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والصبلة والسبلـ عمى أشرؼ المرسميف ، نا اهلل"انا وما كنا لنيتدي لوال أف ىداالحمد هلل الذي ىد

 ،،وخاتـ النبييف سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو وسمـ ... وبعد

نياء افي  وأعاننا بحثافي  ابفضمو ووفقن ناالذي أنعـ عمي وتعالى، سبحانوالشكر كؿ الشكر هلل 

 . البحث

 و األستاذة/ إيمان إبراهيم أبو سمرة لمديرتنا  والعرفاف االمتنافتقدـ بالشكر والتقدير وعظيـ نو 

 كفو ، فعمى أيديي ممذناوالذيف تت مدرسة احمد شوقي الثانوية لمبنات ،في  معمماتنا لجميع

اهلل  فىافجز  ،الكثير الكثير فعمينا حيث نيمنا مف موارد عممي ف، ولـ يبخمنبراسًا وقبسًا مف نور

 بالصحة والعافية. فخير الجزاء ومتعي اعن

 .اءأو الدع ء بالعطا يناولـ يبخؿ عم عداىـ وساوالشكر موصوؿ إلى كؿ مف س

ولو بكممة واحدة، أو أعاف بنصح، أو نظر بعيف الرضا في سبيؿ  كما نشكر كؿ مف أفادنا

 .عداد ىذا العمؿإ

وأف يجعمو في ميزاف ، ىذا خالصًا متقببًل لوجيو الكريـ يجعؿ عممنا رجو اهلل أففى الختاـ نو 

 نو عمى كؿ شيء قدير.إيـو القيامة  حسناتنا
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 البحثىملخص

 د

 البحثممخص 
 شوقي احمد مدرسة طالبات لدى  المواطنة قيم ترسيخ في االجتماعي التواصل شبكات دور

 الثانوية
  المواطنػة قيـ ترسيخ في االجتماعي التواصؿ شبكات دور إلىالتعرؼ  البحث ىدؼ           

و ،  يالمػني  الوصػف اتذلػؾ اتبعػت الباحثػ . ولتحقيػؽالثانويػة شوقي احمد مدرسة طالبات لدى
( 120وتكونػػػت العينػػػة مػػػف  تكػػػوف مجتمػػػع الدراسػػػة مػػػف طالبػػػات مدرسػػػة أحمػػػد شػػػوقي الثانويػػػة 

اسػتبانة تػـ التدكػد مػف صػدقيما وثباتيمػا، و تكونت أداة الدراسػة مػف  مف الصؼ العاشر،طالبة 
ــات  ــم معالجــة البيان ــاما اصحصــا ي )بوت ــSPSSالبرن ــى ات( وتوصــمت الباحث ــا ا عــدة  إل نت

 ها:أهم

 . المواطنة قيـ ترسيخ في االجتماعي التواصؿ مواقع ابرز بوؾ الفيس يعتبر -
 مرفؽ كتابي منشور ىي المواطنة قيـ لترسيخ التواصؿ مواقع عمى المنشورات صيغ ابرز مف -

 . الفيديو صيغة يميو بصورة
 الوطف عف الدفاع قيمة ىي االجتماعي التواصؿ شبكات ترسيخيا في ساىمت التي القيـ اكثر -

 .والسياسة والديف المجتمع قيـ احتراـ قيمة تمييا امنو عمى والحفاظ
 ضرورة ما يمي: البحثفي ضوء نتا ا  اتالتوصيات التي خرجت بها الباحث أهمومن 

الحفاظ عمى دور شبكات التواصؿ اإلجتماعي و تعزيزه في ترسيخ قيـ المواطنة مف خبلؿ  .3
 .استحداث فرؽ شبابية في وزارة التربية و التعميـ تتخصص في دعـ ىذا الدور و توسعو 

وضع البلفتات و االعبلنات الجدارية التي تشع التكافؿ الموجود بيف الطالبات ، و تضميف  .2
ر تجسد بشكؿ رمزي الدور الذي تقوـ بو شبكات التواصؿ في قيـ ىذه االعبلنات بصو 
 .المواطنة في المجتمع 

استثمار شبكات و تطبيقات التواصؿ اإلجتماعي التي تعمؿ عمى ترسيخ قيـ المواطنة مف  .3
وجيو نظر الطالبات ال سيما الفيس بوؾ و جوجؿ بمس و الواتس اب  مف قبؿ المؤسسات 

 .اإليجابية لدى المجتمعالرسمية و بث الروح 
عقد دورات تدريبية لمطالبات تستيدؼ تطوير مياراتيـ في توظيؼ الشبكات التواصؿ  .4

 .اإلجتماعي في ترسيخ قيـ المواطنة
 
 



 

 

 
 
 

Abstract 

ِ 

Abstract 
 

The Role of The Social Media in Supporting Citizenship Volues 

to Students in Ahmed Shawgi Secondary School 

The study aimed to identify social networks in establishing the values of citizenship 

among the students of Ahmed Shawki Secondary School. In order to achieve this, 

the researchers followed the descriptive approach. The study population was among 

the tenth grade students at Ahmed Shawki Secondary School. The sample consisted 

of 120 students. The study evidence was formed from the questionnaire. It was 

verified and validated. The data were processed by the statistical program, To the 

results of several of them: 

1-Facebook is the most prominent social networking sites in the consolidation of 

the values of citizenship. 

2-The most prominent forms of publications on the websites to consolidate the 

values of citizenship is a written publication attached to it followed by a video 

format. 

3-The most important values that contributed to the consolidation of social 

networks are the value of defending the homeland and maintaining its security, 

followed by the value of respect for the values of society and religion and politics. 

 

The most important recommendations made by the researcher in light of the results 

of the study the need for the following: 

1-Preserving the role of social networks and strengthening it in the consolidation of 

the values of citizenship through the development of youth teams in the Ministry of 

Education, which specializes in supporting and expanding this role. 

2-Put banners and wall posters that radiate solidarity among students and include 

these ads in a way that symbolically embodies the role played by networks in the 

values of citizenship in society. 

3-Investment networks and social networking applications that work to consolidate 

the values of citizenship from the perspective of students, especially Facebook and 

Google Plus. and Watsp by the official institutions and broadcast the positive spirit 

in the community 

4-Holding training courses for students We aim to develop their skills in 

networking and social networking in the consolidation of the values of citizenship 
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 مبحثلاصطار العام 
 مقدمة 

تؤدي وسائؿ التواصؿ االجتماعي دورا ميما في تشكيؿ ثقافة االفراد، و خاصة في     
 المرحمة الثانوية لما تمثمو ىذه المرحمة مف انفتاح الطبلب و تمتعيـ بقدر مف الحرية 

وتقنيات  االتصاالت مجاؿ في المتسارعة التغيرات مف مجموعة المعاصر العالـ شيد
 في االرض أنحاء جميع إلى المعمومات فييا تنتقؿ صغيرة قرية العالـ جعؿ ما المعمومات،

 المكونة والمؤسسات األفراد عمى مباشر تدثير ليا التغيرات ىذه أف شؾ وال أجزاء مف الثانية،
 لكي معيا حياتيـ أسموب في والتكيؼ المستجدات بيذه لقبوليا المجتمعات دفع لممجتمعات، ما

 (2: 2106 يونس،.المجاالت جميع في مزايا مف تقدمة مما مف االستفادة يتمكنوا
 بوؾ كالفيس اإلنترنت عمى الرقمية االجتماعي التواصؿ شبكات تعد

“Facebook.com” وتويتر Twitter.com " ”االتصاؿ تكنولوجيا ابتكارات أحدث مف 
لما  اإلنترنت شبكة عمى انتشاراً  األكثر ىي االجتماعي التواصؿ شبكات تعتبر لذلؾ الرقمي،
 الشديدة االنتقادات ىناؾ األخرى، اإللكترونية المواقع عف تميزىا وقدرات خصائص مف تمتمكو
 األسري اإلطار عمى السمبية كالتدثيرات الدواـ، عمى الشبكات االجتماعية ليا تتعرض التي

 (493:  2106،الحربي   وتفككو
دافعًا  األخرى الوسائؿ مع نسبية بصورة مقارنة الوسائؿ ىذه تكمفة انخفاض شكؿ وقد

إيجابياتيا  مف كؿ تنامي مع الوسائؿ ىذه عمى اإلقباؿ زيادة الى أدى مما عمييا لئلقباؿ
 نشر الى المواقع ىذه في النشر باب فتح أدى فقد إيجابياتيا، الى وسمبياتيا فباإلضافة

 لبث المصالح ألصحاب مناسب مناخ بث الى أدى وقد أيضًا، واالخبار الكاذبة الشائعات
 (3: 2106،يونس  .وترابطو وكيانو المجتمع أمف تيز التي القيـ الرديئة وتداوؿ الشائعات

قيـ  ترسيخ في االجتماعي التواصؿ شبكات دور لبياف الحالية البحث جاء لذلؾ
روح  وبث وتماسكو، المجتمع، أمف عمى والحرص لموطف، والوالء باالنتماء والمتمثمة المواطنة
واالختبلؼ،  الفرقة ونبذ المجتمع، أفراد بيف المجتمعية المحمة أواصر وتعزيز واألخوة، التعاوف
طالبات  نظر وجية مف القيـ مف غيرىا إلى الشخصية، المصالح عمى الوطف مصمحة وتغميب

 .مدرسة احمد شوقي الثانوية لمبنات بمحافظة غزة 
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 : وتساؤالته البحثمشكمة 
 عوامؿ بسبب الفمسطيني اإلجتماعي الواقع في تغييرات الماضية القريبة الفترة في حصمت
 السياسية التغيرات ومنيا االتصاؿ، وسائؿ في العالـ شيده الذي االنفتاح منيا مختمفة وظروؼ

 االعبلـ لوسائؿ أدوار صاحبتيا والتي العربية، البمداف مف كثير في حدثت التي االجتماعية و
 في الدراسة مشكمة تتمثؿ وعميو .التغيير ىذا في اإلجتماعي التواصؿ شبكات ومنيا المختمفة
 في األساس الركيزة بصفتيا المواطنة قيـ تعزيز في اإلجتماعي التواصؿ شبكات دور معرفة
 فمسطيف. في اإلجتماعي التغيير

 :التالي  الرئيسفي اإلجابة عمى التساؤؿ  البحثفي ضوء ما سبؽ تتمخص مشكمة 
 مدرسة طالبات وجهة من المواطنة قيم ترسيخ في االجتماعي التواصل شبكات دور ما "

 ؟" لمبنات الثانوية شوقي احمد
 الفرعية التالية : تساؤالتوينبثؽ عف التساؤؿ الرئيس ال

نظر  وجية مف المواطنة قيـ ترسيخ في أسيمت التي االجتماعي التواصؿ شبكات أبرز ما .0
 ؟ لمبنات الثانوية شوقي أحمد مدرسة طالبات

قيـ  ترسيخ في أثرت والتي االجتماعي التواصؿ شبكات في المستخدمة المنشورات نوع ما  .2
 ؟ لمبنات الثانوية شوقي أحمد مدرسة طالبات لدى المواطنة

 وجية نظر مف االجتماعي التواصؿ شبكات ترسيخيا في أسيمت التي المواطنة قيـ أبرز ما  .3
 الثانوية لمبنات ؟طالبات مدرسة أحمد شوقي 

 :  البحثأهداف 
 وجية مف المواطنة قيـ ترسيخ في اإلجتماعي التواصؿ شبكات التعرؼ دور البحث ىدؼ

لمبنات، وينبثؽ مف ىذا اليدؼ الرئيس األىداؼ الفرعية  الثانوية شوقي أحمد مدرسة طالبات
 التالية: 

 وجية مف المواطنة قيـ ترسيخ في أسيمت التي اإلجتماعي التواصؿ شبكات التعرؼ الى أبرز .0
 . لمبنات الثانوية شوقي أحمد مدرسة نظر طالبات

 في أثرت والتي االجتماعي التواصؿ شبكات في المستخدمة المنشورات نوع الكشؼ عف   .2
 . لمبنات الثانوية شوقي أحمد مدرسة طالبات لدى قيـ المواطنة ترسيخ

 مف االجتماعي التواصؿ شبكات ترسيخيا في أسيمت التي المواطنة قيـ أبرز التعرؼ الى  .1
 طالبات مدرسة أحمد شوقي الثانوية لمبنات . وجية نظر
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 : البحثأهمية 
 فيما يمي :  البحثتكمف أىمية 

 يدتي البحث استجابة لممؤتمرات العممية التي تدعو الى نشر الوعي التكنولوجي لدى الطالبات. -0
 مجاؿ تعزيز قيـ المواطنة لدى الطالبات.قد يسيـ في فتح المجاؿ لدراسات أخرى في  -2
 قد يقدـ ىذا البحث افكار جديدة لبلستفادة مف شبكات التواصؿ اإلجتماعي في خدمة التعميـ . -3
طالبات مدرسة  قبؿ مف اإلجتماعي التواصؿ شبكات استخداـ عمى المترتبة باآلثار اإللماـ -4

 أحمد شوقي الثانوية
خبلؿ  طمبة المرحمة الثانوية  لدي المواطنة قيـ تعزيز ضرورة الى الرسمية الجيات توجيو  -5

 والتنمية البناء عممية في بدمجيـ اإلجتماعي التواصؿ شبكات توظيؼ
 : البحثحدود 

 حد الموضوع :   -0
 أحمد مدرسة طالبات وجية مف المواطنة قيـ ترسيخ في االجتماعي التواصؿ شبكات دور

 لمبنات الثانوية شوقي
 الحد البشري:  

 اعتمد البحث عمى طالبات الصؼ العاشر بمدرسة أحمد شوقي الثانوية لمبنات.
 الحد المؤسساتي : -2

غرب  –لمبنات بمديرية التربية و التعميـ  الثانوية شوقي أحمد مدرسة عمىىذا البحث  اقتصر
 وزارة التربية و التعميـ .غزة  ب

 الحد المكاني : -3
 غزة في فمسطيف . ظةعمى محاف

 :  الزمانيالحد  -4
ـ 2107الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي خبلؿ  تـ تطبيؽ الجزء الميداني لمدراسة

 .ـ2108/
 عمى المصطمحات التالية : البحثرتكز ي : البحث مصطمحات 

 الدور: 
 (21: 2118المؤسسة صالح،  أو الفرد مف المتوقع السموؾ أنماط مف مجموعة ىو يعرؼ بدنو 

  تعرفو الباحثات اجرائيا : 
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طالبات مدرسة أحمد شوقي الثانوية لشبكات التواصؿ اإلجتماعي في ترسيخ  تقدير درجة"  -
 أداة استجاباتيـ عمى مف عمييا الحصوؿ سيتـ والتي اإلستبانة تطبيؽ جراء قيـ المواطنة مف

  الدراسة
 بدنو: تعرؼ شبكات التواصؿ اإلجتماعي:  شبكات التواصل اصجتماعي 

التدثير باألخريف و التدثير عمييـ أو بمعنى أوضح التبادؿ الثقافي و المعرفي و المعموماتي يف  -
افراد المجتمع الواحد و بيف مجتمع آخر و تبادؿ الخبرات و الميارات المختمفة و اكتساب 

و سرعة اآلداب و الثقافات و المغات و العادات االجتماعية بيف مكونات المجتمع بتكمفة أقؿ 
 (.7: 2102أعمى و أسموب حديث    الجمعود،

مجموعة مف المواقع عمى شبكة االنترنت ، تتيح التواصؿ بيف  بدنو : إجرائياً  ات الباحث اوتعرفي
االفراد في بنية مجتمع افتراضي، يتـ التواصؿ بينيـ مف خبلؿ الرسائؿ ، او االطبلع عمى 

 -Instagram ماتيـ يتيحونيا لمعرض، مثؿ الممفات الشخصية، و معرفة اخبارىـ و معمو 
Twitter - Facebook )قيـ  تعزيز التي تستخدميا طالبات المرحمة الثانوية و دورىا في

 ( 23: 0988 ابو العينيف،  المواطنة الصالحة
   القيم  : 

 بالمستويات قريب مف وتتصؿ وعامة، انفعالية قوية صبغة ذات اجتماعية معايير: تعرؼ بدنيا
 يبرر موازيف منيا ويقيـ بيئتو االجتماعية، مف الفرد ويمتصيا، الجماعة تقدميا التي الخمقية

 . ومرشدا ىاديا ويتخذىا أفعالو، بيا
 المواطنة : 

 العبلقة ىذه ومف خبلؿ دولة سياسي ومجتمع طبيعي فرد بيف تقوـ اجتماعية عبلقة أو مكانة
 الثقافية، جميع الجوانب الدينية، مف في واالنتماء الوالء المواطف وىو األوؿ الطرؼ يقدـ

 والدولة الفرد بيف العبلقة ىذه الدولة، وتتحدد الحماية الثاني الطرؼ ويتولى وغيرىا،  السياسية
 ( 2105القائمة  المسبلوي ،  الحكـ أنظمة طريؽ عف

 قيم المواطنة :
 المعمـ شخصية تكويف في ايجابيا تؤثر التي السموكية الموجيات أو المعيارية األطر ىى

 وغيرىا وواجبات حقوؽ مف المواطنة تتضمنو بما وعى وعمى وسموكيا، أخبلقيا ممتزما فتجعمو
 ثقافة يمتمؾ الوطنية، بثقافتو يعتز معمـ إعداد بغية الصالحة، لممواطنة األساسية المقومات مف

 الوطنية والمفاىيـ المبادئ ىذه تعميـ عمى وقادر لوطنو، واالنتماء الوالء
 (8: 2103 نصار،.لتبلميذه

 . ( لتوافقو مع الدراسة الحالية2103تتبنى الباحثات تعريؼ نصار 
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 البحث النظري اصطار
تتناوؿ الدراسة في الفصؿ الحالي األطر النظرية و الفكرية لشبكات التواصؿ االجتماعي 

 و قيـ المواطنة، وذلؾ عمى النحو التالي: 
  شبكات التواصل االجتماعي :مفهوم أواًل : 
 :االجتماعي التواصؿ شبكات تعريؼ
شبكات التواصؿ االجتماعي ىي منظومة مف الشبكات االلكترونية التي تسمح لممشترؾ  

فييا حساب خاص بو و مف ثـ ربطو مف خبلؿ نظاـ اجتماعي الكتروني مع أعضاء آخريف 
لدييـ نفس االىتمامات و اليوايات أو جمعو مع أصدقاء الجامعة أو الثانوية .  فضؿ 

 (6: 2100اهلل،
 و الثقافي التبادؿ اوضح بمعنى او عمييـ التدثير و باألخريف لتدثيراو يعرؼ بانيا 

 و الخبرات تبادؿ و آخر مجتمع بيف و الواحد المجتمع أفراد بيف المعموماتي و المعرفي
 مكونات بيف االجتماعية العادات و المغات و الثقافات و اآلداب اكتساب و المختمفة الميارات
 (.7: 2102،الجمعود    حديث أسموب و أعمى سرعة و أقؿ بتكمفة المجتمع

 تتيح،  االنترنت شبكة عمى المواقع مف مجموعة:  بدنيا إجرائياً   الباحثات وتعرفيا
 او،  الرسائؿ خبلؿ مف بينيـ التواصؿ يتـ، افتراضي مجتمع بنية في االفراد بيف التواصؿ
   مثؿ، لمعرض يتيحونيا التيمعموماتيـ  و أخبارىـ معرفة و، الشخصية الممفات عمى االطبلع

Snap Chat – Instagram- Twitter - Facebook )المرحمة طالبات تستخدميا التي 
 . الثانوية

 :االجتماعي التواصل مواقع خصا ص
 الصفحات أو الشخصية الممفات  :أبرزىا أساسية خصائص في االجتماعية المواقع تشترؾ

 عبر اإلعبلـ وسائؿ عمى معظـ االنفتاح،  والجميور اإلعبلـ وسائؿ بيف المشاركة ، الشخصية
 إرساؿ ،المحادثة ، والمشاركة الفعؿ لردود مفتوحة خدمات تقدـ االجتماعي التواصؿ مواقع

 (08 -07: 2106،يونس.  الصفحات، المجموعات ، المجتمع،  الصور ألبومات،  الرسائؿ
 التواصؿ اإلجتماعي.( في خصائص شبكات 2106و تتفؽ الباحثات مع يونس 

 :االجتماعي التواصل مواقع الطمبة استخدام سبابأ
 حيث،  المعمـ بيف و بينيـ فيما التواصؿ لسيولة اإلجتماعي التواصؿ مواقع تستخدـ -

  بينيـ فيما المعمومات تبادؿ و المطموبة المشاريع كإعداد،  الدراسة ألغراض تستخدـ
 .التقنية ثقافة لنشر وسيمة تعتبر -
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 مجاؿ في المستجدات أحدث عمى باطبلعيـ الطبلب مدارؾ توسيع عمى تساعد -
 .دراستيـ

 .اإلبداع عمى يساعدىـ قد مما كتابة آرائيـ عف األفراد لتعبير وسيمة تعد -
 قاعات عمى اإلنفاؽ خفض في اقتصادية و اجتماعية فوائد المواقع ىذه استخداـ يحقؽ -

 الورقي االستخداـ مف بالتقميؿ البيئة عمى الحفاظ و بؿ، التعميمية الوسائؿ و األدوات و الدراسة
 (21: 2105،الصوافي   الطباعة و

و ترى الباحثات أف أسباب توحو الطالبات مف وجيو نظرىف الستخداـ شبكات التواصؿ 
  - البطالة – الفراغ -األسرية المشاكؿ -الصداقات  وتكويف اإلجتماعي إلى : التعارؼ

 الفضوؿ
 :االجتماعي التواصل مواقع أنواع

:Facebook بوك:  الفيس: أوال   
  Facebook ا امجان إليو الدخوؿ يمكف االجتماعي لمتواصؿ ويب بوؾ موقع الفيس يعد

 االنضماـ بإمكانيـ فالمستخدموف .الي خاصة كممكية المسئولية محدودة بوؾ فيس شركة وتديره
 أجؿ مف وذلؾ اإلقميـ، أو المدرسة أو العمؿ جية أو المدينة تنظميا التي الشبكات إلى

 الرسائؿ وارساؿ أصدقاء إضافة لممستخدميف يمكف كذلؾ .معيـ والتفاعؿ باآلخريف االتصاؿ
 دليؿ إلى الموقع اسـ ويشير بدنفسيـ، األصدقاء وتعريؼ الشخصية ممفاتيـ تحدي وأيضا إلييـ،
 كوسيمة الجامعي الحـر ألعضاء وصفا يتضمف والذي الجدد، والطمبة التدريس ىيئة الصور
  2011 : 203-204)عامر،  إلييـ لمتعرؼ

  Instagram ثانيًا : انستجرام
 جتماعيةإ شبكة وىي سرًا  أو اً عمن إما ومشاركتيا والفيديو الصور لتبادؿ مجاني تطبيؽ ىو

 رقمي فمتر ضافةا  و  صورة، التقاط تخدميفسلمم يحويت ، 2010 عاـ أكتوبر في أطمؽ ، أيضا
 يسبوؾفال مثؿ جتماعيةاإل الشبكات خدمات مف متنوعة مجموعة في مشاركتيا ثـ ومف إلييا،

 (مساءا  2:21الساعة  04/0/2108إنستقراـ ، االحد/ ).نفسيا ـاإنستقر  وشبكة والتويتر

https://ar.wikipedia.org/wiki)/ 
 :Twitterثالثًا : تويتر : 

 التدويف خدمة ويقدـ اإلجتماعي، التواصؿ ووسائؿ االجتماعية التواصؿ شبكات أشير أحد
 المغرديف اعجاب تمقي شدنيا مف «تغريدات» بإرساؿ لمستخدميو   تسمح والتي المصغر
 عف أو تويتر موقع طريؽ عف مباشرة وذلؾ. الواحدة لمرسالة حرؼ 281 أقصى بحد االخريف،
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 يقدميا التي التطبيقات أو الفورية المحادثة برام  أو SMS قصيرة نصية رسالة إرساؿ طريؽ
 .twitterfoxو Twhirlو Twitterrificو TwitBirdو بوؾ الفيس مثؿ المطوروف

و ترى الباحثات أنو يوجد العديد مف شبكات التواصؿ االجتماعي التى تستخدميا الطالبات مثؿ 
 و غيرىـ ... snap chatسناب شات  – whats app: واتس اب 

 :االجتماعي التواصل لمواقع والسمبية اصيجابية تالتأثيرا
 :االيجابية التدثيرات: أوال
 الرأي و لمرأي منبر،  االخر عمى انفتاحا أكثر ،الذات  لتعزيز فرصة، العالـ  عمى مطمة نافذة
 : (2102 وكريـ،  معتوؽ. اآلخر
 روابط إلعادة رائعة فرصة تقدـ، الواحدة العائمة تقارب مف تزيد، الحضارات صراع مف التقميؿ

 ( 47: 2100  الموسومي، وآخروف،. القديمة الصداقة
 :السمبية التدثيرات/  ثانيا
 عمى اإلدماف، الوقت إضاعة ( 21: 2100 اهلل،  فضؿ .الشخصي التفاعؿ ميارات مف يقمؿ
 مجتمعاتنا قبؿ مف الترفيو لغير االجتماعي التواصؿ مواقع استخداـ قمة ،التواصؿ مواقع
 ،الخصوصية انعداـ ، لمواقع العالمية باليوية استبداليا و العربية الثقافية اليوية ضياع ،العربية

 ،الشخصيات انتحاؿ، األحياف بعض في طاغية أو فييا مبالغا تكوف قد الصداقات   
 (02: 2101  عجـ،

  ثانيُا المواطنة :
 الموا ن  مفهو 

 المعمـ شخصية تكويف في ايجابيا تؤثر التي السموكية الموجيات أو المعيارية األطر ىى
 وغيرىا وواجبات حقوؽ مف المواطنة تتضمنو بما وعى وعمى وسموكيا، أخبلقيا ممتزما فتجعمو

 ثقافة يمتمؾ الوطنية، بثقافتو يعتز معمـ إعداد بغية الصالحة، لممواطنة األساسية المقومات مف
 الوطنية والمفاىيـ المبادئ ىذه تعميـ عمى وقادر لوطنو، واالنتماء الوالء

  الحالية الدراسة مع لتوافقو( 2103 نصار تعريؼ الباحثات تتبنى (8: 2103،نصار. لتبلميذه
 جميع انصيار تضمف التي البوتقة بكونو المواطنة لمفيـو معايير العرب الباحثيف بعض وضع

 المصمحة أرضية عمى اإللتقاء خبلؿ ومف نظامية أطر ضمف الوطف لصالح اإلنتماءات

 الساحات في ليا يروج التي اليـو العالمي الفكر معطيات عمى بناء ذلؾ ويتـ العامة، الوطنية

 ،اآلخر وقبوؿ التعددية، اإلنتماء،  اليوية التالية األبعاد خبلؿ مف الثقافية لمنتدياتا او الفكرية
 (038: 2100،العامر  .السياسية والمشاركة الحرية
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 عمى أكد الذي اإلنتماء أساس فيي كبير، حد إلى فيةراالجغ بالحدود أيضاً  ترتبط والمواطنة
 فكؿ.فيةراجغ حدود تحدده رابطبت ترتبط التي لممواطنة وبالنظر الحديثة، لمدولة ىوية "الوطنية"

 الحقوؽ مف المواطنة ىذه عمى يترتب ما يستحقوف مواطنوف طباالتر  ذلؾ إلى ينتموف مف
ي السياس نظاميـ وبيف بينيـ العبلقة تنظـ كما العبلقات، سائر بينيـ تنظـ التي والواجبات

 النفع لمقاييس أغمبيا في يكف لـ إف األحياف معظـ في العبلقة ىذه وتخضع الجتماعياو 
 ( 2113 ناصر،والضرر
 نفسو الوقت وفي واالكتساب، الوالدة بفعؿ بوطف ما فرد لعبلقة قانوني إثبات ىي والمواطنة

 عنو لمدفاع واالستعداد بو، واالفتخار إليو، ينتمي الذي البمد بمحبة يتجسد وجداني رباط ىي
 (23: 2102.   فريحة،تطويره في ولممساىمة

 المواطنة أهمية
 المجتمع تطور في أسيمت وسياسية وقانونية اجتماعية فكرة المواطنة ( أف2116بيف جمعة 
 إلى بالدولة الرقي بجانب ،الديمقراطية والشفافية كة،ار شال وضماف كبير بشكؿ اإلنساني
 : والواجبات الحقوؽ  في واإلنصاؼ والعدؿ المساواة

 سياؽ في والدولة المجتمع مكونات بيف الواقعة واالختبلفات الخبلفات رفع عمى تعمؿ  .0
 الحضاري . التدافع

 مف الرفع إلى وتؤدي .دولتو تجاه واجبات عميو وتوجب المختمفة حقوقو لممواطف تحفظ .2
 جتماعياإل النسي  لحمة يحقؽ بما لآلخر، أحدىما تجاه في والدولة المواطف لدى الثقة

 ع.لممجتم
 وأماـ المؤسسات، وخدمات القانوف أماـ المواطنيف بيف واإلنصاؼ والعدؿ المساواة تضمف .3

 المساواة، قدـ عمى المسؤوليات في المشاركة وأماـ الدولة، في والمناصب العمومية الوظيفة
 العسكرية والخدمة الضرائب دفع مف الواجبات أماـ وكذلؾ العامة، الثروات توزيع وأماـ

 .والدفاع الوطف عمى والمحافظة
 واالقتصادي والثقافي والسياسي واإليديولوجي والمغوي العرقي والتعدد بالتنوع ؼار تاالع  .4

 (31: 2116،جمعة   .موراواحت والتعدد التنوع ىذا صوف عمى تعمؿ المواطنة ،االجتماعي
 الموا ن  وٌ  ع ى االعال  و  ئل تألٌر

 عمى الفرد يحصؿ بحيث المجتمع فيو جوىري  ميـ بدور اإلعبلـ وسائؿ تقـو
 لؤلحداث واضحة مفاىيـ تكويف في وتساعده اإلعبلـ وسائؿ مف والمواقؼ ءاواآلر  المعمومات

 ،) 21: 2105،باسرده( اإلعبلمية، لسياستيا وفقا المعمومات بتقديـ اإلعبلـ وسائؿ وتقـو
 و وزارات قساماً أ خصصت الحكومات أف لدرجة جدا ميـ المجتمع في االعبلـ وسائؿ فدور
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 الفكر مصادر ىـأ مف عبلـاإل وسائؿ تعد بحيث وخارجية، داخمية اىداؼ تحقيؽ تتولى عبلـإ
 استخداـ عف بمعزؿ يتـ أف يمكف ال المجتمع في تغيير أي أف الباحثوف يؤكد حيث والمعرفة،
 ولتحديد بنيانو، وفي الجديدة تاالتغيير  ونقؿ لشرح الميمة وسائميا تتعدد التي االعبلـ وسائؿ
 الخاصة القيـ وترسيخ الثقافة، نشر خبلؿ مف المواطنة قيـ عمى االعبلـ وسائؿ وتدثير طبيعة

 القيـ ترسيخ في قيةار  وانسانية حضارية مقومات تعتبر التي واالنتماء والوالء بالمواطنة
 المجتمع تزويد نفسو السياؽ وفي وتطوره، المجتمع تقدـ في تسيـ التي اإليجابية والعادات

 بدور عبلـاإل وسائؿ تقـو كما لوطنو، وانتمائو وحضارتو تاريخو عف الصحيحة بالمعممات
 الى والدعوة المواطنة ثقافة نشر إلى اليادفة م براال عبر الوطنية الشخصية بناء في كبير

 دراأف بيف الحوار ثقافة وتشجيع وتماسكو المجتمع وحدة يضمف قوة كعامؿ باالنتماء التمسؾ
  ما تيااتدثير  أف غير وفعاليتيا االعبلـ وسائؿ قوة في السائد االعتقاد مف وبالرغـ المجتمع،

 تار يالتدث ىذه كؿ تفسر واحدة نظرية توجد وال قائما الجدؿ ؿاز  وما مفيومو غير لتاز 
 (01: 2119، الباني(

 عمى تستحوذ اإلعبلـ وسائؿ أف استخبلص يمكف ترى الباحثات سبؽ ما خبلؿ ومف
 القوة تساند وسيمة وأصبحت المجتمعات، عمى التدثير قوة مف ليا لما ىذا عصرنا في االىتماـ
 . الحديثة الدوؿ في و الفكرية السياسية
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 الدراسات السابقة
فيما يمي ستعرض الباحثات الدراسات السابقة المحمية و العربية و األجنبية  ذات العبلقة 

 بموضوع الدراسة الحالية، وفؽ محوريف وذلؾ عمى النحو التالي :
 المحور األوؿ: الدراسات التي تتعمؽ بمواقع التواصؿ االجتماعي . -
 المحور الثاني: الدراسات التي تتعمؽ بقيـ المواطنة  . -

ويتـ عرض الدراسات السابقة طيقًا لمتسمسؿ الزمني ابتداء مف األحدث لؤلقدـ وقد بمغ عددىا 
 دراسات . أربع

 االجتماعي. التواصل المحور األول: الدراسات المتعمقة بمواقع 
يعرض ىذا المحور الدراسات العربية ثـ األجنبية المتعمقة بمواقع التواصؿ االجتماعي، وقد بمغ 

 دراسات( 2عددىا  
 الدراسات العربية: ( أ)
(: بعنوان "الشا عات في وسا ل التواصل االجتماعي و عالقتها 1037دراسة الخميوي) -3

 باألمن الفكري لدى طمبة الجامعات "
ىدفت الدراسة التعرؼ الى مدى إسياـ االشاعة في وسائؿ التواصؿ االجتماعي في التنبؤ 

فيما كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في باألمف الفكري لدى طمبة الجامعة ، و التعرؼ 
االشاعة و األمف الفكري تعزى لممتغيرات الديموغرافية ، و قد استخدـ الباحث المني  الوصفي 

( طالب تـ 694االرتباطي، و تكونت عينة الدراسة بجامعة الممؾ سعود بالرياض مف  
ئلشاعة و االمف الفكري و قد اختيارىـ بالطريقة العشوائية ، و استخدـ الباحث مقياسيف ل

توصؿ الباحث الى عدة نتائ  منيا : وجود عبلقة عكسية سالبة دالة إحصائيا عند مستوى 
( فاقؿ بيف االشاعة في وسائؿ التواصؿ االجتماعي و كؿ مف أبعاد األمف 1.15داللة  

بدبعاده الفكري ، و مف توصيات الدراسة : ضرورة تدعيـ االمف الفكري بيف طبلب الجامعة 
المختمفة و التمسؾ بثوابت الشرعية و قيـ و مبادئ المجتمع ، أىمية إنشاء مواقع مضادة 
لمشائعات مدعمة ببيانات و معمومات صحيحة لمنع انجراؼ الشباب وراء المغالطات و 

 المعمومات و األفكار المغموطة.
 مفهوم تعزيز في اصجتماعي التواصل شبكات إسهام (: بعنوان " درجة1036الحربي ) -1

 بالرياض" اصسالمية بن سعود محمد اصمام جامعة طالبات نظر وجهة من الرقمية المواطنة
ىدفت الدراسة التعرؼ الى درجة اسياـ بعض شبكات التواصؿ اإلجتماعي في تعزيز مفيـو 
المواطنة الرقمية مف وجية نظر طالبات جامعة اإلماـ محمد بف سعود بالرياض ، استخدمت 
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الباحثة المني  الوصفي المسحي، و كانت أداة الدراسة استبانة ، و طبقت الدراسة عمى عينة 
 Twitterو  Snap Chaطالبة ، و توصمت الدراسة عدة نتائ  منيا : موقع  011عددىا 

أضافا  Twitter و Snap Chatيسيماف في تعزيز  مفيـو المواطنة الرقمية ، و موقعي 
وجية  تتمثؿ في سرعة اإلنتشار و التعبير و الحرية في ابداء الرأي و لمطالبات ميارات تكنول

 و Snap Chatسرعة التواصؿ مع العالـ الخارجي ، كما أشارات النتائ  إلى أف موقعي 
Twitter  يفتقدوف ميزة األماف الرقمي مف حيث تحديد المواقع و سيولة االختراؽ و حفظ

 و Snap Chatوصت الباحثة باستخداـ موقعي المقاطع الخاصة ، و في ضوء النتائ  أ
Twitter مفيوـ المواطنة الرقمية عند الطالبات و االستفادة مف ميزات الموقعيف  تعزيز في

 . الجامعي المجتمع المذكوريف في نشر الثقافة التكنولوجية  في
 .بقيم المواطنة المتعمقة المحور الثاني: الدراسات
 ( دراسات.2العربية المتعمقة بقيـ المواطنة، وقد بمغ عددىا  يعرض ىذا المحور الدراسات 

 الدراسات العربية: ( أ)
 وتعرضيا الدراسة عمى النحو التالي: 

 المواطنة قيم ترسيخ االجتماعي في التواصل َشبكات (: بعنوان" َدور1037دراسة صفرار ) .3
 الُعماني" الجامعي الشباب نظر وجهة من

 المواطنة قيـ ترسيخ في اإلجتماعي التواصؿ شبكات دور معرفة إلى الدراسة ىدفت
 المني  الباحث استخدـ الدراسة ىدؼ تحقيؽ ولغرض.الُعماني الجامعي الشباب نظر وجية مف

تكونت عينة المجتمع مف  ، اإلستبانة الدراسة ة أدا استخدـ الباحث كما التحميمي، الوصفي
 التواصؿ شبكات أف ىو الدراسة إليو توصمت ما أبرز ( طالب و طالبة ، ومف511 

 بيف األخوة قيمة عززت قد أنماطيا وبمختمؼ تطبيقاتيا تنشره عبر ما خبلؿ مف اإلجتماعي
 المجموعات معظـ وأف الُعماني، المجتمع أفراد الوطنية بيف المحمة عمى وأكدت المواطنيف،

 تمؾ وأغمب المحتاج، ومعاونة والتعاوف عمى التكافؿ تحث اإلجتماعي التواصؿ شبكات عمى
 وأنو كريـ كخمؽ التكافؿ مضموف العامة تظير أو الخاصة المنشورات تطمقيا التي الدعوات
 اإلجتماعي التواصؿ شبكات وتطبيقات أبرز مف أف الدراسة بينت كما. المواطف عمى واجب
  تويتر ىي الجامعي الُعماني الشباب نظر وجية مف المواطنة قيـ ترسيخ عمى تعمؿ التي

Twitter  بوؾ الفيس و Face book  أب وتس اؿ يمييما Whatsapp شبكات ، وأف 
مقدمتيا  وفي المواطنة قيـ معظـ وترسيخ تعزيز عمى تعمؿ اإلجتماعي التواصؿ وتطبيقات

 .،واإلنتخاب السياسية المشاركة ،وحؽ عنو ،والدفاع لموطف الوالء
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التواصؿ  شبكات دور عمى الحفاظ ىي أىمية ذات الدراسة تجدىا التي التوصيات ومف
 مف العماني الجامعي الشباب نظر وجية مف المواطنة قيـ ترسيخ في وتعزيزه االجتماعي

 وتوسيعو. الدور ىذا دعـ في تتخصص اإلعبلـ وزارة في شبابية فرؽ استحداث خبلؿ
( بينوا  "دور  بك   التواصل االجتم عً  ً تيزٌز وٌ  5102درا   ا م عٌل ) .1

 الموا ن  و ت كٌل الر ي الي   لدي منت بً الج مي   " 

 قيـ وتنمية تعزيز في جتماعياإل التواصؿ شبكات دور إلى التعرؼ لىإ البحث ىدؼ
 البحث اعتمد وقد .العربية مصر بجميورية الجامعي التعميـ طمبة لدى واالنتماء المواطنة
 بجامعة وطالبوًا طالب ( 900) مف عينة عمى االستبانة وأداة ، التحميمي الوصفي المني 

 . كميات عشر عمى موزعة المنصورة
 قيـ تنمية في جتماعياإل التواصؿ شبكات إسياـ نسبة إف :هً الدرا   نت ئج  ه  وم 

 كبيرة جتماعياإل التواصؿ لشبكات الطبلب استخداـ نسبة إف. ضعيفة الطبلب لدي المواطنة
 . المرغوب بالشكؿ المواطنةـ قي تنمية في توظيفيا يتـ ال ولكف

 التحرص حيث جدا ضعيؼ المواطنة قيـ تعزيز في جتماعياإل التواصؿ شبكات توظيؼ إف
 االجتماعي التواصؿ شبكات استغبلؿ عمى الجامعات وبخاصة الحكومية والييئات المؤسسات

 مفاىيـمعرفة و  والجيدة السميمة األفكار نحو وأفكارىـ سموكيـ توجيو أو المواطنة، قيـ تنمية في
  .واالنتماء الوالء

 التعقيب عمى الدراسات السابقة :   -0
( دراسات سابقة متعمقة بموضوع الدراسة  شبكات 4تـ في ىذا الفصؿ استعراض  

قيـ المواطنة( ، وتنوعت الدراسات السابقة بيف دراسات محمية و عربية  –التواصؿ االجتماعي 
( وقد استفادت 2105( ، و كاف أقدميا عاـ  2107و أجنبية ، و كاف أحدث ىذه الدراسات  

الباحثات مف خبلؿ ىذه الدراسات في بناء أداة الدراسة و الخمفية النظرية لئلطار النظري و 
ت التواصؿ اإلجتماعي و قيـ المواطنة مف حيث األبعاد و تعميؽ المعرفة بمفيوـ شبكا

 المؤشرات و العناصر .
 و بعد االطبلع عمى ىذه الدراسات التي ترتبط بموضوع الدراسة بمحورييا :  شبكات

المواطنة( تـ اختيار األقرب صمة و ارتباطًا بالموضوع و ىنا تعمؽ  قيـ – االجتماعي التواصؿ
سات حسب محورييا ببياف أوجو االتفاؽ و أوجو االختبلؼ بيف الباحثات عمى ىذه الدرا

الدراسة الحالية و الدراسات السابقة ، و بياف أوجو االستفادة مف الدارسات السابقة و التي كاف 
ليا أثر عظيـ في بناء ىذه الدراسة ، ثـ ستقوـ الباحثات بعرض أىـ ما تتميز بو الدراسة 

 الحالية عف الدراسات السابقة. 
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 أوال: التعقيب عمى الدراسات المتعمقة بشبكات التواصل االجتماعي : 
 أوجه االتفاق و االختالف بين الدراسات السابقة : - أ

وجدت  االجتماعي التواصؿ مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة المتعمقة بمحور شبكات
ة الحالية و قد الباحثات أوجو اتفاؽ و اختبلؼ بيف ىذه الدراسات بعضيا ببعض  مع الدراس

 تمثمت ىذه األوجو في النقاط التالية  : 
 من حيث الموضوع :  -3

 .( 2106  الحربي دراسة ،و( 2107  الخميوي دراسة مف كؿ مع الحالية الدراسة اتفقت
 من حيث المنها : -1

 مع واختمفت ، المسحي الوصفي المني  استخدـ حيث( 2106  الحربي دراسة مع اختمفت
 االرتباطي الوصفي المني  استخدـ ( حيث2107  الخميوي دراسة

 من حيث مجتمع و عينة الدراسة : -1
 مع اتفقت وبذلؾ شوقي أحمد مدرسة في العشر الصؼ طالبات مف الدراسة مجتمع يتكوف
 الخيموي ودراسة( 2106   الحربي دراسة ، مع الدراسة واختمفت العينة في الدراسات معظـ

 و ، مختمفة جامعات مف وطالبات طبلب مف مجموعة عمى كانت أف العينة حيث( 2107 
 الصؼ مف مدارس وطالبات طبلب مف مجموعة العينة كانت حيث الصوافي دراسة مع اتفقت
  والعاشر السابع

 من حيث أداة الدراسة :   -4
 الدراسات معظـ مع البيانات لجمع مناسبة كدداة االستبانة استخداميا في الدراسة ىذه تتفؽ

 مقياسييف استخدـ ( حيث  الخميوي دراسة مع واختمفت( 2106  الحربي ، والعربية المحمية
 . الفكري واألمف لئلشاعة

 ثانيًا: التعقيب عمى الدراسات المتعمقة بقيم المواطنة : 
 أوجه االتفاق و االختالف بين الدراسات السابقة : - ب

مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة المتعمقة بمحور قيـ المواطنة وجدت الباحثة أوجو     
اتفاؽ و اختبلؼ بيف ىذه الدراسات بعضيا ببعض مع الدراسة الحالية ، وقد تمثمت ىذه 

 األوجو في النقاط التالية  : 
 من حيث الموضوع : -3

 .(2105  اسماعيؿ ة،دراس( 2107  صفرار دراسة مع الحالية الدراسة اتفقت
 من حيث المنها : -1
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 لممني  استخداميا في االجنبية و العربية و المحمية الدراسات معظـ مع الدراسة ىذه تتفؽ
 المحتوى. تحميؿ أسموب مني  استخداـ في اختمفت و ، التحميمي الوصفي

 

 من حيث مجتمع و عينة الدراسة : -1
( 2105 اسماعيؿ دراسة ، طالبة و طالب(  511  عينة( 2107 صفرار دراسة تناولت

 . طالبة و طالب( 911  تناولت عينة
 من حيث أداة الدراسة :   -4

 معظـ مع المعمومات لجمع مناسبة كدداة االستبانة استخداميا في الدراسة ىذه تتفؽ      
 العربية. و االجنبية و المحمية الدراسات

 الدراسات السابقة فيما يمي :ثالثًا : تكمن أوجه استفادة الدراسة الحالية من 
توفير القاعدة المعموماتية و الفكرية لمدراسة و االطبلع ، و بمورة مشكمة الدراسة و تحديدىا  -3

 بشكؿ عممي سميـ.
 بناء فكرة الدراسة الحالية ، و بناء و تدعيـ اإلطار النظري لمدراسة الحالية . -2
المني  الوصفي التحميمي ، و كذلؾ  اختيار المني  المناسب إلجراء الدراسة الحالية ، ىو -3

 التعرؼ إلى األساليب اإلحصائية األنسب لتحميؿ البيانات .
 تحديد أداة الدراسة و تصميميا و إجراءات تطبيقيا . -4
االستفادة مف توصيات و اقتراحات بعض الدراسات السابقة في التعرؼ عمى الجوانب التي  -5

 تستحؽ الدراسة.
 الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة :رابعًا : أوجه تميز 

مف خبلؿ عرض الدراسات السابقة تبيف أف الدراسة الحالية تتميز عف الدراسات السابقة بما 
 يمي:

 الدراسة الحالية تقؼ عمى دور شبكات التواصؿ اإلجتماعي في ترسيخ قيـ المواطنة . .0
جتماعي مف جية ، و قيـ تميزت  الدراسة الحالية  التي بحثت في شبكات التواصؿ اال .2

المواطنة  مف جية ثانية ، و ربطت بيف شبكات التواصؿ اإلجتماعي لدى طالبات مدرسة 
 أحمد شوقي الثانوية وبيف قيـ المواطنة لدييف.

و  اإلجتماعي التواصؿ وبعد عرض الدراسات السابقة التي تناولت الدراسات المتعمقة شبكات
 قة و إجراءات الدراسة في الفصؿ الرابع .، سيتـ تناوؿ الطري المواطنة قيـ
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اتجراءالطريقة واص  
تمهيد       

مف ىذه  يانالميد جانبات التي تمت في الجراءفي ىذا الفصؿ الخطوات واإل توضح الباحثات
التي استخدمتيا الدراسة  داةواأل، ومجتمع الدراسة وعينتيا، الدراسة مف حيث المنيجية

الختبار صدؽ ؛ العينة االستطبلعية  بياناتالتي استخدمت في تحميؿ  حصائيةوالمعالجات اإل
النتائ   إلىلمتوصؿ ؛ العينة الكمية وتصفيتيا وتحميميا  بياناتومف ثـ جمع داة، وثبات األ

 وذلؾ عمى النحو التالي:، النيائية لمدراسة
 :البحثمنها أواًل: 
 دور"  وتقييـ وصؼ يحاوؿ والذي الوصفي المني  البحث دمت الباحثات في ىذااستخ    

  الثانوية شوقي احمد مدرسة طالبات لدى المواطنة قيـ ترسيخ في االجتماعي التواصؿ شبكات
إذ تحدد الدراسة الوصفية الوضع ، غزة مدينة في المدرسة طالبات عمى دراسة خبلؿ مف"

 أفعمى  البياناتات في جمع انوىو مني  يستخدـ االستب، الحالي لمظاىرة المراد دراستيا 
 .(265:2011، عبلـ أبو تكوف عمى درجة مف الصدؽ والثبات 

بإخضاع المتغيرات لمتحميؿ اإلحصائي باستخداـ  قامت الباحثات البحثأىداؼ ولتحقيؽ       
النسبية واختبار  ت( لمفرؽ بيف متوسطي  واألوزافالمعيارية  االنحرافاتالمتوسطات الحسابية 

حدار باستخداـ برنام  نوكذلؾ اختبار االرتباط واال، وتحميؿ التبايف األحادي، عينتيف مستقمتيف
 (.SPSSلمعمـو االجتماعية   ئيةحصاالرـز اإل
 :البحثمجتمع ثانيًا: 
  طالبات الصؼ العاشر في مدرسة أحمد شوقي الثانوية.مف جميع  البحثتكوف مجتمع       
 :البحثعينة ثالثًا: 

  حجم العينة: .1
طالبات الصؼ العاشر  جميع اختيار تـ وعميو المسحية، البحوث مف الحالي البحث عتبري

 الدراسة تـ مجتمع كؿ ىي العينة لتكوف،  شوقي الثانوية بمديرية غرب غزةبمدرسة أحمد 
 استرداد بنسبة إستبانة( 021  عمى الحصوؿ وتـ الدراسة عينة عمى إستبانة 028 توزيع
92.% 

 :البحث رابعًا : أداة
تـ إعداد استبانة و فيما يمي وصؼ تفصيمي لخطوات إعداد  البحثلتحقيؽ أىداؼ            

 االستبانة: 
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 خطوات بناء االستبانة : .0
 اتبعت الباحثات الخطوات اإلجرائية التالية في بناء االستبانتيف وصياغة فقراتيا: 

 االطبلع عمى االدبيات المتعمقة بشبكات التواصؿ اإلجتماعي. - أ
 ـ المواطنة.بقي المتعمقة االدبيات عمى االطبلع  - ب
االطبلع عمى العديد مف الكتب و البحوث و الدراسات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة   - ت

 الحالية .
 مراجعة اإلطار النظري لمدراسة الحالية . - ث
 االستفادة مف استبانات بعض الدراسات السابقة ذات العبلقة بموضوع الدراسة الحالية  و . - ج
 ة عمى النحو التالي :تصنيؼ عبارات   فقرات ( االستبان - ح
 مف ويتكوف، المواطنة قيـ ترسيخ في االجتماعي التواصؿ وتطبيقات شبكات ابرز :األوؿ القسـ -

 7.) 
 قيـ لترسيخ االجتماعي التواصؿ شبكات في المستخدمة المنشورات صيغ: الثاني القسـ -

 فقرة( 8  مف ويتكوف المواطنة
 مف ويتكوف االجتماعي التواصؿ شبكات ترسيخيا في أسيمت التي المواطنة قيـ :الثالث القسـ -

  .فقرة( 01 
حسب  جابات المبحوثيف لفقرات االستبانةوقد تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي لقياس است

 (:0جدوؿ  
 (: درجات مقياس ليكرت3جدول )

 موافؽ بشدة موافؽ محايد غير موافؽ غير موافؽ بشدة االستجابة
 5 4 3 2 0 الدرجة
( لبلستجابة "موافؽ بدرجة قميمة جدا"  وبذلؾ يكوف الوزف النسبي في 0الباحث الدرجة  اختار 

% وىو يتناسب مع ىذه االستجابة وىي أفضؿ وتعطي نتائ  أدؽ ألف 21ىذه الحالة ىو 
 .% وىو يتناسب مع ىذه االستجابة21الوزف النسبي في ىذه الحالة يساوي 

 لالستبانة(:تقنين أداة الدراسة )الصدق و الثبات 
قامت الباحثات بتقنيف أداة الدراسة   االستبانة (، وذلؾ بحساب قيمة الصدؽ و الثبات عمى 

 صدق االستبانة:أ/ النحو التالي : 
اجؿ قياسو ، و كذلؾ عف  قدرتيا عمى قياس ما وضعت مفاالستبانة يقصد بصدؽ و      

 أساليبىناؾ العديد مف ، و (09: 2113جراء تطبيقيا   عبيد،  ر القيـ الناتجةدرجة تفس
 االستبانة بالطرؽ التالية :مف صدؽ  اتراسة  وقد تدكدت الباحثدال استبانة التحقؽ مف صدؽ



 

 

 
 
 

 ىالرابعىالفصل

21 

 الصدق الظاهري )صدق المحكمين(:. 0
( مف 3  ، عمى(0ممحؽ  لية و ا األم( في صورتياالستبانةالدراسة   أداة تـ عرض  

 أداة( أسماء المحكميف الذيف قاموا بتحكيـ 2ويوضح الممحؽ  ، التربية بمجاؿ المتخصصيف
مف المحكميف إبداء آرائيـ في مدى مبلءمة العبارات لقياس ما  ، وقد طمبت الباحثاتالدراسة

ومدى مناسبة كؿ عبارة لممجاؿ الذي تنتمي  ، ومدى وضوح صياغة العبارات، وضعت ألجمو
ىذا باإلضافة ، رات لتغطية كؿ مجاؿ مف مجاالت متغيرات الدراسة ومدى كفاية العبا، إليو
 داةإضافة عبارات جديدة أل أوحذفيا  أواقتراح ما يرونو ضروريًا مف تعديؿ العبارات  إلى

 وقد استجابت الباحثات لمقترحات  المحكميف بشدف التعديؿ . ، الدراسة
 االتساق الداخمي:الصدق البنا ي باستخدام . 1

الفقرات  مع  ويقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي قوة االرتباط بيف درجات كؿ فقرة مف       
بحساب صدؽ  وقامت الباحثات ، (027:  0994ناىية ،   أبو إليوالمجاؿ الذي تنتمي 

انة، االتساؽ الداخمي بتقدير ارتباط الدرجة الكمية لكؿ مجاؿ مع الدرجة الكمية لمجاالت االستب
جداوؿ التالية والكؿ فقرة مع الدرجة الكمية لمجاالت االستبانة ، ارتباط درجة  وكذلؾ بتقدير
 توضح ذلؾ: 

( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ األوؿ والدرجة الكمية 2جدوؿ  يوضح  -
وبذلؾ  α= 1.15لممجاؿ، والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية 

 يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو

 (2 جدول 
 والدرجة الكمية لممجاؿ ف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ األوؿمعامؿ االرتباط بي

 معامل سبيرمان الفقرة م
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 FACEBOOK 1.50 0.00فَس بون    .0

 INSTAGRAM 0.51 0.00اَستجراو   .2

 OUTLOOK  0.52 0.00اوتهون   .3

 TWITTER 0.58 0.00توتَر   .4

 VIBER 0.65 0.00فاٍبر   .5
 WHATS APP 0.55  0.00واتس اب   .6
 GOOGLE+  0.42 0.00جوجم بهس   .7

 (α≤0.05  مستوى عند إحصائية داللة
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( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الرابع والدرجة الكمية لممجاؿ 2جدوؿ  يوضح  -
وبػذلؾ يعتبػر  α= 1.15معػامبلت االرتبػاط المبينػة دالػة عنػد مسػتوي معنويػة  ، والذي يبيف أف

 المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو.
 (3 جدول 

 والدرجة الكمية لممجاؿ ثانيمعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ ال

 الفقرة م
معامل 
 سبيرمان
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.00 0.47 اعتَادً فمطيُشور كتابٌ  .1

 0.00 0.62 يُشور كتابٌ يرفك بصورة .2
 0.00 0.62 يُشور يتعدد انوسائط .3
 0.00 0.70 فَدٍو .4
 0.00 0.47 يُشور بانًشاركت يٍ يصدر يوثوق .5
 LINK 0.53 0.00رابط فمط  .6
 0.00 0.54 تسجَم صوتٌ .7
 0.00 0.53 صورة فمط .8
 (α≤0.05  مستوى عند إحصائية داللة

( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الرابع والدرجة الكمية لممجاؿ 3جدوؿ  يوضح  -
وبػذلؾ يعتبػر  α= 1.15، والذي يبيف أف معػامبلت االرتبػاط المبينػة دالػة عنػد مسػتوي معنويػة 

 (4 جدول                 المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو.
 والدرجة الكمية لممجاؿ الثالثمعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ 

 الفقرة م
معامل 
 سبيرمان
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.00 0.51 انذفاظ عهي يًتهكاث اندونت وانًال انعاو  .1

 0.00 0.72 انتعاوٌ بٍَ افراد انًجتًع .2
 0.00 0.54 ايُّاندفاع عٍ انوطٍ وانذفاظ عهي  .3
 0.00 0.62 ادتراو انراً وانراً االخر .4
 0.00 0.65 اعالٌ انوالء نهوطٍ لوال وسهوكا .5
 0.00 0.60 توفَر انًُخ اندراسَت .6
 0.00 0.72 تذَسٍ يستوى اندخم نهًواطٍَُ .7
 0.00 0.68 تايٍَ انرعاٍت االجتًاعَت نهًذتاجٍَ .8
 0.00 0.60 تعسٍس ثمت انًواطٍ بذكويتّ .9
 0.00 0.74 ادتراو انمَى انًجتًعَت واندٍَُت وانسَاسَت .10

 (α≤0.05  مستوى عند إحصائية داللة
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ة لدور مع الدرجة الكمي إحصائياً حققت ارتباطات دالة  االستبانةجميع مجاالت  وذلؾ
جميع فقرات المجاالت حققت  أفوكذلؾ  شبكات التواصؿ االجتماعي في ترسيخ قيـ المواطنة

 .(0.05مع الدرجة الكمية لمجاليا عند مستوى   إحصائياً ارتباطات دالة 
 :Structure Validity البنا يثانيا: الصدق  

يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذي يقيس مدى تحقؽ األىداؼ التي 
مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية تريد األداة الوصوؿ إلييا، ويبيف مدي ارتباط كؿ 

( أف جميع معامبلت االرتباط في جميع مجاالت اإلستبانة 8يبيف جدوؿ   لفقرات اإلستبانة.
اإلستبانة صادقو لما  وبذلؾ يعتبر جميع مجاالت α= 1.15عند مستوي معنوية دالة إحصائيًا 
 (5جدول )                                . وضع لقياسو

 المجال الرقم
معامل 
 سبيرمان
 لالرتباط

القيمة 
  (.Sig)االحتمالية

 0.01 0.21 شبكات التواصؿ  .3
 0.06 0.16 صيغ المنشورات  .1
 0.00 0.66 قيـ المواطنة المرسخة  .1

 . α=1.15االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوي داللة  *

 Reliability اصستبانة ثبات -
أو بعبػارة  (455:  2011عػبلـ ،   أبػو المقيػاس نتػائ  اتسػاؽ مػدى إلػى يشػير الػذي وىو     

 نفػس تحػت مػرة مػف أكثػر توزيعيػا إعػادة تػـ لػو النتيجػة نفػس االسػتبانة ىػذه تعطػي أف خػرىأ
مػف ثبػات إسػتبانة الدراسػة مػف خػبلؿ طريقػة معامػؿ  اتالباحثػ توقػد تحققػ ،والشػروط الظػروؼ

 :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ   ألفا كرونباخ وذلؾ كما يمي:
طريقػة ألفػا كرونبػاخ لقيػاس ثبػات اإلسػتبانة، وكانػت النتػائ  كمػا ىػي  اتالباحثػ تاستخدم 

  (6جدول )                 (.6مبينة في جدوؿ  
 يوضح  نتا ا اختبار ألفا كرونباخ  لقياس ثبات اصستبانة

معامل ألفا  المجال م 
 كرونباخ

 0.73 شبكات التواصؿ 4

 0.74 صيغ المنشورات 5
 0.63 قيـ المواطنة المرسخة 6

 0.73 االستبانة ككؿ
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( أف قيمة معامؿ ألفا كرونباخ كانت 6واضح مف النتائ  الموضحة في جدوؿ  
مرتفعة لكؿ مجاؿ مف مجاالت اإلستبانة. كذلؾ كانت قيمة معامؿ ألفا لجميع فقرات اإلستبانة 

وتكوف اإلستبانة في صورتيا النيائية كما  ( وىذا يعنى أف معامؿ الثبات جيد،0.73 كانت 
إستبانة كد مف صدؽ وثبات ( قابمة لمتوزيع. وبذلؾ يكوف الباحث قد تد2ىي في الممحؽ  

الدراسة مما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة اإلستبانة وصبلحيتيا لتحميؿ النتائ  واإلجابة عمى 
 أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا.

 األساليب اصحصا ية المستخدمة في البحث:
بتفريغ وتحميؿ اإلستبانة مف خبلؿ برنام  التحميؿ اإلحصائي  اتالباحث تقام

Statistical Package for the Social Sciences   (SPSS) وسوؼ يتـ استخداـ ،
ىو مقياس ترتيبي وقد تـ  مقياس ليكرتاالختبارات اإلحصائية البلمعممية، وذلؾ بسبب أف 

 استخداـ األدوات اإلحصائية التالية:
يستخدـ ىذا األمر النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي:  -0

 .بشكؿ أساسي ألغراض معرفة تكرار فئات متغير ما ويفيد الباحث في وصؼ عينة الدراسة

 ( لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ   -2
( لقياس درجة االرتباط. Spearman Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط سبيرماف   -3

 .بار لدراسة العبلقة بيف المتغيرات في حالة البيانات البلمعمميةيستخدـ ىذا االخت

( لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلي Sign Testاختبار اإلشارة   -4
 أـ ال. 3درجة الحياد وىي
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  خلامسالفصل ا
 وتفسريها البحثنتائج 

 

  األول التساؤلنتا ا 
  الثاني التساؤلنتا ا 
  الثالث التساؤلنتا ا 
  البحثتوصيات 
   البحثمقترحات 
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وتفسيرها البحثنتا ا   
مف خبلؿ اإلجابة عف التساؤالت،  الحالي البحث ا الفصؿ النتائ  التي توصؿ إليويتضمف ىذ

وتحميؿ فقرات االستبانة باستخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة لكؿ استبانة، وتعرض 
يضاح دالالتيا في ضوء اإلطار النظري  الباحثات نتائ  الدراسة الميدانية، ومف ثـ تفسيرىا وا 

 والدراسات السابقة: 
 :نتا ا التساؤل األول الذي ينص عمى -

 نظـر وجهـة مـن المواطنـة قـيم ترسـيخ فـي أسهمت التي االجتماعي التواصل شبكات أبرز ما
 ؟ لمبنات الثانوية شوقي أحمد مدرسة طالبات

 (:7الجدول ) 
 رات والنسب الم وية لممجال األوليوضح التكرا

رقم
ال

 

 
 الفقرة
 

  النسب المئوية

موافؽ 
غير  محايد موافؽ بشدة

 موافؽ

غير 
موافؽ 
سط بشدة

متو
ال

ية  
ىم
اال

بية
لنس
ا

يب 
لترت
ا

 

 FACEBOOKفَس بون   3
51.6 25.8 11.7 7.8 3.1 4.14 83% 1 

 INSTAGRAM 22.7 21.9 27.3 14.1 14.1 3.25 65% 4اَستجراو  1

 OUTLOOK  3.1 4.7 24.2 21.1 46.9 1.96 39% 7اوتهون  1

 TWITTER 19.5 22.7 19.5 15.6 22.7 3.00 60% 5توتَر  4

 VIBER 5.5 7.0 32.0 18.8 36.7 2.25 45% 6فاٍبر  5

 WHATS APP 24.2 22.7 22.7 16.4 14.1 3.26 65% 3واتس اب  6

 GOOGLE+  29.7 24.2 23.4 19.4 6.3 3.54 71% 2جوجم بهس  7

 األولالمجال 
22.3 18.4 23.0 15.7 20.5 3.06 61%  

 ( يمكف استخبلص ما يمي:7مف جدوؿ  
( أي أف المتوسػػػػط 5 الدرجػػػػة الكميػػػػة مػػػػف 4.04سػػػػاوي يلمفقػػػػرة األولػػػػى المتوسػػػػط الحسػػػػابي  -

 .%83الحسابي النسبي  
 . %70أف المتوسط الحسابي النسبي أي  3.54ساوي ي لمفقرة السابعةالمتوسط الحسابي  -
% بينمػػا المتسػػوط الحسػػابي 65وتبػػيف أيضػػا اف المتوسػػط الحسػػابي النسػػبي لمفقػػرة السادسػػة  -
 %.39لنسبي لمفقرة الثالثة ا
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 قيـ ترسيخ في أسيمت التي االجتماعي التواصؿ شبكات يتضح مما سبؽ أف أبرز
ىي  الفيس بوؾ  و جوؿ بمس ( و تبلىا  وتس أب( و مف خبلؿ ىذه النتيجة و  المواطنة

و  طبيعة التطبيقيف المذيف جاءا أوال ، و تعزى الباحثات ذلؾ إلى سيولة استخداـ التطبيقيف ،
تؤكد أنيا تؤثر في رأي األفراد و الماعة ، حيث تود التفاعمية و التبادلية يوجد التدثير قد يكوف 

 عمى شكؿ تعاوف أو لفت انتباه أو تعزيز قيـ معينة و ما ليما دور في تعزيز قيـ المواطنة.

 
 

 : مناقشة السؤال الثاني
 قيم ترسيخ في أثرت والتي االجتماعي التواصل شبكات في المستخدمة المنشورات نوع ما 

 ؟ لمبنات الثانوية شوقي أحمد مدرسة طالبات لدى المواطنة
 (:8الجدول )

 رات والنسب الم وية لممجال الثانييوضح التكرا

رقم
ال
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 يُشور كتابٌ اعتَادً فمط 3
9.4 28.9 42.2 11.7 7.8 3.20 64% 4 

 1 %73 3.63 6.3 10.9 22.7 34.4 25.8 يُشور كتابٌ يرفك بصورة 1

 5 %62 3.10 10.9 18.8 35.9 18.0 16.4 يُشور يتعدد انوسائط 1

 2 %71 3.55 10.9 10.2 21.9 26.6 30.5 فَدٍو 4

 3 %68 3.38 11.7 12.5 24.2 28.9 22.7 يوثوقيُشور بانًشاركت يٍ يصدر  5

 LINK 8.6 15.6 35.2 19.5 21.1 2.72 54% 7رابط فمط  6

 8 %46 2.29 37.5 24.2 16.4 15.6 6.3 تسجَم صوتٌ 7

 6 %61 3.06 18.0 15.6 28.1 18.8 19.5 صورة فمط 8

 ثانيالمجال ا
17.4 23.3 28.3 15.4 15.5 3.11 %63   

FBINSTAOLTWVIBWAPPG+
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65% 71% 

 ٌوضح االهمٌ  الن بٌ  ل بك   التواصل 
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 يمكف استخبلص ما يمي:( 8مف جدوؿ  
( أي أف المتوسػػػػػط 5 الدرجػػػػػة الكميػػػػػة مػػػػػف 3.63سػػػػػاوي يلمفقػػػػػرة الثانيػػػػػة المتوسػػػػػط الحسػػػػػابي  -

 . %73الحسابي النسبي  
، %70أف المتوسط الحسابي النسبي أي  3.55ساوي ي لمفقرة الرابعةالمتوسط الحسابي  -

بينما المتوسط الحسابي % 68ويتضح أيضا اف المتوسط الحسابي النسبي لمفقرة الخامسة 
 %.60النسبي لمفقرة السابعة يساوي 

 جاءت الفقرة   منشور كتابي مرفؽ بصورة( و الفقرة   فيديو( مرتفعة في ترسيخ قيـ المواطنة 
و تعزى الباحثات ذلؾ إلى تعدد المثرات التي يتضمنيا المنشور ، و ميؿ الذات 

األلواف و الصيغ ، فالكتابة تثير الجانب  اإلنسانية إلى التفاعؿ و االستجابة لؤلشكاؿ و
المعرفي ال تكفي وحدىا الستمرار القراء أحيانا ، لتكوف الصورة المرفقة لمكتابة دافعا يستجيب 
لو الفرد مف خبلؿ المؤثرات المونية أو اليندسية، بالتالي ينجح المنشور في الوصوؿ إلى 

 ير منشور الفيديو .الجميور بشكؿ واسع و مؤثر، و يدخؿ ذلؾ صيغة تحر 
( جاءت منخفضة  ، تعزى الباحثات ذلؾ إلى أف  Linkو جاءت الفقرة   الرابط او 

الروابط محط شؾ ممكف أف تكوف روابط تيكير و فيروسات يراد منيا اإلضرار بجياز أو 
بيانات مف يقوـ بفتحيا ، و لذا يميؿ المستخدـ إلى عدـ فتحيا عمى الرغـ مف أف أغمبو 

 عناويف مثيرة و ممفتة لبلنتباه.مروسة ب
 : مناقشة السؤال الثالث

 وجهة من االجتماعي التواصل شبكات ترسيخها في أسهمت التي المواطنة قيم أبرز ما 
 ؟ لمبنات الثانوية شوقي أحمد مدرسة طالبات نظر

 (:9الجدول )
 رات والنسب الم وية لممجال الثالثيوضح التكرا

رقم
ال
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 انذفاظ عهي يًتهكاث اندونت وانًال انعاو  3
13.3 21.1 39.1 17.2 9.4 3.11 62% 6 

 3 %70 3.51 6.3 5.5 38.3 30.5 19.5 انتعاوٌ بٍَ افراد انًجتًع 1

 1 %75 3.74 4.7 7.8 23.4 36.7 27.3 وانذفاظ عهي ايُّاندفاع عٍ انوطٍ  1

 4 %67 3.36 8.6 11.7 31.3 32.0 16.4 ادتراو انراً وانراً االخر 4

 4 %67 3.36 9.4 11.7 32.8 25.8 20.3 اعالٌ انوالء نهوطٍ لوال وسهوكا 5
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 7 %59 2.96 19.5 16.4 28.9 18.8 16.4 توفَر انًُخ اندراسَت 6

 10 %51 2.53 32.8 8.6 398 10.9 7.8 يستوى اندخم نهًواطٍَُتذَسٍ  7

 8 %59 2.94 17.2 14.1 39.1 17.2 12.5 تايٍَ انرعاٍت االجتًاعَت نهًذتاجٍَ 8

 9 %52 2.62 25.0 21.1 28.1 18.0 7.8 تعسٍس ثمت انًواطٍ بذكويتّ 9

3
0 

 ادتراو انمَى انًجتًعَت واندٍَُت وانسَاسَت
28.1 18.0 38.3 10.2 5.5 3.53 71% 2 

 ثالثالمجال ال
17.0 22.9 33.9 12.4 13.8 3.17 %63   

 ( يمكف استخبلص ما يمي:9مف جدوؿ  
( أي أف المتوسػػػػط 5 الدرجػػػػة الكميػػػػة مػػػػف 3.74سػػػػاوي يلمفقػػػػرة الثالثػػػػة  المتوسػػػػط الحسػػػػابي  -

 . %75الحسابي النسبي  
،  %71أف المتوسط الحسابي النسبي أي  3.53ساوي ي لمفقرة العاشرةالمتوسط الحسابي  -

% بينما المتوسط الحسابي النسبي 71ويتضح أيضا اف المتوسط الحسابي النسبي لمفقرة الثانية
 .%50لمفقرة السابعة 

جاءت الفقرة   الدفاع عف الوطف و الدفاع عف أمنو ( و الفقرة   احتراـ القيـ الدينية و 
لباحثات ذلؾ أف شبكات التواصؿ اإلجتماعى تعمؿ المجتمعية و السياسية( مرتفعة و تعزى ا

عمى تعزيز و ترسيخ معظـ فيـ المواطنة و في مقدمتيا الوالء لموطف و الدفاع عنو و احتراـ 
القيـ الدينية و المجتمعية و السياسية متجدرة في المجتمع الفمسطيني ، و ىذه النسبة ىي 

، و الوعي الكبير بالمخاطر التي تحيط  مؤشر إيجابي عمى الشعور بالمسؤلية لدى الطالبات
 بفمسطيف.

  النتا ـــــــــــــــــا
 مايمي الي النتائ  تشير : 

 . المواطنة قيـ ترسيخ في االجتماعي التواصؿ مواقع ابرز بوؾ الفيس يعتبر. 0
 كتابي منشور ىي المواطنة قيـ لترسيخ التواصؿ مواقع عمى المنشورات صيغ ابرز مف . 2

 . الفيديو صيغة يميو بصورة مرفؽ
 عف الدفاع قيمة ىي االجتماعي التواصؿ شبكات ترسيخيا في ساىمت التي القيـ اكثر . 3

 .والسياسة والديف المجتمع قيـ احتراـ قيمة تمييا امنو عمى والحفاظ الوطف
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 :البحثتوصيات 
 ما يمي: بتوصي  اتفدف الباحث، في ضوء ما توصمت لو الدراسة الحالية مف نتائ 

دارية التي تشع التكافؿ الموجود بيف الطالبات ، و تضميف جوضع البلفتات و االعبلنات ال .0
ىذه االعبلنات بصور تجسد بشكؿ رمزي الدور الذي تقـو بو شبكات التواصؿ في قيـ المواطنة 

 في المجتمع .
واطنة مف استثمار شبكات و تطبيقات التواصؿ اإلجتماعي التي تعمؿ عمى ترسيخ قيـ الم .2

وجيو نظر الطالبات ال سيما الفيس بوؾ و جوجؿ بمس و الواتس اب  مف قبؿ المؤسسات 
 الرسمية و بث الروح اإليجابية لدى المجتمع.

االىتماـ بصيغة تحرير المنشورات و الصور المرفقة و الموحية بمضموف المنشور، و التي  .3
عبرة و نوع الخط و الصور ذات تجذب االنتباه و التركيز مف خبلؿ تصميمات و ألواف م

 الداللة.
عقد دورات تدريبية لمطالبات تستيدؼ تطوير مياراتيـ في توظيؼ الشبكات التواصؿ . 4

 اإلجتماعي في ترسيخ قيـ المواطنة.
المحافظة عمى مستوى الوعي الثقافي و الحضور الذىني لقضايا المواطنة و تعزيز ذلؾ مف  .5

في وزارة التربية و التعميـ مف خبلؿ جداريات و المؤتمرات و خبلؿ برام  إعبلمية و إعبلنية 
 .اإلعبلنات و إبراز االحتراـ لذلؾ

 :البحث مقترحات
نتائ  الدراسة تقترح الباحثة إجراء مجموعة مف الدراسات المكممة لمدراسة  ضوءفي        

 الحالية كما يمي:
دراسة في مجاؿ تحميؿ المضموف لتحميؿ ما تقدمو شبكات التواصؿ اإلجتماعي لخدمة القضايا  .0

 . الوطنية و المجتمعية 
دراسات عمى القائميف عمى شبكات التواصؿ اإلجتماعي لمعرفة برامجيـ و أساليبيـ و دورىـ  .2

 في التدثير عمى الجميور بما يخدـ قيـ المواطنة.
 نات مختمفة و مقارنة النتائ .إجراء دراسات مشابية لعي .3
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 المراجع
 ، مكتبة حمبي.القيم االسالمية والتربية, المدينة المنورة(: 0988أبو العينيف، عمي خميؿ.   .0
، دار النشر (: مناها البحث في العموم النفسية و التربوية2100أبو عبلـ، رجاء    .2

 ،مصر.لمجامعات ، القاىرة 
 ، مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة، مصر.القياس التربوي(: 0994أبو ناىية، صبلح الديف   .3
(: دور شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز قيم المواطنة  2105إسماعيؿ، الغريب   .4

بحث منشور،  قسـ تكنولوجيا التعميـ، كمية  وتشكيل الرأي العام لدى منتسبي الجامعات,
 عة المنصورة.جام،التربية 

، بحث ( دور اصعالم في استثمار قيم المواطنة لمكافحة اصرهاب 2105باسرده، الشاعر   .5
 منشور،  قسـ اإلعبلـ،  جامعة نايؼ لمعمـو األمنية.

  ، بحث منشور، جامعة غزة،إشكالية اصعالم في العصر الحديث: )2119(الباني، سميـ  .6
، لتنمية الوعي االمني لمتعامل مع االنترنت(: تصور استراتيجي 2102الجمعود، تركي   .7

 دراسة حالة، جامعة نايؼ العربية لمعمـو االمنية، كمية العمـو االستراتيجية
، اتحاد  25، العدد 0مجمة الفكر السياسي، م   (: الوطن والمواطنة, 2116جمعة، حسيف  .8

 الكتاب العرب، دمشؽ
االجتماعي في تعزيز مفهوم المواطنة (: درجة اسهام شبكات التواصل 2106الحربي، وفاء  .9

، المجمة التربوية  الرقمية من وجهه نظر طالبات جامعة االمام محمد بن سعود بالرياض
 (.4(، العدد  5المتخصصة ، المجمد  

الشا عات في وسا ل التواصل االجتماعي و عالقتها باالمن  (:2107الخميوي، رعد   .01
ستير ، كمية العمـو االجتماعية ، جامعة نايؼ العربية رسالة ماج الفكري لدى طمبة الجامعات,

 لمعمـو االمنية.
 المواطنة قيم ترسيخ االجتماعي في التواصل شبكات دور (:2107صفرار، عبد اهلل  .33

، رسالة ماجستير، كمية االعبلـ، جامعة الشرؽ الُعماني الجامعي الشباب نظر وجهة من
 األوسط.

"الستخدام وسا ل التواصل االجتماعي لدى طمبة (: 2105الصوافي، عبد الحكيـ   .31
الحمقة الثانية من التعميم األساسي في محافظة شمال الشرقية بسمطنة عمان وعالقته 

 ، رسالة ماجستير، كمية العمـو و االداب، جامعة نزوي.ببعض المتغيرات
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ن أثر االنفتاح الثقافي عمى مفهوم المواطنة م(:  2100العامر، عثماف بف صالح  .03
، دراسة مقدمة لمقاء السنوي الثالث عشر لقادة وجهة نظر الشباب السعودي دراسة استكشافية
 العمؿ التربوي ، الباحة، المممكة العربية السعودية

، وسا ل االتصال الحديثة من الجريدة إلى الفيس بوك(:  2100عامر، فتحي    .04
 مصرالطبعة األولى، دار العربي لمنشر والتوزيع، القاىرة، 

، العالمية الدراسات أكاديمية، العممي البحث ميارات( : 2113  مصطفى، عبيد .05
 .فمسطيف

اصنترنت والتكنولوجيا الحديثة تكشفان انعزال الشباب, عالم (: 2101عجـ، محمد.   .06
 007، ص4جريدة الشرؽ األوسط، العدد  افتراضي يتصل بالواقع وينفصل عنه,

.  ط إلى التربية المواطنية: سيرورات وتحديات (: من المواطنة 2102فريحة، نمر   .07
 ، بيروت، المركز الدولي لعمـو االنساف بيبموس.0
المكتبة الوطنية لمنشر،  أثر الفيس بوك عمى المجتمع,(:  2100فضؿ اهلل، وائؿ    .08

 ، لبناف 395مجمة المستقبؿ العربي، العدد ، الطبعة األولى، الخرطوـ
تفعيل قيم المواطنة عمى مستوى الفرد و (: 2105 المسبلوي ، مناؿ عبد المجيد  .09

 ، ورقة عمؿ، وزارة االوقاؼ والشؤوف االسبلمية، عماف، االردف.والمجتمع األسر
صقل  في االجتماعي التواصل شبكات دور (: 2102(شريياف وكريـ، جماؿ، معتوؽ، .10

 االجتماعي،التواصؿ  شبكات حوؿ دولي ممتقي ،المجتمع في درااألف وممارسات سموكيات
 47(, العدد 3مجمة العموم اصنسانية , جامعة قسنطينة, المجمد ) بسكر

اصعالم الجديد تطور األداء والوسيمة  (: 2100الموسوي، موسي جمواد، وآخروف  .13
 الطبعة األولى، مكتبة اإلعبلـ المجتمع، بغدادوالوظيفة, 

 مساءا 2:21الساعة  04/0/2108موقع ويكبييدا .  إنستقراـ ، االحد/  .22
https://ar.wikipedia.org/wiki 

 مكتبة الرائد العممية، عماف ،(: المواطنة 2113ناصر، إبراىيـ  .23
 المعممين الطالب لدى المواطنة قيم لتفعيل مقترح تصور(: 2103نصار، عبد الرؤوؼ  .24

، رسالة ماجستير، المعاصرة التحديات ضوء عمى السعودية بالجامعات التربية كميات في
 جامعة القصيـ، السعودية

إدمان شبكات التواصل االجتماعي و عالقتها باالضطرابات النفسية  ( :2106يونس، بسمة  .52
 ، رسالة ماجستير، كمية التربية ، جامعة االزىرلدى طمبة الجامعة في محافظة غزة
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 ليةو في صورتها األ  االستبانة(: 3) ممحق. 
 ( قا مين بأسماء ا1ممحق :)المحكمين لسادة.       
 ( 1ممحق :)في صورتها النها ية االستبانة. 
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 (3) ممحق

 ليةو في صورتها األ  االستبانة

  

 الموضوع / تحكيـ استبانة

 حفظو اهلل             ..…………………………………د.    السيد الدكتور /

 
 السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو 

 قيـ ترسيخ في االجتماعي التواصؿ شبكات دور بعنواف "بإجراء دراسة ميدانية  اتتقوـ الباحث
 الثانوية"  شوقي احمد مدرسة طالبات لدى  المواطنة

 
ونظرًا لما تتمتعون به من مكانه تربوية وخبرة في هذا المجال يرجى التكرم بتحكيم األداة 

بداء رأيكم  وا 
 فييا مف خبلؿ:

 مدي انتماء الفقرات لممجاالت المذكورة -
 وضوح الفقرات لممجاالت وسبلمة صياغتيا. -
 اضافة أو حذؼ ما ترونو مناسبًا.  -

 وتفضموا بقبوؿ فائؽ االحتراـ
                                                            

ىيا ابو  -شيندا البنا -ممؾ المدىوف / ات الباحث                                              
 شعباف
 
 
 

 إميبى إبزاهين أبى مسزة هذيزة املذرست أ.                            اشزاف املعلوت  أ. إميبى حموذ ريبى                                                                                       

 دولــــــــــــــــــــــــــــــة فمســـــــــــــــطين

  وزارة التربية و التعميم العالي

 غرب غزة –مديرية التربية و التعميم 
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 في االجتماعي التواصؿ وتطبيقات شبكات :  أبرزأوالً 

 : المواطنة قيـ ترسيخ
 االجتماعي التواصؿ وتطبيقات شبكات أبرز مف إف
لدى طالبات مدرسة  المواطنة قيـ لترسيخ تستخدـ التي

 :احمد شوقي الثانوية
 

 مدى مناسبة الفقرة صحة انتماء الفقرة
 التعديؿ المقترح

غير  منتمية الفقػػػػػػػػػػػػرة ـ
غير  مناسبة منتمية

  مناسبة
0.  Face book                       بوك فيس      

2.  Instagram                  انستجرام      

3.  Outlook                           اوتلوك      

4.  Twitter                                تويتر      

5.  Viber                           فايبر      

6.  Whatsapp                        اب وتس      

7.  Google+                    بمص  جوجؿ      

 
 شبكات في المستخدمة المنشورات / صيغ ثانياً 

 المواطنة: قيـ لترسيخ االجتماعي التواصؿ
 شبكات خبلؿ مف تستخدـ التي المنشورات صيغ أبرز 

 التي المواطنة ىي قيـ ترسيخ في االجتماعي التواصؿ
 عف عبارة تكوف

 مدى مناسبة الفقرة صحة انتماء الفقرة
 التعديؿ المقترح

غير  منتمية الفقػػػػػػػػػػػػرة ـ
غير  مناسبة منتمية

  مناسبة
      فقط.   اعتيادي كتابي منشور  .8

      بصورة مرفؽ كتابي منشور  .9

      الوسائط متعدد منشور  .01

      فيديو  .00

      موثوؽ مصدر مف بالمشاركة منشور  .02
      link فقط ربط  .03
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      صوتي تسجيؿ  .04
      فقط صورة  .05

 

 شبكات ترسيخيا في أسيمت التي المواطنة / قيـثالثاً 
 التي المواطنة قيـ أبرز مف إف االجتماعي التواصؿ
 :ىي االجتماعي التواصؿ شبكات ترسيخيا في أسيمت

 مدى مناسبة الفقرة صحة انتماء الفقرة
 المقترح التعديؿ

غير  منتمية الفقػػػػػػػػػػػػرة ـ
 غير مناسبة مناسبة منتمية

 
      العاـ والماؿ الدولة ممتمكات عمى الحفاظ  .06

      المجتمع أفراد بين التعاون  .07

      الدفاع عن الوطن و احفاظ على أمنه  .08

      احترام الرأي و الرأي االخر  .09

       وسموؾ قوالً  لموطف الوالء إعبلف  .21

      الدراسية المنح توفير  .20

      لممواطنيف الدخؿ مستوى تحسيف  .22

      لممحتاجيف االجتماعية الرعاية تاميف  .23

      بحكومتو المواطف ثقة تعزيز  .24

      والسياسية والدينية المجتمعية القيـ احتراـ  .25
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  (1ممحق )

 

 المحكمين بأسماء قا مة

 

 م. اسم المحكم الوظيفة  مكان العمل

مدرسة أحمد 
 معممة شوقي الثانوية

 0 نيى أحمد أبو العبل

 2 نرميف شاىيف

 3 لينا احساف الجاروشة
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 (1) ممحق

 في صورتها النها ية االستبانة

 دولــــــــــــــــــــــــــــــة فمســـــــــــــــطين

 وزارة التربية و التعميم العالي 

  غرب غزة –مديرية التربية و التعميم 

 

 استبانة عب ةموضوع / تال

 أخيت الطبلبت                                                        

  ,,,السالم عليكن و رمحت اهلل و بزكبته   

  المواطنــة قــيم ترســيخ فــي االجتمــاعي التواصــل شــبكات دور" بػػإجراء بعنػػواف  ثػػاتتقػػـو الباح
          ". الثانوية شوقي احمد مدرسة طالبات لدى

يرجػػػػى مػػػػنكـ التكػػػػـر باإلجابػػػػة عػػػػف جميػػػػع الفقػػػػرات المبينػػػػة ضػػػػمف مجػػػػاالت االسػػػػتبانة بصػػػػدؽ 
وموضوعية، عممًا باف المعمومات التي سوؼ تحصؿ عمييا الباحثة ستكوف في سرية تامة ولف 

 ونكـ.تستخدـ إال ألغراض البحث العممي فقط ، شاكريف لكـ حسف تعا
 في العمود المناسب مف وجية نظركـ. ×( لذا يرجى مف سيادتكـ التكـر بوضع عبلمة 

 بقبوؿ فائؽ االحتراـ اوتفضمو 
 

                                                           
 
 

 ىيا ابو شعباف -شيندا البنا -ممؾ المدىوف / ات الباحث
 
 
 

 إميبى إبزاهين أبى مسزة هذيزة املذرست أ.                            اشزاف املعلوت  أ. إميبى حموذ ريبى                                                                                       
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 : المواطنة قيم ترسيخ في االجتماعي التواصل وتطبيقات شبكات أبرز / أوالً 
 :لدى طالبات مدرسة احمد شوقي الثانوية المواطنة قيـ لترسيخ تستخدـ التي االجتماعي التواصؿ وتطبيقات شبكات أبرز مف إف

كبيرة  الفقرة م
 جداً 

 كبيرة
متوسط

 قميمة جداً  قميمة ة

0 Face book                       بوك فيس      

2 Instagram                             انستجرام      

3 Outlook                                  اوتلوك      

4 Twitter                                تويتر      

5 Viber                           فايبر      

6 Whatsapp                        اب وتس      

7 Google+                    بمص  جوجؿ      

 المواطنة: قيم لترسيخ االجتماعي التواصل شبكات في المستخدمة المنشورات / صيغ ثانياً 

 عن عبارة تكون التي المواطنة هي قيم ترسيخ في االجتماعي التواصل شبكات خالل من تستخدم التي المنشورات صيغ أبرز 

      فقط.   اعتيادي كتابي منشور 8

      بصورة مرفؽ كتابي منشور 9

      الوسائط متعدد منشور 01

      فيديو 00

      موثوؽ مصدر مف بالمشاركة منشور 02

      link فقط ربط 03

      صوتي تسجيؿ 04

      فقط صورة 05
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  االجتماعي التواصل شبكات ترسيخها في أسهمت التي المواطنة / قيمثالثاً 

 :هي االجتماعي التواصل شبكات ترسيخها في أسهمت التي المواطنة قيم أبرز من إن

      العام والمال الدولة ممتمكات عمى الحفاظ 06

      المجتمع   راد بٌ  التي و  07

      الد  ع ع  الو   و احف ظ ع ى  منه 08

      احترا  الر ي و الر ي االخر 09

       وسموك قوالً  لموطن الوالء إعالن 21

      الدراسية المنح توفير 20

      لممواطنين الدخل مستوى تحسين 22

      لممحتاجين االجتماعية الرعاية تامين 23

      بحكومته المواطن ثقة تعزيز 24

      والسياسية والدينية المجتمعية القيم احترام 25
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