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  :صالممخ

 مف بيا يرتبط كما االجتماعي التكاصؿ مكاقع عمى الشخصية الصكر نشر ظاىرة تعد             

 زيادة مف الصييكني لمكياف الفرصة أتاحت التي الكسائؿ أىـ مف اليكمية حياتنا في سمبية أ ار

 العاشر الصؼ طمبة لدل الكعي زيادة إلى الدراسة ىذه ىدفت ىنا كمف األمني اإلسقاط حاالت

 مقابمة بإجراء الباح ات قامت فقد الدراسة تساؤالت عف كلإلجابة الظاىرة ىذه حكؿ غزة في

 كقد بنكد عشرة مف مككنة استبانة كتصميـ الداخمية كزارة مف المختصيف أحد مع شخصية

مف أفراد العينة يؤيدكف أف نشر الصكر الشخصية % 73.3ىا أف مفاد لنتيجة الباح ات تكصمت

عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي ليا عالقة كبيرة باإلسقاط األمني عند النظر في ىذه النتيجة نجد 

أنو عمى الرغـ مف أف ىذه النسبة نسبة كبيرة كتدؿ عمى مدل كعي الشباب كالشابات مخاطر 

مف أفراد العينة % 26.7نشر الصكر الشخصية عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي إال أف نسبة 

الذيف ال يعتقدكف كجكد عالقة بيف نشر صكرىـ الشخصية كاإلسقاط األمني ليست بالنسبة اليينة 

 كتكصي . كالتي يمكف أف تم ؿ  ثران ألعدائنا لمدخكؿ مف خاللو إلى شبابنا بيدؼ إسقاطيـ أمنيان 

 التكاصؿ مكاقع عمى الشخصية الصكر نشر عف االمتناع بضركرة كالشابات الشباب الباح ات

 . التكفيؽ كلي كا الصييكني لمكياف فريسة يقعكا ال حتى االجتماعي
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 :المقدمة

 منتشرة ظاىرة ) فيالسيؿ ( الحدي ة المحمكلة األجيزة باستخداـ الشخصي التصكير يعد       

 كلـ مكاف كؿ في الشباب فئة بيف الفمسطيني المجتمع في نالحظيا , األخيرة اآلكنة في ك يران 

 .  االجتماعي التكاصؿ مكاقع عبر الصكر نشر إلى امتدت بؿ ىنا الظاىرة تتكقؼ

 العنكبكتية الشبكة عمى المتاحة التقنيات مف مجمكعة جتماعيالا التكاصؿ مكاقع تعد        "

 حيث أكسع نحك عمى المفيكـ ىذا تقدـ كقد كالتفاعؿ التكاصؿ لثايات الناس يستعمميا كالتي

, 2015: العناتي )."فكالعشرم الحادم القرف في اإللكتركني التكاصؿ كسائؿ جميع يشمؿ أصبح

 الشخصية صكرىـ بنشر يقكمكف المكاقع ىذه في المشترككف أصبح المكاقع ىذه تطكر كبعد  ( 2

 تطكر عمى ساعد مما ( 18 – 15) العمرية الفئة في الشباب بالذكر كنخص المكاقع تمؾ عمى

 ىدـ الى تؤدم قد كالتي شبابنا ضد اإلسرائيمي العدك يستخدميا التي األمني اإلسقاط كسائؿ

 التكاصؿ مكاقع عمى الشخصية الصكر نشر يتناكؿ البحث فإف لذا , مستقبميـ كتدمير حياتيـ

 .األمني باإلسقاط كعالقتيا االجتماعي
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 :دراسةال مشكمة

 :        وتتمخص مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس التالي

 ؟ غزة في األمني باإلسقاط عالقة االجتماعي التكاصؿ مكاقع عمى الشخصية الصكر لنشر ىؿ

 : الفرعية األسئمة

 ؟ االجتماعي التكاصؿ مكاقع عمى الشخصية الصكر لنشر استخدامان  المكاقع أك ر ما .1

 ؟ االجتماعي التكاصؿ مكاقع عمى صكرىـ لنشر الطمبة تدفع التي الثايات ما .2

 مكاقع عمى الشخصية الصكر نشر خالؿ مف األمني اإلسقاط عممية تتـ كيؼ .3

 ؟ جتماعيالا التكاصؿ

  :ةالدراس فرضية

 غايات بيف α≤0.05   الداللة مستكل عند حصائيةإ داللة ذات فركؽ يكجد ال        

 . االجتماعي التكاصؿ مكاقع عمى الشخصية الصكر نشر في كاإلناث الذككر

 :األهداف 

 . الشخصية الصكر لنشر استخدامان  المكاقع أك ر عمى التعرؼ .1

 . االجتماعي التكاصؿ مكاقع عمى صكرىـ لنشر الطمبة تدفع التي الثايات معرفة .2

 مكاقع عمى الشخصية الصكر نشر خالؿ مف األمني اإلسقاط طرؽ عمى التعرؼ .3

  . االجتماعي التكاصؿ

 في كاإلناث الذككر غايات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ ىناؾ كاف إذا فيما الكشؼ .4

 . االجتماعي التكاصؿ مكاقع عمى الشخصية صكرىـ نشر
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  : الدراسة أهمية

 ةالعمرم الفئة مف غزه قطاع في شبابنا لدل الكعي ينشر ككنو في البحث أىمية تكمف         

 كعالقتيا االجتماعي التكاصؿ مكاقع عمى الشخصية الصكر نشر ظاىرة حكؿ )15-18(

 كخصكصيتو  المسمـ المجتمع المحافظة إلى انتباىيـ يمفت أنو إلى باإلضافة األمني, باإلسقاط

 . أبنائيـ مراقبة ضركرة إلى ااَلباء نظر فتيؿ فإنو   أخرل جية كمف

 : الدراسة حدود 

 : المكاني الحد / أووًال 

 اليمف بمقيس مدرسة في العاشر الصؼ طمبة آراء استطالع عمى الدراسة اقتصرت        

 عمى الشخصية الصكر نشر مكضكع حكؿ غزة في لمبنيف ال انكية النيؿ كمدرسة لمبنات ال انكية

 . غزة في األمني باإلسقاط كعالقتيا االجتماعي التكاصؿ مكاقع

 :الزماني الحد /  انياًال 

 كمدرسة لمبنات ال انكية اليمف بمقيس مدرسة في العاشر الصؼ طمبة عمى الدراسة طبقت        

 (2017 – 2016) الدراسي لمعاـ غزة في  لمبنيف ال انكية النيؿ

 : الدراسة مصطمحات

 : اوجتماعي التواصل مواقع .1

 المكاقع مف مجمكعة " بأنيا االجتماعي التكاصؿ مكاقع (:2015,خضر )يعرؼ                 

 بيف تكاصؿ بناء ىك الرئيسي كىدفيا اإلنترنت, شبكة عمى المكجكدة اإللكتركنية,

 تطكير عمى المكاقع ىذه كاعتمدت العالـ, أنحاء مختمؼ في األشخاص, مف مجمكعة
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 ىذه كمف بينيـ, انتشارىا بدايات في اإلنترنت مستخدمي عند عرفت خدمات, عدة

 مع المكتكب التحدث عمى القدرة االجتماعي, التكاصؿ مكاقع جمعتيا التي الخدمات

 ."كالمرئي الصكتي, كالتكاصؿ اآلخريف, األشخاص

 : اإلسقاط .2

 :اصططحاًال  اإلسقاط

 كضع بمكجبيا يتـ عممية : أنو عمى اصطالحان  اإلسقاط  (2010 المثارم ,) يعرؼ           

 ما كغالبان  كالترىيب, بالترغيب قيره خالؿ مف أسقطو لمف الكاممة التبعية مف حالة في المسَقط

 مف كاحدة ىي العمالء كظاىرة الالعكدة, مرحمة إلى المسَقط يصؿ حتى ميسرة سيمة بمراحؿ تبدأ

 كاالنقياد لمتحرؾ تامة جاىزية عمى إسقاطو بعد العميؿ يصبح حيث األمني اإلسقاط ظكاىر أىـ

 حرص إال ضكابط, أم دكف شعبو مصالح ضد كينشط ليعمؿ العدك أمف أجيزة تعميمات بحسب

 أف دكف التاريخ مزابؿ إلى تمقيو أف تمبث ما  ـ النياية حتى منو االستفادة عمى العدك أمف أجيزة

 .بمصيره تعبأ

 :النفس عمم في اإلسقاط       

 النفس عمـ كمنيا المجاالت مف العديد في كرد اإلسقاط مفيكـ أف بالذكر كالجدير             

 كمشاعر خصائص الشخص فييا يطرح التي العممية : بأنو ( 2012 ,بركك) رفو  ع فقد

 أشياء ىنا الشخص يطرحو ما ك اآلخريف عمى بيا يمقي ك ذاتو عف مكاضع ك رغبات ك

 أنو عمى شخصا يتخذ قد الحياة مكاقؼ في فاإلنساف فيو تكاجدىا يرفض أك يجيميا

 كاإلسقاط , العمؿ في رئيسو صكرة عمى األب صكرة يسقط أف م ال فنقكؿ آخر شخص

 رغبات ك ميكؿ اآلخريف الشخص يعطي فعندما التحميمي النفسي العالج في التحكيؿ يقابمو

 . اإلسقاط يسمى ما إلى يقترب ذاتو في يرفضيا
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 : إجرائيا اإلسقاطتعريف 

 لذا . العمالء تجنيد بو فيقصد البحث ىذا في لإلسقاط اإلجرائي بالتعريؼ يتعمؽ فيما          

  ( 3: 2008األمني, المجد مكقع) يعرؼ حيث,  األمني المجد مكقع تعريؼ يتبنيف الباح ات فإف

 , ليا كعمالء المحمييف السكاف مف فئة بتجنيد معادية جية أك أجنبية دكلةعمؿ   :بأنو اإلسقاط

 إلحاؽ في تساىـ ليا خدمات بتقديـ كيقكمكف ,أىدافيا تحقيؽ عمى كيعممكف ألكامرىا ينصاعكف

 . كاالجتماعية السياسية كحدتو كتفكيؾ , شعبيـ بمصالح الضرر

 :النظري اإلطار

 إسقاط في رئيسيان  عامالن  اجتماعي تكاصؿ مكاقع مف فييا كما التكنكلكجيا تطكر يعد            

 الشاباؾ قبؿ مف االسقاط كأساليب طرؽ كتعدد المكاقع تعدد لك رة كذلؾ الشباب مف الك ير

 . الصييكني

   :اإلسقاط من الصهيوني العدو أهداف

 الشباب مف لعدد اإلسرائيمية المخابرات أجيزة تمارسو الذم اإلجبارم التجنيد ىك اإلسقاط        

 : أىميا أىداؼ عدة لتحقيؽ كالفتيات

 خاصة الفمسطيني كالشعب كالعربية اإلسالمية المجتمعات داخؿ كالفساد الرذيمة نشر .1

شثالو  . التاريخي كامتدادىا ألمتو كانتمائو ىكيتو عف كسمخو كطنو كتحرير قضيتو عف كا 

 أجيزة لصالح المجاىدة العناصر عف المعمكمات لنقؿ العمالء مف ممكف عدد أكبر تجنيد .2

 . المزعكـ لكيانيـ األمف لتحقيؽ المخابرات

 كالمشاكؿ البمبمة كا  ارة كاالغتياالت كالقتؿ كالسرقة التخريب عمميات تنفيذ في المساعدة .3

 .المجتمع داخؿ
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 معسكر إما: المعسكريف أحد الى المحتمميف األعداء معسكر مف الفمسطيني الفرد نقؿ .4

 اإلسالمية الجامعة طالب مجمس). الالمباليف المحايديف معسكر ك أالمتعاكنيف األصدقاء

 ,2004 : 12)  

  :قديماًال  األمني اإلسقاط في اإلسرائيمي اوحتطل وسائل

 غير أك الشاذة أك الضعيفة النفكس ذكم مف األشخاص اإلسرائيمية المخابرات تختار        

 طرؽ إحدل عبر بإسقاطو فتقكـ جاىؿ حتى أك م قؼ أك متعمـ كاف سكاء بذلؾ فرؽ كال السكية

 : كىي المجاؿ ىذا في المشيكرة اإلسقاط

 .المخدرات تعاطي إلى الشباب جر محاكلة .1

 .التعميمي ك التربكم الفراغ .2

 .السمطة مف رسمية ألكراؽ الناس حاجة المخابرات استثالؿ .3

 .الصعبة المادية الظركؼ .4

 .طكاؿ لسنكات زكجتو عف الزكج غياب .5

 .عمالئيا حماية عمى قادرة المخابرات بأف االدعاء .6

  .كالخمر كالجنس الحسية الممذات استثالؿ .7

  . المتبادلة المصمحة تحقيؽ أسمكب .8

  (2+1سمسمة الكعي األمني اإلسالمي : إسالـ, ناصر ) 

 : منيا أخرل كسائؿ مقابمتو عند ) ـ . أ ( الداخمية كزارة في المسؤكؿ أضاؼ كقد 

 . تافية تعتقدىا قد أمكر عف كالسؤاؿ المخابرات قبؿ مف مباشرة مكالمات .1

 . القياس كغرؼ الككافير محالت .2
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 :األمني لإلسقاط واقعية قصص

: كاآلف سكؼ نذكر قصص كاقعية عف اإلسقاط  

كنت شابان عاديان كأصمي في بيتي :"  في عشرينيات العمر ككه" ؾ, ق"يقكؿ العميؿ             

لمدراسة كمد لنا  (الب تكب)كعالقتي بالناس عادية إلى أف اشترل لي كالدم جياز حاسكب 

اشتراؾ انترنت مف شركة االتصاالت ككاف خط االنترنت مكجكدان في غرفتي التي ال يشاركني بيا 

كيشير إلى أنو كانت تمر األكقات كىك عمى جيازه إلى أف كسكس الشيطاف لو بأف يدخؿ . "أحد

. دخؿ عالـ الفساد كاالفسادمؿ- كقد كانت كقتيا غير محظكرة- المكاقع االباحية

 ليرم صكرة في أحد المكاقع تدلو عمى حديث جنسي مع الفتيات فدخؿ إلييا كبعد       

محاكالت عدة تحد ت إليو إحدل الفتيات كىي تتحدث العربية كقد كانت بشكؿ غير الئؽ, 

. فطمبت منو أف يفتح الكاميرا كأف يتحدث معيا ففعؿ ذلؾ دكف أف يككف معو أحد في غرفتو

كقد جرت بينو كبينيا مكالمة مصكرة يثمبيا الطابع الجنسي, كالكالـ الساقط كاستمرت        

المكالمة ألك ر مف ساعتيف كصمت ألف يتجرد مف أخالقو كيظير نفسو عاريان أماـ الكاميرا أسكة 

. بتمؾ الفتاة التي كانت تتحدث معو

ككاف ىدفيا " الشاباؾ"في الحقيقة تمؾ الفتاة ىي مجندة في جياز األمف العاـ الصييكني        

اسقاطو ليصبح عميالن, كىك ما جرل عندما زادت عالقتيا معو ككررت فعمتيا إلى أف تكصمت 

أخبره " ؾ,ق"كبعد فترة مف العالقة اتصؿ رجؿ غريب  بالعميؿ  .السمو كامالن كرقـ ىاتفو الجكاؿ

ق أف يساعده في بعض األمكر مقابؿ مساعدات مالية لو, كقد كانت تمؾ المساعدة ف  أنو يريد ـ

فتمت - ضابط المخابرات- ىي مراقبة أحد أفراد المقاكمة, فرفض العميؿ ما طمبو ذلؾ الشخص 

 المجد مكقع) .مساكمتو بصكره كالفيديكىات التي صكرت مع تمؾ الفتاة فكافؽ كأصبح عميالن 

 ( 4 : 2015, األمني
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 عمالء قصص مف جديدة قصة القساـ لكتائب التابع األمني ”المجد “مكقع          ككشؼ

 59 العمر مف البالغ ”ـ.ح “العميؿ إف المكقع  قاؿ.األخيرة الحرب خالؿ أعدمكا الذيف االحتالؿ

 عامان, 23 منذ االحتالؿ مع التخابر في تكرطو  بت أف بعد األخيرة الحرب خالؿ أعدـ عامان,

  .2007 عاـ قبؿ غزة بقطاع األمنية األجيزة أحد في عقيد منصب يشثؿ كاف كأنو

 سمح  ” ـ.ح  “العميؿ إف ”المجد “قاؿ االحتالؿ مع التخابر كحؿ في كقكعو كيفية         كعف

 مف عكدتو كخالؿ  االحتالؿ, سيطرة تحت معبر خالؿ مف العربية الدكؿ أحدل إلى بالسفر لو

 كصكر بمعمكمات الشاباؾ ضابط ك كاجيو الشاباؾ, ضابط لمقابمة طمب المعبر, نفس مف السفر

. األكلى االنتفاضة خالؿ العسكرم نشاطو عف

 ”عميؿ “كػ معو العمؿ الضابط  ”ـ.ح “عمى عرض الشابؾ ضابط إف ”المجد “        كقاؿ

 أال بشريطة الخيانة عمى ـ. ح العميؿ ككافؽ رفضو, حاؿ في االبعاد أك بالسجف تيديده بعد

 وفً م. ح العمٌل على قبض أنه إلى ”المجد “وأشار .خطيرة بمياـ يكمؼ كأال, أحد يعرؼ

 رمٌاًا  باإلعدام علٌه وحكم اعترافه، بعد المحاكمة إلى وتقدم االحتالل، مع اتصال جهاز حوزته

 .الحكم تنفٌذ وتم بالرصاص

 مكقع) .العمٌل هذا اعتقال بعد ”قاسٌة “ضربة بتلقٌه اعترف الشاباك  إن ”المجد “وقال       

 (4 : 2014 , األمني المجد

 :القوانين العقابية في مكافحة التجسس من منظور الشرع اإلسطمي 

        بيف االسالـ أف األصؿ بيف المسمميف أال يتجسسكا عمى بعضيـ البعض لقكلو تعالى 

 َيْثَتبْ  َكاَل  َتَجسَّلُسكا َكاَل  ِإْ ـه  الظَّلفِّن  َبْعَض  ِإفَّل  الظَّلفِّن  ِمفَ  َكِ يران  اْجَتِنُبكا َآَمُنكا الَّلِذيفَ  َأيَُّيا َيا﴿  :

 ﴾ َرِحيـه  َتكَّلابه  المَّلوَ  ِإفَّل  المَّلوَ  َكاتَّلُقكا َفَكِرْىُتُمكهُ  َمْيتان  َأِخيوِ  َلْحـَ  َيْأُكؿَ  َأفْ  َأَحُدُكـْ  َأُيِحبُّ  َبْعضان  َبْعُضُكـْ 

  . [الحجرات سكرة]
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 َكاَل  اْلَحِديثِ  َأْكَذبُ  الظَّلفَّل  َفِإفَّل  َكالظَّلفَّل  ِإيَّلاُكـْ  :"        كقاؿ المصطفى صمى ا عميو كسمـ 

   ."ِإْخَكاننا المَّلوِ  ِعَبادَ  َكُككُنكا َتَباَغُضكا َكاَل  َتَداَبُركا َكاَل  َتَحاَسُدكا َكاَل  َتَجسَّلُسكا َكاَل  َتَحسَّلُسكا

يَمافُ  َيْدُخؿِ  َكَلـْ  ِبِمَساِنوِ  آَمفَ  َمفْ  َمْعَشرَ  َيا" :كقاؿ أيضان صمى ا عميو كسمـ   َتْثَتاُبكا اَل  َقْمَبوُ  اإْلِ

 َعْكَرَتوُ  المَّلوُ  َيتَّلِبعِ  َكَمفْ  َعْكَرَتوُ  المَّلوُ  َيتَّلِبعْ  َعْكَراِتِيـْ  َيتَّلِبعْ  َمفْ  َفِإنَّلوُ  َعْكَراِتِيـْ  َتتَّلِبُعكا َكاَل  اْلُمْسِمِميفَ 

". َبْيِتوِ  ِفي َيْفَضْحوُ 

       كبيذا فإف التجسس منيي عنو بنص القرآف كالسنة كال يجكز لألفراد أك الدكؿ ترصد 

كال يباح إال لمضركرة القصكل إذا كانت الحاجة . أحد مسمـ أك التمصص كالتجسس عميو 

أما االطالع عمى عكرات الناس . إليو ضركرة لمدفاع عف حرمة أك درء لخطر 

كخصكصياتيـ كالتعدم عمى حرياتيـ كأسرارىـ الخاصة فال يجكز ميما تذرعت الدكؿ 

 .كأجيزتيا بدعكل الصالح العاـ كغيره مف المبررات 

عطائو معمكمات عف المسمميف         كقد أجمع الفقياء عمى أنو ال يجكز االتصاؿ بالعدك كا 

إذا لـ يكف لتجسس المسمـ تأكيؿ معقكؿ : ألف في ذلؾ خيانة  كلمرسكؿ كلممؤمنيف كقالكا 

أك عذر مقبكؿ كأنو قاـ بعممو خدمة لألعداء كمكاالة لمكفار ككراىية لممسمميف كحقدان عمييـ 

خالصان ليـ كاستيتاران بالمسمميف كمصيرىـ فإنو يجكز لإلماـ أف يأمر بقتمو  كمحبة لألعداء كا 

  ( 247 : 2004عباس , )" تعزيزان ليككف عبرة لثيره 

: نشر الصور الشخصية عمى مواقع التواصل اوجتماعي من منظور الشرع 

 قدكرة نائبة المديرة في رىيفة الفاضمة األستاذةأجرت الباح ات مقابمة شخصية مع           

ماجستير تفسير عمـك القرآف بخصكص الرأم الشرعي في /مدرسة بمقيس اليمف ال انكية لمبنات 

 :, فأجابت بما يمي االجتماعينشر الصكر الشخصية عمى مكاقع التكاصؿ 
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 النحك عمى االجتماعي التكاصؿ مكاقع عمى صكرىا نشر المرأة أك الفتاة عمى يحـر        

 بالحجاب االلتزاـ عدـ في ا حكـ عمى تعدم فيك حجاب بدكف كانت فإ أكالن   :التالي

. الشرعي

 كجو فإ يقكؿ مف رأم عمى حراـ أيضان  فيك الرأس حجاب مع لمكجو صكرة نشرت ذاإ  انيان 

 أيضان  يحـر لكجييا صكرة نشر فإف عكرة ليس المرأة كجو فإ قاؿ مف رأم كعمى عكرة المرأة

 قبؿ مف عفتيا النتياؾ فرصة كفيو المرأة محاسف مجمع الكجو ألف لمرجاؿ فتنة مف فيو لما

 لالمتياف الفتاة فيعرض عارية أجساد عمى الكجو صكرة تركب أف الممكف مف ذإ الفحش أىؿ

 كانت اذا كأما ككقار التزاـ فييا الصكرة كانت اذا غضاض فيو فميس الشباب صكر نشر كأما

 . نشرىا يصح فال المسمـ بالشاب تميؽ ال أكضاع في الصكرة

 : 2011 -2007احصائية لحاوت اإلسقاط في غزة بين عامي 
 كفقا 2011 -2007يم ؿ الجدكؿ التالي احصائية لحاالت اإلسقاط في غزة بيف عامي       

: لما أفاد بو مكظؼ سابؽ بكزارة الداخمية

 المجمكع 2011 2010 2009 2008 2007 العاـ

 71 2 0 12 48 9 عدد الحاالت

 

 إلى بداية ظيكر مكاقع التكاصؿ  2008كترجع زيادة حاالت اإلسقاط األمني في غزة في عاـ 

االجتماعي كانتشارىا بشكؿ كبير باإلضافة إلى الحرب التي شنيا العدك الصييكني عمى غزة عاـ 

2008.  
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 : السابقة الدراسات

 (2015   ,شداف ) 

 الكعي عمى االجتماعي التكاصؿ مكاقع ا ر":  كالتي تحمؿ عنكافالدراسة ىذه تيدؼ          

 التكاصؿ مكاقع تتركو الذم األ ر عمى الكقكؼ إلى "الكطنية النجاح جامعة طمبة لدل السياسي

 الكطنية النجاح جامعة طمبة شريحة لدل الفمسطينية بالقضية السياسي الكعي عمى االجتماعي

 الطالب حياة في ىاما دكرا االجتماعي التكاصؿ مكاقع تمعب إذ الضفة, جامعات أكبر مف ككنيا

 التكاصؿ مكاقع أىمية مف بالرغـ كلكف .الدراسية حياتو أك العامة حياتو في سكاء الجامعي

 أماـ الفمسطيني الشباب تكاجو التي التحديات مف العديد ىناؾ أف إال اإلعالمية االجتماعي

 الصعكبة مف يجعؿ المكاقع, ىذه خالؿ مف لممعمكمات كاليائؿ الكبير كالتدفؽ الكاسع االنتشار

 االجتماعي التكاصؿ مكاقع تككف فقد كصحتيا, مك كقيتيا مدل كمعرفة المعمكمات ىذه فمترة

 لسياسات لمتركيج البعض يستخدميا كقد األكىاـ, بث  ـ كمف المضممة كالمعمكمة لإلشاعة مرتعا

 خرجت النتائج ضكء كعمى .كالمصداقية الشفافية عف مبتعدة معينة, أيديكلكجيات تخدـ خاصة

 بحؽ اإلسرائيمي االحتالؿ ممارسات فضح عمى العمؿ :أىميا التكصيات, مف بمجمكعة الباح ة

براز الكطني, المشركع تخدـ التي ال قافية القيـ كنشر الفمسطيني, الشعب  مف الفمسطينية, اليكية كا 

 كتبث اليدامة لألفكار تػػرّكج التي الحسابات أصحاب معاقبة  .االجتماعي التكاصؿ مكاقع خالؿ

 .مؤسسات أك ألفراد الحسابات ىذه كانت سكاء الفتنة, خمؽ شانيا مف التي اإلشاعات

 : السابقة الدراسات عمى التعقيب

 مر عمى اإلسرائيمي االحتالؿ استخدميا التي القديمة األساليب السابقة الدراسات بينت       

 السياسية مصالحيـ أجؿ مف كاستثالليـ الفمسطيني الشعب أفراد مف العديد إسقاط  في السنيف

 اآلكنة في اإلسرائيمي االحتالؿ استخدميا التي الحدي ة األساليب الباح ات دراسة تتناكؿ بينما
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 الفمسطيني الشعب شؾ كبال العالـ أنحاء جميع في حدث الذم التكنكلكجي التطكر نتيجة األخيرة

    . االجتماعي التكاصؿ مكاقع عمى الحسابات كاختراؽ

  :دراسةال منهج

 بيف عالقة ىناؾ كاف إذا ما عف لمكشؼ التحميمي الكصفي المنيج الباح ات تستخدـ         

 الطمبة نظر كجية مف األمني اإلسقاط ك االجتماعي التكاصؿ مكاقع عمى الشخصية الصكر نشر

 . لمذككر ال انكية النيؿ كمدرسة لمبنات ال انكية اليمف بمقيس مدرستي في

 : لدراسةا مجتمع

 لمبنات ال انكية اليمف بمقيس مدرسة في العاشر الصؼ طمبة بجميعلدراسة ا مجتمع يتم ؿ        

 استطالع تـ حيث,  (324) ـ عدده البالغ لمبنيف ال انكية النيؿ كمدرسة ,(259) عددىف البالغ

 جتماعيالا التكاصؿ مكاقع عمى الشخصية الصكر نشر بيف عالقة ىناؾ كاف إذا ما حكؿ آرائيـ

 . األمني اإلسقاط ك

 : الدراسة عينة

 ال انكية اليمف بمقيس مدرسة في العاشر الصؼ مف طالبة 30 مف الدراسة عينة تتككف      

 مجتمع مف عشكائيان  ىـاختيار تـ الذيف لمبنيف ال انكية النيؿ مدرسة مف طالب  30ك لمبنات

 . الدراسة

 :دراسةال أدوات

 المختصيف أحد مع شخصية مقابمة بإجراء الباح ات قامت الدراسة تساؤالت عمى اإلجابة بثرض       

 بمقيس مدرسة في العاشر الصؼ لطمبة مكجية بنكد عشرة مف مككنة استبانة تصميـ ك ,الداخمية كزارة مف
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 الصكر نشر  عالقة  حكؿ آرائيـ الستطالع كذلؾ لمبنيف ال انكية النيؿ كمدرسة لمبنات ال انكية اليمف

  .األمني باإلسقاط االجتماعي التكاصؿ مكاقع عمى الشخصية

: دراسةنتائج ال 

 الصكر لنشر استخدامان  المكاقع أك ر ىي ما" : عمى ينص الذي األول السؤال إجابة

 " ؟ االجتماعي التكاصؿ مكاقع عمى الشخصية

 المكاقع أك ر أف الباح ات  )ـ . أ ( الفمسطينية الداخمية كزارة في المسؤكؿ أفاد لقد         

 أحد البرامج ىذه مزامنة كتعد كما ,شات كسناب بكؾ فيس ىي الشخصية الصكر لنشر استخدامان 

 فييا تتكفر التي بكؾ الفيس عمى المشبكىة كالحسابات اإللكتركنية األجيزة الختراؽ األسباب

 : األمني المجد مكقع مف الباح ات اقتبستيا كالتي التالية الصفات

 .العشرينات أكائؿ في كعمرىا الشخصية صكرتيا تضع لفتاة الحساب سيككف غالبان  - 

 .األك ر عمى أسابيع أك أياـ عدة يتجاكز ال قد جدان  كحديث حديث الصفحة إنشاء تاريخ - 

 .معيـ صداقة لديؾ كغالبيتيـ ممفت بشكؿ صفحتيا عمى يزيد األصدقاء أعداد - 

 .الثالؼ كصكرة الشخصية الصكرة عدا الصفحة عمى منشكرات تجد لف - 

 األمكر كبعض كبكالمؾ, كبشخصيتؾ بؾ معجبة أنيا حكؿ الحديث سيدكر معؾ تحد ت إذا - 

 .األخرل الشخصية

 عمى صكرىـ لنشر الطمبة تدفع التي الثايات ما" :عمى ينص الذي ال اني السؤال إجابة

 " ؟ االجتماعي التكاصؿ مكاقع

 أىميـ بأف يدعكف العينة أفراد مف % 61.6 أف كجد االستبانة نتائج تحميؿ عند             

 يؤيدكف %53.3 فإف ذلؾ عمى كبناءن  االجتماعي التكاصؿ مكاقع عمى صكرىـ نشر عمى يكافقكف
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 حكؿ آرائيـ استطالع كعند . االجتماعي التكاصؿ مكاقع عمى الشخصية صكرىـ نشر فكرة

 %48 أف كجد االجتماعي التكاصؿ مكاقع عمى الشخصية صكرىـ لنشر تدعكىـ التي الثايات

 العينة أفراد مف %40 ك الصداقات تككيف عمى يساعدىـ الشخصية صكرىـ نشر أف يركف منيـ

 اآلخريف انتباه جذب عمى يساعد االجتماعي التكاصؿ مكاقع عمى صكرىـ بنشر القياـ أف يدعكف

 أخرل جية كمف لصكرىـ نشرىـ عند بالفخر يشعركف منيـ %30 كأف اىتماميـ عمى كالحصكؿ

 ىك االجتماعي التكاصؿ مكاقع عمى صكرىـ نشر مف غايتيـ أف العينة أفراد مف %25 يرل

  . بيا االحتفاظ
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 نشر خالؿ مف األمني اإلسقاط عممية تتـ كيؼ ": عمى ينص الذي ال الث السؤال إجابة

  . " ؟ االجتماعي التكاصؿ مكاقع عمى الشخصية الصكر

بناءن عمى ما كرد في مكقع المجد األمني كما أفادنا بو المسؤكؿ في كزارة الداخمية             

فإف عممية اإلسقاط األمني عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي تحدث مف خالؿ الكسائؿ  (.ـ.أ)

   :التالية

 الشعب أبناء مف معينة لفئات تصؿ نصية رسائؿ عف عبارة كىي كالربح الفكز رسائؿ .1

 تعبئة منيـ كتطمب شابو ما أك سيارة ربحكا قد بأنيـ تبمثيـ المحمكلة ىكاتفيـ عبر الفمسطيني

  .كمفاكضتيـ عمييـ االتصاؿ يتـ  ـ كمف البيانات بعض

 مف الشخصية قياس كاختبارات شخصيتؾ اختبر: م ؿ( بكؾ الفيس )اختبارات .2

. االنسجاـ ناحية مف أك الذكاء مستكل ناحية

 تعتقدىا قد أمكر عف كالسؤاؿ دراسات مراكز بأنيا تدعي التي االتصاالت مع التعاطي .3

 .االسرائيمية المخابرات قبؿ مف كتدار مدفكعة كسائؿ ىي الكسائؿ ىذه كؿ أف مبينان  تافية

 الفيس كخاصة االجتماعي التكاصؿ مكاقع عمى المثمقة الثرؼ مف العديد استثالؿ  .4

 . بكؾ

  .الياتؼ في المحفكظة الشخصية الصكر استثالؿ .5

  .أصحابيا عمـ دكف مف الحدي ة األجيزة كاميرات مف صكر التقاط .6

 , األمني المجد مكقع .)االجتماعي التكاصؿ مكاقع عمى لنا تظير التي العشكائية الركابط .7

2015 : 4 ) 
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حصائية عند مستكل الداللة  إال يكجد فركؽ ذات داللة  : "إجابة الفرضية التي تنص عمى

≥ α 0.05 بيف غايات الذككر كاإلناث في نشر الصكر الشخصية عمى مكاقع التكاصؿ  

 ".االجتماعي

 مستكل عند احصائية داللة ذات فركؽ         عند تحميؿ نتائج الفرضية تبيف كجكد

 مكاقع عمى الشخصية الصكر نشر في كاإلناث الذككر غايات بيف  α 0.05 ≤   الداللة

كعميو فإننا نرفض الفرضية الصفرية كنقبؿ البديمة .  لصالح الذككراالجتماعي التكاصؿ

  α 0.05 ≤   الداللة مستكل عند احصائية داللة ذات فركؽ يكجد: التي تنص عمى أنو 

 االجتماعي التكاصؿ مكاقع عمى الشخصية الصكر نشر في كاإلناث الذككر غايات بيف

حيث اتضح لمباح ات عند تحميؿ نتائج الفرضية أف الشباب أقؿ كعيا . لصالح الذككر

بخصكص مخاطر نشر الصكر الشخصية عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي مف الفتيات 

كالجدكؿ التالي يكضح التبايف بيف غايات الذككر كاإلناث فيما يتعمؽ بنشر الصكر عبر 

 :مكاقع التكاصؿ االجتماعي

 إناث ذككر البنود

 %20 %86.6. االجتماعي التكاصؿ مكاقع عمى الشخصية الصكر نشر فكرة أؤيد

 %13.3 %56.6  .بنفسي  قتي يعزز حساباتي عمى صكرم نشر بأف أشعر

 %1.6 %6.6. الثرب بتطكر يشعرني حساباتي عمى صكرم نشر

 

 %6.6 %83.3 ًشز صوري على حساباتً ٌساعدًً على تكوٌي صداقاث

 %8.3 %63.3  .اآلخريف قبؿ مف باالىتماـ يشعرني حساباتي عمى صكرم نشر

 %26.6 %96.6  .ٌوافق أهلً على نشر صوري على حساباتً
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يوضح التباين بين غايات الذكور واإلناث فيما يتعمق بنشر الصور عبر مواقع  (1)الجدول 

 التواصل اوجتماعي

 

      كترل الباح ات أف ىذه الفركقات ُتعزل إلى طبيعة مجتمعنا الفمسطيني المحافظ حيث إنو 

مف المعمـك لدينا أف تربية الفتيات في مجتمعنا تختمؼ عف تربية الشباب كبالتالي فإف ما ىك 

كمف ىنا فإف البيئة المحافظة عمى األغمب . متاح كمسمكح لمشباب قد ال يككف مسمكحا لمفتيات

 .تنتج فتيات محافظات أيضا

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

ٌوافق أهلً على 
نشر صوري على 

.حساباتً 

نشر صوري على 
حساباتً ٌساعدنً 
على تكوٌن صداقات

نشر صوري على 
حساباتً ٌشعرنً 
باالهتمام من قبل 

اآلخرٌن

أفخر بنفسً عند نشر 
صوري على 

.حساباتً 

أنشر صوري على 
حساباتً بدافع 

.االحتفاظ بها 

التباين بين غايات الذكور واإلناث لنشر صورهم الشخصية عبر مواقع 
.التواصل اإلجتماعي

ذكور إناث

 %33.3 %46.6 . لي اآلخريف انتباه جذب في يساعد حساباتي عمى صكرم نشر

 %10 %50  .حساباتي عمى صكرم نشر عند بنفسي أفخر

 %13.3 %36.6  .بيا االحتفاظ بدافع حساباتي عمى صكرم أنشر
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الخاتمة  

         عند استطالع آراء العينة مف الذككر كاإلناث في مدرستي النيؿ ال انكية لمبنيف كمدرسة 

مف أفراد العينة يؤيدكف أف نشر الصكر الشخصية % 73.3بمقيس اليمف ال انكية لمبنات تبيف أف 

عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي ليا عالقة كبيرة باإلسقاط األمني عند النظر في ىذه النتيجة 

نجد أنو عمى الرغـ مف أف ىذه النسبة نسبة كبيرة كتدؿ عمى مدل كعي الشباب كالشابات 

مف أفراد % 26.7مخاطر نشر الصكر الشخصية عمى مكاقع الكاصؿ االجتماعي إال أف نسبة 

العينة الذيف ال يعتقدكف كجكد عالقة بيف نشر صكرىـ الشخصية كاإلسقاط األمني ليست بالنسبة 

 .اليينة كالتي يمكف أف تم ؿ  ثران ألعدائنا لمدخكؿ مف خاللو إلى شبابنا بيدؼ إسقاطيـ أمنيان 

باإلضافة إلى ما سبؽ فقد تكصمت الباح ات إلى أف أك ر المكاقع استخدامان لنشر الصكر 

يؤيدكف فكرة نشر صكرىـ الشخصية عمى مكاقع % 53,3الشخصية ىك الفيس بكؾ حيث أف 

بدعكل أف كالدييـ يكافقكف عمى ذلؾ حيث كجد بأف  (الفيس بكؾ  )التكاصؿ االجتماعي 

مف أفراد العينة يدعكف أف كالدييـ يكافقكف عمى نشر صكرىـ عمى مكاقع التكاصؿ % 61,6

كقد كجد الثاية الرئيسة التي تدفع ىؤالء الشباب إلى نشر صكرىـ الشخصية عمى . االجتماعي 

كالجدير % . 48مكاقع التكاصؿ االجتماعي ىي سعييـ كراء تككيف الصداقات كذلؾ بنسبة 

 بيف غايات الذككر α 0,05 ≤بالذكر يكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة

كاإلناث في نشر الصكر الشخصية عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي لصالح الذككر كىذا يدؿ 

عمى كعي اإلناث أكبر مف الذككر حكؿ مخاطر نشر الصكر الشخصية عمى مكاقع التكاصؿ 

االجتماعي كعالقتيا باإلسقاط األمني كبيذا الصدد يجدر التنكيو إلى أنو قد تعددت كسائؿ 

 :اإلسقاط التي استخدميا العدك الصييكني فمنيا عمى كجو الذكر ال الحصر 

  بكؾ الفيس كخاصة االجتماعي التكاصؿ مكاقع عمى المثمقة الثرؼ مف العديد استثالؿ .1



 

 20 
 

 . الياتؼ في المحفكظة الشخصية الصكر استثالؿ .2

 . أصحابيا عمـ دكف مف الحدي ة األجيزة كاميرات مف صكر التقاط .3

  .االجتماعي التكاصؿ مكاقع عمى لنا تظير التي العشكائية الركابط .4

التوصيات  

        استنادان إلى نتائج الدراسة فإف الباح ات تكصي المؤسسات التعميمية كالجيات المختصة 

بضركرة القياـ بعمؿ حمالت تكعية ألكلياء األمكر ك الطمبة حكؿ عالقة نشر الصكر الشخصية 

 . عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي باإلسقاط األمني 

 :كما وتوصي الباح ات أولياء األمور بما يمي 

 .انقؿ المعرفة التي لديؾ إلى أبنائؾ مف خالؿ التكعية المستمرة بمخاطر االنترنت  .1

 .حددكا أكقات استخداـ االنترنت بطريقة متكازنة كعادلة  .2

ذا لـز األمر التكجو  .3 البحث عف دكافع جمكس األطفاؿ المفرط عمى اإلنترنت كالبدء بمعالجتيا كا 

 .إلى استشارم 

 .شجع أطفالؾ عمى إخبارؾ في حاؿ تعرضكا لالبتزاز أك ما شابو  .4

عدـ شراء اليكاتؼ النقالة لألبناء في سف مبكر لما ليا مف أضرار نفسية تتم ؿ باالنعزالية  .5

 .كاالنطكائية كعدـ القدرة عمى التكاصؿ مع العالـ الخارجي كجيان لكجو 

 :وأيضاًال توصي الباح ات الشباب والشابات بما يمي 

 . عدـ قبكؿ طمبات الصداقة مف الحسابات المشبكىة كحظرىا نيائيان كعدـ التكاصؿ معيا  .1

 .ضع جياز الحاسكب في مكاف عاـ كتجنب كضعو في غرؼ النـك كاألماكف الخاصة  .2

 .ال تنشر صكرؾ كمعمكماتؾ الشخصية عمى شبكات االنترنت  .3
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ال تستجيب لمرسائؿ أك اإلعالنات الم يرة كالالأخالقية أك اليدايا المشركطة بإعطاء التفاصيؿ  .4

 .عنؾ حتى تتجنب االنحراؼ كالكقكع في األفخاخ 

جد البدائؿ فيما تستطيع أف تفعمو بدكف االنترنت كقراءة الكتب كالصحؼ أفضؿ مما تعممو في  .5

 .أغمب األحياف في اإلنترنت 

 .ال تقابؿ أم شخص كجيان لكجو بعد تعرفؾ عميو فقط مف اإلنترنت  .6

استخدـ كممات مركر قكية كمختمفة لكؿ حساب الكتركني بحيث ال يستطيع أحد اختراؽ  .7

 .حسابؾ

 .لكقؼ أم جية اتصاؿ غير مرغكب فييا " المنع " أك  "  block" استخدـ ميزة  .8
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: المطحق
اوستبانة  : (1)ممحق 

 
نشر الصور الشخصية عمى مواقع التواصل اوجتماعي وعطقتها باإلسقاط األمني بغزة 

: ة /ت الطالب/األخ
 تيدؼ ىذه الدراسة إلى استطالع آرائكـ حكؿ غايات نشر الصكر الشخصية عمى مكاقع 

.     لذا أرجك مف سيادتكـ التكـر باإلجابة عمى ىذه االستبانة . التكاصؿ االجتماعي 
 (3)   فريؽ البحث العممي في صؼ العاشر                                                  

  
البنكد 

 
أوافق 
بشدة 

 
أوافق 

 
و أوافق 

 
و أوافق 
بشدة 

 

1 
أؤيد فكرة نشر الصكر الشخصية عمى مكاقع التكاصؿ 

. االجتماعي
    

 

2 
    أشعر بأف نشر صكرم عمى حساباتي يعزز  قتي بنفسي    

 

3 
    . نشر صكرم عمى حساباتي يشعرني بتطكر الثرب

 

4 
    نشر صكرم عمى حساباتي يساعدني عمى تككيف صداقات 

 

5 
    نشر صكرم عمى حساباتي يشعرني باالىتماـ مف قبؿ اآلخريف 

 

6 
    يكافؽ أىمي عمى نشر صكرم عمى حساباتي  

 

7 
    نشر صكرم عمى حساباتي يساعد في جذب انتباه اآلخريف لي  

    أفخر بنفسي عند نشر صكرم عمى حساباتي   8

     أنشر صكرم عمى حساباتي بدافع االحتفاظ بيا 9

أعتقد أف عممية اإلسقاط األمني ليا عالقة كبيرة في نشر الصكر  10
الشخصية عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي 
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 تحميل نتائج اوستبانة : (2)ممحق 
 الجنس .1

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 50.0 50.0 50.0 30 ذكر 

 100.0 50.0 50.0 30 انثى

Total 60 100.0 100.0 
 

 أؤٌد فكرة نشر الصور الشخصٌة على مواقع التواصل االجتماعً .2      

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 6.7 6.7 6.7 4 أوافق بشدة 

 53.3 46.7 46.7 28 أوافق

 78.3 25.0 25.0 15 ال أوافق

 100.0 21.7 21.7 13 ال أوافق بشدة

Total 60 100.0 100.0   

 أشعر بان  نشر صوري على حساباتً ٌعزز ثقتً بنفسً .3      

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 8.3 8.3 8.3 5 أوافق بشدة 

 35.0 26.7 26.7 16 أوافق

 66.7 31.7 31.7 19 ال أوافق

 100.0 33.3 33.3 20 ال أوافق بشدة

Total 60 100.0 100.0   

  بتطور الغربٌشعرنًنشر صوري على حساباتً  .4      

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1.7 1.7 1.7 1 أوافق بشدة 

 5.0 3.3 3.3 2 أوافق

 55.0 50.0 50.0 30 ال أوافق

 100.0 45.0 45.0 27 ال أوافق بشدة

Total 60 100.0 100.0   
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 نشر صوري على حساباتً ٌساعدنً على تكوٌن الصدقات .5

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 15.0 15.0 15.0 9 أوافق بشدة 

 48.3 33.3 33.3 20 أوافق

 75.0 26.7 26.7 16 ال أوافق

 100.0 25.0 25.0 15 ال أوافق بشدة

Total 60 100.0 100.0   

 نشر صوري على حساباتً ٌشعرنً باالهتمام من قبل االخرٌن .6      

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 11.7 11.7 11.7 7 أوافق بشدة 

 40.0 28.3 28.3 17 أوافق

 75.0 35.0 35.0 21 ال أوافق

 100.0 25.0 25.0 15 ال أوافق بشدة

Total 60 100.0 100.0   

 ٌوافق أهلً على نشر صوري على حساباتً .7      

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 16.7 16.7 16.7 10 أوافق بشدة 

 61.7 45.0 45.0 27 أوافق

 73.3 11.7 11.7 7 ال أوافق

 100.0 26.7 26.7 16 ال أوافق بشدة

Total 60 100.0 100.0   

 نشر صوري على حساباتً ٌساعد فً جذب انتباه االخرٌن لً .8      

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 13.3 13.3 13.3 8 أوافق بشدة 

 40.0 26.7 26.7 16 أوافق

 78.3 38.3 38.3 23 ال أوافق

 98.3 20.0 20.0 12 ال أوافق بشدة

33 1 1.7 1.7 100.0 

Total 60 100.0 100.0   
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 أفخر بنفسً عند نشر صوري على حساباتً .9

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 8.3 8.3 8.3 5 أوافق بشدة 

 30.0 21.7 21.7 13 أوافق

 68.3 38.3 38.3 23 ال أوافق

 100.0 31.7 31.7 19 ال أوافق بشدة

Total 60 100.0 100.0   

 أنشر صوري على حساباتً بدافع االحتفاظ بها .10      

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 10.0 10.0 10.0 6 أوافق بشدة 

 25.0 15.0 15.0 9 أوافق

 63.3 38.3 38.3 23 ال أوافق

 98.3 35.0 35.0 21 ال أوافق بشدة

22 1 1.7 1.7 100.0 

Total 60 100.0 100.0   

  كبٌرة بعملٌة اإلسقاط األمنًعالقةعتقد أن نشر الصور الشخصٌة على مواقع التواصل االجتماعً لها أ .11      

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 51.7 51.7 51.7 31 أوافق بشدة 

 73.3 21.7 21.7 13 أوافق

 88.3 15.0 15.0 9 ال أوافق

 100.0 11.7 11.7 7 ال أوافق بشدة

Total 60 100.0 100.0   


