وإمکانية المواقع لخال من تتاح التي والبيانات المحتوى ــــــــونوعي وىـ ــــــــه ةـ  ذاـ
  .المحتوى هذا مع لالتفاع على المستفيد قدرة ومدى المحتوى

 الثـاني الجيـل خدمات لتقديم جديد أسلوب أو فلسفة " أنها web 2.0 تقنية تعريفات ومن
 فــي المــستخدم دور وتعظــيم اإلنترنــت، مــستخدمي بــين االتــصال دعــم علــى تعتمــد اإلنترنــت، مــن
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 بنــــاء فــــي اإلنترنــــت مــــستخدمي مختلــــف بــــين والتعــــاون اإلنترنــــت، علــــى الرقمــــي المحتــــوى إثــــراء
 وخـصائص سـمات تحقـق التـي التطبيقات من عدد في الفلسفة تلك وتنعكس إلكترونية، مجتمعات

web   Content لمحتــــوىا وصــــف ،Wiki الحــــر التــــأليف ،Blogs المــــدونات أبرزهــــا 2.0

Tagging، ـــاالجتماعي اتــــــالــشبك  Online ةــــــ Social  Networks، ـــالملخ  للموقــع الــوافي صـ
RSS )1(.  

 موقـع مـن العمـل ينتقـل بحيـث المـستخدمين، بـين التـشارك خاصـية 2.0الويـب في وتتوفر
 عبــر جتماعيــةا شــبكة لبنــاء والمــشاركون األحــداث فيهــا تتــداخل عمــل، ورشــة إلــى اإلنترنــت علــى
 بنــاء فــي مــساهماً  المجتمــع ليــصبح المعلوماتيــة، بيئــة يــسود بــدأ الــذي االتجــاه وهــو. الفــسيح العــالم

 الوقــت معظــم يقــضي مــستخدم مجــرد مــن االنترنــت مــستخدم تحــول خــالل مــن اإلنــسانية، المعرفــة
 هـذه بنـاء فـي مـشارك إلـى عليـه، يعثـر قـد مـا منهـا وينـزل يريـد مـا يقـرأ الشبكة هذه في البحث في

 واالتــصال الفيــديو وشــرائط والــصور باألفكــار اآلخــرين مــع المــشاركة طريــق عــن المعرفيــة القاعــدة
. كلــه العـالم تغطـي التــي الخـرائط إلـى خاصــة معلومـات إضـافة أو والفيــديو، والـصوت بالنـصوص

 علـــى يقومـــون مـــن هـــم المـــستخدمين وأن للجميـــع متاحـــة أنهـــا هـــو أيـــضاً  المواقـــع هـــذه يميـــز ومـــا
 ال تطبيقــات هــي 2.0 الويــب مواقــع عليهــا تعمــل التــي التطبيقــات فــإن لــذا ،2.0 الويــب خــدمات
 عمليـة مـستمرة، الصيانة عملية مستمرة، التطوير عملية أن بمعنى البرمجيات، حياة لدورة تخضع
  للموقـع المـستخدم يجعـل ممـا خدماتـه، يقـدم الموقـع هـذا أن طالمـا مستمرة دائماً  والتصميم التحليل
 و النظـام، مـع وتـصرفاته آرائـه، معرفـة طريـق عـن الموقع، هذا في التطوير لفريق مساعداً  مطوراً 
  .)2(النظام يقدمها التي الخصائص مع المستخدم تعاطي طريقة

 أكتـــوبر فـــي عامـــة مفـــاهيم ومجموعـــة كمـــصطلح، Web2.0 2.0 الويـــب فكـــرة وأطلقـــت
 O'Reilly ميــديا ريلــي أو كتاشــر  نظمتــه والــذي األول 2.0 الويــب مــؤتمر خــالل 2004 Media 
 بدايـة فـي التعبيـر ظهـر وقـد وتطويرهـا الويـب فـي متخصصتان وهما Media Live اليف وميديا
  .)3(اوريلي تيم مع ميديا اوريلي مؤسسي أحد دوتري ديل لسان على األمر

  

                                               
ــــ، "2.0ات ـ والمكتبــــ2.0ة الويــــب ـل إلــــى دراســـــمدخــــ: الجيــــل الثــــاني مــــن خــــدمات اإلنترنــــت"محمــــود عبــــد الــــستار خليفــــة، (1)    ةـدوري

Cybrarians Journal2009ارس ـ، م18، العدد  االلكترونية، http://goo.gl/EOCdxi  30/11/2013 في  

م، 2006، ديــسمبر 17، العــددد موقــع مجلــة المعلوماتيــة االلكترونــي، "2.0الــشبكة االجتماعيــة الجديــدة فــي الويــب "هيــام الحايــك،  )2(
  30/11/2013، بتاريخ >id?php.details/old/sa.gov.informatics://http=176< على 

  107، ص مرجع سابقعباس مصطفى صادق، (3) 
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 : 2.0خصائص الويب  -2

ــ واضــح بــشكل وظهــرت 2.0 ويــب بهــا تميــز التــي الخــصائص أهــم ومــن  التــي المواقــع فــي اً الحق
  :)1(االجتماعي التواصل شبكات مواقع ومنها التقنية هذه اعتمدت

  .اآلخرين مع تفاعلية مواقع 1.2
 متطابقــة، تكــون تكــاد الــسابقة األمثلــة فــي الخــدمات بعــض هنــاك: اإلبــداعي والحــس الــذكاء 2.2

 الحـــس ذلـــك هـــو 1.0 ويـــب مـــن واألخـــرى 2.0 ويـــب مـــن أحـــدها تـــصنيف يجعـــل مـــا ولكـــن
 كمحــرك جوجــل المثــال، ســبيل علــى الفكــرة، نفــس فــي الذكيــة الخــصائص وحزمــة ياإلبــداع
 يميـزه مـا فقـط وهـذا جـدًا، ذكـي بجـث محـرك جوجـل الحقيقـة فـي ،2.0 ويـب مـن يعتبر بحث
 جوجـــل موقـــع منتجـــات فـــي الواضـــح اإلبـــداعي والحـــس المحـــرك ذكـــاء المحركـــات، بقيـــة عـــن

  .التصنيف هذا يصنف جعلته
 المحتـــــوى علـــــى التركيـــــز هـــــو 2.0 ويـــــب لمواقـــــع الـــــرئيس العـــــصب: األهـــــم هـــــي البيانــــات 3.2

والخـــدمات  للجميـــع، المحتـــوى تـــوفر المحتـــوى، نوعيـــة المحتـــوى، عـــرض طريقـــة والبيانـــات،
 نوعيــة إن نقــول أن يمكــن بــساطة أكثــر بــشكل. البيانــات هــذه مــن التامــة لالســتفادة الخاصــة
 بعــض علــى نطلــق تجعلنــا التــي هــي البيانــات هــذه مــن االســتفادة وطــرق المعروضــة البيانــات
  .2.0 ويب بمواقع المواقع

 كخدمـــة الموقـــع تطبيـــق يقـــدم أن هـــو 2.0 ويـــب فـــي الفكـــرة: البرمجيـــات إنتـــاج دورة نهايـــة 4.2
 بـشكل التطبيـق ومتابعـة صـيانة الضرورة من يجعل مما يومي، بشكل تستخدم للجميع متاحة
ـــة المتابعـــة التحـــديث، التطـــوير، عمليـــات أيـــضًا، يـــومي ـــة الفني ـــتم أن يجـــب واإلداري ـــشكل ت  ب
 لـدورة تخـضع ال تطبيقـات هـي 2.0 ويـب مواقـع عليهـا تعمـل التـي التطبيقـات فإن لذا يومي،
 التحليـل عمليـة مـستمرة، الـصيانة عملية مستمرة، التطوير عملية أن بمعنى البرمجيات، حياة

ــــه، يقــــدم الموقــــع هــــذا أن طالمــــا مــــستمرة دائمــــاً  والتــــصميم  بجعــــل تــــأتىي األمــــر هــــذا خدمات
 آرائــه، معرفــة طريــق عــن الموقــع، هــذا فــي التطــوير لفريــق مــساعداً  مطــوراً  للموقــع المــستخدم
 لهـــذا النظـــام، يقـــدمها التـــي الخـــصائص مــع المـــستخدم تعـــاطي طريقـــة النظـــام، مـــع تــصرفاته
 ولـسنوات ألشـهر ظلـت Delicious وخدمـة جوجـل وبريد فليكر مثل خدمات أن نرى السبب
  .تجريبي اي Beta شعار تحمل

                                               
، بتـــاريخ  HNx7t2/gl.goo://http علـــى شـــبكة االنترنـــتموقـــع الموســـوعة الحـــرة ويكيبيـــديا ، "2.0ويـــب "موســـوعة ويكبيـــديا،  )1(

  م30/11/2013
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 تقنيــات مــن والمثلــى القــصوى باســتفادتها 2.0 ويــب مواقــع تتميــز: المــساندة التطــوير تقنيــات 5.2
 XML مثـــل مـــشهورة تقنيـــات ،AJAXو RSS مثـــل ورائعـــة حديثـــة تقنيـــات المـــساندة، التطـــوير

 XHTML الفنيـة الناحيـة مـن التـصميم فـي القياسـية المعـايير علـى الحفاظ ومحاولة ،XSLTو
  .االستخدام وقابلية الوصول قابلية تحقيق طريق عن التخطيطية الناحية من أو CSSو
 فـي فعالـة مـشاركة يـشارك أو المـستخدم يبنيـه المحتـوى ،2.0 ويـب مواقع في: بالزوار الثقة 6.2

 بنــاء فــي للمــساهمة للمـستخدم الكاملــة الثقــة إعطــاء هـو هنــا المبــادئ أهــم أحـد فــإن لــذا بنائـه،
 فـــي الكاملــة الثقــة المــستخدم تمــنح وويكيبيــديا وديليــشوس كــرفلي مثــل خــدمات الخدمــة، هــذه

 الموقــع مراقبــي دور يــأتي ذلــك بعــد ومــن بإدراجــه، يرغــب محتــوى أي وٕادراج النظــام اســتخدام
  .الموقع قوانين تخالف التي المحتويات لتصفية المحررين أو
 مـــن مجموعـــة أنهـــا هـــي 2.00 ويـــب مفـــاهيم أهـــم مـــن: البرمجيـــات حـــزم ولـــيس الخـــدمات، 7.2

 تقـــدم برمجيـــات حزمـــة ذاتهـــا بحـــد وليـــست التطبيقـــات فـــي أو المواقـــع فـــي متـــوفرة الخـــدمات
 انـه مـن الـرغم علـى (2.0 ويب من يعد iTunes برنامج المثال، سبيل على منها، لالستفادة

 فـالفكرة لـذا وثيقـًا، ارتباطـاً  ويـب بشبكة مرتبطة خدمة ذاته بحد يقدم ولكنه) ويب تطبيق ليس
ــذا ويــب، شــبكة علــى نــشرها أو ومــشاركتها الــصوتية الملفــات تنظــيم هــو نــامجالبر  هــذا فــي  ل

  .برمجيات حزمة وليس خدمة هو iTunes فبرنامج
 صـاحب الموقـع، صـاحب ولـيس 2.0 ويـب خـدمات يبنـون مـن هـم المـستخدمون: المشاركة 8.2

 فــي بالمــشاركة المــستخدمين تفاعــل علــى أساســاً  قائمــة كفكــرة أو كخدمــة النظــام يقــدم الموقــع
 ويكيبيــديا موســوعة للمــستخدمين، الشخــصية الــصور علــى مبنــي فليكــر موقــع الخدمــة، هــذه
 جديـدة معلومـة يوميـاً  يكتبـون الـذين البـشر ماليـين نقـل لم إن اآلالف مئات جهود على مبنية
  .البشرية تفيد
 فليكـــر لموقـــع اســـتخدامك ،2.0 ويـــب أنظمـــة هـــي تلـــك: اســـتخدامها كثـــر إذا تتطـــور أنظمـــة 9.2

 خدمــة فــي مــشاركاتك لألفــضل، فليكــر خدمــة تطــور أنــك يعنــي المثــال، ســبيل علــى بكثافــة
 للـــروابط نـــشرك للمعلومـــات، مهمـــاً  مـــصدراً  ويكيبيـــديا موســـوعة تجعـــل أنـــك يعنـــي ويكيبيـــديا
 مهمـــاً  مرجعـــاً  ليكـــون الموقـــع هـــذا تطـــور أنـــك يعنـــي Delicious موقـــع فـــي لـــديك المفـــضلة
  .للروابط

 إمكانيــة هــي 2.0 ويــب مواقــع خــصائص إحــدى: مكــان كــل إلــى للوصــول الذاتيــة الخدمــة 10.2
 يمكــن التقنيــات مــن وغيرهــا RSS، ATOM مثــل تقنيــات الموقــع، نطــاق خــارج الخدمــة نــشر
 Service الخدمــة توصــيل قابليــة الموقــع، نطــاق خــارج الخدمــة محتــوى إيــصال خاللهــا مــن
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Hackability خدمــة المثــال ســبيل علــى الفكــرة، هــذه علــى يطلــق مــصطلح هــو Google 

AdSense أمــاكن وفــي جوجــل، موقــع نطــاق خــارج مكــان، أي إلــى الوصــول إلعالنــك تتــيح 
 خـصائص أهـم أحـد مكان، أي إلى الخدمة إلى وصول قابلية بها، يظهر إعالنك أن تعلم ال

 .2.0 ويب خدمات
 

 :  بدايات شبكات التواصل االجتماعي -3

 طويلــة فتــرة منــذ ظهــرت مــاعياالجت التواصــل شــبكات أن النظــر وجهــات مــن العديــد تــرى
 فــــي Theglobe.com كــــوم دوت جلــــوب ذا مواقــــع مثلتهــــا الكترونيــــة افتراضــــية تجمعــــات عبــــر

 1995 فـــــي Tripod.com كـــــوم دوت وتريبـــــود ،1994 فـــــي Geocities وجيوســـــيتس ؛1995
 وتحقيــق افتراضــي الكترونــي مكــان فــي النــاس تالقــي كيفيــة علــى تركــز معظمهــا فــي كانــت حيــث
 آليـات تـوفير ثـم واألفكـار المعلومـات وتبـادل الدردشـة خـدمات عبـر التواصـل مـن كالأشـ أو شكل
  .مادياً  مكلفة غير انترنت مواقع أو مجانية صفحات عبر األفكار لتلك سهلة نشر

 حيـث الزمـان مـن قـرن خـالل متميعـة بـصورة “االجتماعيـة الـشبكة ”تعبير استخدم "أن إال
 كـل علـى االجتماعيـة المنظومـة فـي أعـضاء بـين المعقـدة تالعالقـا من مجموعات إلى تشير إنها

 ســنة حتــى النحــو هــذا علــى الحــال وظــل. دوليــة عالقــات إلــى شخــصية عالقــات مــن المــستويات
 منهجيـة بـصورة لإلشـارة التعبيـر هـذا باسـتخدام ،J. A. Barnes بـارنز إيـه جـي قـام عندما 1954
 علمــــاء بهــــا يعتــــرف والتــــي النــــاس بــــين ئعةالــــشا األفكــــار تتــــضمن التــــي التقليديــــة العالقــــات إلــــى

 مثــل الجماعــات وعالقــات والعائليـة القبليــة العالقــات مثــل المقيـدة، العالقــات مــن كــأنواع االجتمـاع
  .)1( العرقية واألصول الجنس عالقة

 القــرن مــن التاســع العقــد منتــصف ظهــر الــذي Classmates الدراســة زمــالء موقــع ويعــد
 األمريكـي المجتمـع قسم الموقع وهذا االجتماعي التواصل لشبكات يقيةالحق البداية بمثابة الماضي

 تـشترك وجميعهـا وكليـات، مدارس لعدة منطقة كل وقسم مناطق، إلى والية كل وقسم واليات، إلى
 ويجــد إليهــا ينتــسب التــي المدرســة حــول التقــسيم هــذا فــي البحــث للفــرد ويمكــن الموقــع، هــذا فــي

  .)2(الشبكة هذه عبر معهم ويتفاعل د،جد أصدقاء على ويتعرف زمالءه

                                               
، المعرفة وشـبكات التواصـل االجتمـاعي االلكترونيـة: نحو مجتمع المعرفةمركز الدراسات االستراتيجية بجامعة الملك عبد العزيـز،  (1)
  9ص) م2012الرياض، (
  م30/11/2013، بتاريخ com.classmates.www://http على شبكة االنترنت، Classmatesطالع موقع ) 2(
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 يـسمح الموقـع هـذا كـان وقـد sixdegrees.com موقـع انطلـق فقـد 1997 العام في أما"
 ويـستطيع لهـم، شخـصية تعريفيـة ملفـات إنـشاء خـالل مـن إليـه باالنـضمام للمـستخدمين بدايته منذ

 مـــــن ماليـــــينال الموقـــــع هـــــذا جـــــذب وقـــــد الرســـــائل، ومـــــشاركة جـــــدد أصـــــدقاء إضـــــافة المـــــستخدم
 فـــشله أســـباب أهـــم مـــن كـــان حيـــث 2000 عـــام وأغلـــق االســـتمرارية فـــي فـــشل لكنـــه المـــستخدمين

 الموقـع هـذا أحدثـه الـذي للتوسـع المـستخدمين قبـل مـن الرضـى عـدم حالـة الفترة، تلك في وٕاغالقه
  .)1("فيه األصدقاء قبول وسهولة الجديدة الصداقة شبكات تكوين في

ـــي مـــا الفتـــرة "فـــي ظهـــر وقـــد  وشـــبكات مواقـــع مـــن العديـــد 2001 والعـــام 1997 العـــام نب
 الشخــــصية ملفــــاتهم بإنــــشاء للمــــستخدمين تــــسمح أغلبهــــا فــــي كانــــت والتــــي االجتمــــاعي التواصــــل
profiles الفتـرة تلـك في المواقع هذه بين من وبرز. األصدقاء بين والتواصل AsianAvenue، 

BlackPlanet، MiGente بالتواصـل للمـستخدم بالـسماح عـام كلبش المواقع هذه تتميز وكانت 
  .)2("الصداقة على الموافقة انتظار دون اآلخرين مع

 Brad (فيتزباتريــــك بـــراد قبــــل مـــن جورنــــال اليـــف موقــــع بـــدأ 1999 أبريــــل 15 وفـــي

Fitzpatrick(، أيـــام مـــن أصـــدقائه مـــع اتـــصال علـــى ليظـــل كطريقـــة الخدمـــة هـــذه أســـس حيـــث 
 الموقـع علـى المتوفرة للمعلومات ووفقاً  األنشطة، من جديد ءشي كل عن لينبههم الثانوية المدرسة

 مــن الماليــين بــين تــربط تواصــل شــبكة أصــبح مــا وســرعان متزايــداً  نجاحــاً  جورنــال اليــف حقــق فقــد
 فــي العــالم أنحــاء مختلــف مــن مــستخدم مليــون 20 مــن أكثــر عــددهم تجــاوز الــذين المــستخدمين

 بهـم خاصـة شخصية حسابات إنشاء للمستخدمين تهخدما في الموقع ويتيح. 2013 نوفمبر نهاية
  .)3(األصدقاء مع والتواصل الصوتي التدوين لخاصية إضافة الكتابي والتدوين

 للتواصـــــــل كموقـــــــع نفـــــــسه تعريـــــــف  LunarStorm موقـــــــع أعـــــــاد 2000 العـــــــام فـــــــيو 
ـــــاً  االجتمـــــاعي، ـــــى محتوي ـــــوائم عل ـــــر لألصـــــدقاء ق ـــــزوار ودفت ـــــق لل  للمالحظـــــات وصـــــفحات للتعلي

  .)4(ركاتوالمشا

ــــــــــيو  ــــــــــاليالعــــــــــام ف ــــــــــة الموجــــــــــة ظهــــــــــرت 2001  الت  التواصــــــــــل شــــــــــبكات مــــــــــن التالي
 كفـــــاءة رفـــــع فـــــي النـــــاس لمـــــساعدة Ryze.com موقـــــع أطلـــــق عنـــــدما بـــــدأت والتـــــي االجتمـــــاعي

 فــــي الموقــــع صــــاحب ألصــــدقاء بداياتــــه فــــي الموقــــع قــــدم حيــــث االقتــــصادية، أعمــــالهم شــــبكات
                                               

 (1) Boyd& Ellison, Op.Cit. P5. 
 (2) Ibid, P5. 

  م30/11/2013، بتاريخ  com.livejournal.www://http  على شبكة االنترنتlivejournalطالع موقع  )3(
 (4) Boyd& Ellison, Op.Cit. P214. 
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 إلـــــــــى باإلضـــــــــافة والتكنولوجيـــــــــا عمـــــــــالاأل رجــــــــال مجتمـــــــــع وٕالـــــــــى فرانسيـــــــــسكو، ســـــــــان مدينــــــــة
 لكنـــــه االجتمـــــاعي، التواصـــــل شـــــبكات مـــــن العديـــــد وراء الغالـــــب فـــــي هـــــم والـــــذين المـــــستثمرين

  .)1(الجمهور من األكبر الكتلة كسب في أيضاً  أخفق النهاية في

 وكمنـافس Ryze للموقـع اجتماعي كمكمل Friendster الموقع أطلق 2002 العام فيو 
 ذلــك فــي التعــارف مواقــع معظــم كانــت بينمــا للتعــارف، ربحــي موقــع ووهــ Match.com للموقــع
 المـشتركة االهتمامـات وفـق) األغـراب (الجـدد للنـاس الموقع في المشتركين تقديم على تقوم الوقت
ــــع فــــإن ــــة األصــــدقاء لمــــساعدة صــــمم قــــد Friendster موق  عــــدد وصــــل وقــــد أصــــدقائهم لمقابل

 بالحـديث المحليـة الصحافة تقوم أن قبل حتى ذلكو  مستخدم 300.000 على يزيد لما مستخدميه
 خادمـــات عجـــزت فقـــد واجتماعيـــة، تقنيـــة صـــعوبات ذلـــك بعـــد واجـــه لكنـــه نـــشاطاته، وتغطيـــة عنـــه

 الموقــع بــإدارة حــدا ممــا المنتــسبين، أعــداد فــي الــسريعة الزيــادة تتحمــل أن الموقــع بيانــات وقواعــد
 االنــضمام فــي ترغــب التــي الكبيــرة الجديــدة األعــداد لتقليــل الموقــع فــي التــسجيل عمليــة لتــصعيب
 الــذين المــزيفين باألصــدقاء عــرف مــا إلــى باإلضــافة واالجتماعيــة التقنيــة الــصعوبات هــذه. للموقــع
 وبـشكل اسـتمر الوقت نفس في لكنه المتحدة الواليات في يتالشى الموقع جعل الموقع في انتشروا
  .)2(وأندونيسيا سنغافورة كالفلبين، األخرى المناطق بعض في كبير

 شـــبكة إلـــى اجتمـــاعي تواصـــل شـــبكة مـــن Friendster تحويـــل تـــم 2011 حزيـــران فـــيو 
 وتـــم حالهـــا علـــى المـــستخدمين حـــسابات وبقيـــت ، والموســـيقى األلعـــاب علـــى تركـــز حيـــث ترفيـــه

. والمجموعـات والمنتـديات والمـدونات والتعليقـات والرسائل كالصور بياناتهم لتصدير بأداة تزويدها
 فــي % 50 زيــادة حــدثت كمــا بعــده، البيانــات كافــة لحــذف للمــستخدمين نهــائي موعــد يــدتحد وتــم
 لــذلك إضــافة آســيا، مــصدره الــزوار مــن% 90 مــن وأكثــر الفعــال، والــشهري اليــومي الــزوار عــدد

 يلعــب حيــث والتطبيقــات المجانيــة األلعــاب مــن والمئــات مدفوعــة لعبــة 40 علــى يحتــوي فــالموقع
 دقيقـة 45 مـن أكثـر يبقـى مـنهم % 30و الـشهر فـي ألعـاب 5 الـى 1 بـين ما المستخدمين نصف
  .)3(االفتراضي Friendster رصيد اشترى الزوار من % 10و يومياً  الموقع على

 فقــد االجتمـاعي، التواصــل وشـبكات مواقـع مــن العديـد ظهـرت وصــاعداً  2003 العـام منـذ
 المواقــع وبــدأت المــستخدمين قبــل مــن المقــَدم المحتــوى ظــاهرة مطــرد وبــشكل العــام هــذا فــي نمــت

                                               
 (1) Ibid. P215. 
 (2) Ibid. P215. 

   fS3u8O/gl.goo://http موقـع مدونـة ناسـداك علـى شـبكة االنترنـت، "قصة فشل أول شـبكة تواصـل اجتمـاعي"محمد حبش،  )3(
  20/11/2014بتاريخ 
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 ومقـاطع last.fm والموسـيقى Flickr الـصور مثل مشاركات من المشاركون يقدمه ما على تركز
 مــستخدمي مــن كبيــر عــدد باجتــذاب Myspace موقــع قــام العــام نفــس وفــي ،YouTube الفيــديو
 ثمـن أخـذ يعتـزم Friendster موقع أن الفترة تلك في إشاعة أشيعت أن بعد Friendster موقع
 علـى بالعمـل Friendster موقـع مـستخدمو فقام ، المختلفة بخدماته التمتع لقاء المستخدمين من
 ميـز وقـد. Tribe و Myspace مثـل بديلـة اجتماعيـة شـبكات إلـى للتحـول الـبعض بعضهم حث
 بإضـــافة لمـــستخدميه فـــسمح ،"الطلـــب تحـــت ميـــزات "إضـــافة خـــالل مـــن نفـــسه Myspace موقـــع

 مـشتركي أكثـر مـن السن حديثو الفتيان كان وقد الخاصة، صفحاتهم على بهم ةالشخصي السمات
 والــذي Friendster موقــع إلــى باالنــضمام مــسبقاً  لهــم مــسموحاً  يكــن لــم حيــث Myspace موقــع
  .)Myspace)1 موقع عكس على إليه األحداث انضمام يحظر كان

  

  :)2(االجتماعية الشبكات تتيحها التي اإلمكانيات -4

 عالميــة تقنيــة مــن بهــا لمــا 2.0 الويــب تطبيقــات ضــمن مــن االجتماعيــة شبكاتالــ صــنفت  
 جميــــع لمــــشاركة ويــــسعى ويطورهــــا المــــستفيد بهــــا يعمــــل منــــصة وهــــي المــــستفيدين، مــــع وتفاعــــل

 وتتميـــز األعـــضاء، بـــين والتـــشارك التفاعـــل علـــى تقـــوم أيـــضاَ  وهـــي التطـــوير، هـــذا فـــي األصـــدقاء
 إلــى المــستفيد يحتــاج وال لهــا، أصــدقائه ودعــوة الســتعمالها ضوالعــ تــدفع والتــي العديــدة بالتطبيقــات

 بأقــل يمكنــه بــل عديــدة، تطبيقــات وٕاضــافة الــشبكات هــذه أداء لتطــوير برمجــة لغــة تعلــم أو تــدريب
 عـضواً  ويكـون الـشبكات هـذه مـع يتواصـل أن اإلنترنـت وشـبكة اآللـي الحاسـب باستخدام المهارات
 لـسهولة البلـوغ سـن دون هـم ومـن المـراهقين مـن الـشبكات ههـذ أعـضاء أكثر جعل ما وهذا فعاًال،
  .العائلة جو في يجده ال قد ما وهو التعبير وحرية االستجابة وسرعة التفاعل

 أن الممكــــن ومــــن والــــسمات، الخــــصائص مــــن بمجموعــــة االجتماعيــــة الــــشبكات وتمتــــاز  
 بتحميـــل هـــتمت شـــبكات فهنـــاك المـــضمون، فـــي مثيلتهـــا عـــن االجتماعيـــة الـــشبكات بعـــض تختلـــف
 لـديها المجموعـات نجـد وشبكات الصور، بتحميل تختص أخرى وشبكات مثًال، فقط فيديو مقاطع
 الخــصائص أبــرز رصــد ويمكــن... وغيرهــا ومتنوعــة عديــدة لــديها التطبيقــات نجــد وشــبكات مميــزة،

  :اآلتي في نعرضها والتي االجتماعية للشبكات والسمات

  

                                               
 (1) Boyd& Ellison. Op.Cit. P216 

) م2013دار النهــضة العربيــة، : القــاهرة (1، طول الــديمقراطي فــي مــصرشــبكات التواصــل االجتمــاعي والتحــفتحــي شــمس الــدين، (2) 
  57ص



  باالتصال والقائم االجتماعي التواصل ت شبكا:الثانيالفصل         
 

70 
 

  :Profileشخصية  ملفات إنشاء إمكانية  1.4

 علـى يحتـوي به خاص ملف إنشاء االجتماعية الشبكة موقع في للمشترك الخاصية هذه توفر
 ووظيفتـــه اســـمه ومنهـــا مـــرة، ألول الموقـــع علـــى تـــسجيله عنـــد بإدخالهـــا قـــام التـــي البيانـــات جميـــع
 يفــضل التــي والمسلــسالت األفــالم مثــل اختياريــة معلومــات أو االجتماعيــة، وحالتــه مــيالده وتــاريخ
 الملـف هـذا اسـتخدام المـستخدم ويـستطيع قراءتهـا، علـى يحـرص التي الكتب أفضل أو تها،مشاهد

 حـدود، بـدون مـستمر بـشكل ذهنـه فـي يـدور مـا وكـل وتعليقاتـه وصوره الخاصة، ذكرياته نشر في
 قائمــة إلــى والمنــضمين المــستخدم مــع المتواصــلين األصــدقاء مــن شــخص ألي يمكــن الملــف وهــذا

 يقــم ولــم االجتماعيــة الــشبكة موقــع خــالل مــن منــشور أنــه طالمــا عليــه، ولةبــسه االطــالع أصــدقائه
  .األصدقاء من معينة مجموعة على قصره أو بحجبه المستخدم

 إضــافة أيــضاً  خاللــه مــن ويمكــن للمــشترك، شخــصية بطاقــة يعــد الشخــصي الملــف وهــذا  
 إمكانيـات حـسب اسـعته وتختلـف بـسيطة مدونـة بمثابة وهو الخاصة، وصورة لحياته فيديو مقاطع
  .الموقع خالل من المتاحة التحاورية برامجها وتقنية بها الخاص والخادم شبكة كل

  :Photos الصور خاصية  2.4

 من يستعرض كما به، الخاصة للصور ألبوم إعداد إمكانية للمشترك الخاصية هذه تتيح
 العامة، أو الخاصة مناسباته وصور عائلته وصور لديه المضافين أصدقائه صور خاللها
 االطالع لسهولة المستخدم يريده الذي بالشكل لتصنيفها للصور) Folders (ملفات عمل ويمكن
  .الصور هذه تصفح إليهم يتاح الذين أصدقائه قبل من أو قبله من عليها

  :video خاصية  3.4

 كانــت ســواء بــه الخاصــة الفيــديوهات وتنزيــل تحميــل إمكانيــة للمــشترك تــوفر الخاصــية وهــذه
 يفـــضل والتـــي آخـــر، مـــصور مـــضمون أي أو مـــصورة، أغـــاني أو الشخـــصية حياتـــه مـــن لقطـــات

 إلـى باإلضـافة بـه، الخاصـة االجتماعيـة الـشبكة في حسابه عبر أصدقائه مع مشاركتها المستخدم
ـــة ـــديو لقطـــات تـــسجيل إمكاني ـــة كرســـالة وٕارســـالها مباشـــرة، الفي  خـــالل مـــن) وصـــورة صـــوت (مرئي

 هــــذه تتــــيح االجتماعيــــة الــــشبكة كانــــت إذا خاصــــة الموقــــع، رعبــــ تــــتم التــــي الكتابيــــة المحادثــــات
  .الخاصية
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  :Groups المجموعات خاصية  4.4

 جميـــع تتمتـــع حيـــث االجتماعيـــة الـــشبكات علـــى الجمـــاعي العمـــل أســـاس هـــي الخاصـــية هـــذه
 وتقــدم واحــد، غــرض أو يجمعهــا هــدف لهــا اهتمــام مجموعــة إعــداد بإمكانيــة االجتماعيــة الــشبكات
 أو األفـراد بعـض علـى قاصـرة أصـحابها يجعلهـا قـد الـصفة وهذه الشبكة، توىمس على ما خدمات

 مواقــع مــن موقــع علــى مجموعــة عمــل بأكملهــا لعائلــة مــثالً  يمكــن حيــث للجميــع عامــة تكــون قــد
 هــــذه فــــي االشــــتراك أو الــــدخول عــــنهم غريــــب فــــرد ألي تتــــيح وال وتغلقهــــا االجتماعيــــة الــــشبكات

 مــشترك شــخص أي عــضوية وتــستقبل عامــة المجموعــة ذههــ تجعــل أن أيــضاً  ويمكــن المجموعــة،
 مــستمرة تفاعليــة حواريــة منــصات وعقــد األفكــار مــشاركة تتــيح الخاصــية وهــذه الــشبكة، موقــع علــى
 بمــا اتــصالهم حــين المتــصلين غيــر المجموعــة أعــضاء بــاقي وٕاخبــار وقــت أي فــي األعــضاء بــين

 الفيـــديو خاصـــية اســـتخدام كنهـــايم أيـــضاً  الخاصـــية وهـــذه وغيرهـــا، وتفـــاعالت تطـــوير مـــن حـــدث
 يتعلـق فيمـا خاصـة كبيـرة أهميـة المجموعـات خاصية اكتسبت وقد عنها، التحدث السابق والصور

  .السياسية بالموضوعات

  :Events الهامة األحداث خاصية  5.4

 مــــا حــــدث عــــن اإلعــــالن إمكانيــــة االجتماعيــــة، بالــــشبكة للمــــشتركين تتــــيح الخاصــــية وهــــذه
 المـــــشاركة أو الحـــــدث هـــــذا فعاليـــــات لحـــــضور بـــــه واألعـــــضاء دقاءاألصـــــ وٕاخبـــــار حدوثـــــه جـــــارٍ 
  .به

ـــــــه فـــــــي الخاصـــــــية هـــــــذه اســـــــتغالل للمـــــــستخدم ويمكـــــــن   ـــــــد عـــــــن التنوي  األحـــــــداث مواعي
 مــــــن وذلـــــك نـــــدوة أو مــــــؤتمر أو زفافـــــه حفـــــل أو مــــــثالً  مـــــيالده عيـــــد مثــــــل حياتـــــه فـــــي المهمـــــة
ـــــــوع – الحـــــــدث اســـــــم (كتابـــــــه خـــــــالل  وموعـــــــد انعقـــــــاده موعـــــــد – للحـــــــث وصـــــــف – الحـــــــدث ن
 تظهــــــــر كمــــــــا ،)وغيرهــــــــا ...االلكترونــــــــي البريــــــــد – الهــــــــاتف – المدينــــــــة – الموقــــــــع – انتهائــــــــه
ــــــشبكات بعــــــض ــــــى أكــــــد ومــــــن الحــــــدث، لهــــــذا المــــــدعوين األشــــــخاص ال  مــــــن أو الحــــــضور عل
  .الحضور رفض من أو يحضر أن المحتمل

  :Bolger المدونات خدمات  6.4

ـــوفرة أصـــبحت الخدمـــة هـــذه ـــى مت  إمكانيـــة وهـــي االجتماعيـــة، تالـــشبكا مواقـــع مـــن كثيـــر عل
ـــه كامـــل ملـــف إعـــداد للمـــشترك تـــوفر الخدمـــة وهـــذه الموقـــع خـــالل مـــن التـــدوين ـــه وعـــن عن  حيات

 ويمكنــه المحمــول الهــاتف فــي SMS لرســائل مــشابهه قــصيرة رســائل إرســال خــالل مــن واهتماماتــه
  .االهتمامات نفس ولهم مجاله نفس في هم لمن مفيدة روابط تقديم
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  :Mobil services المحمول خدمات  7.4

 هاتفــــه علــــى للمــــستفيد توصــــلها خــــدمات تقــــدم االجتماعيــــة الــــشبكات مواقــــع جميــــع أصــــبحت
 وتخبـره المحمـول هاتفـه رقـم يـذكر أن الموقع في تسجيله عند الفرد من تطلب إنها حيث المحمول

 تكــون مــا وغالبــاً  المتنوعــة، خــدماتها خــالل مــن هاتفــه علــى تــصله ســوف التــي المعلومــات هــي مــا
 أحــد تعليــق مــن للمــشترك الخاصــة الــصفحة فــي تحــدث التــي للتطــورات إشــعارات الخــدمات هــذه

ـــه أو معـــين، موضـــوع علـــى األصـــدقاء ـــداً  صـــديقاً  بـــأن تنبي ـــد جدي  قائمـــة إلـــى المـــستخدم ضـــاف ق
 الـشبكة تلـك خـالل مـن هاتفيـة محادثـات إجراء إمكانية المواقع بعض وأضافت وهكذا،...أصدقائه
 .المحمول خالل من قاءاألصد مع للتواصل
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  الثانيالمبحث 

  أهم شبكات التواصل االجتماعي

  :فيسبوكال شبكة: المطلب األول

 يمكــــن االجتمــــاعي التواصــــل شــــبكات أشــــهر أحــــد) Facebook: باإلنجليزيــــة (فيــــسبوك
  .لها خاصة كملكية المسئولية محدودة" فيسبوك "شركة وتديره مجاناً  إليه الدخول

 أو العمــل جهــة أو المدينــة تنظمهــا التــي الــشبكات إلــى االنــضمام مبإمكــانه فالمــستخدمون
 للمـستخدمين يمكـن كـذلك معهـم، والتفاعـل بـاآلخرين االتـصال أجـل من وذلك اإلقليم، أو المدرسة
 الشخــصية ملفــاتهم تحــديث وأيــضاً  إلــيهم، الرســائل وٕارســال أصــدقائهم قائمــة إلــى أصــدقاء إضــافة
  .بأنفسهم األصدقاء وتعريف

) Harvard (هـارفرد جامعـة فـي أميركـي طالب يد على 2004 العام في الموقع سوتأس
 فـي" الوجـوه كتـاب "ومعنـاه فيـسبوك اسم وأعطاه ،)Mark Zuckerberg (زوكربيرج مارك يدعى
 لمـساعدتهم الطلبـة علـى تـوزع كانـت والتـي" الوجـوه كتـب "بــ المعروفـة المطبوعـة الكتـب إلـى إشارة
 بــسيطة فكــرة عــن عبــارة البدايــة فــي الفيــسبوك وكــان الــصف فــي زمالئهــم أســماء إلــى التعــرف فــي
ـــوم  خـــالل بيـــنهم فيمـــا بالتواصـــل الجامعـــة لطلبـــة يـــسمح تفـــاعلي إلكترونـــي موقـــع إنـــشاء علـــى تق

 " جامعـة علـى يقتصر الفيسبوك في االشتراك وكان تخرجهم، بعد عالقاتهم على واإلبقاء دراستهم
 إلـى ثم األخرى الجامعات سائر إلى انتقل الجامعة في كبيرة بيةشع حقق أن بعد ثم فقط،" هارفرد

 2006 عـام سـبتمبر/ أيلـول فـي جـاءت تحـول نقطـة أكبر لكن الشركات، إلى ثم الثانوية المدارس
 أو مدرسـة عـن صـادر إلكترونـي بريـد حـساب العـضو امـتالك إلزاميـة عن الفيسبوك تخلى أن بعد

  .)1( فعال إلكتروني بريد عنوان لديه شخص يأ أمام أبوابه يفتح جعله مما شركة،

 شـبكة فـي محميـة منـاطق اختـراق إلـى لجـأ فإنه الموقع، تأسيس من زوكربيج يتمكن وكي
 كمـا. الجـامعي الـسكن فـي بالطلبـة خاصـة صـور بنـسخ وقـام هارفـارد، بجامعة الخاصة الحاسوب
 وهـو مؤكـد، واحـد أمـر اكهنـ ولكـن: "قـائالً  ويـستطرد الشخـصية، مدونته في زوكربيج ذلك يوضح
 آخــر شــخص أي إن حــال كــل علــى الموقــع ذلــك إنــشاء علــى أقــدمت عنــدما حماقــة ارتكبــت أننــي
  ...."األمر نهاية في بذلك سيقوم كان

                                               
شركة المطبوعات : بيروت (1، طمستقبل وسائل التواصل االجتماعي في التغيير: ثورات الفيس بوكمصعب حسام الدين قتلوني، (1) 

  103ص) م2014للتوزيع والنشر،
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 الجــامعي، بـالحرم الخاصـة الخدمـة وحــدات مـن العديـد إلـى الموقــع توجيـه تـم مـا وسـرعان
 باتهــام الجامعــة إدارة قامــت وقــد هارفــارد، جامعــة إدارة قبــل مــن أيــام بــضعة بعــد إغالقــه تــم ولكــن

 األفـراد، خـصوصية انتهـاك وكـذلك والنـشر التـأليف حقـوق وانتهاك الحماية قانون بخرق زوكربيرج
  .األمر نهاية في إليه الموجهة التهم جميع إسقاط تم ولكن الجامعة، من للطرد يعرضه مما

" بــوك الفــيس "موقــع بتأســيس يجزوكــرب قــام نفــسه، الدراســي العــام مــن الثــاني النــصف وفــي
 زوكــربيج أدلــى وقــد ،2004 عــام مــن نــوفمبر 4 فــي وتحديــداً  thefcebook.com النطــاق علــى

 العــالمي الــصور دليــل عــن يتحــدثون الجميــع كــان لقــد "قــائالً  كريمــسون هارفــارد لجريــدة بتــصريح
  ".هارفارد جامعة في المأخوذة

 أن يمكننــي. العمــل هــذا بمثــل للقيــام نعــامي الجامعــة تــستغرق أن الــسخف مــن أنــه أعتقــد
  ".فقط واحد أسبوع غضون وفي بكثير منهم أفضل نحو على باألمر أقوم

 كليــات أقــدم كوليــدج هارفــارد طلبــة علــى األمــر بدايــة فــي قاصــرة الموقــع عــضوية كانــت
 الطلبــة نــصف مــن أكثــر قــام لالســتخدام، الموقــع إتاحــة مــن األول الــشهر وخــالل هارفــارد، جامعــة

  .الخدمة هذه في بالتسجيل الجامعة من بعد يتخرجوا لم ذينال

 وداســـتين) للـــشركة التنفيـــذي المـــدير (ســـافرين إدواردو مـــن كـــل انـــضم وجيـــزة، فتـــرة وبعـــد
 فــي لمــساعدته زوكــربيج إلــى هيــوز وكــريس) جرافيــك رســام (مــاكوالم وأنــدرو) مبــرمج (موســكوفيتز

 ســتانفورد جامعــات أمــام أبوابــه الفيــسبوك فــتح ،2004 عــام مــن مــارس شــهر وفــي الموقــع، تطــوير
  .وييل وكولومبيا

 لـيج، آيفـي وجامعـة بوسـطن مدينـة كليـات لجميـع أبوابـه وفـتح أكثـر الموقع اتسع ذلك بعد
  .)1(األمريكية المتحدة والواليات كندا في الجامعات من للعديد متاحاً  أصبح فشيئاً  وشيئاً 

 واليــة فــي ألتــو بــالو مدينــة إلــى فيــسبوكال مقــر نقــل تــم ،2004 عــام مــن يونيــو شــهر وفــي
ــــــا، ــــــد كاليفورني ــــــشركة قامــــــت وق  النطــــــاق اســــــم شــــــراء بعــــــد اســــــمها مــــــن the كلمــــــة بإســــــقاط ال

facebook.com بإصـدار الفيـسبوك قـام كمـا أمريكي، دوالر 200000 مبلغ نظير 2005 عام 
ـــالخطوة زوكـــربيج إليـــه أشـــار مـــا وهـــو ،2005 عـــام مـــن ســـبتمبر فـــي الثانويـــة للمـــدارس نـــسخة  ب

  .التالية المنطقية

                                               
  207ص) م2011مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع،: اهرةالق (1، طاإلعالم الجديدصالح محمد عبد الحميد، (1) 
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 إلـــى لالنـــضمام دعـــوة إلـــى بحاجـــة الثانويـــة المـــدارس شـــبكات كانـــت الفتـــرة، هـــذه فخـــالل
 أبـل شـركة بينهـا ومـن الـشركات، مـن العديـد مـن المـوظفين اشـتراك الموقـع أتـاح ذلـك بعـد الموقع،
  .مايكروسوفت وشركة المندمجة

 مـــن البــالغين األفـــراد جميــع أمـــام أبوابــه الموقـــع فــتح ،2006 عـــام مــن ســـبتمبر 26 وفــي
  .صحيح إلكتروني بريد عنوان لديهم والذين فأكثر عاماً  عشر ثالثة عمر

 دبلـــين مدينـــة الفيـــسبوك اتخـــاذ إدارة علـــى القـــائمون أعلـــن ،2008 عـــام مـــن أكتـــوبر وفـــي
  .)1(له دولياً  مقراً  إيرلندا عاصمة

  :)2(بوك الفيس تشغيل نظام

 Facebook شغيلتــ نظــام بطــرح بــوك الفــيس قــام   Platform عــام مــن مــايو 24 فــي 
 أن يمكـن تطبيقـات إنـشاء أجـل مـن البـرامج لمطـوري عمـل إطـار توفير على ذلك ويعتمد ،2007
 أطلــق الترميــز عالمــات تــستخدم برمجــة لغــة تقــديم تــم كمــا الرئيــسة، الفيــسبوك ســمات مــع تتفاعــل
  .نفسه الوقت في   Facebook Markup Languageعليها

 المطـورون يقـوم التـي للتطبيقـات العام الشكل تخصيص أجل من اللغة هذه استخدام ويتم  
 الجديـدة التطبيقـات مـن العديـد إصـدار مـن الفيـسبوك تمكـن الـسابق، التطبيـق وباستخدام بإنشائها،

 وتطبيــــق الــــبعض، بعــــضهم إلــــى افتراضــــية هــــدايا إرســــال للمــــستخدمين يتــــيح الــــذي ،Gifts مثــــل
Marketplace، تطبيـق وكـذلك مجانيـة، مبوبـة إعالنـات نشر للمستخدمين تيحي الذي Events 

 وأخيـراً  وقوعهـا المرتقـب األحـداث عـن األصـدقاء إلبالغ وسيلة للمستخدمين يوفر الذي أحداث أو
  .المستخدمين بين المنزلية الفيديو أفالم تبادل إمكانية يوفر الذي فيديو، أو Video تطبيق

 التــشغيل، نظــام علــى إنــشاؤها تــم التــي التطبيقــات مــن Scrabbleو Chess تطبيقــا ويعــد  
  .أصدقائهم مع مباريات لعب إمكانية للمستخدمين يتيحان التطبيقان وهذان

ــــذكر وجــــدير   ــــر األلعــــاب هــــذه أن بال ــــة، غي ــــى تزامني ــــي الخطــــوات أن بمعن ــــوم الت  بهــــا يق
 التاليـة بـالخطوة لقيـامل اآلخـر الطـرف أمـام الفرصـة إتاحـة مـع الموقـع، علـى حفظهـا يـتم المستخدم

  .السابقة الخطوة بعد الفور على بها القيام من بدالً  األوقات من وقت أي في

                                               
  209، صمرجع سابقصالح محمد عبد الحميد، (1) 
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 علـى تطبيـق آالف سـبعة حـوالي تطـوير تـم قد كان ،2007 لعام نوفمبر شهر من الثالث وبحلول
Facebook platform،  ًيومياً  تطبيق مائة تطوير عن فضال.  

 عــــام مــــن يوليــــو 23 فــــي F8 تــــشغيل نظــــام لمطــــوري الثــــاني الــــسنوي المــــؤتمر وبحلــــول  
 المــسجلين المطــورين عــدد تجــاوز حــين فــي ،33,000 بلــغ قــد كــان التطبيقــات عــدد فــإن ،2008

400,000.  

 مـــن العديـــد أثيـــرت بالفيـــسبوك الخـــاص التـــشغيل نظـــام إصـــدار مـــن أشـــهر بـــضعة غـــضون فـــي
 المـستخدمين تطـارد بالفيسبوك خاصة تطبيقات تتضمن والتي المزعجة، الرسائل بشأن المشكالت
  .تثبيتها يطلبون وتجعلهم

  ::Twitter تويتر شبكة: المطلب الثاني

  الموجـود األزرق الطـائر شـكل في يظهر ما وهو) مغرد (باإلنجليزية تعني Twitter تويتر وكلمة
 التـدوين أو Micro blogging بتقنيـة يـسمى ما على فكرته وتقوم الموقع) Logo (مصور كرمز

 الموقــع علــى المعــارف أو األقــارب أو األصــدقاء مــن اجتماعيــة شــبكة تكــوين خــالل مــن مــصغرال
twitter.com، ـــد ـــة ســـاعدت وق ـــات وجـــود وعـــدم الموقـــع وســـهولة الخدمـــة مجاني  مزعجـــة إعالن

 الموقـــع إنعـــاش علـــى وصـــحفيين ومراســـلين وأفـــراد ومؤســـسات جهـــات وتواجـــد مـــستخدميه وزيـــادة
 ظهـر وقـد الرسـمية األنبـاء ووكـاالت بالـصحف تنتـشر أن قبـل ريةوحـص سريعة بمعلومات وٕامداده
 علــى وذلــك األمريكيــة Obvious شــركة بــه قامــت بحثــي كمــشروع 2006 عــام أوائــل فــي الموقــع
  .2006 أكتوبر في رسميا إطالقه تم ذلك بعد لكن للجميع، متاح وغير ضيق نطاق

 الجديــدة، للكلمــات لــسنويةا قائمتهــا األمريكيــة اللهجــة جمعيــة أصــدرت 2009 عــام وفــي  
 وهـــو المعـــروف الحرفـــي المعنـــى عـــن يختلـــف جديـــد بمعنـــى وضـــمنتها تـــويتر كلمـــة اختـــارت وقـــد

 The (هــو االنجليزيــة باللغــة الجديــد والمعنــى التغريــد ability  to  encapsulate  human 

thought  in  140  characters (العربيــة وباللغــة) فــي اإلنــسان خــواطر احتــواء علــى القــدرة 
 الموقـع دور تطـور في والخطير المتزايد الدور عن يعبر للكلمة الجديد المعنى ولعل ،)حرفاً  140
  .)1(العالم مستوى على

 بـــإطالق الموقـــع قـــام 2008 أبريـــل ففـــي ، فقـــط االنجليزيـــة اللغـــة عنـــد الموقـــع يتوقـــف لـــم
ــ البــارز ونــشاطهم اليابــان مــن المــستخدمين عــدد لكثــرة وذلــك اليابانيــة نــسخته  ولقيــت الموقــع ىعل

                                               
  50ص) م2012مركز االهرام للنشر والترجمة والتوزيع، : القاهرة (1 طاإلعالم الجديد،محمد سيد ريان، (1) 
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 االنجليزيـة النـسخة علـى أكبـر بـشكل وتفوقـت اليابـان، فـي المـستخدمين استحسان اليابانية النسخة
 التـي االنجليزيـة النـسخة عكس على اليابانية النسخة في إعالنات وضع اإلمكان في أصبح حيث
  .)1(لعربيةا بينها أخرى بلغات الموقع إطالق تم كما اآلن، حتى اإلعالنات نظام تدعم ال

 الـــ تتجــاوز ال التــي األحــرف عــدد فــي هــو الوحيــد والحــد تــويتر، فــي الكتابــة مــرات لعــدد حــدود وال
 سـاخرة عبـارة أو قـصير خبـر أو لـشخص حالـة لكتابـة مناسـب عـدد وهـو مـرة، كـل في حرفاً  140
 SMS القــصيرة الرســائل يــشبه ذلــك فــي وهــو واألهميــة، الخطــورة منتهــى فــي دوراً  تــؤدي بــأن كفيلــة

 وٕامكانياتـــه االنترنـــت شـــبكة النتـــشار اســـتغالله ذلـــك علـــى يزيـــد ولكـــن المحمولـــة للهواتـــف بالنـــسبة
  .الهائلة

  :)Myspace )2 سبيس ماي شبكة : المطلب الثالث

 فـــي المـــسجلين األصـــدقاء بـــين تفاعليـــة اجتماعيـــة شـــبكة عـــن عبـــارة) Myspace (ســـبيس مـــاي
 البريديـة والمجموعـات الفيـديو ومقـاطع والموسـيقى الـصور ونـشر كالمـدونات خدمات تقدم الموقع،
 كاليفورنيـا فـي مونيكا سانتا في المالكة الشركة مقر يقع لألعضاء، الشخصية المواصفات وملفات

 News" (كوربوريـــــشن نيـــــوز "األم الـــــشركة مقـــــر يقـــــع بينمـــــا األمريكيـــــة المتحـــــدة بالواليـــــات

Corporation (نيويورك مدينة في.  

 لتوحيـــــد نوعـــــه مـــــن األول الموقـــــع ويعـــــد ،2004 عـــــام فـــــي ســـــبيس مـــــاي موقـــــع وأنـــــشئ  
 ومنتـديات والمجموعـات، واألبـواب، اللحظيـة، الرسـائل مثـل المـستخدمون صـنعها التـي المحتويات
  .الفيديو ومقاطع والموسيقى المستخدمين، تصويت

 Tom (أندرســـون تـــوم بـــاع وقـــد   Anderson (ســـبيس مـــاي ورئـــيس المـــشارك المؤســـس 
 وكانـت دوالر، مليون 580 بمبلغ 2005 العام في كورب نيوز العمالقة اإلعالمية كةللشر  الموقع
 األصـول مـن كثيـراً  الـشركة وتمتلـك األخبـار، لـشركات الرئيـسة اإلنترنت مشتريات أوائل من واحدة

 نيويــورك وصــحيفتي كــولنز، هــاربر النــشر ومؤســسة فــضائية، تلفزيونيــة قنــاة تــشمل التــي األخــرى
ــ ولنــدن بوســت  واســتوديو العــشرين، القــرن فــوكس وتليفزيــون فــوكس، تليفزيــون إلــى إضــافة ايمز،ت
  .المتحدة الواليات أفالم تصوير

                                               
) م2013دار النهــضة العربيــة، : القــاهرة (1، طالتحــول الــديمقراطي فــي مــصرشــبكات التواصــل االجتمــاعي و فتحــي شــمس الــدين، (1) 
  .78ص
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 مــع الــشباب تفاعــل طبيعــة فــي تغيــراً  أحــدث) Myspace (ســبيس مــاي ظهــور بدايــة مــع  
 مـن األشـخاص يـستطيع سـبيس مـاي موقـع خـالل فمـن كبيـرة، بدرجـة بهم المحيط والمجتمع البيئة
ـــع  وبإمكـــان خـــاص بمجتمـــع وااللتحـــاق حيـــاتهم، عـــن إلكترونيـــة ملفـــات صـــنع العـــالم أنحـــاء جمي

 األصــــدقاء، مــــن متزايــــدة شــــبكة مــــع واالهتمامــــات والــــصحف، الــــصور، تبــــادل فيــــه المــــستخدمين
  .بهم الخاصة الملفات وٕاضافة

 وصـــور مجموعـــات مثـــل للـــشباب اإللكترونيـــة األنـــشطة مـــن مجموعـــة ســـبيس مـــاي يقـــدم  
 اإللكترونــي المجتمــع لهــذا ينــضمون كثيــرين تجعــل عــدة أســباب وهنــاك فيلميــة، مقــاطعو  وموســيقى
 ،)مرئيـــة – مـــسموعة – مكتوبـــة (الـــشبكة عبـــر المحادثـــة يتـــضمن حيـــث بـــه، االلتحـــاق ومواصـــلة
 والعثــور االهتمامــات، ومــشاركة لألعمــال، والتــرويج المهنــي، والتــشابك لاللتقــاء، مواعيــد وتحديــد
 للخـــصوصية بمـــساحة مـــستخدميه الموقـــع يمـــد كمـــا واألصـــحاب، القـــدامى الدراســـة أصـــدقاء علـــى

  .الثقافي واالندماج

 الويــــب مواقــــع أكثــــر ســــادس هــــو ســــبيس مــــاي موقــــع يعــــد إنترنــــت أليكــــسا لموقــــع طبقــــاً   
 كمـا شـعبية، العـالم فـي لغـة بـأي المكتوبـة الويب مواقع أكثر وسادس العالم، في شعبية االنجليزية

 الموقــع شــعبية وارتفعــت المتحــدة، الواليــات فــي اإلطــالق علــى شــعبية لمواقــعا أكثــر ثالــث يعــد أنــه
 المحـسوبة الزيـارات عـدد مـن تقريباً % 80 وحاز األخرى المشابهة المواقع من أكبر بنسبة تدريجياً 
 الــشعبية الثقافــة مــن مهمــاً  جــزًءا يمثــل صــار حتــى اإلنترنــت، علــى االجتماعيــة الــشبكات لمواقــع

  .باإلنجليزية الناطقة البالد يف خاصة المعاصرة،

 أغلــب فــي عليــه يطلــق وكــان المــستخدمين، لخــصوصية الفتقــاره أزمــة ســبيس مــاي موقــع وواجــه
 الـشركة عليـه تغلبـت الـذي األمـر وهـو الـشبكة ومتعقبـي األطفـال لمـستغلي" الـذهب منجم "األحيان
 شـركة وهـي هولـدج، يـكت سـينتينيال شـركة اسـتأجرت إذ جديـدة، أمنيـة إجـراءات خـالل من المالكة
 وتكنولوجيـا المعلومـات قاعـدة خـالل فمـن االنترنـت، علـى والخلفيـة الهويـة تحقيـق مجـال في تعمل

 ملفـــات علـــى العثـــور علـــى أفـــضل بـــصورة قـــادرة ســـبيس مـــاي مـــشغالت ســـتكون الحديثـــة البحـــث
  .وٕازالتها المسجلين الجنس أعمال أصحاب

 وراء بالـسعي عامـاً  18 عـن أعمـارهم تزيـد ممـن سـبيس مـاي لمـستخدمي مـسموحاً  يعـد لـم أنـه كما
 البريـد عـن مـسبقة معلومـات علـى الحـصول دون عاماً  15 أو 14 أعمارهم تبلغ من مع صداقات

 الظـن أغلـب فـي سـتكون الخطـوة هـذه فـإن للنقـاد ووفقـاً  أنـه إال كـامًال، اسمه أو للطفل اإللكتروني
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 المــستخدمين علــى الــسهل مــن تجعــل الموقــع علــى بهــا المــسموح التعبيــر حريــة إن إذ فعالــة، غيــر
  .العمر من التحقق المستغلين على الصعب ومن أعمارهم، في الكذب

 فــوكس هــو جديــداُ  قــسماً  ســبيس، لمــاي الحــالي المالــك كــورب، نيــوز شــركة حــديثاً  ابتكــرت  
 Fox (ميــديا إنتراكتيـف Interactive Media (الخاصــة الــشركات طموحــات لـدعم محاولــة فــي 

  .للسوق ومنتجات جديدة خدمات اإلدارة تقدم سوف القسم هذا وعبر نت،باإلنتر 

 ســبيس مــاي لمــستخدمي تــسمح جديــدة صــفقة عــن ميــديا إنتراكتيــف فــوكس شــركة وأعلنــت  
 تخطـط كمـا المحمولـة، هـواتفهم خـالل مـن بهـا والـتحكم وٕادارتها الشخصية حساباتهم إلى بالدخول

 للــشركات ناجحــاً  موزعــاً  تــصبح لكــي ســبيس مــاي ويــلوتح للتوســع ميــديا إنتراكتيــف فــوكس أيــضاً 
 لبيــــع ســــبيس مــــاي موقــــع حاليــــاً  ســــوني شــــركة تــــستخدم المثــــال ســــبيل فعلــــى األخــــرى، المتنوعــــة
 مــن كبيــرة نــسبة هنــاك أن كمــا بإنتاجهــا، تقــوم أخــرى ومنتجــات الظهــور حديثــة الفيــديو اســطوانات

 االرتفـاع، فـي النـسبة وتتواصل يس،سب ماي موقع على منتجاتها عن تعلن تجاري اسم مئة أشهر
 فـي واسـعة بشهرة تتمتع سبيس ماي أصبحت وقد الموقع، على للشباب الكبير اإلقبال لحجم نظراً 
  .نترنتاإل شبكة عبر للمنتجات الشبكي التسويق مجال

  :LinkedIn إن لينكد شبكة : المطلب الرابع

 أساسـاً  الموقـع فكـرة وتقـوم ،2003 العـام في الفعلي التشغيل وبدأ 2002 العام في تأسس
 العمـل فـرص عـن البحث في منه االستفادة يمكن كما ترفيهية، وليست مهنية عالقات إنشاء على

 إنـك: "قـائالً  شـبكته طبيعـة" جـورج ريتشارد "أوروبا في" إن لينكد" باسم المتحدث ويوضح المتاحة،
 هـؤالء أن فتأكـد االنترنـت، شـبكة علـى المهنيـة شخـصيتك أو هويتك بتطوير اهتماماً  أبديت ما إذا

 مؤهالتـك بـشأن معلومـات علـى تحتوي التي الذاتية سيرتك على يعثرون سوف المحتملين العمالء
 العــــالم، حــــول شــــركة) مليــــوني (مــــن أكثــــر الــــشبكة هــــذه ويــــستخدم". العمــــل مجــــال فــــي وخبراتــــك

  .)1(الذكية الهواتف طريق عن حساباتهم إلى يدخلون مستخدميها من%) 11(و

 أســـاس علـــى تقـــوم التـــي المهنيـــة االجتماعيـــة الـــشبكات ضـــمن ان لينكـــد شـــبكة وتـــصنف
 وٕامكانيـات، وشـهادات مهـارات من يدرجونه وما الذاتية سيرتهم على بناء مستخدميها بين التشبيك

 مواليـد مـن أمريكـي أعمـال ورجـل مـستثمر وهـو هوفمان، ريد يد على" إن لينكد "شبكة ُأسست وقد
 كاليفورنيــــا بواليــــة بيركلــــي مدينــــة فــــي ونــــشأ ،1967 عــــام أغــــسطس/ آب 5 فورنيــــاكالي-ســــتانفورد
  .هوفمان باركر ويليام وترو روثر ديانا والديه، مع األميركية

                                               
  109، صمرجع سابقمصعب حسام الدين قتلوني، (1) 
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 نفــسها هــي خاصــة، شــركة إنــشاء فــي التفكيــر بــدأ عنــدما إن لينكــد شــبكة فكــرة بــرزت وقــد
 فـي أطلـق "حيـث والمهنيـين، لمـوظفينوا األعمـال لقطـاع ملتقـى تـشّكل اجتماعية شبكة لفكرة النواة
/ مــايو فــي للمــستخدمين رســمياً  إطالقــه يــتم أن قبــل تجريبــي بــشكل" إن لينكــد "موقــع 2002 عــام
 الــشاب فبــدأ تفاصــيل، مــن فيهــا مــا بكــل اإلنترنــت يهــوى شــغوفاً  هوفمــان كــان ،2003 عــام أيــار

 تأسـيس بإمكانـه أن اكتشف أةوفج الفتيات، إلى للتعرف المواعدة مواقع بإنشاء العمل عن العاطل
 الـشبكات فـي لالسـتثمار آلية إليجاد الخوض 1997 عام في فقرر الشبكة، على الشخصي عمله

 هــؤالء بيــع طريــق عــن أولــى كخطــوة نــوعي موقــع إلــى مــستخدمين جــذب خــالل مــن االجتماعيــة،
  .)1("األعمال قطاع في خدمات المستخدمين

 كانـت "و اختـصاصها، حيـث من نوعية نقلة لتشك التي الشبكة هذه بداية كانت هنا من
 بـدأ ثـم اإللكترونـي، موقعـه إلـى لينـضموا أصـدقائه من 15 بدعوة قام عندما هوفمان مشروع بداية
 100 مـــن أكثـــر أعـــضائه عـــدد ليـــصبح باالنتـــشار، الموقـــع أخـــذ أن إلـــى أصـــدقائهم بـــدعوة هـــؤالء
 لينكــد "فــي صــفحاتهم علــى عمــالهمأ عــن ونبــذة المهنيــة خبــراتهم جميعــاً  يــضعون مــستخدم مليــون

  .)2("إن

 مقــصداً  وباتــت االجتمــاعي التواصــل شــبكات أشــهر مــن ان لينكــد شــبكة أصــبحت الحقــاً 
 كـل اجتـذاب فـي مـشروعه نجـاح بعـد الفرصـة هوفمان اغتنم "حيث األرباح ولجلب للمعلنين أيضاً 
 نـشر لقـاء مـالي كاشـترا علـى الحصول خدمة 2005 عام في وأطلق المستخدمين، من العدد هذا

 سلـسلة الحقـاً  بـدأت ثـم يرغـب، لمـن أكبـر عمـل فـرص وتـأمين أوسـع، فـضاءات فـي الذاتية السير
 علـــى كبيـــرة بعائـــدات تـــأتي بـــدأت التـــي اإلعالنـــات خدمـــة عـــن فـــضالً  المدفوعـــة، الخـــدمات مـــن

  .)3("الموقع

  :+Google بلص جوجل شبكة: المطلب الخامس

 28 يـوم رسـمياً  إطالقهـا وتـم جوجـل شـركة بواسـطة هاإنشاؤ  تم اجتماعية شبكة عن عبارة
 مكالمـات ،)Circles (الـدوائر: مثـل جديـدة خـدمات طـرح خـالل مـن+ جوجل نشأ ،2011 يونيو،
 دمـــج مـــع) Handles (الجماعيـــة والمحادثـــات ،)Sparks (االهتمامـــات ،)Hangouts (الفيـــديو

                                               
موقـع مجلــة الرجــل ، مقـال منـشور علــى "موقــع فـي العـالم تنفيــذيي جمـع الـذي الــصغير الموظـف )لينكـدان( مؤســس"المبـارك،  قـصي) 1(

 بتـــاريخ tGZkXUnl.sthash#1129/االجتماعيـــة-الـــشبكات/content/com.arrajol.www://http، كة االنترنـــتعلـــى شـــب
1/12/2014  

  المرجع السابق(2) 
  المرجع السابق(3) 
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ــــل القديمــــة جوجــــل خــــدمات بعــــض  Google (جوجــــل صــــدى: مث Buzz (ــــفال  الشخــــصي مل
)Google  Profile (1 +وجوجــل) تطــوير جوجــل وتعتــزم) 2011 مــايو فــي إطالقهــا تــم التــي 

 اجتماعيـة شـبكة أكبـر يعـد الـذي الفيسبوك ضد قوياً  منافساً  تكون لكي الجديدة االجتماعية شبكتها
  .)1(العالم في

  :Plurk: بالرك شبكة: المطلب السادس

 كحـد حرفـاً  140 إلـى تـصل التـي المـصغر التـدوين خدمـة متقـد مجانية اجتماعية شبكة عن عبارة
 المــــدونات بــــين التــــوازن يحقــــق إلكترونيــــاً  وســــيطاً  يكــــون لكــــي بــــالرك تطــــوير تــــم للــــنص، أقــــصى

 هــــذه كــــل يقــــدم إنــــه حيــــث الفوريــــة، والرســــائل االلكترونــــي البريــــد ورســــائل االجتماعيــــة والــــشبكات
  .آخر موقع أي يقدمها ال ميزة يعد مما مجتمعه الخدمات

 تــدوين خدمــة الموقــع يقــدم ،2008 مــايو فــي أطلــق اجتماعيــة شــبكات موقــع هــو بــالرك  
 يقـــارن لـــذا حرفـــًا، 140 أقـــصى بحـــد حـــالتهم عـــن تحـــديثات بإرســـال لمـــستخدميه تـــسمح المـــصغر
 الخـط هـو بـالرك يميـز مـا وأكثـر المـصغر، للتـدوين شـهرة األكثـر الموقـع تـويتر، موقـع مـع بالرك
  .االستخدام السهلو  التفاعلي الزمني

 صـفحة أحـدهم يـزور فعندما ،)Time Line (الزمني الخط تدعى خاصية بالرك يستخدم  
 فيـه كتبـه الـذي والوقـت المـستخدم كتب ما فيه زمني خط على يحصل فإنه بالرك على المستخدم

 يمـةالقد األحـداث يشاهد فإنه اليسار وٕالى اليمين إلى الزمني الخط وبتحريك زمني، بتسلسل وذلك
  .)2(والحديثة

  :TAGGED تاجد شبكة :المطلب السابع

 ويقـع.) Tagged Inc (شـركة خـالل من 2004 عام في تأسست اجتماعية شبكة عن عبارة وهو
 الموقــــع ويتــــيح األمريكيــــة، المتحــــدة الواليــــات كاليفورنيــــا، فرانسيــــسكو، ســــان فــــي الرئيــــسي مقرهــــا

 بالعديـد االسـتمتاع لهـم يتـيح أنـه كما ائهم،بأصدق الخاصة الشخصية الملفات استعراض ألعضائه
  .أعضائه إلى اإللكترونية الهدايا من العديد يقدم أنه إلى إضافة اإللكترونية، األلعاب من

 األعمــال ومنظمــي هارفــارد جامعــة خريجــي مــن مجموعــة تاجــد شــركة تأســيس فــي شــارك  
 وتـم ،)Johann Schleier Smith (سـميث سـكلير ويوهـان) Greg Tseng (تسينج جريج منهم

                                               
  .89، صبقمرجع سافتحي شمس الدين، (1) 
  90، صالمرجع السابق نفسه(2) 
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 للقطـــاع مملوكـــة وهـــي تاجـــد شـــركة قبـــل مـــن 2004 عـــام أكتـــوبر فـــي) Tagged.com (إطـــالق
  .الخاص

ــــــين 7 تاجــــــد شــــــركة جمعــــــت ولقــــــد   ــــــي دوالر مالي ــــــل ف  صــــــندوق مــــــال رأس مــــــن التموي
)Mayfield (ــــسليكون وادي "لــــشركة  طــــالب البدايــــة فــــي الموقــــع اســــتهدف وقــــد" االســــتثمارية ال

 أنحــاء جميــع فــي للمــستخدمين متاحــاً  الموقــع أصــبح ذلــك بعــد ولكــن األمريكيــة الثانويــة المــدارس
 الملفـــــات وتخـــــصيص ببنـــــاء للمـــــستخدمين الموقـــــع ويـــــسمح فـــــأكثر، عامـــــاً  13 ســـــن مـــــن العـــــالم

 ومــــشاهدة مركــــز، وتخــــصيص الوظيفــــة، ونـــشرات التعليقــــات وتــــرك رســــائل، وٕارســــال الشخـــصية،
 وتكــــوين العالمــــات، وٕاعطــــاء الهــــدايا، وٕاعطــــاء واأللعــــاب، الفيــــديو، أشــــرطة ومــــشاهدة الــــصور،
 مـن كجـزء واليوتيـوب المواقـع لتـصفح ثالثـة طرفيـة وصلة ابتكار وتم الدردشة، وٕامكانية الصداقات
  .للموقع الرسمية الواجهة

 والتـي االجتماعيـة تاجد شبكة مع التجارية الشراكة مايكروسوفت شركة أعلنت 2008 مارس وفي
 تاجــد ويحتــل التطبيقــات، مــن وغيرهــا بــالموقع الخاصــة الواجهــات يفــ تطــوير إحــداث علــى عملــت
 المواقــــع فــــي ثــــورة بأنــــه ووصــــف االجتماعيــــة للمواقــــع الــــشعبية ترتيــــب حيــــث مــــن متقدمــــة مكانــــة

  .االجتماعية

 عـن تختلـف خاللـه مـن االجتماعيـة األلعـاب أن إال االجتماعيـة األلعـاب إلـى تاجـد واتجه  
 خــالل مــن جديــدة صــداقات تــشكيل علــى الالعبــين تــشجع هــاإن حيــث أخــرى اجتماعيــة شــبكة أي

  .فيها المشاركة يتم التي األلعاب

 االســتخدام فــي ســهولة يتــيح ممــا الهــاتف علــى لــه تطبيقــات تاجــد طــور 2011 عــام وفــي  
 اإلصــدار هــذا المحمولــة، للهواتــف الثالــث الجيــل هواتــف خــالل مــن للموقــع المختلفــة للتطبيقــات

 وٕارســــال االلكترونيــــة، األلعــــاب ولعــــب األصــــدقاء، طلبــــات واســــتقبال لإرســــا للمــــستخدمين يــــسمح
  .للمستخدمين الفورية المحادثة التطبيق هذا يتيح كما الرسائل،

ـــــد تاجـــــد وواجـــــه   ـــــادات مـــــن العدي  بإرســـــالها يقـــــوم التـــــي المزعجـــــة الرســـــائل بـــــسبب االنتق
 إلـى أدى ممـا لمـستخدمينا لهـؤالء الشخـصية البيانـات واسـتخدام بـالموقع، المـشتركين للمستخدمين

 الخـصوصية شـروط النتهاكـه لـه، المالكـة والـشركة الموقـع ضـد القـضائية الـدعاوى من العديد رفع
 الجوانـــب فـــي خاصـــة الشخـــصية بيانـــاتهم اســـتخدام قبـــل المـــستخدمين إلـــى الرجـــوع وعـــدم واألمـــن
  .الدعائية
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  :Netlog: نتلوج شبكة: المطلب الثامن

 عبــارة هــي) Bingbox (و) Facebox (باســم ســابقاً  وفالمعــر ) Netlog (نتلــوج شــبكة
 األوروبيـة، المنطقـة يـسكن الـذي الـشباب التحديد وجه على تستهدف بلجيكية اجتماعية شبكة عن

 بوغـــارت لـــورنز طريـــق عـــن بلجيكـــا، فـــي خنـــت، مدينـــة فـــي 2003يوليـــو فـــي الموقـــع هـــذا تأســـس
)Bogaert  Lorenz (ــــون  Toon (كــــوينز وت coppen(، ــــي  عــــدد وصــــل 2009 عــــام وف

  .لغة 25 عبر مسجل مستخدم مليون 42 إلى به المشتركين

 االجتماعيـة، شـبكاتهم وتوسـيع بهـم، الخاصـة الويـب صـفحة إنـشاء لألعضاء نتلوج ويتيح
 المجموعـات إلـى واالنـضمام المـدونات وٕانـشاء الفيـديو، ملفـات ومشاركة الموسيقية، قوائمهم ونشر

  .إنشاؤها يتم التي المختلفة

 جغرافيــاً  مالئمــاً  المحتــوى جميــع يكــون أن لــضمان التمركــز تكنولوجيــا لديــه نتلــوج قــعومو 
 عامــة ولمحــات مركزيــة بأبحــاث يتمتــع أن للعــضو يتــيح األمــر وهــذا عــضو، كــل لملــف وشخــصياً 

 الجغرافـــي، أو العمـــري إطـــاره فـــي فقـــط المتواجـــدين األعـــضاء ملفـــات عـــرض مـــع المجتمـــع، عـــن
 تقــديمها يــتم التــي الخدمــة تميــز نتيجــة العمــالء خدمــة ألفــضل ينجــائزت علــى نتلــوج موقــع وحــصل

  .للمستخدمين

 بـشراء يقـوم أن المـستخدم فيـستطيع الثمن، مدفوعة الخدمات من العديد نتلوج موقع ويقدم
 الـشبكة تتـيح كمـا الـشبكة، خـالل مـن بـالمحمول الخاصـة والتطبيقـات الحاسب التطبيقات من عدد
  .ترونيةااللك األلعاب شراء أيضاً 

ــــوج شــــبكة وتقــــدم ــــأكثر خــــدماتها نتل ــــة،: أبرزهــــا لغــــة مــــن ب ــــة، االنجليزي ــــة، العربي  البلغاري
 األلمانيــة، الفرنــسية، الفنلنديــة، اإلســتونية، الهولنديــة، الدانماركيــة، التــشيكية، الــصينية، الكتالونيــة،
  .عديدة أخرى ولغات اإليطالية، المجرية،
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  الثالثالمبحث 

   الصحافة الفلسطينيةالقائم باالتصال في
  

 نشأة المجتمع منذ وذلك الناس حياة عليها تقوم التي الهامة العوامل من االتصال يعد
 الحياة في الحتمية والضرورية الحاجات من حاجة يمثل أنه إذ البدائية حالته في اإلنساني
  .المحيطة البيئة مكونات مع اإلنسانية

الحها واتساعها تعاظمت أهمية االتصال، ومع تطور المجتمعات وتنوعها، وتشابك مص
وأصبح االهتمام باي نشاط انساني ال بد وان يكون االتصال أحد عناصره، خاصة في ظل 

 والذي عشر القرن التاسع بدايات منذ االتصال ووسائط وسائل شهدته التطور التقني الهائل الذي
  .التاريخ  ذلكسبقت التي الفترة في عليه كان عما االتصال ومفهوم شكل حول

ورغم تعدد عناصر العملية االتصالية، اال ان القائم باالتصال يبقى العنصر األهم 
 عنصرا باالتصال القائم يعد والمحوري في هذه العملية على اختالف مراحلها ووسائلها، كما

 يةاالتصال العملية في األخرى العناصر عن أهميته تقل ال حيث ، االتصالية العملية في فعاال
 القائم تأثير يظهر حيث الصحافة في وخاصة ، المطلوب التأثير لتحقيق الوسيلة أو كالرسالة
 على المحرر كفاءة تؤثر كما ، المتلقي في تأثيرها ومدى اإلعالمية الرسالة قوة في باالتصال
   .موضوعيةوال الذاتية العوامل من بالعديد الكفاءة هذه وتتأثر ، بها وٕاقناعه للقارئ أفكاره توصيل

حيث يتناول هذا المبحث مفهوم القائم باالتصال وسماته، وخصائصه وشروطه، 
وعالقته باإلعالم الجديد عموما وشبكات التواصل االجتماعي على وجه الخصوص، مع التركيز 

  .على القائم باالتصال في الصحافة الفلسطينية
  

  :مفهوم القائم باالتصال: أوال

إلعالمية المختلفة في تعريفها للقـائم باالتـصال، وتنوعـت الـى تعددت اتجاهات المدارس ا
عدة اتجاهات، منها اتجاه يرى ان القائم باالتصال مؤسسات تتكامل فيها عناصـر تكـوين الرسـالة 
االتـــــصالية، بمعنـــــى ان القـــــائم باالتـــــصال هنـــــا لـــــيس شخـــــصا يمثـــــل مـــــصدر مـــــضمون الرســـــالة 

 االتــــصالية بكاملهــــا والتــــي تــــصدر عنهــــا الرســــالة االتــــصالية، وانمــــا هــــو المؤســــسة اإلعالميــــة او
االتــصالية عبــر مــضامين واشــكال ووســائل وتقنيــات متعــددة، ويــدعم هــذا االتجــاه الــدكتور جيهــان 
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رشـتي التــي تــرى ان المؤسـسات اإلعالميــة أصــبحت شـبكات اتــصال ضــخمة تتـصارع فــي داخلهــا 
  .)1(طة والنفوذ والمركزالمصالح، كما ان كل مؤسسة في حد ذاتها نظام معقد من السل

كما ان العالم األميركي جيربنـر يعـد مـن ابـرز انـصار هـذا التوجـه، حيـث يعتقـد ان القـائم 
باالتــصال مؤســسة أو منظمــة تالحــظ الحــدث وتتفاعــل معــه بواســطة وســائل معينــة الجــل تزويــد 

  .)2( المعلومات بشكل معين في مضمون معين للجماهير

ل ال يمكـن ان تــتم بمعـزل عــن دراسـة الواقــع والبيئـة والنظــام كمـا ان دراســة القـائم باالتــصا
فـاألميركي "المؤسسي الذي يعمل من خالله، وهو مـا يؤكـده العديـد مـن البـاحثين فـي هـذا المجـال 

هربـــرت يـــذكر ان تعريـــف القـــائم باالتـــصال يـــرتبط بالدراســـة التحليليـــة لوســـائل االتـــصال باعتبارهـــا 
راسـة دور ومركـز العامـل بهـا والظـروف والعوامـل التـي تـؤثر مؤسسات لها منظومـة اجتماعيـة، ود

  .على اختيار مضمون الصحف

ــأثير فــي المتلقــي،  كمــا اتجهــت بعــض الدراســات الــى تعريفــه مــن منظــور القــدرة علــى الت
فعرف بانه يـشمل مـن لـديهم القـدرة علـى التـأثير بـشكل او بـاخر فـي األفكـار واآلراء، حيـث يعرفـه 

انــه شــخص يــستهدف التــأثير فــي النــاس بأفكــار لديــه خلفيــة واســعة عنهــا، الــدكتور محمــد حجــاب ب
يـــؤمن بهـــا ويـــصدر عنهـــا فـــي ســـلوكه وتـــصرفاته ويـــستخدم لـــذلك كافـــة إمكانيـــات وســـائل االعـــالم 
ــأثير المطلــوب، وذلــك وفــق مــنهج علمــي وفنــي  المتاحــة ومختلــف األســاليب اإلقناعيــة لتحقيــق الت

  .)3(مدروس ومخطط مستمر

ت دراســـات أخـــرى الـــى تعريفـــه مـــن منظـــور الـــدور فـــي عمليـــة االتـــصال، فـــي حـــين اتجهـــ
فعرفته بانه الشخص الـذي يتـولى إدارة العمليـة االتـصالية وتـسييرها، علـى ضـوء مـا يتمتـع بـه مـن 

  .)4(قدرات وكفاءات في األداء يتحدد مصير العملية االتصالية برمتها

السويل حيـث أشـار الـى ان تحديـد كما يتفق مع هذه التوجهات الباحث األميركي هارولد 
 Controlالقـــائم باالتـــصال ينطلـــق مـــن تحليـــل أســـاليب الـــسيطرة واطلـــق عليـــه  Analysis وهـــي 

                                               
  .93ص) م1995دار الفكر العربي، : القاهرة (األسس العلمية لنظريات االعالم،جيهان احمد رشتي، (1) 
جامعـة : الـسودان(غيـر منـشورة، رسـالة دكتـوراه، ، "القائم باالتصال في العالقات العامة ومعايير األداء المهني"عبد اهللا آدم محمد، (2) 
  .24ص) م2015لسودان للعلوم والتكنولوجيا، ا

  .168ص) م2010دار الفجر للنشر والتوزيع، : القاهرة (نظريات االتصال،محمد منير حجاب، (3) 
  .239ص) م2012دار المسيرة للنشر والتوزيع، : عمان (نظريات االتصال،منال هالل مزاهرة، (4) 
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ـــائم باالتـــصال، ومـــدى صـــدق  دراســـات نتيجـــة فـــي مجملهـــا للكـــشف عـــن الشخـــصية الحقيقيـــة للق
  .)1(رسالته

لـــذي يبـــادر كمـــا يـــرى أســـتاذ االتـــصال مجـــد الهاشـــمي ان القـــائم باالتـــصال هـــو الطـــرف ا
باالتـــصال، او يقـــوم بتوجيـــه رســـالته، وتمـــر كـــل المـــصادر االتـــصالية ســـواء الذاتيـــة او الشخـــصية 

ان الرسل يقـوم بعمليـة تـضمين أفكـاره فـي رسـالة : بعمليات متعددة من تفكير وصياغة للفكر، أي
 بقــصد يــضعها فــي شــيفرة رمزيــة امــا كتابــة او لفظــا، ويبعــث بهــا الــى المــستقبل الــذي يفــك الرمــوز

  . )2( الفهم واالستجابة، والتعبير عن ذلك برد فعل يصوغه المستقبل في رسالة رمزية

وفــي محاولــة إليجــاد معــايير أوضــح لمــشكلة تحديــد مفهــوم القــائم باالتــصال لجــأ باترســون 
الــى وضــع تعريــف عــام وشــامل يتــضمن كــل مــن يــساهم فــي صــنع القــرار داخــل وســائل االعــالم 

ــائم باالتــصال تلكــم الفئــة التــي يتعــرف عليهــا بــشكل مباشــر او غيــر مب ــا لــذلك فــان الق اشــر، ووفق
الجمهور من خالل الكتابات الصحفية وااللكترونية والبـرامج اإلذاعيـة والتلفزيونيـة، او بمعنـى ادق 
كــل الــذين يمتهنــون العمــل فــي الــصحافة إضــافة للمــذيعين ومعــدي البــرامج فــي اإلذاعــة والتلفزيــون 

  .)3(رسميورجال االعالم ال

الــشخص الــذي "ويــرى عــصام موســى ان القــائم باالتــصال فــي االتــصال الجمــاهيري هــو 
يلعب دورا فـي التـاثير علـى الرسـالة اإلعالميـة منـذ بدايـة تكوينهـا وحتـى تـصبح جـاهزة فـي شـكلها 
النهائي لالرسال عبر وسيلة إعالمية الى الجمهور المتلقي، وفـي هـذه الحالـة قـد يكـون اإلعالمـي 

ا صـحفيا، او محـررا لالخبـار او كاتبـا، او رئـيس تحريـر، او مـصورا فوتوغرافيـا، او سـينمائيا مخبر 
ـــا للعالقـــات  او تلفزيونيـــا، او رســـاما، او مـــصمم اعـــالن، او كاتـــب ســـيناريو، او منتجـــا، او موظف

  .)4("الخ..العامة

  :القائم باالتصال ونظرية حارس البوابة

 “ليـوين كيـرت ”الجنـسية واألمريكـي األصـل مـساويالن النفس عالم هو النظرية هذه واضع
 أنــه يــرى حيــث باالتــصال القــائم مجــال فــي المنهجيــة الدراســات أفــضل مــن لــوين درســات وتعتبــر
 المـستهدف الجمهـور إلـى تـصل حتـى الـصحفية المـادة تقطعهـا التـي اإلعالميـة الرحلـة طـول على

                                               
  .26، صمرجع سابقعبد اهللا آدم محمد، (1) 
  .31ص) م2012دار أسامة للنشر والتوزيع، : عمان(تكنولوجيا وسائل االتصال الجماهيري، د الهاشمي، مج(2) 
: القـاهرة(العـدد الرابـع المجلة المـصرية لبحـوث الـرأي العـام، ، "االتجاهات الحديثة في دراسات القائم باالتـصال"محمد سعد إبراهيم، (3) 

  .182ص) م2000جامعة القاهرة، كلية االعالم، 
  85ص) م1994مؤسسة الوطن لإلعالم والنشر والتوزيع، : الخليل (المدخل في االتصال الجماهيري،عصام سليمان موسى، (4) 
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 أو والمحتـوى الـشكل بـنفس سـتنقل الرسـالة كانت إذا ما قرارات اتخاذ فيها يتم) بوابات (نقاط توجد
 انتقــال فــي كبيــرة أهميــة لــه البوابــات هــذه يــديرون مــن نفــوذ ويــصبح, عليهــا تعــديالت إدخــال بعــد

  .المعلومات

باالتـصال،  للقـائم إضـافات جديـدة واعتبـرت النظريـة هـذه علـى دراسـات عـدة أجريت ولقد
 المـؤثرة والقيم, واإلدراك, األخبار غرف في كمالتح ألساليب ظيفياً  و تحليالً  الدراسات قدمت حيث
  .لألخبار وتقديمهم انتقاءهم على

 أشـارت لقـد و “وايـت “ و “سـتارك “و “ كـارتر “بريـد ”المجـال هذا في العلماء أشهر ومن
 حتــى المــصدر مــن تنتقــل وهــي عديــدة بمراحــل تمــر اإلعالميــة الرســالة أن إلــى اإلضــافية دراســتهم
 المعلومـات لنظريـة وفقـا حلقـات عـدة مـن المكونـة السلـسلة المراحل هذه بهويش, المتلقي إلى تصل

  .الحلقات متصلة سلسلة مجرد هو فاالتصال

 حلقــة كــل فــي هنــاك" أن) ليــون كيــرت ( العــالم إليهــا أشــار التــي األساســية الحقــائق مــن و
 سـينقلها او لـن ضمن السلسلة فردا ما يتمتع بالحق في ان يقرر مـا اذا كانـت الرسـالة التـي تلقاهـا

ينقلهــا، ومــا اذا كانــت تلــك الرســالة ستــصل الــى الحلقــة التاليــة، بــنفس الــشكل الــذي جــاءت بــه، ام 
  )1("سيدخل عليها بعض التغييرات والتعديالت

 يـصل حتـى, سـيمر وكيـف, بوابتـه مـن سـيمر مـن خالل من  السيطرة يعني البوابة حراسة ومفهوم
  .المستهدف الجمهور إلى

  :)2(ؤثرة على القائم باالتصالالعوامل الم

  :وقيمه وتقاليده المجتمع معايير: اوال

أي نظـــام ينطـــوي علـــى قـــيم ومبـــادئ يـــسعى القرارهـــا، ويعمـــل علـــى تقبـــل المـــواطنين لهـــا 
انه في بعـض األحـوال قـد " دارين بديد"ويرتبط ذلك بالتنشئة االجتماعي او التطبع، ويرى الباحث 

 كاملـة الحـداث تقـع مـن حولـه، ولـيس هـذا االغفـال نتيجـة تقـصير ال يقدم القائم باالتـصال تغطيـة
او عمــل ســلبي، وكــذلك فــان القــائم باالتــصال قــد يغفــل أحيانــا عــن تقــديم بعــض االحــداث إحــساسا 

فقـد تـضحي وسـائل . بالمسؤولية االجتماعيـة وللحفـاظ علـى بعـض الفـضائل الفرديـة او المجتمعيـة
 الـــشيء فـــي واجبهـــا الـــذي يفـــرض عليهـــا تقـــديم كـــل االعـــالم بالـــسبق الـــصحفي او تتـــسامح بعـــض

                                               
  267 صمرجع سابق،منال هالل مزاهرة، (1) 

  271-270المرجع السابق نفسه، ص(2) 
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االخبار التي تهـم الجمـاهير، وذلـك رغبـى منهـا فـي تـدعيم قـيم المجتمـع وتقاليـده، كمـا تعمـل علـى 
  .حماية األنماط الثقافية السائدة في المجتمع

   :باالتصال للقائم الذاتية المعايير: ثانياً 

 حــارس دور ممارســة فــي دوراً  تــصالباال للقــائم الشخــصية والمــسلمات الخــصائص تلعــب
 أو الفكريـة واالنتمـاءات والتعلـيم االجتماعيـة والطبقة والدخل, العمر -النوع مثل, اإلعالمية البوابة
 وقد اهتم الخبـراء باالطـار الـداللي والخبـرات المختزنـة للقـائم باالتـصال .بالذات واإلحساس العقائد

دد لـه الـسلوك المتوقـع فـي المواقـف االتـصالية المختلفـة التي تؤثر في أفكاره ومعتقداتـه، والتـي تحـ
  .وتحديد ما يجب وما ال يجب

  :باالتصال للقائم المهنية المعايير: ثالثاً 

 إلــى وتــؤدي, عملــة فــي تــؤثر التــي المهنيــة الــضغوط مــن للعديــد باالتــصال القــائم يتعــرض
 الوســيلة سياســة المعــايير حيــث تتــضمن إليهــا ينتمــي التــي اإلعالميــة المؤســسة سياســة مــع توافقــه

  .وضغوطه العمل وعالقات المتاحة واألخبار, اإلعالمية

ــــار المتاحــــة،  ــــة ومــــصادر االخب ــــة كــــال مــــن سياســــة الوســــيلة اإلعالمي وتتــــضمن المعــــايير المهني
  :وعالقات العمل وضغوطه، وهي كما يلي

 ثـــليم قـــد اإلعالميـــة المؤســـسة تنتهجـــه الـــذي العمـــل خـــط: اإلعالميـــة المؤســـسة سياســـة - 
ـــائم علـــى ضـــغوطا ـــه ويحـــتم باالتـــصال، الق  هـــذه  وتتمثـــل.معـــين مهنـــي فكـــر انتهـــاج علي
ـــة، خارجيـــة عوامـــل فـــي الـــضغوط  مـــن الوســـيلة موقـــع الخارجيـــة بالعوامـــل ونعنـــي وداخلي
 وتلعــب هــذه العوامــل .معينــة بمــصالح المؤســسة ارتبــاط ومــدى القــائم، االجتمــاعي النظــام

م للجمهور، كما انها تنتهي بالقائم باالتـصال الـى دورا مهما في شكل المضمون الذي يقد
  .ان يصبح جزءا من الكيان العام للمؤسسة

. اإلنتــاج وضــغوط اإلداريــة والــنظم الــسيطرة وأســاليب الملكيــة، نظــام فتــشمل الداخليــة العوامــل أمــا
 باالتــصال بالقــائم وتنتهــي للجمهــور، المقــدم المــضمون شــكل فــي مهمــا دورا العوامــل هــذه وتلعــب
 يعتبـــرون الـــصحفيين مـــن الكثيـــر أن نجـــد  لـــذا.للمؤســـسة العـــام الكيـــان مـــن جـــزءا يـــصبح أن إلـــى

 بــالتعبير يقومــون بــل أفكــارهم، عــن يعبــرون ال فهــم األنبــاء، جمــع بيروقراطيــة فــي مــوظفين أنفــسهم
  . نهجه وينتهجون اإلعالمية المؤسسة صاحب أفكار عن

 عــــن االســــتغناء يمكنــــه باالتــــصال القــــائم أن الدراســــات اغلــــب أشــــارت: الخبــــر مــــصادر - 
 قـوة الـصحفيين عـن دراسـات عـدة وأثبتـت مصادره، عن االستغناء ال يمكنه لكن جمهوره،



  باالتصال والقائم االجتماعي التواصل ت شبكا:الثانيالفصل         
 

89 
 

 أن مؤكــدين. بالكامــل احتــواءه حــد إلــى باالتــصال القــائم علــى الــصحفية المــصادر تــأثير
  .للغاية شاقة عملية األخبار مصادر عن االستقالل الصحفي محاولة

  :يلي فيما والمهنية اإلخبارية القيم على المصادر تأثيرات وتتمثل
  .عديدة بطرق األخرى دون معينة أخبار إلى االنتباه بتوجيه األنباء وكاالت تقوم . 1
  .ومراسليهم مندوبيهم لعمل األخبار أقسام رؤساء تقييم طريقة على الوكاالت تؤثر . 2
 األحـــداث لتغطيـــة لمراســـليها االتـــصال وســـائل توزيـــع طريقـــة علـــى األنبـــاء وكـــاالت تـــؤثر . 3

  .الهامة
  .الكبرى المدن في حدوثها المتوقع باألحداث يوميا سجال األنباء، وكاالت تصدر . 4
  .المضمون اختيار أسلوب في الكبرى نظيرتها الصغرى الصحف تقلد . 5
 علــى بــصمتها تــضع العمــل عالقــات أن علــى البــاحثون  يتفــق:وضــغوطه العمــل عالقــات - 

 وترسـم اجتماعيا، بعدا تخلق تفاعل عالقات في مالئهز  مع يرتبط حيث باالتصال، القائم
 مــع يتوحــدون نجــدهم وبالتــالي باالتــصال، للقــائم بالنــسبة أوليــة جماعــة العالقــات هــذه مــن

 الـــذاتي إحــساسهم خـــالل مــن الخـــارجي العــالم مـــع ويتعــاملون المجموعـــة، داخــل بعــضهم
 ودعمهــا الجماعــة هــذه علــى كبيــرة بدرجــة معتمــدا الــصحفي يجعــل وهــذا الجماعــة، داخــل

  .المعنوي
 الجماعــة مــع يــشاركها وال لنفــسه، بهــا يحــتفظ باالتــصال بالقــائم خاصــة معــايير دائمــا هنــاك ولكــن
 المنافـــسة إطـــار فــي زمالئـــه علــى التقـــدم محاولــة نحـــو دائمــا تدفعـــه التــي وهـــي فيهــا، يعمـــل التــي

 مـــن يمكنـــه لـــذيا الـــسبق إلـــى دومـــا يـــسعي صـــحفي فكـــل اإلعالميـــة، المؤســـسة داخـــل المـــشروعة
  .فيها التي الجماعة من عدد اكبر إلى الوصول

  :الجمهور معايير: رابعاً 

 علــى يــؤثر الجمهــور أن اثيــل دي مــوال بــول، وشــولمان: امثــال عــدد مــن البــاحثين الحــظ
 علـى باالتـصال القـائم تـصور ويـؤثر, الجمهـور علـى باالتـصال القـائم يـؤثر مثلمـا باالتصال القائم
 جماهيرهـا اإلعـالم وسـائل ترضـي ان ضـرورة  الدراسـات أظهرت  وقد,يقدمها تيال األخبار نوعية

 يـؤثر لـذلك تـصوره وأن بدقـة جمهـوره تحديد إلى شديدة حاجة في باالتصال القائم أن و الخالصة
  .شأنه من نقلل أن يمكن ال تأثيرا قرارته على
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  :الفصل الثالث
  

  نتائج الدراسة الميدانية
  

  نتـــائج الدراسـة الميدانيــة مناقشة :ث األولـالمبح
 ار فـروض الدراســــــــــــةـــاختبـ: ث الثانيــــالمبح

 ة وتوصياتهـاــخالصة نتائج الدراس: المبحث الثالث
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  :تقديم

 باالتـصال القـائم علـى الباحث أجراها التي الميدانية الدراسة نتائج الفصل، هذا يستعرض
 فـي العـاملين كافـة علـى الـشامل الحـصر بأسـلوب الدراسـة أجريت حيث الفلسطينية، الصحافة في

 قـــام مفـــردة، 150 المبحـــوثين إجمـــالي بلـــغ وقـــد غـــزة، قطـــاع فـــي المطبوعـــة الفلـــسطينية الـــصحافة
  .االستبيان أداة باستخدام منها البيانات بجمع بالباحث

 اسـتخدام أنمـاط تشمل والتي الميدانية الدراسة نتائج الباحث يعرض الفصل هذا ياثنا وفي
 هـــذه علـــى المبحوثـــون يمارســـها التـــي األنـــشطة وأكثـــر االجتمـــاعي التواصـــل لـــشبكات المبحـــوثين
 نتـائج تـستعرض كمـا المختلفة، ونماذجها ألنواعها وفقاً  الشبكات استخدام لدرجة إضافة الشبكات،
 أبــرز لعــرض إضــافة الــشبكات لهــذه المبحــوثين اســتخدام وٕاشــباعات دوافــع أهــم نيــةالميدا الدراســة

  .الشبكات هذه من االستفادة لتطوير ومقترحات االجتماعي التواصل شبكات استخدام صعوبات

 بدايـة فـي الباحـث وضـعها التـي المتعـددة الفـروض اختبـار نتـائج الفـصل هذا يعرض كما
 االســـتخدام بـــين العالقـــة أو الديمغرافيـــة والمتغيـــرات تخداماالســـ صـــعيد علـــى ســـواء الدراســـة هـــذه

  .وغيرها المتحقق اإلشباع ومستوى
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  :المبحث األول

  :مناقشة نتائج الدراسة الميدانية

  :االجتماعي التواصل شبكات استخدام -أوالً 
 لشبكات التواصل االجتماعيالمبحوثين استخدام  .1

  ات التواصل االجتماعي لشبكالمبحوثيناستخدام يوضح ) 8 ( رقمجدول
  

  %النسبة  التكرار  االستخدام
 98.7 154  نعم
 1.3 2  ال

  100.0  156  المجموع

 الدراسـة عينـة أفـراد مـن العظمـى الغالبيـة أن السابق الجدول في الموضحة النتائج من يالحظ
 شـــبكات يـــستخدمون ال% 1.3 بينمـــا ،%98.7 بنـــسبة االجتمـــاعي التواصـــل شـــبكات يـــستخدمون

 وهـــو الدراســة مجتمـــع الــى بـــالنظر متوقعــة النتيجـــة هــذه أن الباحـــث ويــرى. االجتمـــاعي لالتواصــ
 والميـــسرة المـــشجعة البيئـــة عناصـــر كافـــة تتـــوفر حيـــث الفلـــسطينية الـــصحافة فـــي باالتـــصال القــائم

 تــستخدم ال المبحـوثين مـن ضـئيلة تــصل نـسبة وجـود ينفـي ال هــذا ولكـن الـشبكات، هـذه السـتخدام
  .الجدول يظهر كما الجتماعيا التواصل شبكات

 حيـث) م2014 صـالح، أبـو (دراسـة توصـلت إليهـا التـي النتائج مع الدراسة هذه نتائج وتتفق
ـــسبته مـــا أن "كـــشفت  ومـــا االجتمـــاعي، التواصـــل شـــبكات يـــستخدمون المبحـــوثين مـــن% 89.7 ن
 ذههـــ تؤكـــد كمـــا )1("االجتمـــاعي التواصـــل شـــبكات يـــستخدمون ال الـــذين مـــن هـــم % 10.3 نـــسبته
 المبحـوثين مـن% 93.3 نـسبته مـا أن أظهـرت حيـث) 2014 سـكيك، (دراسـة فـي ورد مـا النتيجة

  .)2(الفيسبوك شبكة وتحديداً  االجتماعي التواصل شبكات يستخدمون
  

  

                                               
  103، ص مرجع سابقصالح أبو صالح، (1) 
  127 ص مرجع سابق،هشام سكيك، (2) 
 يمكــن للمبحــوث اختيــار أكثــر مــن المجمــوع هنــا ال يــساوي عــدد المبحــوثين الــذين ال يــستخدمون شــبكات التواصــل االجتمــاعي النــه* 

  .إجابة
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 أسباب عدم استخدام شبكات التواصل االجتماعي .2

   لشبكات التواصل االجتماعيالمبحوثيناستخدام أسباب عدم ) 9(جدول رقم 
  %النسبة  التكرار   عدم االستخدامأسباب

 25 1 ليس لدي المهارات الكافية الستخدام هذه الشبكات
 25 1 قلق حول الخصوصية واجراءات االمان

 25 1 غير مقتنع بأهميتها وجدواها
 25 1 ضررها أكثر من نفعها

  100  4  *المجموع

 ال الدراســـــة ينــــةع أفـــــراد مــــن% 25 أن الــــسابق الجـــــدول فــــي الموضــــحة النتـــــائج مــــن تبــــين
% 25 بينمـا الـشبكات، هـذه الستخدام الكافية المهارات لهم ليس ألن التواصل شبكات يستخدمون

 ألنهــم يــستخدمونها ال% 25و األمــان، وٕاجــراءات الخــصوصية حــول القلــق بــسبب يــستخدمونها ال
  .نفعها من أكثر ضررها ألن يستخدمونها ال% 25و وجدواها، بأهميتها مقتنعين غير

  استخدام شبكات التواصل االجتماعيمدة .3

  لشبكات التواصل االجتماعيالمبحوثين استخدام مدة ) 10(رقم جدول 
  %النسبة  التكرار  مدة االستخدام

 0.6 1 واحدة فأقل سنة
 21.4 33 من سنة الى أقل من ثالث سنوات

 38.4 59 من ثالث سنوات الى أقل من خمس سنوات
 39.6 61 فأكثر سنوات خمس
  100.0  154  مجموعال

 يـستخدمون الدراسـة عينـة أفـراد من% 0.6 أن السابق الجدول في الموضحة النتائج من تبين
 أقـل إلـى سنة (منذ يستخدمونها% 21.4 بينما فأقل، واحدة سنة منذ االجتماعي التواصل شبكات

 فـي ،)سـنوات خمـس مـن أقـل إلـى سـنوات ثـالث (منـذ يستخدمونها% 38.4و ،)سنوات ثالث من
  ).فأكثر سنوات خمس (منذ يستخدمونها% 39.6 أن حين

 فيمــا) 2014 ســكيك، (دراســة لــه توصــلت مــا مــع كبيــر حــد إلــى هنــا الدراســة نتــائج وتــشابهت
 فــأكثر أعــوام 4 فتــرة أن النتــائج كــشفت حيــث االجتمــاعي التواصــل شــبكات اســتخدام بمــدة يتعلــق
 إلـى عـامين مـن اسـتخدامها قريـب قبفار  تالها ،%39.5 بلغت حيث األكبر النسبة على حصلت
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 بنـسبة عـامين مـن أقـل إلـى عـام من االستخدام ما حد إلى بعيد بفارق تالها أعوام، أربعة من أقل
ــــب بفــــارق تالهــــا ،6.8% ــــسبة األخــــرى الفتــــرات ســــابق إلــــى قري  االســــتخدام تالهــــا ،%4.55 بن

  .)1( %1.3 بنسبة عام من أقل للشبكات
 الجتماعيمكان استخدام شبكات التواصل ا .4

   لشبكات التواصل االجتماعيالمبحوثيناستخدام مكان ) 11(جدول 
  %النسبة  التكرار  االجابة
 41.2 135 العمل
 39.6 130 المنزل

 16.2 53 األماكن العامة
 3.0 10 أماكن أخرى
  100.0  328  *المجموع

 مونيــــستخد المبحــــوثين مــــن% 41.2 أن الــــسابق الجــــدول فــــي الموضــــحة النتــــائج مــــن تبـــين
ــــصحف فــــي العمــــل مواقــــع التــــصال هــــذا ويرجــــع العمــــل، فــــي االجتمــــاعي التواصــــل شــــبكات  ال

 ممـا باالتـصال القـائم عمـل بيئـة ضـمن الخـدمات هـذه وتوفيرهـا باإلنترنت الدراسة محل والمجالت
  .المنزل في يستخدمونها% 39.6و العمل خالل استخدامها يسهل

 بـأس ال فئـة لوجـود وأيـضاً  الفلـسطينية البيـوت معظـم فـي االنترنـت لتـوفر ذلـك الباحـث ويعزو
 وبعــــض المراســــلين وخاصــــة المنــــزل مــــن معينــــة أوقــــات فــــي عملهــــا تمــــارس المبحــــوثين مــــن بهــــا

 أن الباحــــث يــــرى حيــــث العامــــة، األمــــاكن فــــي يــــستخدمونها% 16.2 بينمــــا والكتــــاب، المحــــررين
 الجامعـــــات مثــــل ةمختلفـــــ عامــــة مواقـــــع فــــي مطــــرد بـــــشكل الالســــلكي االنترنـــــت تقنيــــات انتــــشار

 التواصـل شـبكات تـستخدم المبحوثين من نسبة وجود في ساهم وغيرها البنوك وبعض والمؤسسات
  .األماكن هذه في

 مقـاهٍ  "أو" االنترنت في يتوفر مكان أي "مثل أخرى أماكن في يستخدمونها% 3 أن حين في 
  ".فاي الواي خدمة فيها تتوفر ومطاعم

 صـــالح، أبـــو صـــالح (دراســـة نتـــائج عـــن كبيـــر بـــشكل يجـــةهـــذه النت اخـــتالف الباحـــث والحـــظ
 الثانيـــة المرتبـــة فـــي والجامعـــة ،%94.68 بنـــسبة المقدمـــة فـــي المنـــزل "فيهـــا جـــاء والتـــي) 2014

                                               
  130صمرجع سابق، هشام سكيك، (1) 
  المجموع هنا ال يساوي عدد المبحوثين الن المبحوث يمكنه اختيار أكثر من اجابة* 
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 الخـتالف ويفسر الباحث ذلـك )1("األخيرة قبل المرتبة في العمل ثم االنترنت، مقهى تالها ،45%
 وهـم الجامعـات طلبـة علـى الثانيـة فـي بينمـا تـصالباال القـائم علـى لـدى ركز الذي الدراسة مجتمع

  .البيت من هي األكثر االستخدام نسبة تكون أن المنطقي من وبالتالي العاملة غير الشريحة من

  في شبكات التواصل االجتماعيالمستخدمةاألسماء  .5

  االجتماعي في شبكات التواصل يستخدمها المبحوثوناألسماء التي ) 12(جدول 
  %النسبة  التكرار  دمينأسماء المستخ

 28.6 44 االسم الشخصي األول
 61.7 95 االسم والعائلة
 2.6 4 اسمًا مستعاراً 

 3.9 6 الكنية
 2.6 4  أخرى
  100.0  154  المجموع

 االسـم يـستخدمونالمبحـوثين  مـن% 28.6 أن السابق الجدول في الموضحة النتائج من تبين
 مــــستعارًا، اســــماً  يــــستخدمون% 2.6 بينمــــا عي،االجتمــــا التواصــــل شــــبكات فــــي األول الشخــــصي

% 2.6 أن حـــــــين فـــــــي الكنيـــــــة، يـــــــستخدمون% 3.9و والعائلـــــــة، االســـــــم يـــــــستخدمون% 61.7و
 الكنيـة الـى باإلضـافة مهنية أسماء "أو" بها أعمل التي الوسيلة اسم "مثل أخرى أسماءً  يستخدمون

  ".الرموز بعض مع ائلةالع واسم اسمي من األولى األحرف "أو" فالن أبو اإلعالمي: كـ

 جزئـي بـشكل سواء الشخصية أسمائهم بيانات عن لإلفصاح المبحوثين ميل أن الباحث ويرى
ـــــي بـــــشكل أو) األول االســـــم( ـــــة االســـــم (كل ـــــى وصـــــلت بنـــــسبة) والعائل  إجمـــــالي مـــــن% 90.3 إل

 يتطلــب ممــا العمــل فــي الــشبكات لهــذه المبحــوثين اســتخدام أهمهــا أســباب لعــدة يرجــع المبحــوثين
 دائمــة بحاجــة هــم والتــي المتعــددة المعلومــات مــصادر مــع تعــاملهم خــالل بيانــاتهم عــن إلفــصاحا

 إلــى إضــافة الثقــة، وزيــادة مــصادرهم مــع العالقــة تعزيــز علــى يــساعد األمــر ذلــك إن حيــث لهــا،
  .إليهم تسيء وقد أسماءهم تحمل وهمية حسابات عبر شخصياتهم انتحال منع في الرغبة

 والتــي )2013 حمــودة، (دراســة نتــائج مــع كبيــر حــد الــى تتفــق هنــا نتــائجال أن الباحــث والحــظ
 ،إذ المبحـوثين قبـل مـن االجتمـاعي التواصـل شـبكات علـى ظهـوراً  األكثـر والعائلـة االسـم ان بينت

                                               
  106، صمرجع سابقصالح أبو صالح، (1) 
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 النــسبة اخــتالف لــوحظ لكــن ،%22.3 بنــسبة األول الشخــصي االســم ثــم% 62.9 بنــسبة جــاءت
 الباحـث نظـر وجهـة من يفسر وهذا ،%10 نسبة وصلت ثحي مستعار اسم باستخدام يتعلق فيما

 ركـزت هـذه دراسـتنا بينمـا ، الفلـسطيني الـشباب شـريحة علـى ركـز والـذي الدراسـة مجتمـع اختالف
 فــي) 2013 حمــودة، (دراســة نتــائج اتفقــت كمــا الفلــسطينية، الــصحافة فــي باالتــصال القــائم علــى

  .)1( %4.1 نسبة إلى وصل والذي اللقب أو الكنية استخدام

 قبـــل مـــن العائلـــة واســـم االســـم أو الشخـــصية األســـماء اســـتخدام زيـــادة أن الباحـــث يـــرى كمـــا
 تتخــذها بــدأت التــي العمليــة الخطــوات إلــى أيــضاً  ترجــع االجتمــاعي التواصــل شــبكات مــستخدمي

ــــشبكات هــــذه إدارات ــــي ال ــــة ف ــــة الحــــسابات محارب ــــي عبرهــــا الوهمي ــــز خطتهــــا إطــــار ف ــــة لتعزي  ثق
 الخـصوصية علـى االعتـداء وجـرائم والقانونية التشريعية اإلشكاالت ولتالفي تواهابمح المستخدمين

 عمليـة مـن والحـد للـشبكة الـوهميين المستخدمين على القضاء في سيبدأ أنه الفيسبوك أعلن "فقد ،
 لجعـل الالزمـة اإلجـراءات كـل واتخـاذ ، المشبوهة الشركات من العديد تتبعها التي المعجبين شراء

 للوشــاية األعــضاء باســتغالل الموقــع وبــدأ..واقعيــة أكثــر بمقــاييس و المــصداقية بكــل يتمتــع الموقــع
 اســـمه يـــضع الـــصديق كـــان إذ مـــا وتـــسألهم لهـــم تظهـــر رســـالة خـــالل مـــن الـــوهميين بأصـــدقائهم
 أحــداً  هنــاك بــن الحقيقــي اســمه يــستخدم ال الــذي الحــساب صــاحب يعــرف أن دون ال، أو الحقيقــي

  .)2("عنه أخبر قد ما

 وجوجل تويتر مثل الفيسبوك حذو األخرى االجتماعي التواصل شبكات من العديد حذت كما
  .وغيرهما بلس

 : في تصفح شبكات التواصل االجتماعيالمستخدمة الوسائل  .6

  االجتماعي شبكات التواصل  تصفحفييستخدمها المبحوثون  التي الوسائليوضح ) 13(جدول 
  %النسبة  التكرار  وسيلة التصفح

 Desktop Computer 92 31.5اسوب الشخصي الح
 Labtop Computer 95 32.5الحاسوب المحمول 

 Smart Phone 96 32.9الهاتف المحمول 
 3.1 9  أخرى

                                               
  113، صمرجع سابقأحمد حمودة، (1) 

ــــت، خبــــر منــــشور علــــى "وهميــــةال الحــــسابات مــــن الكثيــــر بحــــذف يبــــدأ بــــوك الفــــيس") 2( ــــى شــــبكة االنترن ــــة عل ــــع عــــالم التقني ، موق
accounts-fake-delete-facebook/28/09/2012/wd/com.wd-tech.www://http 1/11/2014  بتاريخ  
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  100.0  292  *المجموع

 الحاسـوب يـستخدمون المبحـوثين مـن% 31.5 أن الـسابق الجدول في الموضحة النتائج تبين
 الحاســـــوب يـــــستخدمون% 32.5 بينمـــــا جتمـــــاعي،اال التواصـــــل شـــــبكات تـــــصفح فـــــي الشخـــــصي
 وســــائل يــــستخدمون% 3.1 أن حــــين فــــي المحمــــول، الهــــاتف يــــستخدمون% 32.9و المحمــــول،

 أو" الكفـي الحاسـوب "أو" اللـوحي الحاسـوب "مثـل االجتمـاعي، التواصل شبكات تصفح في أخرى
  ".Ipod اآليبود"و ،"Ipad باد اآلي"

 التـــي النتـــائج عـــن مـــا حـــد إلـــى تختلـــف الجـــدول هـــذا فـــي الدراســـة نتـــائج أن الباحـــث والحـــظ
 مــــن% 62.57 نــــسبته مــــا أن  أوضــــحت والتــــي)1( )2014 صــــالح، أبــــو (دراســــة لهــــا توصــــلت
 ومــا المحمولــة، الحواســيب وســائل خــالل مــن االجتمــاعي التواصــل شــبكات يــستخدمون المبحــوثين

 وســــائل اللخــــ مــــن االجتمــــاعي التواصــــل شــــبكات يــــستخدمون الــــذين مــــن هــــم% 53.14 نـــسبته
 االجتمـاعي التواصـل شـبكات يـستخدمون الـذين مـن هـم% 35.14 نسبته وما المحمولة، الهواتف

ـــسبته ومـــا المكتبيـــة، الحواســـيب وســـائل خـــالل مـــن ـــذين مـــن هـــم % 12 ن  شـــبكات يـــستخدمون ال
  ".آيباد " اللوحية الحواسيب وسائل خالل من االجتماعي التواصل

 2014 فلــسطين فــي االجتمــاعي اإلعــالم تقريــر أوردهــا التــي النتــائج فــإن أخــرى، ناحيــة مــنو 
% 31 أن بينـت حيـث نتـائج، مـن الباحـث لـه توصـل مـا مع الجانب هذا في كبير حد إلى تتشابه
 مــا يــستخدم بينمــا الفيــسبوك تــصفح فــي الشخــصي الحاســوب يــستخدمون الدراســة عينــة افــراد مــن

% 15 يــستخدم بينمــا الفيــسبوك تــصفح فــي والهواتــف المحمــول الحاســوب مــن كــالً % 54 نــسبته
  .)2(الذكية األجهزة أو اللوحي الحاسوب

 يعــد الــشكل بهــذا الــسابق الجــدول فــي التــصفح بوســائل يتعلــق فيمــا التوزيــع أن الباحــث ويعتقــد
 حاســوب أجهــزة اســتخدام العمــل خــالل مــنهم يتطلــب مجــال فــي يعملــون العينــة أفــراد كــون طبيعيــاً 

 تــصفح إلــى نفــسه الوقــت فــي المبحوثــون يلجــأ بينمــا – تالمؤســسا معظــم فــي – مكتبــي شخــصي
 بــشكل اســتخدامه انتــشر الــذي المحمــول الحاســوب عبــر – غالبــاً  – االجتمــاعي التواصــل شــبكات
 العامـة األمـاكن فـي أيـضاً  القطـاع محافظـات فـي المتكـرر الكهربـائي التيـار انقطـاع ظـل في كبير

                                               
  107 ص،مرجع سابقصالح أبو صالح، (1) 
  المجموع هنا ال يساوي عدد المبحوثين الن المبحوث يمكنه اختيار أكثر من اجابة* 
  10ص. م2014:، رام اهللا2014تقرير نظرة على وسائل التواصل االجتماعي في فلسطين سوشال ستوديو، (2) 



  نتـــائج الدراسة اِّـيدانيــــــة: الثالثالفصل           
 

98 

 الهواتـــف خـــالل مـــن التواصـــل لـــشبكات لـــوجللو  -الباحـــث يـــرى كمـــا – المبحوثـــون يلجـــأ وغيرهـــا
  .الذكية المحمولة

 :االجتماعي التواصل شبكات على اليومي االستخدام مدة .7

  االجتماعي التواصل شبكات على يومياً  المبحوثون يقضيها التي الساعات إجمالي يوضح) 14(جدول 
  %النسبة  التكرار  اجمالي ساعات االستخدام
 9.1 14 أقل من ساعة واحدة

 20.8 32 ن ساعة إلى أقل من ساعتينم
 32.4 50 من ساعتين إلى أقل من ثالث ساعات

 37.7 58 ثالث ساعات فأكثر
  100.0  154  المجموع

 يوميـاً  يقـضون الدراسـة عينـة أفـراد مـن% 9.1 أن الـسابق الجـدول فـي الموضحة النتائج تبين
 مــن (يوميــاً  يقــضون% 20.8 بينمــا االجتمــاعي، التواصــل شــبكات علــى) واحــدة ســاعة مــن أقــل(

 ثــــالث مــــن أقــــل إلــــى ســــاعتين مــــن (يوميــــاً  يقــــضون% 32.4و ،)ســــاعتين مــــن أقــــل إلــــى ســــاعة
 التواصــل شــبكات علــى) فــأكثر ســاعات ثــالث (يوميــاً  يقــضون% 37.7 أن حــين فــي ،)ســاعات

  .االجتماعي

 نــسبته مــا أن أوضــحت والتــي )2014 صــالح، أبــو (دراســة مــع هنــا الدراســة نتــائج وتــشابهت
 إلـــى ســـاعة بـــين مـــا يتـــراوح التواصـــل شـــبكات تـــصفح فـــي وقتـــاً  يقـــضون الـــذين مـــن هـــم% 28.6

 ســاعتين بـين مـا يتـراوح وقتـاً  يقـضون الـذين مــن هـم المبحـوثين مـن% 32.3 نـسبته ومـا سـاعتين،
 جـاءت حيـث سـاعات ثـالث مـن أكثـر وقتـاً  يقـضون فـيمن معهـا اختلفـت بينما ساعات، ثالث إلى
  %.37 إلى هنا دراستنا في وصلت بينما المبحوثين من )1(%24.0 نسبته بما أقل

 نــسبة جــاءت حيـث )2013 حمــودة، (دراسـة إليــه توصـلت مــا مـع الدراســة نتـائج اختلفــت كمـا
 مـــــن ثـــــم فـــــأكثر، ســـــاعتين االجتمـــــاعي التواصـــــل شـــــبكات يـــــستخدمون المبحـــــوثين مـــــن% 58.8

 ســاعة مــن ألقــل ســتخدامهما يليهــا ،%36.6 بنــسبة ســاعتين مــن أقــل إلــى ســاعة مــن يــستخدمونها
  .)2( %4.6 بنسبة

                                               
  108 صمرجع سابق،صالح أبو صالح، (1) 
  112 ص،مرجع سابقأحمد حمودة، (2) 
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 مـن أكثـر إلـى سـاعتين مـن تقـضي% 70.1 العينـة أفـراد مـن األكبر النسبة أن الباحث ويرى
 اسـتخدام كثافـة علـى واضـحاً  مؤشـراً  يعطـي وهـذا االجتماعي التواصل شبكات على ساعات ثالث
 الفلـسطينية الـصحافة فـي تـصالباال القائم عمل طبيعة يعكس أمر وهو الشبكات لهذه العينة أفراد

 الـــصحف اتـــصال أن كمـــا اليـــومي، عملـــه أدائـــه خـــالل الـــشبكات هـــذه الســـتخدام الدائمـــة وحاجتـــه
 فـي سـاهم الخـدمات لهذه فيها العاملين الستخدام المجال وٕاتاحتها بالعمل الدراسة محل والمجالت

  .العينة أفراد لدى االستخدام فترات زيادة

 :دام شبكات التواصل االجتماعي الستخالمفضلةاألوقات  .8

 الستخدام شبكات التواصل االجتماعييفضلها المبحوثون األوقات التي يوضح ) 15(جدول 
  %النسبة  التكرار  أوقات االستخدام المفضلة

 44.2 44.2 )12 إلى الساعة 6من الساعة (صباحًا 
 25.3 25.3 )18 إلى الساعة 12من الساعة (مساًء 

 26.6 26.6 ) إلى منتصف الليل18 من الساعة(ليًال 
 3.9 3.9 )6من منتصف الليل إلى الساعة (فجرًا 

  100.0  154  المجموع

 اســـتخدام يفــضلون المبحــوثين مــن% 44.2 أن الــسابق الجــدول فــي الموضــحة النتــائج تبــين
 العينــة أفــراد اســتفادة تعكــس النــسبة هــذه أن الباحــث ويــرى صــباحًا، االجتمــاعي التواصــل شــبكات

 لتـوفر إضـافة االجتمـاعي، التواصـل شـبكات السـتخدام مؤسـساتهم فـي االفتراضي العمل وقت نم
 تفتقـر بينمـا المؤسـسات فـي للطاقـة مناسـبة بـدائل لتـوفر العمـل خـالل األوقـات معظم في الكهرباء
 أن الجــــدول أظهــــر كمــــا الكهربــــائي، التيــــار لبــــدائل القطــــاع محافظــــات فــــي البيــــوت مــــن العديــــد
% 3.9 أن حــين فــي لــيًال، اســتخدامها يفــضلون% 26.6و مــساًء، اســتخدامها نيفــضلو % 25.3

  .فجراً  استخدامها يفضلون

 العربيوهــو العــالم فــي االجتمــاعي التواصــل وســائل تقريــر عنــه كــشف وتؤكــد هــذه النتيجــة مــا
 مـن وذلـك العربـي، العـالم فـي االجتمـاعي التواصـل واقـع عـن شـاملة نظـرة تقـديم على يعمل تقرير
 مفــصلة نظــرة وتقــديم العربــي، العــالم فــي االجتمــاعي التواصــل مــشهد توجهــات كافــة رصــد خــالل
 أن نتائجــه كــشفت حيــث العربيــة، الــدول مختلــف فــي االجتمــاعي التواصــل شــبكات اســتخدام عــن
  .)1( المسائية الفترات في االجتماعي التواصل شبكات استخدام يفضلون المستخدمين من% 52

                                               
  5، ص2015 دبي، ،مقدم ضمن قمة رواد التواصل االجتماعي العرب، "ئل التواصل االجتماعي في العالم العربيتقرير وسا"(1) 
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 نـسبته مـا أن أوضـحت والتـي )2014صـالح، أبـو (دراسـة نتـائج عـضب مع تشابهت أنها كما
 االجتمــاعي التواصــل شــبكات الســتخدام لهــم المفــضلة األوقــات يعتبــرون المبحــوثين مــن% 48.6
 بفتــرات يتعلــق فيمــا النتــائج فــي خالفتهــا بينمــا الليــل، مــن المتــأخرة واألوقــات المــساء، أوقــات هــي

 األوقـــات فـــي االســـتخدام يفـــضلون المبحـــوثين مـــن% 4.9 أن تبـــين حيـــث الـــصباحية االســـتخدام
  .الدراستين في الدراسة مجتمع الختالف الباحث نظر وجهة من – يرجع وهذا )1(الصباحية

 :األنشطة التي على شبكات التواصل االجتماعينوع  .9
 على شبكات التواصل االجتماعيالتي يقوم بها المبحوثون نشطة أكثر األيوضح ) 16(جدول 

  %النسبة  التكرار  االنشطة
  28.1 140 مطالعة المنشورات 

 27.1  137  تسجيل االعجاب بالمنشورات 
 1.2 6 اللعب مع األصدقاء

 8.7 40 منشورات االصدقاء على حسابك" مشاركة"اضافة 
 2.1 10 تجريب عدد من التطبيقات
 14.2 72  الدردشة مع األصدقاء

 14.3 73  التعليق على مشاركات ومنشورات األصدقاء
  4.4 23  أخرى
    501  100.0المجموع

 بمطالعـــة يقومـــون المبحـــوثين مـــن% 28.1 أن الـــسابق الجـــدول فـــي الموضـــحة النتـــائج تبـــين
% 14.3 أن حـــين فـــي بالمنـــشورات، اإلعجـــاب بتـــسجيل مـــنهم% 27.1 يقـــوم بينمـــا المنـــشورات،

ـــــالتعليق يقومـــــون ـــــى ب ـــــشورات مـــــشاركات عل  مـــــع دردشـــــةبال يقومـــــون% 14.2و األصـــــدقاء، ومن
% 6.4و حــــسابهم، علــــى األصــــدقاء منــــشورات ومــــشاركة بإضــــافة يقومــــون% 8.7و األصــــدقاء،

   بينمـا ،"أعجبتنـي فيـديو مقـاطع نـشر "،"بـي خاصـة مـشاركات نـشر: "مثـل أخـرى، بأنشطة يقومون
  .األصدقاء مع باللعب يقومون% 1.2 أن حين في التطبيقات، من عدد بتجريب يقومون% 2.1

 األنــشطة بــين مــن األولــى المرتبــة فــي جــاء األصــدقاء المنــشورات مطالعــة أن الباحــث الحــظ
 طـرف مـن سـلبياً  نـشاطاً  يعكـس وهـذا االجتمـاعي التواصـل شبكات على العينة أفراد يمارسها التي
 يعكــس هــذا وربمــا األصــدقاء منــشورات إلــى والتعــرف بالمطالعــة تكتفــي األغلبيــة بــأن العينــة أفــراد

                                               
  109 صمرجع سابق،صالح أبو صالح، (1) 

 المجموع هنا ال يساوي عدد المبحوثين الن المبحوث يمكنه اختيار أكثر من اجابة  
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 الـصحفي، العمـل فـي منهـا واالسـتفادة الـشبكات هـذه علـى التوجهـات إلـى فالتعـر  فـي رغبة أيضاً 
 أفــراد مــن متوســطة نــسبة هنــاك أن كمــا بالمنــشورات، اإلعجــاب تــسجيل الثانيــة المرتبــة فــي وجــاء
 أو المنــشورات علــى التعليــق فــي المــشاركة حيــث مــن الــشبكات هــذه مــع بفاعليــة يتعــاملون العينــة

  .الشخصية حساباتهم لىع منشورات وضع أو المحادثات

 درجة استخدام شبكات التواصل االجتماعي .10

 يوضح درجة استخدام المبحوثين لشبكات التواصل االجتماعي ) 17(جدول 
 ماي سبيس  اوركت  لينكدان  +جوجل تويتر  الفيسبوك 

  10  5  5  20  17  100  التكرار
  عالية جداً 

  6.5  3.2  3.2  13.0  11.0  64.9  النسبة
  عالية  5  5  4  19  29  34  التكرار
  3.2  3.2  2.6  12.3  18.8  22.1  النسبة
  متوسطة  2  1  4  14  29  14  التكرار
  1.3  0.6  2.6  9.1  18.8  9.1  النسبة
  منخفضة  10  13  10  24  32  2  التكرار
  6.5  8.4  6.5  15.6  20.8  1.3  النسبة
منخفضة   9  7  11  13  11  1  التكرار

  5.8  4.5  7.1  8.4  7.1  0.6  النسبة  جداً 
ال   118  123  120  64  36  3  التكرار

  76.6  79.9  77.9  41.6  23.4  1.9  النسبة  أستخدمها
  المجموع 154 154 154 154 154  154  التكرار
 100 100 100 100 100  100  النسبة
  5.32  5.47  5.45  4.19  3.64  1.56  المتوسط الحسابي

 شـبكة يـستخدمون نالمبحـوثي مـن% 64.9 أن الـسابق الجـدول فـي الموضـحة النتائج أظهرت
Facebook ال% 1.9 أن حــين فــي عاليــة، بدرجــة يــستخدمونها% 22.1و جــدًا، عاليــة بدرجــة 
 بينمــــــا ،Twitter شــــــبكة يــــــستخدمون ال المبحــــــوثين مــــــن% 23.4 أن تبــــــين كمــــــا يــــــستخدمونها،

 وبـــنفس متوســـطة، بدرجـــة يـــستخدمونها% 18.8و جـــدًا، منخفـــضة بدرجـــة يـــستخدمونها% 20.8
  .عالية بدرجة يستخدمونها السابقة النسبة

 شــــــبكة يــــــستخدمون ال المبحــــــوثين مــــــن% 41.6 أن نفــــــسه الجــــــدول نتــــــائج أوضــــــحت كمــــــا
Google+، ـــستخدمونها% 15.6 بينمـــا ـــستخدمونها% 13و منخفـــضة، بدرجـــة ي ـــة بدرجـــة ي  عالي

  . LinkedIn شبكة يستخدمون ال% 77.9 وبنسبة المبحوثين غالبية بينما جدًا،
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 كمــا ،Orkut شــبكة يــستخدمون ال% 79.9 وبنــسبة المبحــوثين بيــةغال أن النتــائج وأوضــحت
  .MySpace شبكة يستخدمون ال% 76.6 وبنسبة المبحوثين غالبية أن

 االسـتخدام حـاالت معظـم علـى الفيـسبوك االجتمـاعي التواصل شبكة سيطرة أن الباحث ويرى
 تـساعد وبالتـالي الواسـع راالنتـشا لحجم إضافة خدمات من الشبكة هذه توفره ما مع انسجاماً  يأتي

 التـــي والخـــدمات األدوات لحجـــم إضـــافة المـــستخدمين مـــن أكبـــر بعـــدد االرتبـــاط علـــى مـــستخدميها
ـــشكل وتـــساهم الـــشبكة توفرهـــا  بأشـــكاله والتواصـــل التفاعـــل مـــن عـــال مـــستوى تحقيـــق فـــي كبيـــر ب
  .المختلفة

 والتـي )2012ى،عيـس (دراسـة لـه توصـلت مـا مـع متوافقـة الجدول هذا في النتائج جاءت وقد
 االجتماعيــة الــشبكات مــن غيرهــا علــى فلــسطينياً  الفيــسبوك شــبكة اســتخدام غلبــة نتائجهــا أظهــرت
 بفــارق يليــه للمبحــوثين، اإلجمــالي العــدد مــن تقتــرب بنــسبة وذلــك المبحــوثين قبــل مــن عــام بــشكل
  .)1(المواقع بقية ثم سبيس ماي ثم تويتر، رأسها وعلى الوسائل بقية كبير

 أن نتائجهـا أظهـرت حيـث) 2014سـكيك، (دراسـة لـه توصـلت ما مع متوافقة جاءت أنها كما
 بنـسبة تـويتر كبيـر بفـارق بعـده جـاء% 93.3 بنـسبة األولـى المرتبـة على حصلت الفيسبوك شبكة

 دراســــــة مــــــع النتــــــائج فــــــي تــــــشابهت كمــــــا،)2(%35 بنــــــسبة األخــــــرى الــــــشبكات تــــــاله ،49.65%
 اسـتخداماً  االجتمـاعي التواصـل شـبكات أكثر من فيسبوكال شبكة أن بينت والتي) 2013حمودة،(

 ســــكايب المحادثــــات ثــــم األولــــى، المرتبــــة فــــي جــــاءت إذ المبحــــوثين نظــــر لوجهــــة وفقــــاً  وتفــــاعالً 
 مثــل المــصغر التــدوين يتبعهــا بلــس، جوجــل ثــم ،"اليوتيــوب "الفيــديو مــشاركة يتبعهــا والماســنجرات،

  .)3(الفليكر الصور قعومو  المدونات، ثم المنتديات، يليها تويتر،

 شـــبكة أن إلـــى توصـــلت والتـــي) 2014 صـــالح، أبـــو (دراســـة االتجـــاه هـــذا فـــي معهـــا واتفـــق
 بنـسبة اليوتيـوب تالهـا% 95.14 بنـسبة الدراسـة عينـة قبل من االستخدام صدارة تبوأت الفيسبوك
  .)4(%27.14 بنسبة التويتر تاله ،%28.86 بنسبة بلص جوجل ثم ،59.43%

                                               
  8، صمرجع سابقطلعت عيسى، (1) 
  128 ص سابق،مرجعهشام سكيك، (2) 
  173 صمرجع سابق،أحمد حمودة، (3) 
  149، صمرجع سابقصالح أبو صالح، (4) 
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 غيرهــا علــى فلــسطينياً  الفيــسبوك شـبكة اســتخدام تفــوق والتقــارير الدراسـات مــن دالعديــ أكــد كمـا
 فـي االجتمـاعي التواصـل وسـائل علـى نظـرة تقريـر أكـده مـا وهـو االجتمـاعي التواصل شبكات من

 مليــون إلــى وصــل 2014 عــام خــالل الفيــسبوك مــستخدمي عــدد أن إلــى أشــار حيــث ، فلــسطين
 الغربيــة الــضفة محافظــات ســكان مــن% 40 يقــارب مــا إلــى لتــص بنــسبة ألفــاً  وعــشرين وخمــسمائة

 .)1(غزة وقطاع

 :ثقة بالمضامين التي تقدمها شبكات التواصل االجتماعيالدرجة  .11

 االجتماعيالتي تقدمها شبكات التواصل   بالمضامينالمبحوثيندرجة ثقة يوضح ) 18(جدول 
  %النسبة  التكرار  درجة الثقة

 9.1 14 منخفضة جداً 
 13.6 21 منخفضة
  66.2 102 متوسطة
  9.7 15 عالية

 1.3 2  عالية جداً 
  100.0  154  المجموع

 2.80  المتوسط الحسابي

 بالمـضامين يثقـون المبحـوثين مـن% 9.1 أن الـسابق الجـدول فـي الموضـحة النتائج من تبين
 رجـةبد بهـا يثقـون% 13.6 بينمـا جـدًا، منخفـضة بدرجـة االجتماعي التواصل شبكات تقدمها التي

 أن حـين فـي عاليـة، بدرجـة بهـا يثقـون% 9.7و متوسطة، بدرجة بها يثقون% 66.2و منخفضة،
  . جداً  عالية بدرجة بها يثقون% 1.3

 المبحـوثين أن بينـت والتي) 2013حمودة، (دراسة له توصلت ما مع هنا النتائج تشابهت وقد
 بنـــسبة جـــاءت إذ جتمـــاعياال التواصـــل شـــبكات تقـــدمها التـــي بالمعلومـــات متوســـطة بدرجـــة يثقـــون
 الـشباب ثقـة لدرجـة المئويـة النـسبة إن حيـث) 2014 سـكيك، (دراسـة مـع اتفقـت كما ،)2(60.5%

 إليـه خلـصت مـا مـع يتفـق أيضاً  وهو، )3(%64.8 بلغت االجتماعي التواصل بشبكات الفلسطيني

                                               
  9، صمرجع سابقسوشال ستوديو، (1) 
  187، صمرجع سابقأحمد حمودة، (2) 
  152، صمرجع سابقهشام سكيك، (3) 
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 علومــاتم فــي الثقــة لدرجــة النــسبي الــوزن إن حيــث اإلطــار، هــذا فــي) 2014صــالح، أبــو (دراســة
  .)1(%61.6 بلغ االجتماعي التواصل شبكة

 :عبر شبكات التواصل االجتماعيالمفضلة للمشاركة الموضوعات  . 12

مع اآلخرين والتفاعل معها عبر   مشاركتهايفضل المبحوثونالموضوعات والمواد التي يوضح ) 19(جدول 
  االجتماعيشبكات التواصل

  %النسبة  التكرار  الموضوعات المفضلة
 15.2 105 يةالسياس
 9.8 68 الدينية

 9.6 66 االجتماعية
 9.4 65 الثقافية
 9.4 65  االخبارية
 5.9 41 الرياضية

 4.9 34  القضايا االقتصادية
 4.9 34  الصور

 4.6 32  قضايا األطفال
 4.2 29  الكاريكاتير
 4.2 29  الفنية

 4.1 28  التسلية والترفيه
 2.9 20  الفيديوهات الشخصية

 2.7 19   الصحية
 2.7 19  قضايا الشباب

 2.6 18  المرأة
 1.7 12  التعليمية
 1.0 7  أخرى
  100.0  *691  المجموع

 .المجموع هنا ال يساوي عدد المبحوثين النه يمكن للمبحوث اختيار أكثر من إجابة* 

 مـشاركة يفـضلون المبحـوثين مـن% 15.2 أن السابق الجدول في الموضحة النتائج تبين
 االجتمــاعي، التواصــل شــبكات عبــر معهــا والتفاعــل اآلخــرين مــع الــسياسية والمــواد تالموضــوعا

                                               
  151 صمرجع سابق،صالح أبو صالح، (1) 
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% 9.4و الرياضـية، الموضـوعات يفـضلون% 5.9و الدينيـة، الموضوعات يفضلون% 9.8 بينما
 يفــضلون% 9.4و االجتماعيــة، الموضــوعات يفــضلون% 9.6و الثقافيــة، الموضــوعات يفــضلون

 الموضـــوعات يفـــضلون 1.7و االقتـــصادية، القـــضايا نيفـــضلو % 2.7و اإلخباريـــة، الموضـــوعات
 والترفيــه، التــسلية موضــوعات يفــضلون% 4.1و المــرأة، موضــوعات يفــضلون% 2.6و التعليميــة،

% 4.2و الـصور، موضـوعات يفـضلون% 4.9و األطفـال، قضايا موضوعات يفضلون% 4.6و
ـــة، الموضـــوعات يفـــضلون % 2.7و ة،الشخـــصي الفيـــديوهات موضـــوعات يفـــضلون% 2.9و الفني
 يفــضلون% 1 أن حــين فــي الكاريكــاتير، موضــوعات يفــضلون% 4.2و الــشباب، قــضايا يفـضلون

ـــــــل أخـــــــرى، ومـــــــوادّ  موضـــــــوعات ـــــــارات االســـــــتفتاءات: "مث  ،"المـــــــسابقات"و ،"الشخـــــــصية واالختب
  ".التكنولوجية المستجدات"

ـــائج تقاربـــت وقـــد ـــداول المبحوثـــون يفـــضلها التـــي الموضـــوعات جانـــب فـــي الدراســـة نت  للت
) 2013حمـودة، (دراسـة لـه توصـلت مـا مع االجتماعي التواصل شبكات عبر والتفاعل والمشاركة

 األكثـر مـن ترتيبهـا حـسب المـواد بكثافـة يتـابعون المبحـوثين أن أوضـحت حيث جوانبها بعض في
 الدينيـة، الـصور، الـشباب، التعليميـة، واإلخباريـة، الـسياسية الثقافية، االجتماعية، : (وهي تفضيالً 
 الكاريكـاتير، الشخـصية، الفيـديوهات األطفـال، المرأة، الفنية، الرياضية، الصحة، والترفيه، التسلية

 وغيرهـا والتعليميـة االقتـصادية مثـل الموضـوعات بعـض أفـضلية فـي اختلفـت لكنها )1()االقتصادية
  .الدراسة مجتمع الختالف ربما

 أن أظهــرت والتـي) 2014،صـالح أبـو (دراسـة لـه توصـلت عمـا مختلفـة جـاءت أنهـا كمـا
  .)2(%70.5 بنسبة المبحوثون يطالعها التي الموضوعات أبرز تصدرت الترفيهية الموضوعات

  

                                               
  174 صمرجع سابق،أحمد حمودة، (1) 
  150 صمرجع سابق،ح، صالح أبو صال(2) 
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  :دوافع استخدام شبكات التواصل االجتماعي :ثانيا
  التواصل االجتماعيشبكاتدوافع استخدام  .1

  شبكات التواصل االجتماعيالمبحوثين لدوافع استخدام يوضح ) 20(جدول 

  وافع االستخدامد  م

شدة
ق ب

اواف
  

فق
اوا

ايد  
مح

فق  
 اوا
ال

شدة  
ق ب

اواف
ال 

  

سط
متو

ال
ا 

بي
سا
لح

 

ف 
حرا
االن

ا
ري
عيا
لم

  

 :دوافع طقوسية  . أ
 0.88 4.19 1.9 3.9 7.1 47.4 39.6  ألنها موجودة ويتاح لي استخدامها  1
ــــــالكمبيوتر   2 ــــــاط ب بحكــــــم العــــــادة واالرتب

  واستخدامه
24.0 44.8 24.7 3.9 2.6 3.84 0.93 

 1.15 3.19 9.1 18.8 27.9 32.5 11.7  لملء وقت الفراغ والتخلص من الملل  3
 1.21  3.20 7.8 24.7 23.4 27.9 16.2  للتسلية واالسترخاء  4
 1.24  2.63 20.1 33.1 18.8 19.5 8.4  الن االخرين يستخدمونها  5
 1.18 2.84 13.0 29.9 26.0 22.1 9.1  بدافع الفضول  6
 1.14 2.88 9.7 33.1 25.3 22.7 9.1  من الوحدةللمؤانسة والتخلص   7
 1.21 2.57 20.8 33.1 22.1 16.2 7.8  للتميز عن االخرين  8
 1.15 2.69 14.3 34.4 27.9 14.9 8.4  للهروب من مشاكل الحياة اليومية  9

  :دوافع منفعية  . ب
لتحــــــــــــــسين األداء فــــــــــــــي الممارســـــــــــــــة   10

  الصحفية
26.0 48.7 11.0 9.7 4.5 3.82 1.07 

 0.98 4.07 3.9 3.2 11.7 44.2 37.0  لتصفح شبكات إعالمية مختلفة  11
تعلــــم طــــرق جديــــدة (لتنميــــة المهــــارات   12

  )في تحرير المادة اإلعالمية
26.0 40.9 19.5 9.7 3.9 3.75 1.07 

للوصول إلى كم كبيـر مـن المعلومـات   13
 بسرعة

35.7 51.3 11.0 0.6 1.3 4.19 0.76 

بــــــــــار لالطــــــــــالع علــــــــــى أحــــــــــدث األخ  14
  والمستجدات العالمية

39.0 51.3 4.5 1.9 3.2 4.21 0.88 

الســـــــــتكمال المعلومـــــــــات والتفاصـــــــــيل   15
 0.84 3.94 1.3 4.5 16.9 53.9 23.4 والخلفيات عن األحداث المهمة

للحــــــــــصول علــــــــــى أرقــــــــــام الهواتــــــــــف   16
  والعناوين للمصادر والشخصيات

25.3 46.8 20.1 5.2 2.6 3.87 0.94 

 0.75 4.12 0.6 3.2 9.1 57.8 29.2   المعلومات المتوفرة بهالالستفادة من  17
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الدردشـــة والحـــوار وتكــــوين (للمـــشاركة   18
  )عالقات مع اآلخرين

28.6 48.1 13.0 7.8 2.6 3.92 0.98 

 0.87 3.97 1.9 3.9 15.6 51.9 26.6 لالطالع على ثقافات أخرى  19
للتعــــــرف علــــــى االحــــــداث والفعاليــــــات   20

 0.83 4.12 1.3 3.2 11.0 50.6 33.8  المتوقعة

ـــــــــدعيم وتنويـــــــــع مـــــــــصادر مـــــــــوادي   21 لت
  االعالمية

32.5 46.1 14.9 4.5 1.9 4.03 0.91 

 0.48 3.62  الدرجة الكلية

 دوافـع حـول المبحـوثين اسـتجابات إلى التعرف تم السابق في الموضحة النتائج خالل من
 المعيـــاري واالنحـــراف الحـــسابي المتوســـط إيجـــاد تـــم فقـــد االجتمـــاعي، التواصـــل شـــبكات اســـتخدام
 المتوســـط أن تبـــين حيـــث للمحـــور، الكليـــة والدرجـــة المحـــور فقـــرات مـــن فقـــرة لكـــل النـــسبي والـــوزن

 النــــسبي والــــوزن ،0.48 يــــساوي المعيــــاري واالنحــــراف ،3.62 يــــساوي الفقــــرات لجميــــع الحــــسابي
 الحيــاد درجــة علــى زاد قــد للمحــور، االســتجابة درجــة متوســط أن علــى يــدل ممــا ،%72.4 يـساوي
  .السابقة الدوافع على كبيرة بدرجة المبحوثين موافقة على يدل وهذا ،3 وهي

 وقـد ،)2.57 – 4.21 (بـين حـسابية بمتوسـطات تراوحت فقد المحور لفقرات بالنسبة أما
 الترتيــب الثامنــة الفقــرة احتلــت بينمــا األهميــة، حيــث مــن األول الترتيــب عــشرة الرابعــة الفقــرة احتلـت
  .األخير

 الطقوسـية الـدوافع علـى المنفعيـة الـدوافع تقـدم باإلجمال أعاله الجدول في النتائج وتعكس
 تتفــق وهــي االجتمــاعي التواصــل لــشبكات الفلــسطينية الــصحافة فــي باالتــصال القــائم اســتخدام فــي

 بنــــسبة المنفعيــــة الــــدوافع تــــصدرت حيــــث) 2014صــــالح، أبــــو (دراســــة نتــــائج مــــع كبيــــر بــــشكل
 التواصـــل شـــبكات اســـتخدام دوافـــع ترتيـــب فـــي% 33.7 بنـــسبة الطقوســـية افعالـــدو  تلتهـــا% 66.3

  .)1(الدراسة عينة لدى االجتماعي

) 2013 حمـــودة، (دراســـة المنفعيـــة الـــدوافع نحـــو االســـتخدام دوافـــع اتجـــاه فـــي معهـــا تـــشابهت كمـــا
 االجتماعيــــة القــــضايا عــــن متنوعــــة معلومــــات علــــى الحــــصول دوافــــع المقدمــــة فــــي جــــاءت حيــــث

                                               
  150 صمرجع سابق،صالح أبو صالح، (1) 
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 المجتمـع، فـي المهمـة القـضايا حـول معلومـاتي وزيـادة المجتمـع، داخـل وغيرهـا والثقافية يةوالسياس
  .)1(الفلسطينية المجتمعية للقضايا والمناصرة والدعم

 دراســــــة لــــــه توصــــــلت مــــــا مــــــع كبيــــــر بــــــشكل تتفــــــق النتــــــائج أن الباحــــــث الحــــــظ كمــــــا
 بــدافع االجتمــاعي لالتواصــ شــبكات يــستخدم الفلــسطيني الــشباب أن بينــت والتــي) 2013ســكيك،(

 األحــــداث متابعــــة مــــا نوعــــاً  بعيــــد بفــــارق تالهــــا ،%78.9 قــــدرها بنــــسبة األخبــــار علــــى االطــــالع
  .)2(اآلخرين مع باآلراء المشاركة تالها ،%78.9 بنسبة عليها والتعليق

 يرجــع المبحــوثين لــدى المنفعيــة الــدوافع نحــو عــام بــشكل الــدوافع اتجــاه أن الباحــث ويــرى  
 المهــام مجــال فــي اليوميــة حاجــاتهم لتلبيــة ســعيهم إطــار وفــي عملهــم طبيعــة ىإلــ أساســي بــشكل
 أكثـر المنفعـي االسـتخدام لتعـزز الـشبكات هـذه جـاءت وبالتالي الصحفي العمل خالل لهم الموكلة

 اإلعالميــة مؤســساتهم فــي اليــومي أدائهــم تعزيــز فــي يــساهم وبمــا لــديهم الطقوســي االســتخدام مــن
 مــن أكثــر "أن) بيــسترو ميــديا (موقــع أعــّدها دراســة أكدتــه مــا وهــذا عالميــة،اإل رســالتهم يخــدم وبمــا
 قـــصص علـــى العثـــور أجـــل مـــن االجتمـــاعي، اإلعـــالم قنـــوات يـــستخدمون الـــصحفيين مـــن% 55

 أجـــل مـــن األدوات هـــذه يـــستخدمون مـــنهم% 43 أن بينـــت كمـــا معروفـــة، مـــصادر مـــن إخباريـــة
  .)3("يكتبونها التي األخبار من التحقق

  :اإلشباعات المتحققة من استخدام شبكات التواصل االجتماعي :ثالثا
   من استخدام شبكات التواصل االجتماعيدرجة االستفادة .1

  استخدام شبكات التواصل االجتماعي منالمبحوثين استفادة درجة يوضح ) 21(جدول 
  %النسبة  التكرار  درجة االستفادة

 14.3 22  عالية جداً 
 37.7 58 عالية
 40.3 62 متوسطة
 2.6 4 منخفضة

 5.2 8 منخفضة جداً 
  100.0  154  المجموع

                                               
  .175أحمد حمودة، مرجع سابق، ص(1) 
  .162هشام سكيك، مرجع سابق، ص(2) 
: الريـاض ،الـسعودية الـشرق صـحيفةاالجتمـاعي،  التواصـل مواقـع يـستخدمون الـصحفيين من% 55: حديثة منة اهللا محمد، دراسة(3) 
  35ص م،20/1/2013 بتاريخ 413 العدد
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 مــن اســتفادوا الدراســة عينــة أفــراد مــن% 5.2 أن الــسابق الجــدول فــي الموضــحة النتــائج تبــين
 بدرجــة منهــا اســتفادوا% 2.6 بينمــا جــدًا، منخفــضة بدرجــة االجتمــاعي التواصــل شــبكات اســتخدام
 فـي عاليـة، بدرجـة منهـا اسـتفادوا% 37.7و توسـطة،م بدرجـة منها استفادوا% 40.3و منخفضة،

  .جداً  عالية بدرجة منها استفادوا% 14.3 أن حين
 

  :شبكات التواصل االجتماعيطبيعة استخدام  .2

  االجتماعيلشبكات التواصل طبيعة استخدامات المبحوثين يوضح ) 22(جدول 
  %النسبة  التكرار  طبيعة االستخدام

 8.7 51  ةاالحتياجات المهني جميع تلبية
 17.6 103 الوطن وخارج داخل من التواصل مع االعالميين

 19.3 113 االطالع على االخبار المهمة
 11.4 67 التواصل مع جمهور الصحيفة بشرائحه المتعددة
  6.8 40  التعرف على طرق واشكال صحفية جديدة

 7.7 45  الصور والتصاميم والفيديوهات الداعمة توفير
 6.3 37  صحفية جديدة مهارات اكتساب

 10.4 61  القادمة والفعاليات االحداث بأجندة التزود
 7.0 41  والترفيه التسلية وسائل توفير

 4.8 28  أخرى
    586  100.0*المجموع

 

 اســـتخدام أن يـــرون المبحـــوثين مـــن% 8.7 أن الـــسابق الجـــدول فـــي الموضـــحة النتـــائج تبـــين
 لهـم تـشبع% 17.6 بينما المهنية، االحتياجات جميع تلبية لهم تشبع االجتماعي التواصل شبكات

 األخبـــار علـــى االطـــالع لهـــم تـــشبع% 19.3و وخارجـــه، الـــوطن داخـــل اإلعالميـــين مـــع التواصـــل
 تـشبع% 6.8و المتعـددة، بـشرائحها الـصحافة جمهـور مـع التواصـل لهـم تشبع% 11.4و المهمة،

 والتـــصاميم الـــصور تـــوفير لهـــم تـــشبع% 7.7و جديـــدة، صـــحفية وأشـــكال طـــرق إلـــى التعـــرف لهـــم
 لهـم تـشبع% 10.4و جديـدة، صـحفية مهـارات اكتـساب لهـم تـشبع% 6.3و الداعمة، والفيديوهات

 والترفيـــه، التـــسلية وســـائل تـــوفير لهـــم تـــشبع% 7و القادمـــة، والفعاليـــات األحـــداث بأجنـــدة التـــزود
  .أخرى رغبات لهم تشبع% 4.8و

                                               
 المجموع هنا ال يساوي عدد المبحوثين النه يمكن للمبحوث اختيار أكثر من إجابة.  
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 خلفهــا يــسعى التــي اإلشــباعات مقدمــة فــي المهمــة األخبــار علــى االطــالع أن الباحــث الحــظ
 منطقـي وهـذا% 19.3 إلـى تصل بنسبة االجتماعي التواصل لشبكات استخدامهم من العينة أفراد

 والمعلومـات، األخبـار وتناقـل النـشر فـي الشبكات هذه بها تتميز التي والفورية السرعة إلى بالنظر
 شـرائح علـى وٕانمـا اإلعالميـين علـى ضرورةبال يقتصر ال الذي جمهورها بين الترابط لطبيعة وذلك

  .المختلفة المجتمع

 بنـسبة الثانيـة المرتبـة فـي جـاء وخارجـه الـوطن داخـل اإلعالميـين مـع التواصـل أن لـوحظ كما
 أو الهــــاتف التقليديـــة التواصـــل ألدوات العاليـــة التكلفـــة ظـــل فـــي إنـــه حيـــث% 17.6 الـــى تـــصل

 التواصـــــل شـــــبكات تـــــأتي للخـــــدمات، كـــــررالمت االنقطـــــاع مـــــشاكل عـــــن عـــــدا المحمـــــول الهـــــاتف
 للتواصـل الفلـسطينية الـصحافة فـي باالتـصال القـائم لـدى عليـه يعتمـد بـديالً  لتمثـل هنـا االجتماعي

  .المهنة زمالء بين
  

   :شبكات التواصل االجتماعياالشباعات المتحققة من استخدام  .3

  االجتماعيشبكات التواصل االشباعات المتحققة للمبحوثين من يوضح ) 23(جدول 

مدى االشباع الذي يتحقق من استخدام شبكات   
الية  التواصل االجتماعي

 ع
رجة

بد
طة  
وس
 مت
رجة

بد
ضة  

نخف
ة م

درج
ب

  

موع  ال
مج
ال

  

ـــــــار واالحـــــــداث الجديـــــــدة   154 3 10 77 64  ك ـــــــى االخب التعـــــــرف عل
  100.0  1.9 6.5 50.0 41.6 % والمتوقعة

ـــــدة ت  154 11 31 71 41  ك ـــــدني فـــــي مجـــــال اكتـــــساب مهـــــارات جدي في
  100.0 7.1 20.1 46.1 26.6 % عملي

التعـــــــرف علـــــــى اســـــــاليب جديـــــــدة فـــــــي الكتابـــــــة   154 25 49 52 28  ك
  100.0 16.2 31.8 33.8 18.2 %  الصحفية

تـــــــساعدني فـــــــي تكـــــــوين آراء وتحلـــــــيالت عـــــــن   154 10 36 67 41  ك
  100.0 6.5 23.4 43.5 26.6 % القضايا واالحداث التي تجري من حولي

  154 10 36 67 41  ك

يئة
 الب
قبة
مرا

ت 
اعا
شب
ا

  

عززت من شعوري بالثقة واألمان من خالل ما 
اطالعـــه مـــن معلومـــات عبـــر شـــبكات التواصـــل 

  100.0 6.5  23.4  43.5 26.6 % االجتماعي

  154 2 13 63 76  ك

شار 
 عززت ارائي من خالل مناقشاتي مع اآلخرينالم

% 49.4  40.9 8.4 1.3 100.0  
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 تتحقــق التــي اإلشــباعات صــعيد علــى الــسابق الجــدول فــي الموضــحة النتــائج مــن يتبــين
 النحـــو علـــى اإلشـــباعات ألنـــواع وفقـــاً  االجتمـــاعي التواصـــل لـــشبكات المبحـــوثين اســـتخدام خـــالل
  : التالي

 إلـــى التعـــرف أن تبـــين البيئــة مراقبـــة إشـــباعات ضــمن: إشـــباعات مراقبـــة البيئـــة 1.3
 مــن% 50 يــرى التــي اإلشــباعات مقدمــة فــي جــاء والمتوقعــة الجديــدة واألحــداث األخبــار

 عاليــة، بدرجــة تحققــت أنهــا 41.6 رأى بينمــا ، متوســطة بدرجــة تحققــت أنهــا المبحــوثين
 بدرجـة العمـل مجـال فـي تفيـد جديـدة مهـارات اكتساب في تساهم أنها% 46.1 يرى بينما

 إشـــباعات تالهـــا ذلـــك، فـــي عاليـــة بدرجـــة تـــساهم أنهـــا% 26.6 يـــرى حـــين فـــي متوســـطة
 ،"حـــولي مـــن تجـــري التـــي واألحـــداث القـــضايا عـــن وتحلـــيالت آراء تكـــوين فـــي تـــساعدني"

 جعلتني اعبر عن ارائي بحرية مطلقة  154 2 11 62 79  ك
% 51.3 40.3  7.1 1.3 100.0  
ســـــاعدتني علـــــى تبنـــــي رأي مـــــن يعجبنـــــي مـــــن   154 2 13 63 76  ك

  100.0 1.3 8.4 40.9 49.4 % .المستخدمين االخرين
 عززت من ثقتي بنفسي بشكل أكثر  154 3 13 83 55  ك
% 35.7 53.9 8.4 1.9 100.0  
 ساعدتني على تكوين اصدقاء جدد  154 9 13 68 64  ك
% 41.6 44.2 8.4 5.8 100.0  
ساهمت في تحقيق التواصـل مـع الـزمالء وافـراد   154 8 14 61 71  ك

  100.0 5.2 9.1 39.6 46.1 % االسرة
ســــاعدتني علــــى إعــــادة التواصــــل مــــع أصــــدقاء   154 11 31 71 41  ك

  100.0 7.1 20.1 46.1 26.6 % قدامى فقدت االتصال بهم
عي  154 7 15 69 63  ك

تما
الج
ل ا
فاع
 الت
ات
باع
اش

 سهل لي التواصل وجعلني اجتماعيا أكثر  
% 40.9 44.8 9.7 4.5 100.0  
 التسلية وقضاء وقت الفراغ  154 19 33 60 42  ك
% 27.3 39.0  21.4  12.3  100.0  
ن مـــشاكل الحيـــاة اليوميـــة وضـــغوط الهـــروب مـــ  154 22 40 60 32  ك

  100.0 14.3 26.0 39.0 20.8 % العمل
لية  154 23 33 63 35  ك

تس
ت ال

اعا
شب
ا

 التخلص من الشعور بالوحدة  
% 22.7 40.9 21.4 14.9 100.0  
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 بالثقـــة شـــعوري مـــن عـــززت " ثـــم" الـــصحفية الكتابـــة فـــي جديـــدة أســـاليب إلـــى التعـــرف"و
 ."االجتماعي التواصل شبكات عبر معلومات من أطالعه ما خالل من واألمان

 التـي الـرأي فـي المـشاركة إشـباعات صـعيد وعلـى :الرأي في المشاركة شباعاتإ 2.3
 " الــشبكات هــذه أن% 53.9 عــدّ  فقــد االجتمــاعي التواصــل شــبكات اســتخدام مــن تتحقــق
 فـي سـاهمت أنهـا 35.7 رأى بينمـا متوسـطة بدرجـة" أكثـر بـشكل بنفسي ثقتي من عززت
% 51.3 عــدّ  بينمــا منخفــضة، بدرجــة ســاهمت أنهــا% 8.4 رأى بينمــا عاليــة بدرجــة ذلــك
 مطلقــة بحريــة آرائهــم عــن يعبــرون جعلهــم فــي عاليــة بدرجــة ســاهمت أنهــا المبحــوثين مــن
 أنهـــا "إشـــباعات ذلـــك تـــال متوســـطة، بدرجـــة ذلـــك فـــي ســـاهمت أنهـــا% 40.3 رأى بينمـــا

 مــــن رأي تبنــــي علــــى ســــاعدتني "و ،"اآلخــــرين مــــع مناقــــشاتي خــــالل مــــن آرائــــي عــــززت
 ."اآلخرين المستخدمين من يعجبني

 فقـد االجتمـاعي التفاعـل إشـباعات صـعيد وعلـى :االجتمـاعي التفاعـل إشباعات 3.3
 متوســطة بدرجــة ســاهمت عياالجتمــا التواصــل شــبكات أن المبحــوثين مــن% 46.1 عــدّ 
 عــدّ  بينمــا بهــم، االتــصال فقــدوا قــدامى أصــدقاء مــع التواصــل إعــادة علــى مــساعدتهم فــي

 ذلــك تــال منخفــضة، بدرجــة% 20.1و عاليــة، بدرجــة بــذلك ســاهمت أنهــا مــنهم% 26.6
 علـى والمـساعدة ،"األسـرة وأفـراد الـزمالء مـع التواصـل تحقيـق فـي ساهمت "أنها إشباعات
 ."أكثر اجتماعياً  وجعلتني التواصل لي سهل"و جدد، أصدقاء تكوين

 الـسابق الجـدول مـن تبـين فقـد التـسلية إشـباعات صعيد وعلى :التسلية إشباعات 4.3
 بدرجـة سـاهم االجتمـاعي التواصـل شـبكات استخدام أن عدوا المبحوثين من% 40.9 ان

 ذلــك فــي تــساهم أنهــا% 22.7 يــرى بينمــا بالوحــدة، الــشعور مــن الــتخلص فــي متوســطة
 ذلــــك تــــال ذلــــك، فــــي منخفــــضة بدرجــــة تــــساهم أنهــــا يــــرون تقريبــــاً  ومــــثلهم عاليــــة بدرجــــة

 وقــضاء والتــسلية العمــل، وضــغوط اليوميــة الحيــاة مــشكالت مــن الهــروب فــي مــساهمتها
  .الفراغ وقت

 تقــدير أعلــى علــى حــصلت بــالرأي المــشاركة بإشــباعات المتعلقــة العبــارات أن هنــا الباحــث والحــظ
 بـالنظر طبيعيـاً  يبـدو وهـذا والتـسلية االجتمـاعي التفاعـل إشـباعات ثـم البيئـة مراقبة إشباعات تالها
 فـي عنـه حـر بـشكل والتعبيـر رأيهـا إلبـداء دائما تسعى التي الفئة من كونهم المبحوثين طبيعة إلى

 شـبكات اسـتخدام مـن االسـتفادة تحـتم الـصحفي العمـل طبيعـة أن كمـا واألحـداث، القضايا مختلف
 إشـــباعات عكـــسته كمـــا جديـــدة مهـــارات علـــى واالطـــالع األداء تطـــوير فـــي االجتمـــاعي التواصـــل



  نتـــائج الدراسة اِّـيدانيــــــة: الثالثالفصل           
 

113 

) 2014صـالح، أبـو (دراسـة لـه توصـلت عمـا مـا حـد إلـى مختلفـة هنا النتائج وتبدو البيئة، مراقبة
 االجتمــاعي التفاعــل إشــباعات هــي المبحــوثين لــدى المتحققــة اإلشــباعات أبــرز أن كــشفت والتــي
ــــ فيمــــا ،%35.7 بنــــسبة ــــة إشــــباعات تأت ــــة مراقب ــــة فــــي البيئ ــــة المرتب ــــسبة الثاني ــــم ،%27.3 بن  ث

  .)1(%13.7 بنسبة التسلية إشباعات تلتها ،%23.8 بنسبة بالرأي المشاركة إشباعات
 تناولـت دراسـة نتـائج لـه توصـلت مـا مـع بعيـد حـد إلـى تتفـق النتـائج أن الباحث يرى بينما

 اســـــتخدام أن فيهــــا تبــــين حيــــث الجتمــــاعي،ا التواصـــــل لــــشبكات اليمنيــــين الــــصحافيين اســــتخدام
 األولـــى، المرتبــة فـــي الــرأي عـــن التعبيــر لغــرض جـــاء االجتمــاعي التواصـــل لــشبكات الــصحافيين
 ثــم الثالثــة، المرتبــة فــي اآلخــرين مــع وللتحــدث الثانيــة، المرتبــة فــي والمــستجدات األخبــار ولمتابعــة
  .)2(الخامسة المرتبة في الوطن في يدور ما ولمعرفة الرابعة، المرتبة في األصدقاء مع التواصل

ــــــضا ــــــت أي ــــــشكل معهــــــا اتفق ــــــر ب ــــــائج كبي ــــــي) 2013حمــــــودة، (دراســــــة نت ــــــت والت  ان بين
 األكثــــــر حــــــسب بالترتيــــــب جــــــاءت االجتمــــــاعي التواصــــــل شــــــبكات علــــــى المبحــــــوثين إشــــــباعات
ـــــادة: كالتـــــالي أهميـــــة ـــــة لألحـــــداث المعرفـــــة زي  للمـــــشاركة الفرصـــــة تعطـــــي فلـــــسطين، فـــــي الجاري
 المعلومـــــــات مـــــــن هائـــــــل كـــــــم إلـــــــى الوصـــــــول وقـــــــت، أي فـــــــي المجتمعيـــــــة بالقـــــــضايا عـــــــلوالتفا

ـــــصى ـــــساعد ســـــرعة، بأق ـــــى ت ـــــي المـــــشاركة عل ـــــة األحـــــداث ف ـــــي الجاري ـــــدم المجتمـــــع، ف  ال مـــــا تق
 فـــــي اآلخـــــرين مـــــع النقـــــاش إدارة علـــــى القـــــدرات تعـــــزز التقليديـــــة، اإلعـــــالم وســـــائل فـــــي أجـــــده

 .)3(الرأي عن لتعبيرا في الحرية هامش وزيادة العامة، الموضوعات

  : ومقترحات التطويرمعيقات استخدام شبكات التواصل االجتماعي: رابعا
  معيقات استخدام شبكات التواصل االجتماعي .1

  أبرز معيقات استخدام شبكات التواصل االجتماعي من وجهة نظر المبحوثينيوضح ) 24(جدول 

  المعيقات  م
  المتوسط

 لحسابيا
االنحراف 
  المعياري

  الوزن 

 %النسبي
الترتيب

 2 80.5 1.01 4.03  ضعف خدمات االنترنت بشكل عام  1

                                               
  145، صمرجع سابقصالح أبو صالح، (1) 
التقليديـة، صـحيفة  اإلعـالم لوسـائل متـابعتهم علـى يـؤثر االجتماعي التواصل لمواقع الصحفيين استخدام: علمية ساري نصر، دراسة(2) 

  24م، ص2/3/2014 بتاريخ 18000عدد:صنعاءالثورة اليمنية، 
  176، صمرجع سابقأحمد حمودة، (3) 
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  المعيقات  م
  المتوسط

 لحسابيا
االنحراف 
  المعياري

  الوزن 

 %النسبي
الترتيب

 1 89.9 0.82 4.49  الكهربائي التيار االنقطاع المتكرر  2
 3 71.8 0.91 3.59  االجتماعي التواصل شبكات بمضامين الثقة عدم  3
 التواصـــــل شـــــبكات االفتقـــــار الـــــى مهـــــارات اســـــتخدام  4

 5 57.3 1.22 2.86  االجتماعي

 مكـان فـي االجتمـاعي شبكات التواصل استخدام نعم  5
 6 50.4 1.20 2.52  العمل

ـــــــشهدها   6 ـــــــي ت ـــــــسارعة الت ـــــــة والمت التطـــــــورات المتالحق
 4 65.2 1.14 3.26  شبكات التواصل االجتماعي

  69.2 0.66 3.46  الدرجة الكلية  

ين المبحــوث اســتجابات إلــى التعــرف تــم الــسابق الجــدول فــي الموضــحة النتــائج خــالل مــن
 الحــسابي المتوســط إيجــاد تــم فقــد االجتمــاعي، التواصــل لــشبكات هماســتخدام معيقــات أبــرز حــول

 حيــث للمحــور، الكليــة والدرجــة المحــور فقــرات مــن فقــرة لكــل النــسبي والــوزن المعيــاري واالنحــراف
 ،0.66 يــساوي المعيــاري واالنحــراف ،3.46 يــساوي الفقــرات لجميــع الحــسابي المتوســط أن تبــين
 عـن زاد قـد للمحـور، االسـتجابة درجـة متوسـط أن علـى يدل مما ،%69.2 يساوي النسبي والوزن
  .السابقة المعيقات على كبيرة بدرجة المبحوثين موافقة على يدل وهذا ،3 وهي الحياد درجة

 وقـد ،)2.52 – 4.49 (بـين حـسابية بمتوسـطات تراوحت فقد المحور لفقرات بالنسبة أما
 الترتيـــب الخامـــسة الفقـــرات احتلـــت بينمـــا األهميـــة، حيـــث مـــن األول لترتيـــبا الثانيـــة الفقـــرة احتلـــت
  .األخير

 بنتائجـه والحـصار المعيـشية األوضـاع تـأثير الجـدول هـذا نتـائج خالل من الباحث والحظ
 التواصـل لـشبكات الدراسـة عينـة أفـراد اسـتخدام علـى للكهربـاء المتكـرر االنقطاع وتحديداً  المختلفة

 ووصـول األزمـة اشـتداد ظل في خاصة مبرر وهذا المعيقات، مقدمة في ءتجا حيث االجتماعي
 وهـي عـام بشكل االنترنت خدمات ضعف أيضاً  ذلك تال فقط، يومياً  ساعات ست أو ألربع التيار
 الخــدمات لهــذه التحتيـة البنيــة ضـعف بفعــل الفلـسطيني المجتمــع شـرائح منهــا تعـاني واقعيــة مـشكلة

  .الحصار بفعل الخدمات لهذه المزودة الشركات لدى التطوير اتإمكاني توفر لعدم وتراجعها
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ــا الدراســة وتتفــق  أن "كــشفت والتــي) 2014ســكيك، (دراســة نتــائج لــه توصــلت مــا مــع هن
 للــوعي االجتمــاعي التواصــل شــبكات اســتخدام معوقــات أكبــر مــن كــان الكهربــائي التيــار انقطــاع
ــ عــدم ذلــك تــال ،%74.6 بنــسبة الوطنيــة بالقــضايا  االجتمــاعي التواصــل شــبكات بمــضامين ةالثق
 بعـــض فـــي وصـــلت التـــي الكهربـــاء أوضـــاع إلـــى بـــالنظر واقعيـــة نتيجـــة وهـــي )1(%"58.9 بنـــسبة
 والهواتـف الحاسـوب أجهزة استخدام من يضعف مما االنقطاع من ساعة18 من أكثر إلى أحوالها
  .عام شكلب االجتماعي التواصل شبكات استخدام تراجع إلى بالتالي ويؤدي الذكية

 يتعلــق فيمــا خاصــة) 2012عيــسى، (دراســة إليــه ذهبــت لمــا موافقــة هنــا النتــائج تــأتي كمــا  
 مــن كبيــرة نــسبة "أن أوضــحت حيــث الســتخدامها، كعــائق الــشبكات هــذه بمــضمون الثقــة بــضعف

 هــــذه فــــي المنــــشورة بالمعلومــــات الجمهــــور ثقــــة ضــــعف عــــدت% 73.6 إلــــى تــــصل المبحــــوثين
 الجمهـور ثقـة تحـز لـم الجديـدة اإلعـالم وسائل بأن تفسيره يمكن ما هوو  ،-المعيقات من-الوسائل

 بثقــة تحظــى إعالميــة مؤســسات مــن ولــيس العــادي الجمهــور مــن معلوماتهــا تأخــذ أنهــا نتيجــة بعــد
  .)2("الجمهور

 هذه أن إال االجتماعي التواصل لشبكات الكثيرة المميزات ورغم أنه الباحث ويرى  
 في – أحياناً  – تلعبه الذي والدور الشبكات هذه محتوى في لثقةا عدم خاص وبشكل المعيقات

 يلعب وربما استخدامها في البعض استمرار أمام عائقاً  يقف الشائعات أو المغلوطة األخبار نشر
  .وأخبار معلومات من تبثه مما الكثير في الثقة عن عزوفه في دوراً 

                                               
  180 صمرجع سابق،هشام سكيك، (1) 
  .15، صمرجع سابقطلعت عيسى، (2) 
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  صل االجتماعي االستفادة من استخدام شبكات التوازيادةمقترحات  .2

   االجتماعيمن استخدام شبكات التواصل  لزيادة االستفادةالمبحوثينمقترحات يوضح ) 25(جدول 
  %النسبة  التكرار  المقترحات

تنفيــذ بــرامج تدريبيــة للعــاملين فــي الــصحف لــصقل مهــاراتهم فــي مجــال 
 .استخدام شبكات التواصل االجتماعي

116 24.6 

ـــــــى شـــــــبكات التواصـــــــل انـــــــشاء صـــــــفحات ومجموعـــــــات الكترون ـــــــة عل ي
االجتمــاعي خاصــة بالعــاملين فــي الــصحف لتبــادل الخبــرات والتواصــل 

  .بين الزمالء
105 22.2 

تعزيـــز الخطـــط الدراســـية فـــي اقـــسام وكليـــات االعـــالم بمـــساقات تعــــزز 
 .مهارات استخدام شبكات التواصل االجتماعي

90 19.1 

حديثـــــة العمـــــل علـــــى تزويـــــد العـــــاملين فـــــي الـــــصحف بـــــأجهزة اتـــــصال 
 .كالهواتف الذكية لمواكبة التطورات

90 19.1 

وضـــع لـــوائح ومـــدونات ســـلوكية تـــضبط التعامـــل مـــع شـــبكات التواصـــل 
 .وتحفظ الحقوق الفكرية

64 13.6 

 1.5 7  مقترحات اخرى
    472  100.0*المجموع

 لزيــادة اقترحــوا المبحــوثين مــن% 24.6 أن الــسابق الجــدول فــي الموضــحة النتــائج تبــين
 الــصحف فــي للعــاملين تدريبيــة بــرامج تنفيــذ االجتمــاعي، التواصــل شــبكات اســتخدام مــن فادةاالســت
 وضــع اقترحــوا% 13.6 بينمــا االجتمــاعي، التواصــل شــبكات اســتخدام مجــال فــي مهــاراتهم لــصقل
% 19.1و الفكريـة، الحقـوق وتحفـظ التواصـل شـبكات مـع التعامـل تـضبط سلوكية ومدونات لوائح

 اســـتخدام مهـــارات تعـــزز بمـــساقات اإلعـــالم وكليـــات أقـــسام فـــي الدراســـية طالخطـــ تعزيـــز اقترحـــوا
  .االجتماعي التواصل شبكات

 حديثـــة اتـــصال بـــأجهزة الـــصحف فـــي العـــاملين تزويـــد علـــى العمـــل% 19.1بينمـــا اقتـــرح 
 الكترونيـــة ومجموعـــات صـــفحات إنـــشاء اقترحـــوا% 22.2و التطـــورات، لمواكبـــة الذكيـــة كـــالهواتف

 بـين والتواصـل الخبـرات لتبـادل الـصحف فـي بالعـاملين خاصـة االجتمـاعي التواصـل شبكات على
  .الزمالء

                                               
 المجموع هنا ال يساوي عدد المبحوثين النه يمكن للمبحوث اختيار أكثر من إجابة.  
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 اسـتخدام تـضبط وقوانين تشريعات وضع: "مثل أخرى، أموراً  اقترحوا% 1.5 أن حين في
 جامعيـة تخصـصات افتتـاح"و ،"اآلخـرين حقـوق علـى التعـدي فـي اسـتخدامها وتمنـع الشبكات هذه
 شــبكة إلنــشاء تــصور وضــع "و ،"المختلفــة واســتخداماتها عياالجتمــا التواصــل شــبكات مجــال فــي

  ."والصحافيين باإلعالميين خاصة اجتماعي تواصل
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  :تحليل فروض الدراسة: المبحث الثاني
 اســتخدام مــستوى فــي  α=0.05 داللــة مــستوى عنــد إحــصائية داللــة ذات فــروق توجــد: أوال

 المتغيـــرات حـــسب االجتمـــاعي اصـــلالتو  لـــشبكات الفلـــسطينية الـــصحافة فـــي باالتـــصال القـــائم
  .للمبحوثين الديمغرافية

  :ولفحص هذه الفرضية لجأ الباحث للتحقق من خمس فرضيات فرعية، على هذا النحو

ــة ذات فــروق توجــد ) 1( ــد إحــصائية دالل ــة مــستوى عن  اســتخدام مــستوى فــي  α=0.05 دالل
 .النوع متغير سبح االجتماعي التواصل لشبكات الفلسطينية الصحافة في باالتصال القائم

 فــي الفــروق لكــشف مــستقلتين لعينتــين" T "اختبــار اســتخدام تــم الفرضــية هــذه مــن للتحقــق    
 كـل بـين االجتمـاعي التواصـل لـشبكات الفلـسطينية الـصحافة فـي باالتصال القائم استخدام مستوى

 :التالي الجدول في موضحة والنتائج واإلناث، الذكور من

لشبكات التواصل االجتماعي المبحوثين في مستوى استخدام  لكشف الفروق )T(نتائج اختبار ) 26(جدول 
  حسب متغير النوع 
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مـــستوى اســـتخدام القـــائم باالتـــصال فـــي 
لــــــــــــشبكات  الـــــــــــصحافة الفلــــــــــــسطينية

 التواصل االجتماعي

4.21 0.98 4.36 0.92 0.942 //0.348

  0.05 دالة احصائيًا عند غير الداللة قيمة مستوى //
ــــــــائج تبــــــــين     ــــــــسابق الجــــــــدول فــــــــي الموضــــــــحة النت ــــــــة ذات فــــــــروق وجــــــــود عــــــــدم ال  دالل

 لــــــــشبكات الفلــــــــسطينية الــــــــصحافة فــــــــي باالتــــــــصال القــــــــائم اســــــــتخدام مــــــــستوى فــــــــي إحــــــــصائية
 قيمــــة إن حيــــث واإلنــــاث، الــــذكور مــــن كــــل لالمتوســــطات الحــــسابية بــــين االجتمــــاعي التواصــــل

 وهــــــو 0.348 فــــــي حــــــين بلــــــغ مــــــستوى الداللــــــة 0.942 بلغــــــت Tمعامــــــل معامــــــل االرتبــــــاط 
، وممــــا يؤكــــد ذلــــك أيــــضا عــــدم وجــــود فــــروق بــــين متوســــطات كــــل مــــن 0.05اكبــــر مــــن قيمــــة 

  .4.36، ومتوسط االناث والذي بلغ 4.21الذكور والتي بلغت 
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ـــــشكل أساســـــي لتقـــــارب طبيعـــــة ويـــــرى الباحـــــث ان عـــــدم وجـــــود فـــــرو  ق فـــــي االســـــتخدام يرجـــــع ب
المهـــــــــام الموكلـــــــــة لكـــــــــل مـــــــــن االنـــــــــاث والـــــــــذكور مـــــــــن القـــــــــائمين باالتـــــــــصال فـــــــــي الـــــــــصحافة 

  .الفلسطينية

والتــــــي كــــــشفت عــــــن عــــــدم ) 2013حمــــــودة، (كمــــــا تتفــــــق هــــــذه النتيجــــــة مــــــع نتيجــــــة     
الـــــذكور وجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة إحـــــصائية فـــــي اســـــتخدام شـــــبكات التواصـــــل االجتمـــــاعي بـــــين 

  )1(.واإلناث

والتـــــي ) 2014أبـــــو صـــــالح،(لكنهـــــا اختلفـــــت مـــــع النتـــــائج التـــــي توصـــــلت لهـــــا دراســـــة     
اكــــدت وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحــــصائية فــــي اســــتخدام شــــبكات التواصــــل االجتمــــاعي تعــــزى 

  )2(للنوع حيث تبين ان متوسط استخدام الذكور اعلى منه لدى اإلناث

 اســتخدام مــستوى فــي α=0.05 داللــة مــستوى عنــد إحــصائية داللــة ذات فــروق  توجــد ) 2(
 الحالـة متغير حسب االجتماعي التواصل لشبكات الفلسطينية الصحافة في باالتصال القائم

 .االجتماعية

) Anova One Way األحـادي التبـاين تحليـل ( اختبـار اسـتخدام تـم الفـرض هـذا مـن للتحقـق
 الحالــة إلــى تعــزى االجتمــاعي واصــلالت لــشبكات المبحــوثين اســتخدام مــستوى فــي الفــروق لدراســة

  :التالي الجدول خالل من موضحة والنتائج االجتماعية،

مستوى استخدام المبحوثين لشبكات التواصل نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في ) 27(جدول 
 االجتماعي تعزى إلى الحالة االجتماعية

 التباين مصدر
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 0.330 3 0.991 المجموعات بين

 0.945 150 141.769 المجموعات داخل

مـــــستوى اســـــتخدام القـــــائم 
ـــــصحافة  ـــــصال فـــــي ال باالت

لــــــــــــشبكات  طينيةالفلــــــــــــس
 التواصل االجتماعي

  153 142.760 المجموع

0.350 //0.789

  0.05حصائيًا عند  دالة اغير الداللة قيمة مستوى //
                                               

  150، صمرجع سابقأحمد حمودة، (1) 
  126، صمرجع سابقح، صالح أبو صال(2) 
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 داللة ذات جوهرية فروق وجود عدم الجدول السابق في الموضحة النتائج من تبين
 التواصل لشبكات الفلسطينية الصحافة في باالتصال القائم استخدام مستوى في إحصائية

 وبلغت قيمة F 0.350 قيمة معامل االرتباط أن حيث االجتماعية، الحالة إلى تعزى االجتماعي
-F=0.350, p(. 0.05 وهي اعلى من مستوى الداللة 0.789 الداللة مستوى

value>0.05.(  

والتي بينت عدم ) 2013حمودة،(وهي تتفق هنا مع النتائج التي توصلت لها دراسة   
وجود فروق ذات داللة إحصائية في استخدام شبكات التواصل االجتماعي وفقا للحالة 

  )1(اإلجتماعية

 اســتخدام مــستوى فــي α=0.05 داللــة مــستوى عنــد إحــصائية داللــة ذات فــروق  توجــد ) 3(
 .العمر إلى تعزى االجتماعي التواصل لشبكات الفلسطينية الصحافة في باالتصال القائم

 Anova One األحـادي التبـاين تحليـل ( اختبـار اسـتخدام تـم الفـرض اهـذ مـن للتحقـق    
Way (لــشبكات الفلــسطينية الــصحافة فــي باالتــصال القــائم اســتخدام مــستوى فــي الفــروق لدراســة 

 :التالي الجدول خالل من موضحة والنتائج العمر، إلى تعزى االجتماعي التواصل

لشبكات التواصل المبحوثين مستوى استخدام نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في ) 28(جدول 
 العمراالجتماعي تعزى إلى 
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 0.323 4 1.293 بين المجموعات
 0.949 141.467149داخل المجموعات

مــــــستوى اســــــتخدام القــــــائم 
باالتــــــصال فــــــي الــــــصحافة 

ـــــــــــــسطينية ـــــــــــــشبكات  الفل ل
 التواصل االجتماعي

  142.760153 المجموع
0.341//0.850

  0.05الة احصائيًا عند  دغير الداللة قيمة مستوى //
 داللة ذات جوهرية فروق وجود عدمالسابق  جدولال في الموضحة النتائج من تبين

 التواصل لشبكات الفلسطينية الصحافة في باالتصال القائم استخدام مستوى في إحصائية
 بينما بلغ مستوى F 0.341بلغت قيمة معامل االرتباط  حيث العمر، إلى تعزى االجتماعي

                                               
  151 صمرجع سابق،أحمد حمودة، (1) 
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 ,F=0.341 ( أي غير دالة احصائيا0.05وهي اعلى من قيمة مستوى الداللة  0.850لة الدال
p-value>0.05.(  

وبالنظر الى التقارب العمري بين فئات العاملين في حقل الصحافة المكتوبة في قطاع 
غزة فان النتيجة هنا تبدو منطقية الى حد كبير بحيث يتشابه معظم فئات المبحوثين العمرية في 

  .توى االستخداممس

والتي اكدت عدم وجود فروق في ) 2014سكيك،(وهي تتفق مع ما توصلت له دراسة 
  )1(استخدام شبكات التواصل االجتماعي تعزى الى العمر

ــة ذات فــروق توجــد ) 4( ــد إحــصائية دالل ــة مــستوى عن  اســتخدام مــستوى فــي α=0.05 دالل
 .الخبرة إلى تعزى االجتماعي التواصل لشبكات الفلسطينية الصحافة في باالتصال القائم

 Anova One األحـادي التبـاين تحليـل ( اختبـار اسـتخدام تـم الفـرض اهـذ مـن للتحقـق    
Way (لــشبكات الفلــسطينية الــصحافة فــي باالتــصال القــائم اســتخدام مــستوى فــي الفــروق لدراســة 

  :التالي الجدول خالل من موضحة والنتائج الخبرة، إلى تعزى االجتماعي التواصل

 لشبكات التواصل المبحوثينمستوى استخدام نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في ) 29(دول ج
 الخبرةاالجتماعي تعزى إلى 

موع مصدر التباين
مج

 
ات
ربع
الم

 

رية
الح

ت 
رجا
د

 

سط
متو

 
ات
ربع
الم

 

مة 
قي

F 
وبة
حس

الم
  

اللة
 الد
وى
ست
م

 

 0.467 5 2.336 بين المجموعات
 0.949 140.424148داخل المجموعات

ــــــــــائم ــــــــــستوى اســــــــــتخدام الق  م
 باالتــــــــــصال فــــــــــي الــــــــــصحافة

لـــــشبكات التواصـــــل  الفلـــــسطينية
 االجتماعي

  142.760153 المجموع
0.492//0.781

  0.05 دالة احصائيًا عند غير الداللة قيمة مستوى //
 داللـــة ذات جوهريـــة فـــروق وجـــود عـــدمالـــسابق  جـــدولال فـــي الموضـــحة النتـــائج مـــن تبـــين    
 التواصــــل لــــشبكات الفلــــسطينية الــــصحافة فــــي باالتــــصال القــــائم اســــتخدام مــــستوى فــــي صائيةإحــــ

 بينمـا بلغـت قيمـة 0.492 بلغـت Fقيمـة معامـل االرتبـاط  أن حيـث الخبـرة، إلى تعزى االجتماعي

                                               
  150 صمرجع سابق،هشام سكيك، (1) 
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ـــة  ـــة إحـــصائيا 0.05اعلىـــى مـــن مـــستوى الداللـــة  وهـــي غيـــر 0.781مـــستوى الدالل  أي غيـــر دال
)F=0.492, p-value>0.05.( 

 اســتخدام مــستوى فــي α=0.05 داللــة مــستوى عنــد إحــصائية داللــة ذات فــروق توجــد  ) 5(
 المـستوى إلـى تعـزى االجتماعي التواصل لشبكات الفلسطينية الصحافة في باالتصال القائم

 .التعليمي

 Anova One التبــاين األحــادي تحليــل( تــم اســتخدام اختبــار الفــرض مــن هــذاللتحقــق     
Way (مــستوى اســتخدام القــائم باالتــصال فــي الــصحافة الفلــسطينية لــشبكات ي لدراســة الفــروق فــ

 :، والنتائج موضحة من خالل الجدول التاليالتواصل االجتماعي تعزى إلى المستوى التعليمي

مستوى استخدام القائم باالتصال في الصحافة نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في ) 30(جدول 
 التواصل االجتماعي تعزى إلى المستوى التعليميالفلسطينية لشبكات 

 مصدر التباين
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 1.044 4 4.176 بين المجموعات
 0.930 149 138.584ل المجموعاتداخ

 مـــــــــــستوى اســـــــــــتخدام القـــــــــــائم
باالتـــــــــصال فـــــــــي الــــــــــصحافة 

لـــــــــــــــــــــــشبكات  الفلـــــــــــــــــــــــسطينية
 التواصل االجتماعي

  153 142.760 المجموع
1.122 //0.348

  0.05 دالة احصائيًا عند غير الداللة قيمة مستوى //
وجـــود فـــروق جوهريـــة ذات داللـــة عـــدم الجـــدول الـــسابق تبـــين مـــن النتـــائج الموضـــحة فـــي     

صــــل مــــستوى اســــتخدام القــــائم باالتــــصال فــــي الــــصحافة الفلــــسطينية لــــشبكات التواإحــــصائية فــــي 
 بينمـا بلـغ 1.122 بلـغ Fقيمـة معامـل ارتبـاط  حيـث أناالجتماعي تعزى إلى المستوى التعليمـي، 

-F=1.122, p( أي انــه غيــر دال إحــصائيا0.05 وهــو اعلــى مــن قيمــة 0.348مــستوى الداللــة 

value>0.05(.  

ويــــرى الباحــــث ان هــــذه النتيجــــة تفــــسر بــــان معظــــم العــــاملين فــــي الــــصحافة الفلــــسطينية     
ون فـــي المؤهـــل العلمـــي والدراســـي، كمـــا ان هـــذه النتيجـــة تتفـــق مـــع مـــا توصـــلت لـــه دراســـة متقـــارب
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والتــي اكــدت عــدم وجــود فــروق فــي اســتخدام شــبكات التواصــل االجتمــاعي تعــزى ) 2014ســكيك،(
  ).2013حمودة(، كما انها تتفق مع ما توصلت اليه كذلك دراسة )1(الى المؤهل العلمي

  

 اســتخدام مــستوى فــي α=0.05 داللــة مــستوى عنــد يةإحــصائ داللــة ذات فــروق توجــد  ) 6(
 .الوظيفة إلى تعزى االجتماعي التواصل لشبكات الفلسطينية الصحافة في باالتصال القائم

 Anova One التبـاين األحـادي تحليـل( تـم اسـتخدام اختبـار مـن هـذه الفرضـيةللتحقـق     
Way ( صحافة الفلــسطينية لــشبكات مــستوى اســتخدام القــائم باالتــصال فــي الــلدراســة الفــروق فــي

 :، والنتائج موضحة من خالل الجدول التاليالتواصل االجتماعي تعزى إلى الوظيفة

مستوى استخدام القائم باالتصال في الصحافة نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في ) 31(جدول 
 الوظيفةالفلسطينية لشبكات التواصل االجتماعي تعزى إلى 

 مصدر التباين

موع
مج

 
ات
ربع
الم

 

رية
الح

ت 
رجا
د

ات 
ربع
 الم

سط
متو

 

مة 
قي

F
وبة
حس

 الم
 

اللة
 الد

وى
مست

 

 0.537 4 2.146 بين المجموعات
 0.944 140.614149داخل المجموعات

 ام القــــائم باالتــــصالمــــستوى اســــتخد
ـــسطينية ـــشبكات فـــي الـــصحافة الفل  ل

  التواصل االجتماعي

  142.760153 المجموع
0.569//0.686

  0.05 دالة احصائيًا عند غير الداللة قيمة مستوى //
وجـــود فـــروق جوهريـــة ذات داللـــة عـــدم الـــسابق جـــدول التبـــين مـــن النتـــائج الموضـــحة فـــي     

مــــستوى اســــتخدام القــــائم باالتــــصال فــــي الــــصحافة الفلــــسطينية لــــشبكات التواصــــل إحــــصائية فــــي 
 بينما بلغـت قيمـة 0.569 بلغت Fاط  قيمة معامل االرتبحيث أناالجتماعي تعزى إلى الوظيفة، 

-F=0.569, p (.  أي انـــه غيـــر دال احـــصائيا0.05  أي اعلـــى مـــن0.686مـــستوى الداللـــة 

value>0.05(.  
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 مــستوى اســتخدام القــائم باالتــصال فــي الــصحافة حــصائية بــينإتوجــد عالقــة ذات داللــة : ثانيــا
  .حققالفلسطينية لشبكات التواصل االجتماعي ومدى االشباع المت

مـــستوى لإلجابـــة علـــى هـــذه الفرضـــية تـــم إيجـــاد معامـــل ارتبـــاط بيرســـون لدراســـة العالقـــة بـــين 
اســتخدام القــائم باالتــصال فــي الــصحافة الفلــسطينية لــشبكات التواصــل االجتمــاعي ومــدى االشــباع 

 :الجدول التالي، والنتائج المتعلقة بهذه الفرضية موضحة من خالل المتحقق

  مستوى استخدام القائم  معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين يوضح نتائج) 32(جدول 

  باالتصال في الصحافة الفلسطينية لشبكات التواصل االجتماعي ومدى االشباع المتحقق

  شباع المتحققمدى اإل
 وى الداللةمست معامل االرتباط

مــــــستوى اســــــتخدام القــــــائم باالتــــــصال فــــــي الــــــصحافة 
  الفلسطينية لشبكات التواصل االجتماعي

0.24 0.002*  

  إحصائياً  دال االرتباط* 

ذات داللـة  طرديـة وجـود عالقـة ارتباطيـهالجـدول الـسابق تبين من النتـائج الموضـحة فـي 
مـــستوى اســـتخدام القـــائم باالتـــصال فـــي الـــصحافة الفلـــسطينية لـــشبكات التواصـــل إحـــصائية بـــين 

ــــث أن قيمــــة)R=0.24,p-value<0.05( االجتمــــاعي ومــــدى االشــــباع المتحقــــق،  معامــــل ، حي
 أي انـــه دال 0.05 أي اقــل مـــن  0.002 فــي حـــين بلـــغ مــستوى الداللـــة 0.24 بلغـــت Rارتبــاط 
 أنـــه كلمــا زاد مـــستوى اســـتخدام القـــائم باالتــصال فـــي الـــصحافة الفلـــسطينية ممـــا يعنـــي   احــصائيا

  .شبكاتلشبكات التواصل االجتماعي، كلما أدى ذلك لزيادة االشباع المتحقق من هذه ال

ويــــرى الباحــــث ان النتيجــــة هنــــا تــــاتي فــــي إطــــار تحقيــــق فــــروض نظريــــة االســــتخدامات 
 خــالل مــن معينــة حاجــة إشــباع إلــى يــسعى اإلعــالم وســائل جمهــور أن"واالشــباعات والتــي تــرى 

  .)1("اإلعالمية الوسيلة تقدمها التي للرسائل تعرضه

التـي اكـدت وجـود ارتبـاط و ) 2014أبـو صـالح،(كما انها تتفق مع مـا توصـلت لـه دراسـة 
  )2(بين مستوى استخدام شبكات التواصل االجتماعي وبين االشباع المتحقق

  

                                               
  186 صمرجع سابق،منال هالل المزاهرة، (1) 
  148 صمرجع سابق،صالح أبو صالح، (2) 
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 ودرجـة االجتمـاعي التواصـل شبكات استخدام درجة بين إحصائية دالله ذات عالقة توجد: ثالثا
 .االجتماعي التواصل شبكات تقدمها التي بالمضامين الثقة

 درجــة بــين العالقــة لدراســة بيرســون ارتبــاط معامــل دإيجــا تــم الفرضــية هــذه علــى لإلجابــة
 التواصـــل شـــبكات تقـــدمها التـــي بالمـــضامين الثقـــة ودرجـــة االجتمـــاعي التواصـــل شـــبكات اســـتخدام

  :التالي الجدول خالل من موضحة الفرضية بهذه المتعلقة والنتائج االجتماعي،

درجة استخدام شبكات التواصل ين يوضح نتائج معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقة ب ب) 33(جدول 
  االجتماعي ودرجة الثقة بالمضامين التي تقدمها شبكات التواصل االجتماعي

درجة الثقة بالمضامين التي تقدمها شبكات التواصل 
  االجتماعي

  درجة استخدام شبكات التواصل االجتماعي  مستوى الداللة معامل االرتباط

0.08 0.914//  

  ال احصائياً االرتباط غير د//

وجــود عالقــة ارتباطيــه ذات داللــة عــدم  الجــدول الــسابقتبــين مــن النتــائج الموضــحة فــي 
درجـة اســتخدام شـبكات التواصــل االجتمــاعي ودرجـة الثقــة بالمـضامين التــي تقــدمها إحـصائية بــين 

، بينمـــا بلغـــت قيمـــة 0.08 معامـــل االرتبـــاط بلغـــت  حيـــث أن قيمـــةشـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي،
‐R=0.08,p (. أي انــــــه غيــــــر دال إحــــــصائيا0.05وهــــــو اعلــــــى مــــــن  0.914الداللــــــة مــــــستوى 

value>0.05(.  

ويــرى الباحــث ان عــدم ارتبــاط االســتخدام بثقــة المبحــوثين بمــضمون شــبكات التواصــل االجتمــاعي 
يعـــــود لخـــــصائص ومميـــــزات هـــــذه الـــــشبكات ممـــــا جعلهـــــا تـــــرتبط بـــــشكل كبيـــــر بالحيـــــاة اليوميـــــة 

لها إضـــافة لربطهـــا بـــين شـــبكة عالقـــات المـــستخدم مـــن اهـــل وأصـــدقاء للمـــستخدمين بكافـــة تفاصـــي
وزمالء، وبالتالي استمرار االستخدام بغض النظر عن طبيعة المضمون المتـداول ومـدى الثقـة بـه 

  .من عدمها

حيـث تبـين عـدم وجـود عالقـة بـين ) 2014سـكيك،(وهي نتيجـة تتـشابه مـع مـا توصـلت لـه دراسـة 
  .)1(دام شبكات التواصل االجتماعيالثقة بالمضمون ومستوى استخ

                                               
  160 صمرجع سابق،، هشام سكيك(1) 
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  :نتائج الدراسة وتوصياتها: المبحث الثالث

  : خالصة نتائج الدراسة-أوال

 وبنسبة االجتماعي التواصل شبكات يستخدمون المبحوثين من العظمى الغالبية أن - 1
  .االجتماعي التواصل شبكات يستخدمون ال% 1.3 بينما ،98.7%

 سنوات خمس (منذ االجتماعي التواصل شبكات ونيستخدم المبحوثين من% 39.6 أن - 2
 حين في ،)سنوات خمس من أقل إلى سنوات ثالث (منذ يستخدمونها% 38.4و) فأكثر
  ).سنوات ثالث من أقل إلى سنة (منذ يستخدمونها% 21.4 أن

 االجتماعي التواصل شبكات فيه المبحوثون يستخدم الذي األماكن أكثر هو العمل مكان - 3
% 16.2 أن حين في المنزل في يستخدمونها منهم% 39.6 بينما ،%41.2 بنسبة

  .أخرى أماكن في يستخدمونها% 3 و العامة، األماكن في يستخدمونها
 شبكات في معاً  العائلة واسم الشخصي االسم الستخدام يميلون المبحوثين معظم - 4

 االسم يستخدمون منهم% 28.6 بينما ،%61.7 بنسبة وذلك االجتماعي التواصل
 يستخدمون% 3.9و مستعارًا، اسماً  يستخدمون% 2.6 بينما فقط، األول شخصيال

" بها أعمل التي الوسيلة اسم "مثل أخرى أسماءً  يستخدمون% 2.6 أن حين في الكنية،
 من األولى األحرف "أو" فالن أبو اإلعالمي: كـ الكنية إلى باإلضافة مهنية أسماء "أو

  ".الرموز بعض مع العائلة واسم اسمي
 التواصل شبكات تصفح في الشخصي الحاسوب يستخدمون المبحوثين من% 31.5 أن - 5

 يستخدمون% 32.9و المحمول، الحاسوب يستخدمون% 32.5 بينما االجتماعي،
 شبكات تصفح في أخرى وسائل يستخدمون% 3.1 ان حين في المحمول، الهاتف
 باد اآلي "أو" يالكف الحاسوب "أو" اللوحي الحاسوب ":مثل االجتماعي، التواصل
Ipad"، الىيبود"و Ipod."  

 التواصل شبكات استخدام في المبحوثون يقضيه الذي الوقت بمقدار يتعلق وفيما - 6
 منهم% 32.4 بينما) فأكثر ساعات ثالث (يومياً  يقضون منهم% 37.7 فإن االجتماعي
  .)ساعات ثالث من أقل إلى ساعتين من (يومياً  يقضون

 اليوم خالل االجتماعي التواصل شبكات الستخدام مبحوثونال يفضله الذي الوقت أما - 7
% 25.3 أن الجدول أظهر كما صباحًا، استخدامها يفضلون منهم% 44.2 أن تبين فقد

  .مساءً  استخدامها يفضلون
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 من% 28.1 أن تبين فقد االجتماعي التواصل شبكات على المبحوثين نشاط أما - 8
 اإلعجاب بتسجيل منهم% 27.1 يقوم مابين المنشورات، بمطالعة يقومون المبحوثين

 ومنشورات مشاركات على بالتعليق يقومون% 14.3 أن حين في بالمنشورات،
 بإضافة يقومون% 8.7و األصدقاء، مع بالدردشة يقومون% 14.2و األصدقاء،
: مثل أخرى، بأنشطة يقومون% 6.4و حسابهم، على األصدقاء منشورات ومشاركة

 يقومون% 2.1   بينما ،"أعجبتني فيديو مقاطع نشر" ،"بي خاصة مشاركات نشر"
  .األصدقاء مع باللعب يقومون% 1.2 أن حين في التطبيقات، من عدد بتجريب

 حيث المبحوثين من استخدامأ األكثر التواصل شبكات مقدمة في الفيسبوك شبكة جاءت - 9
 في ة،عالي أو جداً  عالية بدرجة Facebook شبكة يستخدمون المبحوثين من% 87 إن

 و جدًا، منخفضة أو متوسطة أو عالية بدرجة تويتر شبكة يستخدمون% 58.4 حين
 أو جداً  عالية بدرجة يستخدمونها المبحوثين من% 28.6 نسبة بلس جوجل شبكة

  . سبيس ماي أو ان لينكد شبكات يستخدمون ال المبحوثين غالبية بينما منخفضة،
 االجتماعي التواصل شبكات تقدمها تيال بالمضامين يثقون المبحوثين من% 9.1 أن -10

 بها يثقون% 66.2و منخفضة، بدرجة بها يثقون% 13.6 بينما جدًا، منخفضة بدرجة
 بدرجة بها يثقون% 1.3 أن حين في عالية، بدرجة بها يثقون% 9.7و متوسطة، بدرجة
  . جداً  عالية

 مبحوثونال يفضل التي الموضوعات مقدمة في السياسية والمواد الموضوعات جاءت -11
 يفضلون% 9.8 بينما ،%15.2 بنسبة االجتماعي التواصل شبكات عبر مشاركتها

 يفضلون% 9.4و الرياضية، الموضوعات يفضلون% 5.9و الدينية، الموضوعات
 يفضلون% 9.4و االجتماعية، الموضوعات يفضلون% 9.6و الثقافية، الموضوعات
 يفضلون 1.7و صادية،االقت القضايا يفضلون% 2.7و اإلخبارية، الموضوعات
 يفضلون% 4.1و المرأة، موضوعات يفضلون% 2.6و التعليمية، الموضوعات
% 4.9و األطفال، قضايا موضوعات يفضلون% 4.6و والترفيه، التسلية موضوعات
 يفضلون% 2.9و الفنية، الموضوعات يفضلون% 4.2و الصور، موضوعات يفضلون

 يفضلون% 4.2و الشباب، قضايا يفضلون% 2.7و الشخصية، الفيديوهات موضوعات
: مثل أخرى، وموادّ  موضوعات يفضلون% 1 أن حين في الكاريكاتير، موضوعات

  ".التكنولوجية المستجدات "،"المسابقات"و ،"الشخصية واالختبارات االستفتاءات"
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 بدرجة االجتماعي التواصل شبكات استخدام من استفادوا المبحوثين من% 40.3 أن -12
 منها استفادوا% 14.3 أن حين في عالية، بدرجة منها استفادوا% 37.7و متوسطة،
  .جداً  عالية بدرجة

% 19.3 أفصح فقد االجتماعي التواصل لشبكات المبحوثين استخدامات صعيد وعلى -13
% 17.6 بينما المهمة األخبار على االطالع في يستخدمونها أنهم المبحوثين من

 يستخدمونها% 11.4و وخارجه، وطنال داخل اإلعالميين مع التواصل في تساعدهم
  .المتعددة بشرائحها الصحافة جمهور مع للتواصل

 اإلشباعات مقدمة في جاء والمتوقعة الجديدة واألحداث األخبار إلى التعرف أن تبين -14
 أنها 41.6 رأى بينما متوسطة بدرجة تحققت أنها المبحوثين من% 50 يرى التي

 تفيد جديدة مهارات اكتساب في تساهم أنها% 46.1 يرى بينما عالية، بدرجة تحققت
 في عالية بدرجة تساهم أنها% 26.6 يرى حين في متوسطة بدرجة العمل مجال في

 التي واألحداث القضايا عن وتحليالت آراء تكوين في تساعدني "إشباعات تالها ذلك،
 وريشع عززت " ثم" الصحفية الكتابة في جديدة أساليب إلى التعرف"و ،"حولي  تجري
  ".االجتماعي التواصل شبكات عبر معلومات من أطالعه ما خالل من واألمان بالثقة

 متوسطة بدرجة أكثر بشكل بأنفسهم ثقتهم من عززت الشبكات هذه أن% 53.9 عدّ  -15
 ساهمت أنها% 8.4 رأى بينما عالية بدرجة ذلك في ساهمت أنها 35.7 رأى بينما
 جعلهم في عالية بدرجة ساهمت أنها حوثينالمب من% 51.3 عدّ  بينما منخفضة، بدرجة
 بدرجة ذلك في ساهمت أنها% 40.3 رأى بينما مطلقة بحرية آرائهم عن يعبرون
  .متوسطة

 متوسطة بدرجة ساهمت االجتماعي التواصل شبكات أن المبحوثين من% 46.1 يرى -16
 دّ ع بينما بهم، فقدوا االتصال قدامى أصدقاء مع التواصل إعادة على مساعدتهم في

 ذلك تال منخفضة، بدرجة% 20.1و عالية، بدرجة بذلك ساهمت أنها منهم% 26.6
 على والمساعدة ،"األسرة وأفراد الزمالء مع التواصل تحقيق في ساهمت "أنها إشباعات
  ".أكثر اجتماعياً  وجعلتني التواصل لي سهل"و جدد، أصدقاء تكوين

 المبحوثين استخدام معيقات مقدمة في الكهربائي للتيار المتكرر االنقطاع جاء -17
 عدم ثم االنترنت، خدمات ضعف تاله ،%89.9 بنسبة االجتماعي التواصل لشبكات
 والمتسارعة المتالحقة التطورات تالها االجتماعي، التواصل شبكات بمضامين الثقة
  .االجتماعي التواصل شبكات تشهدها التي
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 لشبكات المبحوثين خداماست مستوى في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم ثبت -18
 داللة ذات جوهرية فروق وجود عدم تبين كما النوع، لمتغير تعزى االجتماعي التواصل
 لشبكات الفلسطينية الصحافة في باالتصال القائم استخدام مستوى في إحصائية
  .االجتماعية الحالة إلى تعزى االجتماعي التواصل

 المبحوثين استخدام مستوى في ةإحصائي داللة ذات جوهرية فروق وجود عدم ثبت -19
  .الخبرة سنوات أو العمر، إلى تعزى االجتماعي التواصل لشبكات

 القائم استخدام مستوى في إحصائية داللة ذات جوهرية فروق وجود عدم النتائج تبين -20
 المستوى إلى تعزى االجتماعي التواصل لشبكات الفلسطينية الصحافة في باالتصال
  .الوظيفة أو التعليمي،

 المبحوثين استخدام مستوى بين إحصائية داللة ذات طردية ارتباطيه عالقة وجود ثبت -21
 زاد كلما أنه على يدل وهذا المتحقق، اإلشباع ومدى االجتماعي التواصل لشبكات
 االجتماعي، التواصل لشبكات الفلسطينية الصحافة في باالتصال القائم استخدام مستوى
 .الشبكات هذه من المتحقق اإلشباع لزيادة ذلك أدى كلما
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:توصيات الدراسة  

وفقا لما اسفرت عنه الدراسة من نتائج تعكس واقع العالقة مـا بـين القـائم باالتـصال فـي الـصحافة 
الفلسطينية وشبكات التواصـل االجتمـاعي، فـان الباحـث يـضع بـين يـدي العـاملين فـي هـذا القطـاع 

  :، مجموعة من التوصيات وهي وأكاديمياً  ونقابياً  واهلياً لقائمين عليه رسمياً لالمهم والمؤثر، و 

 التواصــل شــبكات مــن لالســتفادة المعــالم واضــحة إعالميــة اســتراتيجية وضــع علــى العمــل -1
  .رابعة كسلطة الصحافة ومكانة دور ويعزز المهنة يخدم بما إعالمياً  االجتماعي

 واصـــلالت شـــبكات اســـتخدام آليـــات وتوضـــح اإلعالميـــين تـــستهدف ســـلوك مدونـــة وضـــع -2
 تالفـي علـى ويـساعد األمـر هـذا يـضبط بمـا إعالميـًا، محتواهـا مـن واالستفادة االجتماعي

  .إعالمياً  الشبكات هذه على االعتماد سلبيات
 بوضــع اإلعالميــة والتجمعــات اإلعــالم وزارة مقــدمتها وفــي المعنيــة الجهــات قيــام ضــرورة -3

 المختلفـة الوسـائل فـي عـاملينال الصحافيين ومهارات قدرات لتطوير متنوعة تدريبية برامج
  .إعالمياً  منها االستفادة وسبل االجتماعي التواصل شبكات استخدام مجال في

 مــساقات وضــع بــضرورة واإلعــالم الــصحافة أقــسام وخاصــة األكاديميــة المؤســسات توجيــه -4
 ومهــارات بمفــاهيم محتواهــا يثــري بمــا الحاليــة، المــساقات تطــوير علــى العمــل أو دراســية
 بتلـك االختـصاصات هـذه خريجـي مهـارات ويصقل االجتماعي التواصل بكاتش استخدام
  .الالزمة المهارات

 عمومــــاً  الجديــــد اإلعــــالم مجــــال فــــي متخصــــصة دراســــية أكاديميــــة بــــرامج إنــــشاء اقتــــراح -5
  .خاص بشكل االجتماعي التواصل وشبكات

 ميــين،اإلعال احتياجــات تلبــي متنوعــة أدوات ذات اجتمــاعي تواصــل شــبكة إنــشاء اقتــراح -6
 التـي behance.net شـبكة :مثـل التخـصص نحـو الـشبكات فـي الجديد االتجاه ظل في

  rattil.orgالــــتالوة، تعلــــيم فــــي المتخصــــصة رتــــل وشــــبكة المــــصممين احتياجــــات تلبــــي
  .وغيرهما

 االجتمـــاعي التواصـــل شـــبكات مجـــال فـــي متخصـــصة أبحـــاث مراكـــز إنـــشاء علـــى العمـــل -7
ــــــسلوكيات أهــــــم تستكــــــشف مختلفــــــة ســــــاتدرا وٕاجــــــراء مــــــستخدميها اتجاهــــــات ورصــــــد  ال

 .المستخدمين جمهور على وتأثيراتها اإلعالمية وغير اإلعالمية واالستخدامات
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  :مراجع الدراسة

  القرآن الكريم: أوال

  : العربيةالكتب: ثانيا

دار الفكـر العربـي، : القـاهرة(، نظريات االعالم وتطبيقاتها العربيةعاطف العبد، نهى العبد،  . 1
  )م2008

 عــالم: القــاهرة(، دراســات فــي االعــالم وتكنولوجيــا االتــصال والــرأي العــامبــسيوني حمــادة،  . 2
 ) م2008الكتب،

  ) 2014:دبي (2014العالم العربي على االنترنت كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية،  . 3
  ) م1997عالم الكتب،: القاهرة (1، طنظريات االعالم واتجاهات التأثيرمحمد عبد الحميد،  . 4
  ) م2011دار المسيرة للنشر والتوزيع، : عمان(، نظريات االتصالمنال هالل المزاهرة،  . 5
 الفكـــر دار: القـــاهرة(، نظريـــات االتـــصال وتطبيقاتهـــا العربيـــةعـــاطف العبـــد، ونهـــى العبـــد،  . 6

  ) م2011العربي،

  ) م1998دار النهضة العربية،: القاهرة(، وسائله ونظرياته: االتصالسوزان القليني،  . 7
عــــالم الكتــــب، : القــــاهرة(، االتــــصال واالعــــالم علــــى شــــبكة االنترنــــتمحمــــد عبــــد الحميــــد،  . 8

  ) م2007

  ) م1976عالم الكتب، : القاهرة (1 طاالسس والمبادئ،: بحوث االعالممير حسين، س . 9
ـــوم االجتماعيـــةعلـــي معمـــر عبـــد المـــؤمن،  . 10 ـــوجيز فـــي األساســـيات : البحـــث فـــي العل ال

  ) م2008 أكتوبر، 6جامعة : القاهرة(، والمناهج والتقنيات
ــعــاطف عــدلي العبــد، نهــى عــاطف العبــد،  . 11 ــاماســتطالعات وبحــوث االعــالم وال : رأي الع

  ) م2009دار الفكر العربي، : القاهرة (6، طتصميمها وتنفيذها
  ) م2006دار الفكر العربي، : القاهرة(، الرأي العام وطرق قياسهعاطف عدلي العبد،  . 12
دار صـفحات للدراسـات : دمـشق (الوعـاء والهويـة: تـدويل االعـالم العربـيجمال الـرزن،  . 13

  ) م2007والنشر، 

دار : عمـان(، المفـاهيم والوسـائل والتطبيقـات: عـالم الجديـداالعباس مصطفى صادق،  . 14
  )م2008. الشروق للنشر والتوزيع
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، مداخالت في االعـالم البـديل والنـشر االلكترونـي علـى االنترنـتشريف درويش اللبان،  . 15
  ) م2010دار العالم العربي، : القاهرة(

دار : عمـــان (1ط، شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي: االعـــالم الجديـــدعلـــي خليـــل الـــشقرة،  . 16
  ) م2014أسامة للنشر والتوزيع، 

المعرفـة : نحـو مجتمـع المعرفـةمركز الدراسات االستراتيجية بجامعة الملك عبـد العزيـز،  . 17
  ) م2012الرياض، (، وشبكات التواصل االجتماعي االلكترونية

 1 طشـبكات التواصـل االجتمـاعي والتحـول الـديمقراطي فـي مـصر،فتحي شـمس الـدين،  . 18
  ) م2013دار النهضة العربية، : القاهرة(

مـستقبل وسـائل التواصـل االجتمـاعي : ثورات الفـيس بـوكمصعب حسام الدين قتلـوني،  . 19
  ) م2014شركة المطبوعات للتوزيع والنشر،: بيروت (1، طفي التغيير

مؤســـــسة طيبـــــة للنـــــشر : القـــــاهرة (1، طاإلعـــــالم الجديـــــدصـــــالح محمـــــد عبـــــد الحميـــــد،  . 20
  ) م2011والتوزيع،

مركـز االهـرام للنـشر والترجمـة والتوزيـع، : القـاهرة (1، طاإلعالم الجديد ريـان، محمد سيد . 21
  ) م2012

، 2014تقريــر نظــرة علــى وســائل التواصــل االجتمــاعي فــي فلــسطين سوشــال ســتوديو،  . 22
  م2014:رام اهللا

 مقـدم ضـمن قمـة رواد التواصـل ،"تقرير وسائل التواصـل االجتمـاعي فـي العـالم العربـي" . 23
  م2015ب، دبي، االجتماعي العر 

  

  :الدراسات السابقة المنشورة وغير المنشورة: ثالثا
  

اســتخدام طلبــة الــصحافة فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة لــشبكة االنترنــت "فريــد ابــو ضــهير،  . 1
مجلـــة الجامعـــة االســـالمية ، "واإلشـــباعات المتحققـــة منهـــا فـــي تعزيـــز قـــدراتهم الـــصحفية

م، ص 2012لـــد العاشـــر، العـــدد االول، المجللبحـــوث اإلنـــسانية، الجامعـــة اإلســـالمية، 
  489–423ص
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دراســـة : اســـتخدامات االعالميـــين الفلـــسطينيين لـــشبكة االنترنـــت"نعـــيم فيـــصل المـــصري،  . 2
: القــاهرة( غيــر منــشورة رســالة ماجــستير،، "علــى االعالميــين الفلــسطينيين بمحافظــة غــزة

  )2003معهد البحوث والدراسات العربية،

اإللكترونية الفلسطينية في تدعيم قيم المواطنة لدى طلبـة دور الصحافة "يحيى المدهون،  . 3
ـــــــشورة رســـــــالة ماجـــــــستير،، "الجامعـــــــات بمحافظـــــــات غـــــــزة ـــــــر من جامعـــــــة : غـــــــزة( غي

  )2012االزهر،

مجلـة ، "فـن التقريـر الـصحفي فـي المواقـع االلكترونيـة اإلخباريـة الفلـسطينية"ماجد تربان،  . 4
الـــسادس عـــشر، العـــدد الثــــاني،  المجلــــد جامعـــة األقـــصى، سلــــسلة العلـــوم اإلنـــسانية،

  .33-1، ص ص 2012

أثــر الــصحافة االلكترونيــة علــى التنميــة الــسياسية الفلــسطينية فــي فلــسطين "خالــد معــالي،  . 5
، غيـر رسـالة ماجـستير، "2007 الـى عـام 1996من عـام ) الضفة الغربية وقطاع غزة(

  )م2008جامعة النجاح،: نابلس. (منشورة

 اإللكترونيـــة اإلخباريـــة الفلـــسطينية علـــى التوجـــه واالنتمـــاء أثـــر المواقـــع"أمـــين ابـــو وردة،  . 6
، غيــــر منــــشورة رســــالة ماجــــستير، "طلبــــة جامعــــة النجــــاح الوطنيــــة نموذًجــــا-الــــسياسي 

  )م2008جامعة النجاح الوطنية،: نابلس(

: القــاهرة(، غيـر منـشورة رسـالة دكتــوراة، "الـصحافة االلكترونيــة الفلـسطينية"ماجـد تربـان،  . 7
  )م2007والدراسات العربية،معهد البحوث 

اســـتخدام المتزوجــات العــامالت فــي الجامعــات األردنيــة للـفيــسبوك "علــي عقلــة نجــادات،  . 8
ـــة ، "دراســـة مـــسحية علـــى عينـــة مـــن جامعـــة اليرمـــوك: واإلشـــباعات المتحققـــة منـــه المجل

  م2014، 1، العدد7، المجلداألردنية للعلوم االجتماعية، الجامعة األردنية

اعتمـــاد الـــشباب الفلـــسطيني علـــى الـــشبكات االجتماعيـــة وقـــت "برغـــوت، إســـماعيل احمـــد  . 9
معهــــــد البحــــــوث والدراســــــات : القــــــاهرة(، غيــــــر منــــــشورة رســــــالة ماجــــــستير، "األزمــــــات
  )م2014العربية،

استخدامات طلبـة الجامعـات الفلـسطينية لـشبكات التواصـل " صالح أبو صالح،  . 10
كليــة اآلداب، : غــزة(غيــر منــشورة  رســالة ماجــستير،، "االجتمــاعي واإلشــباعات المتحققــة

  )م2014الجامعة االسالمية،
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أثر التعرض للشبكات االجتماعية علـى اإلنترنـت فـي إدراك "نورة عبد اهللا احمد،  . 11
، غيــر رســالة ماجــستير، "القــضايا واألحــداث الجاريــة لــدى عينــة مــن الــشباب الجــامعي

ــــــــصال، جامعــــــــة: القــــــــاهرة(منــــــــشورة  ــــــــة االعــــــــالم وتكنولوجيــــــــا االت ــــــــوم كلي  مــــــــصر للعل
  )م2014والتكنولوجيا،

دور مواقــــع التواصــــل االجتمــــاعي فــــي تحفيــــز المــــواطنين "حــــاتم ســــليم عالونــــة،  . 12
، "دراسـة ميدانيـة علـى النقـابيين فـي اربـد: األردنيين على المشاركة في الحراك الجماهيري

 فيالدلفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا موقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
pdf.hatem/1/763/jo.edu.philadelphia.research://http بتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ ،

1/5/2014  

دور شــــبكات التواصــــل االجتمــــاعي فــــي تحقيــــق احتياجــــات "تحــــسين منــــصور،  . 13
، المجلـــة األردنيـــة للعلـــوم االجتماعيـــة، الجامعـــة االردنيـــة، "الـــشباب الجـــامعي األردنـــي

  .م2014المجلد السابع، العدد الثاني، 

دور شــبكات التواصــل االجتمــاعي فــي توعيــة الــشباب الفلــسطيني "هــشام ســكيك،  . 14
كليــة : غــزة( غيــر منــشورة رســالة ماجــستير،، "دراســة تحليليــة وميدانيــة: بالقــضايا الوطنيــة

  )م2014اآلداب، الجامعة االسالمية،

اآلثـــار االجتماعيــة والثقافيـــة لـــشبكات "محمــد الزبـــون، ضــيف اهللا أبـــو صــعيليك،  . 15
المجلة األردنية للعلـوم ، " االجتماعي على األطفال في سن المراهقة فـي األردنالتواصل

  .م2014المجلد السابع، العدد الثاني، االجتماعية، الجامعة االردنية، 

ـــأثير شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي علـــى جمهـــور المتلقـــين "محمـــد المنـــصور،  . 16 ت
ـــة والمواقـــع اإللكترونيـــة  رســـالة  ،"قنـــاة العربيـــة أنموذجـــادراســـة مقارنـــة للمواقـــع االجتماعي

منــشورة علــى شــبكة ) م2012، األكاديميــة العربيــة :كوبنهــاجن(غيــر منــشورة، ، ماجــستير
  .م2013\11\1بتاريخ ،  VwziyN/gl.goo://httpاالنترنت 

ي دور شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي فـــ"عبـــد الكـــريم الدبيـــسي، زهيـــر الطاهـــات،  . 17
العلــوم اإلنــسانية :  مجلــة دراســات،"تــشكيل الــرأي العــام لــدى طلبــة الجامعــات األردنيــة

ــة ــة، الجامعــة االردني -66م، ص ص 2013 ، 1، المجلــد االربعــون، العــددواالجتماعي
81  
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االســــتخدامات الــــسياسية لموقــــع التواصــــل االجتمــــاعي "حــــسن قطــــيم المطيــــري،  . 18
كليــــة : عمــــان(، غيــــر منــــشورة اجــــستيررســــالة م، "مــــن قبــــل الــــشباب الكــــويتي) تــــويتر(

  )م2013االعالم، جامعة الشرق األوسط، 

اتجاهـات الـشباب المـصري نحـو صـحافة المـواطن علـى شـبكة "نها السيد أحمـد،  . 19
كليـــــــة اآلداب، جامعـــــــة : المنـــــــصورة(، غيـــــــر منـــــــشورة رســـــــالة ماجـــــــستير، "االنترنـــــــت
  )م2013المنصورة،

تمــــاعي فــــي تنميــــة مــــشاركة دور شــــبكات التواصــــل االج"أحمــــد يــــونس حمــــودة،  . 20
: القــاهرة(، غيــر منــشورة رســالة ماجــستير، "الــشباب الفلــسطيني فــي القــضايا المجتمعيــة

  )م2013معهد البحوث والدراسات العربية،

أثر مواقـع التواصـل االجتمـاعي علـى المـشاركة الـسياسية "سمر محمد الدريملي،  . 21
كليـــــة اآلداب والعلـــــوم : غـــــزة( غيـــــر منـــــشورة رســـــالة ماجـــــستير،، "للمـــــرأة فـــــي فلـــــسطين

  )م2013اإلنسانية، جامعة األزهر،

دور شبكات التواصل االجتمـاعي فـي تعبئـة الـرأي العـام الفلـسطيني "زهير عابد،  . 22
ـــة جامعـــة النجـــاح ، "دراســـة وصـــفية تحليليـــة-نحـــو التغييـــر االجتمـــاعي والـــسياسي  مجل

ــــسانية(لألبحــــاث  ــــوم االن ــــد الــــسادس والعــــشر ، جامعــــة النجــــاح)العل ون، العــــدد ، المجل
  1428–1388م، ص ص 2012الخامس، 

دور االعـالم التفـاعلي فـي تـشكيل الثقافـة الـسياسية لـدى الـشباب "رامي الشرافي،  . 23
  )م2012جامعة االزهر، : غزة( غير منشورة رسالة ماجستير،، "الفلسطيني

دور المواقــــع االجتماعيــــة التفاعليــــة فــــي توجيــــه الــــرأي العــــام "طــــاهر ابــــو زيــــد،  . 24
ـــة-وأثرهـــا علـــى المـــشاركة الـــسياسيةالفلـــسطيني   غيـــر رســـالة ماجـــستير،، "دراســـة ميداني

  )م2012جامعة االزهر،: غزة(منشورة 

اســتخدامات طــالب الجامعــات الفلــسطينية لــشبكات "طلعــت عبــد الحميــد عيــسى،  . 25
دراسـة مقدمـة للمنتـدى الـسادس ، "التواصل االجتماعي في التوعية بالقـضية الفلـسطينية

التحـــــديات النظريـــــة .. اإلعـــــالم الجديـــــد : للجمعيـــــة الـــــسعوديـــة لإلعـــــالم واالتـــــصال
  م2012 أبريل 16–15جامعة الملك سعود، :  الرياض،"والتطبيقية
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الثـورة التونـسية : دور اإلعالم االجتمـاعي فـي صـناعة الـرأي العـام"مبارك زودة،  . 26
جامعــــة الحــــاج لخــــضر، باتنــــة، : الجزائــــر(يــــر منــــشورة ، غرســــالة ماجــــستير، "أنموذجــــا
  )م2012

دور شـبكات التواصـل االجتمـاعي فـي التغييـر الـسياسي "عبد اهللا مبارك الرعـود،  . 27
، غيـر منـشورة رسالة ماجـستير، "في تونس ومصر من وجهة نظر الصحافيين األردنيين

  )م2012جامعة الشرق األوسط،: عمان(

خدام المنظمات األهلية في قطـاع غـزة لـشبكات واقع است"حالسة، /محمد منتصر . 28
، غيــر منـــشورة، رســالة ماجــستير، "التواصــل االجتمــاعي فــي تعزيــز عالقتهــا بـــالجمهور

  )م2013كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية، : غزة(

أثر مواقـع التواصـل االجتمـاعي فـي تنميـة المـسؤولية المجتمعيـة "حسني عوض،  . 29
دراســة مقدمــة لمــؤتمر المــسؤولية  عــالر أنموذجــا، تجربــة مجلــس شــبابي: لــدى الــشباب

  م26/9/2011 جامعة القدس المفتوحة، المجتمعية للجامعات الفلسطينية،

فاعليـة إثـراء منهـاج تكنولوجيـا التعلـيم باسـتخدام الـشبكة االجتماعيـة "تهاني فورة،  . 30
Facebookت  فــي تنميــة مهــارات اســتخدام الحاســوب واالنترنــت لــدى الطالبــات المعلمــا

كليــــة التربيــــة، : غــــزة(، غيــــر منــــشورة رســــالة ماجــــستير، "فــــي الجامعــــة اإلســــالمية بغــــزة
  )م2012الجامعة اإلسالمية، 

 فـــي Facebookتــصور مقتــرح لتوظيــف الــشبكة االجتماعيــة "عــالء الدحــدوح،  . 31
كليـــة التربيـــة، الجامعـــة : غـــزة(، غيـــر منـــشورة رســـالة ماجـــستير، "الجامعـــات الفلـــسطينية

  ) م2012اإلسالمية،

ــــــضبع،  . 32 ــــــوك "رفعــــــت عــــــارف ال ــــــيس ب ــــــي للف اســــــتخدام المــــــراهقين بالعــــــالم العرب
، "دراسة ميدانية على طالب المرحلة الثانويـة بالعـالم العربـي: واإلشباعات المتحققة لديهم

، المجلــد التاســع، المجلــة المــصرية لبحــوث الــرأي العــام، كليــة االعــالم، جامعــة القــاهرة
 م2009يونيو /العدد الثالث، يناير

، "العالقـة الوظيفيـة بـين القـائم باالتـصال والجمهـور"حمد بن سـليمان الـصبيحي،  . 33
ـــوراة، جامعـــة االمـــام محمـــد بـــن ســـعود اإلســـالمية، : الريـــاض( غيـــر منـــشورة رســـالة دكت

  ) م2008
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: مصادر التنظير وبناء المفـاهيم حـول االعـالم الجديـد"عباس مصطفى صادق،  . 34
االعـــالم : دراســـة مقدمـــة للمـــؤتمر الـــدولي، "مـــن فـــانفر بـــوش الـــى نيكـــوالس نيغروبـــونتي

 .27ص . م2009 ابريل9-7 لعالم جديد، جامعة البحرين.. الجديد تكنولوجيا جديدة

 لواقــع دراســة: الفلــسطينية الــصحف فــي العمــل بيئــة "حــسن محمــد أبــو حــشيش، . 35
معهـــد البحـــوث : القـــاهرة (منـــشورة غيـــر دكتـــوراة، رســـالة ،"باالتـــصال والقـــائم الـــصحف
  )م2004ات العربية،والدراس

 نحــــو غــــزة قطــــاع فــــي الفلــــسطينيين الــــصحفيين اتجاهــــات "ســــامي عمــــر زيــــارة، . 36
  )م2007جامعة القدس،: القدس (منشورة غير ماجستير، رسالة ،"االمريكي االعالم

 حـارس نظريـة علـى وتأثيرهـا والمعلومـات االتـصال تكنولوجيـا "كوثر أحمد سعيد، . 37
 الفـضائيات مـن وعينـة الـسوداني االعالم في التصالبا القائم على وصفية دراسة: البوابة

: ام درمــــان (منــــشورة غيــــر دكتــــوراة، رســــالة ،"2011-2008:العربيــــة، فــــي الفتــــرة مــــن
  )م2011جامعة ام درمان االسالمية،

ــــو الحمــــام، . 38 ــــأثير "عــــزام أب ــــسياسية العوامــــل ت ــــة ال ــــى واالقتــــصادية واالجتماعي  عل
 منــشورة غيــر ماجــستير، رســالة ،"محــررينال نظــر وجهــة مــن: العربيــة االنترنــت صــحافة

  )م2011جامعة الشرق االوسط، : عمان(

 المواقـــــع فـــــي باالتـــــصال القـــــائم علـــــى المـــــؤثرة العوامـــــل "وســـــام كمـــــال الحنبلـــــي، . 39
  )م2011جامعة القاهرة، : القاهرة (منشورة غير ،ماجستير رسالة ،"المصرية

 بفنــون وعالقتهــا صالباالتــ القــائمين علــي المــؤثرة العوامــل "منــى محمــد األكــشر، . 40
 تطبيقيـــة دراســـة: والخاصـــة القوميـــة المـــصرية، الـــصحف بعـــض فـــي الـــصحفي التحريـــر
  )م2013جامعة بنها، : بنها (منشورة غير ،دكتوراة رسالة ،"مقارنة

 والمــسئولية الحريــة مفهــومي نحــو باالتــصال القــائم اتجاهــات "نــداء طــه الــدريملي، . 41
 دراســـــة: 2013-2006 الفتـــــرة خـــــالل وميـــــةالي الفلـــــسطينية الـــــصحافة فـــــي االجتماعيـــــة

 )م2015الجامعة االسالمية، : غزة (منشورة غير ماجستير، رسالة ،"ميدانية
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  :المواقع االلكترونية: ثالثا
  

موقـع القـدس ، "فلسطين في المراتـب االولـى عالميـًا فـي اسـتخدام الـفيـسبوك"مهند العدم،  . 1
  12/11/2014في  aRvXeC/gl.goo://http، على دوت كوم على شبكة االنترنت

 Social networkingمفهــوم مواقــع التواصــل االجتمــاعي "محمــد جــابر خلــف اهللا،  . 2
sites" ،مقـــال منـــشور علـــى شـــبكة االنترنـــت ،wSCW9K/gl.goo://http  فـــي ،

  م10/12/2014

موقـــع صـــحيفة ، " يـــستخدمون مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي شـــهرياً  مليـــار شـــخص1.61" . 3
ــــــــت ــــــــى االنترن ــــــــة عل ــــــــام االلكتروني ــــــــاريخ co.weam://http/238973/، الوئ ، بت

  م15/12/2014

ة الويـب ـل إلى دراســمدخ: الجيل الثاني من خدمات اإلنترنت"محمود عبد الستار خليفة،  . 4
ــــ، "2.0ات ـمكتبــــ وال2.0  Cybrarians  ةـدوري Journal،ــــة ، 18 العــــدد  االلكتروني
  30/11/2013في  EOCdxi/gl.goo://http ،2009ارس ـم

ــة ، "2.0الــشبكة االجتماعيــة الجديــدة فــي الويــب "هيــام الحايــك،  . 5 ــة المعلوماتي موقــع مجل
< م، علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى 0062، ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــسمبر 17 العـــــــــــــــــــــــــــــــــــددد االلكترونـــــــــــــــــــــــــــــــــــي،

176=id?php.details/old/sa.gov.informatics://http< بتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ ،
30/11/2013  

 علـى شـبكة االنترنـتموقـع الموسـوعة الحـرة ويكيبيـديا ، "2.0ويـب "موسوعة ويكبيديا،  . 6
http://goo.gl/2t7HNx  م30/11/2013، بتاريخ  

موقــع مدونــة ناســداك علــى ، "قــصة فــشل أول شــبكة تواصــل اجتمــاعي"محمــد حــبش،  . 7
  20/11/2014 بتاريخ   fS3u8O/gl.goo://http شبكة االنترنت

نفيـــذيي العـــالم فـــي الموظـــف الـــصغير الـــذي جمـــع ت) لينكـــدان(مؤســـس "قـــصي المبـــارك،  . 8
ـــــــع ـــــــشور علـــــــى "موق ـــــــال من ـــــــع مجلـــــــة الرجـــــــل علـــــــى شـــــــبكة االنترنـــــــت، مق ، موق

vZqqW2/gl.goo://http  1/12/2014 بتاريخ  
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  :المجالت العلمية: رابعا

، مجلــة العلــوم االنــسانية واالجتماعيــة، "المقابلــة فــي البحــث االجتمــاعي"نبيــل حميدشــة،  . 1
  .م2012باح ورقلة، العدد الثامن، لجزائر، جامعة قاصدي مر ا

مجلــــة الباحــــث ، "والنمـــاذج: مـــدخل االعــــالم الجديـــد المفهــــوم"بـــشرى جميـــل اســــماعيل،  . 2
   .م2011، العدد الرابع عشر، االعالمي، جامعة بغداد

  

  :المقاالت: خامسا

ـــة أســـرع مـــن القـــوانين واالســـتي . 1 ـــور النعيمـــي، تطـــورات المواقـــع االجتماعي صـــحيفة عاب، ن
  .2011، يونيو 8400 العدد:  الدوحةالعرب القطرية،

  

 :المراجع األجنبية: سابعا

  

2. Yacong Yuan, "A Survey Study on Uses and Gratification of 
Social Networking Sites in China", Unpublished Master’s Thesis 
(Ohio University, 2011) 

3. Rosellen Downey, "How Has Twitter Changed How Journalists 
Report On Sports? The 2012 Missouri Grand Prix", Unpublished 
Master’s Thesis (Missouri: University Of Missouri, 2012). 

4. Ismail Sheikh Yusuf Dhaha, Abdikarim Barqadle Igale, "Facebook 
Usage among Somali Youth: A Test of Uses and Gratifications 
Approach", International Journal of Humanities and Social 
Science, Vol. 3, No. 3, 2013, pp 299–313. 

5. Aimee Valentine, "Uses and Gratifications of Facebook Members 
35 Years and Older", Unpublished Master’s Thesis (Texas: 
University Of North Texas, 2011). 

6. Boyd, D. M. & Ellison, N. B., "Social network sites: Definition, 
history, and scholarship" Journal of Computer-Mediated 
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Communication, 2007, Vol. 13 Issue1, Retrieved Nov. 10, 2013, 
from <http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html> 

7. Samuel Ebersole, "Uses and Gratifications of the Web among 
Students," Journal of computer Mediated Communication, 2000, 
Vol.6, Issue1, Retrieved Nov. 10, 2014, from  
http://jcmc.indiana.edu/vol6/issue1/ebersole.html  

8. Augustin J. Gallion, "Applying the Uses and Gratifications Theory 
to Social Networking Sites A Review of Related Literature," 
Retrieved Nov. 10, 2014, from 
http://ipfw.academia.edu/AugustinGallion/Papers/1130381/Applyi
ng_the_Uses_and_Gratifications_Theory_to_Social_Networking_S
ites_A_Review_of_Related_Literature 

9. Webopedia Site,"Social network sites Definition" Retrieved Nov. 
10, 2013, from 
<http://www.webopedia.com/TERM/S/social_networking_site.htm
l> 
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 مالحــــق
ةـــالدراس
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  نیالزمالء والزمیالت المحترم

  وبركاتھ.السالم علیكم ورحمة هللا تعالى 

القــائم باالتصــال فــي (اســتخدامات  دراس  ة بعن  وان بإع  دادیق  وم الطال  ب ف  الح س  المة الص  فدي 

وذل ك اس تكماال لمتطلب ات  المتحققـة) باعاتواإلشـیة لشـبكات التواصـل االجتمـاعي الصـحافة الفلسـطین

الحص  ول عل  ى درج  ة الماجس  تیر ف  ي الص  حافة م  ن قس  م الص  حافة واالع  الم بالجامع  ة االس  المیة 

ة للتع رف عل ى طلع ت عب د الحمی د عیس ى، وق د ت م تص میم ھ ذه االس تبانال دكتور/  بإشرافبغزة، 

  المتحققة من استخدام شبكات التواصل االجتماعي. اإلشباعاتواالستخدامات 

عن اسئلة االستبانة بكل صدق وموضوعیة، علما بان البیانات التي سیتم  باإلجابةنرجو التكرم 

  البحث العلمي. ألغراضالحصول علیها ستعامل بالسریة التامة 

  وحسن تعاونكممع كل الشكر والتقدیر الهتمامكم 

  الطالب/ فالح سالمة الصفدي
  0599750584جوال رقم:

Fsafady@gmail.com 
   

  بعنواناستقصاء استبانة 

استخدامات القائم باالتصال في الصحافة الفلسطینیة لشبكات 
 المتحققة واإلشباعاتالتواصل االجتماعي 

mailto:Fsafady@gmail.com
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  انثى q  ذكر          q  االجتماعي:النوع  -1
        

  أرمل q  مطلق q  متزوج q    اعزب q  :الحالة االجتماعیة -2
        

 /مراسلمندوب q كاتب q رئیس تحریر q محرر q  الوظیفة: -3

q مصور  q مدقق لغوي  q  ،یرجى ذكرهاأخرى.:  
          

  ........................................................................... q  :الصحیفة -4
        

 دراسات علیا q بكالوریوس q دبلوم متوسط q ثانوي q  المؤهل العلمي: -5

q  ،یرجى ذكرهاأخرى.......:...........................................  
        

  عاما 25أقل من  q  العمر: -6

q  عام 50من  أقل - 40من  
q  أقــــــل مــــــن  - 25مــــــن

 عاماً  35

q 50  ًفأكثر عاما  

q  اً عام 40قل من أ - 35من  

        

  سنوات 3أقل من  q  الخبرة: -7
q سنة 12من قلأ - 9 من  

q سنوات 6 من قلأ -3 من  
q سنة 15 الى 12 من  

q من قلأ الى 6 من 
 سنة 9

q 15 فأكثر سنة  
        

  
  

  ؟هل تستخدم شبكات التواصل االجتماعي   -8
  q 10"انتقل الى السؤال رقم (، نعم(  q " أجب عن السؤال التالي ثم توقف مشكورا".ال  

        

  "یمكن اختیار اكثر من اجابة" ؟ما اسباب عدم استخدامك لشبكات التواصل االجتماعي   -9
  q  االنترنتال تتوفر لدي خدمة 

q لیس لدي المهارات الكافیة الستخدام هذه الشبكات 

q لیس لدي الوقت الكافي لمتابعتها 

q المؤسسة التي اعمل بها تحظر استخدام هذه الشبكات 

q قلق حول الخصوصیة واجراءات االمان 

q  وجدواها بأهمیتهاغیر مقتنع 

q .ضررها اكثر من نفعها 

q  یرجى ذكرهاأخرى، أسباب.......:................... 

q .............................................................  
    

 المحور الثاني: انماط وعادات استخدام شبكات التواصل االجتماعي

 المحور االول: المعلومات العامة



3 
 

  االجتماعي؟ التواصل شبكات تستخدم متى منذ-10
  q فأقل واحدة سنة  

q  خمس سنواتأقل من من ثالث سنوات الى  
q  ثالث سنواتأقل من من سنة الى 

q كثرفأ سنوات خمس  
        

  "یمكنك اختیار اكثر من اجابة" التواصل االجتماعي؟ما المكان الذي تستخدم فیه شبكات -11
  q المنزل  

q العمل  
q عامةالماكن اال  
q یرجى ذكرهاأخرى،  اماكن.......:..........  

        

  :شبكات التواصل االجتماعي تستخدمفي -12
  q ولاالسم الشخصي األ 

q الكنیة  
q اسما مستعارا  q االسم والعائلة  
q  ،یرجى ذكرهاأخرى.......:.................  

        

  "یمكنك اختیار اكثر من اجابة" ؟ما الوسائل التي تستخدمها في تصفح شبكات التواصل االجتماعي-13
  q الشخصي الحاسوب  q المحمول الحاسوب  q المحمول الهاتف  q حدد، أخرى..............  

        

  على شبكات التواصل االجتماعي؟یومیا ما اجمالي الساعات التي تقضیها -14
  q  ساعة واحدةأقل من  

q ساعات ثالث من اقل الى ساعتین من  
q ساعتین من اقل الى ساعة من 

q فاكثر ساعات ثالث..  
        

  ما االوقات التي تفضلها الستخدام شبكات التواصل االجتماعي؟-15
  q 12 الساعة الى 6 الساعة من( صباحا(  

q اللیل منتصف الى 18 الساعة من( لیال(  
q مساء 18 الساعة الى 12 الساعة من( مساءا( 

q 6 الساعة الى اللیل منتصف من( فجرا(  
        

  :اختر اكثر ثالث انشطة حسب درجة قیامك بها على شبكات التواصل االجتماعي-16
  q تسجیل االعجاب بمنشورات االصدقاء 

q االصدقاء منشورات مطالعة  
q حسابك على االصدقاء "مشاركة" منشورات اضافة  
q االصدقاء مع الدردشة  

q اصدقائك مع اللعب  
q التطبیقات منعدد  تجریب 

q االصدقاء مشاركات على التعلیق  

q ..........:أخرى، یرجى ذكرها..............................................................  
        

  االتیة:استخدامك لشبكات التواصل االجتماعي  درجةحدد -17
 

  ال استخدمها  جدامنخفضة   منخفضة  متوسطة  عالیة  عالیة جدا  الشبكة
Facebook             
Twitter             
Google+             
LinkedIn             
Orkut             
MySpace             

       .........أخرى:

        .........أخرى:
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  االجتماعي؟ التواصل شبكات تقدمها التي بالمضامین ثقتك درجة ما-18
  q ادـج منخفضة  q منخفضة  q متوسطة  q عالیة  q ادـج عالیة  

    
  
  
  

 التواصـــل لشــبكات اســـتخدامك خــالل معهــا والتفاعـــل مشـــاركتها مــع اآلخــرین تفضــل التــي والمـــواد الموضــوعات مــا-19
  "یمكنك اختیار اكثر من اجابة" االجتماعي؟

  q ةیالسیاس  

q االخباریة 

q والترفیه التسلیة 

q  الشبابقضایا 

q الكاریكاتیر  

q الدینیة 

q االقتصادیةالقضایا 

q  األطفالقضایا  

q الریاضیة 

q الصحیة 

q الصور  

q الثقافیة 

q التعلیمیة 

q الفنیة  

q االجتماعیة 

q المرأة 

q الشخصیة الفیدیوهات  
q ............أخرى یرجى ذكرها.....  

        

  

  
  

  

  تتمثل دوافع استخدامي لشبكات التواصل االجتماعي في:-20

شدة
ق ب

اواف
  

فق
اوا

حاید  
م

فق  
 اوا

ال
شدة  

ق ب
اواف

ال 
  

            ألنها موجودة ویتاح لي استخدامها
            بحكم العادة واالرتباط بالكمبیوتر واستخدامه

            لملء وقت الفراغ والتخلص من الملل
            للتسلیة واالسترخاء

            الن االخرین یستخدمونها
            بدافع الفضول

            للمؤانسة والتخلص من الوحدة
            للتمیز عن االخرین

            للهروب من مشاكل الحیاة الیومیة
            لتحسین األداء في الممارسة الصحفیة

            لتصفح شبكات إعالمیة مختلفة
            لتنمیة المهارات (تعلم طرق جدیدة في تحریر المادة اإلعالمیة)

           للوصول إلى كم كبیر من المعلومات بسرعة
            لالطالع على أحدث األخبار والمستجدات العالمیة

           الستكمال المعلومات والتفاصیل والخلفیات عن األحداث المهمة
            للحصول على أرقام الهواتف والعناوین للمصادر والشخصیات

            لالستفادة من المعلومات المتوفرة بها
            مع اآلخرین)للمشاركة (الدردشة والحوار وتكوین عالقات 
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           لالطالع على ثقافات أخرى
            للتعرف على االحداث والفعالیات المتوقعة
              لتدعیم وتنویع مصادر موادي االعالمیة

    

  

  

  
  

  ؟استفادتك من استخدام شبكات التواصل االجتماعي درجةما -21
  q ادـج منخفضة  q منخفضة  q متوسطة  q عالیة  q ادــج عالیة  

        

  لشبكات التواصل االجتماعي؟طبیعة االستخدامات -22
  q االحتیاجات المهنیة جمیع تلبیة  

q االخبار المهمة االطالع على  
q التعرف على طرق واشكال صحفیة جدیدة  
q جدیدةصحفیة  مهارات اكتساب  
q والترفیه التسلیة وسائل توفیر  

q الوطن وخارج داخل من عالمیینالتواصل مع اال 

q .التواصل مع جمهور الصحیفة بشرائحه المتعددة  
q الصور والتصامیم والفیدیوهات الداعمة توفیر 

q القادمة والفعالیات االحداث باجندة التزود 

q .......:أخرى، یرجى ذكرها............... 
 

        

  درجة مساهمة شبكات التواصل االجتماعي بالنسبة لك في:حدد -23

  العبارة

لیة
 عا

رجة
بد

  

جة 
بدر

طة
وس

مت
جة   

بدر
ضة

خف
من

  

  ال

          التعرف على االخبار واالحداث الجدیدة والمتوقعة
          اكتساب مهارات جدیدة تفیدني في مجال عملي

          التعرف على اسالیب جدیدة في الكتابة الصحفیة
تكـوین آراء وتحلـیالت عـن القضـایا واالحـداث التـي تجـري مـن تساعدني في 

  حولي
  

      

عززت من شـعوري بالثقـة واألمـان مـن خـالل مـا اطالعـه مـن معلومـات عبـر 
  شبكات التواصل االجتماعي

        

          عززت ارائي من خالل مناقشاتي مع اآلخرین
          جعلتني اعبر عن ارائي بحریة مطلقة

          من یعجبني من المستخدمین االخرین. ساعدتني على تبني رأي
          عززت من ثقتي بنفسي بشكل أكثر
          ساعدتني على تكوین اصدقاء جدد

          ساهمت في تحقیق التواصل مع الزمالء وافراد االسرة
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          ساعدتني على إعادة التواصل مع أصدقاء قدامى فقدت االتصال بهم
          أكثرسهل لي التواصل وجعلني اجتماعیا 

          التسلیة وقضاء وقت الفراغ
          الهروب من مشاكل الحیاة الیومیة وضغوط العمل

            التخلص من الشعور بالوحدة
 

  

  
  

  الموضح ادناه:حدد أبرز معیقات استخدامك لشبكات التواصل االجتماعي وفق الجدول -24
  

  العبارة

شدة
ق ب

اواف
  

فق
اوا

حاید  
م

فق  
 اوا

ال
شدة  

ق ب
اواف

ال 
  

            ضعف خدمات االنترنت بشكل عام
            الكهربائي التیار االنقطاع المتكرر

            االجتماعي التواصل شبكات بمضامین الثقة عدم
            االجتماعي التواصل شبكات مهارات استخدام االفتقار الى

            العمل مكان في االجتماعي شبكات التواصل استخدام منع
              التطورات المتالحقة والمتسارعة التي تشهدها شبكات التواصل االجتماعي

        

  "یمكنك تحدید اكثر من اختیار" مقترحاتك لزیادة االستفادة من استخدام شبكات التواصل االجتماعي؟ما -25
q  في الصحف لصقل مهاراتهم في مجال استخدام شبكات التواصل االجتماعيتنفیذ برامج تدریبیة للعاملین 

q وضع لوائح ومدونات سلوكیة تضبط التعامل مع شبكات التواصل وتحفظ الحقوق الفكریة 

q  الخطط الدراسیة في اقسام وكلیات االعالم بمساقات تعزز مهارات استخدام شبكات التواصل االجتماعيتعزیز 

q اتصال حدیثة كالهواتف الذكیة لمواكبة التطورات بأجهزةملین في الصحف العمل على تزوید العا 

q  انشاء صفحات ومجموعات الكترونیة على شبكات التواصل االجتماعي خاصة بالعاملین في الصحف لتبادل
  الخبرات والتواصل بین الزمالء.

q :مقترحات اخرى، یرجى ذكرها  
- ............................................................................................ 

- ............................................................................................ 

- ............................................................................................ 

  

 لحسن تعاونكم لكمكل التقدیر والشكر 
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