
 ٢٠١٢، )٦(٢٦مجلد  ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

دور شبكات التواصل االجتماعي في تعبئة الرأي العام الفلسطيني نحو التغيير االجتماعي 
   دراسة وصفية تحليلية- والسياسي

The Role of  Social Communication Networks in Mobilizing The 
Palestinian Public Opinion Toward Socio-Political Change 

  

 زهير عابد

Zuhair Abed 

  آلية اإلعالم، جامعة األقصى، غزة، فلسطين العالقات العامة واإلعالن، قسم

  dr_zohairabed@yahoo.com: بريد الكتروني

  )٢٨/٥/٢٠١٢: (، تاريخ القبول)١٨/١٢/٢٠١١: (تاريخ التسليم
  

 ملخص

ا أس           اة، مم ة في زمن          أخذ اإلنترنت يغزو آل مرافق الحي اة المختلف ر أوجه الحي هم في تغيي
ستويات،                ى عدة م ة عل قياسي، وقد ظهرت على هامش هذا الحدث مجموعة من الظواهر المختلف

ًا من               : من أهمها  ازًا ملموس د  إنج ة  نجازات   اإلانتشار شبكات التواصل االجتماعي التي تُع الخالق
ذي تق           . هذا العصر في   دور ال ة تطور ال اعي في           ومن خالل متابع ه شبكات التواصل االجتم وم ب

ة                  ضاياه االجتماعي سطيني خاصة، وطرح ق شعب الفل ة، وال تشكيل الرأي العام لدى الشعوب عام
ع شبكات التواصل                       . والسياسية درس واق ى البحوث الوصفية لت ي تنتمي إل ذه الدراسة الت تأتي ه

ا     االجتماعي، وتناولها لألحداث والظواهر والمواقف واآلراء، وتحل     ة تأثيره سيرها لمعرف ا وتف يله
ك بغرض          على الرأي العام الفلسطيني، ومدى قدراتها على إحداث تغيير اجتماعي وسياسي، وذل

ويره        تكماله أو تط ه أو اس صحيحه، أو تحديث ا بت ع إم د الواق تنتاجات تفي ى اس ول إل د . الوص وق
ن   ة م ة مكون سحي لعين نهج الم تخدم الباحث الم ة م) ٥٠٠(اس ب وطالب ات طال ن طالب الجامع

ت، وشبكات                  سطيني استخدامًا لالنترن الفلسطينية في قطاع غزة، وهم من أآثر فئات المجتمع الفل
اعي ة . التواصل االجتم ا الدراس صت إليه ي خل ائج الت م النت ن أه بكات التواصل : وم ر ش أن أآث

ًا،     االجتماعي استخدامًا هو البريد االلكتروني، ويتم ذلك في المنزل في حدود ثال              ث ساعات يومي
ك شبكات                ى دور تل وأن مدى الثقة فيها متوسط، وأْن ال تأثير لكل من متغيرْي الجنس والسكن عل
ن      ل م أثيرًا لك ود ت ن وج ائج ع فرت النت ين أس ي ح ًا، ف يًا واجتماعي ام سياس رأي الع ة ال ي تعبئ ف

  .متغيرْي الجامعة والتخصص العلمي
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Abstract 

The Internet invades all aspects of life, thereby contributing to the 
change in various phases of life in a record time. On the sidelines of this 
great event, a set of different phenomena has emerged at several levels. 
The spread of social communication networks is one of the most 
remarkable achievements in this day and age. Social networks play  a 
vital role in forming the world public opinion,  especially the Palestinians 
in their social and political issues. The study related to descriptive 
research is concerned with the reality of social communication networks.  
It also deals with the analysis and interpretation of events, phenomena, 
attitudes, and opinions to determine their impact on the  Palestinian 
public opinion and  socio-political change. This aims at correcting, 
updating and developing the reality through a survey approach covering a 
representative sample of (500) students (male & female) of Palestinian 
Universities in the Gaza Strip, who commonly use the internet and social 
communication  networks. The most important findings of the study are: 
Email is the most commonly used, done at home three hours a day. The 
degree of confidence is average. The variables of gender and residence 
have no effect on the role of social communication networks in 
mobilizing the public opinion towards social and political change, 
whereas there is an effect of both university and specialization variables. 

  
  المقدمة

ار                         د من األشخاص من مختلف األعم اه العدي ًا، لفت انتب دثًا عالمي شكل ظهور اإلنترنت ح
 وأصبح االنترنت جزءًا ال يتجزأ من حياة المجتمعات          ،والمستويات االجتماعية والعلمية والثقافية   

اة المخت      ر أوجه الحي ة في   العصرية، وأخذ يغزو آل مرفق من مرافق الحياة، مما أسهم في تغيي لف
ًا             ًا  خالل عدة سنوات، وأحدث طوفان زمن قياسي، حيث شهدت شبكات االنترنت تطورًا متالحق
ين         سافة ب بحت الم ه، فأص الم بأآمل ول الع ري ح ي تج داث الت ل األح ي نق رعة ف ًا وس معلوماتي
شيئًا، وزمن          يئًا ف المعلومة واإلنسان تقترب من المسافة التي تفصله عن مفتاح جهاز الحاسوب ش
د     شخص العدي ى ال د يتلق ى زر واح ضغط عل رد ال ط مج واٍن، فق دة ث دى ع ا ال يتع الوصول إليه

  .والعديد من المعلومات حول أي موضوع يبحث عنه

وقد ظهرت على هامش هذا الحدث مجموعة من الظواهر المختلفة على عدة مستويات، من         
ي آانت من أضخم إن               اعي، الت ذا العصر، ولعل     أهمها انتشار شبكات التواصل االجتم جازات ه

شافات         ن االآت د م ًا العدي د يومي سان يج ات اإلن ى ب ة حت سرعة مذهل وره ب ي تط ل ف ه تتمث أهمت
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اول األحداث                     ى تن شبكات عل ذه ال وي والمتجدد، حيث عملت ه ذا المجال الحي والتطورات في ه
ل الحدث س              ة أخرى لنق دثًا   المحلية والعالمية بسرعة فائقة أآثر من أية وسائل إعالمي ان ح واًء أآ

صراع    رح ال ي ط ارّز ف شبكات دوّر ب ذه ال ان له ًا، وآ ًا أو ترفيهي ًا أم تثقيفي ًا أم تعليمي إخباري
ارة         سطينية ت ة الفل ا لألزم سطيني وتناوله سطيني الفل سام الفل رائيلي، واالنق سطيني اإلس الفل

ارة م              ز ألي طرف من أطراف الصراع، وت دًا عن التحي زة لطرف   بموضوعية وحيادية بعي تحي
ي                     ة الت ة الحقيق صلين لمعرف ين المت على حساب طرف آخر، حيث يقوم من خاللها الحوار الجاد ب
سطيني                        ع الفل ل صورة الواق ور، ونق شفها للجمه تم آ الي ي ًا، وبالت قد تغيب عن ذهن البعض أحيان

  .بكل قضاياه االجتماعية والسياسية
  

  اإلطار النظري واألدبيات السابقة للدراسة

  راسات السابقةالد

  دراسات حول دور اإلنترنت :أوًال

د    و اليزي لت أب ول   ) ٢٠٠٨(توص تها ح ي دراس رض    "ف ة لتع سية واالجتماعي ار النف اآلث
شبكة اإلنترنت    ام       "الجمهور المصري ل القلق الع ى شعور ب ؤدي إل ى أن استخدام اإلنترنت ي ، إل

ش                ذا ال ت، ويختفي ه ان اإلنترن راد بإدم ان      بسبب تأثر هؤالء األف انون من اإلدم دما ال يع عور عن
ا أن                        ا، آم زداد استخدامهم له دما ي اب عن للشبكة، أي أن إدمان الشبكة حال دون شعورهم باالآتئ

  .استخدام اإلنترنت ال يؤثر على تفاعل األفراد مع أسرهم، إذا لم يكن لديهم إدمان للشبكة

ان       تها     ) ٢٠٠٦(في حين توصلت عثم رأ      "في دراس ادة ال شباب       حول دور ق ة ال ي في توعي
شباب          "بمخاطر اإلنترنت  ة من ال راد العين ، إلى أن الهروب من الواقع من أوائل أهداف اتصال أف

  . باإلنترنت، يليه تقليد األصدقاء ومسايرتهم العالم المتقدم على اإلنترنت

ر   ة بك ا دارس اعي    ) "٢٠٠٦(أم االغتراب االجتم ة ب صال الحديث ائل االت ة وس ول عالق ح
شة           "المصريللشباب   ى مناق شباب يحرصون عل ، فقد توصلْت إلى أن مستخدمي االنترنت من ال

ه،              ي المبحوث عن المحيطين ب يلة اتصال تغن ا وس ما يتصفحونه مع أشخاص آخرين، باعتباره
ة إحصائية                      ة ذات دالل ة عالق باإلضافة إلى أنها وسيلة هروب من الواقع، آما وجد الباحث أن ثم

  .لإلنترنت وبين درجة االغتراب لعينة البحثبين استخدام الشباب 

ارة       ه          "حول   ) ٢٠٠٥(وقد توصلت دراسة عم شبكة اإلنترنت وعالقت شباب ل استخدامات ال
اعي ادل  "بالتفاعل االجتم ت لتب ستخدم اإلنترن ة ي راد العين م أف ى أن معظ ي (، إل د اإللكترون البري

ر استخدامًا         آما أآدت الدرا  . ، أآثر من االستخدامات األخرى    )والدردشة راد األآث سة على أن األف
  .لإلنترنت هم األآثر شعورًا بالعزلة االجتماعية

ي         "في دراستها حول    ) ٢٠٠٥(وخلصت عبد اهللا     وطن العرب ى  " استخدام اإلنترنت في ال إل
ت،               ستخدمون اإلنترن ة ي راد العين ك، ووجدت            ذأي  أن أآثر من نصف أف اث في ذل آور عن اإلن

اك فروق   ة أن هن صص        الباحث ت المخ ي الوق ذآور، وف صالح ال اعي ل ل االجتم دوافع التفاع ًا ب
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اث يقضين معظم                       تهم في التصفح، في حين اإلن لالستخدام اإلنترنت، آما أن الذآور يقضون وق
ي،  د اإللكترون تخدام البري ي اس اتهن ف ة هوأن أوق اك عالق هن ن ارتباطي وي م باع المعن ين اإلش  ب

اط             استخدام اإلنترنت واإلحساس بأهم    م يوجد ارتب التعرض      ية استخدامه، في حين ل ق ب ا يتعل فيم
  .لإلنترنت

ود  ا عب ة، و  ) ٢٠٠٤(أم ار الغربي القيم واألفك ًا ب د اقتناع ى أن اإلنترنت يول د توصلت إل فق
  .يؤثر سلبيًا على العالقات االجتماعية بين أفراد األسرة، والمعتقدات الدينية

وآس (في حين توصل آٌل من  في دراسة عن دور    ) Kwak & Fox, 2003 ()آويك، وف
ر           ستهلك عب راء الم ى ش ؤثر عل اد ت ة أبع اك أربع ى أن هن الن إل رويج واإلع ي الت ت ف اإلنترن
ة      ماته الديموغرافي ت، وس تخدام اإلنترن ه باس ستهلك، وخبرت ة للم ة المادي ي الحال ت، وه اإلنترن

  .والحالية المزاجية للشراء

ي ة  وف تخدام الي "دراس ول االس راد ح اة األف ي حي ت ف ارولين(، توصلت "ومي لإلنترن  )آ
)Caroline, 2001 (   ال البحث ي مج ساء ف ن الن ر م ت أآث ستخدمون اإلنترن ال ي ى أن الرج إل

رامج                   ي، وب د اإللكترون سيدات للبري ا تتجه ال واألخبار واألنشطة وأخبار البنوك والبورصة، بينم
  .المحادثة

ع استخدام شبكة اإل    "وفي دراسة    ابوس     حول واق سلطان ق ة ال ة جامع ل طلب " نترنت من قب
ى أن    ) ٢٠٠١(توصل بو عزة     دل ساعتين              % ٧٢إل ستخدمـون شبكة اإلنترنت بمع ا ي من طالبه

ون      . فأآثر يوميًا، وهذا ُيعد مؤشرًا على أهمته ليديهم        آما توصل الباحث إلى أن معظم الطلبة يبحث
  .عن المواقع ذات العالقة بتخصصاتهم الدراسيـة

شبكة المعلومات المصرية          ) ٢٠٠٠( بخيت   ودرس استخدامات أساتذة الجامعات المصرية ل
ة    ه نتيج ذي تحدث أثير ال صالية، وتوصيف الت اداتهم االت ة، وع ت العالمي شبكة اإلنترن ة ب المرتبط
ى أن المستخدمين                استخدامهم لها، ونوعية اإلشباعات التي تحققها لهم، حيث توصلت الدراسة إل

، والهندسة بنسبة   %١٦,٧والطب  % ٤٠,٧ة هم من المتخصصين في العلوم بنسبة        الفعليين للشبك 
رة قصيرة، حيث        % ١٣,٣ ، وأن معظم مستخدمي شبكة المعلومات المصرية يستخدمونها منذ فت

  . م، أي أن مستخدميها حديثي العهد١٩٩٦في استخدامها في عام % ٢٦,٧بدأ ما نسبته 

ايع   ته  ) ٢٠٠٠(وتوصل ط ي دراس ول "ف ي  ح الم العرب ي الع ت ف تخدام االنترن ي " اس الت
ي من خمس دوٍل شباب العرب ة من ال ة عمدي ى عين ا، عل ة هيأجراه مصر، والبحرين، :  عربي

شباب    ن ال ت م ستخدمون اإلنترن ن ي سبة م ى أن ن ة، إل ارات العربي سعودية، واإلم ت، وال والكوي
ذآور واإل         %٧٢,٢العربي بلغت    د         ، مع وجود اختالف بين استخدام ال ا، وأن اإلنترنت ُيع اث له ن

ًة من وسائل االتصال             ل آلف يلة أق وسيلة مهمة لالتصال باستخدام البريد اإللكتروني، بوصفه وس
  . األخرى مثل الفاآس، والتليفون، والبريد العادي

ليم  د س ن ) ٢٠٠١(وأآ ته ع ي دراس ت"ف راهقين لالنترن م الم تخدام وفه ة اس ، أن "آيفي
الوسائط  : تراضيًا، بما يقدمه من وظائف، وخدمات، ومميزات عديدة، مثل        اإلنترنت خلق واقعًا اف   
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ى أن استخدامهم لإلنترنت                المتعددة والنص اإللكتروني والفضاء التفاعلي، آما أآدت الدراسة عل
ايتهم   اعي غ ضاء االجتم ى الف دخول إل اء، وال ان المفضل لاللتق ه المك ار، وأن ن الكب ر م ان أآث آ

ضلة، وأصبح البر اة   المف ردات الحي ن مف يًا م زءًا أساس شبكة ج ر ال ة عب ي والدردش د اإللكترون ي
  . اليومية للمراهقين

ٌل من     زي  (وتوصل آ ن، و زي تهما حول    ) Alan & Zizi, 2000 ()أل دوافع  "في دراس ال
ا من خالل    " وراء استخدام األفراد لإلنترنت   إلى أن الدوافع الشخصية التي يسعى األفراد لتحقيقه

  .د يقابلها انخفاض في تفاعالتهم االجتماعية األولية تجاه األسرة واألصدقاءاإلنترنت ق

اإلنترنت وتحويل الثقافة المدنية إلى  "Peter Dahlgren, 2000) ()بيتر دلجرين(ودرس 
وانين،              "الديمقراطية سياسي الرسمي، والق ، حيث يميز الباحث بين أشكال الديمقراطية، والنظام ال

ام               واألحزاب، واالنتخ  ى مر األي ة عل ابات، وبين الثقافة المدنية المتعددة األطراف، المعقدة والثابت
التي تخلق معًا إمكانية وجود نظام ديمقراطي، ويمكن تشكيل هذه الديمقراطية من خالل استخدام                
واطنين في                   ة الم ل مكان دعيم أو تقلي وسائل االتصال اإللكترونية الحديثة، آاإلنترنت القادر على ت

  .    قافة المدنيةالث

اول  ا تن تمبل(آم ي )  (Stempl & others, 2000 وآخرون)س ين التطور ف ة ب العالق
رة   ي الفت تخدام اإلعالم ف ي اس رات ف ت والتغي تخدام اإلنترن ت )م١٩٩٩-١٩٩٥(اس ث قارن ، حي

ستخدمي      ى أن م ائج إل ارت النت د أش ستخدمونه؛ فق ن ال ي ت، وم ستخدمي اإلنترن ين م ة ب الدراس
ار         اإلنتر ستمعين ألخب صحف، أو م راء لل ونهم ق ي آ ستخدمين ف ر الم ع غي شابها م ر ت ت أآث ن

سة،   ة رئي صال جماهيري يلة ات بكة اإلنترنت أصبحت وس ون، وأن ش شاهدين للتلفزي و، وم الرادي
  . لكنها ال تقوم بالدور الذي آان من الممكن أن تقوم به على عاتقها بوصفها وسيلة اتصال

اول  الفيس(وح ى  ) (Halavaisa, 2000 )ه رف عل شبكة   "التع ى ال ة عل دود الوطني الح
ة ع: العالمي دة والمجتم صال الجدي يلة االت ة بلغت "وس ى عين ة عل إجراء دراس ع ) ٤٠٠٠(، ب موق

على شبكة اإلنترنت، حيث استنتج أن صلب النظام الذي يكون الشبكة، إنما ينحصر بدرجة آبيرة           
ي ينتمي           ضمن الحدود الوطنية التقليدية، وترتبط م      عظم المواقع بروابط تقع داخل الدولة نفسها الت

ع                  ى مواق ا تتجه إل ع خارج الحدود، فإنه إليها الموقع، وعندما تحاول هذه المواقع االرتباط  بمواق
  . موجودة بالواليات المتحدة األمريكية

تأثير شبكة اإلنترنت على الطالب واستخدامها    "(Al-Matrif, 2000) )المطرف(وتناول 
ع                   "في األنشطة اليوميـة   ستخدمون شبكة اإلنترنت في جمي ى أن الطالب ي ، وتوصلت دراسته إل

ًرا باستخدام اإلنترنت                       ا يهتمون آثي ي حددتها الدراسة، وأن طالب الدراسات العلي المجاالت الت
بكة            ة أن ش ـرت الدراس الوريوس، وأظه الب البك ن ط ر م تعلم أآث ي وال ث العلم رض البح لغ

ت، ُت دل       اإلنترن ادة المع ى زي ساعد عل ات، وت ن المعلوم ث ع صال والبح ي االت ة ف د أداة مهم ع
شبكة                     ستخدمون ال ذين ي دى الطالب ال نخفض ل التراآمي للطلبة، بينما تبين أن المعدل التراآمي ي

  . للمتعة والترفيه فقط
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استخدامات الصحافة المصرية لإلنترنت ومدى       : "دراسة بعنوان ) ١٩٩٩(وأجرى إبراهيم   
صحفيًا، وآان الهدف منها التعرف على      ) ٣٢(، على عينة بلغت     "كاساها على األداء الصحفي   انع

سويق       ي الت ا ف تخدامهم له صحفية، واس ادة ال صدرًا للم ت م ى اإلنترن صحفي عل اد ال دى اعتم م
قلة في ظل عدم وجود سياسة واضحة في   هم نترنت مستخدمي اإلواإلعالن، وأشارت النتائج أن     

  .ن على وسائل التكنولوجيا الحديثة، واقتنائها في الصحف المصريةتدريب الصحفيي

شي    ة الطرابي دفت دراس شباب      ) ١٩٩٩(وه رض ال ي تع ؤثرة ف ل الم ى وصف العوام إل
ي                  ة الت ات الهائل المصري للمواقع اإللكترونية على اإلنترنت وتحليلها وتقويمها في ضوء اإلمكان

لمعلومات التي يراد الوصول إليها، وخلصت الدراسة         تتيحها شبكة اإلنترنت من حرية إلى آافة ا       
شباب             : إلى ا     %٥٨.٧أن نسبة الذين يتعرضون بانتظام لمواقع اإلنترنت من ال ، حيث يتعرض م

  %. ٦٣.٧منهم لإلنترنت بشكل يومي، وأن آثافة التعرض بلغت % ٢٥نسبته 

ا درس  ر الري(آم د ويب ع اإللكتر) Landweber Larry,1992 ()الن ي المجتم ون
ى                   ى التعرف عل تهما إل االتصالي، والمجتمع عبر مواقع الحوار في اإلنترنت، حيث هدفت دراس
د أوضحت   ت، وق شبكي باإلنترن صال ال ن خالل االت ع الحوار م ر مواق ذي يحدث عب الحوار ال
اء أدوات       ادة بن ه أن إع شارآين في ى الم رض عل صال يف ن االت وع م ذا الن ة ه ة أن طبيع الدراس

  .فية تشكل أساسًا جديدا في التعامل بين األفرادومعايير ثقا

  اإلنترنت  في العملية التعليميةدراسات حول أثر   :ثانيًا

ة  الهيئات دور" دراسة حول) ٢٠٠٥أسعد، (قدم  سطين  في  المحلي ز  في  فل شارآة،   تعزي الم
ا  والتنمية بكافة المشارآة تعزيز ، ورآزت على أهمية"وإحداث التنمية السياسية سياسية   أوجهه ال
 والمشارآة السياسي، والتمثيل البناء الديمقراطي عملية في دورها وعلى واالقتصادية االجتماعية

ة  جمهور المواطنين والهيئات بين ة،  المحلية والحكوم ى  الدراسة  وخلصت  المرآزي  مجموعة  إل
دأ  ضرورة ترسيخ  من أهمها التوصيات، من شارآة  مب ة  الم اء  أجل  من  المجتمعي م  بن  لحصا  حك
   .والطموحات في الهموم وسياسة المشارآة الديمقراطية على مبني

ل  (واستنتج  ا في        ) Hovermill, 2003 ()هوفر مي ه عن استخدام التكنولوجي في دراسة ل
مشروع للتنمية المهنية، معتمدة على استخدام برنامج الحاسوب في تدريس منهج الرياضيات، أن             

  .  إطارًا مفاهيميًا لبيئة تعلم فعالةاستخدام التكنولوجيا في التدريس حقق

ار  ولينح(وأش رامج   ) Boling, 2002 ()ب ديم ب ر تق ى بحث أث دفت إل ي ه ته الت ي دراس ف
ة              ين بالمرحل دى المعلم التنمية المهنية عبر اإلنترنت على تطوير المعارف واألساليب التدريسية ل

ت، وبعض        من خالل تقديمه برنامج للتنمية المهنية لمجموع      . االبتدائية ة من المعلمين عبر اإلنترن
ويم ارات للتق ر   . االختب تعلم عب ى ال ين عل جع المعلم ت ش ا اإلنترن تخدام تكنولوجي ى أن اس إل

  . اإلنترنت
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ر(وتوصل  د    ) Zahner, 2002() زهن ى تحدي رف عل ى التع دفت إل ي ه ته الت ي دراس ف
ة، وا              ت، وإدارة المعرف ر اإلنترن ة عب ة  المهني ى     العالقة بين التنمي اد عل ي باالعتم تعلم اإللكترون ل

  . المناقشة عبر اإلنترنت، إلى فاعلية تقديم برامج التنمية المهنية عبر اإلنترنت

في دراسته عن تصميم برنامج لتدريب المعيدين والمدرسين         ) ٢٠٠١( وخلص عبد المعطي  
ة            اتهم التدريبي َا الحتياج راد     إل . المساعدين على بعض استخدامات شبكة اإلنترنت وفق اج أف ى احتي

ى    دريب عل ى الت ة إل وب  : المجموع تخدام الحاس ت   –اس ر االنترن ات عب ن المعلوم ث ع  - البح
  .  تصميم صفحات إلكترونية-استخدام البريد اإللكتروني

التي هدفت إلى تحديد أثر تقديم برنامج التنمية ) Quesada, 2001 ()آويسادا (وفي دراسة
ر اإل    يات عب ي الرياض ة لمعلم تخدام      المهني ي اس م ف م أداء المعل وير أداء المعل ى تط ت عل نترن

دريس الرياضيات     ر االنترنت         . التكنولوجيا في ت ة عب ة المهني امج التنمي ديم برن ى أن تق توصل إل
  . أسهم في بناء مجتمع الرياضيات التخيلي

ابس   د واله رى الفه ا أج ول ) م١٩٩٩(آم ة ح ت  "دراس ي اإلنترن صال ف دمات االت دور خ
ـة توظيف شبكة               "نظم التعليم بمؤسسـات التعليم العالي    بتطوير   ة آيفي ى معرف ، هدفت الدراسة إل

ان                     د استخدم الباحث الي، وق يم الع صفة خاصة في التعل اإلنترنت بصفة عامة وخدمات االتصال ب
ـات اإلنترنت                     . منهج االستقصاء   ر خدم د من أآث ي ُيع د اإللكترون ى أن البري ان إل وتوصل الباحث

  . ، حيث يتم فيه تداول المعلومـات واآلراء حول القضايا المهمةاستخداًما

ي  (وتوصل استخدام اإلنترنت في البحث العلمي      " في دراسته حول    (Ealy, 1999) )أيل
، إلى أنه بالرغم من أهمية تقنيات المعلومات        "والعوامل المؤثرة مـن وجهة نظر طالب الدآتوراه      

ن الواجب ممارسة استخدام الشبكة مع الطالب في المجال      في تحسين مخرجات التعليم، إال أنه م      
د                . العلمي ا ُتع يم؛ ألنه وتوصلت الدراسة أيضًا إلى شعور الطالب بأهمية استخدام الشبكة في التعل

  . أداة فاعلة في الحصول على المعلومات المتنوعة في شتى المجاالت

سلـم  ة  م ي دراس ول ) ١٩٩٩(وف ته ح ي دراس بكة "ف ـدام ش ات استخ ي الجامع ت ف اإلنترن
ة من مستخدمي شبكة اإلنترنت                     "المصرية ى عين نهج الوصفي عل ا الباحث الم د فيه ، التي اعتم

ين وعددهم   ستخدم٤٠٠الفعلي ات .  م د من األولوي ات ُيع ى أن البحث عن المعلوم د توصل إل وق
ة في مج           ال التخصص،  المهمة الستخـدام الشبكة، يليه الرغبة في التعرف على التطورات الحديث

يلي ذلك استخدام البريد اإللكتروني في تبادل المعلومات العلمية، وهي األآثر استخداًما لدى عينة              
  . الدراسة

واقع استخدام شبكة اإلنترنت من قبل أعضاء        "حول  ) ١٩٩٨(واستنتج همشيري، وبو عزة     
ابوس   سلطان ق ة ال دريس بجامع ـة الت ست  ". هيئ دريس ي ة الت ضاء هيئ م أع د أن معظ خدمون البري

  . اإللكتروني، والتصفح، وزيارة المواقع المتعددة من أجل البحث عن المعلومات

ل      "من دراستهما حول    ) ١٩٩٧(وتوصل الباحثان عليان، والقيسي      استخدام اإلنترنت من قب
اتذتها ة البحرين وأس سبتهم "طالب جامع ة الدراسة ون ة عين ى أن غالبي ستخدمون % ٩٥.٣، إل ي
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بكة اإلنتر د        ش تخدام البري ات، واس وث والدراس راض البح ات ألغ ن المعلوم ث ع ت للبح ن
  .اإللكتروني، ومتابعة األخبار وقراءة الصحف وغير ذلك

شيخ     ة            "في دراسته عن       ) ١٩٩٧(وخلص ال ة المدرسية في العملي ة اإلنترنت والمكتب أهمي
ة ات ال  "التعليمي ى المعلوم ي الحصول عل ن ف ت تكم بكة اإلنترن ة ش دم ، أن أهمي ي تخ ة الت مختلف

  . الطالب، آما أن لها دوًرا فاعًال في دعم العملية التعليمية لدى الطلبة في المراحل التعليمية آافة

ة  ي دراس اء ف كوت (وج ت، وس ول )  (Grant & Scott, 1996)جران ـدام "ح استخ
الي يم الع ي التعل ى تطوي"اإلنترنت ف ساعد عل ات ي ي الكلي تخدام اإلنترنت ف ى أن اس ر األداء ، إل

أليف  شترآة، وت ة الم ال البحثي ام باألعم ى القي شجعهم عل ـس، وي ة التدري اديمي ألعضاء هيئ األآ
ة  ة الهادف ات البحثي راء االجتماع ـة وإج ـع العلميـ ق  . المراج ة ضـرورة تطبي راد العين د أف د أي وق

  . التقنية الحديثة، ومنها شبكة اإلنترنت في التعليم

اول  تار، و(وتن يمس ن  (Starr & Williem, 1996)) ويل ا م ا مهًم تهما جانًب ي دراس  ف
صفية                   راء المحاضرات ال ًيا إلث صفته مصدًرا أساس يم ب . اإلنترنت، وهو أهمية استخدامه في التعل

ى أن     تهما إل ي دراس ان ف ث توصل الباحث بكة    % ٩٦.٦حي ن ش ستفيدون م ة ي ة الدراس ن عين م
  . بية الشبكة في التدريس وفي البحث العلمياإلنترنت في الحصول على المعلومات مؤآدين إيجا

يم   " في دراسته (Reichard, 1996)) ريتشارد(أما  دريس والتعل حول أثر اإلنترنت في الت
، فقد توصل إلى أن المعلمين قد أدوا دوًرا واضًحا ومهًما في دعم التدريس              "آمـا يدرآه المعلمون  

  . والتعليم باستخدام اإلنترنت

أداة     " في دراسة حول (Rakes, 1995) )راآس (آما استخلص استخدام شبكة اإلنترنت آ
، إلى أهمية استخدام شبكة اإلنترنت بوصفها مصدرًا    "لتزويد قاعدة المعلومات في البيئة التعليمية     

ة                ة لمواجه للمعلومات التعليمية، آما أنها ُتلبي حاجة الطالب إلى ميادين المعرفة المختلفة والحديث
  .ية المتنوعة التي تساعد على حل المشكالت االجتماعيةالمتطلبات الدراس

دى         ه ل وع وحيويت ة الموض ت أهمي شبكة اإلنترن ة ب سابقة المتعلق ات ال ن الدراس ظ م نالح
ي أو          وطن العرب ستوى ال ى م ت عل واًء أآان ة س ب مختلف اولون جوان م يتن ا جعله احثين، مم الب

سطينية،      العالمي، وقد تميز البحث الحالي عن الدراسات السابق        ة بخصوصية طالب الجامعات الفل
ديهم  ام ل رأي الع ة ال ي تعبئ بكات التواصل ف ة دور ش م معرف ن ث ة . وم ة الحالي تحاول الدراس وس

تبانة     داد االس ي إع ساعد ف دافها وي دم أه ا يخ ان بم در اإلمك ة ق ائق العلمي ك الحق ن تل تفادة م االس
ي مختل  ي عرض الدراسات ف وع ف ا أن التن ا، آم راء الخاصة به اء إلث ت ج االت اإلنترن ف مج

  .الدراسة

 لشبكات التواصل االجتماعيالحراك االجتماعي والسياسي 

ي          اعي اإللكترون د   (إن شبكات التواصل االجتم م         ) اإلعالم الجدي ة ل أثير عالي الفاعلي ذات ت
ي    ضائيات ف د من الف ى العدي ا تفوقت عل ل إنه صال، ب راء اإلعالم واالت ون وخب يتصوره المحلل
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ا               الن ة التقطه قل المباشر لألحداث والوقائع، فقد بثت أخبارًا بلحظتها متضمنة صورًا ومقاطع مرئي
ل                ضائية، مث وات الف ا حدث    : شباب من أبناء الجيل اإللكتروني الجديد في سباق إعالمي مع القن م

ساندة      ة، لم ال تطوعي ي أعم شارآة ف ة للم دعوات اإليجابي يولها، وال دة وس ار ج ة أمط ي تغطي ف
ؤثرين من                       ال ل بعض الم أثير من قب ة الت متضررين، بل إن تلك الشبكات أسهمت في صناعة ثقاف

م          ًا ث دأت إلكتروني ي ب رة، الت صرية األخي ات الم ي االحتجاج ان ف ا آ ت، آم ستخدمي اإلنترن م
  .أصبحت ثورة شبابية شعبية على أرض الواقع

و،        "إّن   و، ولينجدين      تويتر، ويوتيوب، وفيس بوك، وفليكر، وماي سبيس، وبيب ى  ...  جوم إل
رًا في الحسبان، وباتت وسائل اتصال             ."إلخ ة وضعت أخي دونات الكتروني عوالم افتراضية وم

اعي                   ارات التواصل االجتم رئيسة مستخدمة في أنحاء شتى من العالم، استطاعت أن تزيد من مه
ات وتجمعات إلكتر               اس في محادث ت، وتعزز تواجد قطاع عريض من الن ين   عبر اإلنترن ة ب وني

ات           ار والتوجه ة األعم شر بكاف ن الب رة م داد آبي تقطاب أع ة، واس شبكة العنكبوتي صفحي ال مت
 .واالتجاهات والسياسات، إيذانا بانطالقة مرحلة جديدة من التواصل

صفحين،            ين المت ًا ب ر عمق ة أآث ات الكتروني ة لعالق ة العنقودي شبكات التفاعلي ك ال وأطرت تل
ة، وأصبحت إحدى الوسائل              تبادلت فيها المعلومات و    فافية وحري البيانات واآلراء واألفكار في ش

راد             ين أف ة ب ة متداخل ًا، وترآيب ًا واقعي ًا اجتماعي صنع حراآ رأي، لت ن ال ر ع ة للتعبي المحوري
ة         ع اإللكتروني ين المواق سيًا ب راعًا تناف ق ص ذي خل و ال ك ه سة، وذل ة ومتجان ات مختلف وجماع

 .سعيًا المتالك تلك الشبكات التفاعلية "وسوفتجوجل ومايكر": العالمية مثل

ان في       هذا اإلعالم االجتماعي الجديد، الذي يشهد حرآة ديناميكية من التطوير واالنتشار، آ
بداياته مجتمعًا إنترنتيَا على نطاق ضيق ومحدود، ثم ما لبث أن ازداد مع الوقت ليتحول من أداة                    

ى أداة إعال     ة إل ر الكتاب صية عب ة ن أثرين       إعالمي رارات المت ي ق ؤثر ف صرية ت معية وب ة س مي
رد           صية للف اط الشخ ا األنم ي تأثيره ستخدم ف ي ت ؤثرة الت وة الم ن الق ضغوط م تجاباتهم، ب واس

 .، آون المتأثر وأنماطه محورًا مهمًا في عملية التأثير)السمعي، والبصري، والحسي(

شارآة     ل الم ي تفعي همت ف اعي أس ع التواصل االجتم ا أن مواق ة   وبم ل فئ ة آ ق رغب  لتحق
أثير       ل والت يش والتفاع ي التجي ضًا دورًا ف ا أي إن له شطة، ف ات واألن س االهتمام ي نف شترآة ف م
ى مشروعات عمل                      ار والتوجهات إل وال واألفك ة، واستطاعت أن تحول األق بقيادات غير منظم

باب           ر   جاهزة للتنفيذ، لذا ال يمكن أن نعد التواصل عبر الشبكات االجتماعية موضة ش ية سوف تتغي
 .مع مرور الزمن

صطلح    ة لم ة والغربي ات العربي ى التعريف النظر إل ل  ) التواصل(وب ف األمث د أن التعري نج
وات مباشرة                  : "للتواصل هو أنه   ر عدة قن ر عب عملية نقل واستقبال للمعلومات بين طرفين أو أآث

ا    وغير مباشرة، من ضمنها شبكات التواصل االجتماعي اإللكتروني، حيث يتف          اعل داخل محيطه
داللي              ر التفاعل ال اة تجمع الطرفين، فيظهر أث ر قن ة عب المرسل والمستقبل في إطار رسالة معين
ًا أو      ا إيجابي بينهما من تبادل وتبليغ وتأثير، ويظهر ـ أيضًا ـ األثر السلوآي المؤثر على المتلقي إم

 ." شخصية أو أيديولوجيةسلبيًا، ذلك أن تلك العميلة سارت وفق انفعاالت وتعابير وميول
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ر            اعي غي نفس في أن التواصل االجتم اع وال من ذلك آله يتأآد ما رآه علماء الحياة واالجتم
ين أعضاء                        دا ب ة وتحدي ات تفاعلي ى عالق وم عل ة تق مهدد بالزوال؛ ألن التواصل ظاهرة اجتماعي

َا، و           ه فاعل ومتفاعل اجتماعي د في      الثقافة الواحدة، آما يشعر المشارك فيها أن ان يعتق ا آ يس آم ل
ى             أثير عل نفسه أنه هامشي ال دور له، لذلك نجحت مواقع التواصل االجتماعي اإللكتروني من الت
ن       ا أرادوه م دافهم وم ى أه ؤثرون عل صد الم داث، ليح ع األح اعلين م ين المتف مالي

  .asskeenh.com)(تغيير

  الجتماعيفوائد شبكات التواصل ا

سم   اعي ت ل االجتم بكات التواص دونات     ش ر الم دقاء عب ع األص ل م ستخدمين بالتفاع ح للم
ة        ى حداث اظ عل و الحف اس ه ال إن األس ذا المج ي ه راء ف ول خب صور، ويق ادل ال اب وتب واأللع

تج         ار في المن ارات االبتك ان أن استخدام شبكات                . المحتوى ومه اء نفس ألم د أوضح علم ذا وق ه
ستخدم أآث     ل الم ت يجع ر اإلنترن اعي عب ت  التواصل االجتم راحة، وقال ًا وص ه (ر انفتاح زابين

ة  ) ليونارد راينكه(في دراستها التي أجرتها بالتعاون مع زميلهــــا        ) تريبته ديا  (بكلي امبورغ مي ) ه
ي للتواصل    ؤتمر األوروب ي الم ا ف ت عنه امبورغ(وأعلن ه  : ")به ن بيانات ر م ذآر الكثي ن ي إن م

ل    اعي مث سبوك  موق : الشخصية على أحد مواقع التواصل االجتم درة      "ع في ام ق د ع ه بع تصبح لدي
د من المعلومات               "نفسية أآبر على المصارحة الذاتية     وح بالمزي ر للب تعدادًا أآب ، وأوضحت أن اس

ت، مضيفة                 ا       "الشخصية يتكون لدى مثل هؤالء األشخاص مع مرور الوق رون فيم م يتغي أي أنه
ر االنترن     سهم عب ن أنف ات ع البوح بمعلوم تعداد ب دى االس ق بم ة أن  "تيتعل د الدراس ا تؤآ ، آم

اعي    ي صفحات التواصل االجتم سهم ف ات عن أنف ن المعلوم د م دلون بالمزي ذين ي األشخاص ال
ا          ون منه ا تك صداقات قلم ذه ال ين أن ه ه تب ر أن ام، غي صف ع الل ن ر خ دقاء أآث ون أص يجمع

ة  داقات حميم ت    "ص ن االنترن دا ع ستمر بعي تم وت زال ت ال ت ة ف صداقات الحقيقي ا ال شبكة ف". أم
الل       ن خ تقبالها م ي واس د اإللكترون ـات بالبري ل المعلومـ ة نق هلت عملي اعي س التواصل االجتم

ات   ـل   FTPبرنامج نقل أو نســـخ الملف ان  (، حيث توصـ ي وآنم  ,Dyrli & Kinnman) )درل
ر العلمي وتطوير                      ا في دراستهم  (1996 ارة التفكي ة مه ى تنمي ساعد عل ى أن شبكة اإلنترنت ت  إل
تراتيجيات لحل                        التفكير   اد اس ى إيج ساعد عل ا ت ا أنه تعلم؛ آم ق بعض أهداف ال داعي، وتحقي اإلب

  .بعض المشكالت التعليمية

ع                    ـد المواق د أح آما أنها تعمل على تهيئة خدمة وضع المحاضرات الجامعية من خالل تحدي
ك الخدمات بمراجع                    تفادة من تل نح للطالب الفرصة لالس شبكة، والتي تم ادة  التعليمية في ال ة الم

رر  تاذ المق ا أس ي طرحه سارات الت ة عن االستف ية، واإلجاب ين  . الدراس ة ب د العالق ا توط ا أنه آم
ي   د اإللكترون لة بالبري ق المراس ادة عن طري تاذ الم ب وأس شرهان، (الطال ). ١٥٧، ص٢٠٠١ال

زالز           ضحايا ال ة ل ة الدولي ود اإلغاث ل، وتقوم شبكات التواصل االجتماعي أيضا بدور فعال في جه
سجلون     ذين ي ن ال سينما والف وم ال تخدم نج ث اس رع، حي دعوة للتب تغاثة وال ائل االس شر رس ي ن ف
رع         ى التب ث عل ائل تح شر رس ين لن ا المالي ي يتابعه صفحاتهم الت ع ب ك المواق ى تل ضورًا عل ح

  .للصليب األحمر
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ة المتخّصص   )آاريرتشونيتي دوت آوم(وقد أشار استطالع أجرته      ة اإللكتروني ة في  ، البّواب
ر                  ين أآث مجال التوظيف في منطقة الشرق األوسط، إلى أن مواقع الشبكات االجتماعية باتت من ب
شرق األوسط، وأظهر        ة ال الوسائل شعبية للبحث عن وظائف وفرص التطوير الوظيفي في منطق

ع للبحث عن الوظائف،                % ٦٣االستطالع أن    ك المواق ستخدمون تل من الذين استطلعت آراؤهم ي
د          مما جعل   عملية البحث عن الوظائف تأتي في المرتبة الثانية من حيث االستخدام لهذه المواقع بع

سبوك    ع الفي اء موق اعي، وج ة   ) Facebook(التواصل االجتم شبكات االجتماعي ع ال ر مواق أآث
د إن    ٤.٥شعبية، حيث سجل  ع لينك ه موق ـ ) Linked In( نقطة من أصل خمس نقاط، تبع ، ٣.٥ب
  .  نقطة٣.٤في المرتبة الثالثة في االستطالع وحصل على ) Twitter(تويتر في حين جاء موقع 

ين    ة ب شبكة االجتماعي ع ال ستخدمون لمواق ضي الم ك، يق ى ذل الوة عل ى ٣٠وع ة إل  ٤ دقيق
وفي الحاالت القصوى، يقضي بعض   . ساعات يوميًا للتواصل مع شبكاتهم والبحث عن الوظائف 

ا يقضي المستخدمون       . على هذه المواقع اإللكترونية    ساعات يوميًا    ٨الناس ما يصل إلى      وعادة م
ساعة        ك من ال ى  ٥وقتهم على شبكات التواصل االجتماعي خالل فترة المساء وذل ، في حين   ٨ إل

ساعة        % ٣٣أشار   ى شبكة اإلنترنت من ال من المستطلعة آراؤهم أنهم يفضلون قضاء أوقاتهم عل
  ).veecos.net( مساء ٥ صباحًا إلى ٧
  

  للدراسةرية اإلعالمية المفسرة النظ

  نظرية االستخدامات واإلشباعات

أثيرات       ي الت ة ف ة والنظري ات البحثي ة االتجاه ة لدراس ة محاول احثين أن أي رى بعض الب ي
تخدامات         وذج االس ل نم ا أن تتجاه صعب عليه اهيري ي صال الجم ائل االت ة لوس االجتماعي

ى بعث        واإلشباعات؛ فقد أدى ظهور وسائل االتصال الجما       هيرية الجديدة وانتشارها آاالنترنت إل
دم         وذج، حيث ق ذا النم د في ه ر وجورفيتش   (الحياة من جدي اتز وبالمل  ,Katz, Blumler ()آ

Gurevitch  (     ا تبحث ا، آم نظرية اتسمت بطبيعة نفسية اجتماعية تتخذ من الجمهور محورًا له
ر المباشرة، وتفترض أن  الج          ة غي أثيرات االجتماعي ه مع       في الت شيط وإيجابي في تفاعل مهور ن

ار                        ه، والنموذج يأخذ في االعتب ة ل سية واالجتماعي وسائل اإلعالم بهدف إشباع االحتياجات النف
ة                 المتلقي آنقطة بدء بدًال من الرسالة اإلعالمية، ثم يخبرنا عن سلوآه االتصالي فيما يتعلق بتجرب

  :الفرد مع وسائل االتصال، وترى هذه النظرية أن

 تعرض لوسائل االتصال يتم بشكل إيجابي من قبل الجمهور، بهدف تحقيق أهداف محددةال.  

           دافهم يقوم أفراد الجمهور بأخذ المبادرة في اختيار المادة اإلعالمية التي يرون أنها تحقق أه
  .وتشبع ما لديهم من احتياجات

           ل وسائل االتصال تتنافس مع غيرها من الوسائل إلشباع حاجات الجمهور، م ى    : ث الحاجة إل
  .التفاعل االجتماعي
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ة     فاألفراد يختارون محتوى الوسائل بإرادتهم، ووفقًا الهتماماتهم وقيمهم وأدواتهم االجتماعي
  ).٨٨ ، ص٢٠٠١الكامل، ( التي تؤثر في اختيارهم لوسيلة معينة ولمضمون معين

  مشكلة الدراسة

ام         "نتاإلنتر"انطالًقا من أهمية الشبكة العالمية للمعلومات        رأي الع شكيل ال ، وتوظيفها في ت
ل، ومن خالل                ا الهائ ورة المعلومات وانفجاره الم يعيش عصر ث لدى المستخدمين، وفي ظل ع
شكيل                          أثير، وت اعي في الت ه شبكات التواصل االجتم وم ب ذي تق دور ال متابعة التطور الملحوظ لل

، هللتعرف على حجم  وذلك  رس   يستحق أن يد   ، تؤدي دورًا مهماً   يتضحالرأي العام لدى الشعوب،     
ا                  سطيني، وخاصة تأثيره ومدى تأثيره وقوته على التغيير االجتماعي والسياسي في المجتمع الفل

ين        . على األزمة السياسية الفلسطينية    احثين والمهتم سًا للب ًا رئي د مطلب آما أّن التعرف على ذلك ُيع
الب،    م الط ي ته ضايا الت ا أن بالق دور  آم ذا ال ى ه وف عل ات   الوق ة المعوق ي معالج سهم ف د ي  ق

الي     سياسي، وبالت اعي وال م االجتم ى واقعه رف عل ي التع ا الطالب ف ي يواجهه صعوبات الت وال
شكيل   ستوى ت أنها تحسين م ن ش ي م رار الت ى أصحاب الق ة عل عرض بعض التوصيات المهم

شكل                  ا تكمن م سطين، وهن سياسي في فل ة الدراسة   الرأي العام للطالب نحو التغيير االجتماعي وال
سطيني نحو التغ                  ام الفل رأي الع ر  يفي التعرف على دور شبكات التواصل االجتماعي في تعبئة ال ي

  .االجتماعي والسياسي

  أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة في آونها من الدراسات النادرة التي تناولت دور شبكات التواصل في                 
ى        تعبئة الرأي العام نحو التغيير االجتماعي والسيا       سي عند طالب الجامعات الفلسطينية، إضافة إل

ستجدات      دى م د إح ه، إذ ُتع ام وتكوين رأي الع شكيل ال ي ت اعي ف بكات التواصل االجتم ة ش أهمي
ضايا         دم الق ي تخ دة الت ة المفي ات اإللكتروني ى المعلوم صول عل ي الح ام ف رأي الع ا ال تكنولوجي

  .ومًا وصورًا ثابتة ومتحرآة وغير ذلكاالجتماعية والسياسية بما تتضمنه من مواد نصية ورس

ى      رف عل ي التع ام ف رأي الع ة ال ى تعبئ ائمين عل ساعد الق ـة ست ـذه الدراس ائج هـ ا أن نت آم
الوضع الراهن للقضايا االجتماعية والسياسية التي تهم الطالب من أجل تحسين مستوى الوضع            

  .تمع الفلسطينياالجتماعي والسياسي في فلسطين الذي يحتاج إليه الشباب والمج

  أهداف الدراسة

ل            بكات التواص دور ش ق ب ي تتعل رات الت ى المتغي وف عل ى الوق ة إل ذه  الدراس دف ه ته
ه األهداف                      رع من ذي تتف سياسي، وال اعي وال ر االجتم االجتماعي في تعبئة الرأي العام نحو التغي

  :الفرعية التالية

عام لدى جمهور طلبة الجامعات معرفة دور شبكات التواصل االجتماعي في تشكيل الرأي ال         .١
 .الفلسطينية
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بكات التواصل        .٢ ي ش ة ف داولها الطلب ي يت ة الت سياسية واالجتماعي ضايا ال ى الق رف عل التع
 . االجتماعي

ل   .٣ ع التواص ى مواق ستمرة عل صفة م ة ب ا الطلب ل عليه ي يقب دمات الت ى الخ رف عل التع
 .سياسياالجتماعي من أجل تعبئة رأيهم نحو التغيير االجتماعي وال

 . التعرف على أسباب ارتياد طلبة الجامعات الفلسطينية مواقع التواصل االجتماعي .٤

ع التواصل  .٥ سطينية من مواق ات الفل ة الجامع ا طلب ي يحققه تفادة الت ى مدى االس التعرف عل
 .االجتماعي

ة الجامعات               .٦ توضيح سلبيات وايجابيات شبكات التواصل وتأثيرها على الرأي العام لدى طلب
 .سطينيةالفل

  تساؤالت الدراسة

ة الجامعات                        .١ دى جمهور طلب ام ل رأي الع شكيل ال اعي في ت ما دور شبكات التواصل االجتم
  الفلسطينية نحو التغيير السياسي واالجتماعي؟

 ما القضايا السياسية واالجتماعية التي يتداولها الطلبة عبر شبكات التواصل االجتماعي؟ .٢

 لفلسطينية لمواقع التواصل االجتماعي؟ما أسباب ارتياد طلبة الجامعات ا .٣

  ما مدى االستفادة التي يحققها طلبة الجامعات الفلسطينية من مواقع التواصل االجتماعي؟ .٤

ة الجامعات                 .٥ ما أهم سلبيات وايجابيات شبكات التواصل في التأثير على الرأي العام لدى طلب
 الفلسطينية؟

دور شبكات التواصل     )(α= 0.05 لةدال مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هل ل
اعي                    سياسي واالجتم ر ال سطينية نحو التغيي ة الجامعات الفل االجتماعي في تعبئة الرأي العام لطلب

 ).الجنس، والتخصص العلمي، والجامعة، والسكن، والدخل( لمتغيرات في قطاع غزة تعزى
  

  التعريفات اإلجرائية للدراسة

زة           هي م  :شبكات التواصل االجتماعي   ين األجه صلة بمالي جموعة من الشبكات العالمية المت
ة                سرعة فائق ة ب ل المعلومات الهائل حول العالم، لتشكل مجموعة من الشبكات الضخمة، والتي تنق

  ).١٣٤، ص ٢٠٠٣الشرهان، (بين دول العالم المختلفة، وتتضمن معلومات دائمة التطور 

ة     : طلبة الجامعات الفلسطينية   ع طلب ون         يقصد بهم جمي ذين يتلق الوريوس والماجستير ال  البك
اعي                   ع التواصل االجتم ستخدمون مواق سامها، وي سطينية وأق ات الجامعات الفل تعليمهم بجميع آلي

  .في قطاع غزة" اإلنترنت"
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  حدود الدراسة

دى            :الحد النوعي  .١ ام ل  اقتصرت هـذه الدراسة على دور شبكات التواصل في تعبئة الرأي الع
 . لسطينية نحو التغيير االجتماعي والسياسيطلبة الجامعات الف

ذين                :الحد البشري  .٢ سطينية في قطاع غزة ال ة الجامعات الفل ى طلب ذه الدراسة عل  تقتصر ه
 .يستخدمون بالفعل شبكات التواصل االجتماعي

اني   .٣ يح لطالب      :الحد المك ا يت ة هي قطاع غزة، مم ة معين ة جغرافي  الدراسة خاصة بمنطق
ات الف ات الجامع ى أداة  وطالب ة عل شارآة باإلجاب ي الم راغبين ف زة ال ي قطاع غ سطينية ف ل

ل               الدراسة، وتعذر التواصل مع الضفة الغربية نتيجة الحصار المفروض على القطاع من قب
 .االحتالل اإلسرائيلي

اني .٤ د الزم ددالدراسة : الح ارس ة مح ة أول شهر م ايو ٢٠١١ من بداي ة شهر م ى نهاي م إل
 .م٢٠١١

  
  نهجية للدراسةاإلجراءات الم

  منهج الدراسة

ل    بكات التواص ع ش ة واق تم بدراس ي ته فية الت وث الوص ى البح ة إل ذه الدراس ي ه تنتم
ا          ة تأثيره سيرها، لمعرف ا وتف االجتماعي، وتناولها لألحداث والظواهر والمواقف واآلراء وتحليله

سياسي ب              اعي وال ر االجتم ى التغيي ى      على الرأي العام الفلسطيني، وتأثيرها عل غرض الوصول إل
ويره     تكماله أو تط ه أو اس صحيحه أو تحديث ا بت ع إم د الواق تنتاجات تفي سين، (اس ، ص ١٩٧٦ح

سطينية في قطاع غزة،             )١٢٣ ة الجامعات الفل ، من خالل استخدام المنهج المسحي لعينة من طلب
ومات عن ُيعّد جهدًا علميًا منظمًا يساعد على وصف الظاهرة، والحصول على بيانات ومعل      "وهو  

ن           ع م ى الواق ون إل ا يك رب م ة أو أق ورة واقعي ديم ص واهر وتق ن الظ ة م اهرة أو مجموع الظ
  ).٦٨، ص ١٩٩٤عمر، " (الظاهرة

  
 مجتمع وعينة الدراسة

ة  .١ ع الدراس زة       : مجتم اع غ ي قط سطينية ف ات الفل ة الجامع ي طلب ة ف ع الدراس ل مجتم يتمث
صى ( ة األق ر -جامع ة األزه المية - جامع ة اإلس سطين - الجامع ة فل دس  - جامع ة الق  جامع

  ).  جامعة غزة- جامعة األمة-المفتوحة

سطينية في قطاع غزة،               : عينة الدراسة  .٢ تم حصر عدد الطالب والطالبات في الجامعات الفل
ل،                   ه أفضل تمثي ثم تم سحب عينة عشوائية طبقية متناسبة مع حجم مجتمع الدراسة لكي تمثل

ث    ة، حي داف الدراس ق أه ى تحقي ل عل ة وتعم ردات العين ت مف سب  ) ٥٠٠(  بلغ ردة  ح مف
اعي،                      ع التواصل االجتم ستخدمون بالفعل مواق ذين ي تواجدهم في المجتمع األصلي، من ال
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صفات         ض ال ي بع سًا ف ة متجان ع الدراس ون مجتم ى آ ع إل ة يرج م العين غر حج وص
ر ي، والعم ستوى العلم الجنس، والم ة آ م . الديموغرافي دول رق ع عين) ١(والج ين توزي ة يب

  :الدراسة حسب خصائصها

  . توزيع العينة حسب متغيرات الدراسة:)١(جدول 

  %النسبة المئوية  التكرار  مستويات التغير المتغير
  الجنس %٥٠ ٥٠  ذآر
  %٥٠  ٥٠  أنثى

  %٢٦.٨  ١٣٤ جامعة األقصى
  %٣٠.٨ ١٥٤ الجامعة اإلسالمية
  %٢١  ١٠٥ جامعة األزهر

 %٧ ٣٥ جامعة القدس المفتوحة
 %٦ ٣٠ جامعة فلسطين
 %٤.٢ ٢١  جامعة األمة

  الجامعة

 %٤.٩٩ ٢٠  جامعة غزة
  %٢.٨ ١٤  اآلداب
  %١٢.٢ ٦١  اإلعالم
  %٥٠.٢ ٢٥١  التربية
  %٢.٨ ١٤  العلوم
  %١٣.٦ ٦٨  التجارة

  التخصص

  %١٨.٤ ٩٢  أخرى
  %٧٤  ٣٧٠  مدينة
  %٢٣.٢ ١١٦  مخيم

  مكان السكن

  %٢.٨ ١٤  قرية
 %٤٢.٢ ٢١١   شيكل٢٠٠٠أقل من 

 %٣١.٨ ١٥٩  ٣٥٠٠ أقل من -٢٠٠٠من 
 %١٦.٦ ٨٣  ٥٥٠٠ أقل من -٣٥٠٠من 

  الدخل

 %٩.٤ ٤٧   شيكل فأآثر٥٥٠٠من 
  %١٠٠ ٥٠٠ حجم العينة

م    دول رق ائج الج شير نت ن     ) ١(ت اعي م ل االجتم بكات التواص ستخدمي ش ر م ى أن أآث إل
يث بلغت نسبة تواجدهم في مجتمع الدراسة     المبحوثين عينة الدراسة هم من الجامعة اإلسالمية، ح       

ة الجامعات             %)٣٠.٨( ة اإلسالمية، وهي في مقدم ر حجم الجامع ى آب ك إل ، ويرجع الباحث ذل
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سبة                  رة، وبن ة األخي ذا   %)٤.٢(التي أنشئت في غزة، في حين جاءت جامعة األمة في المرتب ، وه
  .قد يعزى إلى أنها جامعة مفتوحة وفتحت حديثًا في غزة

ا ت سبته        آم ا ن ة بم ن تخصص التربي م م ة ه ة الدراس وثين عين ر المبح ائج أن أآث ين النت ب
سبة      %)٥٠.٢( رة، وبن ، %)٢.٨(، في حين جاء المبحوثين من تخصص العلوم في المرتبة األخي

ة،                   واد التربي ر من م وقد يرجع إلى أن مادة العلوم من المواد الصعبة والتي تحتاج إلى دراسة أآث
ت   ي الدراسةويقضون معظم وق و عزة    . هم ف ق مع دراسة ب ى أن معظم ) ٢٠٠١(والنتيجة تتف إل

ـة    ة بتخصصاتهم الدراسي ع ذات العالق ن المواق ون ع ة يبحث ت   . الطلب ة بخي ع دراس ت م واختلف
سبة              ) ٢٠٠٠( التي توصلت إلى أن المستخدمين الفعليين للشبكة هم من المتخصصين في العلوم بن

  % .١٣,٣بنسبة ، والهندسة %١٦,٧والطب % ٤٠,٧

شبكات   تخدامًا ل ر اس م أآث ة ه سكنون المدين ذين ي وثين ال ائج الجدول أن المبح وأوضحت نت
سبة        ى، وبن ة األول ي المرتب ة ف يم والقري ل المخ ن أه اعي م ع %)٧٤(التواصل االجتم ، ويرج

ه في                   ر من ة أآب اهي اإلنترنت في المدين وفر خدمات االتصال  ومق ى ت الباحث السبب في ذلك إل
سبة               ا والي، وبن ى الت ، %)٢.٨،  %٢٣.٢(لمخيم والقرية التي جاءت في المرتبة الثانية والثالثة عل

ل                     ا زالت تقف حائ رى م ائالت في المخيمات والق ين الع باإلضافة إلى العادات والتقاليد السائدة ب
  .دون دخول اإلنترنت في منازلهم

ر    "  شيكل  ٢٠٠٠من  أقل  "ين  أما بالنسبة للدخل فتشير نتائج الجدول إلى أن المبحوث         م أآث ه
سبة           ى، وبن ة األول رهم في المرتب اعي من غي ، في  %)٤٢.٢(استخدامًا لشبكات التواصل االجتم

دأ    م يب ذي دخله وثين ال اء المبح ين ج ن "ح أآثر٥٥٠٠م يكل ف ة  "  ش ي المرتب تخدمًا ف ل اس أق
ًال شبكات ال              ل دخ ر من     األخيرة، وقد يعود السبب في استخدام المبحوثين األق شكل أآب تواصل ب

الم الفضاء الواسع                    ع ع ون من الواق م يهرب ى  أنه ذه النتيجة تتفق مع        . الدخول األخرى إل وه
ذلك مع دراسة                 ) ٢٠٠١(سليم  دراسة   ًا افتراضيًا، وآ ق واقع ى أن اإلنترنت يخل التي توصلت إل
ر                  ) ٢٠٠٦(عثمان   ل أهداف اتصال أف ع من أوائ ة   التي توصلت إلى أن الهروب من الواق اد العين

  .من الشباب باإلنترنت

  ةأداة الدراس

  ياس دور شبكات التواصل االجتماعيمق

ام نحو             : الهدف من المقياس   هو قياس دور شبكات التواصل االجتماعي في تعبئة الرأي الع
 .التغيير االجتماعي والسياسي في فلسطين

  خطوات بناء المقياس

  االجتماعيمراجعة األدبيات الخاصة بدور شبكات التواصل. 

                ،اعي بوجه خاص مراجعة الدراسات التي وردت بها مقاييس دور شبكات التواصل االجتم
 .أو اإلنترنت بوجه عام
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  صدق األداة

ام              تبانة الدراسة وللتحقق من صدقها، ق بعد اإلطالع على الدراسات السابقة أعد الباحث اس
ال ا    ي مج ن المتخصصين ف دد م ى ع ة عل صيغتها األولي ا ب م  بتوزيعه اع، وعل الم، واالجتم إلع

ة  ا ألغراض الدراس دى مالئمته ى م ك للتعرف عل اهج، وذل سياسة، والمن نفس، وال ّدل . ال د ع وق
ائي    كلها النه ي ش تبانة ف ّد الباحث االس م أع اتهم، ث اتهم واقتراح ى مالحظ اًء عل ا بن بعض فقراته

ن   ون م ضمنة الم    ) ٥٣(المك اعي مت ل االجتم بكات التواص اس دور ش رة لقي سية  فق اور الرئي ح
  :التالية

 واشتملت على .وتضمن معلومات وبيانات أولية عنهمالسمات العامة ألفراد عينة الدراسة،    .١
ي               : أربع فقرات هي   ساعات الت دخل، وعدد ال اديمي، التخصص، وال الجنس، المستوى األآ

  .يقضونها في التواصل عبر شبكات التواصل االجتماعي

 ويتضمن هذا المحور مدى االستفادة من         واستخداماتها، دوافع شبكات التواصل االجتماعي    .٢
ة     ) ١٣(خدمـات شبكات التواصل االجتماعي، واشتمل على        راد العين فقرة، طلب فيها من أف

  .اختيار أآثر من بديل من البدائل المقترحة

اً  .٣ ام،     : ثالث رأي الع ة ال اعي في تعبئ ى   دور شبكات التواصل االجتم ذا المحور عل وى ه  احت
اعي                      الدور ا  ر االجتم ام نحو التغيي رأي الع شكيل ال لذي تقوم به شبكات التواصل من أجل ت

  .فقرة) ١٤(والسياسي، ويشمل على 

اعي،            .٤ ر شبكات التواصل االجتم اقش عب سياسية التي تن ة وال تضمن  ي والقضايا االجتماعي
ضاي      ت، والق بكات اإلنترن ة ش ة الدراس اد عين ى ارتي ؤدي إل ي ت باب الت ور األس ذا المح ا ه

  .فقرة) ١٣(السياسية واالجتماعية التي يهتمون بها، واشتمل على 

 ويتضمن هذا المحور الطرائق واألساليب      ايجابيات شبكات التواصل االجتماعي وسلبياتها،     .٥
ى    . التي تساعد على زيادة االستفادة من شبكة اإلنترنت ألغراض البحث العلمي            واشتمل عل

  . فقرة) ١٣(
  

  ثبات االستبانة

ذي أظهر أن األداة           تم حسا  اخ ال ا آرونب ب معامل ثبات األداة عن طريق استخدام معـامل ألف
، وُيعد هذا مستوى ثبات جيد، ويمكن القول إن االستبانة ثابتة          ٠.٨٧تتميز بمستوى من الثبات بلغ      

  .وُيْعَتَمُد عليها في قياس ما ُأعدت لقياسه

  األساليب اإلحصائية

امج  (SPSS)ي الحاسب اآللي باستخدام برنامج اإلحصاء تم تفريغ البيانات وإدخالها ف   وبرن
Microsoft Excel .يلي إلجراء العمليات اإلحصائية المناسبة للدراسة وتشمل على ما:  
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 .معامل ألفا آرونباخ لتحديد مستوى ثبات األداة .١

  .حساب التكرارات والنسب المئوية للمحور األول لكل عبارة في األداة .٢

د درجة        حساب المتوسط ال   .٣ حسابي واالنحراف المعياري، والنسب المئوية والتكرارات لتحدي
  .األهمية لبقية محاور األداة

رات األداة والدرجة            .٤ معامل االرتباط لبيرسون لتحديد العالقة االرتباطية بين آل فقرة من فق
  .الكلية لألداة

 .تحليل أحادي التباين لمعرفة العالقة بين متغيرات الدراسة ومحاورها .٥
  

  تحليل وتفسير النتائج

  .مواقع شبكات التواصل االجتماعي التي يستخدمها المبحوثون: )٢(جدول 

  %  ك  اإلجابة
  ٨٨.٨  ٤٤٤  البريد اإللكتروني

 ٧٩.٨ ٣٩٩ الفيس بوك
 ٣٨.٨ ١٩٤ يوتيوب
 ١٣.٤ ٦٧ توتير

 ١١.٦ ٥٨ مواقع اخرى
 ٥.٦ ٢٨ فليكز
 ٢.٦ ١٣ بييو

 ١.٠ ٥ جومو
 ١.٦ ٨ ولينجدين

ار المبحوثين              :مالحظة  مجموع التكرارات والنسبة المئوية أآبر من حجم العينة نظرا الختي
  .أآثر من إجابة

اعي استخداما هي             ) ٢(تشير نتائج الجدول رقم      إلى أن أآثر مواقع شبكات التواصل االجتم
ارة       %)٨٨.٨(البريد اإللكتروني، وبنسبة     ة مع دراسة عم ذه النتيجة متفق ، )٢٠٠٥( ، وجاءت ه

د    ى البري ز عل ة يترآ راد العين م أف ب معظ ن جان ت م تخدام اإلنترن ى أن  اس ا إل ي توصل فيه الت
د اهللا  ة عب ي، ودراس ي تقضي  ) ٢٠٠٥(اإللكترون وطن العرب ي ال اث ف ى أن اإلن ارت إل ي أش الت

راد   )١٩٩٨(معظم وقتها في استخدام البريد اإللكتروني، ودراسة همشري وبوعزة           ، أن معظم أف
ة ي،    العين د اإللكترون ستخدمون  البري ابوس ي سلطان ق ة ال ي جامع دريس ف ة الت ن أعضاء هيئ  م

ارولين   ة آ تخدام       )٢٠٠١(ودراس ى اس تجهن إل ي ي وطن العرب ي ال سيدات ف ت أن ال ي بين ، الت
، التي أشار إلى أن اإلنترنت      )٢٠٠٠(اإلنترنت من أجل تصفح البريد اإللكتروني، ودراسة طايع         

ين  صال ب ة لالت د  مهم تخدام البري صال باس ة لالت يلة مهم ر وس ه يعتب ي وخاصة أن شباب العرب ال
ابس   د، واله ة الفه ي، ودراس د   )١٩٩٩(اإللكترون ى أن البري ان إل ا الباحث ل فيه ي توص ، الت
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ى     )١٩٩٩(اإللكتروني ُيعد من أآثر خدمات اإلنترنت استخدامًا،  ودراسة مسلم            ، التي توصلت إل
ت،     أن استخدام البريد اإللكتر    وني يعد من أولويات اهتمام طلبة الجامعات الستخدام شبكة االنترن

سي             راد          )١٩٩٧(في حين  تباينت هذه النتيجة مع دراسة عليان والقي ة أف تنتجت أن غالب ي اس ، الت
د            ة بع ة الثاني ي في المرتب د اإللكترون العينة من طالب جامعة البحرين وأساتذتها يستخدمون البري

ليم        البحث عن المعلوما   ى       )٢٠٠١(ت ألغراض البحوث والدراسات، ودراسة س ي أشارت إل ، الت
ضاء             ى الف دخول إل ل ال ن أج ى م ة األول ي المرتب راهقين ف ل الم ن قب ت م تخدام اإلنترن أن اس
دى               دى مستخدمي اإلنترنت ل اة ل ردات الحي ر من مف ذي يعتب ي ال د اإللكترون م البري االجتماعي ث

د المعطي  ة عب راهقين، دراس ى  ) ٢٠٠١(الم ة البحث إل راد مجموع ات أف ت أن احتياج ي بين الت
راهيم          ة إب ي، ودراس د اإللكترون تخدام البري م اس ات ث ن المعلوم ث ع ي البح ز ف دريب تترآ الت

ة      ) ١٩٩٩( صحفية بالمرتب ادة ال صدر للم ت آم ستخدم االنترن صحافة ت ى أن ال صت إل ي خل الت
شطة         التي توصلت إلى أن     ) ٢٠٠٠(األولى، ودراسة المطرف     ستخدم اإلنترنت في األن الطالب ي

  .اليومية لغرض البحث العلمي

سبة             موقع  وجاء   ة، وبن ة الثاني وك في المرتب يس ب وب،        %)٧٩.٨(الف ع يوتي ك موق ، وتال ذل
سبة         موقع  ، و جاء    %)٣٨.٨(وبنسبة   ة، وبن ة الرابع ع     %)١٣.٤(توتير في المرتب ، واحتلت مواق

ز،       %)١١.٦(سبة  إلكترونية أخرى المرتبة الخامسة، وبن      ع فليك سادسة موق ة ال ، وجاء في المرتب
والي بنسب         : المواقع التالية  ، ثم تال ذلك آل من     %)٥.٦(وبنسبة   ى الت و، ولينجدين عل و، جوم  بيب

  . لكل منها%) ١.٦، %١.٠، %٢.٦(

ين           ة ب ائل المتبادل ى أن الرس ى إل ة األول ي المرتب ي ف د اإللكترون ود البري ع وج د يرج وق
ره من                     المتواصلين   ة عن غي ة الجامع ضله طلب الي يف سرية، وبالت فيه تأخذ طابع الخصوصية وال

المواقع األخرى، وهذا ما يتفق مع فرضية نظرية االستخدامات واإلشباعات التي تقول أن وسائل           
  ).٨٨، ص ٢٠٠١الكامل، ( االتصال تتنافس مع غيرها من الوسائل إلشباع حاجات الجمهور

وك في ال   يس ب شكل   ووجود الف تم ب صلين ي ين المت ى أن التفاعل ب ود إل د يع ة؛ ق ة الثاني مرتب
ه    تم في ديث ي ة ألن الح لة؛ أو نتيج ائل المرس ى الرس دًا عل ريعة ج ون س ل تك ر، وردود الفع مباش
م تحظ    ة األخرى ل ع اإللكتروني وحظ أن المواق ين ل ي ح ة، ف صورة والكلم صوت وال رة بال مباش

ى  ك إل ع ذل د يرج ة، وق ام الطلب ون  باهتم ة يجهل عيفة، أو أن الطلب ه ض ل في ة التفاع  أن درج
  . استخدامها

  .أماآن استخدام شبكات التواصل االجتماعي: )٣(جدول 

  %  ك  مكان االستخدام
 ٨٩.٦ ٤٤٨  المنزل
 ٢٠.٦ ١٠٣  الجامعة
 ٩.٨ ٤٩ المقهى

 ٢٠.٨ ١٠٤ منزل صديق
 ٧.٤ ٣٧ مكان آخر
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سطينية        أن أآثر األماآ  ) ٣(توضح نتائج الجدول رقم      ن التي يستخدم فيها طلبة الجامعات الفل
زل "في قطاع غزة شبكات التواصل االجتماعي هي         سبة    "المن ل  "، في حين      %)٨٩.٦(، وبن احت

سبة     " الجامعة"، وجاءت   %)٢٠.٨(المرتبة الثانية، وبنسبة    " منزل صديق  في المرتبة الثالثة، وبن
سبة   المرتبة الرابعة، و  " المقهى"، بينما احتل    %)٢٠.٦( رة         %)٩.٨(بن ة األخي ان في المرتب ، وآ
شبكات التواصل       %). ٧.٤(وبنسبة  " أماآن غير التي ذآرت   " وقد يعود استخدام طلبة الجامعات ل

ة يقضون معظم                     ى أن الطلب اآن األخرى، إل االجتماعي من المنزل بنسبة آبيرة جدًا مقارنة باألم
اآن           ى أن أم ك إل د يعزى ذل النوادي     أوقاتهم داخل المنزل، آما ق اعي آ ه والتواصل االجتم  الترفي

ة األخرى، وخاصة أن قطاع             دول العربي بعض ال ا قورنت ب والمقاهي في قطاع غزة قليلة، إذا م
ة                       ر في مجالي التنمي ه أي تغيي دخل علي غزة يعاني من الحصار واالحتالل اإلسرائيلي، الذي لم ي

ة ل           اط أي محاول ًا           االجتماعية والسياسية، بل عمل على إحب رأي اجتماعي ر عن ال ر، أو التعبي لتغيي
  .وسياسيًا، متعلًال بحجة الحفاظ على األمن

  .بكات التواصل االجتماعي في اليومعدد ساعات استخدام ش : )٤(جدول 

 ك  ك  عدد ساعات استخدام مواقع التواصل االجتماعي في اليوم
 ١٦.٨ ٨٤ أقل من ساعة 

 ٤٠.٤ ٢٠٢  ساعات٣من ساعة إلى أقل من 
 ٢٩.٢ ١٤٦  ساعات٦ ساعات إلى أقل من ٣من 
 ٨.٤ ٤٢   ساعات٩ ساعات إلى أقل من ٦من 
 ٥.٢ ٢٦   ساعات فأآثر٩من 

  ١٠٠  ٥٠٠  المجموع

م      ائج الجدول رق ين نت سطينية في قطاع غزة         ) ٤(تب ة الجامعات الفل أن المبحوثين من طلب
ل من               ى أق ا  ٣يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي من ساعة إل سبة     س في  %) ٤٠.٤(عات بن

و عزة                      ه ب ا توصل إلي ة مع م ذه النتيجة متفق ى، وجاءت ه ة   ) ٢٠٠١(المرتبة األول في أن الطلب
  .يستخدمون اإلنترنت من ساعتين فأآثر

ن   تخدام م اعات االس دد س اء ع ين ج ي ح ن ٣ف ل م ى أق اعات إل ة ٦ س ي المرتب اعات ف  س
سبته     الثانية، ثم تال ذلك عدد الساعات األقل من ساعة      وم حيث بلغت ن م تال   %)١٦.٨( في الي ، ث

ن  ك م ن ٦ذل ل م ى أق اعات إل سبة بلغت ٩ س اعات بن رًا %)٨.٤( س ون ، وأخي ستخدم المبحوث ي
ن    ل م ع التواص سبة   ٩مواق أآثر بن اعات ف تخدام   %). ٥.٢( س اعات االس دد س ظ أن ع والمالح

ي ا           ة ف ب المتمثل روف الطال ى ظ ك إل زى ذل د ُيع ا، وق د م ى ح طة إل ضير  متوس ة وتح لدراس
اعات     ادة س ه لزي ت لدي ن الوق سع م د مت ات، أو ال يوج تعداد لالمتحان رات، أو االس المحاض
ول                      اعي معق ة شبكات التواصل االجتم االستخدام، ويرى الباحث أن عدد ساعات استخدام الطلب

  . بوجه عام
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  .يلغة التواصل التي يستخدمها المبحوثون في شبكات التواصل االجتماع: )٥(جدول 

  %  ك  لغة التواصل االجتماعي
 ٦٦.٨ ٣٣٤ اللغة العربية

 ٢٩.٢ ١٤٦ اللغة اإلنجليزية
 ٤.٠ ٢٠ لغة أخرى
  ١٠٠.٠  ٥٠٠  المجموع

م  دول رق ائج الج شير نت ات  ) ٥(ت ة الجامع دى طلب تخدامًا ل ات التواصل اس ر لغ ى أن أآث إل
ي        ، وقد يرجع ذلك     %)٦٦.٨(، وبنسبة   "اللغة العربية "الفلسطينية هي    تهم األم الت ا هي لغ إلى أنه

ى      ك إل يجدون فيها قدرة أآثر على التعبير عن مشاعرهم في التواصل مع اآلخرين، أو قد يعود ذل
ة        دون العربي ة  "واحتلت  . أنهم يتواصلون مع أآبر عدد من المستخدمين ممن يجي ة االنجليزي " اللغ

تماعي، وذلك من أجل تعبئة الرأي اللغة الثانية في تخاطبهم وتواصلهم عبر شبكات التواصل االج        
ت    سبة بلغ سياسي، وبن اعي وال ر االجتم و التغيي ام نح اءت  %)٢٩.٢(الع ين ج ي ح ات "، ف اللغ

سبة بلغت " األخرى د  %)٤(بن ة بع ة الثاني ر اللغ ة تعتب ة اإلنجليزي ى أن اللغ ك إل د يرجع ذل ، وق
ات  العربية، وتدرس في المدارس والجامعات،       ساق      بل ب رًا من الم ات،     آثي ررة في الجامع ات المق

د لغات أخرى في قطاع غزة، إضافة                        ُتدرس باللغة اإلنجليزية، فضًال عن أن قلة من الطلبة تجي
امالت   شرآات والمع ي ال ات أو ف دارس والجامع ي الم رى ف ات األخ تخدام اللغ درة اس ى ن إل

  .التجارية

  .مواقع التواصل االجتماعيمدى ثقة المبحوثين بالمعلومات التي يحصلون عليها من : )٦(جدول 

 % ك مدى ثقة
 ٦ ٣٠ أثق بدرجة آبيرة جدا

 ١٥.٢ ٧٦ أثق بدرجة آبيرة 
 ٥٨.٢ ٢٩١ أثق بدرجة متوسطة

 ١١.٨ ٥٩ ال أثق بها
 ٨.٨ ٤٤ ال أثق بها بدرجة آبيرة جدا

 ١٠٠ ٥٠٠ المجموع

م  ي الجدول رق ائج ف ين النت بكات التواصل) ٦(تب ي ش ون ف ة يثق ى أن الطلب اعي، إل  االجتم
وبالدور الذي تقوم به في تشكيل الرأي العام نحو التغيير االجتماعي والسياسي، وبنسبة تصل إلى      

رًا من المستخدمين ال يفصحون عن أسمائهم أو                 بسبب رئيس ، وقد يرجع    %)٥٨.٢(  إلى أن آثي
شين بيت اإلسر           اد أو ال ائيلي خاصة،  صفاتهم خوفًا من مالحقة المخابرات األجنبية عامًة والموس

ستخدمونها                        ة، حيث بعض ممن ي ه الفعلي أو قد يعزى السبب إلى عدم معرفة شخصية المتصل ب
ذين                اة أو العكس، خاصة ال ينتحلون شخصيات مستعارة أو أسماء مستعارة أو ينتحل شخصية فت

  .يستخدمونها من أجل الترفيه والتسلية وليس جمع المعلومات أو البحث العلمي
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  .فع شبكات التواصل االجتماعي واستخداماتهادوا: )٧(جدول 

رقم 
  الفقرة

  الدرجة  العبـــارة
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

المتوسط 
  الموزون

  الترتيب

 ٤ ٦٠.٤ ٣.٠٢ ١.٣٥٢ متوسط  . قضاء وقت الفراغ  -١
مصدر مهم للمعلومات   -٢

  عن القضايا المختلفة 
 ٣ ٦٤.٢ ٣.٢١ ١.٢٦٥ متوسط

ضايا السياسية مناقشة الق  -٣
  واالجتماعية التي تهمني 

 ٩ ٦٢.٦ ٣.١٣ ١.٣٣٩ متوسط

متابعة التغييرات السياسية   -٤
واالجتماعية على الصعيد 

  .العربي والدولي

 ٢ ٦٤.٤ ٣.٢٢ ١.٢٩٩ متوسط

لزيادة تثقيفي سياسيًا   -٥
  .واجتماعيا

 ٥ ٦٣.٨ ٣.١٩ ١.٢٢٨ متوسط

إشباع غريزة حب   -٦
  .االستطالع

 ٩ ٦٢.٦ ٣.١٣ ١.٣٦٨ متوسط

تكوين أصدقاء من مختلف   -٧
  .الشعوب 

 ٣ ٦٤.٢ ٣.٢١ ١.٣٨١ متوسط

الحصول على المتعة   -٨
  .والتسلية

 ٨ ٦٣.٤ ٣.١٧ ١.٣٣٥ متوسط

الحصول على معلومات   -٩
متنوعة عن القضايا 
  .االجتماعية والسياسية

 ٥ ٦٣.٨ ٣.١٩ ١.٢٤٤ متوسط

تكوين رأي عام نحو   -١٠
ة القضايا االجتماعي

  .والسياسية التي تهمني 

 ٧ ٦٣ ٣.١٥ ١.٢٢٦ متوسط

الحشد والمناصرة للقضايا   -١١
االجتماعية والسياسية 

  .الفلسطينية

 ٣ ٦٤.٢ ٣.٢١ ١.٢٨٤ متوسط

تعبئة الرأي العام نحو   -١٢
التغيير االجتماعي 

  .والسياسي

 ٦ ٦٣.٦ ٣.١٨ ١.٢٣ متوسط

وسيلة فعالة لتواصل   -١٣
االجتماعي بين الشباب 
  .على اختالف توجهاتهم

 ١ ٦٥.٢ ٣.٢٦ ١.٣٢٤ متوسط

  ٦٣.٤ ٣.١٧ ٠.٨٠١  متوسط  الدرجة الكلية للمحور
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ين م     تب دول رق ي الج واردة ف ات ال ات     ) ٧( البيان ات الجامع الب وطالب تخدام ط ع اس دواف
ام، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية                    اعي منخفضة بوجه ع الفلسطينية شبكات التواصل االجتم

وفيما يتعلق بالدرجة الكلية لدور شبكات التواصل االجتماعي في ). ٣.٠٢-٣.٢٦(ما بين  للفقرات  
ان بدرجة                 سطينية؛ آ تعبئة الرأي العام نحو التغيير االجتماعي والسياسي عند طلبة الجامعات الفل

وهو ). ٥ من   ٣.١٧(متوسطة أيضًا، حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي لمدى موافقة أفراد البحث            
اس  ليكرت  الخماسي متو ات مقي ة من  فئ ة  الثالث ع ضمن الفئ ، وهي )٣.٤٠ – ٢.٦١(سط  يق

ستخدمون شبكات     الفئة التي تشير إلى خياٍر متوسٍط على أداة البحث مما يوضح أن أفراد البحث ي
  .التواصل بدرجة متوسطة

ين         : "والتي تنص على  ) ١٣(جاءت الفقرة رقم     اعي ب ة للتواصل االجتم يلة فعال شباب   وس  ال
اتهم تالف توجه ى اخ سبة  " عل ى، وبن ة األول ي المرتب ع  ، %)٦٥.٢(ف ة م ذه النتيج ت ه د اتفق وق

د                 ) ٢٠٠٠(دراسة طايع    ة لالتصال باستخدام البري يلة مهم التي توصل فيها إلى أن االنترنت وس
ى أن شبكة       ) ٢٠٠٠(اإللكتروني، وآذلك جاءت متفقة مع دراسة ستمبل وآخرون          التي خلصت إل

سية، ودراسة المطرف             اإل ة رئي يلة اتصال جماهيري ي أظهرت أن شبكة    ) ٢٠٠٠(نترنت وس الت
  . اإلنترنت ُتعد أداة مهمة في االتصال

دولي            "وجاءت فقرة    ي وال صعيد العرب ى ال ة عل في  “ متابعة التغييرات السياسية واالجتماعي
اعي؛  سببًا في استخدام طلبة الجامعة لل   %) ٦٤.٤(المرتبة الثانية، وبنسبة     شبكات التواصل االجتم

داعات                    بفالطال ار واإلب شر األفك نهم ون اهم بي  هم من فئة الشباب التي تحتاج إلى وسيلة فعالة للتف
ة األصعدة، وجاءت             ى آاف ة عل سياسية واالجتماعي رات ال ة التغيي التي تعبْر عن رأيهم نحو متابع

م في عرض وجهات نظرهم ف           نفس له ي ظل احتالل وحصار    شبكات التواصل االجتماعي آمت
صالح      ر الم ك غي ي ذل ي ف ف دوٍل ال تراع ب مواق ي، وتقل دٍل دول اب ع ستمر، وغي رائيلي م إس

  .الذاتية

م  رة رق اءت الفق ي حين ج ى ) ٨(ف ي نصت عل سلية"والت ة والت ى المتع ي " الحصول عل ف
م       %)٦٣.٤(المرتبة ما قبل األخيرة، وبنسبة       رة رق ى       ) ٦(، وجاءت الفق باع إش "والتي نصت عل

تطالع  ب االس زة ح م " غري رة رق ى  ) ٣(والفق صت عل ي ن سياسية  "والت ضايا ال شة الق مناق
سبة        " تهمنيواالجتماعية التي    رة، وبن ة األخي ة         %). ٦٢.٩(في المرتب ك أن طلب سير ذل ويمكن تف

زة حب                    الجامعة ال يجدون في مواقع التواصل االجتماعي أي نوع من التسلية، أو في إشباع غري
ستخدمونها من أجل                         االستطالع م ال ي ا أنه ع، آم ذه المواق املهم مع ه  لديهم، وأنهم جادون في تع

ذي                      اط ال ى درجة من اإلحب ك إل مناقشة قضاياهم االجتماعية والسياسية بشكل جيد، وقد يرجع ذل
سام           ة واالنق ة المتدني سياسية واالجتماعي روف ال سبب الظ زة ب اع غ ي قط الب ف ه الط شعر ب ي

  .والضفةالسياسي بين غزة 
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دول  اعي     : )٨(ج ر االجتم و التغيي ام نح رأي الع ة ال ي تعبئ اعي ف بكات التواصل االجتم دور ش
  .والسياسي

رقم 
  الفقرة

  الدرجة  العبـــارة
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

المتوسط 
  الموزون

  الترتيب

تقوم بدور فعال في تعزيز   -١
  .السلم المجتمعي

 ١ ٦٤.٨ ٣.٢٤ ١.٢٢٢ متوسط

تؤثر على تفكيري   -٢
  .السياسي واالجتماعي

 ١٢ ٦٢.٢ ٣.١١ ١.١٤٣ متوسط

تساهم في تشكيل رأي عاٍم   -٣
نحو التغيير االجتماعي 

  .والسياسي

 ٧ ٦٣.٤ ٣.١٧ ١.١٩١ متوسط

تعد ضرورة مهمة للسلم   -٤
  .المجتمعي

 ٦ ٦٣.٨ ٣.١٩ ١.١٩٤ متوسط

المشارآة الفعالة مع   -٥
اآلخرين والتحاور من 

 المشكالت أجل حل
  .السياسية واالجتماعية

 ٢ ٦٤.٦ ٣.٢٣ ١.٢٤٨ متوسط

تقرب المسافات بين   -٦
الحضارات المختلفة لفهم 

قضاياها السياسية 
  .واالجتماعية

 ٥ ٦٤.٢ ٣.٢١ ١.٢٩ متوسط

تشبع رغباتي وحاجاتي   -٧
  .السياسية واالجتماعية

 ١١ ٦٢.٤ ٣.١٢ ١.١٥٤ متوسط

تعتبر النافذة الوحيدة   -٨
 التعبير بطالقة عن لحرية

األوضاع السياسية 
واالجتماعية السائدة في 

  .المجتمع

 ٩ ٦٣ ٣.١٥ ١.٢١٩ متوسط

تعمل على زيادة الوعي   -٩
الثقافي السياسي 

  . واالجتماعي

 ٨ ٦٣.٢ ٣.١٦ ١.٢٣٩ متوسط

تتيح لي فرصة مناقشة   -١٠
القضايا السياسية 

  . واالجتماعية بحرية

 ١٠ ٦٢.٦ ٣.١٣ ١.٢٢٦ متوسط
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 )٨(تابع جدول رقم ... 

رقم 
  الفقرة

  الدرجة  العبـــارة
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

المتوسط 
  الموزون

  الترتيب

تعمل على حل آثير من   -١١
المشكالت االجتماعية 

  .والسياسية

 ١٣ ٦٠.٤ ٣.٠٢ ١.٢٠١ متوسط

مواقع جيدة للتوافق   -١٢
االجتماعي والسياسي بين 

  .اآلراء المختلفة

 ٦ ٦٣.٨ ٣.١٩ ١.١٤٢ متوسط

تهدف إلى تقريب وجهات   -١٣
النظر حول القضايا 

  .المختلفة

 ٤ ٦٤.٢ ٣.٢١ ١.١٤٧ متوسط

 قنوات اتصالية فعالة تعتبر  -١٤
  .لتشكيل رأيي الخاص

 ٣ ٦٤.٤ ٣.٢٢ ١.٢٦٨ متوسط

  ٦٣.٤ ٣.١٧ ٠.٨٩  متوسط  .الدرجة الكلية للمحور

إلى أن مستوى دور شبكات التواصل االجتماعي ) ٨(تشير البيانات الواردة في الجدول رقم       
و الت     ام نح رأي الع ة ال ي تعبئ اعي ف بكات التواصل االجتم ور دور ش ى مح اعي عل ر االجتم غيي

ين                        ا ب ا م ا، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية عليه رات جميعه ى الفق والسياسي آان متوسطًا عل
ة            ). ٣.٢٤-٣.٠٢( ى محور دور شبكات التواصل في تعبئ دور عل ة لل وفيما يتعلق بالدرجة الكلي

دور آ                 أن ال رون ب ان متوسطًا،   الرأي العام نحو التغيير االجتماعي والسياسي؛ فإن أفراد البحث ي
ل   بكات التواص ى دور ش ث عل راد البح ة أف دى موافق ي لم سابي الكل ط الح غ المتوس ث بل حي

اعي  ن ٣.١٧(االجتم رت         ) ٥ م اس ليك ات مقي ن  فئ ة م ة  الثالث من الفئ ع ض ط  يق و متوس وه
، وهي الفئة التي تشير إلى خيار متوسٍط على أداة البحث، مما يوضح             )٣.٤٠ – ٢.٦١(الخماسي  
  . يرون بأن دور شبكات التواصل االجتماعي آان بدرجة متوسطةالبحثيةد أن أفرا

ا                 اعي هم ى محور دور شبكات التواصل االجتم رتين عل م     : وجاءت أعلى فق رة رق ) ١(الفق
سلم المجتمعي          "والتي تنص على     ز ال سبة   " تقوم بدور فعال في تعزي م     %)٦٤.٨(بن رة رق ، والفق

سياسية          المشارآة الفعال "والتي تنص على    ) ٥( ة مع اآلخرين والتحاور من أجل حل المشكالت ال
سطينية في قطاع               %)٦٤.٦(بنسبة  " واالجتماعية ى حرص طالب الجامعات الفل ، وهذا يشير إل

شعب الواحد، واللجوء                    اء ال ين أبن غزة على االهتمام بتعزيز السلم األهلي، وإنهاء حال االنقسام ب
سعون من               إلى الحوار لتعزيز االستقرار السياسي و      م ي سطين؛ فه ي والمجتمعي في فل السلم األهل

خالل تواصلهم عبر شبكات التواصل االجتماعي إلى حل مشاآلهم االجتماعية والسياسية بالحوار          
  .السلمي، والمشارآة الفعالة لكل أطياف السياسة في فلسطين وليس االقتصار على فتح وحماس
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ذا المحور لكل من              رتين في ه م   ا: وجاءت أدنى فق رة رق ى   ) ٢(لفق ؤثر  : "والتي تنص عل ت
ه    %)٦٢.٢(، وبنسبة   "على تفكيري السياسي واالجتماعي    ، وهذه النتيجة تختلف مع ما توصل إلي

ود  م ) ٢٠٠٤(عب رة رق ة، والفق ار الغربي القيم واألفك ًا ب د اقتناع ى أن اإلنترنت يول ي ) ١١(إل والت
ى صت عل ة  : "ن شكالت االجتماعي ن الم ر م ل آثي ى ح ل عل سياسيةتعم سبة "  وال %). ٦٠.٤(بن

اعي                   ويعكس ذلك وعي طالب الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة وأن شبكات التواصل االجتم
ذه    أن ه ة ب ديهم الثق يس ل ة، ول سياسية واالجتماعي ضاياهم ال و ق رهم نح ى تفكي رًا عل ؤثر آثي ال ت

ى أن الظروف          قضاياهمالشبكات تعمل على حل      ك إل  المحيطة بالقضية      ومشاآلهم، وقد يرجع ذل
الم، وال    ُتو، دول العالم الفلسطينية مختلفة عن باقي      اقي دول الع عامل إسرائيل معاملة مميزة عن ب
  .طبق عليها القرارات الصادرة من المحافل الدوليةين، وال ةُيتخذ بحقها أي قرارات نافذ

دول  تخدام      : )٩(ج الل اس ن خ شتها م م مناق ة ت سياسية واالجتماعي ضايا ال ل  الق ع التواص  مواق
  .االجتماعي

رقم 
  الفقرة

  الدرجة  العبـــارة
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

المتوسط 
  الموزون

  الترتيب

 ٥ ٦١.٦ ٣.٠٨ ١.٢٩٧  متوسط  .النظم السياسية الحاآمة  -١
الديمقراطية في   -٢

  .المجتمعات المختلفة
 ٦ ٦١.٤ ٣.٠٧ ١.٢٨٧ متوسط

 ٤ ٦٢.٢ ٣.١١ ١.٣٣٤ متوسط  .حقوق اإلنسان  -٣
 ٧ ٦٠.٨ ٣.٠٤ ١.٤١٢ متوسط  .ظلم األنظمة الحاآمة  -٤
الحريات السياسية   -٥

  .واالجتماعية
 ٢ ٦٣.٦ ٣.١٨ ١.٢٧٦ متوسط

حرية الرأي والتعبير في   -٦
  .المجتمعات المختلفة

 ١ ٦٤.٢ ٣.٢١ ١.٣٠٦ متوسط

 ٩ ٥٩.٦ ٢.٩٨ ١.٢٦٣ متوسط  .الزواج  -٧
 االعتقاالت وتقيد الحريات  -٨

  .اإلعالمية
 ٣ ٦٢.٦ ٣.١٣ ١.٢١٧ متوسط

منع المعارضة في   -٩
  االشتراك في الحكم

 ١٠ ٥٨ ٢.٩ ١.١٦٧ متوسط

العادات والتقاليد السائدة   -١٠
  .في المجتمعات المختلفة

 ٦ ٦١.٤ ٣.٠٧ ١.٢٠٧ متوسط

موضوعات شخصية   -١١
  .خاصة جدًا

 ٨ ٥٩.٨ ٢.٩٩ ١.٣٥١ متوسط

 ١٢ ٥٥.٦ ٢.٧٨ ١.٤٣ متوسط  .التحرش الجنسي  -١٢
 ١١ ٥٨.٤ ٢.٩٢ ١.٣٠٩ متوسط  .العنف ضد المرأة  -١٣

  ٦٠.٨ ٣.٠٤ ٠.٨١٩  متوسط  الدرجة الكلية للمحور
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م     دول رق ائج الج ين نت ور     ) ٩(تب ى مح اعي عل ل االجتم بكات التواص ستوى دور ش أن م
طاً    ان متوس اعي آ بكات التواصل االجتم ا ش ي تطرحه سياسية الت ة وال ضايا االجتماعي ى الق  عل

ين      ا ب ا م سابية عليه طات الح ت المتوس ا، فتراوح رات آله ق  ). ٣.٢١-٢.٧٨(الفق ا يتعل ا فيم أم
ة من خالل              شها الطلب ي يناق سياسية الت ة وال ضايا االجتماعي ى محور الق دور عل بالدرجة الكلية لل
ى   ا عل د م ى ح ون إل ة متفق راد العين ى أن أف شير إل اعي، وي بكات التواصل االجتم تخدامهم ش  اس
القضايا االجتماعية والسياسية التي يناقشونها، حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي لمدى الدور عن              

، وهو متوسط  يقع ضمن الفئة  الثالثة من  فئات مقياس  ليكرت  الخماسي )٥ من ٢.٩٢(القضايا 
  . ، وهي الفئة التي تشير إلى خيار موافق إلى حد ما على أداة البحث)٣.٤٠ – ٢.٦١(

م وآا ان رق والي) ٥(و) ٦(نت الفقرت ى الت صان عل ان تن ي : "واللت ر ف رأي والتعبي ة ال حري
ة  ات المختلف سبة "المجتمع ة  "، %)٦٤.٢(، وبن سياسية واالجتماعي ات ال ، "الحري

سبة ات    %). ٦٣.٦(وبن ات الجامع ك أن طالب وطالب سر ذل ور، ويف ذا المح ي ه رتين ف ى فق أعل
ن ر ع ة التعبي ون بحري سطينية يهتم ه  الفل ى وج ة عل سياسية واالجتماعي ات ال رأي والحري  ال

ع التواصل    ي مواق دون ف ذا يج رأي، ل ر عن ال ات والتعبي ت الحري رًا لكب ك نظ الخصوص، وذل
ي          ة الت سياسية واالجتماعي شكالت ال ضايا والم ول الق م ح ن رأيه ر ع سًا للتعبي اعي متنف االجتم

ا       وهذا ما عكسته الثورات العربية في آل من مص        . تواجههم يمن وسوريا، وم ا وال ر وتونس وليبي
  .قيل عن دور مواقع التواصل االجتماعي في تأثيره على قيام بعض هذه الثورات ونجاحها

ن     ور م راد الجمه ي أن أف باعات ف تخدامات واإلش ة االس د فرضية نظري ة تؤآ ذه النتيج وه
ا        الطلبة يقومون بأخذ المبادرة في اختيار المادة اإلعالمية التي يرون أن           شبع م دافهم وت ها تحقق أه

لديهم من احتياجات، وأنهم يختارون محتوى الوسائل بإرادتهم، وفقًا الهتماماتهم وقيمهم وأدواتهم            
  ).٨٨، ص ٢٠٠١الكامل، ( االجتماعية التي تؤثر في اختيارهم لوسيلة معنية ولمضمون معين

رأة    العن ): "١٣( الفقرة رقم     هما وجاءت أدنى فقرتين في هذا المحور،      سبة   "ف ضد الم ، وبن
م  %)٥٨.٤( رة رق سي ): "١٢(، والفق رش الجن سبة "التح ى أن   %). ٥٥.٦(، وبن دل عل ذا ي وه

شغل              سطيني ين شعب الفل ة ال طالب الجامعات ال يهتمون آثيرا بمثل هذه القضايا؛ نظرا ألن غالبي
ساحة    بقضاياه السياسية على وجه الخصوص، وتطور القضية الفلسطينية واألمنية السائدة          ى ال  عل

ابر والحصار                  اح قطاع غزة، وإغالق المع ستمرة من إسرائيل الجتي الفلسطينية، والتهديدات الم
  . على حرية السفر والتنقل بين القطاع والضفة الغربيةاإلسرائيليالمفروض من قبل االحتالل 

  .سلبيات شبكات التواصل االجتماعي وايجابياتها: )١٠(جدول 

رقم 
  الفقرة

  الدرجة  ةالعبـــار
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

المتوسط 
  الموزون

  الترتيب

 ٣ ٥٨.٦ ٢.٩٣ ١.٢٢٤ متوسط  .تحرض على العنف  -١
 ٧ ٥٧.٤ ٢.٨٧ ١.١٨٨ متوسط  .ال أثق فيما تطرحه  -٢
 ٥ ٥٨ ٢.٩ ١.١٧٢ متوسط  .تفتقد للموضوعية  -٣
 ٨ ٥٧.٢ ٢.٨٦ ١.٢٣٢ متوسط  .حاآمةظلم األنظمة ال  -٤
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 )١٠(تابع جدول رقم ... 

رقم 
  الفقرة

  الدرجة  ةالعبـــار
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

المتوسط 
  الموزون

  الترتيب

 ت أنها وسيلة تخالفسمع  -٥
اآلداب العامة والقيم 

  .اإلسالمية
 ٤ ٥٨.٢ ٢.٩١ ١.٢٠٣ متوسط

 ٦ ٥٧.٦ ٢.٨٨ ١.١٥٢ متوسط  .ال تحقق حاجاتي ورغباتي  -٦
 ١٠ ٥٤.٦ ٢.٧٣ ١.٢٥٨ متوسط  .ال املك معلومات عنها  -٧
عدم معرفتي بطريقة   -٨

  .استخدامها
 ١١ ٥٤ ٢.٧ ١.٣٤ متوسط

 ٩ ٥٤.٨ ٢.٧٤ ١.٢٦ متوسط  .عةتكلفة استخدامها مرتف  -٩
تسيء للعادات والتقاليد   -١٠

السائدة في المجتمعات 
  .المختلفة

 ١ ٦٠ ٣ ١.١٨٣ متوسط

الموضوعات التي تطرحها   -١١
  .ال تثير اهتمامي

 ٢ ٥٦.٨ ٢.٨٤ ١.٢٣٦ متوسط

ال يوجد انترنت قريب من   -١٢
  .المنزل

 ١٢ ٥٢.٤ ٢.٦٢ ١.٥١ متوسط

 ١٣ ٥٢ ٢.٦ ١.٢٨٥ توسطم  .غير مفيدة ومملة  -١٣
  ٥٦.٢ ٢.٨١ ٠.٧٣٣  متوسط  الدرجة الكلية للمحور

شف م يك دول رق ات   ) ١٠( الج لبيات وايجابي ور س ى مح بكات التواصل عل ى أن دور ش إل
طات  ت المتوس ا، إذ تراوح رات جميعه ى الفق طًا عل ان متوس اعي آ ل االجتم بكات التواص ش

ين      ا ب ا فيم  ). ٣.٠-٢.٦٠(الحسابية عليها م راد         أم ان أف د آ دور؛ فق ذا ال ة له ق بالدرجة الكلي ا يتعل
شكيل                           ات في ت لبيات وايجابي اعي س ع التواصل االجتم ى أن لمواق ا عل ى حد م وافقين إل البحث م
سلبيات                 ي لمدى ل الرأي العام نحو التغيير االجتماعي والسياسي، حيث بلغ المتوسط الحسابي الكل

ات  ن ٢.٨١(وااليجابي ط  يق )٥ م و متوس رت    ، وه اس  ليك ات مقي ن فئ ة م ة الثالث ع ضمن الفئ
ى أداة البحث،                   )٣.٤٠ – ٢.٦١(الخماسي   ا عل ى حد م ، وهي الفئة التي تشير إلى خيار موافق إل

سياسي                     اعي وال ع التواصل االجتم ى أن لمواق ا عل  مما يوضح أن أفراد البحث موافقون إلى حد م
  .االجتماعي في تعبئة الرأي العام نحو التغيير السياسي ودورًا

ا   ور هم ذا المح ي ه رتين ف ى فق ا أعل م : وآانت رة رق ى ) ١٠(الفق نص عل ي ت سيء : "والت ت
والتي تنص  ) ١١(، والفقرة رقم    %)٦٠(بنسبة  " للعادات والتقاليد السائدة في المجتمعات المختلفة     

ى  امي"عل ر اهتم ا ال تثي ي تطرحه سبة " الموضوعات الت شعب %). ٥٦.٨(بن ك أن ال سر ذل ويف
ي   الف سهولة، وخاصة الت دة ب ار الجدي ل األفك د، وال يتقب ادات والتقالي رتبط بالع ا زال ي سطيني م ل

ادات   ع الع افى م ارًا تتن ة وأفك ًا إباحي ع تعرض أفالم بعض المواق ة، ف ه االجتماعي ى قيم ؤثر عل ت
  . السائدة، ومع الدين اإلسالمي الذي يدين به غالبية الشعب الفلسطيني
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ا      وجاءت أدنى فقرتين ف     ذا المحور هم م    : ي ه رة رق ى   ) ١٢(الفق ال يوجد  : "والتي تنص عل
سبة  " انترنت قريب من المنزل   م   %)٥٢.٤(بن رة رق ى    ) ١٣(، والفق دة   "والتي تنص عل ر مفي غي

وقد يرجع سبب عدم تواجد االنترنت في المنازل بشكل واسع، نظرًا ألنه            %). ٥٤(بنسبة  " ومملة
ى آاهل األسرة       ئًاه في المنازل في قطاع غزة يشكل عب       مازال سعر استخدام االنترنت وترآيب      عل

غ                         . الفلسطينية سبي بل وزن ن ة، وب دة وممل ر مفي ا غي رون أنه ة ي فضًال عن أن بعض هؤالء الطلب
وين رأي              %)٥٢( ، وخاصة أن بعض ما يطرح فيها غير ذي فائدة بالنسبة لهم، وال يعمل على تك

  .نحو القضايا السياسية واالجتماعية

ة لكل محور من                 : )١١(جدول   ة والنسب المئوي ات المعياري التكرارات والمتوسطات واالنحراف
  .محاور االستبانة

 المحور
عدد 
 الفقرات

 الدرجة
االنحراف 
 المعياري

  المتوسط
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 ١ ٦٣.٤ ٣.١٧ ٠.٨٠١ متوسط ١٣  األول
 ١ ٦٣.٤ ٣.١٧ ٠.٨٩ متوسط ١٤ الثاني
 ٢ ٦٠.٨ ٣.٠٤ ٠٨١٩ سطمتو ١٣ الثالث
 ٣ ٥٦.٢ ٢.٨١ ٠.٧٣٣ متوسط  ١٣ الرابع

  ٦١ ٣.٠٥ ٠.٥٩٣ متوسط ٥٣ الدرجة الكلية

م  ائج الجدول رق شير نت ة ) ١١(ت ي تعبئ اعي ف بكات التواصل االجتم ة دور ش ى أن درج إل
ى          الرأي العام نحو التغيير االجتماعي والسياسي على محاور الدراسة، آانت الدرجة متوسطة عل

والي             ى الت  ، ٣.٠٤ ، ٣.١٧ ،   ٣.١٧(المحاور جميعها؛ فقد آانت المتوسطات الحسابية عليهما عل
ا                  . ) ٢.٨١ غ المتوسط الحسابي عليه وأن الدرجة الكلية للمحاور مجتمعة آانت متوسطة حيث بل

ات الجامعات                 ).٣.٠٥( د طالب وطالب  وتبين هذه النتائج أن دور شبكات التواصل االجتماعي عن
  .طينية آان متوسطًا في تعبئة الرأي العام نحو التغيير االجتماعي والسياسيالفلس

  النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة وهي

في درجة دور شبكات    ) ٠.٠٥ = α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          
سياسي          اعي وال ر االجتم و التغيي ام نح رأي الع ة ال ي تعبئ اعي ف ل االجتم الب  التواص دى ط ل

سكن                   ان ال ة، ومك ر الجنس، والجامع , وطالبات الجامعات الفلسطينية في قطاع  غزة تعزى لمتغي
  .والتخصص، والدخل

  النتائج المتعلقة بمتغير الجنس :أوًال

ار                    د استخدم اختب ر الجنس فق ة بمتغي ات  ) ت(ومن أجل فحص صحة الفرضية المتعلق للعين
  :ذلكالمستقلة ونتائج الجدول اآلتي توضح 
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اعي تعزى            ) ت(نتائج اختبار   : )١٢(جدول   لداللة الفروق في درجة دور مواقع التواصل االجتم
  .لمتغير الجنس

  المحاور  أنثى ذآر
  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط

  الداللة  )ت(

دوافع : المحور األول
  استخدام

٥٧٥ ٣.٢٣٣  ,٧٨٩ ٣.٠٦  ,٧٩٨ ٣.٢٩,  

دور : المحور الثاني
  لتواصلشبكات ا

٦٦٩  ٣.١٦٥  ,٨٨٧  ٣.٠٤  ,٨٧٧  ٣.٢٩,  

: المحور الثالث
  القضايا التي تناقش

١٣٥  ٢.٢٨٢  ,٧٧٠  ٢.٩٥  ,٨٥٩  ٣.١٢,  

: المحور الرابع
سلبيات شبكات 

  التواصل وايجابياتها

٤٣٩  ١.٤٠٠-  ,٧٤٨  ٢.٨٦ ,٧١٧  ٢.٧٧,  

,٩٣٥  ٢.٦٢٥ ,٥٩٠  ٢.٩٨ ,٥٩٠  ٣.١٢  الدرجة الكلية

م   دول رق ائج الج شير نت ستوى   ) ١٢(ت د م ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف ه ال توج ى أن إل
ات الجامعات             )٠.٠٥ = α(الداللة    في درجة دور شبكات التواصل االجتماعي لدى طالب وطالب

ين                    ة ب ة مستوى الدالل  ٠.١٣٥(الفلسطينية في قطاع غزة تعزى لمتغير الجنس، فقد تراوحت قيم
صفرية    وهذه القيم أآبر من مستوى الدال  ). ٠.٩٣٥ – ول الفرضية ال لة، وتشير هذه النتيجة إلى قب

اث،         ذآور واإلن ين ال المتعلقة بمتغير الجنس، أي أنه ال يوجد اختالف في دور شبكات التواصل ب
ى أن طالب       ر عل ذا مؤش بكات التواصل، فه ى دور ش نس عل أثير للج د ت ه ال يوج ي أن ذا يعن ه

اعي في          وطالبات الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة لديهم        اقتناع بدور شبكات التواصل االجتم
  . تعبئة الرأي العام نحو التغيير االجتماعي والسياسي

ى                وقد يعزى عدم وجود الفروق إلى أن بيئة وظروف طالب وطالبات الجامعات موحدة عل
م                     ا في تلقى العل ة ذاته السواء، حيث إن الطالب والطالبات يتلقون العلوم نفسها ويواجهون المعان

ام، مع             . حت ظروف االحتالل  ت وتعتبر الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني متشابهة بوجه ع
اتهم                        م وتوجه ى رأيه ؤثر عل د ت ي ق ات الت ين الطالب والطالب ة ب ات الفردي . وجود بعض االختالف

اث، حيث                       ذآور واإلن ي حدثت في أدوار ال ة الت رات المهم باإلضافة إلى األخذ في الحسبان التغي
رأي                 تزداد م  ر عن ال ة، وفي التعبي ات المختلف ات والهيئ ا  . شارآة اإلناث في االتحادات والنقاب آم

  .أنهم متشابهون في ظروفهم الحياتية االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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ات         : )١٣(دول ج ة الجامع ة طلب ة رؤي ي درج روق ف ة الف ادي لدالل اين األح ل التب ائج تحلي نت
  .دور شبكات التواصل االجتماعي تعزى لمتغير السكنالفلسطينية في قطاع غزة نحو 

  مصدر التباين المجاالت
درجات 
  الحرية

مجموع مربعات 
 االنحراف

متوسط 
  المربعات

  )ف(
مستوى 
  الداللة

دوافع استخدام 
شبكات التواصل 

  االجتماعي

  بين المجموعات 
  داخل المجموعات 

  المجموع 

٢ 
٤٩٧  
٤٩٩  

١٣٥,  
٣٢٠.١٦٨  
٣٢٠.٣٠٣  

٠٦٧,  
٦٤٤,  

٩٠١  ,١٠٥, 

دور شبكات 
التواصل 
 االجتماعي

  بين المجموعات 
  داخل المجموعات 

  المجموع

٢  
٤٩٧  
٤٩٩ 

١٣٥,  
٣٩٤.٩٧٧  
٣٩٥.٠١١  

٠١٧,  
٧٩٥,  

٩٧٨  ,٠٢٢,  

القضايا التي تناقشها 
شبكات التواصل 

 االجتماعي

  بين المجموعات 
  داخل المجموعات 

  المجموع

٢  
٤٩٧  
٤٩٩  

٦٨٢,  
٣٣٤.١٤٩  
٣٣٤.٨٣٢  

٣٤١,  
٦٧٢,  

٦٠٢  ,٥٠٧, 

سلبيات وايجابيات 
شبكات التواصل 

  االجتماعي

  بين المجموعات 
  داخل المجموعات 

  المجموع

٢  
٤٩٧  
٤٩٩  

٤٦٥,  
٢٦٧.٧٧٨  
٢٦٨.٢٤٤  

٢٣٣,  
٥٣٩,  

٦٤٩ ,٤٣٢,  

  بين المجموعات  الدرجة الكلية
  داخل المجموعات 

 المجموع

٢  
٤٩٧  
٤٩٩  

٠١٢,  
١٧٥.٦٤٣  
١٧٥.٦٥٦  

٠٠٦,  
٣٥٣,  

٩٨٢  ,٠١٨,  

ن م يتضح م ائج الجدول رق ستوى ) ١٣( نت د م ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف ه ال توج أن
ة سكن      )٠.٠٥ = α( الدالل ر ال زى لمتغي اعي تع ل االجتم بكات التواص ة دور ش ي درج د .  ف فق

ة         ). ٠.٩٨٢ – ٠.٦٠٢(تراوحت قيم مستوى الداللة بين       ة مستوى الدالل ر من قيم يم أآب ذه الق وه
ه ال يوجد      . رضية المتعلقة بمتغير السكن   ، أي أنه تم قبول الف     )٠.٠٥( ذه النتيجة أن شير ه أثير  وت ت

اعي      ر االجتم و التغيي ام نح رأي الع ة ال ي تعبئ اعي ف بكات التواصل االجتم ى دور ش سكن عل لل
  .والسياسي
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دول  روق     : )١٤(ج ة الف ادي لدالل اين األح ل التب ائج تحلي ات     نت ة الجامع ة طلب ة رؤي ي درج  ف
  ة نحو دور شبكات التواصل االجتماعي تعزى لمتغير التخصص العلميالفلسطينية في قطاع غز

  مصدر التباين المجاالت
درجات 
  الحرية

مجموع مربعات 
 االنحراف

متوسط 
  المربعات

مستوى   )ف(
  الداللة

تخدام  ع اس دواف
ل  بكات التواص ش

  االجتماعي

  بين المجموعات 
  داخل المجموعات 

  المجموع 

٥ 
٤٩٤  
٤٩٩  

٢٣.٣٥٧  
٢٩٦.٩٤٦  
٣٢٠.٣٠٣  

٤.٦٧١  
٦٠١,  

٠٠٠  ٧.٧٧١, 

بكات  دور ش
ل  التواص

 االجتماعي

  بين المجموعات 
  داخل المجموعات 

  المجموع

٥ 
٤٩٤  
٤٩٩  

١٠.٢٧٤  
٣٢٤.٥٥٧  
٣٣٤.٨٣٢  

٢.٠٥٥  
٦٥٧,  

٠٠٠  ٣.١٢٨,  

ي   ضايا الت الق
بكات  شها ش تناق
ل  التواص

 االجتماعي

  بين المجموعات 
  داخل المجموعات 

  المجموع

٥ 
٤٩٤  
٤٩٩  

٢٥.٤٦٧  
٣٦٩.٥٤٤  
٣٩٥.٠١١  

٥.٠٩٣  
٧٤٨,  

٠٠٠  ٦.٨٠٩, 

ات  لبيات وايجابي س
ل  بكات التواص ش

  االجتماعي

  بين المجموعات 
  داخل المجموعات 

  المجموع

٥ 
٤٩٤  
٤٩٩  

٢٢.٦٢٩  
٢٤٥.٦١٥  
٢٦٨.٢٤٤  

٤.٥٢٦  
٤٩٧,  

٠٠٠ ٩.١٠٣,  

  بين المجموعات  الدرجة الكلية
  داخل المجموعات 

  المجموع

٥ 
٤٩٤  
٤٩٩  

١١.٦٦٨  
١٦٣.٩٨٨  
١٧٥.٦٥٦  

٢.٣٣٤  
٣٣٢,  

٠٠٠  ٧.٠٣٠,  

م         ة              ) ١٤(يتضح من نتائج الجدول رق د مستوى الدالل ة إحصائية عن روق ذات دالل    وجود ف
)α = د          )٠.٠٥ ر التخصص العلمي؛ فق اعي تعزى لمتغي  في درجة دور شبكات التواصل االجتم

ة  وهذه القيم أصغر من قيمة مستوى        ). ٠.٠٠٠ – ٠.٠٠٠(تراوحت قيم مستوى الداللة بين       الدالل
ر التخصص العلمي            )٠.٠٥( ى        . ، أي أنه تم رفض الفرضية المتعلقة بمتغي ذه النتيجة إل شير ه وت

ذا                  اختالف التخصص العلمي، وه اعي ب وجود اختالف في مستوى دور شبكات التواصل االجتم
ام نحو             رأي الع ة ال اعي في تعبئ ى دور شبكات التواصل االجتم أثير للتخصص عل ي وجد ت يعن

ويرى الباحث أن السبب قد يعود إلى ما يتلقاه الطلبة في الجامعات    . الجتماعي والسياسي التغيير ا 
اعي             ر االجتم و التغيي م نح اتهم ورأيه ى توجه ؤثر عل وم ت ن عل زة م اع غ ي قط سطينية ف الفل
بلهم                       م وتق ى رأيه نعكس عل الي ت ا، وبالت وع مناهجه وم وتن ذه العل والسياسي، نظرًا إلى اختالف ه

  .صرمتغيرات الع
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  ٢٠١٢ ،)٦(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة

دول  ة         :)١٥(ج ة طلب ة رؤي ي درج روق ف ة الف ادي لدالل اين األح ل التب ائج تحلي ات نت  الجامع
  .الفلسطينية في قطاع غزة نحو دور شبكات التواصل االجتماعي تعزى لمتغير الجامعة

  مصدر التباين المجاالت
درجات 
  الحرية

مجموع 
مربعات 
 االنحراف

متوسط 
  المربعات

مستوى   )ف(
  الداللة

ع تخدام دواف  اس
ل  بكات التواص ش

 االجتماعي

  بين المجموعات 
  داخل المجموعات 

  المجموع 

٥ 
٤٩٤  
٤٩٩  

٨٠.٥٨٠  
٢٣٩.٧٢٣  
٣٢٠.٣٠٣  

١٦.١١٦  
٤٨٥,  

٠٠٠  ٣٣.٢١٠,  

بكات  دور ش
ل  التواص

 االجتماعي

  بين المجموعات 
  داخل المجموعات 

  المجموع

٥ 
٤٩٤  
٤٩٩  

١٠٢.٥٣٨  
٢٩٢.٤٧٤  
٣٩٥.٠١١  

٠٠٠  ٣٤.٦٣٨  ,٥٩٢,  

ضاي ي الق ا الت
بكات  شها ش تناق
ل  التواص

 االجتماعي

  بين المجموعات 
  داخل المجموعات 

  المجموع

٥ 
٤٩٤  
٤٩٩  

١٠١.٤٧٠  
٢٣٣.٣٦٢  
٣٣٤.٨٣٢  

٢٠.٢٩٤  
٤٧٢,  

٠٠٠  ٤٢.٩٦٠,  

ات  لبيات وايجابي س
ل  بكات التواص ش

  االجتماعي

  بين المجموعات 
  داخل المجموعات 

  المجموع

٥ 
٤٩٤  
٤٩٩  

٤٦.٦٢٨  
٢٢١.٦١٥  
٢٦٨.٢٤٤  

٩.٣٢٦  
٤٤٩,  

٠٠٠  ٢٠.٧٨٨,  

  بين المجموعات  الدرجة الكلية
  داخل المجموعات 

  المجموع

٥ 
٤٩٤  
٤٩٩  

٦٠.٥٧٧  
١١٥.٠٧٩  
١٧٥.٦٥٦  

١٢.١١٥  
٢٣٣,  

  

٠٠٠  ٢٠.٧٨٨,  

م         ة               ) ١٥(يتضح من نتائج الجدول رق د مستوى الدالل ة إحصائية عن روق ذات دالل   وجود ف
)α = اعي تع      )٠.٠٥ ة   في درجة دور شبكات التواصل االجتم ر الجامع د تراوحت   . زى لمتغي فق

، )٠.٠٥(وهذه القيم أصغر من قيمة مستوى الداللة        ). ٠.٠٠٠ – ٠.٠٠٠(قيم مستوى الداللة بين     
ة      ر الجامع ة بمتغي ى وجود اختالف في        . أي أنه تم رفض الفرضية المتعلق ذه النتيجة إل شير ه وت

ة      مستوى دور شبكات التواصل االجتماعي باختالف الجامعة، وهذا ي         أثير للجامع ه يوجد ت ي أن عن
سياسي                  اعي وال ر االجتم ام نحو التغيي . على دور شبكات التواصل االجتماعي في تعبئة الرأي الع

ية،                          ا توجهات سياس سة، أي له سطينية في قطاع غزة مسي أن الجامعات الفل ك ب ويمكن تفسير ذل
عة األقصى فيها خليط من      الجامعة اإلسالمية تتبع حرآة حماس، وجام     : وتتبع فصائل معينة فمثال   

سطين    ة فل تح، وجامع ة ف ع حرآ ر تتب ة، واألزه ية مختلف ات سياس ن توجه ات م الطالب والطالب
ا   زة توجهاته ة غ ة(وجامع ا ) فتحوي ر منه ساوية(أآث ع  )حم تها تتب ي سياس ة ف ة األم ، وأن جامع

ل   لحرآة حماس بصورة تامة، بينما تتبع غالبية طالب جامعة القدس المفتوحة حرآة              فتح، مع قلي
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شعبية          الجبهتين ال رى آ صائل األخ ض الف اس وبع ة حم ون حرآ ذين يتبع الب ال ن الط م
  .والديمقراطية

دول  ات         : )١٦(ج ة الجامع ة طلب ة رؤي ي درج روق ف ة الف ادي لدالل اين األح ل التب ائج تحلي نت
  .الفلسطينية في قطاع غزة نحو دور شبكات التواصل االجتماعي تعزى لمتغير الدخل

  مصدر التباين جاالتالم
درجات 
  الحرية

مجموع 
مربعات 
 االنحراف

متوسط 
  المربعات

مستوى   )ف(
  الداللة

تخدام  ع اس دواف
ل  بكات التواص ش

  االجتماعي

  بين المجموعات 
  داخل المجموعات 

  المجموع 

٣ 
٤٩٦  
٤٩٩  

٥.٥٨٩  
٣١٤.٧١٤  
٣٢٠.٣٠٣  

١.٨٦٣  
٦٣٥,  

٠٣٣  ٢.٩٣٦, 

بكات  دور ش
ل  التواص

 االجتماعي

  جموعات بين الم
  داخل المجموعات 

  المجموع

٣ 
٤٩٦  
٤٩٩  

٧.١٢٣  
٣٨٧.٨٨٨  
٣٩٥.٠١١  

٢.٣٧٤  
٧٨٢,  

٠٢٩  ٣.٠٣٦,  
  

ي   ضايا الت الق
بكات  شها ش تناق
ل  التواص

 االجتماعي

  بين المجموعات 
  داخل المجموعات 

  المجموع

٣ 
٤٩٦  
٤٩٩  

٤.٣٣٠  
٣٣٠.٥٠٢  
٣٣٤.٨٣٢  

١.٤٤٣  
٦٦٦,  

  

٠٩١  ٢.١٦٦, 

ات  لبيات وايجابي س
بكات ل ش  التواص

  االجتماعي

  بين المجموعات 
  داخل المجموعات 

  المجموع

٣ 
٤٩٦  
٤٩٩  

٢.٣٣٠  
٢٦٥.٩١٤  
٢٦٨.٢٤٤  

٧٧٧,  
٥٣٦,  

٢٢٨  ١.٤٤٩,  

  بين المجموعات  الدرجة الكلية
  داخل المجموعات 

  المجموع

٣ 
٤٩٦  
٤٩٩ 

٢.٣٨٩  
١٧٣.٢٦٧  
١٧٥.٦٥٦  

٧٩٦,  
٣٤٩, 

٠٧٩  ٢.٢٧٩,  

م         ر  وجود ) ١٦(يتضح من نتائج الجدول رق ة             ف د مستوى الدالل ة إحصائية عن   وق ذات دالل
)α = يم      .  في درجة دور شبكات التواصل االجتماعي تعزى لمتغير الدخل         )٠.٠٥ د تراوحت ق فق

لكل  ) ٠.٠٥(وهذه القيم أصغر من قيمة مستوى الداللة        ). ٠.٢٢٨ – ٠.٠٢٩(مستوى الداللة بين    
م رفض الفرضية المت               ه ت اني، أي أن ذه المحاور     من المحور األول والث دخل له ر ال ة بمتغي ذا  .علق ل

اختالف    اعي ب بكات التواصل االجتم ستوى دور ش ي م تالف ف ود اخ ى وج ة إل ذه النتيج شير ه ت
مستوى الدخل على آل من محور دوافع االستخدام ومحور دور مواقع التواصل، في حين جاءت               

ة          ة مستوى الدالل ى المحور الثالث والرا   ) ٠.٠٥(القيم أآبر من قيم ع والخامس حيث بلغت     عل ب
والي  ى الت ستوى )٠.٠٧٩، ٠.٢٢٨، ٠.٩١(عل ي م دم وجود اختالف ف ى ع شير إل يم ت ، وهي ق

ى                   دخل عل أثير لل دور مواقع التواصل االجتماعي باختالف مستوى الدخل، وهذا يعني أنه يوجد ت
اسي على هذه دور مواقع التواصل االجتماعي في تعبئة الرأي العام نحو التغيير االجتماعي والسي      
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دهور            . المحاور وقد يرجع السبب إلى أن الوضع االقتصادي الفلسطيني خاصة في قطاع غزة مت
بلهم                    اتهم وتق ة وتوجه ر الطالب ى تفكي وغير مستقر؛ فارتفاع معدل الغالء والفقر والبطالة يؤثر عل

ة     للتغيير السياسي واالجتماعي، مما يجعلهم يتمسكون بالنظام القديم لعله يعطيهم            مظلة من الحماي
  .النفسية

  
  نتائج التي توصلت إليها الدراسةأهم ال

اعي             نتائج الدراسة أثبتت     .١ ع شبكات التواصل االجتم تفوق البريد اإللكتروني على باقي مواق
سبة   ى، وبن ة األول ي المرتب تخدام ف ث االس ن حي ه، %)٨٨.٨(م يس ويلي ة الف ة الثاني  المرتب

 %).٧٩.٨(بوك، وبنسبة 
ائ .٢ ة أظهرت نت بكات  أنج الدراس ستخدمون ش زة ي اع غ ي قط سطينية ف ات الفل ة الجامع  طلب

ازلهم   ي من ى ف ة األول ي المرتب اعي ف سبة و ،التواصل االجتم دة %)٨٩.٦(بن راوح م ، وتت
 %).٤٠.٤( ساعات، وبنسبة ٣استخدامهم لها ما بين الساعة إلى أقل من 

دى       توصلت الدراسة إلى     .٣ داوًال ل ر لغات التواصل ت اء     أن أآث سطينية أثن ة الجامعات الفل طلب
سبة         ة بن ة العربي ون   %)٦٦.٨(استخدامهم لشبكات التواصل االجتماعي هي اللغ م يثق ، وأنه

سبتها         ت ن طة بلغ ة متوس ديهم بدرج ام ل رأي الع شكيل ال ي ت ه ف وم ب ذي تق دور ال ا وبال به
)٥٨.٢.(% 

ات الجام      .٤ شبكات    بينت نتائج الدراسة أن دوافع االستخدام عند طالب وطالب سطينية ل عات الفل
ة، إذ   ور األول للدراس ي المح ا ف رات آله ى الفق ضًا عل ان منخف اعي آ ل االجتم التواص

ين             ا ب ا م دفعهم الستخدامها       ). ٣.٠٢ -٣.٢٦(تراوحت المتوسطات الحسابية عليه ا ي وأن م
ا   ى أنه ة األول تالف     "بالمرتب ى اخ شباب عل ين ال اعي ب ل االجتم ة للتواص يلة فعال وس

اته سبة "متوجه رًا %) ٦٥.٢(، وبن ون آثي م ال يهتم سياسية "وأنه ضايا ال شة الق بمناق
 %).٦٢.٩(، حيث جاءت في المرتبة األخيرة بنسبة "واالجتماعية التي تهمهم

ام نحو                   .٥ رأي الع ة ال أشارت النتائج إلى أن مستوى دور شبكات التواصل االجتماعي في تعبئ
ان متوسطًا ع          سياسي آ اعي وال ا، فتراوحت المتوسطات          التغيير االجتم رات جميعه ى الفق ل

ين  ا ب ا م رون )٣.٢٤-٣.٠٢(الحسابية عليه سطينية ي ات الفل ات الجامع ، وأن طالب وطالب
ى،     %) ٦٤.٨(، وبنسبة   "تقوم بدور فعال في تعزيز السلم المجتمعي      " أنها   ة األول في المرتب

ة وا          " ويرون أن دورها منخفضًا في      ر من المشكالت االجتماعي سياسية حل آثي سبة   "ل ، وبن
 .في المرتبة األخيرة%) ٦٠.٤(

ى  .٦ ائج الدراسة إل ضايا توصلت نت ستوى دور الق رون أن م سطينية ي ات الفل ة الجامع أن طلب
االجتماعية والسياسية التي تطرحها شبكات التواصل االجتماعي آان متوسطًا على الفقرات           

ي       ). ٣.٢١-٢.٧٨(آلها، فتراوحت المتوسطات الحسابية عليها ما بين         ضايا الت ر الق وأن أآث
ي بكات التواصل ه ر ش شونها عب ة : "يناق ات المختلف ي المجتمع ر ف رأي والتعبي ة ال ، "حري

سبة  ل    %)٦٤.٢(وبن ضايا مث شة ق را بمناق ون آثي م ال يهتم ين أنه ي ح رش : "، ف التح
 %).٥٥.٦(، وبنسبة "الجنسي
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ت التواصل االجتماعي متوسط    طلبة الجامعات الفلسطينية يرون أن سلبيات وايجابيات شبكا        .٧
ين                  ا ب ا م أن ، و )٣.٠-٢.٦٠(على الفقرات جميعها، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية عليه

ا      من ة             " أآثر سلبياتها أنه سائدة في المجتمعات المختلف د ال ادات والتقالي سيء للع سبة   "ت ، وبن
زل، ح                  %). ٦٠( القرب من المن ى وجود اإلنترنت ب رًا إل يث جاء في      وأنهم ال يهتمون آثي

 %).٥٢.٤( اهتمامهم، وبنسبة  أولويات المرتبة األخيرة من
ر                 .٨ آشفت النتائج أن درجة دور شبكات التواصل االجتماعي في تعبئة الرأي العام نحو التغيي

ا؛            ى محاور الدراسة جميعه االجتماعي والسياسي على محاور الدراسة آانت متوسطة عل
ا  سابية عليهم د آانت المتوسطات الح والي فق ى الت . ) ٢.٨١ ، ٣.٠٤ ، ٣.١٧ ، ٣.١٧( عل

ة  ا    وأن الدرج سابي  عليه ط الح غ المتوس ث بل طة حي ت متوس ة آان اور مجتمع ة للمح الكلي
)٣.٠٥.( 

ات       .٩ ي الجامع ات ف ين الطالب والطالب رأي ب ي ال ات ف د اختالف ه ال توج ائج أن رت النت أظه
ة             اعي في تعبئ اعي        الفلسطينية نحو دور شبكات التواصل االجتم ر االجتم م نحو التغيي رأيه

ة   ستوى الدالل د م سياسي، عن ين  )٠.٠٥ = α(وال ة ب ستوى الدالل ة م ت قيم د تراوح ؛ فق
)٠.٩٣٥ – ٠.١٣٥.( 

ة      .١٠ ين  )a=0.05(أوضحت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل  ب
اعي تعزى               سكن    الطالب والطالبات في درجة دور شبكات التواصل االجتم ر ال د  .  لمتغي فق

 ).٠.٩٨٢ – ٠.٦٠٢(تراوحت قيم مستوى الداللة بين 
ر التخصص العلمي                    .١١ ات تعزى لمتغي ين الطالب والطالب بينت الدراسة أنه توجد اختالفات ب

ة   ستوى الدالل د م ة    )٠.٠٥ = α(عن ي تعبئ اعي ف بكات التواصل االجتم ة دور ش ي درج  ف
ين       رأيهم نحو التغيير السياسي واالجتماعي؛ ف   ة ب يم مستوى الدالل د تراوحت ق  – ٠.٠٠٠(ق

٠.٠٠٠.( 

سطينية في                        .١٢ ات في الجامعات الفل ين الطالب والطالب ات ب ى وجود اختالف ائج إل أشارت النت
سياسي          ر ال و التغيي ام نح رأي الع شكيل ال ي ت اعي ف ل االجتم بكات التواص ة دور ش درج

ة    ر الجامع زى لمتغي اعي تع ستوى ا   ؛واالجتم يم م ت ق د تراوح ين   فق ة ب  – ٠.٠٠٠(لدالل
 .)٠.٠٥(وهذه القيم أصغر من قيمة مستوى الداللة ). ٠.٠٠٠

ة                 .١٣ د مستوى الدالل  = α(آشفت نتائج الدراسة إلى وجود اختالفات بين الطالب والطالبات عن
ر        )٠.٠٥ و التغيي ام نح رأي الع ة ال ي تعبئ اعي ف ل االجتم بكات التواص ة دور ش ي درج  ف

يم            السياسي واالجتماعي تعزى لم    تغير الدخل لكل من المحور األول والثاني؛ فقد تراوحت ق
ين  ة ب ستوى الدالل ة ). ٠.٢٢٨ – ٠.٠٢٩(م ستوى الدالل ة م ن قيم غر م يم أص ذه الق وه

ة               ،)٠.٠٥( ة مستوى الدالل ى المحور الثالث      ) ٠.٠٥( في حين جاءت القيم أآبر من قيم عل
والي          ى الت ه ال    ) ٠.٠٧٩، ٠.٢٢٨، ٠.٩١(والرابع والخامس، والتي بلغت عل شير أن ذه ت وه

 .توجد فروق ذات داللة على هذه المحاور تعزى لمتغير الدخل
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  توصيات الدراسة

ام  .١ رورة اهتم وك،        ض الفيس ب اعي آ ل االجتم بكات التواص ع ش ة لمواق شرآات الراعي  ال
وفير خدمات أفضل تعمل         وتوتير، بترتيب أولوياتها بشكل أآبر مما عليه اآلن، من خالل ت

 .حسين أدائها ومظهرها وإعداداتها؛ وذلك من أجل زيادة اإلقبال عليهاعلى ت
ة                .٢ ادة الثق ى زي اعي بالعمل عل أن تقوم الشرآات القائمة على مواقع شبكات التواصل االجتم

ل    ه، مث ة في ا، أو الكتاب دخول إليه ايير ضبط ال ن خالل وضع مع ا م دم : به ر، وع ة س آلم
ر، وإغالق       استخدامها للطعن والقذف والتشهير با     رأي والتعبي ة ال ة حري آلخرين تحت ذريع

 .الصفحات التي يوجد فيها ما يمس األديان والعقائد واألشخاص بشكل مباشر
ضرورة أن تعمل الشرآات القائمة على شبكات التواصل االجتماعي على الحفاظ على القيم              .٣

ر آث                ا تثي ا، ألنه اءة إليه شعوب وعدم اإلس ر والعادات والخصوصية لبعض ال  من نعرات     ًاي
 .التعصب لدى آثير من الناس

ة   .٤ ادة العلمي ادة الم اعي بزي ل االجتم شبكات التواص ة ل شرآات المالك ام ال رورة اهتم ض
تخدامها      ادة اس ات لزي دفع الطالب والطالب اعي، ل بكات التواصل االجتم ر ش شورة عب المن

 .عات االستخدام لهاوبالتالي مساعدتهم على زيادة التحصيل العلمي مما يدفعهم لزيادة سا
يله          .٥ ة وتوص ة خدم عر تكلف يض س ى تخف ل إل ت بالعم ة لإلنترن شرآات المالك سعى ال أن ت

ى          أثيرًا عل دخل ت ة أن لل رهم، وخاص الب وغي ن الط ستخدميه م دد م ادة ع ت لزي اإلنترن
ة       ن البطال انون م زة يع اع غ كان قط يما أن س اعي، الس بكات التواصل االجتم تخدام ش اس

 .الفقر المرتفعةالمتفشية ونسبة 
ي               .٦ سلبيات الت ات وال العمل على تعميق ايجابيات شبكات التواصل االجتماعي، وإزالة المعوق

 .تنتج عنه، وخاصة فيما يتعلق باإلساءة للعادات والتقاليد السائدة بعرض األفالم اإلباحية
ش       .٧ رد ب شكل خاص والف كل أن تطرح شبكات التواصل االجتماعي القضايا التي تهم الطالب ب

ة         ساس بحري رأي دون الم ر وال ة التعبي ات وحري ق بالحري ي تتعل ضايا الت دًا الق ام تحدي ع
 .اآلخرين

ي       .٨ شكالت الت ل الم ز، وح ي وتعزي سلم المجتمع دعم ال اعي ب بكات التواصل االجتم ام ش قي
 .تواجه الطالب والمجتمع والعمل على استقرار المجتمع ال على إثارة الفتن والفوضى

بكا  .٩ ز دور ش ي      تعزي وطن العرب ي ال دة ف ة الفاس ضح األنظم ي ف اعي ف ت التواصل االجتم
رين أو      ة اآلخ دم التعرض لحري ة وع شر الديمقراطي ى ن ل عل سواء، والعم ى ال الم عل والع

 .التشهير بأحد دون تقديم األدلة والبراهين والحجج على ما يقول الفرد ويعبر به عن رأيه
ه شبكات              .١٠ ذي قامت ب ال ال ورات            تثمين الدور الفع اعي في نجاح بعض الث التواصل االجتم

 .العربية في آل من مصر وتونس  دون تزوير للحقائق
ل           .١١ بكات التواص ة ش د وخاص اإلعالم الجدي ة ب ات الخاص ي والدراس ث العلم شجيع البح ت

االجتماعي، والعمل على إدراجه  ضمن المساقات التي تدرس في آليات االتصال واإلعالم     
 .في الوطن العربي
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د وخاصة شبكات                       عقد .١٢ اقش اإلعالم الجدي ي تن ة الت ؤتمرات العلمي دوات والم د من الن  المزي
 .التواصل االجتماعي ودورها في تطور المجتمعات ورقيها سياسيًا واجتماعيًا
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  . دراسة منشورة
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