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 ملخص الرسالة 
نحو استخدام تويتر    نينتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات الصحفيين الفلسطي 

وتنتمي هذه الدراسة إلى ،  طريقة استخدامهم للموقع  في عملهم الصحفي ووضع مقترحات لتطوير  
وفي إطاره تم توظيف أسلوب   منهج المسح اإلعالمي التي استخدم الباحث فيها  و البحوث الوصفية  

وتم   سطينين لتويتر للتعرف على طبيعة استخدام الصحفيين الفل الممارسة اإلعالميةأساليب  مسح
أداة صحيفة االستقصاء والمقابلة الشخصية المعمقة وتمثل مجتمع الدراسة  من خالل  جمع البيانات  

ووزعت الصحيفة    صحفي  735عددهم    والمقدر  في الصحفيين الفلسطينين في محافظات قطاع غزة
م وحتى  2/4/2019 مفردة خالل الفترة الواقعة بين 157قوامها  % من المجتمع20 على عينة

 كأساس نظري للدراسة.الباحث نظرية االستخدامات واإلشباعات  وقد اعتمد  م4/2019/ 28
 :وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها 

، تطبيق تويتر في العمل الصحفي  نالصحفيين الفلسطينيي % من  71.7ما نسبته  يستخدم   .1
 % استخدام تويتر من خالل الهاتف الذكي.92.1  يفضلو 

من استخدام موقع تويتر في العمل الصحفي بدرجة  نيستفيد الصحفيين الفلسطينيي .2
موقع تويتر في العمل  ن%من الصحفيين الفلسطينيي 84.2يستخدم ما نسبته ، و متوسطة
 . لتغريد النصوص  الصحفي

%، 69.0بنسبة العمل الصحفي  الفلسطينيين فيالصحفيين موقع تويتر احتياج يلبي و  .3
من استخدام موقع تويتر في  نالمتحققة للصحفيين الفلسطينيي اإلشباعات بلغت حيث 

 %،  67.2  بنسبة العمل الصحفي
تنظيم الية   لتويتر في العمل الصحفيهم لتحسين استخداميقترح الصحفيون الفلسطينيون  .4

شارة التوثيق الخاصة إوالسعي للحصول على  ،نشر مشتركة لألخبار الوطنية المرخصة
 تفعيل عمل المجموعات اإلخبارية و ،  بتويتر للحسابات اإلخبارية

 :بناء على هذه النتائج خلصت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها و 
 عن سياسة حذف المحتوى الفلسطيني   النسبيتعزيز استخدام موقع تويتر لموثوقيته وبعده  .1
همية تعزيز المحتوى الفلسطيني  أ دعوة جهات االختصاص لعقد ورش عمل تعريفية بتويتر و  .2

 . لتعزيز المحتوى اإلعالمي على موقع تويتردعوة الصحفيين الفلسطينيين و  ،عليه
تعلق  لية مشتركة للنشر المآونقابة الصحفيين لعمل  ،دعوة المكتب اإلعالمي الحكومي .3

 على تويتر. لمساعدة في توثيق الصفحات الفلسطينية اإلخباريةوا ،عبر تويتر   باألخبار الوطنية
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Abstract 

 

using Twitter in their journalistic work and to put suggestions for developing the way 
they use the site,This study belongs to descriptive research in which the researcher 
used the media survey method, and in this context, the method of surveying media 
was used to identify the nature of Palestinian journalists' use of Twitter. 
 Data were collected through the survey newspaper tool and in-depth 
personal interview. The study population was represented by Palestinian journalists 
in the governorates of the Gaza Strip. They are 735 journalists, The newspaper was 
distributed to a sample, 20% of the study population 157 persons during the period 
between 1/4/2019 To 28/4/2019. 
The researcher adopted the theory of uses and gratifications as a theoretical basis 
for the study. 
 The study reached a number of results: 

• 71.7% of Palestinian journalists use the Twitter app for journalistic work, and 
92.1% prefer using Twitter through a smartphone 

• Palestinian journalists benefit from using Twitter in medium-sized journalistic 
work, and 84.2% of Palestinian journalists use Twitter in journalistic work to 
tweet texts. 

• Twitter satisfies the requirement of Palestinian journalists in journalistic work 
by 69.0%, whereby the achieved satisfactions of Palestinian journalists from 
using Twitter in journalistic work reached 67.2%. 

• Palestinian journalists, to improve their use of Twitter in journalistic work, 
suggest organizing a joint publication mechanism for licensed national news, 
and seeking to get a Twitter signal of authentication for news accounts, and 
activating the work of newsgroups. 

Based on these results, the study concluded to several recommendations: 
• Boosting Twitter usage because of its reliability and its relative dimension from 

the policy of deletion of the Palestinian content. 
• Inviting the concerned authorities to hold informational workshops on Twitter 

and the importance of promoting Palestinian content on it, and invite 
Palestinian journalists to promote media content on Twitter. 

• Inviting the government media office and the Press Syndicate to create a 
common mechanism for publishing national news via Twitter, and to help in 
the documentation of Palestinian news pages on Twitter. 
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 صفحة اقتباس )اآلية القرآنية(

 

  ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن
َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل َيْعَلُموَن ۗ 

 (1)ِإنََّما َيَتَذكَُّر ُأوُلو اأْلَْلَبابِ 

 
 [9]الزمر:  1)) 
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 ْاإِلهَدْاءُ 
  

مي الغالية الحانية التي أفنت زهرة عمرها ألجل أن أكون  أ إلىفي القران ذكرهم  هللامن رفع  إلى
 لى والدي أصل منشأي ووجودي إبينكم اليوم 

 ياتي زوجتي الغالية حإلى أنيستي ورفيقة الدرب المعطاءة حاملة فرحي شريكة  
 أبنائي األعزاء مالك وعبد هللا وحبيبة  إلى 

 إلى أخواتي وإخوتي  
 تفاحة دتي الرؤوم  اد وروح جبيب حم  حجدي ال حإلى رو  

 أنسبائي الكرام  إلى 
  إلى كل من حمل لي في قلبه حبأ أهدي هذه الجهد المتواضع 
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 شكٌر وتقديرٌ 
 

الحمد هلل وحده حمد شكر وامتنان بداية الشكر هلل أوال أن يسر لي المضي في هذا 
الدرب ومنحني القدرة والصبر على المضي قدما فما كان لي ان أكون بينكم إال 

 .من لم يشكر الناس ال يشكر هللا : "بتوفيقه ثم أثني بما قاله صلى هللا عليه وسلم
، أستاذ الصحافة طلعت عبد الحميد عيسىأول من ينبغي شكره أستاذي الدكتور/ 

المشارك في الجامعة اإلسالمية بغزة؛ لإلشراف على هذه الدراسة، وسعة صدره في 
 .وحبتحملي وما أفاض به علي من علمه بكرم 

والدكتور/  حسن أبو حشيشالدكتور/  ثم شكري لعضوي لجنة المناقشة كل من 
 .هللا لتفضلهما بالموافقة على مناقشة هذه الرسالة حفظهما  عدنان أبو عامر

كما وأتقدم بعظيم الشكر والتقدير ألساتذتي في قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة  
الشكر موصول ألساتذتي في ، و اإلسالمية؛ لما بذلوه من جهد خالل فترة الدراسة

 .كلية األداب بجامعة االمة؛ لما قدموه لي
لما لهم ، وجمال مكاوي  ،محمد عطوة ،سائد رضوانالشكر موصول إلى زمالئي 

، كما أشكر اإلحصائي ر كبير في مساعدتي في تنسيق وطباعة ومراجعة الرسالةدو 
 .جهاد عكاشة

كذلك الشكر موصول إلى كل من ساهم ودعم في إنجاز هذه الرسالة ولو بدعوة 
 خير في ظهر الغيب، فلهم مني كل الشكر والتقدير

 
 راجي عبد العليم الهمص  /الطالب
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 : الدراسة مقدمة
شهدت نهايات القرن المنصرم وبدايات القرن الواحد والعشرين الحالي حالة  متسارعة  من 
التقدم التكنولوجي المتنامي والممتد في مجاالت شتى من أبرزها التقدم في تكنولوجيا االتصال والوسائط 

يا التي هيأت  وهذا أسهم مساهمة  فعالة  في تطور العديد من البرمجيات المعتمدة على هذه التكنولوج
بشكل كبير لحالة االزدهار في عالم الشبكات وصفحات االنترنت وما لحق بها من امتدادات أدت 

ظهور مجموعة كبيرة من التقنيات المعتمدة على الشبكات فتطورت لما يعرف بالتطبيقات المختلفة    إلى
المالية وما ارتبط بها من  لالتصال التي تنوعت واختلفت بحسب نظرة القائمين عليها من جهة العوائد  

ضرورات توفير الخدمات لجمهور المستخدمين حيث وجدنا ظهورَا سريعَا للشبكات االجتماعية التي  
جاءت لتغطي احتياجَا متناميَا للتواصل بين الثقافات والمجتمعات في ظل العولمة التي جعلت من  

 العالم قريَة صغيرَة. 
ت  ب اكتس أحدث نقلة في عمل الشبكات االجتماعية التيومما ال شك فيه أن هذا التطور 

لإلقبال عليها من قبل ماليين المستخدمين حول العالم للمراسلة والتواصل وتقديم   أهمية كبيرة نظرا  
في حياة هؤالء الماليين مع احتياجهم   مهما   ا  السير الذاتية والبحث عن العمل وباتت تشكل جزء

 وأفكارهم. وإيصال آرائهم المتواصل للتعبير عن ذواتهم 
س بوك  كالفي  ، في ظل الثورات العربية وما بعدها المجتمعات وكان من بينها ما اشتهر في 

خر ومن أبرزها كان موقع  مختلفا بامتيازاٍت وخدماٍت عن اآلتويتر ولكل منها ما يجعله واالنستغرام و 
عض المواقع األخرى بسب  تويتر الذي استغل حالة من العزوف لبعض النشطاء والصحفيين عن ب

بعض التقييدات وسياسات الدول والضغط من خالل اللوبيات كما حصل مع الفيس بوك في حظره  
 .للنشطاء والصحفيين الفلسطينيين الذين بثوا منشورات ضد االحتالل

استثمر هذه المواقع لنشر   لذا  منة وفيها كم من المصداقيةآالصحفي بطبعه عن بيئة    يبحث 
لما توفره هذه المواقع من جهد ووقت وقد وجد ضالته في موقع   االخبار ومتابعة التصريحات نظرا  

تويتر لما يوفره من بيئة خصبة للتعبير ومساحة رحبة إليصال الرسائل في كل المجاالت والوصول 
والتراسل وإعادة التغريد  دمين التغريد إلى النخبة المجتمعية في دول العالم من خالل إتاحته للمستخ

في الوقت  مليار  1.3يقدر عدد المستخدمين المسجلين على تويتر بـ  و واإلعجاب وغيره من الخدمات  
يبلغ عدد المستخدمين  ، كمامليون مستخدم نشط شهري ا 330الحاضر، يوجد لدى تويتر أكثر من 

 ون، ملي 100النشطين يومي ا على تويتر حوالي 
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عدد التغريدات اليومية هو   ،حساب جديد على تويتر كل يوم 460.000تسجيل ما يقرب من يتم  
مليون حساب على تويتر   550 ،مليون تغريدة يصل إلى مليار تغريدة في األسبوع 140أكثر من 

 المؤثرة. وهو ما يجعله في مقدمة مواقع التواصل االجتماعي  ،  (1) قلقام بارسال تغريدة واحدة على األ
كما بات من الواضح أن الشبكات االجتماعية مثلت نافذة مهمة للصحفيين بالعموم لنشر  
األخبار ومتابعتها والوصول الى المسؤلين والوقوف على ارائهم خاصة ان بعض هذه المواقع وفي 

وفي فلسطين    ،بداء مواقفهم من أهم االقضايا في العالم ساء إل من الرؤ   مقدمتها تويتر كانت نافذة كثير
أكثر من  في فلسطين  ن عدد مستخدمي تويترأحصاءات عن اإل ث د ذ تتح إلم يكن األمر مختلفا 

 .(2)ألف 727فيما يبلغ عدد المستخدمين في الضفة المحتلة وقطاع غزة  ، مليون مشترك
الوسط الصحفي تنامي اتجاه الصحفيين نحو استخدام  وقد الحظ الباحث من خالل عمله في  

موقع تويتر الذي أعطي ميزات عن غيره من المواقع من جهة الموثوقية العالية والحفاظ على الحسابات  
دون حذف، باإلضافة إلى قدرته التوثيقية المختلفة عن باقي المواقع األخرى وألن الصحفي الفلسطيني  

جاءت هذه الدراسة لمعرفة اتجاهات هذا الصحفي نحو تويتر   ،هفي فضاء ليس بعيد عن هذا كل
كمصدر مهم لألخبار وساحة جديدة للنشر في محاولة الستقراء الواقع بكل ما فيه من اإليجابيات 
والسلبيات ومحاولة الكشف عن مدلوالت ذلك ومسبباته للوصول لنتائج حقيقة نحو معرفة اتجاهات  

 تخدام تويتر في عملهم الصحفي. الصحفيين الفلسطينيين نحو اس

 
  

 
 )موقع إلكتروني(. يوسف. إحصاءات وسائل التواصل اإلجتماعي. ( 1)
 )موقع إلكتروني(.. إحصاءات تويتر في فلسطين. ipokeموقع ( 2)
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 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة

 تمهيد:
باستعراض ألهم الدراسات السابقة  بدأ وياإلطار المنهجي للدراسة  األول الفصل يتناول 

وتساؤالتها   وأهدافهاالدراسة وأهميتها  مشكلةيتناول ، كما هاوالتعليق عليها وتبيان مدى االستفادة من
 كما ،نوع الدراسة ومنهجها وأدواتهاثم  هذا الفصل اإلطار النظري للدراسة، يتناولوفروضها، كما 

كما يعرض حدود الدراسة الموضوعية   مجتمع الدراسة وعينتها، فإجراءات الصدق والثبات، يتناول
 للمفاهيم األساسية للدراسة وتقسمات الدراسة كاملة. عرض ب يختم الفصل  والمكانية والزمانية،

 
 أواًل: أهم الدراسات السابقة:

اطلع الباحث على عدد من الدراسات العلمية السابقة، التي تناولت القضايا المتعلقة واختار  
لباحث بتقسيم الدراسات أهم تلك الدراسات لالسترشاد بها واالستفادة منها في إعداد هذه الدراسة، وقام ا

الصحفيين واستخداماتهم، ودراسات االعالم الجديد ودراسات   ات إلى ثالثة محاور هي دراسات اتجاه
 وذلك على النحو التالي:   ،موقع تويتر

 

 :الصحفيين واستخداماتهم اتاتجاهدراسات  المحور األول:
 :(1)( 2019دراسة الكحلوت ) .1

الدارسة إلى التعرف على اتجاهات الصحفيين الفلسطينيين في المحافظات الشمالية    تهدف
وتنتمي هذه    ،، وانعكاسه على حرية التعبيرم  2018قانون الجرائم االلكترونية لعام  نحو تطبيق  

الدارسة إلى البحوث الوصفية، واستخدم الباحث منهج المسح، وفي إطاره تم توظيف أسلوب 
  واستخدم الباحثمارسة، واعتمد الباحث على نظرية المسؤولية االجتماعية، مسح أساليب الم

 (مفردة  111)جمع البيانات هما أداة صحيفة االستقصاء، وتم توزيعها على عينة قوامها لأداتين  
 ،من الصحفيين الممارسين للعمل الصحفي في المحافظات الشمالية، وأداة المقابلة المعمقة

 الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:وتوصلت 
 

 دراسة ميدانية. 2018( الكحلوت، اتجاهات الصحفين الفلسطينيين نحو تطبيق قانون الجرائم االلكترونية لعام 1)
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% من الصحفيين الفلسطينيين احتواء القانون على مصطلحات فضفاضة   75.1يرى  .أ
ر على ممارسة  لم األهلي، تشكل خطوعامة مثل النظام العام واآلداب، األمن القومي، والسِ 

 العمل الصحفي. 
ة القرصنة  على وجود مواد تعمل على محارب  ن% من الصحفيين الفلسطينيي 71يوافق  .ب

 وحماية الملكية الفكرية. 
أن القانون يحد من عملية التغطية الصحفية ويعرقل   ين% من الصحفيين الفلسطيني71يرى   .ج

 الصحفيين عن القيام بعملهم.
 
 :(1)( 2018محمد فروانة ) .2

هدفت الدراسة للتعرف على اتجاهات الصحفيين الفلسطينيين نحو أخالقيات الصحافة 
بأخالقيات الصحافة   ن لسطين ومدى التزام الصحفيين الفلسطينيياالستقصائية في ف

االستقصائية، وتنتمي هذه الدراسة للدراسات الوصفية، واستخدم الباحث منهج المسح وفي 
  ة إطاره قام بتوظيف أسلوب مسح أساليب الممارسة اإلعالمية، واعتمد الباحث نظرية المسؤولي

مفردة(    76تخدام صحيفة االستقصاء على عينة قوامها )االجتماعية، وقد تم جمع البيانات باس
وتوصلت الدراسة   ،من الصحفيين داخل محافظات فلسطين كما أستخدم أداة المقابلة المعمقة

 إلى عدة نتائج أهمها: 
% من الصحفيين االستقصائيين على ضرورة المحافظة على  87.6يوافق ما نسبته  .أ

 سرية المصادر خوفا عليها من المالحقة.  
أيد الصحفيين االستقصائيين بدرجة كبيرة لجوء الصحفيين االستقصائيين للتسجيل  .ب

 %. 74.4والتصوير السري في حال صعوبة الوصول للمعلومات بنسبة 
ة كبيرة على قيام الصحفي االستقصائي بالتنكر من أجل الوصول وافق الصحفيين بدرج .ج

 %.72.8للمعلومات بنسبة  
 

 
 .ن نحو أخالقيات الصحافة االستقصائيةاتجاهات الصحفيين الفلسطينيي فروانة، 1)) 
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 :(1) (2017دراسة بوعزيز ) .3
هذه الدراسة للتعرف على مجاالت استخدام الصحفيين الجزائريين لمواقع التواصل االجتماعي   ت هدف

وهي دراسة من الدراسات الوصفية  م عليها في تلقي االخبار ودوافع االستخدام من عدمه ه د اواستن
حتى   2016لعينة بين منتصف التي تم توزيعها على اداة االستبيان أالتي اعتمدت منهج المسح و 

من الصحفيين الجزائريين العاملين في قطاعات    320كانت عينة قصدية تعدداها  ، حيث  2017أوائل  
 همها: وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أ  ،مختلفة من وسائل االعالم

% اما  32.7دائمة بنسبة  الجزائريون مواقع التواصل االجتماعي بصفة يستخدم الصحفيون  .أ
 %  12.1% ومن ثم غالبا بنسبة  30.2أحيانا فبنسبة  

الصحفيين الجزائريين الفيس بوك ثم يوتيوب ثم تويتر بينما يندر استخدام ماي   غالبية  يفضل .ب 
 سبيس ولنكدن  

،  %82.7التواصل لالستزادة من المعلومات بنسبة  واقعيستخدم الصحفيون الجزائريون م .ج
المزج بين وكاالت االنباء   يفضل غالبية الصحفيين الجزائريين للحصول على االخبارو 

 والمصادر التقليدية وبين مواقع التواصل االجتماعي 

 
 (2)  :(2016دراسة زقوت ) .4

الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات التواصل هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى استخدام  
االجتماعي من خالل الهواتف الذكية، وأسباب هذا االستخدام، ودوافعه واإلشباعات المتحققة، وهي  
دراسة وصفية استخدم فيها المنهج المسحي، وفي إطاره تم توظيف أسلوب مسح أساليب الممارسة 

قصاء، وأداة المقابلة الشخصية، وتم توزيع االستبانة  اإلعالمية، وتم جمع البيانات بأداة صحيفة االست
( مفردة من الصحفيين الفلسطينيين في محافظات الوطن كافة،  376على عينة عشوائية قوامها )

كما استخدم الباحث نظرية   .م2016/ 23/10م حتى تاريخ 9/2016/ 3خالل المدة من تاريخ 
 نتائج أهمها:  وتوصلت الدراسة إلى عدة،  االستخدامات واإلشباعات 

 
 .استعمال وسائل االعالم االجتماعية كمصدر لألخبار( بوعزيز، 1)
 .استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكية دراسة ميدانيةزقوت،  2)) 
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%،  95.4يعتبر تطبيق الفيس بوك هو األكثر شيوعُا في تطبيقات التواصل االجتماعي بنسبة   .أ
%، ويزداد استخدام التطبيقات في أوقات األحداث 92.6يليه تطبيق الواتس أب بنسبة 

 %. 88.2واألزمات حيث بلغت النسبة 
تلقي األخبار  هي تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية كانت دوافع استخدام  .ب 

%، واإلشباعات المتحققة من  68.3% يليها الدردشة مع األصدقاء بنسبة 94.3بنسبة 
% يليها جعلتني اجتماعيا  أكثر بنسبة  68.3االستخدام، كانت زادت معرفتي باألخبار بنسبة  

 . %45.3% ثم في المرتبة الثالثة الشعور باألمان بنسبة  60.4
صل االجتماعي على الهواتف الذكية، كانت سرعة تلقي  أبرز اإليجابيات لتطبيقات التوا .ج

%، وما نسبته  77.3% يليها سهولة الحصول على المعلومات بنسبة 84.4األخبار بنسبة 
% من المبحوثين أثر استخدامهم لتطبيقات التواصل االجتماعي إلى حد ما على  47.5

 .ى حد كبير% تأثرت إل47.5متابعتهم واستخدامهم للوسائل اإلعالمية بينما  
 

  :(1) (6201دراسة السماك ) .5
هدفت الدراسة إلى التعرف على األساليب التي تؤدي إلى تطوير األداء المهني لإلعالميين  

وهي دراسة   ،الفلسطينيين في ظل االنتشار الواسع لتوظيف تكنولوجيا االتصال في العمل اإلعالمي
الممارسة وصفية، واستخدم فيها الباحث منهج المسح، ومن خالله استخدم أسلوب مسح أساليب 

، وكانت أداة الدراسة صحيفة االستقصاء، فيما كانت نظريتها االستخدامات واإلشباعات،  اإلعالمية
واعتمدت ،  نيعالماإل مفردة من    250وتمثلت عينة الدراسة في العينة العشوائية البسيطة، وبلغ قوامها  

 وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:، الدراسة على نظرية االستخدامات واإلشباعات 
جاءت في مقدمة الوسائل التكنولوجية الحديثة التي يستخدمها اإلعالميون مواقع  .أ

%، يليها الهاتف المحمول بنسبة  86.8التواصل في أداء مهام عملهم اإلعالمي بنسبة  
75.6 .% 

دوافع االستخدام لتكنولوجيا االتصال الحديثة في العمل اإلعالمي تسريع نقل  ت كان .ب
المعلومات واالتصال، والوصول إلى كم كبير من المعلومات بسرعة، والتقليل من عناء  

 الحصول عليها. 

 
 .ميدانية: دراسة لتكنولوجيا االتصال الحديثة وانعكاسها على أدائهم المهنياستخدامات اإلعالميين الفلسطينيين ، السماك )1) 



8 

 

جاءت في مقدمة تأثير االستخدام لتكنولوجيا االتصال الحديثة زيادة السرعة في تنفيذ   .ج
دة ارتباط اإلعالمي ومواكبته ألحدث التطورات التكنولوجية في مجال األعمال، وزيا

 عمله.

 

 (1)  :(2015وبوغرارة ) دراسة صخر .6
هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى استخدام الصحفيين لمواقع التواصل االجتماعي في 

واستخدمت الدراسة أدائهم اإلعالمي وهي من الدراسات الوصفية واستخدم الباحث المنهجي المسحي  
مفردة، واستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج المسحي    78العينة العشوائية التي بلغ عدد مفرداتها  

عبر استخدام أداة االستبيان لجمع البيانات من المبحوثين من خالل دراسة عينة من الصحفيين  
الدراسة على نظرية االستخدامات    الجزائريين بدار الصحافة ودار القبة في الجزائر العاصمة واعتمدت 

 وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: ، واإلشباعات 
 يستخدـم الصحفيون بشكل متوسط مواقع التواصل االجتماعي في أدائهم اإلعالمي. .أ

يختلف استخدامـ الصحفيين لمواقع التواصل االجتماعي باختالف الجنس، والسن،   .ب
 والمنصب. 

لمواقع التواصل االجتماعي باختالف الحاجات واإلشباعات  يختلف استخداـم الصحفيين   .ج
 المحققة.

 

 :)2) ( 2014دراسة الصفدي ) .7
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى استخدام القائم باالتصال في الصحافة الفلسطينية  
لشبكات التواصل االجتماعي، وفهم دوافع هذا االستخدام والتعرف على أنماطه، واإلشباعات المتحققة،  
وهي دراسة وصفية، استخدم فيها الباحث منهج المسح، ومن خالله استخدم الباحث أسلوب مسح 

، وكانت أداتا الدراسة صحيفة االستقصاء والمقابلة، وتمثلت عينة الدراسة  الممارسة اإلعالميةيب  أسال
في الحصر الشامل للعامليين في الصحف والمجالت الصادرة في محافظات قطاع غزة، وبلغ قوامها 

 
  اإلعالمي. األداء في االجتماعي لمواقع التواصل الجزائريين الصحفيين بوغرارة، ، استخدامصخر، ( 1)
 .االجتماعي واإلشباعات المتحققة "دراسة ميدانية"استخدامات القائم باالتصال في الصحافة الفلسطينية لشبكات التواصل ، الصفدي )2) 
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دة وتوصلت الدراسة إلى ع، واعتمدت الدراسة على نظرية االستخدامات واإلشباعات  ،مفردة 250
 نتائج أهمها:  

%،  98.7يستخدم الغالبية العظمى من المبحوثين شبكات التواصل االجتماعي وبنسبة   .أ
 % ال يستخدمونها.  1.3بينما 

جاءت شبكة الفيس بوك في مقدمة شبكات التواصل االجتماعي األكثر استخداما حيث   .ب
 % من المبحوثين يستخدمونها بدرجة عالية جدا  أو عالية. 87إن 

التعرف على األخبار واألحداث الجديدة والمتوقعة جاء في مقدمة اإلشباعات   تبين أن .ج
 % من المبحوثين أنها تحققت بدرجة متوسطة.50التي يرى 

 

  :)1)  (2012دراسة الزلب ومطهر ) .8
 رسائل كوسيلة لنشر اليمن في المحمول الهاتف هدفت الدراسة إلى التعرف على استخدامات  
 السائدة والسمات  الخصائص  أهم وتحديد  اليمن واستقبالها وتبادلها، في جماعية  صبغة ذات  إعالمية

وهي دراسة وصفية، واستخدم فيها الباحث منهج المسح، ومن خالله استخدم الباحث  ،  لهذا االستخدام
أسلوب مسح جمهور وسائل اإلعالم، وكانت أداة الدراسة صحيفة االستقصاء، وتمثلت عينة الدراسة  

مفردة من اإلعالميين اليمنين المتواجدين في مدينة   170ة العشوائية البسيطة، وبلغ قوامها في العين
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج ، صنعاء واعتمدت الدراسة على نظرية االستخدامات واإلشباعات 

 أهمها: 
 من المحمول الهاتف عبر اإلخبارية بالخدمات % من المبحوثين اشتراكهم25.8زاد  .أ

 تأثر بعدم المبحوثين %من31.2و اإلعالمية، الوسيلة لنفس التعرض على حرصهم

  .تعرضهم

%،  68.3المعلومات بنسبة   مصادر قائمة المحمول الهاتف عبر  SMS تصدرت رسائل .ب
 %. 57.3%، والفضائيات بالترتيب الثالث بنسبة 61والصحف بالمرتبة الثانية بنسبة  

العاجلة كان أبرز دوافع استخدام المبحوثين للخدمة اإلخبارية    إن دافع التعرف على األنباء .ج
 %. 97.6عبر الهاتف المحمول بنسبة 

 
 إعالمي: دراسة ميدانية. كوسيط المحمول الزلب، ومطهر، الهاتف 1)) 
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 (:1)  (2011دراسة الرعود ) .9
هدفت الدراسة للتعرف على الدور الذي لعبته شبكات التواصل االجتماعي في التغيير السياسي في  

 تونس ومصر. 
وهي دراسة وصفية، واستخدم فيها الباحث منهج المسح، ومن خالله استخدم الباحث أسلوب  

مسح جمهور وسائل اإلعالم، وكانت أداة الدراسة صحيفة االستقصاء، وتمثلت عينة الدراسة في 
مفردة من الصحفيين األردنيين فيما استخدم نظريتي   342العينة العشوائية البسيطة، وبلغ قوامها 

 وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: ،  ت تماد على وسائل اإلعالم، واالستخدامات واإلشباعا االع 
يعتبر أحد أهم أدوار شبكات التواصل االجتماعي مقاومة الرقابة والحجب والدعاية في   .أ

 اإلعالم الرسمي. 

 أثرت شبكات التواصل االجتماعي على الرأي العام المحلي واإلقليمي والدولي.  .ب

االجتماعي على االحتجاجات، وهيأت لها في كل من مصر  شبكات التواصلحرضت  .ج
 وتونس. 

 
 (:2)  (2010دراسة بن زايد ) .10

هدفت الدراسة إلى الوقوف على مستويات استخدام وتملك الصحفيين الجزائريين للتكنولوجيات  
التكنولوجيا الحديثة على الممارسات الحديثة لإلعالم واالتصال، وتحديد طبيعة تأثيرات استخدام 

 اليومية للصحفيين. 
الممارسة وهي دراسة وصفية، استخدم فيها الباحث منهج المسح، ومن خالله استخدم الباحث أسلوب  

وتكونت  ، والمقابلة، والمالحظة بالمشاركة ، وكانت أدوات الدراسة هي صحيفة االستقصاءاإلعالمية
  ، مفردة 102وبلغ قوامها  الدائمين بوالية قسنطينة في الجزائر، عينة الباحث من جميع الصحفيين 

 وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: ، فيما كانت نظريتها االستخدامات واإلشباعات 
يمتلك مجمل الصحفيون )عينة الدراسة( التكنولوجيات الحديثة على مستوى كل من   .أ

 الصحيفة والبيت. 

 
 الرعود، دور شبكات التواصل االجتماعي في التغير السياسي في تونس ومصر من وجهة نظر الصحفيين األردنيين: دراسة ميدانية. (1)
 كنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في الصحافة المكتوبة بالجزائر: دراسة ميدانية.بن زايد، واقع استخدام الت (2)
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ومبتكرة للتواصل اإلنساني والمجتمعي بين الصحفيين    وفرت التكنولوجيات طرقا  جديدة .ب
حيث أصبح التواصل قائما  على الشبكات والمجتمعات االفتراضية، وأعادت  
التكنولوجيات تشكيل النموذج التنظيمي والهرمي في المؤسسة الصحفية وغيرت في 

 تركيب عناصرها المعروفة.

ثرا  في شكل الصحافة المكتوبة وصناعتها  حديثة لإلعالم واالتصال أتركت التكنولوجيات ال  .ج
 في الجزائر. 

 

 المحور الثاني: دراسات االعالم الجديد: 
 :(1) ( 2018)  بالنيدراسة  .11

هدفت هذه الدراسة للتعرف على مدى اعتماد الصحفيين الجزائريين على مواقع التواصل 
فيما كانت أداة الدراسة   ،المسحوهي دراسة وصفية استخدمت منهج  ،  االجتماعي كمصدر للمعلومات 

أم البواقي  و هي االستبيان وكانت عينة الدراسة مجموعة من الصحفيين الجزائريين في مدينتي قسنطينة  
  :وقد توصلت الدراسة لنتائج عدة أهمها  م،2018ومايو    م2017مفردة بين الفترة أكتوبر    100بواقع  
 %. 82.5بصفة دائمة بنسبة  االجتماعي  التواصل    غلب الصحفيين الجزائريين مواقعيستخدم أ  .أ

الجزائريين الفيس بوك يليه يوتيوب وفي الدرجة الثالثة تويتر بينما    غالبية الصحفيينيستخدم   .ب 
 .استخدام لينكدن  يمتنعون عن

صحفيين الجزائريين صعوبة عند اعتمادهم على مواقع التواصل االجتماعي  معظم الال يواجه   .ج
 . %77.5  طار عملهم بنسبةإفي 

 :(2)  (2017)نعيم دراسة  .12
هذه الدراسة لرصد الخطاب الدعائي اإلسرائيلي باللغة العربية نحو قضية المقاومة   ت هدف

بين خطاب  واإلختالفاالجتماعي والوقوف على أوجه االتفاق  لالفلسطينية في شبكات التواص
وهي دراسة وصفية استخدمت  ،صفحة المنسق على الفيس بوك وصفحة افخاي ادرعي على تويتر

ثالثة مناهج منهج الدراسة المسحية وأسلوب تحليل المضمون ومنهج تحليل الخطاب ومنهج دراسة  
 

 .اعتماد الصحفيين الجزائريين على مواقع التواصل االجتماعي كمصادر للمعلومات. الجزائربالني.  1)) 
 الفلسطينية عبر شبكات التواصل االجتماعي دراسة تحليلية مقارنة.نعيم، الخطاب الدعائي اإلسرائيلي باللغة العربية نحو المقاومة ( 2)
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كانت   استمارة تحليلي خطاب واستمارة تحليل مضمون فيما كانت أداة الدراسة العالقات المتبادلة 
عينة الدراسة هي عينة من منشورات صفحة المنسق على الفيس بوك وتغريدات صفحة افخاي ادرعي  

وكانت نظرية الدراسة االجندة   2017أغسطس  1وحتى  2016مايو  1على تويتر في الفترة من 
 وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:  ، اإلعالمي  واإلطاراإلعالمية 

  إطالق% تاله 15.3 بنسبةموضوع تصنيع السالح الدراسة تصدرت اهتمام صفحتي  .أ
   .النار من قبل المقاومة

الدراسة في خطابها الدعائي على المصدر اإلسرائيلي الرسمي وغير   ااعتمدت صفحت  .ب
 .الرسمي في الحصول على المعلومات

% وجاء   19.8حصل هدف تشويه المقاومة الفلسطينية على المرتبة األولى بنسبة  .ج
 . هداف الصفحتينأل%  34.5األولى بنسبة  أسلوب التضليل اإلعالمي والتعتيم بالمرتبة

في المقابل غلب  ،دوار القوى الفلسطينية الفاعلة الطابع السلبيأغلب على صفحات و  .د 
 . الطابع اإليجابي ةيلي اإلسرائعلى القوى الفاعلة 

 
 :(1) ( 2016) دراسة العجمي .13

على اهم شبكات التواصل االجتماعي التي يفضل الشباب  هدفت هذه الدراسة للتعرف 
الجامعي في الكويت قراءة الخبر منها كما تهدف لتعريف الشباب الكويتي بأخالق الكتابة على مواقع  

وهي دراسة وصفية استخدم الباحث منهج المسح الكلي من خالل جمع  ، التواصل االجتماعي
عينة  كانت و ، دم الباحث استمارة االستبيان لجمع البيانات المعلومات أما عن أداة الدراسة فقد استخ

مفردة من الشباب الجامعي في جامعة الكويت من السنة    400عينة عشوائية مكونة من  هي  الدراسة  
وتوصلت الدراسة  ، نظرية المجال العامعلى  الدراسية األولى وحتى السنة الخامسة واعتمدت الدراسة

 إلى عدة نتائج أهمها: 
الشبكات تفضيال   المتابعة كأكثرموقع تويتر حاز على المرتبة األولى من حيث  حاز .أ

 %. 23.1% يليه االنستغرام 23.4لدى الشباب الجامعي بنسبة 

 
 ور شبكات التواصل االجتماعي في بناء التعايش حول القضايا السياسية واالجتماعية بدولة الكويت.د .( العجمي1)
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% من عينة الدراسة إمكانية االستفادة من مواقع التواصل االجتماعي  42يرى ما نسبته   .ب
 السياسية. في إيجاد حلول للمشاكل 

الجامعي يستخدم مواقع التواصل االجتماعي بهدف المتعة والترفيه  الشباب يستخدم  .ج
 %. 25االخبار بنسبة   متابعةتاله هدف  ،%26بنسبة 

 

 : )1)  (2015دراسة العزعزي ) .14
هدفت هذه الدراسة لمعرفة استخدامات الشباب الجامعي لشبكة التواصل االجتماعي الفيسبوك 

 واعتمد الباحث   ، عمان، البتراء، أم القرى( وهي دراسة وصفيةفي أربع جامعات عربية هي )صنعاء،  
على منهج مسح جمهور وسائل االعالم وكانت االستبانة أداة الباحث لجمع البيانات المتعلقة  فيها 

األربعة  مفردة موزعة على الجامعات  240أما عينة الدراسة فهي عينة عشوائية قوامها  ،بالدراسة
مفردة على كل جامعة موزعة بالتساوي   60حيث تم توزيع  2014- 2013خالل العام الدراسي 
فيما كانت النظرية المستخدمة نظرية انتشار المستحدثات ونظرية االستخدامات   ،على الذكور واالناث 

 وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: ، واإلشباعات 
% دائما اما    44.2الفيسبوك بنسبة  طلبة االعالم في الجامعات العربية لموقع  يستخدم   .أ

 . %35.8من استخدموه بنسبة غالبا  
متوسط الوقت الذي يقضيه طلبة االعالم في استخدام الفيسبوك يصل ألكثر يصل   .ب

   .من ساعتين
  .الطالب الفيسبوك في الحصول على االخبار وقراءة تعليقات االخرين  يستخدم .ج
 . ر من اعتمادهم على وسائل االعالم التقليديةعلى الفيسبوك بشكل أكث  طلبة االعالميعتمد   .د 

 

 :(2)( 2012دراسة أبو زيد ) .15
هدفت الدراسة للتعرف على دور المواقع االجتماعية التفاعلية في توجيها لرأي العام 
الفلسطيني، ومدى تأثيرها على واقع المشاركة السياسية، السيما بعد النتائج الكبيرة التي حققتها المواقع 

وهي دراسة وصفية، واستخدم فيها الباحث المنهج  ي االجتماعية التفاعلية إبان ثورات الربيع العرب

 
 ( العزعزي، استخدامات الشباب الجامعي لشبكة التواصل االجتماعي فيسبوك1)
 دراسة ميدانية. -أبو زيد، دور المواقع االجتماعية التفاعلية في توجيه الرأي العام الفلسطيني وأثرها على المشاركة السياسية 2)) 
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التاريخي ومنهج المسح، وأداة االستبيان، وكانت عينة الدراسة طلبة من جامعات قطاع غزة واستخدمت 
 وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:  ، نظرية االستخدامات واإلشباعات 

مواقع االجتماعية التفاعلية بشكل واضح في التأثير على توجهات الرأي العام  التساهم   .أ
 في المجتمع الفلسطيني. 

تؤثر المواقع االجتماعية التفاعلية في زيادة الوعي السياسي لدى أفراد المجتمع، وتعزز  .ب
 من المسئولية االجتماعية لديهم، مما انعكس إيجابيا  على مستوى المشاركة السياسية. 

 توجيه في التفاعلية االجتماعية المواقع توفره الذي والسياسي االجتماعي الحراكؤثر ي  .ج

 .الطلبة نظر وجهة من السياسية للمشاركة الفلسطيني العامرأي ال
 

 :(1) ( 2012دراسة عيسى ) .16
هدفت الدراسة للتعرف على استخدام طلبة الجامعات الفلسطينية لشبكات التواصل االجتماعي  

التوعية بالقضية الفلسطينية، ومدى نجاحهم في استغالل هذه الشبكات في إيصال الحقائق  في 
وهي دراسة وصفية، واستخدم فيها الباحث منهج المسح  ،والمعلومات السليمة حول القضية الفلسطينية

  اإلعالمي، وأداة االستبانة، وتم توزيعها على عينة من طالب الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة
واستخدمت نظرية االستخدامات   ،م 2012يناير من عام  18يناير وحتى  12في القترة ما بين 

 وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: ، واإلشباعات 
أكثر شبكات التواصل االجتماعي استخداما  من قبل المبحوثين، يليه   كان الفيسبوك  .أ

مجال التوعية بالقضية الفلسطينية  بفارق كبير بقية الوسائل وعلى رأسها تويتر، وفي 
 جاء الفيسبوك أيضا  في المقدمة، وجاء بعده بفارق كبير التويتر ثم لينكد إن. 

أهم أسباب عدم استخدام نسبة من المبحوثين لشبكات التواصل االجتماعي في  تمثلت    .ب
في أنهم يستخدمونها في التواصل مع أصدقاء في   التوعية بالقضية الفلسطينية

ت اجتماعية فقط، وعدم معرفتهم بكيفية استخدامها في التوعية بالقضية  موضوعا
 الفلسطينية، ثم عدم االعتقاد بوجود فائدة من استخدامها في ذلك. 

 
( عيسى، استخدامات طالب الجامعات الفلسطينية لشبكات التواصل االجتماعي في التوعية بالقضية الفلسطينية، دراسة ميدانية، المنتدى 1)

 (. 2012ة السعوديـــة لإلعالم واالتصال )الرياض، جامعة الملك سعود، السادس للجمعي
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مقدمة اقتراحات يأتي في  التواصل مع الشباب اآلخر    توحيد الجهد الفردي والتنسيق وزيادة .ج
االجتماعي في التوعية بالقضية  المبحوثين لتطوير الدور الذي تؤديه شبكات التواصل 

 . الفلسطينية
 

 :(1)( 2011دراسة المصري ) .17
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى استخدام الطلبة الجامعيين الفلسطينيين لمواقع التواصل 
االجتماعي، وأثر ذلك على متابعتهم لوسائل اإلعالم األخرى، باإلضافة للتعرف على اآلثار السلبية  

وهي دراسة وصفية، استخدم فيها الباحث منهج المسح، ، واإليجابية الستخدام الطلبة لهذه المواقع
وصحيفة االستقصاء كأداة للدراسة، وتمثل عينة الدراسة في العينة الطبقية العشوائية، وبلغ قوامها 

وتوصلت   ،مفردة من طلبة الكليات بقطاع غزة. واستخدمت نظرية االستخدامات واإلشباعات  500
 الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: 

% من المبحوثين مواقع التواصل االجتماعي لمدة تصل إلى ساعتين  52.2يستخدم  .أ
 .يوميا  

أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي عبر شبكة اإلنترنت من قبل المبحوثين وأدى   .ب
 إلى انخفاض التعامل مع وسائل اإلعالم األخرى بدرجات متفاوتة. 

أهم سلبيات استخدام المبحوثين لمواقع التواصل االجتماعي في تغذية األزمات تكمن  .ج
االستقطاب من قبل اآلخرين، وزيادة االحتقان وتعميق   السياسية وتهيئة الفرصة لعمليات

 % 78الخالفات، وبنسبة وصلت إلى 
 

 :Rojano & Other's  )(2) (2011دراسة .18
هدفت الدراسة إلى اختبار مدى استخدام وكاالت األنباء اإلخبارية لمواقع التواصل االجتماعي  
كوسيلة لجمع المعلومات، ومعرفة إذا كان كل من موقعي فيس بوك وتوتير يلعبان دورا  رئيسيا  في  

 صناعة الخبر المحلي،  
 

 ( المصري، استخدامات الطلبة الجامعيين لمواقع التواصل االجتماعي وأثرها على وسائل اإلعالم األخرى: دراسة ميدانية.1)
(2) Rojano & Other's, "See you on Facebook or Twitter? The use of social media by 27 news outlets from 
9 regions in Argentina. 
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قابلة مع عينة من الصحفيين،  وهي دراسة وصفية واستخدم فيها الباحثان منهج المسح، وأداتي الم
وكاالت أنباء لكل دولة  3وكالة أنباء مجزأة إلى  27وأجرى الباحثون الدراسة على عينة مكونة من 

 من الدول محل الدراسة وهي: )األرجنتين، كولومبيا، المكسيك، وبيرو، والبرتغال، واسبانيا وفنزويال(. 
ر المحلية التي نشرت على موقعي تويتر وفيس من التغريدات ورسائل األخبا  5015وتحليل مضمون  

، ودرس الباحثون حجم وديناميكية التفاعل من قبل الصحفيين  27بوك من قبل وكاالت األنباء 
 .والجمهور معها. واستخدمت الدراسة نظرية االستخدامات واإلشباعات 

 وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: 
التطبيقات استخداما للصحافة الحديثة، نظرا    يعتبر موقع فيسبوك وتوتير هم أكثر   .أ

 .للخصائص المتوفرة بهما، وعدد المشاركين فيهما

يلحظ أن الرسائل المنشورة في موقع فيسبوك كانت أكثر جاذبية من موقع توتير، كما   .ب
أن المواضيع التي نشرت في موقع فيسبوك ارتبطت بمصدر الخبر )موقع الكتروني  

 .تابع لوكالة األنباء(
تتميز مواقع التواصل االجتماعي بالسرعة في نشر الخبر والمعلومة أو استقبالها   .ج

والمتاحة في مواقع التواصل االجتماعي وخاصة    ا من خالل خدمة رمز الوسمواالرتباط به
 موقع توتير. 

 
 الدراسات الخاصة بموقع تويتر:  :المحور الثالث

 :(1)  (2019) عبد هللادراسة  .19
هدفت هذه الرسالة لتحليل الوسائط التي تحمل رسائل الحمالت اإلعالمية لتنظيم الدولة داعش  

الخطاب الدعائي للتنظيم في صفحتي مؤسسة الفرقان والحياة وهي دراسة وصفية تحليلية  وموضوعات  
استخدمت منهج تحليل الموضوع واعتمدت أسلوب رصد رسائل التنظيم عبر تويتر وكانت أداة الدراسة 

ان أما عينة الدراسة فكانت الحمالت الدعائية لمؤسستي الفرق  ،استمارة تحليل الموضوع لجمع البيانات 
   وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:  ،2015-  2014والحياة عبر تويتر خالل عام 

 
 لدعاية اإلعالمية لتنظيم داعش في نواقع التواصل االجتماع: تويتر انموذجا . . ا( عبد هللا1)
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كل خدمات موقع تويتر من تغريد نصوص وصور ومواد مصورة  استخدم التنظيم .أ
 . اإلعالمية اهداف حمالته إليصال

% في الصفحتين أما  46حصلت التغريدات النصية على متوسط حضور بنسبة  .ب
  .%14أما الصور بنسبة  ،%12 % والمواد الفلمية  15الصوتي متوسط  التسجيل 

% بينما   41ما نسبته  على الصفحتين متوسط السياسيةحصلت الدعاية الفكرية  .ج
% والبيانات  12% واالشادة بالعمل العسكري على  24الدعاية الدينة السياسية على 

 . %11والرسائل على  
% بينما قادة الدول 52العام بنسبة  الجمهورلهذه الحمالت عبر تويتر  استهدفت الدعاية .د 

 . %8% والشباب بنسبة   25بنسبة 
 

 :(1)دراسة )عبد اللطيف(  .20
هذه الدراسة لرصد وتحليل مضمون التغريدات التي تناولتها النخبة السياسية المصرية خالل  ت هدف

تنتمي هذه الدراسة الى الدراسات الوصفية التحليلية  م،  2014يناير    18الى    2013يونيو    30الفترة  
التفسيرية واعتمدت منهج المسح كما استخدمت أداتي تخليل المضمون والمقابلة لعينة عمدية مكونة  

وتوصلت الدراسة إلى  ،شخصية من النخب السياسية رؤساء أحزاب مرشحو رئاسة نشطاء 14من 
    عدة نتائج أهمها:

تويتر كان له الدور األبرز فيما يتعلق بتناول االحداث السياسية   أكد افراد العينة ان .أ
 . لسرعة التداول واالنتشار

عات المعروضة و والموض  لألحداثساهم مضمون التغريدات للنخبة في احاث تحوالت   .ب
 للنقاش العام  

 . يونيو 30النخبة في توظيف أدوات تويتر لحشد المشاركة في تظاهرات  نجحت .ج

 

 
  منصة التواصل االجتماعي تويتر والنخبة السياسية في مصر.. عبد اللطيف 1
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 Annicea  )(2017  (1)دراسة  .21
هذه الدراسة لفحص استراتيجيات المحتوى في منشورات تويتر على تسع منظمات  هدفت 

وقد تم إجراء تحليل المحتوى لتحديد  وهي دراسة وصفية، خيرية غير ربحية في الواليات المتحدة،
من تلك المنظمات  االستراتيجيات مثل: )زرع العالقة، واالستقطاب، واإلشراف( وراء كل منشور تويتر  

التسع في غضون أسبوع واحد، وحللت الدراسة أيضا في مستويات المشاركة على كل تغريدة وكذلك 
وتوصلت الدراسة إلى ، تعتمد على منهج المسح االعالمي للتغريدات ، التفاعل من قبل كل المنظمة

 عدة نتائج أهمها:  
تستخدم في المقام األول استراتيجيات  أن هذه المنظمات الخيرية التسع كانت تبين  .أ

 .)اإلشراف( في وظائفها

 . )زرع العالقة( عن مستويات أعلى من إعادة التغريداتأسفر   .ب

الجمع بين استراتيجية )زرع العالقة( و)االستقطاب( تلقت مستويات أعلى  اتضح أن  .ج
 في حين تفتقر المنظمات إلى التفاعل مع الجمهور.  ،اإلعجاباتمن 

 
 :(2)  (2016مية وقريبي ) دراسة قس .22

هذه الدراسة للتعرف على مؤشرات العنف اللفظي في تويتر من خالل تحليل حساب  ت هدف 
هي دراسة وصفية استخدام الباحثان  ة فني ووصف ظاهرة العنف اللفظي في تويتر لطالب الصحاف

طالب من طلبة  100أدوات ثالث المالحظة واالستبيان وتحليل المضمون وكانت العينة الطبقية 
والعينة التحليلية عينة قصدية باختيار ما له صلة بالبحث دون  اصدي مرباح االعالم في جامعة ق

وتوصلت  ،  نظرية االستخدامات واإلشباعات   النظر ألي اعتبار أخر كاالنتظام أو الصدفة واستخدمت 
 الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: 

حد منه  د فكرة مسبقة لدى العينة عن العنف اللفظي في تويتر وكانت مقترحاتهم للتوج .أ
 تعزيز الرقابة على هذه المنشورات.

 
(1)Annice Tweeting for a Cause: A Content Analysis of Successful Charitable Nonprofits' Publishing 
Strategies on Twitter . 

 تويتر نموذجا . –( قسمية، قريبي، العنف اللفظ في مواقع التواصل االجتماعي 2)
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وجد الباحثان من خالل التحليل الفني لحساب الفنانة أحالم على تويتر عنف لفظي    .ب
 كبير على الحسابات الفنية على تويتر ناتجة عن خلل في الوازع الديني والرقابة.

اعي  توصلت الدراسة لضرورة فرض رقابة الكترونية على مواقع التواصل االجتم  .ج
يستخدم االعتداء اللفظي عبر    ناإلجراءات القانونية ضد كل م  وباألخص تويتر واتخاذ كل

 تويتر. 
 

 :)1) (2015دراسة السويد ) .23
هذه الدراسة لمعرفة العالقات المباشرة بين الكتاب الصحفيين في السعودية وتويتر   ت هدف

باإلضافة للتعرف على اهم انعكاسات استخدام الكتاب الصحفيين على أدائهم المهني في كتابة  
وهي دراسة وصفية استخدم الباحث منهج المسح بهدف الحصول على البيانات ، المقاالت الصحفية

الباحث االستبانة كأداة للدراسة للتعرف على آراء الكتاب وتمثلت عينة الدراسة في عينة  وقد استخدم 
  2015يعملون في الصحف الورقية وااللكترونية في السعودية خالل عام    كاتبَ  217على  عشوائية 

وتوصلت ، نظرية التماس المعلومات  ووقد استخدم الباحث نظرية االعتماد على وسائل االعالم 
 الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: 

% تويتر بصفة يومية اما الكتاب قليلي االستخدام  53.9استخدم ما يزيد عن نصف العينة  .أ
 %.  17.5فكانوا بنسبة  

 د ما في الحأ% 79( ساعات في اليوم بنسبة 4- 3يستخدم الكتاب تويتر في الحد األعلى )  .ب 
 %. 21األدنى ساعة واحدة في اليوم بنسبة 

ما استخدامه لعدم وجود أ ،لما فيه من حرية الراي والنشريتر من العينة تو  %83.5خدم  يست .ج
 %.55حارس بوابة فكان بنسبة  

 تويتر لتنمية مهارة البحث واستنباط األفكار لدى هؤالء الكتاب.  أدى استخدام .د 

 
 
 

 
 السويد، استخدامات الكتاب الصحفيين لتويتر وتأثيرها على أدائهم الصحفي 1)) 
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 :(1) ( 2015دراسة روميساء وقتادة ) .24
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على األسباب التي تدفع الطلبة الجامعيين إلى االشتراك في 

والتعرف على طبيعة العالقات االجتماعية عبر هذا الموقع والكشف عن مواقع التواصل االجتماعي 
فية  ومن أجل تحقيق هذه األهداف وهي دراسة وصاستخدامها، األثار اإليجابية والسلبية الناتجة عن 

اعتمدت منهج المسح واستخدمت أداة االستبيان حيث تم تطبيق البحث في جامعة قاصدي مرياح 
طالب وطالبة تم اختيارهم بطريقة عرضية واعتمدت الدراسة على نظرية   90على عينة مكونة من 

 االستخدامات واإلشباعات.  
 وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: 

مواقع التواصل االجتماعي التي لقيت قبول وتجاوب الكثير من  وجد الباحثان أن  .أ
 الشباب هي التي تطرح العديد من القضايا المنوعة. 

% بينما يعتمد الجزء االخر 73.8يستخدم معظم افراد العينة الحاسوب الشخصي بنسبة   .ب
 على الهاتف المحمول مع اختالف ذلك بالزيادة لدى االناث. 

قبال لدى الطلبة بعد موقع الفيس بوك وذلك اإلتر في المرتبة الثانية من حيث  جاء توي .ج
 %. 24بنسبة متابعة 

 
 : (2)  (2014دراسة الطيار ) .25

هدفت هذه الدراسة لبيان أثر موقع تويتر على القيم لدى الطلبة في الجامعات من خالل 
معرفة االثار اإليجابية والسلبية الستخدامهم لهذه المواقع وبالتحديد لموقع تويتر وهي دراسة وصفية 

بانة كأداة  التحليلي أما أداة الدراسة فقد استخدم الباحث االست الوصفوقد استخدم الباحث فيها منهج 
لهذه الدراسة من خالل توزيعها على عينة الدراسة وهي عينة عشوائية من طالب جامعة الملك سعود 

 من جميع الطالب ولم تشر الدراسة للنظرية المستخدمة.  2274في مختلف التخصصات وتقدر ب 
 وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: 

 
 الطلبة الجامعيين. لدى االجتماعي التواصل مواقع ( روميساء وقتادة. استخدام1)
 ( الطيار، شبكات التواصل االجتماعي وأثرها على القيم لدى طلبة الجامعة "تويتر نموذجا".2)
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ت االستخدام لمواقع التواصل االجتماعي لدى  جاءت األهداف االجتماعية في مقدمة مجاال .أ
  الطلبة يليها التحصل على االخبار ثم البحث عن العمل.

عبر الطالب عن قدرتهم على التعبير بحرية متخطين حاجز الخوف من خالل تواجدهم على   .ب 
 موفع تويتر. 

يليه تويتر  % 57جاءاستخدام الطلبة لمواقع التواصل وفق النسب التالية فيس بوك بنسبة  .ج
 .%23بنسبة  % ثم المواقع األخرى 30بنسبة 

 
 others Deprez (2013)  (1) &دراسة  .26

ذه الدراسة التعرف على كيفية استخدام الصحفيين الرياضيين الناطقين بالفلمنكية  دفت هه
تنتمي  و  ،لمنصة "تويتر"، بتطبيق منهج جديد أسمته الدراسة "منهج البحث داخل الوسائط المتعددة

"، وشملت الدراسة الدراسة إلى الدراسات الوصفية، معتمدة على منهج المسح االعالمي للتغريدات 
 Het) صحفي ا من ثالث وسائل إعالم رياضية بلجيكية هي صحيفتا 29لـ تغريدة  519تحليل 

Nieuwsblad)  و(het e nieuws وإذاعة (Sporza) ،  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها 
% منهم يمكن اعتبارهم 34الصحفيين في تلك المؤسسات "تويتر"، و  من  %46يستخدم .أ

 تغريدة واحدة يومي ا على األقل.–مستخدمين عاديين  
ال يستخدم الصحفيون الرياضيون حساباتهم على تويتر فقط من أجل األهداف المهنية    .ب

% من  75 لذلك فإن المتعلقة بنشر األخبار، ولكن أيضا لالستخدام الشخصي،
 . التغريدات، كانت تدخل ضمن سياق األنشطة المهنية

منصة تويتر تبدو راسخة إلى حد ما بين الصحفيين الرياضيين المبحوثين،   وجدت الدراسة أن .ج
 .على الرغم من محدودية استخدامهم لهذه الوسيلة

 

 
(1    ( Deprez, Mechant, and Hoebeke. Social Media and Flemish Sports Reporters: A Multimethod Analysis 
of Twitter Use as Journalistic Tool . 
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  موقع الدراسة من الدراسات السابقة: •
سات السابقة ومقارنتها بمشكلة وأهداف وتساؤالت  من خالل استعراض الباحث واطالعه على الدرا

 هذه الدراسة يمكن تحديد موقع الدراسة في ضوء النقاط اآلتية: 
 أوجه الشبه واالختالف:  .1

 موضوع الدراسة:  .أ
الدراسة عن الدراسات السابقة من حيث الموضوع حيث تتناول موقع تويتر أحد مواقع هذه  تختلف  

تناولته دراسات المحور الثالث فيما لم تتناوله أي من الدراسة السابقة التواصل االجتماعي وقد 
 بالتطبيق على الصحفيين الفلسطينيين. 

  نوع الدراسة ومنهجها: .ب 
 تتفق هذه الدراسة مع جميع الدراسات السابقة الستخدامها لمنهج الدراسات الوصفية، وتعتمد  

وتتفق في ذلك  لوب مسح أساليب الممارسة، المسح اإلعالمي باستخدام أس منهج على  الدراسة هذه
(، ودراسة  2012(، ودراسة السماك )2016مع عدد من الدراسات من بينها دراسة صخر وأبو قرارة ) 

(، ولكن تختلف في األسلوب مع باقي الدراسات التي  2015(، ودراسة السويد )2014الصفدي )
( ودراسة الرعود 2012لزلب ومطهر )ومنها دراسة ااستخدمت أسلوب مسح جمهور وسائل االعالم 

 (.2015)  العزعزي  ( ودراسة2011)
 أدوات الدراسة: .ج

 على السابقة كل الدراسات  اعتمدت  أداة صحيفة االستقصاء، وقد  دراسته  في الباحث  تخدماس  
(، 2014وبعضها عزز أداة االستقصاء بأخرى كالمقابلة المعمقة مثل دراسة الصفدي ) نفس األداة،

(  2016)  وقريبي(، كما استخدمت دراسة قسمية  2011(، ودراسة المصري )2010ودراسة بن زايد )
 المالحظة وتحليل المضمون.

 عينة الدراسة:  .د
وهي بذلك تتفق مع عدد من الدراسات   الفلسطينيين هذه الدراسة على عينة من الصحفيين    ت جريأ

، ودراسة أبو  (2014) ومن بينها دراسة الصفدي، التي أجريت على اعالميين وصحفيين فلسطينيين
فيما تختلف عن عدد من الدراسات التي أجريت على جمهور مختلف حيث طبقت  (2017) موسى
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 ،(2016)  فيما طبقت دراسة قسيمة وقريبي ،على اإلعالميين األردنيين (2011) دراسة الرعود 
( طبقت على  2017) زودراسة بوعزي على اإلعالميين الجزائريين، (2015)  وصخر وبوغرارة

(،  2012)على الجمهور مثل دراسة أبو زيد  طبقت  عدد من الدراسات    كما أنالصحفيين الجزائريين،  
 ودراسة الطيار (،2016) ودراسة العجمي، (2011) راسة المصري ود (، 2012) ودارسة عيسى

  ، يترالحمالت الدعائية لمؤسستي الفرقان والحياة عبر توطبقت على عينة من الصفحات  ،  (2014)
 .(2018( على النخبة السياسية المصرية مثل دراسة عبد اللطيف )2019دراسة عبدهللا ) 

  
 ظرية الدراسة:ن .ه

الدراسات  أغلب  عليها اعتمدت  االستخدامات واإلشباعات، وقد  نظرية دراسته  في الباحث  يستخدم
االعتماد على  حيث استخدمتا نظرية  ،(2015)ودراسة السويد  (2011السابقة عدا دراسة الرعود )

(، ودراسة قسمية  2015وسائل اإلعالم، كما لم تستخدم بعض الدراسات نظرية مثل دراسة رميساء )
 (. 2016) وقريبي

 
 حدود االستفادة من الدراسات السابقة: .2

 : استفاد الباحث من خالل االطالع على الدراسات السابقة في جوانب مختلفة وهي كاآلتي
التعرف على موضوع الدراسة بشكل أفضل، ووضع التصور العام للدراسة، وإضافة أبعاد جديدة  .أ

 إلجراء الدراسة. 
 صياغة دقيقة للمشكلة وتحديد األهداف التي تسعى لتحقيقها الدراسة. .ب 
 صياغة تساؤالت وفروض الدراسة بشكل علمي لتحقيق أهداف الدراسة. .ج
 لمنهج األمثل واالختيار المستخدمة واألدوات  المناهج  لىع رصد أهم الجوانب المنهجية، والتعرف .د 

 الدراسة. وأداة 
 المساهمة في تحديد مجتمع الدراسة وعينتها المناسبة.   .ه
 المساهمة في تحديد المصادر التي يمكن أن يلجأ إليها الباحث لالستفادة منها في الدراسة.  .و
 لها هذه الدراسة.نتائج التي توصلت المقارنة نتائج الدراسات السابقة مع  .ز
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 االستدالل على المشكلة: ثانياً: 
من خالل عمله   الفلسطينيين في استخدام تويتر في أوساط الصحفيين تناميا  الباحث  الحظ

بطرائق استخدام الصحفيين للوسائط المختلفة لجلب المعلومات  واحتكاكهالفضائية قناة األقصى في 
باإلضافة الى ارتياد مواقع التواصل االجتماعي بشكل عام وتوتير بشكل خاص ومالحظة حضور  

 واستخدام الصحفيين لها في نقل وتبادل المعلومات.
على عينة   للمساهمة بتحديد المشكلة بشكل أكثر وضوحا  أجري الباحث دراسة استكشافية  

ذكور   22بواقع  صحفيا   30عشوائية بسيطة من الصحفيين الفلسطينيين في محافظات غزة بلغت 
الفترة   في وتم توزيع االستبانة ورقيا  وذلك  إناث توزع عملهم ما بين المكتوب والمسموع والمرئي 8و

استبانة واستبعاد اثنتين لم يتبين    25وقد تم استالم    10/11/2017الى    10/10/2017الزمنية من  
  وكانت أهم نتائج هذه الدراسة كاآلتي:صدق المبحوثين فيها،  

% من المبحوثين توتير في عملهم الصحفي بدرجات متوسطة وعالية بنسبة  69.5يستخدم  .أ
 %. 31.2متساوية  

عدم استخدام بعض الصحفيين لتويتر بالدرجة األساس استخدامهم لوسائل  اتضح أن أسباب   .ب 
 . %42.8أخرى بنسبة 

% من الصحفيين استخدام تويتر من ساعة الى ساعتين في اليوم 37.5يفضل ما نسبته  .ج
 % منهم في مكان العمل. 75ويستخدمه  

ام والسرعة في نقل كانت أبرز أسباب استخدام تويتر في العمل الصحفي السهولة في االستخد   .د 
 % بالتساوي.  50األخبار حيث جاءت بنسبة  

استفاد المبحوثون من استخدام تويتر في العمل الصحفي بنسبة متساوية بين درجتي متوسطة   .ه
%، وكانت أبرز استفادة لهم مصادرهم اإلخبارية بدرجة موافق وموافق جدا  43.7وعالية بلغت  

 %. 37.5بنسبة 
ومات التي يتلقونها من خالل تويتر ما بين متوسطة وعالية بنسبة  يثق المبحوثون في المعل .و

43.7 .% 
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ما بين  تتراوح  أبرز اإلشباعات المتحققة للصحفيين الفلسطينيين من وراء استخدام تويتر  كانت    .ز
 . %75زيادة المعرفة باألخبار والتعرف على االحداث الجديدة 

اء استخدامهم تويتر في العمل الصحفي الكم  أكد المبحوثون أن أبرز المشاكل التي واجهتهم أثن .ح
 %. 68الكبير من االخبار بنسبة  

كانت أبرز مقترحات المبحوثين لتطوير استخدام تويتر في العمل الصحفي هي: زيادة الدورات  .ط
% كما اقترح المبحوثون  50التدريبية للصحفيين واالهتمام بالدقة والموضوعية بنسبة متساوية 

 ثوقة وتعزيز النشر باللغة اإلنجليزية.تعزيز الحسابات المو 
 

 ثالثاً: مشكلة الدراسة: 

 بناء على الدراسة االستكشافية تمكن الباحث من الوقوف على المشكلة بشكل دقيق حيث 
الدراسة في التعرف على اتجاهات الصحفيين الفلسطينيين نحو استخدام تويتر    مشكلة  مثلت  ت

ودوافعه، واإلشباعات ودرجته، االستخدام،  انماط من خالل الكشف عن وذلك في عملهم الصحفي، 
وحجم استفادتهم من استخدامه في عملهم ، المتحققة من ورائه، ومدى ثقة الصحفيين الفلسطينيين به 

 .اكل التي تواجه هذا االستخدام، ومقترحاتهم للتغلب عليهاوالمش، الصحفي
 
 رابعاً: أهمية الدراسة: 

 تتمثل أهمية الدراسة في النقاط التالية: 
 التعرف على اتجاهات الصحفيين نحو تويتر واستخدامه في عملهم الصحفي    .1
 وص.المتعلقة بتويتر في الوطن العربي وفلسطين على وجه الخص للدراسات  الحاجة  .2
 تأثير تويتر ودوره المتنامي كمصدر موثوق لألخبار تجعله منفردا  فيها عن غيره. .3
  
 

 خامساً: أهداف الدراسة:

  اتجاهات الصحفيين الفلسطينيين نحو استخدام   معرفة  هدف رئيسي وهوتسعى الدراسة إلى تحقيق  
 : وينبثق عنه مجموعة من األهداف الفرعية وهي في عملهم الصحفيتويتر 
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وأنماط هذا  في عملهم الصحفي معرفة درجة استخدام الصحفيين الفلسطينيين لموقع تويتر  .1
 االستخدام. 

 . الصحفيين الفلسطينيين لموقع تويتر في عملهم الصحفياستخدام  وأسباب  دوافعالكشف عن  .2
 معرفة درجة الثقة التي يحظى بها موقع تويتر لدى الصحفيين الفلسطينيين.   .3
 ويتر في عملهم الصحفي. تاستخدام  منلصحفيين الفلسطينيين ااستفادة  درجةمعرفة  .4
 معرفة االشباعات المتحققة من استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتويتر في عملهم الصحفي.  .5
خالل استخدامهم لتويتر واقتراحاتهم للتغلب الفلسطينيين  ن  معرفة المشاكل التي واجهت الصحفيي .6

 . عليها
 

 سادسًا: تساؤالت الدراسة:
الفلسطينيين    اتجاهات الصحفيين  تسعى الدراسة إلى اإلجابة عن التساؤل الرئيس وهو ماهي طبيعة

 :وهي  وينبثق عنه مجموعة من األسئلة الفرعية ؟نحو استخدام تويتر في عملهم الصحفي 
 في عملهم الصحفي؟  ما أنماط استخدام الصحفيين الفلسطينيين لموقع تويتر .1
 ؟ في عملهم الصحفي  ما درجة استخدام الصحفيين الفلسطينيين لموقع تويتر .2
 استخدام الصحفيين الفلسطينيين لموقع تويتر في عملهم الصحفي؟  وأسباب  ما دوافع .3
 اب عدم استخدام الصحفيين الفلسطينيين لموقع تويتر في عملهم الصحفي؟ ما أسب .4
 في عملهم الصحفي ؟  ما درجة ثقة الصحفيين الفلسطينيين في موقع تويتر .5
 ما درجة استفادة الصحفيين الفلسطينيين من استخدام تويتر في عملهم الصحفي؟  .6
ما أهم االشباعات المتحققة للصحفيين الفلسطينيين من استخدامهم لموقع تويتر في عملهم   .7

 الصحفي؟  
 التي تواجه الصحفيين الفلسطينيين خالل استخدامهم لتويتر في عملهم الصحفي؟   اكلما أهم المش .8
 ما مقترحات الصحفيين الفلسطينيين للتغلب على مشكالت استخدام تويتر في عملهم الصحفي؟ .9
 
 



27 

 

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

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجة استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتويتر   .1
 . في العمل الصحفي ودرجة الثقة بتويتر

ثقة الصحفيين الفلسطينيين بتويتر ودرجة توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجة   .2
 استفادتهم منه في عملهم الصحفي. 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتويتر في عملهم   .3
الصحفي بحسب المتغيرات الديمغرافية لديهم. )النوع االجتماعي، المؤهل العلمي، العمر، 

 .ل مزاولة المهنة(المحافظة، مكان العمل، مجا
من استخدامهم  توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة استفادة الصحفيين الفلسطينيين  .4

لتويتر في عملهم الصحفي بحسب المتغيرات الديمغرافية لديهم )النوع االجتماعي، المؤهل 
 .العلمي، العمر، المحافظة، مكان العمل، مجال مزاولة المهنة(

 
 ي للدراسة:ثامنًا: اإلطار النظر 

تعتمد هذه الدراسة في إطارها النظري وفي بناء فروضها وتحديد مشكلتها وأهدافها وتساؤالتها  
وفروضها على نظرية االستخدامات واإلشباعات، حيث حاول الباحث من خالل استخدامه هذه  

 تعرضهم لها.النظرية أن يستكشف كيف ولماذا يستخدم الصحفيون الفلسطينيون تويتر وما دوافع 
حيث تهتم نظرية االستخدامات واإلشباعات بالسمات االجتماعية والفردية وعالقتها بالرضا واإلشباع  
وأنماط الدوافع والحاجات الفردية والمدخل السلوكي الذي استخدمته الدراسة لرصد عادات وكثافة 

 التعرض لتويتر من قبل المبحوثين.
 الفكرة األساسية للنظرية: .1

تكمن رؤية نظرية االستخدامات واإلشباعات في إدراك تأثير الفروق الفردية والتباين  
االجتماعي على السلوك المرتبط بوسائل اإلعالم، وتحكم عملية استخدام جمهور المتلقين للوسيلة  
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اإلعالمية عدة عوامل معقدة ومتشابكة من بينها: الخلفيات الثقافية، الذوق الشخصي للفرد، أسلوب 
 .(1) الحياة، السن، الجنس، مقدار الدخل، مستوى التعليم، المستوى االقتصادي 

 :(2) ولعل أهم أهداف نظرية االستخدامات واإلشباعات هي اآلتية 
السعي إلى اكتشاف كيف يستخدم األفراد وسائل االتصال وذلك بالنظر إلى الجمهور النشط الذي  .أ

 ته وتوقعاته ويستخدمها. يستطيع أن يختار الوسائل التي تشبع حاجا 
 شرح دوافع التعرض لوسيلة معينة من وسائل االتصال الذي يحدث نتيجة هذا التعرض. .ب 
 التركيز على أن فهم عملية االتصال الجماهيري يأتي نتيجة الستخدام وسائل االتصال الجماهيري.  .ج

 
 فروض نظرية االستخدامات واإلشباعات: .2

ره جمهورا  نشطا  وليس مستقبال  سلبيا ، فالجمهور هو الذي تظهر النظرية إيجابية الجمهور وتعتب 
، (3) ينتقي الوسيلة التي تناسبه وكذلك المضمون الذي يشبع رغباته واحتياجاته النفسية واالجتماعية 

وتسعى هذه النظرية إلى معرفة وتفسير أسباب استخدام أفراد الجمهور لوسائل االتصال من بين  
المختلفة األخرى في محيطهم، وما هي احتياجاتهم، كما تسعى إلى شرح دوافع التعرض المصادر 

والتفاعل الذي يحدث نتيجة التعرض لهذه الوسائل وترتكز هذه النظرية على مجموعة من االفتراضات 
 :(4)تشكل االستخدامات واإلشباعات وهي على النحو اآلتي 

ائل اإلعالم ويستخدم هذه الوسائل لتحقيق أهداف إن الجمهور إيجابي ونشط في استخدامه لوس .أ
 مقصودة تلبي توقعاته. 

يملك أفراد الجمهور المبادرة في تحديد العالقة بين إشباع الحاجات واختيار وسائل معينة   .ب 
 يرى أنها تشبع حاجاته. 

 تختلف درجة إشباع الحاجات وفقا  الختالف وسائل اإلعالم.  .ج
تقدير حاجاته واهتماماته وتحديدها، فبالتالي يختار الوسائل بما أن الجمهور وحده القادر على  .د 

 والمضامين التي تشبع هذه االحتياجات. 

 
 (.242مكاوي والسيد، االتصال ونظرياته المعاصرة )ص (1)
 (.18المرجع السابق، )ص (2)
 (.18العبد، نظريات اإلعالم وتطبيقاتها العربية )ص (3)

(4) Rayburn & Palmgreen, Merging Uses and Gratifications (P. 537-562). 
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االستدالل على المعايير الثقافية السائدة من خالل محتوى الرسائل التي تقدمها وسائل اإلعالم،  .ه
سلوك واختيار  وتختلف الحاجات والدوافع باختالف األفراد، وبالتالي نجد اختالفا  في نماذج ال

 المحتوى، ويترتب على ذلك إشباع أو عدم إشباع نتيجة عملية االختيار. 
 

 تطبيقات النظرية في الدراسة: .3
تعد نظرية االستخدامات واإلشباعات من أفضل النظريات التي تمكن الباحث من دراسة استخدام  

 :الصحفيين الفلسطينيين لتويتر في عملهم الصحفي، وذلك للمبررات اآلتية
تمكن النظرية من معرفة كيفية استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتويتر التي تتفق مع أساليب   .أ

 عملهم الصحفي. 
 تحديد العالقة بين إشباع الحاجات واختيار الصحفيين الفلسطينيين لتويتر في عملهم الصحفي.  .ب 
ذي يحدث شرح دوافع تعرض الصحفيين الفلسطينيين لتويتر في عملهم الصحفي، والتفاعل ال .ج

 نتيجة هذا التعرض.
التعرف على االشباعات المطلوبة التي يسعى الصحفيون الفلسطينيون إلى تلبيتها من خالل  .د 

 استخدامهم لتويتر في عملهم الصحفي. 
كشف العالقة المتبادلة بين دوافع استخدام الصحفيين الفلسطينيين وأنماط التعرض لتويتر في   .ه

 واإلشباعات الناتجة عن هذا االستخدام.عملهم الصحفي 
 

 تاسعا: نوع الدراسة ومنهجها وأداتها:
 نوع الدراسة: .1

تنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية التي تهتم بدراسة واقع األحداث والظواهر والمواقف 
الواقع أو تحديثه  واآلراء وتحليلها وتفسيرها، بغرض الوصول إلى استنتاجات مفيدة، إما لتصحيح هذا  

، وال تقف الدراسات الوصفية عند حدود الوصف والتشخيص بل تتجاوز  (1) أو استكماله أو تطويره 
وهذا النوع من   (2) ذلك إلى وصف العالقات السببية ألغراض اكتشاف الحقائق المرتبطة بها وتعميمها

ملهم الصحفي والكشف الدراسات هو األنسب لوصف ومعرفة اتجاهات الصحفيين نحو تويتر في ع
 عم مدى استفادتهم من هذا االستخدام.  

 
 ( 95عمر، البحث العلمي: مفهومه وإجراءاته ومناهجه، )ص 1)) 
 (.153( عبد الحميد، البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية، )ص2)
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 منهج الدراسة:  .2
عتمد الباحث في دراسته على منهج المسح اإلعالمي الذي يعد جهدا  علميا  منظما  يساعد  ا 

، ومن خالله تم استخدام أسلوب (1)   على وصف الظاهرة من خالل جمع المعلومات والمالحظات عنها 
الممارسة اإلعالمية للتعرف على طبيعة استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتويتر أثناء  مسح أساليب 

عملهم الصحفي واإلشباعات المتحققة من ذلك باإلضافة ألسلوب مسح الجمهور والموجه للصحفيين  
 . المستهدفيين بالدراسة

 الدراسة: تاأدا .3
 البيانات وهما:  لجمع هذه الدراسة أداتين ت ستخدما

وهي أحد األساليب المستخدمة في جمع بيانات أولية من العينة المختارة    االستقصاء:استمارة   -أ
عن طريق توجيه مجموعة من األسئلة المعدة سلفا  للتعرف على حقائق معينة أو وجهات 

 .(2)  نظر المبحوثين أو الدوافع والعوامل المؤثرة فيهم
وتقسيمها لخمسة محاور، وعرضها على  اإللكترونية بتصميم االستبانة الباحث  حيث قام

بتوزيع رابط  ثم قام    ن وممجموعة من المحكمين األكاديميين، وقام الباحث بالتعديل وفق مالحظاتهم،  
وفق العينة العشوائية   الواتس اب وفيسبوكعبر تطبيق  الصحفييناالستبانة اإللكترونية لمجموعات 

 صحفي.  159واستجاب عدد  ،البسيطة
للتعرف على آراء بعض الخبراء في هذال الموضوع الحديث من حيث  :المقننةالمقابلة  -ب 

  الدراسة.
 

 عاشرًا: مجتمع الدراسة وعينتها:
 مجتمع الدراسة: .1

قطاع غزة، ويقدر عددهم  محافظات يتكون مجتمع الدراسة من الصحفيين الفلسطينيين في 
 . (*) صحفيا   735بنحو 

 
   .127).اإلعالم األسس والمبادئ، )صحسين، بحوث 1)) 
 (.178( حسين، بحوثا إلعالم: األسس والمبادئ، )ص2)
نظرا  لعدم تحديث نقابة الصحفيين الفلسطينيين لسجالتها دمج الباحث أسماء الصحفيين المسجلين في النقابة مع أسماء دليل اإلعالميين  *

 ، وحذف األسماء المكررة.2018في غزة والصادر عن المكتب اإلعالمي الحكومي عام 
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 عينة الدراسة:  .2
نظرا  لصعوبة القيام بدراسة شاملة لجميع أفراد المجتمع، تم اختيار عينة عشوائية بسيطة،  
وهي تلك التي يتم فيها حصر جميع مفردات مجتمع البحث، وتحديد حجم العينة المطلوبة، ثم سحب  

% من المجتمع  20مبحوثا بنسبة    159حيث تبلغ عينة الدراسة    ،(1) وحدات المعاينة بطريقة عشوائية
 األصلي.  

 لعينة الدراسة كما يلي:  العامةبين الخصائص والسمات يوالجدول التالي 
 ( السمات العامة للمبحوثين1.1جدول رقم )

 

 النسبة المجموع النسبة العدد البيان
   الجنس

 84.9 135 ذكر
159 100% 

 15.1 24 أنثى
   المؤهل العلمي

 3.1 5 ثانوية فأقل

159 100% 
 9.4 15 دبلوم متوسط

 55.3 88 بكالوريوس
 32.1 51 دراسات عليا

   العمر
 8.2 13 سنة 25أقل من 

159 100% 
 28.9 46 سنة 30الى أقل من  25من 
 35.2 56 سنة 35الى أقل من  30من 
 17.0 27 سنة 40الى أقل من  35من 
 10.7 17 سنة فأكثر 40

   المحافظة
 11.9 19 الشمال

159 100% 
 55.3 88 غزة

 13.8 22 الوسطى
 7.5 12 خان يونس

 11.3 18 رفح

 
 (.298حسين، بحوث اإلعالم: األسس والمبادئ )ص (1)
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 النسبة المجموع النسبة العدد البيان
   مكان العمل

 8.2 13 صحيفة

159 100% 

 31.4 50 تلفزيون 
 11.9 19 راديو

 8.2 13 مواقع انترنت
 14.5 23 مواقع تواصل اجتماعي

 11.3 18 وكالة أنباء
 14.5 23 صحفي حر

   مجال مزاولة المهنة 
 14.5 23 مراسل محلي

159 100% 

 22.6 36 رئيس أو مدير تحرير
 28.9 46 محرر أخبار
 3.1 5 مصور فيديو

 10.7 17 مصور فوتوغرافي
 7.5 12 أداري 
 11.3 18 مذيع

 1.3 2 أخرى )مراسل دولي، نشر الكتروني(
     األقدمية في العمل

 11.3 18 سنوات 5أقل من 

159 100% 
 32.7 52 سنوات 10الى أقل من  5من 
 34.6 55 سنة 15الى أقل من  10من 
 15.7 25 سنة 20الى أقل من  15من 
 5.7 9 سنة فأكثر 20

 

  إجراءات الصدق:حادي عشر: 
التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية،  يقصد بالصدق شمول االستبانة لكل العناصر 

ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها، كما يقصد 
بالصدق أن أداة القياس تقيس ما وضعت لقياسه وال تقيس شيئا  آخر، وُتعد الدراسة صادقة إذا حددت 

اة الدراسة، أجرى الباحث اختبار الصدق مدى صالحية درجاتها، ومن أجل التحقق من صدق أد 
حيث قام الباحث بعرض أداة الدراسة في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين بلغ  ،  الظاهري 
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( محكما ، مختصين في مجال الصحافة واإلعالم واإلحصاء، والذين قاموا بدورهم بتقديم  6عددهم )
 .(*)الستبانةالنصح واإلرشاد وتعديل وحذف ما يلزم من فقرات ا

وقد طلب الباحث من المحكمين إبداء آرائهم في مدى مالءمة العبارات لقياس ما وضعت  
ألجله، ومدى وضوح صياغة العبارات ومدى مناسبة كل عبارة للمحور الذي ينتمي إليه، ومدى كفاية 

اقتراح ما يرونه  العبارات لتغطية كل محور من محاور متغيرات الدراسة األساسية، هذا باإلضافة إلى  
مناسبا  وضروريا  من تعديل صياغة العبارات أو حذفها، أو إضافة عبارات جديدة ألداة الدراسة، 
وكذلك إبداء آرائهم فيما يتعلق بالبيانات األولية )الخصائص الشخصية والوظيفية المطلوبة من  

 المبحوثين(، واالستبانة، وبذلك خرج االستبيان في صورته النهائية. 
تركزت توجيهات المحكمين على انتقاد طول االستبانة حيث كانت تحتوى على بعض  و  
، كما أن بعض المحكمين نصحوا بضرورة تقليص بعض العبارات من بعض  أخطاء إمالئية  العبارات 

 . المحاور، وإضافة بعض العبارات إلى محاور أخرى 
 إجراءات ثبات

 المعامالت اإلحصائية: ثاني عشر: 
ليتم معالجتها باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية   إلستبانة اإللكترونيةاتم إستخراج بيانات  

(SPSS حيث اعتمد الباحث على عدة معامالت إحصائية لرصد العالقات بين متغيرات الدراسة ،)
ة  بما يتناسب مع أهدافها والفروض التي تسعى للتحقق منها، وفيما يلي مجموعة األساليب اإلحصائي

 المستخدمة في تحليل البيانات:
 التكرارات والنسب المئوية.  .1
 حساب األوزان النسبية.   .2
 Pearsonلقياس درجة االرتباط بين المتغيرات الكمية  حساب معامل االرتباط بيرسون للثبات  .3

Correlation Coefficient . 
 

 األساتذة المحكمين لألستبانة )حسب الترتيب األبجدي(: *
 .غزة -أستاذ اإلعالم المشارك بالجامعة اإلسالميةد. حسن أبو حشيش،  .1
 غزة. –أ. جهاد عكاشة، رئيس قسم اإلحصاء بوزارة الصحة  .2
 ة.غز  -أستاذ االعلوم السياسية بجامعة األمة أبو عامر، د. عدنان  .3
 غزة. –مدرس اإلحصاء التطبيقي بقسم االقتصاد بالجامعة اإلسالمية أ. محمد بربخ،  .4
 ماليزيا. -د. محمود عياش، دكتوراه في اإلعالم الجامعة العلوم اإلسالمية الماليزية .5
 ماليزيا. -تاراد. حازم الشعراوي، دكتورا االعالم البصري، جامعة أو  .6
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 . Chi Squareاختبار مربع كاي الختبار العالقة بين المتغيرات الوصفية  .4
 عشر: حدود الدراسة: ثالث

اتجاهات الصحفيين الفلسطينيين نحو استخدام تويتر في عملهم الصحفي،  الحد الموضوعي:   .1
 . االستخدام أنماط

 مكان للدراسة. محافظات قطاع غزةالحد المكاني: حدد الباحث  .2
االستقصاء، وتم إجراء المسح الميداني خالل الفترة   استمارةالحد الزماني: قام الباحث بتوزيع  .3

 .م4/2019/ 28م وحتى  2019/ 4/ 3الزمنية الواقعة ما بين 
 

 المفاهيم األساسية للدراسة:عشر:  رابع
 الصحفيون الفلسطينيون: .1

في  ،الممارسون للعمل الصحفي في األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة هم
مختلف وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئية ولديهم عضوية بنقابة الصحفيين الفلسطينيين أو  

 . مسجلين في سجالت مكتب اإلعالم الحكومي في غزة
 

 تويتر:  .2
يعد كثير من الباحثين تويتر من أشهر شبكات التواصل االجتماعي، كونه يقدم خدمة التدوين  
والتي تسمح لمستخدميه بإرسال "تغريدات" بحرية دون تقييد عن طريق موقع تويتر أو تطبيق تويتر  

  أو تطبيقات المحادثة الفورية  SMSعلى الهواتف الذكية، أو عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة 
وتظهر التحديثات التي يكتبها المستخدم على صفحته  ، (1) أو التطبيقات التي يقدمها المطورون 

الرئيسية ويمكن ألصدقائه أو الناس عموما قراءة هذه التحديثات من صفحتهم الرئيسية أو عن طريق  
يسكو،  (، والتي مقرها سان فرانسObviousوأنشأت شركة )، (2) الدخول للملف الشخصي للمستخدم 

(، وذلك في شهر فبراير  Twitterتويتر كخدمة، ثم فصلته في شركة مستقلة تحمل اسم "تويتر" )
 .(3) م 2007

 
(1) Twitter, About Twitter (Web site). 

 (.75شقرة، اإلعالم الجديد )ص ( 2)
(3) Twitter, About Twitter (Web site). 
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 عشر: تقسيم الدراسة: خامس
 هذه الدراسة إلى ثالثة فصول: ت سمقُ 

منها لإلطار العام للدراسة، ويتضمن: أهم الدراسات السابقة، مشكلة  األول يخصص الفصل 
الدراسة، وأهميتها الدراسة، وأهدافها وتساؤالتها، وفروضها، اإلطار النظري للدراسة، باإلضافة الى نوع  

إجراءات الصدق والثبات والمفاهيم  حدود الدراسة، و الدراسة ومنهجها وأداتها ومجتمع الدراسة وعينتها و 
 األساسية للدراسة وتقسيم الدراسة. 

ويتضم ن ثالثة مباحث، يتناول  تويتر والعمل الصحفي،    موقعفهو بعنوان:    الفصل الثانيأما   
المبحث األول شبكات التواصل االجتماعي: مفهومها، خصائصها، أدواتها، ويتطرق المبحث الثاني  

 لخصائص، أما المبحث الثالث موقع تويتر: المفهوم والنشأة وااشهر مواقع التواصل اإلجتماعيإلى 
 ، وتويتر في فلسطين.: مجاالت االستخدام، وأثر االستخدامستخدام الصحفيواال

ثالثة مباحث، يتناول المبحث األول مناقشة نتائج الدراسة، والمبحث   الثالث  ويتضمن الفصل 
الثاني مناقشة اختبار فروض الدراسة، والمبحث الثالث خالصة نتائج الدراسة وتوصياتها، وتختتم  

 الدراسة بمراجعها ومالحقها. 

 
 
 
 
 



36 

 

 
 
 

 
 الفصل الثاني

  تويتر والعمل الصحفي  موقع
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 الثاني:الفصل 
 تويتر والعمل الصحفي موقع

اإلطار المعرفي للدراسة، وذلك من خالل ثالث مباحث يتناول المبحث  الفصل هذا عرض ستي
،  مواقع التواصل االجتماعيونتعرف من خالله على تعريف ، مواقع التواصل االجتماعي األول:

،  هاتصنيفاتو ،  يخصائص مواقع التواصل االجتماع والتعرف على  ،  هذه المواقع  تطورمراحل  و   تها نشأو 
ويختم المبحث  ،  على وسائل اإلعالم األخرى   تأثيرات مواقع التواصل االجتماعيوكذلك التعرف على  

 . دوافع استخدام مواقع التواصل االجتماعيبمعرفة 
فيبدأ بالتعرف على موقع الفيسبوك  مواقع التواصل االجتماعيأشهر  المبحث الثاني:يستعرض 

 ومن ثم يستعرض موقع تويتر، وكذلك موقع اليوتيوب، وأخيرا  يتم التعرف على االنستغرام. بشكل عام،  
فنتعرف من خالل هذا  الصحفي في العملتويتر استخدام موقع  :فيتناول المبحث الثالث أما 
،  تويترل  بشكل عام  سلبيات المميزات و م سرد الكما يت ه،  وتطور هذا الموقع  نشأة  و   تعريف تويتر   المبحث 

االستخدام  تخصيص التعرف على و ، وطريقة استخدامه بشكل عام، خدمات تويتركما نتعرف على 
 . الوسوم )الهاشتاق(، وكذلك التعرف على أهم أدوات تويتر الصحفي لتويتر
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  المبحث األول:
 التواصل االجتماعي مواقع

شهد العالم في السنوات العشر األخيرة طفرات متالحقة في كل مايتعلق بالتكنولوجيا وبات المرء 
غير قادر على مالحقة التطورات التكنولوجية في المجاالت المختلفة وكان في القلب من هذه  
صل  التطوراتما طرء على الشبكة العنكبوتية من تطورفي المواقع والشبكات ووسائط االتصال والتوا
المختلفة، ولعل الحاجة المتالحقة للبشر النشاء مجتمعات تواصل تختصر المسافات أوجد ما 

 يعرف اليوم بمواقع التواصل االجتماعي التي جاءت امتدادا للشبكات والمدونات.
 أواًل: تعريف مواقع التواصل االجتماعي:  

، لذلك ومن أجل الوصول تعد مواقع التواصل االجتماعي جزءا من شبكات التواصل االجتماعي
إلى تعريف شامل لمواقع التواصل االجتماعي سنتطرق في البداية لتعريف شبكات التواصل 

 االجتماعي. 
وفي الواقع ال يوجد تعريفا  واضحا  وصريحا  ومباشرا  لمصطلح الشبكات االجتماعية فهذا 

فات التي قدمها الباحثين  المصطلح ليس له تعريف موحد عالمي متفق عليه ولكن هناك بعض التعري
 في هذا المجال سنذكر منها بعضا  يلي: 

الشبكات االجتماعية بأنها مواقع تشكل مجتمعات إلكترونية ضخمة وتقدم   ODLIS يعرف قاموس •
مجموعة من الخدمات التي من شأنها تدعيم التواصل والتفاعل بين أعضاء الشبكة االجتماعية  

  اهتمام ثل التعارف والصداقة، المراسلة الفورة، إنشاء مجموعة خالل الخدمات والوسائل المقدمة م
وصفحات لألفراد والمؤسسات والمشاركة في األحداث والمناسبات، ومشاركة الوسائط مع اآلخرين  

 (1) كالصور والفيديو، والبرمجيات.
اإلنترنت، والتي تسمح  وعر ف كابالن وهانلين شبكات التواصل االجتماعية بأنها مجموعة من مواقع  •

 .(2) المستخدم  بإنشاء المحتوى بواسطة
 لألفراد بناء التي تسمح  الخدمات القائمة الشبكات االجتماعية بأنها شبكة إليسون  وبويدويعرف  •

المستخدمين اآلخرين الذين   الئحة يحدها، توضح في إطار نظام العامة أو شبه العامة الشخصية

 
(1)Joan M. Reitz.  ، (web site) . 

 . 3. صعبد الفتاح، اإلعالم االجتماعي( 2)
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آخرون   اإلتصاالت، وتلك التي أدلى بها اإلتصال، وعرض إجتياز قائمة منيشتركون معهم في 
 (1) داخل النظام.

أنها: منظومة من الشبكات اإللكترونية تسمح للمشترك فيها بإنشاء موقع خاص به،   الشهري ويري  •
 االهتمامات ومن ثم رابطه من خالل نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرين لديهم نفس 

 (2)  ت، أو جمعه من أصدقاء الجامعة أو الثانوية.والهوايا
وتطلق شبكات التواصل االجتماعي على مجموعة الشبكات االفتراضية الموجودة على شبكة اإلنترنت   •

والتي تمك ن الجماهير من التواصل مع اآلخرين وتبادل النقاشات حول المواضيع السياسية واالقتصادية  
، وتختلف طبيعتها من شبكة ألخرى، فبينما توجد بعض الشبكات التي  واالجتماعية والثقافية والخاصة

بإمكانه إرفاق   تتيح إمكان التعرف على األصدقاء وتكوين صداقات عبر العالم، فإن البعض منها
الفيديو والصور حول الموضوعات المختلفة ليتبادل األفراد الحديث والتعليقات والنقاشات حولها على  

 .(3) نطاق واسع
بأفراد آخرين،  اتصالوالشبكات االجتماعية هي تلك المواقع التي تمكن األفراد من إنشاء شبكات  •

الرغم من أنها شبكات اجتماعية إال أن األفراد يمكن أن يتصلوا بعضهم ألسباب شخصية أو    وعلى
 (4)  معرفة بهم أم ال. علىمهنية سواء كانوا  

م مجموعة من الِخْدمات للمستخدمين، مثل: عبارٌة عن موقع )ويب  االجتماعيةفالشبكات  • ( تقدِ 
المحادثة الفورية، والرسائل الخاصة، والبريد اإللكتروني، والفيديو، والتدوين، ومشاركة الملفَّات، 

كبيرا  في كيفية   والتواصل والمشاركة بْين األشخاص    االتصالوغيرها من الِخْدمات، وقد أحدثت تغيُّرا  
 (5).المعلومات والمجتمعات، وتباُدل 

وتعتبر مواقع التواصل االجتماعي هي تلك المواقع التي ترتبط بشبكات التواصل االجتماعي على   •
اإلنترنت، مثل: الفيس بوك، تويتر، ويوتيوب، وجوجل بلس، أما مواقع المحادثة الفورية فهي المواقع 

 
(1)-Williams . E. Twitter . (web site) . 

 .صحيفة الرياض( الشهري. " الشبكات االجتماعية لم تعد للمراهقين " 2)
 (.108)ص أمين، اإلعالم الجديد( 3)
 .28ص . "2"فهارس المكتبات في بيئة الويب . ( خليفة4)
 )موقع إلكتروني(. . الشبكات االجتماعية العربية.. نظرة تقييميه"فاروق، "  ( 5)
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من   التي صنعت خصيصا  للهواتف الذكية وتعمل بشكل أساسي على تقديم خدمة التراسل الفوري 
 خالل األجهزة الذكية مثل مواقع الواتس أب، التليجرام، السناب تشات، والفايبر. 

شبكة اإلنترنت ظهرت مع الجيل الثاني للويب    علىمجموعة من المواقع    علىوهي مصطلح يطلق   •
يجمعهم حسب   افتراضيتتيح التواصل بين األفراد في بيئة مجتمع  2أو ما يعرف باسم ويب 

.. إلخ( كل يتم عن طريق خدمات  .)بلد، جامعة، مدرسة، شركة  انتماءأو شبكات    اهتماممجموعات  
الملفات الشخصية لآلخرين ومعرفة أخبارهم    علىالتواصل المباشر مثل إرسال الرسائل أو االطالع  

 .(1)ومعلوماتهم التي يتيحونها للعرض 
 .(2)من أصدقائهم ومعارفهموهي أماكن للتجمع علي الخط المباشر تشجع أعضائها علي بناء شبكات   •

مواقع التواصل االجتماعي أنها تلك المواقع المرتبطة بشبكات التواصل    الخلوص لتعريفوبذلك يمكن  
على اإلنترنت ومواقع المراسلة الفورية بأنواعها المختلفة التي تقدم خدمات التراسل الفوري بالنص  
والصوت والفيديو، وتعمل على استخدام تكنولوجيا اإلنترنت لتحويل االتصاالت إلى حوار تفاعلي، 

 امها من مجموعة كبيرة من الناس لتبادل المعلومات وتطوير العالقات االجتماعية والمهنية. ويتم استخد 
 

 ي وتطورها:جتماعثانيًا: نشأة مواقع التواصل اال
بدأت مجموعة من المواقع االجتماعية في الظهور في أواخر التسعينات مثل )كالس ميتس(    
حيث ركز الموقع على  1997( عام  ريزسدج للربط بين زمالء الدراسة، وموقع ) 1995عام 

الدرجات –الروابط المباشرة بين األشخاص، وكانت تقوم فكرته أساسا  على فكرة بسيطة يطلق عليها 
الست لالنفصال، وظهرت في تلك المواقع الملفات الشخصية للمستخدمين وخدمة إرسال الرسائل 

أخرى مثل "اليف جورنال" وموقع "كايوورلد" الخاصة لمجموعة من األصدقاء، وظهر أيضا  عدة مواقع  
، وكان أبرز ما ركزت عليه مواقع التواصل االجتماعي في بدايتها  1999الذي أنشئ في كوريا سنة 

 .(3) خدمة الرسائل القصيرة والخاصة باألصدقاء

 
 )موقع إلكتروني(."مواقع الشبكات االجتماعية وطريقة عملها.  .( الضراب1)
 9ص . ( مختار. "حقيقة الفيس بوك: عدو أم صديق"2)
المؤتمر القومي ألخصائيى المكتبات والمعلومات في مصر ( سليمان. عبد العال. الشبكات االجتماعية وتأثيرها على االخصائي والمكتبة،  3) 

 مصر: العريش. والمجتمع. الثالث عشر : المكتبة 
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، وقد تم تصميمه  friendster.com( انطلق موقع التواصل االجتماعي  2002مع بداية عام )  
ليكون وسيلة للتعارف والصداقات المتعددة بين مختلف فئات المجتمع العالمي، وقد نال هذا الموقع 

  skyrock.comشهرة  كبيرة  في تلك الفترة، وفى النصف الثاني من نفس العام ظهر في فرنسا موقع  
كمنصة للتدوين، ثم تحول بعد ذلك إلى شبكة تواصل اجتماعي مع ظهور تقنيات الجيل الثاني  

 .للويب 
وهومن   Myspace.com( ظهر موقع التواصل االجتماعي الشهير 2003فى بداية عام )  

أوائل مواقع التواصل االجتماعي المفتوحة وأكثرها شهرة على مستوى العالم، كما ظهرت بالتوازي 
والتي انطلقت رسميا  في الخامس من   linkedin.comيد من مواقع التواصل االجتماعي مثل العد 

( مليون مشترك بنهاية شهر ديسمبر  250(؛ والذي وصل عدد مستخدميه إلى )2003مايو عام )
(، ثم كانت النقلة الكبيرة في عالم شبكات التواصل االجتماعي بانطالق موقع التواصل 2012)

؛ حيث انطلق رسميا  في الرابع من فبراير عام  Facebook.comشهير الفيس بوك االجتماعي ال
وقد بدأ هذا الموقع أيضا  في االنتشار الموازي مع شبكات التواصل األخرى على الساحة   ،(2004)

(، وكذلك إتاحة الفيس بوك في عام  2006حتى تطور الفيس بوك من المحلية إلى الدولية عام ) 
لمواقع للمطورين؛ وهوما أدى إلى زيادة أعداد مستخدمي الفيس بوك بشكٍل كبيٍر، ( بتكوين ا2007)

حتى تربع الفيس بوك على عرش مواقع التواصل االجتماعي من حيث عدد المستخدمين لمواقع 
 . التواصل االجتماعي بل ومواقع اإلنترنت بصفة عامة على مستوى العالم

للمدونات الصغيرة بظهور موقع التواصل االجتماعي   انتشرت فكرة مواقع التواصل االجتماعي  
  ( كمشروع تطوير بحثي أجرته شركة 2006؛ حيث ظهر هذا الموقع في أوائل عام ) Twitterتويتر 
Odeo  سان فرانسيسكو، وبعد ذلك أطلقته الشركة رسميا  للمستخدمين بشكِل عام   األميركية في مدينة

الموقع في االنتشار كخدمة جديدة للتواصل االجتماعي على الساحة في  (، وقد بدأ  2006في أكتوبر) 
بفصل الخدمة عن الشركة وتكوين   Odeo ( لتقديم التدوينات المصغرة، وقامت شركة2007عام )

(1)(2009ديسمبر )  بدءا  من  Twitterشركة جديدة باسم 
 . 

 
 .48عبد المنعم. المنصات التعليمية. ص ( 1) 
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داث االتصال والتفاعل  من المالحظ أن الهدف الرئيس لمواقع التواصل االجتماعي هو إح  
المتبادل بين مختلف األفراد واألصدقاء في شتى أنحاء العالم دون تحديد نوعية المستخدمين أو طبيعة  
ما يتحاورون فيه، فهي مواقع عامة لجميع المستخدمين على مستوى العالم، وعلى الرغم من ذلك  

ت محددة، ومناقشة موضوعات ظهرت عديد من مواقع التواصل االجتماعي المعنية بفئات وتخصصا
وهي ، دون غيرها، وهوما أدى إلى انتشار عديد من مواقع التواصل المتخصصة في مجال محدد 

حلقات اجتماعية كما في الحياة اليومية، إنما الفرق أنها عبر اإلنترنت وهي تضم مواضيع خاصة  
 (1) وعامة من كتابات وصور وأفالم ودردشات وتعارف.

 : خصائص مواقع التواصل االجتماعي: اً لثثا
معظم الفعل التواصلي على مواقع الشبكات االجتماعية تظهر خصائص التواصل بين عدة أفراد 
وعدة أفراد أخرى ما هو أكثر من ذلك هو أن هذا التواصل ال يحتاج إلي شكل لغوي أو عالماتي  

مواقع الشبكات االجتماعية يمكن  محدد أو صارم، فعلى سبيل المثال فإن نوع التواصل الجاري على  
، وهناك خصائص تتفرد بها الشبكات ومواقع التواصل االجتماعي  (2) أن تتخذ جميع األشكال والصور

التفاعلية على اإلنترنت حيث تتميز مواقع التواصل االجتماعي بعدد من الخصائص التي تميزها عن  
لى أنها تشترك في عدد من الخصائص غيرها، ورغم اختالف هذه الخصائص من دراسة إلى أخرى إ

 نوردها كما يأتي:

حيث إن األحاديث والتعليقات المتبادلة على هذه التطبيقات تبقى موجودة، ويمكن   خاصية الدوام: .1
 .(3)لألفراد الرجوع إليها

وتمكن تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية قابلية البحث   خاصية البحث المتقدم: .2
قابلية   ،(4)عن األصدقاء بشكل عام أو البحث عن أصدقاء ذوي اهتمامات وعقليات متشابهة

 
(1)  Lenhart . Madden. " Teens, Privacy & Online Social Networks:How teens manage their online identities 
and personal information in the age of My space ..p.2 
(2) Yoni Van Den Eede, ‘Conversation of Mankind’ or ‘idle talk’? p 197. 

 (.85اإلسدودي، دور مواقع التواصل االجتماعي في إدراك الشباب الجامعي لحرية الرأي.. )ص ( 3)
 (.10بويد، دور شبكة اإلنترنت في الحياة االجتماعية للمراهقين )ص ( 4)
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البحث وفق نظام الخوارزميات وهي البحث عن "أصدقاء" ذوي اهتمامات وعقليات متشابهة وهو  
 (1)عادية.ما ال يمكن عمله في الحياة ال

: حيث تتخطى تطبيقات التواصل كل الحواجز الجغرافية والمكانية التي حالت منذ فجر الالمكان .3
 ،(2)التاريخ دون انتشار األفكار وامتزاج الثقافات وتبادل المعارف بين األفراد والشعوب 

االجتماعية بالسرعة الكبيرة،  : حيث تتميز عملية إنتاج المعلومات ونقلها عبر الشبكة الالزمان .4
وتجعل المعلومة في أيدي المستخدم حال صدورها، ويمكن للمستخدم عمل دردشة كتابية، أو  
صوتية، أو بالفيديو، شريطة إلمام كل طرف بلغة اآلخر لتسهيل عملية التواصل، كما يمكن  

ور أو فيديو،  للمستخدم االتصال بمستخدم آخر وترك رسالة نصية أو صوتية له أو إرسال ص
 .(3)وبإمكان المتلقي الرد بنفس الطريقة دون االلتقاء أو التزامن في نفس الوقت 

: حيث يتبادل القائم باالتصال والمتلقي األدوار، وتكون ممارسة االتصال ثنائية االتجاه  التفاعلية .5
 .(4) وتبادلية، ويكون هناك حوار بين الطرفين

تطبيقات التواصل االجتماعي واإلعالم الجديد بشكل عام بالقياس  : وهي من أهم ما يميز  السرعة .6
 .(5) مع وسائل اإلعالم التقليدية، فعملية التبادل اإلعالمي تتم بسرعة بين كل من المرسل والمستقبل

فتطبيقات التواصل االجتماعي اقتصادية في الجهد والوقت والمال، في ظل    اقتصادية االستخدام: .7
التسجيل، فالفرد البسيط يستطيع امتالك حيز على الشبكة للتواصل االجتماعي،  مجانية االشتراك و 

 .(6) فهي ليست حكرا  على أصحاب األموال، أو حكرا  على جماعة دون أخرى 
: أتاحت تطبيقات التواصل قنوات اتصال جاذبة ال تعتمد على نشر التواصل والتعبير عن الذات .8

 .(7)ي االتصال مع اآلخرين والتعبير عن الذات محتوى معين، وأصبحت حاجة للمهتمين ف

 
 (.10للمراهقين. )ص  ( بوند، دانا. ترجمة مصطفي محمود. "الشباب موقع اإلنترنت االجتماعية دور شبكة اإلنترنت في الحياة االجتماعية1)
 (. 34صادق، اإلعالم الجديد المفاهيم والوسائل والتطبيقات )ص  ( 2)
 (.4 7)ص .اإلعالم وقضايا التنميةعياد،  ( 3)
 الشميري، التربية اإلعالمية )موقع إلكتروني( ( 4)
 (92أمين، اإلعالم الجديد )ص ( 5)
 (.26عبد الحميد، البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية )ص ( 6)
 (80خاطر، اعتماد طلبة الجامعات الفلسطينية على شبكات التواصل االجتماعي.. )ص ( 7)
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وجود الجمهور غير المرئي وهي خاصية من المهم إدراكها والتنبه إليها فعندما يتحدث    االفتراضية: .9
الفرد إلي صديق أو زميل في الحياة اليومية غالبا  ما يكون من السهل معرفة من باستطاعته  

 )1) العكس في المواقع االجتماعية.إدراك أو سماع المحادثة الجارية، وعلى 
 

 التواصل االجتماعي:  تصنيفات مواقعرابعًا: 
 في انتشرت  التي االجتماعي التواصل لمواقع والتصنيفات  األنواع من العديد  يوجد  حقيقة

 حيث: من  البعض  صنفها حيث  سريع، وانتشار توسع في تزال ال  والتي العالم أنحاء مختلف
  :(2) هما رئيسيين قسمين إلى وتصنف: الجماهيرية اإلتاحة .1

 وتعتبر محددة، أو اجتماعية مهنية إطارات  تربطهم األفراد  من مجموعات  أو أفراد  تضم مواقع -أ
 .الناس عامة من إليها بالدخول تسمح وال مغلقة المواقع هذه

 االنضمام االنترنت على  حساب  لديه لمن ويحق للجميع المفتوحة االجتماعي التواصل مواقع -ب 
 بوك. الفيس المواقع هذه ومن  أصدقائه، واختيار إليها

  (3)  :إلى وتصنفوالتفاعل:  المشاركة لوسيلة طبقا .2
بواسطة   ومكتوبة مملوكة (Blogs) مدونات  شكل في ظهرت  والتي النصوص: تبادل مواقع -أ

 أبضا  المدونات  ومنها  أخرى،  لمواقع روابط  أو  والفيديوهات  بالصور تدعم ما وغالبا  األفراد،
 .من األحرف محدود  عدد  ذات  قصيرة رسائل بتبادل تسمح المحدودة التي

 . Flickrفليكر  الصور مثل وتخزين وتبادل بإرفاق تسمح والتي الصور: تبادل مواقع -ب 
 .اليوتيوب  موقع أهمها الفيديو ومن ملفات  وإرفاق بتبادل تسمح والتي  الفيديو: ملفات تبادل مواقع  - ج
 فيها وتستخدم وتتبعهم، أصدقاء وٕاضافة المعلومات  بتبادل تسمح حيث  الشبكات االجتماعية: -د 

 إلخ، مثل ...والفيديوهات  والصور النصوص  تبادل من خاللها يمكن حيث  السابقة األنماط كافة
 بوك وتويتر.  الفيس

 
 .10( دانا بوند، ترجمة مصطفي محمود،."الشباب موقع اإلنترنت االجتماعية، دور شبكة اإلنترنت في الحياة االجتماعية للمراهقين، ص1)

(2   ( Joan M. Reitz ، online dictionary for library and information science، (web site) . 
( عبد السميع، محمد. دور مواقع التواصل االجتماعي في تسويق مصر كمقصد سياحي، ورقة عمل بحثية مقدمة لقطاع التخطيط والبحوث 3)

 . 11ص .والتدريب، وزارة السياحة المصرية
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 :(1)الوسيلة إلى ثالثة أقسام كما يليكما يمكننا تقسيم مواقع التواصل االجتماعي من حيث 
مثل: "فيس بوك، تويتر، يوتيوب،    مواقع تواصل اجتماعي من خالل شبكة اإلنترنت وتطبيقاتها .1

 انستجرام، غرف الدردشة، البريد اإللكتروني، المدونات".
مثل: "واتس أب، فايبر،   التطبيقات الخاصة بالتواصل االجتماعي على أجهزة الهواتف النقالة .2

 سكايب".
: مثل بعض البرامج التي تسمح  البرامج الخاصة بالتواصل االجتماعي عبر التلفاز والراديو .3

 بإجراء اتصاالت هاتفية ومداخالت تعمل على تعميق مفهوم التواصل االجتماعي.
 وهي:كما يمكن أن تقسم حسب الخدمة التي تقدمها أو حسب األفراد الذين يرتادونها، 

 مواقع تختص في تبادل وإيجاد المعلومات، وفي االتصاالت، ومن أمثلتها: .1
 المدونات الجزئية، والمدونات بلوكس. •
 مواقع تختص في القضايا المهم ة، وجمع التبرعات، ومن أمثلتها موقع الويكي.  •
 . Meetupمواقع الفعاليات، مثال موقع تويتر، وموقع   •
مواقع التواصل المباشر بين المستخدمين، والبحث عن األصدقاء، ومن أمثلتها: موقع الفيس   •

 بوك، وموقع هاي فايف. 
 مواقع تجميع المعلومات.  •
 .Good Reads (2)مواقع مشاركة االهتمامات، ومن أمثلتها: موقع   •

 مواقع بناء فرق العمل، والتعاون، ومن أمثلتها: .2
 . Wazeموقع المالحة االجتماعية، مثال: موقع  •
 موقع الويكي، وهو موقع خاص بالفرد وأصدقائه. •
 . New svineمواقع األخبار االجتماعية، مثال:  •
 ام تصفح اإلنترنت وحفظ الموقع الخاص بك، يمكنك مشاركة اآلخرين. مواقع المرجعيات، فعند قي •
 .(3)مواقع تحرير وإدارة النصوص، مثال: موقع بوكس، وجوجل دوكس •

 
 .114ص . مواقع التواصل االجتماعي "أدوات التغيير العصرية عبر اإلنترنتخليفة. ( 1)

 manafalsolamiblog.wordpress.com (web site)  (1 )  
 )موقع إلكتروني( شبكات التواصل االجتماعي.  .مروان (2)  
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 مواقع الوسائط المتعددة، ومن أمثلتها: .3
 مواقع البث الحي، ومشاركة الفيديو، مثال: فيديو شارنك.  •
 .Flickrمواقع الفن والتصوير، مثل موقع  •
 مواقع مشاركة الموسيقى، والمقاطع الصوتية.  •
 مواقع بث الفيديو، والتخزين، مثال: موقع اليوتيوب. •

 مواقع االستعراض والرأي، ومن أمثلتها:  .4
 مواقع األجوبة واألسئلة االجتماعية. •
 مواقع استعراض السلع. •

 والترفيهية، ومن أمثلتها:المواقع االجتماعية   .5
 مواقع مشاركة األلعاب االجتماعية. •

 
 تأثيرات مواقع التواصل االجتماعي: خامسًا: 

وفيما يلي ،  العديد من اآلثار ســــــواء كانت ســــــلبية أم إيجابية لها  مواقع التواصــــــل االجتماعي
 توضيح لبعض التأثيرات اإليجابية واإليجابية لها:

 اإليجابية:التأثيرات  •
ــافات بين القارات: .1 ــل االجتماعي طفرة تكنولوجية نتج عنها  تقريب المســــــ فتعد مواقع التواصــــــــــ

إمكانية مشـاهدة األقارب واألهل كما يمكن عن طريقها إجراء اجتماعات خاصـة بالعمل وإنجاز 
 .(1)العديد من المهام التي كان يصعب إنجازها فيما قبل

ــاب الخبرات وتكوين   .2 ــداقات:اكتســـ اســــــــتطاعت مواقع التواصــــــــل االجتماعي تقديم كل ما  الصـــ
يحتاجه المرء من إمكانيات وأدوات الكتسـاب الخبرات من جميع أنحاء العالم كما مكنت األفراد 

 من تكوين صداقات على مستوى العالم.
في حين ظن األشــخاص أن صــلتهم قد انقطعت مد أواصــر الصــداقة بين األصــدقاء القدامى:  .3

قائهم القدامى قدمت مواقع التواصـــــل االجتماعي يدها للتدخل بشـــــكل قوي وتعيد تلك عن أصـــــد 

 
(1 ) Lindameed ,Jack."Privacy Preserving Methods in social networking Data,p.p 101:105 
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الصـــداقات القديمة إلى الحياة مرة أخرى فهي تســـاعدك على اســـترجاع الصـــداقات القديمة التي 
 انتهت.كنت تظنها قد 

المجتمع    تفتح أبوابا  تمكن من إطالق اإلبداعات والمشاريع التي تحقق األهداف وتساعد   االبداع: .4
 .(1)  النموعلى 

 

 السلبية: اتالتأثير  •
   "Privacy"الخصوصية  .1

 فثمة  أنفسهم، عن معلومات  نشر أو إفشاء عدم في األفراد  حق هي الخصوصية إن
 في تقول وماذا االنتخابات  في بصوتك اإلدالء مثل الخاصة عداد األمور في تدخل أمور

أية حال فإن السهولة التي قد تتواجد بها قواعد البيانات   وعلى البريد، خالل من مرسل خطاب 
  (2) قد وضعت الخصوصية تحت ضغوط هائلة وصعبة. االتصاالت وخطوط 

مع المشتركين،  باتفاقيتهحول ما جاء الفيس بوك لموقع  االنتقاد فقد تم توجيه مثال  
والتي نقوم بجمعها  حيث توجد فقرة تنص على ما يلي: " ربما نستخدم البيانات الخاصة بك 

من مصادر أخرى ومن بينها، على سبيل المثال ال الحصر، الصحف ومصادر اإلنترنت مثل 
ومستخدمي )فيس    Facebookالمدونات وخدمات المراسلة الفورية ومن مطوري نظام تشغيل  

 .(Facebook's Privacy Policy)بوك( اآلخرين من أجل استكمال الملف الشخصي 
خرى أثارت الكثير من القلق، تعلقت بحق )الفيس بوك( في بيع بيانات  وهنالك عبارة أ

المستخدم إلى الشركات الخاصة، حيث تنص العبارة على: "قد نتبادل البيانات الخاصة بك مع  
 (3) أطراف أخرى ومن بينها الشركات الجديرة بالثقة والتي نقوم بالتعامل معها.

ل المستخدمين الذي يسمح للمستخدمين تويتر ، تم اكتشاف الخطأ من قب2010وفي مايو 
 دون موافقة المستخدمين اآلخرين أو المعرفة بذلك. بقبول اآلخرين كأصدقاء لهم 

 
 .غسطس( الموقع: صوت التكنولوجياأ  8م، 2019مايو(. إيجابيات وسلبيات شبكات التواصل. تاريخ الزيارة )  25م 2015( ) 2) 
 (.175 )ص .االجتماعية التأثيرات والتحديات المخاطر اإلتصال، ( اللبان، "تكنولوجيا 2 ) 

(3) Roper, "Employers,Marketers and parents accessing Face book database. 
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وردا  على الخروقات األمنية لتويتر، جلبت لجنة التجارة االتحادية التهم الموجهة إلى الخدمة 
اُتِخَذْت إجراءات   FTCوكانت هذه هي المرة األولى التي    ، 2010  و يوني  24التي تمت تسويتها في  

عدد من الخطوات   اتخاذ تويتر    والتسوية تتطلب من   ،لتويتر األمنية  االجتماعيضد مواقع التواصل  
لتأمين معلومات المستخدمين الخاصة، بما في ذلك المحافظة على "معلومات شاملة عن برنامج  

 (1) أمني" لتكون المراجعة بشكل مستقل مرتين في السنة.
 

  :الهوية .2
تمكن   األولى التي  الخطوة فهي  االجتماعية الشبكات  مواقع على رئيسيا   دورا   الهوية تلعب 

 وتعتبر  التفاعل، هذا وتقييم فهم وبالتالي معهم، يتواصلون  الذين األشخاص  معرفة المستخدمين من
ذلك أنها تعتبر   االجتماعية الشبكات  مواقع استخدام يطرحها التي أهم القضايا  بين من الهوية

 الشبكات  مواقع جوهر الصفحات الشخصية وشبكات األصدقاء التي يقوم المستخدم بخلقها
 الشخصية صفحته بخلق مطالبا   المستخدم يكون  االنترنيت  عبر فيها التسجيل فبعد  تماعيةاالج
 الشبكات  مواقع استخدام زيادة ومع أنه  ، غير(2) الموقع طبيعة حسب  تتنوع التي  و  هويته  تحدد  التي

 هذا أثارها  التي القضايا أهم من بين الهوية موضوع أصبح الفئات  مختلف  قبل من االجتماعية
 يتجه البعض  فإن على الشبكات  الحقيقية هويته تجسيد  البعض  يفضل الذي الوقت  ففي ،االستخدام

أن الهواية الشخصية   ،مختلف وألغراض  جديدة هويات  خلق أو  الشخصيات  بانتحال آخر تجاها  ا
لتقييم مدي مصداقية المعلومات وكذا مدي فاعلية  االفتراضيتعتبر بمثابة مقياس في المجتمع 

 .(3) وهي ضرورية جدا لبناء الثقة بين األصدقاء االتصال
 في بعض الدول: الحجب لمواقع التواصل .3

على الرغم من صعوبة الرقابة على اإلنترنت والمواقع اإللكترونية، إال أن بعض الدول عمدت 
سياسة الحجب لبعض المواقع في بلدانها معللة ذلك بأسباب متعددة، ولعل أكثر األسباب   انتهاجإلى  

ألسباب    المعلنة من قبل الحكومات هي التذرع بإباحية بعض المواقع بما ال يتناسب مع العادات، أو
 

(1) Gonsalves, Antone (June 25, 2010). Retrieved Augast 23, 2019. 
(2)Judith S. Donath,(1998). Identity and deception in the virtual community , London: Routledge ,p13 

 العالقات في وتأثيره االجتماعية الشبكات مواقع االجتماعية استخدام العالقات في وتأثيره االجتماعية الشبكات مواقع استخدام"  نومار،    (3)
 .الجزائر في الفايسبوك موقع مستخدمي من عينة االجتماعية دراسة
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دينية أو عقائدية، أو ألسباب سياسية، وقد تعلن تلك الدول عن أسباب الحظر وقد ال تفعل، كما  
أن األسباب المعلنة قد تكون حقيقية، أو غير حقيقية فتتذرع علنا بأسباب ال تكون في حقيقة الواقع 

ولية التي ترى  هي ذات األسباب الحقيقة وراء الحجب، خصوصا  في الدول صاحبة األنظمة الشم
 .(1) أنظمتها الستقرارفي بعض هذه المواقع تهديدا 

 العزلة االجتماعية: .4
 أي أو لإلنترنت  األفراد  إدمان خطورة من النفسيين األخصائيين التربويين من كثير يحذر

 إلى تؤدي حيث  سلوكيتهم، علي سلبية انعكاسات  من له لما بعامة، آخر مستحدث تكنولوجي
والفوضى،  والعنف كالجريمة للمجتمع المضاد  السلوك وانتشار  ومعايير المجتمع،قيم  تدمير

 أشكال لكافة الجامعية أو الثانوية المرحلة في المراهقين األبناء وخاصة تعرض  إلى باإلضافة
 والضغوط ،االجتماعية  والعزلة النفسية والشعور بالوحدة والقلق كاالكتئاب  النفسية االضطرابات 

 اإلنترنت  شبكة إلى والدخول الكمبيوتر كان وإن حتى ، لكن(2) بالنفس الثقة وفقدان المتزايدة، النفسية
علمية، وتكنولوجية باهرة فإنما في وجهها األخر تعتبر عن فراغ   صيحة عن تعبيرا   الدردشة وغرف

وخصوصا  في هذا العصر الذي يغلب عليه الطابع المادي،  عاطفي ونفسي ووجداني لدي األفراد،
  –في أحيان عديدة  –كما أن اإلقبال الشديد علي غرف الكمبيوتر والدردشة عبر االنترنت يعب 

المباشرة والواضحة إلي عالقات  االجتماعيةعن غياب الضبط األسري والهروب من العالقات 
العواقب في ظاهرة إال أنها تقود في النهاية إلي منزلق  محكومة بالسرية ومحاطة بالكتمان ومأمونة 

  .(3) خطيرة تعصف األفراد ومستقبلهم 
أصبحت األسرة تشهد ضعفا وتخلخال في تركيبتها وأصبح الطابع الفردي هو السائد بين  
أفرادها وأصبح هناك انخفاض في التفاعل بين أفراد األسرة وزادة العالقة سوءا  بين الزوجين وبين  

 .(4) األبناء وبين اآلباء
 
 

 
 68"الفيسبوك والشباب العربي "، ص . جرار (1)
 (.40 )ص .الجامعة طالب لدى االجتماعية والمساندة اإلكتئاب من وعالقته بكل اإلنترنت وآخرون. إدمان ي. الهاد عبد(2) 
 . المستترة" والمخاطر الكامنة الفرص في دراسة اإلنترنت عبر االجتماعية العالقات ". إبراھيم (3)

 (.954)ص . لمصري لمواقع الشبكات االجتماعية" اآلثار النفسية واالجتماعية الستخدام الشباب ا .( خضر1) 
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 دمان:اإل .5
من الظواهر الالفتة حقا  والغريبة التي ظهرت مؤخرا ، ما أطلق عليه األطباء النفسيون وعلماء 

من تخصيصه، إذ عندما   االصطالح"، حيث تتبدى الغرابة في هذا اإللكترونيدمان اإل" االجتماع
"إدمان انترنت" لم نكن نشعر بهذه الغرابة، فقد شاع عند المتخصصين   اصطالح كان يستخدم 

وصف تعلق بعض األشخاص بوسيلة إعالمية معينة لدرجة كبيرة تتسبب في التأثير السلبي على  
على اإلنترنت، لكن الغرابة أتت    اندرجمجريات حياتهم اليومية بأنه إدمان على تلك الوسيلة، واألمر  

 .هنا من التخصيص، أي أن اإلدمان تعلق فقط بموقع واحد محدد دون غيره من المواقع
 

 :(1)دوافع استخدام مواقع التواصل االجتماعيسادسًا :  
هناك العديد من الدوافع التي تدفع األفراد الســتخدام مواقع التواصــل االجتماعي وتتباين تلك  
 من حيث األهداف واألسباب سنوضحها كما يلي:الدوافع 

 بعد المسافات بين األهل واألقارب: -1
أدى بعد المسافة بين األهل واألقارب واضطرار بعض األشخاص المقربين للسفر لدواعي العمل  
أو العالج إلى محاولة البحث على طريقة ووســـيلة للتواصـــل مع هؤالء األشـــخاص، وكان ذلك ســـببا 

 للجوء إلى استعمال مواقع التواصل االجتماعي.هاما 
 المشكالت األسرية: -2

 يلجأ الكثير من األفراد إلى استخدام مواقع التواصل االجتماعي كهروب من المشكالت 
 األسرية التي تحدث داخل المنزل، فيلجأ الفرد إلى البحث عن أصدقاء جدد كمحاولة للبعد عن التوتر. 

 للعمل:عدم وجود فرص  -3
ــل االجتماعي كنتيجة للبطالة وعدم توافر فرص  ــباب إلى مواقع التواصــــ يلجأ الكثير من الشــــ
عمل يفرغ فيها الشــــباب طاقته وقدرته على العطاء واإلنجاز، فيتجه إلى مواقع التواصــــل االجتماعي 

 .(2)للهروب من ذلك الواقع المرير
 أوقات الفراغ: -4

طريق التحاور مع بعض األصــــــــدقاء وتكوين صــــــــداقات   يقوم البعض بملء وقت الفراغ عن 
ــعور بالملل والرغبة في التجديد وخلق جو اجتماعي وراء  جديدة في محاولة منهم للقضــــــاء على الشــــ

 .(3)شاشات الكمبيوتر
 

 (.35)ص .ماهية مواقع التواصل االجتماعي وأبعادها -ثورة الشبكات االجتماعية. المقدادي( 1)
 (.121)ص .االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي. الجعبري ( 2)
 .122نفسه، المرجع السابق  ( 3)
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 المبحث الثاني:
 مواقع التواصل االجتماعيأشهر 
 :مواقع شبكات التواصل االجتماعي

ي بتعدد منصات تشغيلها، فهي تلك المواقع التي تطورت  جتماعالتواصل االتتميز مواقع شبكات  
لتستخدم من خالل الهواتف الذكية بعد انتشارها الواسع على اإلنترنت، ومن أبرزها المواقع  

 اآلتية: 
 بوك:   الفيسأواًل  

  والذي  هارفارد  جامعة  طلبة  أحد  كان  الذي   زوكربيرج  مارك  من  بسيطة  كفكرة  بوك  الفيس  بدأ
  إنترنت  موقع  بإنشاء  تقضي  زوكربيرج  فكرة  وكانت  العالم،  في  ملياردير  أصغر  بعد  فيما  أصبح
  واإلبقاء   الطلبة   بين   التواصل  تعزيز   بغية   تعارف   شبكة  شكل  في  هارفارد  طلبة  خالله  من  يجمع
 .(1)التخرج بعد بينهم  الروابط على

  نجاحا    حقق  الموقع  انطالق   ومع  م،2004  العام  في  النور  رأت  التي   هذه  فكرته  نف ذ   وبالفعل
  الفيس  شبكة  إلى باالنضمام  بالمطالبة  بوسطن تالمذة نصف  بدأ أسبوعين غضون  ففي  كبيرا ؛ 

  "دستن  بصديقيه زوكربيرج فاستعان فقط، هارفارد طلبة على  مقتصرة كانت الشبكة ألن بوك
  يضيف  أن أشهر 4 غضون  يف استطاع الذي  بوك الفيس لبناء كريس" و"هيوز موسكويتز"،

 .(2) أخرى  لكليات شبكة 30
م، حقق القائمون على الموقع إمكانات جديدة لهذه الشبكة، ومنها إتاحة  2007في عام 

فرصة للمطورين مما زادت هذه الخاصية من شهرة موقع الفيس بوك، حيث أصبح متاحا   
 .(3) لجميع أنحاء العالم

 
(1) Alba & others, I'm on Facebook. (p. 6) 
(2) Charnigo, and Barnett-Ellis, checking out facebook. (p.23). 

 (.132مزريتش، قصة فيس بوك: ثورة وثروة )ص ( 3)
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مليار مستخدم بزيادة   1.79ري ا في فيسبوك إلى ووصلت أعداد المستخدمين النشطين شه
% عن نفس المدة في العام الماضي، ويرى مؤسس فيسبوك أن هذا الوقت هو 17قدرها 

ا أن خدمات الفيديو على فيسبوك حققت تقدم ا الفت ا  .(1) العصر الذهبي للفيديو، مؤكد 
للمستخدمين والمطورين  ويعتمد الفيس بوك على برمجيات مفتوحة المصدر حيث يمكن 

ابتكار مواقعهم الخاصة وتطويرها على الموقع وإتاحتها للمستخدمين العاديين؛ وذلك بدأ بأبسط  
االختبارات الترفيهية وصوال  إلى أعقد المواقع التي تتيح الربط بين الموقع وبقية المواقع الخدماتية  

 .(2)ي جتماعاألخرى كاليوتيوب، وتويتر، وغيرها من مواقع اإلعالم اال
وللفيس بوك تطبيق يعمل على األجهزة الذكية الحديثة، ويمكن للمستخدمين تنفيذ الخيارات  

الفيس بوك على الويب، كما تمتلك فيس   العادية كافة واستخدامها كما هي متاحة في موقع
بوك عدة مواقع أخرى مثل تطبيق فيس بوك ماسنجر الخاص بالتراسل الفوري، وتطبيق  

Pages   الخاص بإدارة الصفحات، وMention  الخاص بإدارة الصفحات الموثقة، و Groups  
ن المستخدم من التواصل وإدارة المجموعات المشترك فيها، و الخاص   Eventsالذي يمك 

  Workchatوتطبيق  Workplaceبالمناسبات، ومؤخرا  أصدرت شركة فيسبوك تطبيقي 
 الموجَهين للشركات والمؤسسات.

إنشاء مجموعات لطرح نقاشات بين أعضاء فريق العمل  Workplace اللويمكن من خ
مع إمكان تبادل الملفات بين المستخدمين، كما أتاحت فيسبوك للشركات المختلفة إمكان  
التواصل فيما بينها بسهولة تام ة، حيث يمكن لمجموعة في شركة ما االنضمام إلى مجموعة  

اكل، ودون الحاجة إلى فتح حساب مشترك بين  دون مش في شركة ثانية وبدء المحادثات
 .(3) الشركتين

 
 

 
 الليثي، عدد مستخدمي »فيسبوك« )موقع إلكتروني(. ( 1)
 كرم، المواقع االجتماعية بين متعة التعارف وخطورة نشر المعلومات الشخصية )موقع إلكتروني(. ( 2)
 ويكيبيديا، تويتر )موقع إلكتروني(. ( 3)
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 اليوتيوب:  ثانيًا 
م على يد ثالثة موظفين سابقين في شركة باي بال هم تشاد  2005تأسس موقع اليوتيوب في 

هيرلي وستيف تشين وجاود كريم، في كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية، ويستخدم تقنية األدوبي  
لعرض المقاطع المتحركة، ويتنوع محتواه بين مقاطع األفالم، والتلفزيون، والموسيقى، والفيديو  فالش 

 .(1) المنتج الذي ينتجه الهواة، وغيرها
م قامت شركة جوجل، صاحبة محرك البحث الشهير على اإلنترنت، بشراء شركة  2006وفي عام  

 .(2) مليار دوالر في صورة أسهم 1.65يوتيوب إنك للفيديو عبر اإلنترنت مقابل 
وبحسب موقع أليكسا، المختص بترتيب المواقع، يعتبر يوتيوب حاليا  ثاني أكثر المواقع شعبية  

 .(3) في العالم بعد جوجل
ويتميز يوتيوب بإمكان مشاركة ملفات الفيديو، وإمكان البث المباشر من خالل الموقع وفق شروط 

 صية التعليقات، وإنشاء صفحة خاصة بالمستخدم.معينة، باإلضافة إلى توفيره خا
ويتيح يوتيوب إمكانات أوسع بكثير من تحميل مواد الفيديو وتنزيلها ومشاهدتها، بل يعطي أيضا   
مؤشرات عن طبيعة األشخاص الذين قاموا بنشر فيديو معين، مما يتيح تتبعهم والتأكد من صحة ما  

تاريخ نشر الفيديو، باإلضافة إلى إمكان االستفادة مما   ُنشر، باإلضافة إلى ذلك يمكن التعرف على
ينشره المستخدمون العاديون الستخدامه في وسائل اإلعالم المختلفة، كما أنه يتيح إمكان العودة إلى  

 .(4) البرامج التي لم يستطع المستخدم مشاهدتها
 :(5) ويتميز اليوتيوب بعدة مزايا هي اآلتية 

 بتفاصيلها ممكنة.  جعل إمكان توثيق األحداث  .أ
 أتاح إمكان إعادة المشاهدة لمرات عديدة وحسب الطلب. .ب 
 إمكان التحكم في أن يكون الفيديو خاصا أو عاما.  .ت 
 إعطاء إمكان تعديل الفيديو قبل نشره.  .ث 

 
(1) Stelter, Some Media Companies Choose to Profit from Pirated YouTube Clips (Web Site). 

 بي بي سي، جوجل تشتري يوتيوب )موقع إلكتروني(. )2(
(3) Alexa, The top 500 sites on the web (Web site)  

 (.58كمال، اإلعالم اإللكتروني والمحمول )ص (4)
 (94شقرة، اإلعالم الجديد )ص ( 5)
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 سهولة االستعمال والمشاهدة. .ج
 إمكان إضافة ترجمة ما ينشر على اليوتيوب.  .ح
 

 إنستغرام:ثالثًا 
م،  2010المواقع الحديثة التي تم تحديثها وإنشاؤها للهواتف الذكية وأطلق عام هو تطبيق من 

ويتيح التطبيق للمستخدم نشر الصور المختلفة التي يرغب في عرضها باإلضافة إلى تنزيل مقاطع  
 .(1) الفيديوهات القصيرة، باإلضافة إلى متابعة حسابات أخرى لديها حساب على اإلنستغرام

م بقيمة مليار  2012نجاحا  كبيرا ، مما فتح شهية الفيسبوك لالستحواذ عليه في أبريل  وحقق التطبيق   
دوالر لجعله أكثر تالئما  مع شبكتها االجتماعية واالستفادة منه ماديا  عبر اإلعالنات التي تظهر لدى 

 .(2) المستخدمين
م  2011عام  م، حصل التطبيق على مليون مستخدم، وبعد سنة أي في2010في ديسمبر عام 

ماليين مستخدم، وفي السنة   5% من المستخدمين ليصل العدد إلى  500حصل التطبيق على زيادة  
الثالثة للتطبيق تضاعف العدد، خصوصا  مع إطالق التطبيق لمنصة أندرويد، ليتخطى عدد 

م أعلنت إنستغرام أن عدد مستخدمي التطبيق على  2016مليون مستخدم، وفي  30المستخدمين 
 .(3) مليون مستخدم شهريا   500وى العالم، وصل إلى رقم قياسي جديد هو مست

 
 تويتر:  رابعًا 

أشهر شبكات التواصل االجتماعي، كونه يقدم خدمة التدوين والتي تسمح   من يعد تويتر
لمستخدميه بإرسال "تغريدات" عن طريق موقع تويتر أو تطبيق تويتر على الهواتف الذكية، أو عن  

أو مواقع المحادثة الفورية أو المواقع التي يقدمها   SMSطريق إرسال رسالة نصية قصيرة 
 .(4) المطورون 

 
 ماري، كيف أستعمل اإلنستغرام )موقع إلكتروني( ( 1)

 )2(  Buck, The Beginner's Guide to Instagram (Web Site). 
(3) Kevin, The Instagram community (Web site). 
(4) Twitter, About Twitter (Web site). 
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حديثات التي يكتبها المستخدم على صفحته الرئيسية ويمكن ألصدقائه أو الناس عموما  وتظهر الت
 .(1) قراءة هذه التحديثات من صفحتهم الرئيسية أو عن طريق الدخول للملف الشخصي للمستخدم

(، والتي مقرها سان فرانسيسكو، تويتر كخدمة، ثم فصلته في شركة Obviousوأنشأت شركة )
 .(2) م 2007(، وذلك في شهر فبراير  Twitter"تويتر" )  مستقلة تحمل اسم

ويتميز مستخدموا تويتر أن أغلبهم من المحترفين والمختصين، بغض النظر عن نوع هذا االحتراف  
أو االختصاص، فأنت بمجرد دخولك إلى تويتر تستطيع البحث عن المواضيع التي تمس اختصاصك  

ص من حساباتهم على تويتر، فالنسبة األغلب من  ومتابعة أخبار المحترفين في هذا االختصا
مستخدمي تويتر يستخدمون هذا الموقع لنشر أفكارهم وأخبارهم وتعليقاتهم عن مجال عملهم أو أي 
موضوع آخر، هذا ال يعني أن مستخدم توتير ال يمكنه كسب أصدقاء أو نشر شيء يخص حالته  

ة للتواصل االجتماعي الفعلي وتشكيل روابط قوية النفسية على تويتر، لكن استخدامه كطريقة أو وسيل
 .Facebook  (3)مع الناس يبقى أضعف وأقل مرونة من

، (4)ويوفر تويتر خدمة حماية الحساب التي تتيح للمستخدم أال يتابعه أي شخص إال بعد موافقته
متابعة ما يكتبه لكن الخيار االفتراضي عند إنشاء الحساب يكون عاما  ويستطيع أي مستخدم آخر 

 المستخدمون ورؤيته. 
 
 

  
  

 
 (.75شقرة، اإلعالم الجديد )ص ( 1)

(2) Twitter, About Twitter (Web site). 
 حياني، ما هو تويتر؟ )موقع إلكتروني(. ( 3)
 العوضي، ما هو تويتر؟ )موقع إلكتروني(. ( 4)
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 المبحث الثالث:
 : واالستخدام الصحفي تويتر

تتداخل األدوات في التأثير وخاصة في عالم التكنولوجيا واالنترنت ويتضح ذلك من خالل 
المختلفة وحيث أن العمل  واستخداماتها ختلف مواقع التواصل االجتماعي الترابط بين م

الصحفي في القلب من هذه العملية وجدنا اتجاها متسارعا  للصحفييين لالستفادة من المساحة  
تعطيها مواقع التواصل االجتماعي ومن بين هذها لمواقع التي بدأت تأخذ موقعا   متقدما التي  

 ر التالية . موقع تويتر لذا نحاول التعرف على طبيعة هذا الموقع من خالل السطو 
 
 :هوتطور تويتر  نشأة أواًل  

 jackعلى يـد جـاك درزي  2006عـام أوائـل أســــــــــــــس موقع تويتر في واليـة كـاليفورنيـا في   
dorsey   ــتون األمريكية في   Obviousكمشــــــروع تطوير بحثى أجرته شــــــركة   biz stoneو بيز ســــ

مدينة سـان فرانسـيسـكو، وبعد ذلك أطلقته الشـركة رسـميا  للمسـتخدمين بشـكل عام في أكتوبر من نفس 
العام، وتويتر هي خدمة اجتماعية تقدم خاصــية التدوين المصــغرة والتي تســمح لمســتخدميها بإرســال 

شـــــرة عن طريق حرف للرســـــالة الواحدة، وذلك مبا  280عن حالتهم بحد أقصـــــى   Tweetsتحديثات  
أو برامج المحادثة الفورية أو التطبيقات التي   smsموقع تويتر أو عن طريق رســــالة نصــــية قصــــيرة  

 What are. وتدور تلك التدوينات المصـــــــغرة حول الســـــــؤال "ماذا تفعل اآلن؟  (1)يقدمها المطورون 
you doing وتظهر تلك التحديثات في صـــــحفة المســـــتخدم ويمكن لألصـــــدقاء قراءتها مباشـــــرة من "

صـفحتهم الرئيسـية أو زيادة ملف المسـتخدم الشـخصـي، وكذلك يمكن اسـتقبال الردود والتحديثات عن 
، وذلك بإســــــــتخدام أربعة أرقام خدمية تعمل في RSSطريق البريد اإللكتروني، وخالصــــــــة األحداث 

دة وكندا والهند باإلضـافة إلى الرقم الدولي الذي يمكن لجميع المسـتخدمين حول العالم الواليات المتح
 .(2)اإلرسال إليه في المملكة المتحدة

أخذ الموقع في اإلنتشار كخدمة جديدة على الساحة من حيث تقديم التدوينات المصغرة، وفي 
شركة جديدة بإسم   بفصل الخدمة عن الشركة وتكوين Obviousقامت شركة  2007إبريل 

 
 تأثير استخدام المواقع االفتراضية على الهوية لدى الطالب الجامعي.. ( رزقي1) 
 .108ص شبكات التواصل االجتماعي. ( عبد الغفار، فيصل. 2)
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Twitter(1) ، ويمكن لمن لديه حساب في موقع تويتر أن يتبادل مع أصدقائه تلك التغريدات
)التويتات(، من خالل ظهورها على صفحاتهم الشخصية، أو في حالة دخولهم على صفحة المستخدم  

أهم األحدث من خالل صاحب الرسالة، إمكانية الردود والتحديثات عبر البريد اإللكتروني، كذلك 
 (.SMS( عبر الرسائل النصية )RSSخدمة )

لصعوبات عديدة منها توقف الموقع  2008تعرض موقع تويتر في نصف األول من عام 
و قاعدة  أعطال في خوادم الموقع أ عن العمل بسبب زيادة عدد المستخدمين على الموقع أو بسبب 

قبل أن تقوم الشركة    العديد من المستخدمين والشركات للبحث عن البديل  هذا األمر  دفع  وقد البيانات،
 .(2) بتوسيع الخوادم 

بعد بدأ تويتر باستخدام اللغة اإلنجليزية، والتي كانت الوحيدة المستخدمة في خدمة تويتر 
كل  ( ظهر الموقع باللغة اليابانية، وتزايدت بش2008، حيث أنه في عام ) ذلك تم إضافة لغات أخرى 

ملفت أعداد المستخدمين من المواطنين اليابانيين، بحيث تفوق التويتر الياباني على التويتر اإلنجليزي،  
واستطاع اليابانيون تطوير نسختهم، وذلك من خالل إضافة اإلعالنات إليها، وهذا ما لم يكن متوفرا   

( إلى سبع لغات  2010ام ) باللغة اإلنجليزية، ومن ثم تعددت لغات التويتر حتى وصلت في نهاية ع
 هي: )اإلنجليزية، الفرنسية، األلمانية، اإليطالية، اليابانية، األسبانية، والكورية(. 

ومن األمور الالفتة للنظر أن تويتر دأب دائما  على إضافة إمكانيات جديدة لمستخدميه  
كن ليس بالضرورة  (، ولFollowersومنها مثال : هناك الكثير من يتابعونك على صفحاتك الشخصية )

(، وال يعني ذلك أنهم سوف Followingأن تقوم بمتابعتهم والعكس صحيح، فهناك من تتابعهم )
 يتابعونك. 

مليون مستخدم في نهاية شهر آذار من العام   200تجاوز عدد مستخدمي تويتر في العالم 
 .(3) فس العامألف في ن 150، وفي الوطن العربي وحده بلغ عدد مستخدمي تويتر مليون و 2011

وذلك لسهولة االشتراك في هذه المدونة المصغرة، حيث ال يتطلب األمر سوى فتح حساب على  
الموقع الرئيسي في تويتر، ويصبح للمستخدم بعد ذلك ملف بحسابه الشخصي، وتبدأ التحديثات 

 
 ) موقع إلكتروني(. .تويتر محرك الشارع اإليراني .كانديل ( 1)
 .117ص اإلعالم الجديد في السعودية : دراسة تحليلية في المحتوى اإلخباري للرسائل النصية القصيرة. المحارب ،  ( 2)

(3 ( The arab social media report, 2011 ، 
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من  بالظهور على صفحته الخاصة، بترتيب زمني تتمحور حول سؤال محدد )ماذا تفعل اآلن(، ض
 ( حرفا  في ذاك الوقت، وكلما حدث المستخدم صفحته كلما تلقى تحديثات جديدة من األصدقاء.140)

بالرغم من أن اإلنترنت واإلعالم الحديث والتطورات التكنولوجية تطرح دائما  العديد من المواقع 
وتغلل الموقع بشكل ، (1) وثيقا  المنافسة إلى تويتر، إال أن مستخدمي هذه المدونة ارتبطوا بها ارتباطا  
ماعية واالقتصادية والسياسية  متزايد في الحياة اليومية للشعوب، وأصبح هناك اهتمام كبير بآثاره االجت

في حياة الناس. واستطاع بانتشاره الواسع وخدماته السهلة والسريعة أن يضعف نظرية مقص الرقيب، 
 ويخرج من حالة التضيق التي فرضتها بعض الحكومات على شبكة االنترنت. 

مات من ومع هذا النمو تحول تويتر الى وسيلة تدوين مصغرة فائقة القوة متعددة االستخدا
التسويق الى االعجاب بالمشاهير وتوزيع االخبار، وحتى المساعدة في عمليات اإلغاثة واإلنقاذ كما  

 حصل خالل كارثة زلزال وتسونامي في اليابان. 
نوع لم يقتصر على عدد التغريدات، ولكن عدد المشتركين في المواقع تزايد أيضا  ففي  توهذا ال

ألف مشترك جديد وفي شهر يوليو من عام   572ف الموقع بعد حدوث الزلزال أضا 2011مارس 
ألف حساب جديد، وفي الشهر   460بلغ عدد متوسط االشتراكات الجديدة اليومية في الموقع    2011

% عن العدد الذي كان 82نفسه أعلن تويتر أن عدد المغردين بواسطة هواتفهم النقالة زاد بمعدل 
 .(2) عليه في العام السابق 

 
 تعريف تويتر: ثانيًا  

وهو موقع من مواقع الشكبات االجتماعية يقدم خدمة تدوين مصغر وهو تدوين يسمح بعدد 
ويمكن إرسال هذه  –محدود من المداخالت بحد أقصى مائتين وثمانون حرفا  فقط للرسالة الواحدة 

رسل من طريق  وهي رسائل نصية مختصرة ت  sms  التحديثات مباشرة من تويتر او على شكل رسائل
الهاتف النقال وتظهر هذه التحديثات على صفحة المستخدم لموقع تويتر ويمكن ألصدقاء المستخدم 
قراءة هذه التحديثات من صفحتهم الرئيسية او عن طريق الملف الشخصي للمستخدم او على طريق  

 . (3) البريد االلكتروني

 
 .105التواصل االجتماعي، ص  شبكات. ( عبد الغفار1)
 .16ص .والوسائل والتطبيقاتاإلعالم الجديد المفاهيم . عباس (2)
 .51ص شبكات التواصل االجتماعي. عبد الغفار.  ( 3)
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ية يقدم خدمة تدوين مصغر والتي تسمح  ( هو موقع شبكات اجتماع twitterتويتر )باإلنجليزية: 
حرف للرسالة الواحدة وذلك  280عن حالتهم بحد أقصى  tweetsلمستخدميه بإرسال تحديثات 

أو برامج المحادثة   smsمباشرة عن طرق موقع تويتر أو عن طريق ارسال رسالة نصية قصيرة 
، وتقوم فكرة تويتر على السماح (1)الفورية أو التطبيقات التي يقدمها المطورون مثل الفيس بوك

حرف كحد أقصى، ويتح   280للمستخدمين بإرسال وقراءة رسائل قصيرة تسمى "تويت" تتكون من 
الموقع لمستخدميه إرسال رسالة عبر الهاتف النقال، ورسائل فورية أو رسائل على الموقع، وتأتي هذه  

تبادل حاالتهم المزاجية بسهولة ويسر بين    الرسائل ردا  على سؤال مباشر هو "ماذا تفعل" ويتيح كذلك
 .(2)مجموعة كبيرة من األصدقاء

بأنه: موقع على شبكة االنترنت يمثل شبكة تواصل اجتماعي ويتيح    عبد الرزاق الدليميويعرفه 
للمستخدم فتح حساب يربط باالخرين من خالل خاصية التتبع، وبذلك يمكن للمستخدم بعث رسائل  

حرف، تصل الي حساباتهم، على المواقع، أو عن طريق رسالة نصية   280ا يتجاوز حجم كل منه 
 .(3)قصيرة الي هواتفهم النقالة، وهذه التعليقات تعرف باستخدام تغريدات 

  تسمح والتي مصغر تدوين خدمة يقدم اجتماعية شبكات موقع بأنه  مرسي: نجالء وتعرفه
 حيث  الواحدة، للرسالة حرف 280 أقصى بحد  حالتهم عن Tweets تحديثات بإرسال لمستخدميه

 وهو له، رمزا   العصفورة من وأتخذ  )التغريد(، يعني الذي )تويت( مصطلح من أسمه )تويتر( أخذ 
 الواحدة، للرسالة حرفا   (280) تتعدى ال قصيرة نصية رسائل إرسال للمغردين تسمح مصغرة خدمة

 .(4)كثيرة" لتفاصيل ثفا  مك موجزا   نصا   يسميها  أن للمرء ويجوز
يعد تويتر أشهر شبكات التواصل االجتماعي، كونه يقدم خدمة التدوين المصغر والتي تسمح  

حرفا  للرسالة الواحدة مباشرة عن طريق موقع تويتر   280لمستخدميه بإرسال "تغريدات" بحد أقصى 
أو مواقع   SMSقصيرة  أو تطبيق تويتر على الهواتف الذكية، أو عن طريق إرسال رسالة نصية

 .(5) المحادثة الفورية أو المواقع التي يقدمها المطورون 

 
 .5ص. عي واثارها االجتماعية والقيميةمحمد، مواقع التواصل االجتما ( 1)
 .(3ص)الحجي. ازهار الياسمين في اخبار المغردين، "أفكار تويتر"،  ( 2)
 .(187ص. )االلكترونيةاالعالم الجديد والصحافة . الدليمي ( 3)
 (.167)ص . االعالم التجاري . مرسي ( 4)

(5) Twitter, About Twitter (Web site). 
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وتظهر التحديثات التي يكتبها المستخدم على صفحته الرئيسية ويمكن ألصدقائه أو الناس عموما  
 .(1) قراءة هذه التحديثات من صفحتهم الرئيسية أو عن طريق الدخول للملف الشخصي للمستخدم

نترنت، ويتيح للمستخدمين فتح  أحد مواقع الشبكات اإلجتماعية على اإل  التكروري: أنهكما يعرف   
حساب شخصي وكتابة الرسائل، على غرار "تحديث الحالة "في موقع الفيس بوك.ويتيح أيضا وضع  

"   حرفا على األكثر وبهذه الرسائل القصيرة التي تسمى "تويتر 280نترنت بطول  إل روابط على شبكة ا
تذهب على الفور إلى صفحة المستخدم وإلى المستخدمين اآلخرين الذين لديهم إشتراك في حساب 
تويتر مع ذلك المستخدم، لكن وبسبب طبيعة التحديث التي تتميز بالقصر واالختصار، فإن مثل هذه  

من  وقد ساعدت خدمة استخدام تويتر ،المواقع تعطي أسماء أخرى مثل "مواقع المدونة الصغرى "
مليون   100خالل الرسائل القصيرة وخدمات الهاتف الذكي على رفع عدد مستخدمي تويتر إلى 

ومن أهم صفات هذا النوع من اإلعالم هو قدرته  ،م2011مستخدم حول العالم في منتصف عام 
على الوصول إلى عدد هائل من المستخدمين، وبالتالي الوصول إلى معلومات، دون الحاجة إلى 

 . (2)اللجوء إلى أدوات اإلعالم التقليدي
حرف،   280موقع للتدوين المصغر أو النشر اإلخباري فيما ال يزيد عن    كما يعرف على أنه

حرف   23ه أسرع وكالة أنباء على اإلنترنت، كما أنه يختصر الروابط ويعطيها مساحة ويطلق علي
 .(3) من طول التغريدة

ا، تتضمن أن ويمكن فكرة. أو لحظة عن تعبير هي التغريدة: •   فيديو.  ومقاطع ر ا،وصو  نص 
 .يوم كل الفعلي الوقت  في التغريدات  ماليين مشاركة تتم كما

  عن   التعبير  ويمكنهم   تويتر  موقع  على  حساب   ولديهم  المشتركين  شخاص األ  هم  تويتر:  عضاءأ •
 أي متابعة ويمكنهم الفيديو مقاطع حتي  او الصور او الكتابة طريق  عن الموقع في رأيهم

 تويتر.  موقع علي اشتراك  او حساب  لديهم اشخاص  مجموعة او شخص 

 
 (.75شقرة، اإلعالم الجديد )ص ( 1)
 (.14)ص .دليل الوسائط اإلعالمية المتعددة وإستخداماتها في إعداد القصة الصحافيةالتكروري،  2
 .(2ص) مركز التكنولوجيا المساعدة مدى، النزعة االجتماعية: وسائل االعالم االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة،  3
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 لهذا المتابعة على بالضغط يقوم اخر شخص  اعجاب  ما  شخصا يلقي  عندما هي المتابعة: •
  التي والفيديوهات  الصور و والكتابات  النصوص  كل يتابع الذي للشخص  فتظهر الشخص 

 المتبوع.  الشخص  ينشرها  او بها  يقوم
 عناصر التغريدة على تويتر: النص + الهاشتاق + الرابط + الصورة 

 يتيح لك تويتر: 
 Favoriteتفضيل التغريدات |  -
 Replyالرد على التغريدات |  -
  Retweetإعادة التغريد |  -

 
 تويتر: رابعأ إيجابيات 

 :(1) من بينها ولهذا الموقع كأحد مواقع التواصل االجتماعي مميزات عديدة
ربعين  أال يتجاوز مائة و   –كما أشرنا    –ن الموقع بمساحه بعدد محدود من المدخالت والتي  ا .1

دفع مستخدميه الي ي، ال يسمح بالثرثرة أو الحديث المسهب، بل  األخيرما قبل التحديث    حرفا  
و الخبر الذي يريده مباشرة بعكس موقع الفيس بوك والذي يسمح  أي  أو الر أالدخول في فكرة  

و الفكرة بسرعة  أبإدخال معلومات كبيرة ومتشعبة وبالتالي فموقع تويتر يسمح بنشر الخبر 
 .  وتركيز على طريقة الكالم

يوفر التعـامـل بعـدة لغـات منهـا اإلنجليزيـة واليـابـانيـة لكثرة عـدد المســــــــــــــتخـدمين والمطورين    .2
 .(2) اإلنجليزيةباللغة اليابانيين، ويتميز بعدم وجود خدمة اإلعالنات على الموقع، 

ي شي على حسابك يصبح بإمكان  ألالسرعة في النشر على االنترنت، فبمجرد الكتابة  .3
 الستفادة منه.االمشركين في موقع تويتر قراءة ما كتب و المالين 

حيث يمكن استقبال اخر اخبار    smsمكانية التواصل بين مستخدميه عن طريق  ايتيح تويتر   .4
ن يكون قد تم  أ ، وبعد رسالة قصيرةباصدقائك اينما كنت وفي أي وقت من خالل الموقع 

االوقات التي ترغب فيها باستالم   تفعيل رقم الهاتف من خالل الموقع كما يمكن ان تحدد
 الرسائل، وبالتالي تجنب االزعاج في فترات الراحة. 

 
 الماسية، مزايا وعيوب تويتر )موقع إلكتروني(. ( 1)
 (.35صلتقديم خدمات متطورة في المكتبات. ) 2. توضيف بعض إمكانيات الشبكة العنكبوتية ويب مجاهد ( 2)
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دون    Rssمتابعة اخر االخبار المدونات والصحف االلكترونية والمواقع االخبارية وخالصات   .5
 الحاجة الي زيارة كل موقع منها على حده.

في التسويق وترويج المنتجات،  نظرا لميزة السرعة التي يتمتع بها دورا كبيرا   توتيريؤدي  .6
 خاصة في الدول الصناعية. 

، (1) يوفر تويتر خدمة حماية الحساب التي تتيح للمستخدم أال يتابعه أي شخص إال بعد موافقته .7
لكن الخيار االفتراضي عند إنشاء الحساب يكون عاما  ويستطيع أي مستخدم آخر متابعة ما  

 يكتبه المستخدمون ورؤيته. 
إضافة األصدقاء؛ فيكفي أن تنقر على زر متابعة لتكوين صداقة بشكل آني مع أي سرعة  .8

 شخص.
 ال يوجد حد لعدد األصدقاء في تويتر.  .9

يتيح التواصل والتعرف على أشخاص لم نكن نعرفهم، وذلك بسبب مشاركة نفس  .10
 االهتمامات مما يتيح نقل المعرفة.

 .(2) ع التواصل االجتماعي المخاطر األمنية في تويتر أقل من غيره من مواق .11
 

 تويتر: خامسًا سلبيات 
ورغم ما لمواقع التواصل من مميزات إال أنها ال تخلو من العيوب ومنها موقع تويتر حيث 

 يمكن تلخيص سلبيات هذا الوقع بما يلي:
قد تتسبب سرعته وسهولة نشر الخبر عن طريق تويتر باإلدمان عليه لمتابعة اخبار   .1

 التي قد ال تفيد المتابع لها اوال تعنيه.االصدقاء منها، و 
انتهاك خصوصية المستخدم طبقا لعرض معلوماته الشخصية لجميع األعضاء سواء  .2

 .المشتركين أو غير المشتركين
ال يسمح للتحديثات اال بمساحة محدودة ال يمكن أن يكون مجاال لبناء عالقات اجتماعية،  .3

 يس بوك.وانشاء عالقات صداقة مع الغير كموقع الف
االعالنات حتى وان كان الموقع قد تالقي هذا العيب عن طريق حذف االعالنات إال   تكثر .4

 ان االعالنات تظهر لمن يتابعوك فتظل المشكلة كما هي.

 
 العوضي، ما هو تويتر؟ )موقع إلكتروني(. ( 1)
 الماسية، مزايا وعيوب تويتر )موقع إلكتروني(. ( 2)
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مثالي للمحتوي المرئي ألنه في الغالب افضل للمحتوي النصي اما لو كنت  ال يعتبر تويتر    .5
 تريد مشاركة عدد من الصور فان انستجرام افضل.

حرف فقط وهذا يشكل مشكلة لبعض الناس التي ال تستطيع   280 ار التغريدة علىاقتص .6
 حرف فقط. 280ان تعبر عن رايها في 

 يعزز قيم الفردية بدال  من القيم االجتماعية ويعزز الرغبة والميل للوحدة. .7
المراهقة بشخصيات  يهدد استقرار األسرة وتماسكها، بسبب ما تتيحه من سهولة التأثر في سن    .8

 .(1)متعددة
 الترويج السريع للشائعات ونشر األخبار الكاذبة التي ال يمكن التحقق من مصداقيتها سريعا   .9

 االدعاءات الكاذبة بانتحال شخصيات وهمية. تواجد   .10
 يحتوي تويتر في بعض األحيان على صور ال تليق بالذوق العام. .11

 
 
 خدمات تويتر:سادسًا  

 :(2)ويستخدم تويتر لألغراض التالية   
ــة:    -1 ــبة االحديث عن الحياة الخاصـــ نطلق تويتر في األصـــــل لتحقيق هذه الغاية حيث نجد أن نســـ

كبيرة مما ينشــــــــر عبره هي عبارة عن يوميات للمســــــــتخدمين بكل تفاصــــــــيلها فالكثيرون يســــــــتخدمون 
 كمذكرات يومية.

ــتخدامه كخ  -2 ــل مع اآلخرين: وذلك باســـ ــال بين األعضـــــاء تحت أنظار الجميع التواصـــ دمة لإلرســـ
 ودون سرية.

يلجأ البعض إلرســال الرســائل القصــيرة ألصــدقائهم مجانا    مجانية:  SMSإرســال رســائل قصــيرة   -3
وذلك بتشـغيل خدمة اإلخطار اآللي عبر الرسـائل القصـيرة، بمجرد ما يرسـل أحد المسـتخدمين رسـالة 

ــالة مجانا ، غير أن الخدمة غير متاحة لموقع يحولها الموقع للهاتف المحمو  ل للشــــخص المعني برســ
 .(3)حاليا  إال لبعض الدول

 
 )موقع إلكتروني(. . تويتر يثير الجدل في العالم العربي بمزاياه وعيوبه وسط مخاوف بشأن. موقع االتحاد ( 1)

(2)Twitter. Twitter presentation du concept de ses different usages et de dequelquws applications 
connexes. (Web site). 

 . 23. صعبد الفتاح، اإلعالم االجتماعي (3)
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المتابعة المباشـــــرة للمتلقيات واألحداث المختلفة: مع تطور التدوين وإنتشـــــار شـــــبكات الواي فاي   -4
ــتغلون الموقع لتغطية المتلقيات والمعارض وبعض األحداث األخرى عن   ــبح الكثيرون يســ طريق أصــ

 التدوين المصغر خاصة األخبار والمعلومات التي التحتاج الكثير من التفاصيل.
ــية )في حالة   -5 ــخصـ ــافة على المدونات الشـ ــتخدم تويتر هنا كإضـ ــتخدامه كملحق للمدونات: يسـ اسـ

( وذلك لكتابة مواضـــــيع ســـــريعة أو أخبار عاجلة وحصـــــرية Widgestاســـــتخدامه تطبيقات مضـــــافة 
Scoops. 

ه لنشر الروابط: يستخدم موقع تويتر لنشر الروابط حيث يصبح خدمة شبيهه بالخدمات استخدام  -6
( حيث يضــــــــــــــع Google Bookmarks، Del.icioالتي تقدمها المواقع المتخصــــــــــــــصــــــــــــــة مثل )

المســـتخدمون عادة عنوانا  لما يحدث عنه الرابط الذي غالبا  ما يتم تقليص طوله حتى يتســـع له حجم 
هـذه الطريقـة   bit.ly tinyurl.comوذلـك عبر تطبيقـات تتقـدمهـا مواقع مثـل حرفـا ( 280التحـديـث ) 

تســــــــتخدمها أيضــــــــا  كبريات القنوات والوســــــــائل اإلعالمية العالمية لعرض آخر أخبارها حيث تضـــــــع 
 .(1)العنوان ورابطا  نحو الخبر الكامل على موقعها

اســتجواب ومناقشــة األصــدقا: حيث ُيســتخدم الموقع كأداة ســريعة لطرح األســئلة والحصــول على   -7
اإلجابات والمناقشـــــات بطريقة أنية كما أصـــــبح باإلمكان إضـــــافة الصـــــور لتويتر عن طريق خدمات 

 .Twitpicمضافة أبزها خدمة 
 استخدام تويتر: 

ر عن طريق التسجيل من خالل يمكن للمستخدمين االشتراك في موقع تويتر بشكل مباش
الصفحة الرئيسية للموقع، وبذلك يتكون لديهم ملف شخصي باسم الحساب، حيث تظهر آخر 

(،  What are you doingالتحديثات بترتيب زمني، تدور التحديثات حول السؤال “ماذا تفعل اآلن؟ )
ته ترسل تلك التحديثات إلى  ( حرفا ، وبعد أن يقوم المستخدم بتحديث حال280والتي ال تتجاوز الـ )

 األصدقاء". 
د أو أكثر من التالي: حيرحب تويتر بك، ثم يسألك تويتر ماذا تحب؟ حيث يمكنك اختيار وا

حسابات عامة، وتلفزيون، وموسيقى، وموضة، وتسلية، والدوري األمريكي للمتحرفين، وسفر،  
والرياضة، والصحة، والكتب، وبعد ذلك يقترح تويتر مغردين باالتجاهات التي اخترتها في الخطوة 

م يولد بعد، وفي هذه  األولي، مما يجعلك ترى نفسك بيضة )في الصورة الشخصية(، فانت )تويت( ل

 
 . 33. صعبد الفتاح، اإلعالم االجتماعي (1)
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يمكنك تأجيل هذه الخطوة وتجاوزها حيث يطلب منك تويتر    الخطوة تستطيع تغيير صورتك الشخصية
الخاص أو صفحاتك   لكييمإلأن يخبر أصدقائك عن تواجدك في عالم تويتر، فهو يستطيع الولوج 

تروني وهي ايضا  خطوة على باقي المواقع االلكترونية التي انشاتها على نفس عنوان البريد االلك
تستطيع تجاوزها وفي األخير بعد أن تكون قد انظمت الي مجتمع تويتر و للمتابعة عليك التعرف  
على قواعد تويتر، حيث يستطيع متابعتك أي شخص في العالم، دون الحاجة لموافقتك، فعمل تويتر  

حميمية من فيس بوك مثال ،    لنشر األفكار واالخبار باختصار، وهو ليس للعالقات الخاصة، فهو اقل
 :(1) سيكون متاح لمستخدمي تويتر إمكانيات عديدة منهافال يعرف اصدقائك مزاجك العام، ومن ثم 

 معرفة ما يقوم به أصدقائهم دائما وفي أي وقت.  •
لطرح التساؤالت على األصدقاء وتلقي اإلجابات الفورية يتيح للمستخدم  األسرع  وسيلةال •

 خبار الهامة جدا والسريعة كاالستغاثة أو اإلخبار عن حادث مهم جدا إمكانية إرسال األ 
لمستخدميه متابعة كل أحداث العالم الهامة فور وقوعها، ويستطيع المستخدم   يتيح تويتر •

 أيضا معرفة ما يفعله أصدقائه ومعارفه الذين يهمه أمرهم ومتابعة أخبارهم وشؤونهم. 
تعريفا مقتضيا له بأنه "خدمة تساعد األصدقاء وأفراد العائلة وزمالء العمل على   يقدم تويتر •

التواصل وإدامة االتصال بعضا ببعض، عبر تبادل أجوبة سريعة ومعتادة لسؤال واحد بسيط  
 هو: ماذا تفعل اآلن؟ 

 ولكي تستطيع فهم التويتر أكثر البد من معرفة بعض المصطلحات وهي:  
أو يتابع: وهو يعبر عن األشخاص الذين تستطيع متابعتهم على   (followingمصطلح ) •

 التويتر باإلضافة الي متابعة تغريداتهم. 
( أو متابع: وهو يعبر عن األشخاص الذين يقومون بمتابعة ما تكتب  follwerمصطلح ) •

 وتغريداتك على التويتر. 
يعه التعليقات  مصطلح هاش تاق ويرمز له بالرمز )#( وهو اسم لموضوع مهم حيث ان جم •

 .(2) والتدوينات تندرج تحته
 

 الوسوم )الهاشتاق(:

 
 )موقع إلكتروني(. . تويتر محرك الشارع اإليراني . كانديل) 1) 

 )موقع إلكتروني(. . االجتماعيشبكة التواصل مدونة األبحاث التعليمية.  ( 2)
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ويشتهر تويتر بأنه أول شبكة اجتماعية تستخدم "الهاشتاغ"، وهو وسم يتم وضعه كنص في 
التغريدة مسبوقا  بالرمز )#( ليدل على حدث معين، وعند الضغط عليه ستظهر كل التويتات التي  

 .(1) كانت ألشخاص ال يتابعهم المستخدم أو ليسوا من أصدقائهتضم نفس الهاشتاغ حتى لو 
  او  حدث  الى االشارة او لتصنيف يستخدم وهو # بالرمز مسبوقة كلمة عن عبارة هو :تاج# الهاش

 .(2)الكلمة هذه تحت   اخبار او هامة كلمة
وهي إشارة السلم # تسبق الكلمة أو الجملة التي تعبر عن الوسم أو   Hashtagباإلنجليزية تكتب: 

الكلمة المفتاحية أو الداللية المعبر عن المنشور، يستخدم ألرشفة وتضمين التغريدات والمنشورات في 
 أقسام محددة.

  تستخدم للتعبير عن حدث أو مناسبةويعرف الباحث الهاشتاق بأنه: "وسم كداللة لكلمة مفتاحية"،  
أو موقف أو فكرة لنشرها وأرشفة كافة المنشورات أو التغريدات تحتها مما يسهل عملية الوصول إليها 
ويفتح قنوات التواصل بين المشاركين على نفس الهاشتاق، ويعزز من فكرة الحشد والمناصرة لقضية  

 ما.
ألولى مع مؤخرا  عصب مواقع التواصل االجتماعي، بعدما كانت انطالقته االهاشتاق أصبح 

تويتر، انتشر ليكتسح كافة المواقع األخرى بنفس الصيغة واآللية والكيفية، ويستخدم عادة بإضافة  
رمز السلم )#( قبل الكلمة المنشودة أو الجملة، من المواقع التي تستخدمها: كيك | موقع مشاركة 

 .(3) فيسبوك الفيديو عبر الجوال، انستجرام | موقع مشاركة الصور عبر الهواتف الذكية،
كما أنه ال   صحيح أن الهاشتاق وصل فيسبوك مؤخرا  لكنه لم يحظ بالقوة التي كان عليها في تويتر

، ذلك ألن فيسبوك موقع للعامة من الناس قد ال تعنيهم  يتمتع بنفس المميزات وال يعطي نفس النتائج  
تويتر الذي وجد خصيصا  للنخبة  شئون الحشد والتأييد والمناصرة للقضايا المختلفة، كما الحال في 

من الناشطين الذين يسعون لتوجيه الرأي العام من خالل حمالت ومبادرات بهاشتاق محدد وفكرة 
 واضحة.

يسعى كثير من المهتمين بزيادة الوعي بفكرة الهاشتاق على فيسبوك من خالل إطالق  
عرض محتويات الهاشتاق تقلل  بعض الحمالت والمبادرات، ولكن مشاكل فيسبوك التقنية في طريقة 

من تدفق المعلومات وغزارتها لدى المستخدم، إضافة إلى أن فكرة الهاشتاق تعتمد على فتح نافذة  
 

 العوضي، ما هو تويتر؟ )موقع إلكتروني(. ( 1)
)موقع إلكتروني(.. لكتابة في وسائل التواصل االجتماعيا مطر. ( 2)  
 ) موقع إلكتروني(. الهاشتاق يحلق بالغزيين خلرج سماء الحصار. . عوف (3)
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مباشرة على منشورات اآلخرين حول العالم تجاه قضية ما، بينما القضايا في فيسبوك هي ملك  
 عامة!ألصحابها لهم الصالحية في تحديد مستوى ظهورها، لألصدقاء أو لل

يبرز دور الوسوم من خالل وعي القائمين عليه وقدرتهم على ضخ المزيد من المعلومات من 
خالله للمتابعين والتنويع بينها ما بين النصوص والصور والروابط والمقاطع المرئية واالنفوجرافيك  

 بالمعلومات.واألرقام واإلحصاءات، كله من شأنه أن يجعل المتابع للوسوم متخم ا  
 : (1)وللوسم عدة ضوابط للنشر والوصول للعالمية

في حال كلمة واحدة تكتب بوضع أشارة # ويليها مباشرة دون مسافات الوسم هكذا: #غزة   •
 #فلسطين #االنتفاضة  

في حال أكثر من كلمة توضع إشارة _ بين الكلمات بدل وضع الفراغ بينها هكذا:  •
 #االنتفاضة_الثالثة   #فلسطين_حرة #غزة_بدون_كهرباء

 Gaza#باإلنجليزية تستخدم الحروف الكبيرة للتمييز بين الكلمات:  •
#GazaUnderAttack #PrayForGaza 

 الهاشتاق تسبقه مسافة وال تليه مسافة.  •
حتى يصل الوسوم لتأثير عالمي البد أن يحقق أهم شرطين: أن يكون باللغة اإلنجليزية، وأن 

ومن ضمن أهم الوسوم التي وصلت للغرب  ،(2) قع تويتريكون منبع انطالقه على مو 
GazaUnderAttack و #PrayForGaza  التي انطلقت تزامنا  مع الحرب على غزة أواخر #

باإلضافة لحملة   وفي والتصعيدات المتكررة على القطاع، 2014وأعيد تفعيله في عدوان  م2012
# واألسير المحرر سامر العيساوي وحملة  Palhungerالتضامن مع األسرى المضربين عن الطعام  

 المطالبة باإلفراج عن محمود السرسك. 
أما الوسوم التي انتشرت باللغة العربية: #لو_فلسطين_مش_محتلة #غزة_تحت_القصف  

 _اليرموك #أنقذوا_مخيم_اليرموك #عشاني_فلسطيني #كيري_لن_يمر #األسرى_تحتضر #مخيم 
وكانت هذه الوسوم تسعى للتركيز على القضية الفلسطينية من خالل جوانب هامة، وحتى نخدم قضية  
البد من اختيار وسم محفز ومستفز للمشاركة والنشر والتغريد، إلى جانب ضرورة دوام اختراع الوسوم  

تصل لتأثير عالمي من خالل قائمة )المتداَولة | الجديدة، والتشبيك بينها وبين الوسوم األشهر حتى 
Trends.فتصبح قضية رأي عام يشارك فيها الكل ) 
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 تويتر في فلسطين :
الشك أن الفلسطينين على غرار غيرهم من الشعوب في العالم لديهم من القضايا التي تشغل  

خاصة في ظل واقع االحتالل بالهم ويحتاجون للتعبير عنها واثارتها وحشد الراي العام حولها الكثير 
الذي يعيشه الفلسطيني وينغص عليه حياته اليومية وما ينتج عن هذا االحتالل من قصص وماسي  
كثيرة مرتبطة بالشهداء واألسرى وهدم البيوت والمالحقات اليومية للمواطنين على الحواجز وقضايا 

المفروضة على الفلسطينين في   االستيطان والحصار المفروض على قطاع غزة والقوانين العنصرية
الداخل المحتل وما يعيشه واحد من أبرز المقدسات في العالم المسجد األقصى من محاوالت التقسيم  

 .(1) الزماني والمكاني وغير ذلك من القضايا المختلفة
كل ما سبق عليه مالحقة المحتوى الفلسطيني في كثير من مواقع التواصل األخرى  ل يضاف

في   وان كان تويتر ال يحظى بنفس الحضور والتفاعل أدى لتطور استخدام الفلسطينين لموقع تويتر 
فلسطين مقارنة بالدول العربية وتشير احصائية صادرة عن شركة أي بوك فان نسبة استخدام موقع  

وهذا يعني ارتفاعها مقارنة  م،  2018حتى نهاية عام  % من مستخدمي االنترنت  23طين تويتر في فلس
ان عدد المشتركينفي تويتر في فلسطين مليون وتسعة  وتشير األرقام واإلحصاءات  بالسنوات السابقة

الشخصيات   أبرز  % وكان من33% والذكور بنسبة  76وستين الف توزعت نسبهم بين االناث بنسبة  
على تويتر محمد عساف ووضاح خنفر وعبد الباري عطوان وعزمي بشارة    ذات الحضور  الفلسطينية

اما الصفحات اإلعالمية فصفحة شبكة قدس اإلخبارية وقناة األقصى الفضضائية وقناة القدس وجريدة 
القدس اما علىصعيد الصفحات المنوعة فصور فلسطين واغاني فلسطين ومش هيك وفما يتعلق  

 .hamas movement (2)و  bdsو paltelومقاطعة و  jawwalحركة حماس و بالمؤسسات فكانت 
 

 االستخدام الصحفي لتويتر: 
كسرت مواقع التواصل االجتماعي احتكار االعالم التقليدي للمعلومات، فانساق االعالميون  
مدفوعين اليها لمتابعة االخبار ومواكبة التطورات.. ولجاذبيتها التي تفوق االعالم التقليدي، وهو ما 

تويتر    أسهم في تغيير دور اإلعالميين على نحو جذري، فباتوا يعتمدون بشكل أساسي على حسابات 
التابعة لسياسيين أو مشاهير أو غيرهم، باإلضافة الى مواقع وكاالت االنباء، غالبية اإلعالميين  
يستخدمون تويتر في صناعة قصص إخبارية متنوعة في نشرات االخبار التلفزيونية، وتحسين التقارير  

 
 .مجلة الدراسات االعالمية. م عبر موقع تويتر2018الخطاب الدعائي اإلسرائيلي نحو مسيرات العودة ( أبو قوطة، 1)

 م. 2018سوشال فلسطين، تقرير وسائل التواصل اإلجتماعي في فلسطين لعام  ( 2)



69 

 

ر شيوعا ، والستكشاف  االخبار، وبالنسبة للصحفيين فهم يستخدمونه لمعرفة الوقائع واالحداث األكث
 قصص إخبارية جديدة وممتعة، تسهم في زيادة عدد القراء.

لقد أحدث تويتر تطورا  كبيرا  في حياة األفراد على المستوى الشخصي واالجتماعي والسياسي،  
وجاء ليشكل )عالما  افتراضيا  يفتح المجال على مصراعيه لألفراد والتجمعات والتنظيمات بمختلف  

بداء آرائهم ومواقفهم في القضايا والموضوعات التي تهمهم بحرية غير مسبوقة(، فهو أنواعها، إل
الى وسيلة اعالم يعتمد عليها   -مع غيره من المواقع -مفتوح لكل توجه ومشاع لكل الناس، وتحول

  الكثيرون في استقاء االخبار ومعرفة ما يجرى في العالم، وفرض نفسه منافسا  جديا  لوسائل االعالم 
التقليدية ولعب )دورا  ال يمكن تجاهله في نشر االخبار وتبادل المعلومات، متجاوزا  الرقابة التي  

 تمارسها العديد من الحكومات على وسائل االعالم التقليدية(.
ولغريغ لينش منتج المشاريع الخاصة وتطبيقات االخبار في صحيفة "واشنطن بوست" فهم 

تبقى هي المصدر األساسي لألخبار عند المستخدمين طالما هي  خاص للمواقع االجتماع بقوله: س
جزء من الروتين اليومي للجمهور، فاإلعالم االجتماعي آلية للتواصل اليومي ومن هنا يستمد قوته  
واستمراريته، حيث أنه أداة جيدة لمتابعة األخبار العاجلة ومتابعة آراء الناس لحدث بشكل فوري، 

ات مومباي بالهند كان الرهائن يبعثون بالرسائل القصيرة من تويتر من قلب فمثال  في أحداث أنفجار 
األحداث عن طريق المحمول، ويتكلمون عن إطالق الرصاص وعن األماكن التي يكثر فيها، وغيرها  

 من التفاصيل التي تناقلتها وسائل اإلعالم ونشرتها على الفور. 
التي نسمعها كثيرا ، كلما تصاعدت األحداث أصبحت كلمة تويتر واحدة من الكلمات المميزة  

في مكان ما من العالم، فكان تويتر هو الوسيلة التي اخترقت الحجب في إيران وتونس ومصر  
وغيرها، لتروي للعالم ما يحدث هناك بعيدا  عن مقص الرقيب، وكان تويتر هو الوسيلة التي طافت  

يتي وتشيلي وسيول جدة( وغيرها من الكوارث العالم بسرعة خاطفة، لتروي ما يحدث في كارثة )ها 
كان لتويتر الفضل في نقل التقارير عن الهجمات اإلرهابية في مومباي في تشرين  ، لحظة وقوعها"

، وقل سقوط طائرة في مياه نهر هدسون في نيويورك في كانون أول من العام  2008الثاني من العام  
2009 (1).  

والتي قامت على خلفية   2009الشارع اإليراني في العام سميت االحتجاجات الواسعة في 
االنتخابات التي فاز بها أحمد نجاد بـ "ثورة تويتر"، حيث استخدمت االنترنت على نحو فعال من قبل  
المعارضة السياسية التي قامت بتحميل االخبار وملفات الفيديو لنقل حاالت القمع والوحشية التي 

وعربيا  كان لتويتر دور بارز في أن يكون وسيط للصحفيين رغم   ، ينمارستها الشرطة ضد المحتج

 
 (.117)ص  اإلعالم الجديد في السعودية : دراسة تحليلية في المحتوى اإلخباري للرسائل النصية القصيرة. . المحارب ( 1)
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يناير بمصر، حيث أتاح موقع تويتر خدمة  25حظره من قبل السلطات المصرية في أحداث ثورة 
جديدة ألول مرة للمشاركين بنقل األحداث عبر التليفون األرضي مباشرة وتدوينها على موقع كل 

 .(1) مشترك دون وسيط أدمي
ن الالفت أنه على الرغم من االستخدامات الكثيرة من قبل الصحفيين لمواقع التواصل لك

االجتماعي إال أنهم يعتبرونها مصدرا  موثوقا  للمعلومات، ولكن األخبار والمعلومات المنقولة منها 
أقل مصداقية من تلك المنقولة من وسائل االعالم التقليدية، ومرد ذلك أن المواقع  مستخدمين 

الجتماعية تختلف عن الوسائل التقليدية في كونها قد تبدو أحيانا  معدومة المصدر المعلوم، أي قد ا
تأتي من شخص مجهول أو كيان غير مؤسسي، وهو ما ال يمكن أن يكسبه مصداقية أو يحقق له  

وقد تنبهت معظم وسائل االعالم المعاصرة الى خواص تويتر، التواصلية والتفاعلية  ، موثوقية
التزامنية.. فاعتمدت عليه كثير من الفضائيات )للحصول على االخبار والمعلومات، على عكس ما  و 

كان متوقعا ، حيث سبقت مواقع التواصل االجتماعي الفضائيات في نشر االحداث المهمة لحظة  
طع  وقوعها( وتجلى اعتماد معظم هذه الوسائل على تويتر في إعادة بث أو نشر مواد إخبارية، أو مقا

فيديو، أو تغريد نجومه، بدافع المنافسة أو المواكبة معه. ويالحظ المتابع لوسائل االعالم التقليدي 
تأثره بتويتر في صناعة المادة اإلعالمية، فالعديد من برامج القنوات التلفزيونية تستمد بعض أفكارها  

يتر، وخالل بث الحلقات ومحاور نقاشاتها من موضوعات مثارة مسبقا  فيما يعرف )بهاشتاقات( تو 
يعرض البرنامج كذلك بعض التغريدات، وهو ما يعطي المغردين فرص المشاركة وابداء اآلراء 
للحصول على تفاعل أكبر، وأحيانا  يطلب فريق االعداد من متابعي تويتر المشاركة في اختيار أسئلة  

ضل التغريدات وأهمها، الضيوف، ولم تذهب الصحف بعيدا  فقد خصص بعضها زوايا ومساحات ألف
وهذا انعكاس واضح لتأثير المواقع على محتوى الصحف وبعض المغردين نالوا فرصة الكتابة فيها  

 .(2) وهذا جزء من امتداد التأثير
مواقع التواصل االجتماعي على غرار تويتر )تجاوزت الدور االخباري لوسائل االعالم، 
وحققت األهم بخلق التواصل والتفاعل بين الناس للمشاركة بأنفسهم، وبمختلف مستوياتهم الثقافية في  
صنع الخبر ونشره بأقصى سرعة(، ونقلت االعالم الى آفاق غير مسبوقة، وأعطت مستخدميها فرصا   
كبرى للتأثير واالنتقال عبر الحدود، ولم تقتصر قوة المواقع على خاصية التفاعل التي تتيحها بالسماح  

ثورة نوعية في   - أيضا   -لكل من المرسل والمستقبل بتبادل أدوار العملية االتصالية، ولكنها )أحدثت 
لصوت ولقطات المحتوى االتصالي متعدد الوسائط والذي يشتمل على النصوص والصور وملفات ا

 
 (.165)ص . ( 2,0والعشرين: تكنولوجيا )ويب  تربويات تكنولوجيا القرن الحادي . ( الفار2) 
 . 82. صعبد الفتاح، اإلعالم االجتماعي (2)
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الفيديو(، ما يجعل المعلومة أكثر قوة وتأثيرا ، وتحول توتير الي ساحة إعالمية جديدة ومؤثرة ال تخضع  
لدور الرقيب إال بشكل نسبي محدود، فساهم ذلك في ظهور خطابات إعالمية وثقافية، غير تقليدية، 

 وبروز نماذج مثيرة للجدل تطرح تغريدتها بين الحين واآلخر.
على معلومات تويتر،   الفلسطينيين اإلعالميين  اتجاهات  نا تأتي أهمية دراسة موضوعمن ه

في الواقع االتصالي المعاصر بوسائله التقليدية والجديدة، والذي يشهد انفجار هائال  في المعلومات، 
ووصول كم معلوماتي كبير الي الفرد من دون ضوابط، االمر الذي جعل وجهات النظر حيال ما 

م من معلومات وأخبار على درجات متفاوتة أو متباينة: بين مصدق ومكذب، وبين من ينظر  يصله
  .لها بإيجابية وبين ما يرونها في قالب سلبي

 
 

 
 
 
 

 الفصل الثالث
 نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها  
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 الثالث:الفصل 
 نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها

 
حيث يتناول  مباحث  ثالثة وذلك من خالل ،التطبيقي للدراسةالفصل اإلطار  هذا يستعرض 

اتجاهات الصحفيين الفلسطينيين نحو استخدام تويتر في  حول  الميدانية لدراسة ا نتائجالمبحث األول 
العاملين    الصحفيين الفلسطينيين من عشوائية عينة على الميدانية الدراسة أجريت  وقد   ،عملهم الصحفي

م وحتى تاريخ  4/2019/ 3، من تاريخ  مبحوث   159  قوامها ، غزة  محافظات في المجال الصحفي في  
، ويختم الفصل بالمبحث الثالث الدراسة فروض  اختبار الثاني  المبحث ، كما يتناول م4/2019/ 28

 وتوصياتها.  الدراسة نتائج خالصةالذي يعرض 
 

 المحك المعتمد للدراسة:
 المحك المعتمد في الدراسة فقد تم تحديد طول الخاليا في مقياس "ليكرت الخماسيلتحديد   

ومن ثم تقسيمه على أكبر قيمة في  ،(4=1-5من خالل حساب المدى بين درجات المقياس ) "
وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة   ،(0.8= 4/5المقياس؛ للحصول على طول الخلية أي )

خلية، وهكذا أصبح  الة المقياس وهي واحد صحيح(؛ وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه  في المقياس )بداي 
 :(1)طول الخاليا كما هو موضح في الجدول التالي

 المحك المعتمد في الدراسة (: يوضح 3. 1جدول )
 

 
 

 
1 Ozen, yaman, & Acar, Determination of the employment status of graduates (P.54) 

 درجة الموافقة  الوزن النسبي المقابل له  المتوسط الحسابي 
 جدا  منخفضة  % 36 -%  20من  1.8 – 1من 

 منخفضة % 52 - %36أكبر من  2.6 – 1.8أكبر من 
 متوسطة  % 68 - %52أكبر من  3.4 -2.6 أكبر من
 عالية   % 84 - %68أكبر من  4.2 – 3.4 أكبر من
 عالية جدا   % 100 -%  84أكبر من  5 - 4.2 أكبر من
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 األول: المبحث
 :ومناقشتها الميدانية الدراسة نتائج

 

  :التواصل في العمل الصحفي شبكات استخدامأنماط  :أوالً 

 االجتماعي التي يستخدمها الصحفيون في عملهم الصحفي  التواصل شبكاتأهم  .1
 

التواصل االجتماعي التي يستخدمها الصحفيون في عملهم   وتطبيقات (: يوضح أهم شبكات3 .2جدول )
 الصحفي

 

 %  ك شبكات التواصل االجتماعي 
 95.0 151 واتس أب
 89.9 143 فيس بوك

 65.4 104 تويتر
 44.7 71 يوتيوب
 39.6 63 تليقرام
 17.0 27 زيللو

 7.5 12 انستغرام
 5.7 9 سكاي بي

 4.4 7 إن د لنك
 3.8 6 فليكر

 3.1 5  شاتسناب 
 159ن = 

ن تطبيق  يستخدمو ن ي المبحوث % من 95.0أن ما نسبته تشير نتائج الجدول السابق إلى 
،  %65.4تويتر بنسبة  ثم  %،  89.9الواتس أب حيث جاء في المرتبة األولى يليه الفيس بوك بنسبة  

، وفي المراتب األخيرة  %39.6%، وفي المرتبة الخامسة التيلغرام بنسبة 44.7يليه اليوتيوب بنسبة 
 جاء فليكر وسناب شات.  
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اتجاه الصحفيين نحو الواتس اب  سائد رضوانويعزو الباحث في صحافة الهاتف المحمول 
الحتياجهم السريع للحصول على المعلومات وسرعة نقلها وسالسة ارسال الملفات النصية والمسموعة  
والمرئية كما يرى أن وجود الفيسبوك وتويتر في مقدمة المواقع التي يستخدمها الصحفي الفلسطيني  

 .(1) ثوقية الثانيمرتبط بشعبية األول ومو 
حث أن اتجاه الصحفي الفلسطيني لهذه المواقع ناجم عن قدرته على التعامل معها ويرى البا

يلبي حاجته اإلخبارية إذ يمكنه االعتماد عليها ليكون متواصال مع محيطه   في أوقات األزمات بما
 غالبا   المتوافر 2Gدون الحاجة لالتصال بشبكات انترنت عالية السرعة ويكفي التعامل مع انترنت 

 . الفلسطيني في غزة الصحفيمع 
من   تويتر جاء في المرتبة الثالثةحيث أن ، م(2017 ،بوعزيزتتفق نتائج الدراسة ودراسة ) 

م(، حيث أن  2014ودراسة )الصفدي،   كما وتتفقحيث تفضيل أستخدام الصحفيين لمواقع التواصل،  
الدراسة ويعزو الباحث   % وهي نسبة مقاربة من نسبة58.4القائم باالتصال يستخدم تويتر بنسبة 

 فرق النسبة للتطور في استخدام مواقع التواصل االجتماعي.
جاء موقع تويتر في المرتبة الخامسة في م( حيث 2016 ،زقوت وهي تختلف ودراسة ) 

ويعزو الباحث االختالف في تراجع النسبة والمرتبة حيث أن دراسة زقوت كانت االستخدام الصحفي،  
 مواقع التواصل عبر الهواتف الذكية. على تطبيقات 

 
 : استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتويتر .2

 يوضح استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتويتر في عملهم الصحفي: (3 .3جدول )
 

 النسبة العدد البيان
 71.7 114 نعم

 28.3 45 ال
 100.0 159 المجموع

 

 
 (.م2019 أكتوبر 5: ةشخصي مقابلةالباحث )  ، شبكة األقصى اإلعالمية الرقمي فياإلعالم  دائرة رئيس - سائد رضوان( 1)
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تطبيق  يستخدمون ن ي المبحوث % من 71.7أن ما نسبته  تشير نتائج الجدول السابق إلى
 % ال يستخدمونه في العمل الصحفي.28.3، بينما  تويتر في العمل الصحفي

ذلك بالقول أن الصحفي الفلسطيني بات ينجذب  هشام زقوت الباحث والصحفي ويعلل 
 .(1) لموثوقية هذا الموقع ما جعله محط اهتمامه ومتابعة

حضور المتزايد للصحفي الفلسطيني وفق الجدول السابق هربه من  ويعزو الباحث سببب ال
مالحقة مواقع أخرى للمحتوى الفلسطيني كالفيس بوك الذي أغلق مئات الحسابات الفلسطينية وحتى  

 الموثقة منها كالمركز الفلسطيني لإلعالم . 
 
 تويتر:عدد ساعات استخدام  .3

 موقع تويتر يوميًا ل الصحفيين استخدامعدد ساعات يوضح  :(3. 4جدول )
 

 % ك عدد ساعات  
 27.2 31 أقل من ساعة 

 39.5 45  من ساعة إلى أقل  من ساعتين  
 16.7 19 من ساعتين إلى أقل من ثالث ساعات

 16.7 19 ثالث ساعات فأكثر 
 100 114 المجموع

 

المبحوثين يستخدمون موقع تويتر  % من  39.5أن ما نسبته  تشير نتائج الجدول السابق إلى  
% 16.7% يستخدمونه أقل من ساعة، بينما 27.2من ساعة الى أقل من ساعتين يوميا ، و

 يستخدمونه من ساعتين الى أقل من ثالث ساعات وكذلك ثالث ساعات فأكثر. 
الفلسطين  ويرى الباحث أن متابعة الصحفي لتويتر مرتبطة بطبيعة عمله فغالبية الصحفيين 

يعملون في قطاعات محلية فتبدو متابعتهم لتويتر لتوثيق المعلومات وهذا ما يكفيه التواجد ألقل من  
ساعتين بينما يجد العامل في وكاالت أجنبية ومواقع عالمية حاجته للجلوس لوقت أطول وهو ما فسر 

 % من الصحفيين الفلسطينين. 16.7نسبة 

 
 (.م2019 أكتوبر 5: ةشخصي مقابلةالباحث )  ،مراسل قناة الجزيرة الفضائية – هشام زقوت( 1)
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 : تويتر استخدام وسيط .4
 خالله من تويتر موقع الصحفيون يستخدم  الذي الوسيط :(3. 5جدول )

 % ك وسيط االستخدام
 92.1 105 الهاتف الذكي 

 28.1 32 الحاسوب الشخصي 
 19.3 22 الحاسوب المكتبي
 0.9 1 الحاسوب اللوحي  

 (114)ن = 

% من المبحوثين يفضلون استخدام تويتر من  92.1تشير نتائج الجدول السابق إلى أن 
% من الحاسوب المكتبي بينما  19.3% من الحاسوب الشخصي، و28.1خالل الهاتف الذكي، و

 % يستخدمونه من خالل الحاسوب اللوحي.0.9فقط 
الباحث في صحافة الهاتف المحمول ارتباط الصحفي الفلسطيني   سائد رضوان شيروي

مواقع التواصل االجتماعي ما يجده من إمكانية   بالهاتف الذكي في متابعته لموقع تويتر وغيره من
 .(1) النظر عن مكانه الذي يتواجد فيه الوصول في كل وقت للموقع دون عناء بغض 

منطقي في ظل التصاق الصحفي الفلسطيني   الباحث تأخر الحاسوب المكتبي كوسيطويرى 
بهاتفه طوال الوقت بعيدا عن الحاسوب كما أن غالببية الصحفيين ال يميلون لحمل حواسيب لوحية 

 عليهم التعامل مع الحاسوب الشخصي طوال الوقت. يصعب  وقد 
م(، حيث جاء متابعة مواقع التواصل عبر الهواتف 2014)الصفدي،    ودراسةالدراسة  تختلف  

، ويعزو الباحث هذه التراجع في ذلك الوقت لعدم انتشار الهواتف المحمولة بنفس  في المرتبة الثالثة
المتابعة  جاء حيث  ،(م2015 ،روميساء وقتادة) م، كما وتختلف ودراسة2019النسبة المنتشرة في 

ف عينة  بين الدراستيين وكذلك اختال %، وذلك للفجوة الزمانية26.2عبر الهواتف الذكية بنسبة 
 .حيث أنها طبقت على الطلبة الجامعيينالدراسة 

 
 

 
 (.م2019 أكتوبر 5: ةشخصي مقابلةالباحث )  ، شبكة األقصى اإلعالمية الرقمي فياإلعالم  دائرة رئيس - سائد رضوان( 1)
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 جوانب استخدام الصحفيين لتويتر:  .5
 

 تويتر ل الصحفيينجوانب استخدام يوضح : (3. 6جدول )
 % ك جوانب االستخدام  

 84.2 96  بنصتغريد 

 54.4 62 التغريد بصورة

 46.5 53 تغريد األخبرالإعادة 

 43.0 49 التغريد بمقطع فيديو 

 41.2 47 التغريد على الوسوم اإلخبارية

 10.5 12 عمل استطالعات للرأي حول قضية ما

 9.4 15 إرسال رسائل خاصة لمن يتابعك وتتابعه 

 7.9 9 لمواقعك المفضلة  rssمتابعة خالصات

 3.8 6 البث المباشر من خالل الموقع

 (114)ن = 

تويتر في العمل ل هم جوانب استخدام المبحوثينأ تشير نتائج الجدول السابق إلى أن من 
%، يليه التغريد بالصورة  84.2كان تغريد النصوص حيث جاءت في المرتبة األولى بنسبة    الصحفي

التغريد بمقطع  %، وفي المرتبة الرابعة 46.5بنسبة  إعادة تغريد بعض األخبار%، ثم 54.4بنسبة 
عمل استطالعات %، ثم 41.2بنسبة  التغريد على الوسوم اإلخبارية%، تاله 43.0بنسبة  فيديو

 البث المباشر من خالل الموقع%، بينما جاء في المرتبة األخيرة 10.5بنسبة  للرأي حول قضية ما
 %.3.8بنسبة 

بطبيعة  تصدر التغريد بالنصوص من قبل الصحفي الفلسطيني الرتباط ذلك  يعزو الباحث 
جاء في المرتبة الثانية لميل الصحفي   الصور ن تغريد أالخبري كما  المهنة التي تستوجب النشر 

ما عن إعادة تغريده لبعض األخبار كمرتبة ثالثة فهو  ، أالفلسطيني لتوثيق روايته للخبر
سطيني  لمشاركتهاالخبار مع الزمالء الصحفيين والحاجة لتبادل هذه االخبار وتعزيز المحتوى الفل

 وليس بعيدا عن ذلك االهتمام بالوسوم اإلخبارية فهي مساحة لهذا الصحفي للتعبير وإبداء الرأي.
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تصدر التغريد بالنصوص، حيث ، ( م2019 ،عبد هللاودراسة ) بعض نتائج الدراسة تتفق 
،  (م2019  ،بد هللاع )  دراسة    والتغريد بالفيديو بالمرتبة الثالثة، أما النتائج التي اختلفت الدراسة نعها في

هي أنا التغريد بالصور جاء في المرتبة االخيرة، وسبب ذلك من وجهة نظر الباحث إلختالف العينية  
وعادة كما أشتهر اصدارات المؤسسات التابعة  حيث أن العينة لدراسة عبد هللا هي مؤسسات داعش 

 . لتنظيم داعش تتركز على اصدارات الفيديو والتغريدات أكثر من الصور
 

 على تويتر  هاتتابعيتم مأبرز الحسابات التي  .6
 

 على تويتر الصحفيين تابعهايأبرز الحسابات التي  يوضح :(3. 7جدول )
 

 % ك المتابعةالحسابات 
 80.7 92 كبار الصحفيين

 74.6 85 مشاهير الفن والرياضة 
 60.5 69 ناطقون إعالميون 

 53.5 61 الكتاب
 32.5 37 مؤسسات سيادية

 21.1 24 مؤسسات إعالمية
 (114)ن = 

تشير نتائج الجدول السابق إلى أن من أبرز الحسابات التي يتابعها الصحفيون على موقع 
حيث جاءت في المرتبة األولى، يليها مشاهير الفن والرياضة    ،%80.7تويتر كبار الصحفيين بنسبة  

%، وفي  53.5%، تاله الكتاب بنسبة 60.5%، ومن ثم الناطقين اإلعالميين بنسبة 74.6بنسبة 
% بينما جاء في المرتبة األخيرة المؤسسات  32.5المرتبة الخامسة المؤسسات السيادية بنسبة 

 %. 21.1اإلعالمية بنسبة 
  %80.7ن متابعة صفحات كبار الصحفيين جاء في المرتبة األولى بنسبة أ زقوتويرى 

إليمان الصحفي الفلسطيني بقدرة كبار الصحفيين على الوصول السريع للمعلومات من خالل   نظرا  
 .الرسميةتهم بالجهات قوجودهم في مؤسسات إعالمية وعال
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  الصحفيين أوال   فمتابعة كبار أما الباحث فيرى منطقية تسلسل المتابعة وفق الحاجة الخبرية
حداث أ في قلب الخبر والمعلومة أما الناطقين فتراجع دورهم لموسمية حديثهم المرتبط ب  تجعل الصحفي

نشيطة بما يكفي إليجاد حالة   بعينها تذيل المؤسسات اإلعالمية ومن قبلها السيادية فألنها غير
 المتابعة الدائمة لالحداث واألخبار . 

 
 :ستخداماال ةدرج: ثانياً 

 

 : الصحفي العملدرجة استخدام موقع تويتر في 

 الصحفي العملدرجة استخدام تويتر في يوضح : (3 .8جدول )

 الدرجة 
منخفضة 

 جدا 
 المجموع عالية جدا   عالية  متوسطة منخفضة

الوزن  
 النسبي

اإلنحراف 
 المعياري 

 114 11 37 53 11 2 ك
67.8 0.857 

 % 1.8 9.6 46.5 32.5 9.6 100.0 

تويتر في العمل الصحفي  ل  المبحوثين استخدامدرجة  أنتشير نتائج الجدول السابق إلى 
بنسبة   % وهي درجة متوسطة، حيث جاء في المرتبة األولى درجة متوسطة67.8 بشكل عام بلغت 

عالية جدا ، ومنخفضة  فيما احتل المرتبة الثالثة    %32.5بنسبة    عالية% وجاء في المرتبة الثانية  46.5
 . %1.8بنسبة  جدا  منخفضة  الخامسةوجاء في المرتبة  %9.6بنسبة 

لتويتر في عملهم الصحفي والتي  ويعزو الباحث أن درجة استخدام المبحوثين بشكل عام 
مرتبطة بمجموعة من العوامل منها صدقية المعلومات ومساحة الحرية التي تعلو على    كانت متوسطة 

حساب المواقع األخرى كما يرى أنه من الطبيعي أن تكون درجة االستخدام المنخفضة جدا في ذيل  
الصحفيين    كبار  يستخدمهن يتخلف عن التواجد في موقع  أ   الترتيب ألن الصحفي الفلسطيني ال يستطيع

 .اب والمسؤلينوالكت
 
 
 



80 

 

 األسباب والدوافع: : ثانياً 
 

 الصحفيهم لموقع تويتر في عمل الصحفيين أسباب عدم استخدام .1

 رتويت لموقع الصحفيين استخدام عدم أسبابيوضح : (3. 9جدول )
 

 النسبة  العدد  ستخداماالأسباب عدم 
 100.0 45 األخرى  االجتماعي التواصل شبكات  استخدام

 26.7 12 كيفية استخدامهال أعرف 
 4.4 7 عدم وفرة الوقت بسبب ضغط العمل

 2.2 1 عدم الثقة فيما يقدمه من معلومات 
 (45)ن = 

تشير نتائج الجدول السائبق أن جميع المبحوثين الذين ال يستخدمون توتير قالو بان سبب ذلك يعود 
% لعدم وفرة الوقت 4.4% منهم أن السبب عدم معرفة استخدامه، و 26.7الستخدام شبكات اخرى، فيما قال  

 قدمها.  % ال يستخدمونه لعدم ثقتهم في المعلومات التي ي2.2بسبب ضغط العمل، بينما فقط 
ن استخدام الشبكات األخرى التي ما زالت تحتفظ بشعبيتها رغم المالحقة هو السبب  ويرى الباحث أ 

لألخبار    األهم وذلك لوجود عوام الناس في المواقع األخرى واتجاه بعض الصحفيين لالعتماد عليهم كمصادر
 . خاصة المحلية منها

 
 : الصحفي العملأسباب استخدام موقع تويتر في  .2

 الصحفي العملتويتر في ل المبحوثين أسباب استخداميوضح : (3. 10جدول )
 % ك  ستخداماالأسباب 

 72.8 83 انتشار استخدامه بين الصحفيين وكبار الشخصيات 
 64.9 74 سهولة استخدامه 

 55.3 63 سرعته في نشر األخبار والمعلومات 
 54.4 62 مصدر موثوق للمعلومات واالخبار 

 33.3 38 سهولة التواصل مع المصادر اإلخبارية
 14.0 16 اإلمكانيات الكبيرة الموجودة فيه

 (114)ن = 
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  الصحفي  العملأسباب استخدام موقع تويتر في تشير نتائج الجدول السابق إلى أن من 
%، 72.8حيث جاء في المرتبة األولى بنسبة انتشار استخدامه بين الصحفيين وكبار الشخصيات 

%،  55.3بنسبة  سرعته في نشر األخبار والمعلومات  %، ومن ثم  64.9يليه سهولة استخدامه بنسبة  
%، وبعدهاجاء سهولة التواصل مع 54.4بنسبة مصدر موثوق للمعلومات واالخبار كما تالها 

%، بينما جاء في المرتبة األخيرة اإلمكانيات الكبيرة الموجودة فيه 33.3المصادر اإلخبارية بنسبة 
 %. 14.0بنسبة 

استخدامه بين الصحفيين الكبار   ويرى الباحث ان تمحور أسباب االستخدام وعالقتها بانتشار
صحفي للمعلومات واالخبار التي يوفرها هؤالء الصحفيين كما  بهذه النسبة العالية يدل على حاجة ال

أن موثوقيته العالية التي جاءت في المرتبة الثالثة تدل على فهم الصحفي لطبيعة احتياجاتها من  
اما ان يأتي في المرتبة األخيرة اإلمكانات الكبيرة فهو متعلق بعدم التفات الصحفي    المعلومات الموثوقة

 . إلمكانات الفلسطين لهذه ا
 

 : الصحفي العملاستخدام تويتر في  دوافع .3

 الصحفي العملتويتر في المبحوثيين ل استخدام : يوضح دوافع(3. 11جدول )
 % ك   ستخداماال  دوافع

 77.2 88 خبارالتغريد ونشر األ

 53.5 61 الوصول السريع لألخبار

 51.8 59 البحث عن األخبار ومتابعتها 

 40.4 46 المشاركة في التغريد على الوسوم 

 33.3 38 التواصل مع الشخصيات المهمة

 29.8 34 ابداء الرأي في بعض األخبار

 26.3 30 التواصل مع الزمالء والصحفيين

 25.4 29 المشاركة في النقاش مع المغردين والصحفيين 

 (114)ن = 
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التغريد   الصحفي  العملاستخدام موقع تويتر في    دوافعتشير نتائج الجدول السابق إلى أن من  
  الوصول السريع لألخبار %، وبعدها كان 77.2حيث جاء في المرتبة األولى بنسبة  ونشر االخبار

المشاركة في التغريد %، ومن ثم 51.8بنسبة البحث عن األخبار ومتابعتها %، تاله 53.5بنسبة 
%، بينما جاء 33.3بنسبة  ل مع الشخصيات المهمةالتواص%، وبعدها 40.4بنسبة على الوسوم 

 %.25.4بنسبة  المشاركة في النقاش مع المغردين والصحفيين  في المرتبة األخيرة 
  لدى الصحفي الفلسطيني التغريد لألخبار  هم دوافع استخدام تويترأ  ن يكون أويرى الباحث 

والذي جاء في المرتبة   خبارمرتبط بطبيعة عمل هذا الصحفي أما عن أن الوصول السريع لال فهو
الثانية فمرتبط بالحاجة الكبيرة لدى المؤسسات اإلعالمية التي يعمل لديها الصحفي الفلسطين الحاطة  

عليها الصحفي من خالل شبكة المتابعين والمتابعين أما عن المرتبة األخيرة    يتحصل  سريعة باالخبار
مغردين فهذا متعلق بنظرة الصحفي للموقع على أنه  والمتعلقة بدافع استخدام تويتر في النقاش مع ال

 مساحة للتغريد وإعادة التغريد اكثر من كونه مساحة للرد والنقاش.
م( والتي أشارت إلى أن دافع التعرف 2012اسة الزلب، ومطهر )هذه الدراسة ودر تنسجم 

اإلخبارية عبر الهاتف المحمول على األنباء العاجلة كان أبرز دوافع استخدام المبحوثين للخدمة 
 . %97.6بنسبة 

م( التي توصلت إلى أن أغلب المبحوثين  2012وتختلف هذه النتائج مع دراسة عيسى )
  .يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي في التواصل مع األصدقاء

 

 رابعًا: االتجاهات نحو االستخدام:
 : تويتراالتجاهات نحو استخدام  .1

 نحو استخدام تويتر في العمل الصحفي الصحفييناتجاهات يوضح  :(3. 12جدول )

 الدرجة 
 معارض

 بشدة
 مؤيد محايد معارض

مؤيد 
 جدا  

 المجموع
الوزن  
 النسبي

اإلنحراف 
 المعياري 

 114 33 74 7 0 0 ك
84.6 0.549 

 % 0.0 0.0 6.1 64.9 28.9 100.0 
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االتجاهات نحو استخدام موقع تويتر في العمل درجة  أنتشير نتائج الجدول السابق إلى 
بنسبة    جدا ، حيث جاء في المرتبة األولى مؤيد   عالية% وهي بدرجة  84.6  بشكل عام بلغت   الصحفي

محايد بنسبة  فيما احتل المرتبة الثالثة  % 28.9بنسبة  مؤيد جدا  % وجاء في المرتبة الثانية 64.9
6.1 .% 

بهذه الدرجة العالية يشير إلى نحو استخدام تويتر الصحفيين اتجاه ويعتقد الباحث أن 
نحو تويترر ودوره في عملهم الصحفي وأمكانياته التي تسهل له مالعمل والوصول اتجاهاتهم اإليجابية  

صحفي الفلسطيني يبحث عن مساحات أوسع اليصال  ن الللمصادر ومتابعة ما ينشر من أخبار، أل
رسالته اإلعالمية لفضاءات خارجية يتيحها موقع تويتر لوجود نخبة مجتمعية عالمية من صحفيين  

 وكتاب وفنانين وقادة رأي . 
 

 : في معلومات تويتر ةثقالدرجة  .2
 تويتر موقع من الصحفي يتلقاها التي المعلومات في الثقةدرجة  يوضح :(3. 13جدول )

 الدرجة 
منخفضة 

 جدا 
 عالية  متوسطة منخفضة

عالية  
 جدا  

 المجموع
الوزن  
 النسبي

اإلنحراف 
 المعياري 

 114 12 69 31 2 0 ك
76.0 0.641 

 % 0.0 1.8 27.2 60.5 10.5 100.0 
 

من   يتلقونهافي المعلومات التي  ثقة المبحوثين درجة  أنتشير نتائج الجدول السابق إلى 
بنسبة    %، وخيار بدرجة كبيرة حيث جاء في المرتبة األولى عالية76.0  بشكل عام بلغت   موقع تويتر

%، وجاء في المرتبة الرابعة  10.5بنسبة  عالية جدا     ومن ثم   %،27.2بنسبة    متوسطة  تاله %  60.5
 %. 1.8واألخيرة منخفضة بنسبة 

التي يتلقونها عبرتويتر بدرجة كبيرة  ويعزو الباحث بلوغ درجة ثقة المبحوثين في المعلومات 
% منطقية كون مستخدمي الموقع نخبة مجتمعية موثوقة باالغلب ال تميل للكتابة  60.5بنسبة 

العشوائية غير المنظمة خاصة في الحسابات المعروفة والموثقة لدى تويتر ولذلك من الطبيعي أن  
 % .1.8يكون في المرتبة األخيرة منخفضة بنسبة 
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حيث أن ثقة المبجوثين في مواقع التواصل ، (م2015 ،الصفديودراسة )اسة الدر تتفق 
 متوسطة وهي ما تمثله دراستنا في تويتر. االجتماعي 

حيث أن الصحفيين الجزائريين يثقون بمواقع  ، (م2017 ،بوعزيز) دراسة  قيما تختلف مع
 جددا .التواصل االجتماعي وخاصة فيسبوك وتويتر بدرجة قليلة أو قليلة 

 
 : تويترل الصحفيين من استخدام االستفادةدرجة  .3

 من استخدام تويتر الصحفيين درجة استفادة يوضح : (3. 14جدول )

 الدرجة 
منخفضة 

 جدا 
 عالية  متوسطة منخفضة

عالية  
 جدا  

 المجموع
الوزن  
 النسبي

اإلنحراف 
 المعياري 

 114 12 46 49 5 2 ك
70.8 0.811 

 % 1.8 4.4 43.0 40.4 10.5 100.0 

االستفادة من استخدام موقع تويتر في العمل الصحفي بشكل  درجة    أن تشير نتائج الجدول السابق إلى  
% وجاء  43.0بنسبة  % وهي درجة عالية، حيث جاء في المرتبة األولى متوسطة70.8 عام بلغت 

%، وجاء  10.5بنسبة عالية جدا  فيما احتل المرتبة الثالثة  %40.4بنسبة  عاليةفي المرتبة الثانية 
بنسبة جدا  منخفضة  الخامسةجاء في المرتبة %، بينما 4.4في المرتبة الرابعة منخفضة بنسبة 

1.8% . 
تتزايد مع مرور الوقت  أن درجة استفادة الصحفيين من استخدام تويتر هشام زقوتويرى 

وهذا واضح من خالل استقراء أن درجة االستفادة من استخدام تويترفيالعمل الصحفي بشكل عام  
ان الصحفي الفلسطيني بات يدرك قيمة هذا الموقع وبالتالي صارت ويرى الباحث %، 70.8بلغت 

السابقة اذ جاء أنه  االستفادة أكثر وضوحا وقد عبر عن ذلك الصحفي الفلسطيني من خالل اإلجابة
% اما في المرتبة الثانية فعالية بنسبة ال تقل كثيرا عن  43.0في المرتبة األولى متوسط بنسبة 

% وهذا يعطي إشارات واضحة على درجة استفادة الصحفي الفلسطيني من  40.4المتوسط بنسبة 
 استخدام تويترفي عمله اليومي . 
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 الحتياجات الصحفي:موقع تويتر    تلبيةدرجة  .4
 من وجهة نظر المبحوثين درجة تلبية تويتر الحتياج الصحفي في العمل الصحفي يوضح :(3. 15جدول )

 الدرجة 
منخفضة 

 جدا 
 المجموع عالية جدا   عالية  متوسطة منخفضة

الوزن  
 النسبي

اإلنحراف 
 المعياري 

 114 6 50 49 7 2 ك
69.0 0.765 

 % 1.8 6.1 43.0 43.9 5.3 100.0 
 

درجة تلبية موقع تويتر الحتياج الصحفي في العمل  أنتشير نتائج الجدول السابق إلى 
بنسبة   % وهي بدرجة كبيرة، حيث جاء في المرتبة األولى عالية69.0 بشكل عام بلغت الصحفي 

%، وبعدها جاءت 6.1بنسبة منخفضة  تالهافيما  %،43.0بنسبة  ، ومن ثم متوسطة 43.9%
 . %1.8بنسبة  جدا  منخفضة  األخيرةجاء في المرتبة % بينما 5.3عالية جدا  بنسبة  

يري الباحث من خالل دراسته أن تويتر بات يلبي رغبات ومتطلبات واحتياجات الصحفي  
ما   الفلسطيني من خالل مساحة الحرية للتعبير الموجودة على الموقع والخدمات التي يقدمها لذا وفق

سبق يمكن قراءة أن درجة تلبية تويتر الحتياج الصحفي الفلسطيني في العمل الصحفي بلغت بشكل 
% وفي المرتبة األخيرة  43.9% وفي التفصيل جاء في المرتبة األولى عالية بنسبة 69.0عام 

 . % 1.8منخفضة جدا بنسبة  
 

 :: االشباعات المتحققةخامساً 
 

 : المتحققة من استخدام تويتردرجة اإلشباعات  .5
 تويتر في العمل الصحفيلالصحفيين درجة اإلشباعات المتحققة من استخدام يوضح : (3 .16جدول )

 

 الدرجة 
منخفضة 

 جدا 
 المجموع عالية جدا   عالية  متوسطة منخفضة

الوزن  
 النسبي

اإلنحراف 
 المعياري 

 114 8 35 62 8 1 ك
67.2 0.754 

 % 0.9 7.0 54.4 30.7 7.0 100.0 
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اإلشباعات المتحققة من استخدام موقع تويتر في درجة  أنتشير نتائج الجدول السابق إلى 
% وهي بدرجة متوسطة، حيث جاء في المرتبة األولى  67.2 بشكل عام بلغت  العمل الصحفي

%،  7.0بنسبة عالية جدا  ومنخفضة   ومن ثم ،%30.7بنسبة  عالية تالها% 54.4بنسبة  متوسطة
 .%0.9بنسبة  جدا  منخفضة  األخيرة جاء في المرتبة بينما 

ويرى الباحث أن درجة االشباعات المتحققة مرتبطة بالنهمالذي يعيشه الصحفي الفلسطيني  
لالستزادة من االخبار لذلك فهو يتنقل بين مواقع التواصل االجتماعي المختلقة فقد جاء في المرتبة  

% لتظهرهذه النسبة ان االشباعات 0.9% وفي األخيرة منخفضة جدا 54.4األولى متوسطة بنسبة 
المتحققة متوسطة بشكل عام وهذا منطقي في ظل وجود العديد من المواقع األخرى التيتحقق المزيدفي  

 درجة االشباع .
 

 ر: استخدام تويت اإلشباعات المتحققة من .6
 تويتر في العمل الصحفي من استخدامللمبحوثين اإلشباعات المتحققة يوضح : (3. 17جدول )

 % ك اإلشباعات المتحققة
 68.4 78 أحاطني بكثير من القضايا المهمة

 52.6 60 ساعدني على الوصول السريع لألخبار
 46.5 53 سهولة استخدامه 

 45.6 52 مكنني من إعادة تغريد األخبار التي تعجبني 
 42.1 48 مكنني من التعبير عن ارائي بحرية

 32.5 37 سهل لي التواصل مع المصادر اإلخبارية 
 28.9 33 ثقتي فيه كمصدر لألخبار 

 26.3 30 ثقتي في المعلومات التي يقدمها
 7.0 8 عزز أرائي من خالل نقاشي مع األخرين

 2.6 3 عزز لدي ثقتي بنفسي
 (114)ن = 

استخدام موقع تويتر في  تشير نتائج الجدول السابق إلى أن من اإلشباعات المتحققة في
%،  68.4حيث جاء في المرتبة األولى بنسبة  بكثير من القضايا المهمة اإلحاطة  الصحفي العمل
بنسبة   سهولة استخدامه%، وجاء بعدها 52.6بنسبة  ساعدني على الوصول السريع لألخبارتاله 

مكنني  %، وبعد ذلك 45.6بنسبة  مكنني من إعادة تغريد األخبار التي تعجبني%، ومن ثم 46.5
  عزز لدي ثقتي بنفسي %، بينما جاء في المرتبة األخيرة 42.1بنسبة  من التعبير عن ارائي بحرية 

 %.2.6بنسبة 
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لصحفيين وطبيعة عملهم والجهات التي يعملون لديهاادت ويرى الباحث ان اختالف مشارب ا
لهذه النسب فتصدرت اإلحاطة باالخبارالمهمة قائمة اهم االشباعات المتخققة من متابعة تويتر بنسبة  

% وهذا متعلق أساسا بكون المبحوثيين صحفيين ومدار عملهم مرتبط باالخبار وهذا ما يفسرأن  68.4
االشباعات الوصول السريع لالخبار وال غرو ان مسألة تعزيز الثقة بالنفس  جاء في المرتبة الثانية من  

حازت المرتبة األخيرة ألن الصحفي بطبيعته واثق من نفسه وعمله غير معتمد على هذه المواقع 
 لزيادة الثقة .

 
 :مقترحاتالكل و امشالرابعًا: 

 

 : مشاكل استخدام تويتر .1
 اثناء استخدام تويتر في العمل الصحفي المبحوثينعاني منها يالمشاكل التي يوضح : (3 .18جدول )

 % ك ستخدام االمشاكل 
 60.5 69 الكم الكبير من التغريدات المنشورة

 49.1 56 صعوبة الحصول على توثيق الحساب
 47.4 54 محدودية عدد الحروف أثناء التغريد
 28.1 32 اإلخباريةالحذف المتكرر لبعض الحسابات 

 24.6 28 استخدمت كوسيلة لترويج اإلشاعات
 15.8 18 خطر االختراق األمني

 (114)ن = 

المشاكل التي تعاني منها اثناء استخدامك تويتر في تشير نتائج الجدول السابق إلى أن من 
%،  60.5حيث جاء في المرتبة األولى بنسبة  الكم الكبير من التغريدات المنشورة العمل الصحفي

محدودية عدد الحروف أثناء   تاله%،  49.1بنسبة    صعوبة الحصول على توثيق الحساب   بعدهاوجاء  
ومن  %، 28.1بنسبة  الحذف المتكرر لبعض الحسابات اإلخبارية وبعدها%، 47.4بنسبة  التغريد 

خطر االختراق  ما جاء في المرتبة األخيرة  %، بين24.6بنسبة    استخدمت كوسيلة لترويج اإلشاعات ثم  
 %. 15.8بنسبة    األمني
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يرى الباحث ان زحمة االخبارهي التي جعلت الصحفي الفلسطيني يتحدث ان ابرز المشكالت 
% ثم جاءالخوف من  60.5هي كمية التغريدات المنشورة حيث جاء هذا على راس االشكاالت بنسبة  

لذا وجدناانه يعطي مشكلة توثيق   نيا لدى هذا الصحفيحذف الصفحات ومالحقة المحتوى هما ثا
% كما ان الصحفي الفلسطيني الذي يعاني من مالحقة محتواه يدرك ان من 49.1الحسابات نسبة 

في ظل وجود الذباب االلكتروني وان خطر االختراق ال يغيب   اهم مشكالته الشائعات والتكذيبخاصة
 %  15.8فيالمرتبة األخيرة بنسبة  عنه بسب عبث االحتالل حتى وان جاء ذلك

 
   :التطوير مقترحات .2

 لتحسين استخدام الصحفيين لتويتر في العمل الصحفيالمبحوثين مقترحات  يوضح: (3 .19جدول )
 % ك التطوير  مقترحات

 53.5 61 تنظيم الية نشر مشتركة لألخبار الوطنية المرخصة 
 46.5 53 للحسابات اإلخباريةإعطاء أشارة التوثيق الخاصة بتويتر 

 41.2 47 تفعيل عمل المجموعات اإلخبارية.
 38.6 44 إضافة خاصية التعديل للتغريدات المنشورة

 25.4 29 ترشيح حسابات المتابعة حسب العمل الصحفي 
 18.4 21 تمييز المحتوى الخبري للتغريدات

 11.4 13 المرتبطين بالخبرتوفير خدمات التعديل الملحق للتغريدات لألشخاص 
 11.4 13 ربط ترشيح التغريدات بطبيعة توصيف العمل الصحفي 

 (114)ن = 
أهم المقترحات لتحسين استخدام الصحفيين لتويتر  تشير نتائج الجدول السابق إلى أن من 

حيث جاء في المرتبة األولى    تنظيم الية نشر مشتركة لألخبار الوطنية المرخصة  في العمل الصحفي
%، 46.5بنسبة  إعطاء أشارة التوثيق الخاصة بتويتر للحسابات اإلخبارية تاله %، 53.5بنسبة 
إضافة خاصية التعديل للتغريدات  يليه%، 41.2بنسبة  تفعيل عمل المجموعات اإلخبارية بعدها

%، وجاء 25.4بنسبة   يترشيح حسابات المتابعة حسب العمل الصحف ثم %، 38.6بنسبة    المنشورة
بنسبة   لألشخاص المرتبطين بالخبر %،18.64بنسبة  تمييز المحتوى الخبري للتغريدات  بعدها

ربط ترشيح  و   توفير خدمات التعديل الملحق للتغريدات %، بينما جاء في المرتبة األخيرة كٍل من  11.4
 %.11.4بنسبة   التغريدات بطبيعة توصيف العمل الصحفي
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الباحث أن في تقديم المقترحات السابقة فهم واضح لدى الصحفي الفلسطيني ألولويات العمل ويرى 
على تويتر فهو يهتم بنشر محتوى فلسطيني بشكل مشترك ويقدم ذلك في أولى مقترحاته إليمانه  

% ثم إدراكه لضروة إيجاد المزيد من الصفحات  53.5بأهمية العمل بالبعد الوطنيوقد جاءهذا بنسبة 
أكبر ولم يغفل الصحفي الفلسطيني عمل المجموعات  لموثقة لتكو قادرة على الوصول لشرائحا

الصحفية أما عنمقترحاته لتطويرالموقع فلم تكن بعيدة عن طبيعةعمله كتميز المحتوى الخبري وتوفير  
انت  خدمة التعديل الملحق للتغريدات وأخيرا ربط ترشيح التغريدات بطبيعة العمل الصحفي والتي ك

 % 11.4بنسبة 
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 المبحث الثاني:
 الميدانية الدراسة فروض اختبار

 
 :وهي الفروض، من مجموعة اختبار الميدانية الدراسة حاولت 
   الفرض األول:أواًل: 

بين درجة ( α ≤ 0.05)عند مستوى داللة توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية 
  بتويتر. الثقةالصحفي ودرجة  العملاستخدام الصحفيين الفلسطينيين لتويتر في 

 
الصحفي ودرجة  العملعالقة بين درجة استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتويتر في : يوضح ال(3 .20جدول )

 بتويتر الثقة
 الثقة        

   االستخدام

 الداللة 2X المجموع عالية جداً  عالية متوسطة  منخفضة 
 % ك % ك % ك % ك % ك

20.58 0.04 

 1.8 2 8.3 1 0.0 0 3.2 1 0.0 0 دا منخفضة ج
 9.6 11 25.0 3 7.2 5 9.7 3 0.0 0 منخفضة
 46.5 53 25.0 3 40.6 28 64.5 20 100 2 متوسطة

 32.5 37 25.0 3 39.1 27 22.6 7 0.0 0 عالية 
 9.6 11 16.7 2 13.0 9 0.0 0 0.0 0 عالية جدا  

 100.0 114 100.0 12 100.0 69 100.0 31 100.0 2 المجموع

 داللة  ذات   ايجابية   ارتباطيةوجود عالقة    صحة الفرض ولذا يتبين  تشير نتائج الجدول السابق إلى
 بهذا ثقتهم ودرجة الصحفي عملهم في لتويتر الفلسطينيين الصحفيين استخدام  درجة  بين إحصائية

  0.05)  وهي أقل من  0.041وقيمة الداللة اإلحصائية    20.588حيث كانت قيمة مربع كاي    الموقع
≥ α.) 

ويرى الباحث بأنها نتيجة منطقية توضح وجود عالقة ارتباطية بين درجة استخدام الصحفيين  
الفلسطيين لتويتر في العمل الصحفي ودرجة الثقة بتويتر ألنه ال يمكن للصحفي الفلسطيني أن يتجه  
الستخدام موقع تويتر بدون الثقة فيه لذلك جاءت هذه النسب منطقية متوافقة مع طبيعة الصحفي  

 وعمله .
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  :الثانيالفرض ثانيًا: 
  ثقة  درجة بين( α ≤ 0.05) داللة مستوى  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية عالقة  توجد
 . الصحفي عملهم في  منه  استفادتهم ودرجة بتويتر الفلسطينيين الصحفيين

 عملهم في منه استفادتهم ودرجة بتويتر الفلسطينيين الصحفيين ثقة درجة بين : يوضح العالقة(3 .21جدول )
 الصحفي

 الثقة        
  االستفادة

 الداللة 2X المجموع عالية جداً  عالية متوسطة  منخفضة 
 % ك % ك % ك % ك % ك

19.052 0.047 

 1.8 2 8.3 1 1.4 1 0.0 0 0.0 0 ا منخفضة جد
 4.4 5 0.0 0 4.3 3 6.5 2 0.0 0 منخفضة
 43.0 49 58.3 7 34.8 24 51.6 16 100.0 2 متوسطة

 40.4 46 8.3 1 46.4 32 41.9 13 0.0 0 عالية 
 10.5 12 25.0 3 13.0 9 0.0 0 0.0 0 عالية جدا  

 100.0 114 100.0 12 100.0 69 100.0 31 100.0 2 المجموع
 

 ذات  ارتباطيةوجود عالقة صحة الفرض حيث يتبين  تشير نتائج الجدول السابق إلى
 ودرجة الصحفي عملهم في تويتربموقع  الفلسطينيين  الصحفيين ثقة درجة بين إحصائية داللة

وهي   0.047وقيمة الداللة اإلحصائية  19.052حيث كانت قيمة مربع كاي  الموقع بهذا االستفادة
 (.α ≤ 0.05) أقل من

ويعزو الباحث هذا الن استفادة الصحفي الفسطيني وابحاره في استخدام موقع تويتر  
والحضور المتواصل عليه وجعله منبرا له في ظل مواقع منافسة ال يمكن ان يكون بدون  

ما زادت الثقة اتجه الصحفي أكثر لالستفادة من الخدمات التي يقدمها ثقته بهذا الموقع فكل
 الموقع . 
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 الفرض الثالث: ثالثًا: 
في درجة استخدام  (α ≤ 0.05)عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية

الصحفيين الفلسطينيين لتويتر في عملهم الصحفي بحسب المتغيرات الديمغرافية لديهم. )النوع 
 ( مجال مزاولة المهنة العمل، ، مكان، المحافظةالعمراالجتماعي، المؤهل العلمي، 

 

استخدام الصحفيين   : توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجةاألول الفرض الفرعي .1
 اإلجتماعي.  طينيين لتويتر في عملهم الصحفي بحسب النوعالفلس

 
 بحسب الصحفي عملهم في لتويتر الفلسطينيين الصحفيين استخدام درجة في الفروق  يوضح(: 3 .22) جدول

 اإلجتماعي النوع متغير
 

 العدد النوع اإلجتماعي
الوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

 Tقيمة  
الداللة 
 اإلحصائية

 الداللة

 0.86 3.43 96 ذكر
 غير دال  0.249 1.185

 0.86 3.17 18 أنثى

 

  استخدام درجة بين   ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية  أنهلى إتشير نتائج الجدول السابق 
حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية  والجنس  الصحفي عملهم في لتويتر الفلسطينيين الصحفيين

 (.α ≥ 0.05أي أن ) 0.05وهي أكبر من  0.249
ويرى الباحث منطقية ما سبق اذا يشترك الصحفي الفلسطيني بغض النظر عن جنسه في 
قدرته على استخدام تويتر الن االستخدام ليس له أي عالقة بطبيعة جنس الصحفي وانما بقدرته على  

 للموقع . االستخدام 
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استخدام الصحفيين   : توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجةالثاني الفرض الفرعي .2
 .المؤهل العلميالفلسطينيين لتويتر في عملهم الصحفي بحسب 

 

 بحسب الصحفي عملهم في لتويتر الفلسطينيين الصحفيين استخدام درجة في الفروق  يوضح(: 3 .23) جدول
 العلميالمؤهل  متغير

 

 
  الصحفيين   استخدام  درجةبين    ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية  أنهلى  إتشير نتائج الجدول السابق  

  0.178حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية  والمؤهل العلمي    الصحفي  عملهم  في  لتويتر  الفلسطينيين
 (. α ≥ 0.05أي أن ) 0.05وهي أكبر من  

مرتبط بالمؤهل  االستخدام الصحفي لتويترذلك هو عدم ارتباط  ن مرجعأويرى الباحث 
العلمي بقدر ارتباطه بطبيعة العمل فعمل الصحفي مراسال ليس مرتبطا بكونه متحصالعلى  

 الدراسةالعليا أو حتى الثانوية العامة وانما بقدرته على أداء مهمته.
  

 المؤهل العلمي
 العدد

الوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

 الداللة الداللة اإلحصائية F قيمة

 0.58 3.33 3 ثانوية عامة

 غير دال 0.178 1.669
 0.97 3.78 9 دبلوم

 0.85 3.46 65 بكالوريوس

 0.83 3.16 37 دراسات عليا

 0.86 3.39 114 المجموع
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استخدام الصحفيين   : توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجةالثالث الفرض الفرعي .3
 .العمرالفلسطينيين لتويتر في عملهم الصحفي بحسب 

 
 بحسب الصحفي عملهم في لتويتر الفلسطينيين الصحفيين استخدام درجة في الفروق  يوضح(: 3 .24) جدول

 العمر متغير

 العدد العمر
الوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

   Fقيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

 الداللة

سنة  25أقل من    8 3.75 0.89 

 غير دال 0.374 1.072

سنة  30الى أقل من   25من   34 3.41 0.86 

 0.72 3.44 39 سنة  35الى أقل من   30من 

 0.99 3.35 20 سنة  40الى أقل من   35من 

 1.00 3.00 13 سنة فأكثر 40

 0.86 3.39 114 المجموع

  استخدام درجة بين   ال يوجد فروق ذات داللة إحصائيةأنه  لى إتشير نتائج الجدول السابق 
حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية  والعمر  الصحفي عملهم في لتويتر الفلسطينيين الصحفيين

 (.α ≥ 0.05أي أن ) 0.05وهي أكبر من  0.374
بمساحة االحتياج الواحدة لتويتر باختالف  ويرى الباحث أن الصحفييين الفلسطينين يشتركون  

 أعمارهم فالعمر ليس هو المحدد المعتبر في االستخدام وانما الحاجات والرغبات لهذا الصحفي . 
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استخدام الصحفيين   : توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجةالرابع الفرعي الفرض .4
 .مكان السكنالفلسطينيين لتويتر في عملهم الصحفي بحسب 

 
 حسب الصحفي عملهم في لتويتر الفلسطينيين الصحفيين استخدام درجة في الفروق  يوضح(: 3 .25) جدول

 مكان السكن
 

 العدد المحافظة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  Fقيمة  المعياري 

الداللة 
 الداللة اإلحصائية

 0.99 3.15 13 الشمال

 غير دال  0.589 0.707

 0.83 3.49 65 غزة

 0.84 3.36 14 الوسطى

 0.82 3.30 10 خان يونس

 0.94 3.17 12 رفح

 0.86 3.39 114 المجموع

 

  استخدام درجة بين   ال يوجد فروق ذات داللة إحصائيةأنه  لى إتشير نتائج الجدول السابق 
حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية  والمحافظة  الصحفي عملهم في لتويتر الفلسطينيين  الصحفيين 

 (.α ≥ 0.05أي أن ) 0.05وهي أكبر من  0.589
ويرى الباحث هذه النتيجة واقعية لعدم ارتباط استخدام تويتر بأي نطاق جغرافي إذ أن توافر شبكة  

الموقع الجغرافي الذي ال اعتبار له في   للموقع مشترك بغض النظر عناالنترنت والقدرة على الولوج 
 درجة االستخدام . 
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استخدام الصحفيين   : توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجةالخامس الفرض الفرعي .5
 .مكان العملالفلسطينيين لتويتر في عملهم الصحفي بحسب 

 
 حسب الصحفي عملهم في لتويتر الفلسطينيين الصحفيين استخدام درجة في الفروق  يوضح(: 3 .26) جدول

 مكان العمل

الوسط  العدد مكان العمل
 الحسابي

االنحراف 
  Fقيمة  المعياري 

الداللة 
 الداللة اإلحصائية

 0.88 3.56 9 صحيفة

 غير دال  0.065 2.053

 0.93 3.12 33 تلفزيون 

 1.27 3.50 10 راديو

 0.62 3.25 12 مواقع انترنت 

 0.74 3.89 19 مواقع تواصل اجتماعي

 0.52 3.47 15 وكالة أنباء

 0.75 3.19 16 صحفي حر

 0.86 3.39 114 المجموع

 

  استخدام درجة بين   ال يوجد فروق ذات داللة إحصائيةأنه  لى إتشير نتائج الجدول السابق 
حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية  ومكان العمل    الصحفي  عملهم  في  لتويتر  الفلسطينيين  الصحفيين

 (.α ≥ 0.05أي أن ) 0.05وهي أكبر من  0.065
ويرى الباحث أن الصحفيين الفلسطيينين ما زالو في طور التعرف الجماعي على موقع تويتر  

 درجة االستخدام. ولم يصلوا بعد لتفاوت االحترافية لديهم لذا فأن اختالف مكان العمل لن يوجد فرق في  
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استخدام الصحفيين   : توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجةالسادس الفرض الفرعي .6
 . مجال المزاولة المهنيةالفلسطينيين لتويتر في عملهم الصحفي بحسب 

 
 حسب الصحفي عملهم في لتويتر الفلسطينيين الصحفيين استخدام درجة في الفروق  يوضح(: 3 .27) جدول

  المزاولة المهنيةمجال 

الوسط  العدد مجال مزاولة المهنة 
 الحسابي

االنحراف 
  Fقيمة  المعياري 

الداللة 
 الداللة اإلحصائية

 0.73 3.22 18 مراسل محلي

 غير دال  0.284 1.247

 0.92 3.43 28 رئيس أو مدير تحرير

 0.68 3.56 39 محرر أخبار

 0.00 2.00 1 مصور فيديو

 0.83 3.09 11 فوتوغرافيمصور 

 1.21 3.67 6 أداري 

 1.197 3.1 10 مذيع

أخرى )مراســــل دولي، نشــــر 
 الكتروني(

1 4 0.00 

 0.857 3.39 114 المجموع

 

  استخدام درجة بين   ال يوجد فروق ذات داللة إحصائيةأنه  لى إتشير نتائج الجدول السابق 
حيث كانت قيمة الداللة ومجال مزاولة المهنة  الصحفي عملهم في لتويتر الفلسطينيين الصحفيين

 (.α ≥ 0.05أي أن )  0.05وهي أكبر من  0.284اإلحصائية  
ويرى الباحث أن ما سبق منطقي ألن مجال مزاولة المهنة فيه من المساحات المشتركة 

 اختالفات .  استخدامهم متقاربة ال تظهرفيها أي للصحفيين الفلسطيين ما يجعل درجة
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استخدام الصحفيين   : توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجةالسابع الفرض الفرعي .7
 . األقدميةالفلسطينيين لتويتر في عملهم الصحفي بحسب 

 
 حسب الصحفي عملهم في لتويتر الفلسطينيين الصحفيين استخدام درجة في الفروق  يوضح(: 3 .28) جدول

 متغير األقدمية. 

الوسط  العدد األقدمية
 الحسابي

االنحراف 
  Fقيمة  المعياري 

الداللة 
 الداللة اإلحصائية

سنوات  5أقل من    12 3.92 0.79 

 غير دال 0.080 2.142

سنوات 10الى أقل من   5من   38 3.50 0.83 

ة سن 15الى أقل من   10من   41 3.22 0.88 

ة سن 20الى أقل من   15من   19 3.16 0.69 
 1.29 3.50 4 فأكثر  ةسن 20

 0.86 3.39 114 المجموع

 

  استخدام درجة بين   ال يوجد فروق ذات داللة إحصائيةأنه  لى إتشير نتائج الجدول السابق 
حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية  واألقدمية  الصحفي عملهم في لتويتر الفلسطينيين الصحفيين

 (.α ≥ 0.05أي أن ) 0.05وهي أكبر من  0.080
ويرى الباحث أن عدم ثبات هذا الفرض منطقي كون العمل على تويتر غير متعلق بأقدمية  
العمل الصحفي من عدمها وأنما مجرد االنخراط بالعمل الصحفي كفيل باالستخدام لذلك ال فرق  

 واضح بين من يعمل بالصحافة حديثا وقديما.
  ذات داللة إحصائية عدم وجود فروق    حيث يتبين   الثالث  عدم صحة الفرض  ومن هنا يتضح

في درجة استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتويتر في عملهم   (α ≤ 0.05)عند مستوى معنوية 
، ، المحافظةالعمرالصحفي بحسب المتغيرات الديمغرافية لديهم. )النوع االجتماعي، المؤهل العلمي،  

 . (ولة المهنة، واألقدميةمجال مزا العمل، مكان
ألن المتغيرات الديمغرافية غير مرتبطة  أن عدم ثبوت الفرض أمر منطقي، الباحث  ويعتقد

 كما هو واضح بدرجة االستخدام لتويتر وهذا جاء واضحا من خالل الجداول السابقة . 
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 الفرض الرابع: رابعًا: 
 استفادةفي درجة  (α ≤ 0.05)عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية

لتويتر في عملهم الصحفي بحسب المتغيرات الديمغرافية  من استخدامهم الصحفيين الفلسطينيين 
 ( مجال مزاولة المهنة العمل، ، مكان، المحافظةالعمرلديهم. )النوع االجتماعي، المؤهل العلمي، 

 

الصحفيين  استفادة  لة إحصائية في درجة: توجد فروق ذات دالاألول عيالفرض الفر  .1
 .الفلسطينيين لتويتر في عملهم الصحفي بحسب النوع

 
 بحسب الصحفي عملهم في لتويتر الفلسطينيين الصحفيين استفادة درجة في الفروق  يوضح(: 3 .29) جدول

 العمر  المتغيرات
 

 العدد النوع االجتماعي
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

  Tقيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

 الداللة

 0.83 3.51 96 ذكر
 غير دال  0.456 0.748-

 0.69 3.67 18 أنثى

 

 استفادة  درجةبين  ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية أنهلى إتشير نتائج الجدول السابق 
حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية  والجنس  الصحفي عملهم في لتويتر الفلسطينيين الصحفيين

 (.α ≥ 0.05أي أن ) 0.05وهي أكبر من  0.456
يرى الباحث أن أن استفادة الصحفي الفلسطيني من استخدامه لموقع تويترغير مرتبط بجنسه  

 واالناث يقفون على نفس الدرجة من االستفادة.  وعليه فالنتيجة منطقية كون الذكور
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الصحفيين  استفادة  : توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجةالثاني الفرض الفرعي .2
 .المؤهل العلميالفلسطينيين لتويتر في عملهم الصحفي بحسب 

 

 بحسب الصحفي عملهم في لتويتر الفلسطينيين الصحفيين استفادة درجة في الفروق  يوضح(: 3. 30) جدول
 المؤهل العلمي

 

 العدد التعليم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

  Fقيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

 الداللة

 1.53 3.33 3 ثانوية عامة

0.502 

 

0.681 

 
 غير دال 

 1.24 3.44 9 دبلوم

 0.78 3.62 65 بكالوريوس

 0.69 3.43 37 دراسات عليا

 0.81 3.54 114 المجموع

 

 استفادة درجةبين  ال يوجد فروق ذات داللة إحصائيةأنه لى إتشير نتائج الجدول السابق 
حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية  والمؤهل العلمي    الصحفي  عملهم  في  لتويتر  الفلسطينيين  الصحفيين

 (.α ≥ 0.05أي أن ) 0.05وهي أكبر من  0.178
ان درجة االستفادة مرتبطة بمعرفة ميزات وخباياالموقع ويرى الباحث ان النتيجة السابقة دقيقة كون  

والخدمات التي يقدمها وليس لالستفادة عالقة بطبيعة المؤهل العلمي الذي ال يفيد في اعطاء أي 
 خدمات او ميزات على الموقع .

 
  



101 

 

الصحفيين  استفادة  توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة :الثالثالفرض الفرعي  .3
 العمر.لتويتر في عملهم الصحفي بحسب الفلسطينيين 

 
 بحسب الصحفي عملهم في لتويتر الفلسطينيين الصحفيين استفادة درجة في الفروق  يوضح(: 3. 31) جدول

 العمر
 

 العدد العمر
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 Fقيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

 الداللة

سنة  25أقل من    8 3.38 1.30 

 دال غير  0.731 0.507

سنة  30الى أقل من   25من   34 3.56 0.79 

 0.74 3.64 39 سنة  35الى أقل من   30من 

 0.83 3.50 20 سنة  40الى أقل من   35من 

 0.75 3.31 13 سنة فأكثر 40

 0.81 3.54 114 المجموع

 

 استفادة درجةبين  ال يوجد فروق ذات داللة إحصائيةأنه لى إتشير نتائج الجدول السابق 
حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية  والعمر  الصحفي عملهم في لتويتر الفلسطينيين الصحفيين

 (.α ≥ 0.05أي أن ) 0.05وهي أكبر من  0.731
الباحث ان النتيجة السابقة منطقية إلن موقع تويتر ال يعطي ميزات محددة للصحفيين   ويرى 

 مرتبطة بالعمر الزمني بل مرتبط ذلك بالمتابعين والنشاط على الموقع وغيره من االعتبارات االخرى.  
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الصحفيين  استفادة  : توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجةالرابع الفرعي الفرض .4
 .مكان السكنالفلسطينيين لتويتر في عملهم الصحفي بحسب 

 

 بحسب الصحفي عملهم في لتويتر الفلسطينيين الصحفيين استفادة درجة في الفروق  يوضح(: 3. 32) جدول
 مكان السكن

 

 العدد المحافظة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

  Fقيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

 الداللة

 0.83 3.23 13 الشمال

 غير دال  0.075 2.189

 0.82 3.72 65 غزة

 0.73 3.29 14 الوسطى

 0.84 3.40 10 خان يونس

 0.62 3.25 12 رفح

 0.81 3.54 114 المجموع

 

 استفادة درجةبين  ال يوجد فروق ذات داللة إحصائيةأنه لى إتشير نتائج الجدول السابق 
حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية  والمحافظة  الصحفي عملهم في لتويتر الفلسطينيين  الصحفيين 

 (.α ≥ 0.05أي أن ) 0.05وهي أكبر من  0.075
ويرى الباحث منطقية النتيجة السابقة إذ يعيش الصحفيون الفلسطينيون في قطاع غزة في نطاق  

المقترحة والمواضيع لذا تبدو االستفادة واحدة بغض متقارب يعطيهم نفس الترشيحات فيالوسوم 
 النظرعن المحافظة التي يقطن فيها الصحفي. 
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الصحفيين  استفادة  : توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجةالخامس الفرض الفرعي .5
 .مكان العملالفلسطينيين لتويتر في عملهم الصحفي بحسب 

 

 بحسب الصحفي عملهم في لتويتر الفلسطينيين الصحفيين استفادة درجة في الفروق  يوضح(: 3. 33) جدول
 مكان العمل

 

 العدد مكان العمل
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

  Fقيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

 الداللة

 0.87 3.67 9 صحيفة

 غير دال  0.627 0.730

 0.83 3.39 33 تلفزيون 

 1.08 3.40 10 راديو

 0.67 3.58 12 انترنت مواقع 

 0.71 3.79 19 مواقع تواصل اجتماعي

 0.72 3.67 15 وكالة أنباء

 0.89 3.38 16 صحفي حر

 0.81 3.54 114 المجموع

 

 استفادة درجةبين  ال يوجد فروق ذات داللة إحصائيةنه تشير نتائج الجدول السابق الى ا
حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية  ومكان العمل    الصحفي  عملهم  في  لتويتر  الفلسطينيين  الصحفيين

 (.α ≥ 0.05أي أن ) 0.05وهي أكبر من  0.627
ويرى الباحث دقة ذلك الن مكان العمل ال يعني الموقع بشيء وهو مسالة ليست ذات أهمية في  

كالخبرة والمعرفة الية عمل تويتر لذلك فاالستفادة واحدة من هذه الناحية وقد تلعب عوامل أخرى 
 وغيرها في تحصيل استفادة أوسع .  بامكانت الموقع
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الصحفيين  استفادة  : توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجةالسادس الفرض الفرعي .6
 . مجال المزاولة المهنيةالفلسطينيين لتويتر في عملهم الصحفي بحسب 

 بحسب الصحفي عملهم في لتويتر الفلسطينيين الصحفيين استفادة درجة في الفروق  يوضح(: 3. 34) جدول
 . مجال مزاولة المهنة

 

الوسط  العدد مجال مزاولة المهنة 
 الحسابي

االنحراف 
  Fقيمة  المعياري 

الداللة 
 اإلحصائية

 الداللة

 0.78 3.39 18 مراسل محلي

 غير دال  0.210 1.408

 0.84 3.50 28 رئيس أو مدير تحرير

 0.63 3.77 39 أخبارمحرر 

 0.00 3.00 1 مصور فيديو

 0.89 3.00 11 مصور فوتوغرافي

 1.51 3.67 6 أداري 

 0.71 3.5 10 مذيع

أخرى )مراســــــــــــــل دولي، نشــــــــــــــر 
 0.00 4 1 الكتروني(

 0.81 3.54 114 المجموع
 

 استفادة درجةبين  داللة إحصائيةال يوجد فروق ذات نه تشير نتائج الجدول السابق الى ا
حيث كانت قيمة الداللة ومجال مزاولة المهنة  الصحفي عملهم في لتويتر الفلسطينيين الصحفيين

 (.α ≥ 0.05أي أن )  0.05وهي أكبر من  0.210اإلحصائية  
الفلسطيني  محددة في العمل الصحفي  ويرى الباحث أن هذه النتيجة صحيحة ألن مزاولة مهنة 

 لهذا الصحفي عن غيره مما يزاولون مهنة صحفية أخرى. ال تعطي بحد ذاتها درجة استفادة مختلفة
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الصحفيين  استفادة  : توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة السابع الفرض الفرعي .7
 . األقدميةالفلسطينيين لتويتر في عملهم الصحفي بحسب 

 
 بحسب الصحفي عملهم في لتويتر الفلسطينيين الصحفيين استفادة درجة في الفروق  يوضح(: 3. 35) جدول

 األقدمية 
 

 العدد األقدمية
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  Fقيمة  المعياري 

الداللة 
 الداللة اإلحصائية

سنوات  5أقل من    12 3.75 0.87 

 غير دال 0.769 0.455

سنوات 10الى أقل من   5من   38 3.58 0.89 

ة سن 15الى أقل من   10من   41 3.51 0.78 

ة سن 20الى أقل من   15من   19 3.42 0.61 
 1.26 3.25 4 فأكثر  ةسن 20

 0.81 3.54 114 المجموع
 

  استفادة  درجةبين  ال يوجد فروق ذات داللة إحصائيةنه تشير نتائج الجدول السابق الى ا
حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية  واألقدمية  الصحفي عملهم في لتويتر الفلسطينيين الصحفيين

 (.α ≥ 0.05أي أن ) 0.05وهي أكبر من  0.769
ويرى الباحث دقة ما سبق ألن لموقع تويتر ال يعطي افضلية في درجة االستفادة لمن تزيد أعمارهم 

 أو لم تنقص وإنما يعطي ذلك لمدة تواجد المستخدم على الموقع . 
 

فروق ذات داللة تبين عدم صحة الفرض ويتضح عدم وجود  الرئيس الرابعفي نهاية الفرض 
الصحفيين الفلسطينيين لتويتر في   استفادةفي درجة  (α ≤ 0.05)عند مستوى معنوية  إحصائية

، العمرعملهم الصحفي بحسب المتغيرات الديمغرافية لديهم. )النوع االجتماعي، المؤهل العلمي، 
 . (مجال مزاولة المهنة العمل، ، مكانالمحافظة

ويرى الباحث صدقية ما سبق ألن المتغيرات الديمغرافية غير مرتبطة كما هو واضح بدرجة 
 من خالل الجداول السابقة . ويتر وهذا جاء واضحاً االستفادة من ت
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 المبحث الثالث:
 خالصة نتائج الدراسة وتوصياتها

 تمهيد:  أواًل:
 ،ونتائج اختبار فروضها  الميدانية الدراسة إليها  توصلت  التي النتائج ألهم خالصة الباحث  يستعرض 

 :الدراسة أهم نتائج ومن
 

تطبيق الواتس أب حيث جاء في  ن الصحفيين الفلسطينيي % من 95.0يستخدم ما نسبته  .1
%، وقد جاء في المرتبة الثالثة التويتر بنسبة  89.9المرتبة األولى، يليه الفيس بوك بنسبة 

 %.44.7% يليه في المرتبة الرابعة اليوتيوب بنسبة  65.4
،  الصحفيتطبيق تويتر في العمل  نالصحفيين الفلسطينيي % من 71.7ما نسبته يستخدم  .2

% ال يستخدمونه في العمل الصحفي الستخدامهم تطبيقات مواقع التواصل 28.3بينما 
 % ال يستخدمون توتير لعدم معرفة استخدامه.26.7االجتماعي األخرى، وأن 

أقل من  إلىموقع تويتر من ساعة  نالصحفيين الفلسطينييمن % 39.5يستخدم ما نسبته  .3
% يستخدمونه من ساعتين  16.7أقل من ساعة، بينما    % يستخدمونه27.2ساعتين يوميا ، و 

% يفضلون استخدام  92.1أقل من ثالث ساعات وكذلك ثالث ساعات فأكثر، وأن  إلى
% من الحاسوب 19.3% من الحاسوب الشخصي، و28.1تويتر من خالل الهاتف الذكي، و

 % من الحاسوب اللوحي.0.9المكتبي بينما فقط  
من استخدام موقع تويتر في العمل الصحفي بدرجة متوسطة  ني يستفيد الصحفيين الفلسطيني  .4

 %.10.5% فيما درجة عالية جدا  بنسبة  40.4%، وبدرجة عالية بنسبة 43.0بنسبة 
لتغريد   موقع تويتر في العمل الصحفي   ن%من الصحفيين الفلسطينيي84.2يستخدم ما نسبته   .5

الثانية التغريد بالصورة بنسبة  ، يليه في المرتبة نصوص حيث جاءت في المرتبة األولىال
 %. 46.5بنسبة  إعادة تغريد بعض األخبار%، يليه في المرتبة الثالثة 54.4

% من الصحفيين الفلسطينيين مواقع كبار الصحفيين بنسبة حيث  80.7يتابع ما نسبته  .6
%، 74.6جاءت في المرتبة األولى، وقد جاء في المرتبة الثانية مشاهير الفن والرياضة بنسبة  

 %. 60.5وقد جاء في المرتبة الثالثة الناطقون اإلعالميين بنسبة  
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من استخدام موقع تويتر في العمل  ن فلسطينييالمتحققة للصحفيين الاإلشباعات بلغت  .7
%، وجاء 54.4%، حيث جاء في المرتبة األولى متوسطة بنسبة  67.2بشكل عام    الصحفي

 %.30.7في المرتبة الثالثة عالية بنسبة 
بشكل عام  العمل الصحفي    الصحفيين الفلسطينيين فيدرجة تلبية موقع تويتر الحتياج  بلغت   .8

% وجاء في المرتبة الثانية  43.9%، حيث جاء في المرتبة األولى عالية بنسبة 69.0
 %. 6.1% فيما احتل المرتبة الثالثة منخفضة بنسبة  43.0متوسطة بنسبة 

بشكل   من موقع تويتر يتلقاها الصحفيون الفلسطينيون درجة الثقة في المعلومات التي بلغت  .9
وجاء في المرتبة الثانية    ،%60.5تبة األولى عالية بنسبة  حيث جاء في المر   ،%76.0عام  

 . %10.5% فيما احتل المرتبة الثالثة عالية جدا  بنسبة  27.2متوسطة بنسبة 
%  84.6بشكل عام    درجة االتجاهات نحو استخدام موقع تويتر في العمل الصحفيبلغت   .10

% وجاء في المرتبة الثانية مؤيد جدا  بنسبة  64.9حيث جاء في المرتبة األولى مؤيد بنسبة 
 %. 6.1% فيما احتل المرتبة الثالثة محايد بنسبة  28.9

نتشار استخدامه بين  ال الصحفي العملموقع تويتر في  يستخدم الصحفيون الفلسطينيون  .11
%، يليه في المرتبة  72.8في المرتبة األولى بنسبة    حيث جاءالصحفيين وكبار الشخصيات  
سرعته في نشر األخبار  %، وقد جاء في المرتبة الثالثة  64.9الثانية سهولة استخدامه بنسبة  

 %. 55.3بنسبة  والمعلومات 
التغريد ، الصحفي العملموقع تويتر في ل ن الصحفيين الفلسطينيي ستخدامال أهم الدوافع .12

الوصول %، وجاء في المرتبة الثانية  77.2في المرتبة األولى بنسبة  حيث جاء    ونشر االخبار
بنسبة  البحث عن األخبار ومتابعتها  %، وجاء في المرتبة الثالثة  53.5بنسبة    السريع لألخبار

51.8 .% 
 العملاستخدام موقع تويتر في    جاءت أهم اإلشباعات المتحققة للصحفيين الفلسطينيين في .13

%،  68.4حيث جاء في المرتبة األولى بنسبة  ن القضايا المهمةبكثير م  اإلحاطة الصحفي
%، وجاء في 52.6بنسبة  ساعدني على الوصول السريع لألخباروجاء في المرتبة الثانية 

 %. 46.5بنسبة   سهولة استخدامهالمرتبة الثالثة 
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في العمل استخدام موقع تويتر  أثناء نأهم المشاكل التي واجهها الصحفيين الفلسطينيي .14
%،  60.5حيث جاء في المرتبة األولى بنسبة  الكم الكبير من التغريدات المنشورة الصحفي

%، وجاء في 49.1بنسبة  صعوبة الحصول على توثيق الحساب وجاء في المرتبة الثانية 
 %. 47.4بنسبة   محدودية عدد الحروف أثناء التغريد المرتبة الثالثة 

تنظيم الية  لتويتر في العمل الصحفيهم لتحسين استخداميون الفلسطينيون يقترح الصحف  .15
%، وجاء 53.5حيث جاء في المرتبة األولى بنسبة    نشر مشتركة لألخبار الوطنية المرخصة

%،  46.5بنسبة    شارة التوثيق الخاصة بتويتر للحسابات اإلخباريةإإعطاء  في المرتبة الثانية  
 %. 41.2بنسبة   فعيل عمل المجموعات اإلخباريةت وجاء في المرتبة الثالثة 

 

 لدراسة: اختبار فروض اًا: نتائج ثاني
 

  في   لتويتر  الفلسطينيين   الصحفيين  استخدام  درجة   بين  إحصائية  داللة  ذات   ارتباطيةوجود عالقة   .1
وقيمة الداللة  20.588حيث كانت قيمة مربع كاي  الموقع بهذا ثقتهم ودرجة الصحفي عملهم

 . 0.041اإلحصائية  
  تويتر بموقع  الفلسطينيين  الصحفيين ثقة درجة بين إحصائية داللة ذات  ارتباطيةوجود عالقة  .2

وقيمة   19.052حيث كانت قيمة مربع كاي  الموقع بهذا االستفادة ودرجة الصحفي عملهم في
 .0.047الداللة اإلحصائية  

  عملهم  في  لتويتر   الفلسطينيين  الصحفيين   استخدام  درجةال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين   .3
، العمر)النوع االجتماعي، المؤهل العلمي، بحسب المتغيرات الديمغرافية لديهم  الصحفي
حيث كانت قيمة الداللة   والعوامل الديمغرافية (مجال مزاولة المهنة العمل، ، مكانالمحافظة

 (.α ≥ 0.05أي أن )  0.05وهي أكبر من  0.249اإلحصائية  
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 ثالثًا: توصيات الدراسة:
بناء  على نتائج الدراسة يستعرض الباحث مجموعة التوصيات التي استخلصها وجاءت وفق 

 :التالي 
 تعزيز استخدام موقع تويتر لموثوقيته وبعده الكبير عن سياسة حذف المحتوى الفلسطيني   1.

ودعمهم  تعزيز االتصال بكبار الصحفيين الفلسطينيين لنشر المحتوى الفلسطيني على موقع تويتر 
 بالمواد الصحفية من جهات االختصاص 

دعوة جهات االختصاص في المكتب اإلعالمي الحكومي ونقابة الصحفيين والكتل الصحفية  2 . 
 همية تعزيز المحتوى الفلسطيني عليه.أ لعقد ورش عمل تعريفية بتويتر و 

 الوسائط المتعددة.  من خاللعلى تويتر    لتعزيز المحتوى اإلعالميدعوة الصحفيين الفلسطينيين  3. 
 حول القضايا الوطنية. على تويتر  من خالل تكثيف التغريد  على تويتر  تعزيز المحتوى الفلسطيني    4.

اص للتغلب  الموثوقة ذات االختص على تويتر توجيه الصحفيين لمتابعة الصفحات اإلخبارية5 . 
 .التغريدات  على كثرة

لية مشتركة للنشر المتعلق باألخبار  آونقابة الصحفيين لعمل  ،دعوة المكتب اإلعالمي الحكومي6. 
 عبر تويتر.   الوطنية

دعوة الجهات المختصة حكومية ونقابية ووكاالت انباء فلسطينية ومؤسسات إعالمية للمساعدة في 7
   .على تويتر توثيق الصفحات الفلسطينية اإلخبارية
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 المصادر والمراجع
 أواًل: المراجع العربية:

أغسطس( الموقع:  8م، 2019مايو(. إيجابيات وسلبيات شبكات التواصل. تاريخ الزيارة ) 25م 2015)
 (. https://cutt.us/0B1myصوت التكنولوجيا، )

 [9]الزمر: 
 الكامنة الفرص  في دراسة اإلنترنت  عبر االجتماعية العالقات  " (.رنوفمب 11م 2014إبراھيم، عبده. )

واإلعالم   والدراسات  أسبار المستترة"، مركز والمخاطر
http://www.asbar.com/ar/contents.aspx ( :أغسطس 22م،  2019تاريخ االطالع ) 

دور مواقع التواصل االجتماعي في إدراك الشباب الجامعي لحرية الرأي  م(. 2011اإلسدودي، نها. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(.  ه ميدانية م: دراسة تحليلي2011يناير 25ومشاركتهم في ثوره 

 جامعه المنصورة، المنصورة. 
 القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع.  .1طاإلعالم الجديد. م( 2015أمين، رضا. )

اعتماد الصحفيين الجزائريين على مواقع التواصل االجتماعي كمصادر  م(. 2018خديجة. )، بالني
 الجزائر، )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة العربي بن مهيدي، الجزائر. للمعلومات.

واقع استخدام التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في الصحافة المكتوبة  م(. 2010بن زايد، فريد. )
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة منتوري، الجزائر. بالجزائر: دراسة ميدانية

)رسالة دكتورة غير   استعمال وسائل االعالم االجتماعية كمصدر لألخبار م(. 2017بوعزيز، بوبكر. )
 منشورة(. جامعة باتنة، الجزائر.

 االجتماعي لمواقع التواصل الجزائريين الصحفيين استخدامم(. 2015. )صخر، محسنبوغرارة، سعاد. 
   اإلعالمي. األداء في

مدير اإلعالم الرقمي في : غزة. وجاهيا  اكتوبر( أجرى المقابلة الباحث  5 ،م2019. )سائد  ،رضوان
 . .شبكة األقصى اإلعالمية

 
. )ترجمة: مصطفى محمود(. االجتماعية للمراهقيندور شبكة اإلنترنت في الحياة م(. 2009بويد، دانا. )

 م(.2008)العمل األصلي نشر في عام   .1القاهرة: الهيئة العامة. ط 
 بي بي سي، جوجل تشتري يوتيوب )موقع إلكتروني(. 

 دليل الوسائط اإلعالمية المتعددة وإستخداماتها في إعداد القصة الصحافية، م(. 2010التكروري، لنى. )
 .مركز تطوير اإلعالم جامعة، بيروت 

 . الكويت: مكتبة الفالح للنشر والتوزيع. 1ط العربي. والشباب  الفيسبوك م(.2012جرار، ليلى. )

http://www.asbar.com/ar/contents.aspx
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/browse?type=author&value=%D8%B5%D8%AE%D8%B1%2C+%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86
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   .الرواد للنشر والتوزيع. 1، ط االنترنت ومواقع التواصل االجتماعيم(. 2009الجعبري، باسم. )
 الحجي، إبراهيم. ازهار الياسمين في اخبار المغردين، "أفكار تويتر"، 

 . القاهرة: عالم الكتب.3. طبحوث اإلعالم: األسس والمبادئم(.  (2006حسين، سمير. 
]مدونة[. تم االسترجاع من:   ما هو تويتر؟ أبريل(.  29م، 2011حياني، محمد. ) 

(https://goo.gl/QtSvlF.) 
اعتماد طلبة الجامعات الفلسطينية على شبكات التواصل االجتماعي أثناء العدوان م(.  (2015ترنيم.  ،  خاطر

الجامعة اإلسالمية، رسالة ماجستير غير منشورة(  )  : دراسة ميدانيةم2014اإلسرائيلي على غزة عام  
 غزة. 

(. " اآلثار النفسية واالجتماعية الستخدام الشباب المصري لمواقع الشبكات 2009خضر نرمين. )
الجتماعية دراسة على مستخدمي موقع اإلعالم المؤتمر العلمي األول األسرة واإلعالم وتحديات  ا

 (. 954فبراير، )ص  17-15الفيس بوك"،  العصر، جامعة القاهرة: كلية 
، المجموعة  "أدوات التغيير العصرية عبر اإلنترنت" مواقع التواصل االجتماعي(. م2016. )خليفة، إيهاب 

 . (114ص )، 1طالعربية للتدريب والنشر، 
المجلة العربية لالرشيف  ". 2(. "فهارس المكتبات في بيئة الويب م 2010خليفة، محمود. )

 ، يونيو.  22العدد  والمعلومات، والتوثيق
 . )رسالة ى الهوية لدى الطالب الجامعيلفتراضية عالتأثير استخدام المواقع ا(. 2017رزقي، فاروق. )

 ماجستير غير منشورة(. جامعة حمه بالوادي، الجزائر.
دور شبكات التواصل االجتماعي في التغير السياسي في تونس ومصر من وجهة  م(.  2011الرعود، عبد. )

)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة الشرق األوسط، نظر الصحفيين األردنيين: دراسة ميدانية 
 األردن.
استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف  م(.  2016زقوت، هشام. )

 )رسالة ماجستير غير منشورة( الجامعة اإلسالمية، غزة.  ذكية دراسة ميدانيةال
العدد)   مجلة شؤون العصر،  .إعالمي كوسيط المحمول الهاتفم(.  2012 (ومطهر، بشار. هللا، الزلب، عبد 

46  .) 
"العالقة بين إستخدام الشباب المصري لموقع الشبكات االجتماعية وقيمهم   م(.2011. )عمرو، سعد 

رسالة ماجستير  "،  Facebookوال فيس بوك  YouTubeموقعي ال يوتيوب    علىلمجتمعية دراسة  ا
 غير منشورة(. جامعة القاهرة، القاهرة 

https://goo.gl/QtSvlF
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 م، يوليو(. الشبكات االجتماعية وتأثيرها على االخصائي والمكتبة،  2009أمنية. عبد العال، هبة. ) سليمان،
  المؤتمر القومي ألخصائيى المكتبات والمعلومات في مصر الثالث عشر : المكتبة والمجتمع. 

 مصر: العريش.
لتكنولوجيا االتصال الحديثة وانعكاسها  استخدامات اإلعالميين الفلسطينيين م(. 2015، جمال. )السماك

 ميدانية معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة. : دراسة على أدائهم المهني
 . عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع.1ط اإلعالم الجديد.م(. 2014شقرة، علي خليل. )

. الرياض: 1ط اإلعالم. التربية اإلعالمية كيف نتعامل مع م(. 2010الشميري، فهد بن عبد الرحمن. )
 مكتبة الملك فهد الوطنية. 

  جريدة الرياض  "،ديسمبر(."الشبكات االجتماعية لم تعد للمراهقين7م، األحد 2008الشهري. فايز. )
 . 12( ص  14776العدد)

 . عمان: دار الشروق.1. طاإلعالم الجديد: المفاهيم والوسائل والتطبيقات م(. 2008صادق، عباس. )
استخدامات القائم باالتصال في الصحافة الفلسطينية لشبكات التواصل م(. (2015. الصفدي، فالح

)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة  االجتماعي واإلشباعات المتحققة: دراسة ميدانية
 اإلسالمية، غزة. 

االطالع:  (. "مواقع الشبكات االجتماعية وطريقة عملها. تاريخ أبريل 19م، 2009الضراب، مازن. )
  (.wd.com/wd/author/mazen/-https://www.tech)  يونيو( الموقع:   8م، 2019)

"الفضاء اإللكتروني والرأي العام... تغير المجتمع واألدوات والتأثير"، ورقة أولية،  . عادل ،عبد الصادق
 ات السياسية واالستراتيجية باألهرام، د.ت(، )القاهرة: مركز الدراس

 (. "المدونات اإلعالم البديل"، القاهرة: عالم الكتب 2009عبد الحميد، محمد. )
 ، )د. ط.( القاهرة: عالم الكتب.  البحث العلمي في الدراسات اإلعالميةم(. (2000عبد الحميد، محمد. 

االجتماعي في تسويق مصر كمقصد سياحي، ورقة عمل بحثية  عبد السميع، محمد. دور مواقع التواصل 
 . 11، ص 2012مقدمة لقطاع التخطيط والبحوث والتدريب، وزارة السياحة المصرية، ابريل 

 . الجنادرية للنشر والتوزيع، عمان. 1ط  شبكات التواصل االجتماعي.م(. 2015عبد الغفار، فيصل. )
 دار اليازوري العلمية. . 1. ط ماعيم(. اإلعالم االجت2016عبد الفتاح، علي. ) 

م(، دور اإلعالم البديل في تفعيل المشاركة السياسية لدي الشباب ،المؤتمر 2009عبد القوي ، محمود. )
العلمي الدولي الخامس عشر ، اإلعالم واإلصالح :الواقع والتحديات ، الجزء الثالث ، كلية اإلعالم  

 ، جامعة القاهرة . 
، )رسالة منصة التواصل االجتماعي تويتر والنخبة السياسية في مصرم( 2018)عبد اللطيف، سارة. 

 ماجستير غير منشورة(. جامعة عين شمس، القاهرة.  

https://www.tech-wd.com/wd/author/mazen/
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م(. الدعاية اإلعالمية لتنظيم داعش في نواقع التواصل االجتماع: تويتر انموذجا .  2019عبد هللا، رانية. )
 . 103- 75، العدد األول. مجلة قضايا التطرف والجماعات المسلحة

 .48. ص 1(. المنصات التعليمية. دار العلوم للنشر والتوزيع، ط 2016عبد المنعم، رضوان. )
 االجتماعية والمساندة اإلكتئاب  من وعالقته بكل اإلنترنت  إدمانم(.  2013)وآخرون.   محمد  ،الهادي عبد 

 .،4العدد  سويف، ببني التربية مجلة كلية :القاھرة  الجامعة، طالب  لدى
.  األسلوب اإلحصائي واستخداماته في بحوث الرأي العام واإلعالم  م(.1993عاطف، وعزمي، زكي. )  العبد،

 . القاهرة: دار الفكر العربي.  1ط
دور شبكات التواصل االجتماعي في بناء التعايش حول القضايا السياسية  م(. 2016العجمي، سعود. )

 . . )رسالة دكتوراه غير منشورة(. جامعة القاهرة، القاهرةواالجتماعية بدولة الكويت 
 منشورات جامعة قار يونس. بنغازي.    . البحث العلمي: مفهومه وإجراءاته ومناهجه.م(1994عمر، أحمد. )

ما هو تويتر؟: كل ما تحتاج معرفته عن العصفورة التي حر كت مارس(.  2م، 2011العوضي، إبراهيم. ) 
م، الموقع: عالم االبداع  2019 سبتمبر 22. تاريخ االطالع: العالم

(https://goo.gl/7Qqcd0.) 
ريخ االطالع:  ات الهاشتاق يحلق بالغزيين خلرج سماء الحصار.مارس(.  29 ،م2014ميرفت. ) عوف،

 ( http://www.womenfpal.com/932): الموقعم. 2019سبتمبر  12
 عمان: دار الغيداء للنشر والتوزيع. اإلعالم وقضايا التنمية. )د. ط(.  م(.2015حشمت. ) ،عياد 

استخدامات طالب الجامعات الفلسطينية لشبكات التواصل االجتماعي في  م(. 2012عيسى، طلعت. )
. دراسة مقدمة إلى المنتدى السادس للجمعية السعوديـــة لإلعالم  التوعية بالقضية الفلسطينية 

 واالتصال الرياض: جامعة الملك سعود.
دار الكتب  (،2,0تربويات تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين: تكنولوجيا )ويب م(. 2012) .إبراهيم ،الفار

 .(165ص القاهرة. )  والوثائق المصرية،
  21تاريخ االطالع:    الشبكات االجتماعية العربية.. نظرة تقييميه"،يوليو(. "  10م،  2010فاروق، حسين. )

وقع: شبكة األلوكة م، الم2019أغسطس 
(https://www.alukah.net/culture/0/23781/.) 

)رسالة  اتجاهات الصحفيين الفلسطينيين نحو أخالقيات الصحافة االستقصائيةم(. 2018فروانة، محمد. )
 ماجستير غير منشورة( الجامعة اإلسالمية، غزة. 

نموذجا .  العنف اللفظي في مواقع التواصل االجتماعي تويتر  (.  2016قسمية، سليمة. وقريبي، صابرينة. ) 
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. ورقلة: جامعة قاصدي مرباح.

https://goo.gl/7Qqcd0
http://library.svu.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.13.&criteria1=9.&SearchText1=%d8%af%d8%a7%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%a8+%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ab%d8%a7%d8%a6%d9%82+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9%d8%8c+
http://library.svu.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.13.&criteria1=9.&SearchText1=%d8%af%d8%a7%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%a8+%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ab%d8%a7%d8%a6%d9%82+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9%d8%8c+
https://www.alukah.net/culture/0/23781/
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. المركز م عبر موقع تويتر2018الخطاب الدعائي اإلسرائيلي نحو مسيرات العودة  أبو قوطة، خالد.  
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 استمارة صحيفة االستقصاء: (2ملحق رقم )

 
 الجــامعـــة اإلســالميــة_غـــــزة
 عـمــــادة الــدراســـــات العـليـــــا
 كلية اآلداب_قسم الصحـافة 

 
 
 

 صحيفة استقصاء بعنوان:
 

 أخي المبحوث / أختي المبحوثة:
أرجو منكم اإلجابة على كافة أسئلة هذه االستبانة بصدق، بوضع إشارة )×( أمام اإلجابة التي  
تتوافق مع وجه نظركم، أمال في الوصول إلى نتائج دقيقة تعكس الواقع، علما  بأن نتائج هذه  

 الدراسة ستستخدم لغرض البحث العلمي فقط.
 ولكم جزيل الشكر والتقدير 

 الباحث
 راجي عبد العليم الهمص

 
 إشراف

 د. طلعت عبد الحميد عيسى
 

 م 2019 -هـ 1441
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 المحور األول: السمات العامة: 
 النوع: .1

 أنثى    □ذكر            □
 المستوى العلمي: .2

    ماجستير□       بكالوريوس □      دبلوم □    فأقل ثانوية عامة □
  دكتوراه  □

 العمر: .3
  30أقل من -26□      سنة             30أقل من  -25 □  سنة          25أقل من  □

 سنة          
 فأكثرسنة 40 □                       فأكثر40أقل من   سنة 35 □ سنة       35أقل من  -30 □
 مكان السكن: .4

محافظة خانيونس         □محافظة الوسطى            □   محافظة غزة         □  محافظة الشمال         □
 محافظة رفح    □

 مكان العمل: .5
 مواقع انترنت     □   راديو           □  تلفزيون  □    صحيفة        □
     صحفي حر  □          وكالة أنباء □     مواقع تواصل اجتماعي  □

 مجال مزاولة المهنة:  
 مصور فيديو  □  محرر أخبار □ رئيس أو مدير تحرير□  مراسل محلي □

      
 أخرى يرجى ذكرها: ...............................  □ مصور فوتوغرافي □
 األقدمية في العمل الصحفي .6

   سنوات             10أقل من  -5□  سنوات          5أقل من  □
 ة          سن 15أقل من  -10□
 سنة فأكثر  20□  سنة            20أقل من  -15□

 

   مواقع التواصل في العمل الصحفي. استخدام الثاني:المحور 
 جابة(إ)يمكنك اختيار أكثر من في عملك الصحفي؟  أهم تطبيقات التواصل االجتماعي التي تستخدمها .7

□ WhatsApp  □ Telegram   □ BBM  □  
YouTube  

□ Tango  □ Skype   □Instagram  □Zello
  

□ Facebook  □ Twitter   □ Google+  □  
Snapchat     

□LinkedIn  □Flicker   □.....أخرى.................... 
 في عملك الصحفي؟ تستخدم تويترهل  .8

جابة  ثم توقف عن اإلأجب عن السؤال التالي  ال )  □  (11انتقل لإلجابة عن السؤال نعم ) □
 ( اً مشكور 
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 الصحفي؟ كلموقع تويتر في عمل كما أسباب عدم استخدام .9
 عدم وفرة الوقت بسبب ضغط العمل  □  يقدمه من معلومات عدم الثقة فيما  □
  استخدام مواقع التواصل االجتماعي األخرى،  □   ال أعرف كيفية استخدامه   □

 يرجى ذكرها
 

 موقع تويتر.  وأنماط استخدامالمحور الثالث: عادات 
 ؟يومياً  لموقع تويتر استخدامكما عدد ساعات  .10
  قل من ساعتينإلى أمن ساعة  □     أقل من ساعة  □
 ثالث ساعات فأكثر  □  ساعات ثالثقل من إلى أمن ساعتين  □
 

 جابة( إ)يمكنك اختيار أكثر من استخدام موقع تويتر؟ ل فيها ضما الفترات التي تف .11
 الفترة المسائية        □   فترة الظهيرة □   الفترة الصباحية □
 ال يوجد فترة محددة□   فترة الليل المتأخر    □
 جابة( إ)يمكنك اختيار أكثر من فيها استخدام موقع تويتر؟ ماكن التي تفضل ما األ .12
األصدقاء عند □   مكان العمل  □    المنزل        □

 واألقارب
، يرجى  رى أخ□  العامة  األماكن □   مقاهي االنترنت  □

 ذكرها............. 
 جابة(إ)يمكنك اختيار أكثر من  ما الوسيط الذي تفضل استخدام موقع تويتر من خالله؟ .13

الحاسوب □   الحاسوب المكتبي □    الهاتف الذكي □
 الشخصي

 ............... ...، يرجى ذكرها.......أخري  □ الحاسوب اللوحي                         □ 
 في عملك الصحفي؟ تويترك لموقع استخدام ما درجة .14
منخفضة    □منخفضة             □متوسطة              □  عالية      □عالية جدا            □
 جدًا 
 ما درجة استفادتك من استخدام موقع تويتر في عملك الصحفي؟ .15
منخفضة    □منخفضة             □متوسطة              □  عالية      □عالية جدا            □
 جدًا 
 جابة(إأكثر من  اختيار)يمكنك ما جوانب استخدامك لموقع تويتر في عملك الصحفي؟  .16
التغريد بمقطع  □                 التغريد بصورة □                            تغريد النصوص   □

      فيديو 
متابعة  □   التغريد على الوسوم اإلخبارية   □             إعادة تغريد بعض األخبار  □

     لمواقعك المفضلة   rssخالصات
 عمل استطالعات للرأي حول قضية ما□ إرسال رسائل خاصة لمن يتابعك وتتابعه    □
 البث المباشر من خالل الموقع □
 جابة( إأكثر من  اختيار)يمكنك ما أبرز الحسابات التي تتابعها على موقع تويتر؟  .17
       مؤسسات اعالمية   □            الكتاب □                          كبار الصحفيين   □ 
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     ناطقون اعالميون  □  مؤسسات سيادية   □              مشاهير الفن والرياضة   □ 
     

من استخدام تويتر في العمل   المتحققة واالشباعات: دوافع االستخدامات الرابعالمحور 
 الصحفي.

 اإلشباعات المتحققة من استخدامك موقع تويتر في عملك الصحفي؟درجة  ما  .18
منخفضة    □منخفضة             □متوسطة              □  عالية      □عالية جدا            □
 جدًا 

 تلبية موقع تويتر الحتياجك في العمل الصحفي؟ما درجة  .19
منخفضة    □منخفضة             □متوسطة              □  عالية      □عالية جدا            □
 جدًا 

 ما درجة ثقتك في المعلومات التي تتلقاها من موقع تويتر؟ .20
منخفضة    □منخفضة             □متوسطة              □  عالية      □عالية جدا            □
 جدًا 

 ما اتجاهاتك نحو استخدام موقع تويتر في العمل الصحفي؟ .21
معارض   □          معارض □           محايد □      مؤيد □           مؤيد بشدة □   
  بشدة
 جابة(إأكثر من  اختيار)يمكنك أسباب استخدامك موقع تويتر في عملك الصحفي؟ ما  .22
  مصدر موثوق للمعلومات واالخبار  □    استخدامه   سهولة □
انتشار استخدامه بين الصحفيين وكبار  □   اإلمكانيات الكبيرة الموجودة فيه  □

  الشخصيات  
  سهولة التواصل مع المصادر اإلخبارية □  سرعته في نشر األخبار والمعلومات   □

   
 ذكرها ...............................  أخرى يرجى□
 جابة(إأكثر من  اختيار)يمكنك تخدامك موقع تويتر في عملك الصحفي؟ دوافع اسما  .23

المشاركة في □           التغريد ونشر االخبار □
 النقاش مع المغردين والصحفيين   

ابداء الرأي في  □               التواصل مع الزمالء والصحفيين  □
 بعض األخبار

الوصول السريع  □           البحث عن األخبار ومتابعتها   □
 لألخبار

 التواصل مع الشخصيات المهمة   □
، يرجى ذكرها أخرى □           المشاركة في التغريد على الوسوم    □

 ............................... 
 ما االشباعات المتحققة من استخدامك موقع تويتر في عملك الصحفي؟ .24

أحاطني بكثير  □      عزز لدي ثقتي بنفسي □         مكنني من التعبير عن ارائي بحرية □
              من القضايا المهمة
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ثقتي   □   سهولة استخدامه   □   عزز أرائي من خالل نقاشي مع األخرين□
  فيه كمصدر لألخبار 

 يقدمهافي المعلومات التي  ثقتي □  مكنني من إعادة تغريد األخبار التي تعجبني □
 ساعدني على الوصول السريع لألخبار □
 يرجى ذكرها ............................... أخرى   □ سهل لي التواصل مع المصادر اإلخبارية  □   

 أبرز مشكالت استخدام تويتر في العمل الصحفي ومقترحات الحلول. : الخامسالمحور 
من    أكثر)يمكنك اختيار  تعاني منها اثناء استخدامك تويتر في العمل الصحفي؟  المشاكل التي    أهمما    برأيك .25

 إجابة(
صعوبة الحصول على توثيق  □    الكم الكبير من التغريدات المنشورة. □

 الحساب.
 خطر االختراق األمني.  □              محدودية عدد الحروف أثناء التغريد. □
 اإلشاعاتاستخدمت كوسيلة لترويج  □   الحذف المتكرر لبعض الحسابات اإلخبارية. □
 أخرى، يرجى ذكرها: ...............................................................  □

 من إجابة(   أكثر)يمكنك اختيار    لتحسين استخدام الصحفيين لتويتر في عملهم الصحفي؟ما مقترحاتك   .26
   تنظيم الية نشر مشتركة لألخبار الوطنية المرخصة. □
 اإلخبارية.تفعيل عمل المجموعات  □
  توفير خدمات التعديل الملحق للتغريدات لألشخاص المرتبطين بالخبر.□
 إضافة خاصية التعديل للتغريدات المنشورة. □
 ربط ترشيح التغريدات بطبيعة توصيف العمل الصحفي  □
 ترشيح حسابات المتابعة حسب العمل الصحفي. □
  تمييز المحتوى الخبري للتغريدات. □
 ة التوثيق الخاصة بتويتر للحسابات اإلخباريةإعطاء أشار  □
 أخرى، يرجى ذكرها: ...............................................................  □

 انتهت األسئلة، شكرًا لكم على تعاونكم
 


