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 ث :ممخص البح

مف  فيس بوؾ عمى الثقافة اإلسالميةالأثر استخداـ موقع ىدفت ىذه الدراسة إلى تقصي 
، وذلؾ مف خالؿ تطبيؽ لمبناتطالبات الصؼ العاشر في مدرسة الفالوجا الثانوية وجية نظر 
صفي  التحميمي لدراسة ىذا األثر عمى طالبات الصؼ العاشر في مدرسة الفالوجا و المنيج ال
فيس بوؾ عمى الثقافة الاستخداـ أثر ما في السؤاؿ  ؾ تـ صياغة مشكمة الدراسةذل ولتحقيؽ

 ؟ لمبناتطالبات الصؼ العاشر في مدرسة الفالوجا الثانوية مف وجية نظر  اإلسالمية

 ويتفرع مف ىذا السؤاؿ األسئمة التالية :

 ؟فيس بوؾلم اتا الثانوية لمبنما مدى استخداـ طالبات الصؼ العاشر في مدرسة الفالوج 1.

فيس بوؾ لم ما مدي توظيؼ طالبات الصؼ العاشر في مدرسة الفالوجا الثانوية لمبنات 2. 
 مصادر الثقافة اإلسالمية ؟ في البحث عف

. ما مدى تحري طالبات الصؼ العاشر في مدرسة الفالوجا الثانوية لمبنات  لدقة 3
 ؟ فيس بوؾالالمعمومات الثقافية اإلسالمية  الواردة في 

بعد الصياغة النيائية  ابمغ عدد عباراتياستبانة تـ بناء اداة الدراسة المتمثمة في  اكم
( عبارة حيث أعطى لكؿ عبارة مف عبارات المقياس وفؽ سمـ متدرج ثالثي )كبيرة ، 12)

( بذلؾ تنحصر درجات أفراد عينة الدراسة 1-2-3متوسطة، ضعيفة( وأعطيت األوزاف  التالية )
جميع طالبات الصؼ العاشر  في وقد تمثؿ مجتمع الدراسة في   ( درجة36-12ما بيف )

تكونت عينة الدراسة مف في حيف   2017-2016مدرسة الفالوجا الثانوية لمبنات لمعاـ الدراسي 
( طالبة مف طالبات الصؼ العاشر االساسي بمدرسة الفالوجا الثانوية لمبنات لمعاـ الدراسي 40)

2016-2017. 
اإلحصائي  (SPSS)ت الباحثات  بتفريغ وتحميؿ االستبانة مف خالؿ برنامج وقد قام 

التكرارات والمتوسطات الحسابية تمثمت في األساليب اإلحصائية مجموعة مف  وتـ استخداـ 
معامؿ ارتباط  ومعامؿ ارتباط بيرسوف " إليجاد صدؽ االتساؽ الداخمي و والنسب المئوية

ة المتساوية،  ومعامؿ ارتباط ألفا كرونباخ إليجاد معامؿ ثبات سبيرماف برواف لمتجزئة النصفي
 االستبانة
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 لمجموعة مف النتائج جاءت عمى النحو التالي :توصمت الدراسة وقد   

تحرص طالبات الصؼ العاشر عمى متابعة الفيس بوؾ بدرجة كبيرة وبصورة يومية لكف تقؿ   1.
 وعات لدييف.درجة المشاركة الفاعمة واالنضماـ إلى  المجم

العاشر أىمية لمتابعة الصفحات التي تنشر القيـ اإلسالمية لكػف ىػذا  ُتولي  طالبات الصؼ 2. 
 االىتماـ يقؿ بالنسبة لمصفحات التي تتعمؽ بالتاريخ اإلسالمي .

. تعطي الطالبات في الصؼ العاشر أىمية لنشر الثقافة اإلسالمية مف خالؿ مشاركاتيف عمى 3
 . صفحات الفيس بوؾ

. تقؿ درجة اىتماـ الطالبات بالتدقيؽ و التأكد مف سالمة المعمومػات  التػي تحتوييػا منشػوارات 4
   الفيس بوؾ. 

مثػػػؿ توجيػػػو الطالبػػػات إلػػػى االسػػػتخداـ األضػػػرورة ب أوصػػػت الباحثػػػات وبنػػػاًء عمػػػى ىػػػذه النتػػػائج   
الطالبػات لكيفيػة السعي لتعزيز مشاركة الطالبػات فػي أنشػطة مدرسػية تيػدؼ لتوعيػة و مفيس بوؾ ل

ضػػرورة إبػػراز مفيػػـو الثقافػػة و  تػػدقيؽ المعمومػػات التػػي يحصػػمف عمييػػا مػػف منشػػوارات الفػػيس بػػوؾ 
اإلسالمية والتركيز عمى أىمية مصادر ىذه الثقافة وتاريخيػا فػي بنػاء شخصػية الفػرد وفػي البنػاء 

 .الحضاري لممجتمع
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  :المقدمة
الت نوعية كبيرة وميولة في حياة الناس، فصار أحدثت مواقع التواصؿ االجتماعي نق 

الناس ميووسيف بيا بسبب ما وفرتو ليـ مف مجاالت ومساحات كبيرة، فصاروا قادريف مف 
خالؿ ىذه المواقع إيصاؿ أصواتيـ التي لـ تكف مسموعة مف قبؿ، كما صاروا قادريف عمى 

اء جسور التفاعؿ والتشارؾ التعرؼ عمى بعضيـ البعض بشكؿ أكبر، مما ميد ليـ الطريؽ لبن
 والمصالح المشتركة.

 الشبكة عمى الشباب يقصده ما أىـ   باتت ، االجتماعي   التواصؿ مواقع لذلؾ نجد أف 
 (13:2013،) عوض.االتصاؿ عالـ في كبيرة وطفرة ثورة وأحدَثت تأسيسيا، العنكبوتية، منذ

موقع تواصؿ اجتماعي  بشكؿ أكبر مف أي العربية المنطقة فأ إلى إحصائيات وتشير
وتعيد ىذا االمر إلى االنتشار الواسع الذي حظى بو الفيس بوؾ عمى نطاؽ عالمي وكذلؾ 

 (54:2015يوفرىا ىذا الموقع)بمعباس، االمتيازات التي
ىذا الدور الكبير لمفيس بوؾ يجعمو ذو تأثير كبير عمى اليوية الثقافية لممجتمع العربي 

 ياف بو في حياتنا اليومية. واإلسالمي وىي جانب ال يست
 المميزات مف األساسي الثابت القدر ىي األمـ، مف ألمة والحضارية الثقافية اليويةف

 الشخصية تجعؿ  والتي ف الحضاراتم اغيرى فع حضارة تميز التي يىو  الجميع، بيف العامة
  (105:2015)بعمباس،مةمستق الوطنية

 بناء أداة زالت فيي ما اإلسالمية ثقافةال ولعؿ الجانب األىـ في ىذه الثقافة ىو
 اإلسالمية الشخصية

 الفكرية التيارات في مواجية المطموبة الحصانة المسمـ إلكساب الرئيسية والوسيمة ة، المنشود 
 التي ، العاتية

 قد الوافد الثقافي أف الغزو بؿ وعرًضا، طوال اإلسالمية المنطقة أرجاء اليائؿ بمدىا تضرب 
 مف اكثيرً  اخترؽ

 (2:2004)حماد، .اإلسالمية والجبيات الحصوف 

وىذا ما دفع الباحثات إلى محاولة تقصي دور الفيس بوؾ في التأثير عمى الثقافة 
اإلسالمية في مجتمعنا الفمسطيني ال سيما طالبات الصؼ العاشر كنموذج لمجيؿ الواعد في ىذا 

 المجتمع .
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 مشكمة الدراسة :
لتقنيات التي تستخدـ في فمسطيف بحيث أصبحت تقنيات في ظؿ التطور السريع في ا

اليواتؼ الذكية واجيزة الحاسوب الحديثة في متناوؿ الجميع السيما طالبات المرحمة الثانوية وفي 
 ظؿ انتشار استخداـ موقع الفيس بوؾ كوسيمة تواصؿ رئيسية بيف الناس لفت نظر الباحثات 

 مشكمة الدراسة في السؤال التالي :وقد تمثمت ادىا وضرورة البحث في أبعأىمية ىذه الظاىرة 
طالبات الصؼ العاشر في مف وجية نظر  فيس بوؾ عمى الثقافة اإلسالميةالاستخداـ أثر ما 

 ؟ لمبناتمدرسة الفالوجا الثانوية 

 ويتفرع مف ىذا السؤاؿ األسئمة التالية :

 ؟فيس بوؾلم الثانوية لمبناتا ما مدى استخداـ طالبات الصؼ العاشر في مدرسة الفالوج 1.

فيس بوؾ لم ما مدي توظيؼ طالبات الصؼ العاشر في مدرسة الفالوجا الثانوية لمبنات 2. 
 مصادر الثقافة اإلسالمية ؟ في البحث عف

. ما مدى تحري طالبات الصؼ العاشر في مدرسة الفالوجا الثانوية لمبنات  لدقة 3
 فيس بوؾ ؟الفي  المعمومات الثقافية اإلسالمية  الواردة

 :هداف الدراسةأ
مػػدي اسػػتخداـ طالبػػات الصػػؼ العاشػػر فػػي مدرسػػة الفالوجػػا الثانويػػة لمبنػػات  التعػػرؼ إلػػى 1. 
 .فيس بوؾلم

 فيس بوؾ في البحث عف  مصادر الثقافة اإلسالمية.الابراز الدور الذي يمعبو 2. 

انويػػة لمبنػػات  لدقػػة مػػدي تحػػري طالبػػات الصػػؼ العاشػػر فػػي مدرسػػة الفالوجػػا الث استقصػػاء3. 
 .فيس بوؾالالمعمومات الثقافية اإلسالمية  الواردة في 

 :أهمية الدراسة

 .كمصدر لمثقافة اإلسالمية الفيس بوؾتفعيؿ دور  قد تفيد نتائج ىذه الدراسة  في1. 

فيس بوؾ فيما يتعمؽ لم ه الدراسة في ابراز بعض الجوانب السمبية واإليجابيةقد تساعد ىذ2. 
 .   ثقافة اإلسالمية بنشر ال
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درجة اىتماـ طالبات الصؼ العاشر ضوء عمى لذه الدراسة أف تمقي امف المأموؿ مف  ى .3
 .في البحث عف  المعمومات الثقافية اإلسالمية مف مصادر موثوقة 

 :دراسةحدود ال
طالبات مف وجية نظر  س بوؾ عمى الثقافة اإلسالمية ؿفيالأثر استخداـ الحد الموضوعي: 

 صؼ العاشر في مدرسة الفالوجا الثانوية شماؿ غزةال

 .2016/2017الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي  تـ تطبيؽ الدراسة في الحد الزماني :

 مدرسة الفالوجا الثانوية لمبنات.اقتصرت الدراسة عمى الحد المكاني : 

 الحد البشري: طالبات الصؼ العاشر في مدرسة الفالوجا الثانوية لمبنات.

 صطمحات الدراسة :م
 

 :فيس بوكال
ىو أحد شبكات التواصؿ االجتماعي األكثر استخدامًا وتأثيرًا عمى مستوى العالـ ،تـ 

ـ بواسطة مارؾ زوكربيرغ بجامعة ىارفارد، وقد كاف الموقع 2004إنشاء الموقع في فبراير عاـ 
غب في فتح حسابو في البداية متاحًا فقط لطالب جامعة ىارفارد، ثـ تـ فتحو ألي شخص ير 

 (2015:298بو. )الشديفات،
 

  : الثقافة اإلسالمية

 والمصادر التي والحاضر الماضي في بتفاعالتيا اإلسالمي الديف مقومات معرفةىي 
المتعمقة  المعاصرة التحديات عمى والوقوؼ .مركزة نقية بصورة المقومات ىذه منيا استقيت
 ( 127:2013جية. )اعميمات وأبو الشيخ ،مو  مقنعة بصورة اإلسالمية األمة بمقومات
 

  :رالصف العاشطالبات 
سنة والمواتي يدرسف في الصؼ العاشر األساسي في  15_14الطالبات مف عمر ىف 

 (16:2014 ، المدارس التابعة لوزارة التربية والتعميـ مديرية شماؿ غزة. )الحداد
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 الدراسات السابقة :
ف ىناؾ مجموعة مف الدراسات ليا تربوي وجدت الباحثات أدب المى األمف خالؿ االطالع ع   

 :عالقة وثيقة بموضوع الدراسة الحالية نذكر منيا

 التحصيؿ عمى االجتماعي   التواصؿ مواقع استخداـ َاثاربعنواف  (2014 )  عوض دراسة  -1
ة والتي  ىدؼ إلى دراس،  البيوت ربات نظر وجية مف طولكـر محافظة في لألبناء الدراسي

 راسيالد التحصيؿ عمى االجتماعي   التواصؿ مواقع استخداـ َاثاروجية نظر ربات البيوت في 
في ىذه الدراسة استبانة ، وكانت عينة  وقد استخدمت الباحث ،  طولكـر محافظة في لألبناء

مدير ومديرة مف مدراء المدارس في محافظة شماؿ مف ربات البيوت    (100)الدراسة تشمؿ 
قناعة األميات وربات البيوت إلى وجود أثر سمبي لمواقع التواصؿ   ت النتائج تميؿغزة وكان

االجتماعي عمى التحصيؿ الدراسي ألبنائيف ولكف ىذا األثر قد يتحوؿ إلى إيجابي في حالة 
 االستخداـ نحو لألبناء األسرة االستخداـ الجيد ليذه المواقع وقد أوصت الدراسة بضرورية توجيو

 وضوابط ليذا االستخداـ . قواعد وضع وضرورة اإلنترنت بكةلش األمثؿ
أثر استخداـ شبكات التواصؿ االلكترونية عمى بعنواف  (2013)   الشهريدراسة   -2

أثر الفيس بوؾ  والتي  ىدؼ إلى دراسة ،تر نموذجا" يالعالقات االجتماعية "الفيس بوؾ وتو 
في ىذه الدراسة استبانة ، وكانت عينة  ةالباحثوقد استخدمت  وتويتر عمى العالقات االجتماعية،

 مف أفتؤكد وكانت النتائج  طالبة مف طالبات جامعة الممؾ عبد العزيز   (150)الدراسة تشمؿ 
 التعبير عف آرائيف سيولة ىي و تويتر الفيسبوؾ الستخداـ الطالبات تدفع التي األسباب أقوى

 العمر متغيري بيف عكسية ارتباطية عالقة دوجو  إلى -أيضا النتائج وتشيرواتجاىا بسيولة 
 والسمبيات واإليجابيات االجتماعية العالقات وطبيعة االستخداـ أسباب وبيف الدراسي والمستوى

 أبعاد ومعظـ االستخداـ أسباب وبيف الساعات عدد متغير بيف موجبة ارتباطية عالقة توجد كما
 بيف طردية ارتباط عالقة وجود النتائج أثبتت حيف في واإليجابيات االجتماعية العالقات طبيعة
 .والسمبيات واإليجابيات االجتماعية العالقات وطبيعة أسبابو وبيف االستخداـ طريقة متغير

 عمى الفتيات لتوعية دورات تنظيـ :منيا التوصيات مف مجموعة وضع إلى الدراسة وخمصت
 االتصاالت تكنولوجيا توظيؼ عمى العمؿ وكذلؾ االجتماعي التواصؿ مواقع استخداـ حسف

 .األكاديمي التعميـ عممية في الحديثة

 مشاركة تنمية في االجتماعي التواصؿ شبكات دوربعنواف   (2013)  حمودةدراسة   -3
 شبكات الذي تقـو بو  دورال معرفة ىدفت إلىوالتي  ،المجتمعية القضايا في الشباب الفمسطيني
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المجتمعية، وقد استخدـ  القضايا في الشباب الفمسطيني كةمشار  تنمية في االجتماعي التواصؿ
متابعي مواقع مف    (400)الباحث في ىذه الدراسة استبانة ، وكانت عينة الدراسة تشمؿ 

التواصؿ ا  تشير إلى أف شبكات وكانت النتائج التواصؿ االجتماعي في فمسطيف والعالـ 
 تتناولو فيما المجتمعية ولكنيا غير كافية  االقضاي نحو المشاركة تنمي أف استطاعت الجتماعي

 ممنيجة إعالمية ستراتيجيةا وضع وقد أوصت الدراسة بضروريةالمجتمعية  القضايا لتغطية
 والعمؿ اليامة المجتمعية القضايا إبراز إلى تيدؼ مدروسة خطة عمى تقـو وشاممة ومتكاممة

 إنشاء و  االجتماعي التواصؿ كاتشب عبر المجتمعية نحو الشباب مشاركة تنمية تفعيؿ عمى
 ومساندة دعـو  القضايا عف متنوعة معمومات تقدـ ومفتوحة مغمقة ومجموعات صفحات

 . االجتماعي التواصؿ شبكات عمى الناشطة الشبابية المجموعات
دور المرأة في تعزيز الثقافة اإلسػالمية لػدى أبنائيػا فػي ظػؿ بعنواف  (2007)  عميدراسة   -4

تعزيػز الثقافػة اإلسػالمية لػدى أبنائيػا فػي  مجػاؿ المرأة فيب دورالوالتي درست  ، عولمةتحديات ال
بضػرورة  التحميمػي، وأوصػت الدراسػة المػنيج الوصػفي ، وقد اسػتخدـ الباحػث ظؿ تحديات العولمة

مػػف وقفػػة متأنيػػة صػػادقة وممحػػة مػػف جميػػع المخمصػػيف إلعػػداد بػػرامج ثقافيػػة ترتكػػز عمػػى قاعػػدة 
يويػػة اإلسػػالمية عبػػر أصػػؿ التوحيػػد الػػذي يشػػكؿ جػػوىر ثقافػػة المسػػمـ، والتػػي تنبػػذ عامػػة، تحػػدد ال

العنؼ والظمـ واالستبداد، وتعشؽ المودة والتسػامح والتعػارؼ وىػذه أصػؿ فػي ثقافتنػا اإلسػالمية و 
تقػػػديـ بػػػرامج إرشػػػادية لممػػػرأة عبػػػر الجمعيػػػات والمؤسسػػػات والمنظمػػػات النسػػػوية التػػػي تعمػػػؿ عمػػػى 

الرتقاء بدورىا في تعزيػز الثقافػة اإلسػالمية مػف خػالؿ تنػوع األسػاليب المسػتخدمة مساعدة المرأة ل
في تربية األبناء والحديثة التػي تػتالءـ وروح العصػر، مػع ميػارة فػي التعامػؿ فػي مواجيػة معتػرؾ 

 الحياة.
ىػدفت والتػي الثقافػة اإلسػالمية فػي مواجيػة الغػزو الثقػافي بعنػوف  (2007دراسة  شعت  )  -5

الثقافػػة اإلسػػالمية فػػي مواجيػػة الغػػزو الثقػػافي، وقػػد اسػػة التغيػػرات التػػي طػػرأت عمػػى جوانػػب إلػػى در 
اسػتخدـ الباحثػة المػنيج الوصػػفي التحميمػي، يتحػدث ىػػذا البحػث عػف الثقافػػة اإلسػالمية مػف حيػػث 
تعريفيا وحقيقػة جوىرىػا، وبيػاف أىميتيػا ومكانتيػا فػي اإلسػالـ، وأىػـ خصائصػيا التػي تمتػاز بيػا 

ا، ثـ بياف مصادرىا التي تعتمد عمييا في إبراز مظاىرىا ومعالميا، وذكر أىـ المراحػؿ عف غيرى
التػػي مػػرت بيػػا الثقافػػة اإلسػػالمية عبػػر التػػاريخ اإلسػػالمي. كمػػا وتحػػدث ىػػذا البحػػث عػػف الغػػزو 
الثقافي والفكري لبالد المسمميف، وذلؾ بتعريفو وذكر تاريخ نشأتو والمراحؿ التي تدرج بيا، وبيػاف 

ـ أىدافو التي يسعى إلى تحقيقيا في العالـ كمو بشكؿ عاـ وفػي بػالد المسػمميف بشػكؿ خػاص، أى
ثـ بياف مؤسساتو التي يعتمد عمييا في تحقيؽ أىدافو ومخططاتو، وذكر الوسائؿ واألساليب التي 
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يستخدميا فػي ذلػؾ، وبيػاف خطرىػا وتحػذير المسػمميف منيػا. وتحػدث عػف عوامػؿ النيضػة لمثقافػة 
مية حتى تكوف قادرة عمى مواجيػة التحػديات المعاصػرة، وىػي بمثابػة حمػوؿ مقترحػة تتمثػؿ اإلسال

فػػػي إبػػػراز معػػػالـ ومظػػػاىر الحضػػػارة اإلسػػػالمية التػػػي خمفيػػػا سػػػمؼ األمػػػة مػػػف العممػػػاء والمفكػػػريف 
والمبدعيف، وفي تعريؼ المسمميف وغيرىـ حقيقة ىذا اإلسالـ وعظمتػو، حتػى ال ينخػدع أحػد مػف 

ىـ بشعارات الغزو الثقافي البراقة، وفػي اسػتخداـ كػؿ وسػائؿ التقنيػة الحديثػة، وفػي المسمميف وغير 
إيجاد إعالـ إسالمي ىادؼ وبناء يذود عف حياض الثقافة اإلسالمية ويدافع عنيا ويبرز معالميا 
وخصائصػػيا. وفػػي صػػياغة المنػػاىج التعميميػػة والتربويػػة مػػف جديػػد حتػػى تكػػوف قػػادرة عمػػى تنشػػئة 

 مف التحديات الثقافية الغربية المعاصرة. جيؿ ال يتأثر

 التعميق عمى الدراسات السابقة:
 مف خالؿ االطالع عمى الدراسات السابقة وجدت الباحثات أنو:

  فيما يتعمؽ بالدراسات التي تناولت مواقع التواصؿ االجتماعي  فإف ىذه الدراسات
جزء مف وسائؿ جاءت مؤكدة عمى أىمية دور مواقع التواصؿ االجتماعي كونيا 

التواصؿ الحديثة ومصدر مف مصادر  التفريغ النفسي ومصدر مف مصادر البحث إال 
أنيا أيضًا أكدت اف ىذا الدور االيجابي يمزمو ضبط  وقواعد تجنبًا لمدور السمبي ليذه 
 المواقع المتمثؿ في التأثير عمى التحصيؿ  وعمى مستوى التفاعؿ االجتماعي لمفرد .

 ؽ بالدراسات التي تناولت الثقافة اإلسالمية فاف ىذه الدراسات كانت تركز أما فيما يتعم
ا لذلؾ شرح مفيـو الثقافة اإلسالمية ومصادرىا وضرورة تنميتيا في نفوس الشباب لم

كدت ىذه الدراسات عمى دور المرأة في دعـ الثقافة مف أىمية في المجتمع كما أ
تقوية الثقافة االسالمية لمواجية التحديات  جياؿ وكذلؾ فرصربية األاالسالمية كونيا م

 التي تواجييا.

 قع الفيس بوؾ ة فيي تيدؼ إلى الربط بيف دور مو وفيما يتعمؽ بموضوع الدراسة الحالي
نفوس الشباب  يكأحد مواقع  التواصؿ االجتماعي والتأثير عمى الثقافة االسالمية ف

 .سالمية ات منو كمصدر لمثقافة االاستفادة الطالب ىوتقصي مد
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 االطار النظري
 :موقع التواصل االجتماعي فيس بوكالمحور األول : 

و العالـ اليوـ بأنو قرية صغيرة بفضؿ تكنولوجيا المعمومات، وباألخص مواقع بَ شَ يُ 
التواصؿ االجتماعي فأصبحت عممية التواصؿ ونشر المعمومات بسرعة فائقة تشمؿ كؿ بقاع 

عمى حياة اإلنساف وأحدث تغيير جذري فييا، فازدادت سبؿ الترفيو العالـ. مما أثر بشكؿ كبير 
والراحة وقمت المشقة والعناء في العديد مف األمور. مف أىـ ىذه المواقع فيسبوؾ وتمثمت أىميتو 

 ودراسات الباحثيف السابقيف.االلكترونية في عدة تعريفات وردت في المواقع 

 بوك  .  تعريف موقع التواصل االجتماعي فيس 1
تنوعت تعريفات موقع التواصؿ االجتماعي فيس بوؾ فنجد تعريفو أنو موقع  يعتبر  

موقع التواصؿ األشير عمى اإلطالؽ واألكثر استعمااًل مف قبؿ مرتادي ىذه المواقع . حيث 
يتيح ىذا الموقع تناقؿ األفكار بالعديد مف الوسائؿ المكتوبة والمرئية والمسموعة باإلضافة إلى 

رساؿ الرسائؿ عدا عف إمكانية الكتابة عمى الحائط وتحديد توفي ره إلمكانية المحادثة الفورية وا 
 ( http://mawdoo3.comالمواقع. )
وقع موال 2004بينما تـ تعريفو عمى أنو ىو موقع اجتماعي أطمؽ في الرابع مف فبراير  

صة، ويسمح ىذا الموقع لممستخدميف باالنضماـ إلى عدة يتبع نفس شركة فيس بوؾ الخا
معينة، مدرسة معينة   ب في فئة معينة مثؿ منطقة جغرافيةشبكات فرعية مف نفس الموقع تص

وغيرىا مف األماكف التي تساعد عمى اكتشاؼ المزيد مف األشخاص الذيف يتواجدوف في نفس 
 (http://ju5emamc.blogspot.comفئة الشبكة. )

 خصوصاً  الناس مف الكثير بقبوؿ وتجاوب استأثر الذي الموقعوقد ُعرؼ عمى أنو  
فمنيـ مف استفاد منو لمتواصؿ بالصور والممفات مع أصدقائو  ,العاؿ أنحاء جميع وفي الشباب

 13:2012 )مو في الجانب السيء.) المنصور،مومنيـ مف استع

موقع الفيس بوؾ مف حيث النشأة عبر ىذه التعريفات عمى اختالؼ مصادرىا عف وت 
ىو أحد شبكات (  حيف عرفو بأنو  298:2015واالستخداـ وىذا ما لخصة الشديفات ) 

التواصؿ االجتماعي األكثر استخدامًا وتأثيرًا عمى مستوى العالـ ،تـ إنشاء الموقع في فبراير عاـ 
ربيرغ بجامعة ىارفارد، وقد كاف الموقع في البداية متاحًا فقط لطالب ـ بواسطة مارؾ زوك2014

 جامعة ىارفارد، ثـ تـ فتحو ألي شخص يرغب في فتح حسابو بو. 

http://mawdoo3.com/
http://ju5emamc.blogspot.com/
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 . نشأة موقع التواصل االجتماعي فيس بوك :2
تعود فكرة تأسيس الفيس بوؾ إلى الشاب األمريكي مارؾ زوكربيرخ الذي ابتكر موقع  

باالشتراؾ مع كؿ مف داستيف موسكوفيتز وكريس ىيوز  الذيف  2003الفيس بوؾ في عاـ 
تخصصا في دراسة عموـ الحاسب وكانا رفيقي زوكربيرخ في سكف الجامعة عندما كاف طالبًا في 
جامعة ىارفارد. وقد كانت عضوية الموقع مقتصرة في بداية األمر عمى طمبة جامعة ىارفارد، 

يات األخرى في مدينة بوسطف وجامعة )آيفي ليج( وجامعة ولكنيا امتدت بعد ذلؾ لتشمؿ الكم
بة المدارس الثانوية، وأخيرًا )ستانفورد(، ثـ اتسعت دائرة الموقع لتشمؿ أي طالب جامعي، ثـ طم

 (   13:2014عامًا فأكثر.)عودة،  13مف العمر  شخص يبمغ أي

الشبكة ومنيا، ليذه   ( حقؽ القائموف عمى الموقع إمكانيات جديدة2007عاـ )في   
إتاحة فرصة لممطوريف مما زادت ىذه الخاصية مف شيرة موقع الفيس بوؾ، بحيث تجاوز حدود 

الواليات المتحدة األمريكية إلى كافة دوؿ العالـ، وتجاوز عدد المسجميف في ىذه الشبكة في 
الممفات ( النصؼ مميار شخص، يزورنيا باستمرار ويتبادلوف فيما بينيـ 2010األوؿ مف تموز )

والصور ومقاطع الفيديو، ويعمقوف عمى ما ينشر في صفحاتيـ مف آراء وأفكار ومواضيع متنوعة 
.وتحتؿ  وجديدة، يضاؼ إلى ذلؾ المشاركة الفعالة وغالبًا ما تكوف في المحادثات والدردشات

ث بعد موقعي )غوغؿ شبكة الفيس بوؾ حاليًا مف حيث الشيرة واإلقباؿ المركز الثال
 (http://mogtamaa.telecentre.or)روسوفت(.ومايك

 لممستخدميف يمكف حيث المصدر مفتوحة برمجيات عمى بوؾ الفيس ويعتمد  
تاحتيا الموقع عمى الخاصة تطبيقاتيـ وتطوير ابتكار والمطوريف  وذلؾ العادييف لممستخدميف وا 

 وبقية الموقع بيف الربط تتيح التي التطبيقات أعقد الى وصوالً  الترفييية اتبأبسط االختبار  بدءً 
 اإلعالـ تطبيقات مف وغيرىا ، ديميشوس تويتر، ، كاليوتيوب األخرى المواقع الخدماتية

 (66:2013االجتماعي. )حمودة،

 : .  موقع التواصل االجتماعي فيس بوك ما بين المميزات والعيوب3
 المستخدميف بيف عالقات تكويف عمى  يساعدوقع الفيس بوؾ يرى أنو  كؿ مف يتابع م   

 ىذا كؿ والتعميقات، الفيديو ومقاطع الشخصية، والصور والممفات المعمومات، تبادؿ مف يمكن يـ
 أشير مف ا واحدً  بوؾ الفيس موقع ويعد والمكاف، فاالزم حاجز يقطعافتراضي  عالـ في يتـ

منبرًا  اليـو بوؾ الفيس موقع وأصبح االجتماعي، تواصؿلم ورائداً  ية،العالم الشبكة عمى المواقع

http://mogtamaa.telecentre.or/
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الفاشمة.  العاجزة السياسية لألحزاب  بديالً  اليـو الشباب واتخذه لمتعبير، افتراضياً 
 (34:2013)عوض

 ائد موقع التواصؿ االجتماعي الفيس بوؾ فيما يمي :و ويمكف تمخيص أبرز ف

 المميزات :
الخػػػػػارجي وتبػػػػػادؿ األفكػػػػػار وافراء ومعرفػػػػػة ثقافػػػػػات الشػػػػػعوب وتقريػػػػػب  التواصػػػػػؿ مػػػػػع العػػػػػالـ-1

 المسافات.

 ممارسة العديد مف األنشطة التي تساعد عمى التقرب والتواصؿ مع افخريف.-2

تفػػػتح أبوابػػػًا مػػػف إطػػػالؽ اإلبػػػداعات والمشػػػاريع التػػػي تحقػػػؽ األىػػػداؼ وتسػػػاعد المجتمػػػع عمػػػى -3
 النمو.

 (aysha.com-http://www.dr)  حكـ مرفوضة شعبيًا.المساىمة في إسقاط أنظمة   -4

مانة لكف ىذه المميزات تصطدـ عمى أرض الواقع بمجموعة مف المخاطر مثؿ غياب األ   
إف األمانة والصدؽ يغيباف ، العممية عف بعض ما ينشر ويتداوؿ في مواقع التواصؿ االجتماعي 

 وأو االدعػػػػاء أحيانػػػػًا أخػػػػرى  حيانػػػػاً فػػػػي كثيػػػػر مػػػػف األحيػػػػاف حيػػػػث أنيػػػػا تمػػػػنح فرصػػػػة لممبالغػػػػة أ
 يصاحب ذلؾ مجموعة مف العيوب أبرزىا:

 غياب الرقابة وعدـ شعور بعض المستخدميف بالمسؤولية.-1

 كثرة اإلشاعات والمبالغة في نقؿ األحداث.-2

تصػػػفح مثػػػؿ ىػػػػذه المواقػػػع يػػػؤدي إلػػػػى عػػػزؿ الشػػػػباب والمػػػراىقيف عػػػف واقعيػػػػـ األسػػػري وعػػػػف -3
  .اتمشاركتيـ في الفعالي

ظيور لغة جديدة بػيف الشػباب بػيف العربيػة واإلنجميزيػة مػف شػأنيا أف تضػعؼ لغتنػا العربيػة   -4
ضاعة ىويتيا.  وا 

-aysha.com)  ونفسػػية وماديػػة.  انعػػداـ الخصوصػػية الػػذي يػػؤدي إلػػى أضػػرار معنويػػة -ػػػ5
http://www.dr) 

 أف المالحػظ لكػؿ ورغـ ىذه العيوب التي كاف ليا وجود كبير في الوسط الفمسػطيني إال 
 مثقػؼ شػباب الفمسػطينيأف الشػباب .الفمسػطيني المجتمػع فػي وتػأثيره بػوؾ الفػيس واقعمف درس 

 كافػة فػي المتاحػة والوسػائؿ الطػرؽ عػف لمبحػث جاىػداً  ويعمؿ قضيتو، تجاه ورسالتو ميمتو يعي
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 ىػذه مػفواحػدًا  بػوؾ الفػيس كػاف وقػد ومعاناتػو، ومأسػاتو وآالمػو جروحػو عػف لمحػديث الميػاديف
 عػف تتحػدث التػي والمقػاطع والصػور الصػفحات مػف افالؼ عبرىػا الشػاب ضػخ التػي الوسػائؿ
 غزة، قطاع عمى الشرسة بالحرب انتياء وليس الجائر بالحصار مروراً  وتاريخيا، فمسطيف معاناة
 (68:2013)حمودة ، .التأييد مف يريد ما لو فكاف

 :الثقافة اإلسالمية المحور الثاني :
ة جزء أساسي مف حضارة الشعوب وىذا الحكـ امر ينطبؽ بشكؿ مباشر عمى قافالث 

حضارة العالـ اإلسالمي المنبثقة مف ثقافتو اإلسالمية والتي كانت عمى مر التاريخ ليا أثرىا 
تسميط الضوء  أجؿ لكؿ الباحثيف مف اً ميم اً الكبير في تطور نواحي الحياة ولذلؾ كانت محور 

 .عمييا 

 :قافة اإلسالميةالث.  تعريف 1
تعدد تعريفات الثقافة اإلسالمية واختمفت حسب المجتمعات وشخصيات األفراد التي 

ُعرفت عمى أساس أنيا عبارة عف نسؽ معرفي مركب يتضمف المعتقدات  تعرفيا فنجد أنيا
والنظـ اإلسالمية ،يكتسبو اإلنساف المسمـ مف انتمائو إلى مجتمع   والشرائع و افداب والمذاىب

  (  1:2004إسالمي معيف.)خميؿ ،

في حيف عرفت أنيا العمـ بأصوؿ االعتقاد ومبادئ الشريعة وأحكاميا وكمياتيا  
وقواعدىا والسنف اإلليية والحضارة اإلسالمية  ومنتجاتيا وواقع المسمميف ومستجدات العصر 

  ( 20:2014وتحدياتو .)يعيش ،
   

 اإلسالمي الديف مقومات ية ىو أنيا معرفةكثر دقة لمثقافة اإلسالمالتعريؼ األولعؿ 
 نقية بصورة المقومات ىذه منيا استقيت والمصادر التي والحاضر الماضي في بتفاعالتيا

 مقنعة بصورة اإلسالمية األمة المتعمقة بمقومات المعاصرة التحديات عمى والوقوؼ .مركزة
 ( 127:2013موجية. )اعميمات وأبو الشيخ ،

 . اإلسالمية خصائص الثقافة.  2
 أنيا ربانية المصدر فيي تستمد تصوراتيا ومفاىيميا مف الوحي اإلليي )القرآف والسنة(.  -1

أنيا إنسانية تحتـر اإلنساف وتراعي فطرتو وكرامتو وحقوقو األساسية ، فيو مكـر بإنسانيتو  -2
 قبؿ ديانتو .
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 خالؽ فييا ثمرة اإليماف الصادؽ .خالقية فاألأنيا أ -3

 يا متسامحة تعترؼ بافخر وال تقصيو وال تفنيو.أن -4

أنيا وسطية تقؼ بيف اإلفراط والتفريط والتشدد والتساىؿ ، وتبني كؿ مكوناتيا عمى التوازف  -5
 العقمي والوحي، والجسـ والروح، والثابت والمتحوؿ، والنص واالجتياد .

 ( 12:2014ا. ) رزماف: أنيا عالمية ال تختص بجنس  معيف بؿ تتوجو إلى الناس جميع -6

 : مصادر الثقافة اإلسالمية . 3
 تنقسـ  مصادر الثقافة اإلسالمية إلى قسميف :

 :المصادر الشرعية األصيمة أوال: 
سالمي في جانبيو االعتقادي والعممي ؛ويمكف تعريفيا عمى يقصد بيا جممة الديف اإل 

صمى اهلل عميو –غو الرسوؿ محمد الشريعة االسالمية ىي جممة ما بمأف ىدا المعنى بقولنا 
عف اهلل سبحانو وتعالى مف قضايا طمب مف العباد اعتقادىا والتصديؽ بيا، ومف أوامر  -وسمـ

وا وفقٌا و نواٍه و إرشادات ليعمموا بيا ،وقواعد وأحكاـ عامة وخاصة ليراعوىا في عمميـ ويسمك
ة والسالـ( بطرؽ االستنباط ه الجممة )بعد الرسوؿ عميو الصالليا وقؿ ما استنبط مف ىذ

 (34:2014الصحيحة وىدا يشمؿ :القرآف الكريـ .)السيد وأخروف، 

 :القرآن الكريم  -1
يعتبر القرآف الكريـ الكتاب الجامع المانع الذي ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو وال مف  

. يحتوي -وسمـ صمى اهلل عميو-خمفو، وىو الكتاب الخاتـ الُمنزَّؿ عمى قمب رسوؿ اهلل محمد 
القرآف الكريـ عمى العديد مف المواضيع اليامة والتي ترفع مف شأف اإلنساف لتوصمو إلى أعمى 
المراتب وأرقاىا في الدنيا وافخرة، وقد شكمت ىذه الموضوعات الميم ة وعمى رأسيا التشريعات 

خالقية جزءًا كبيرًا وميم ًا اإلسالمية، والقصص القرآنية، والنواحي اإليمانية والعقدية والقيمية واأل
مف الثقافة اإلسالمية، ومف أبرز األدل ة عمى ىذا األمر دخوؿ المصطمحات القرآنية إلى 

مصطمحات المغة اليومي ة المحكي ة لتصير جزءًا ميم ًا منيا، عدا عف أف  بعض القصص القرآنية 
  .صارت قصصًا أيقونية تحكى لمعبرة والعظة

 :شريفةالسنة النبوية ال  -2
 تعتبر السنة النبوي ة الشريفة ثاني أىـ مصادر الثقافة اإلسالمية، فيي حاضنة اإلرث    
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 النبوي العظيـ، وقد أسيمت السنة النبوية في إعادة تشكيؿ الوعي اإلسالمي بطريقة رائعة، 

ا فقد قدوة ال نظير ليا، وىو مثاؿ المسمميف األعمى، ومف ىن -صمى اهلل عميو وسمـ-فرسوؿ اهلل 
حرص المسمموف عمى تتبع أخباره، ومعرفة أقوالو وآرائو، طمعًا منيـ في السير عمى نيجو 

وقد يجد الزائر لمبالد اإلسالمي ة أف ىناؾ تأثيرًا واضحًا لمسنة النبوية الكريمة في  .الكريـ الجميؿ
ة بشكؿ دائـ الثقافة السائدة بيف الناس؛ إذ يظير ذلؾ مف خالؿ ترديد بعض األحاديث النبوي  

وىو ال يدري أف  -صمى اهلل عميو وسمـ-ومستمر، حتى أف  البعض صار ُيرد د أقواؿ رسوؿ اهلل 
 . -عميو الصالة والسالـ-ما يقولو ينسب لشخص الرسوؿ الكريـ 

  :مواقف وأقوال الصحابة والتابعين والعمماء المصادر الفرعية :ثانيا  
صمى اهلل عميو -حممة الديف مف بعد رسوؿ اهلل  -رضواف اهلل عمييـ-يعتبر الصحابة   

؛ فيـ الذيف تحم موا المشقة والتعب في سبيؿ إيصاؿ ىذه الرسالة السمحة إلى كافة بقاع -وسمـ
الدنيا، ونحف كمسمميف نعيش اليوـ في القرف الرابع عشر اليجري نشيد اهلل أف  ىذا الجيؿ 

د ة تعمؽ المسمميف بالصحابة الكراـ، فقد العظيـ قد أدى األمانة عمى أتـ وجو وصورة، ولش
ما ينطبؽ عمى الصحابة  .صارت مواقفيـ وأقواليـ جزءًا أصياًل مف أجزاء الثقافة اإلسالمية

ينطبؽ أيضًا وبدرجات متفاوتة عمى كؿ  مف تالىـ مف التابعيف، والعمماء الكراـ، والمجاىديف، 
دمة الديف اإلسالمي الحنيؼ وتقديمو لمعالـ والصالحيف، والمفك ريف، وغيرىـ مم ف أسيموا في خ
قو وبروزه  (  /http://mawdoo3.com)     .بأبيى حمة وصورة ميما كاف مجاؿ تفو 

  :ين المنهج المتبع ومتطمبات العصرما ب أهمية الثقافة اإلسالمية
نساني فكشؼ الزيؼ عنو وحرره مف الخرافة واألوىاـ و حرص اإلسالـ عمى إعادة ترتيب العقؿ اإل :أوالً  

األساطير والجمود وصانو مما يوثر فيو فحـر المسكرات والمخدرات التي تحجب العقؿ وتحوؿ بينو وبيف 
مواجية الواقع معالجتو كما وجعمو الميزاف الذي يزف األمور قبؿ االعتقاد بو ، قاؿ تعالى :}أفمف  يعمـ أنما 

 )الرعد(0ربؾ الحؽ كمف ىو أعمى إنما يتذكر أولوا األلباب { أنزؿ إليؾ مف
:غرس العقيدة الصحيحة : فتوحيد اهلل تعالى  بألوىيتو  وربوبيتو وأسمائو وصفاتو أفعالو ىو الغاية  اثانيً    

العظمى التي مف أجميا خمؽ اهلل الخمؽ و ىو الفارؽ بيف الموحديف و المشركيف وعنو يسأؿ الناس يـو 
  .امة وعميو يقع الثواب والعقاب في الدنيا واألخرةالقي

قاؿ تعالى } ولقد بعثنا مف كؿ أمة رسوالً أف اعبدوا اهلل  واجتنبوا الطاغوت فمنيـ  مف ىدى اهلل ومنيـ مف 
 0(36)النحؿ 0حقت عميو الضاللة فسيروا في االرض فانظروا كيؼ كانت عاقبة الكاذبيف {

http://mawdoo3.com/
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المية : قد حرصت الثقافة اإلسالمية عمى بناء الشخصية اإلسالمية : بناء الشخصية اإلس ثالثاً  
 مف جميع الجوانب النفسية والروحية والعقمية والجسدية بما يتناسب مع طبيعتيا

: التميز اإلسالمي : فالثقافة اإلسالمية تبث روح التميز العاـ  لألمة  اإلسالمية عف  رابعاً 
مف اتباع األخريف خاصة أىؿ الييود أو  -ميو وسمـصمى اهلل ع–غيرىا ليذا حذرنا النبي 

صمى اهلل عميو  –أف الرسوؿ  –رضي اهلل عنو –النصارى كما في حديث أبي سعيد الخدري 
قاؿ لتتبعف سنف مف قبمكـ شبرًا بشبر وذراعًا بذراع حتى لو سمكوا جحر ضب لسمكتموه –وسمـ 

 ؟(:فمف ،قمنا :يا رسوؿ اهلل ، الييود والنصارى ؟ قاؿ

: مواجية الثقافة الغربية كالثقافة اإلسالمية تواجو كؿ التحديات و المؤامرات التي تنج كؿ خامساً 
خيوطيا عف طريؽ الغزو الثقافي يستخدـ وسائؿ غير عسكرية فال بد مف مواجيتو مف جنس 

 (146-2007:147)شعت،0وسائمو

نتجت احي الحياة أمية متفردة في كؿ منيعبر الفكر اإلسالمي عف عبقرية إسالو   
نيا واستيعابيا لكؿ مظاىر التعدد البشري شيد ليا العدو قبؿ الصديؽ بعمو شأحضارة عالمية ي

 (35:2014 ) يعيش،.  مف اختالؼ الجنس والموف المساف والديف

فالثقافة اإلسالمية غير منحصرة في مكاف أو زماف أو خاصة فال غرو أف تكوف ثقافة   
ة، وقد عممت عمى تقريب الفوارؽ بيف بني اإلنساف، فيي غير منغمقة عمى عالمية المنزع والوجي

 (2017:10 ،نفسيا وال متعصبة ضد غيرىا. )عمى

وفي ضوء التطور الحديث لوسائؿ االتصاؿ العالمية كاف البد لمثقافة اإلسالمية أف  
ال سيما تفتح بابيا الحتضاف ىذا التطور وتوظيفو في مجاالت بناء الشخصية اإلسالمية 

التطورات التكنولوجية الحديثة التي المست واقع الحياة اليومية والشخصية لمناس مثؿ مواقع 
 التواصؿ االجتماعي وموقع الفيس بوؾ عمى وجو الخصوص .
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 اإلجراءات اإلحصائية
 منهج الدراسة:

لدراسة تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي الذي يعتمد عمى دراسة الظاىرة موضوع ا   
أثر استخدام موقع التواصل االجتماعي فيس بوك عمى الثقافة اإلسالمية لدى طالبات الصف )

( وتحميؿ بياناتيا وبياف العالقة بيف مكوناتيا العاشر في مدرسة الفالوجا الثانوية شمال غزة
ؿ التحميؿ وافراء التي تطرح حوليا والعمميات التي تتضمنيا وافثار التي تحدثيا، وىو أحد أشكا

والتفسير العممي المنظـ لوصؼ ظاىرة أو مشكمة محددة وتصويرىا كميًا عف طريؽ جمع بيانات 
خضاعيا لمدراسات الدقيقة.    ومعمومات مقننة عف الظاىرة أو المشكمة وتصنيفيا وتحميميا وا 

 مجتمع الدراسة :
جػػا الثانويػػة فػػي مدرسػػة الفالو  تكػػوف مجتمػػع الدراسػػة مػػف جميػػع طالبػػات الصػػؼ العاشػػر  
 . 2016/2017لمعاـ الدراسي  لمبنات

 : عينة الدراسة

ساسػػي بمدرسػػة طالبػػة مػػف طالبػػات الصػػؼ العاشػػر األ (40تكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )
 2016/2017الفالوجا الثانوية لمبنات لمعاـ الدراسي 

 أداة الدراسة :
بمشكمة الدراسة  في إطار األدب التربوي الحديث وفي ضوء الدراسات السابقة المتعمقة

الجتماعي استخدام مواقع التواصل اأثر مقياس طالع عمييا، قامت الباحثات ببناء االالتي تـ 
محافظة ات الصف العاشر في مدرسة الفالوجا في سالمية لدى طالبفيس بوك عمى الثقافة اإل

عبارة مف  ( عبارة حيث أعطى لكؿ12الذي بمغ عدد عباراتو بعد الصياغة النيائية ) شمال غزة
عبارات المقياس وفؽ سمـ متدرج ثالثي )كبيرة ، متوسطة، ضعيفة( وأعطيت األوزاف  التالية 

 ( درجة.36 -12( بذلؾ تنحصر درجات أفراد عينة الدراسة ما بيف )3-2-1)

 : صدق المقياس

 داة مػػػا وضػػػعت لقياسػػػو وقامػػػت الباحثػػػػاتداة: أف تقػػػيس عبػػػارات األويقصػػػد بصػػػدؽ األ
تػـ عػرض كػؿ أداة مػف أدوات الدراسػة حيػث  صػدؽ المحكمػيف ة دؽ األداة بطريقػبالتأكد مف ص
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عمػػى مجموعػػة مػػف األسػػاتذة المتخصصػػيف، حيػػث قػػاموا بإبػػداء آرائيػػـ ومالحظػػاتيـ حػػوؿ  مػػدى 
 مناسبة عبارات األداة، ومدى انتماء العبارات إلى األداة، وكذلؾ وضوح صياغاتيا المغوية.

 :ثبات األداة 
جات العينة االستطالعية لحساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية، تـ استخداـ در 

حيث قامت الباحثات بتجزئة المقياس إلى نصفيف، العبارات الفرديػة مقابػؿ العبػارات الزوجيػة لكػؿ 
عبارة مف عبارات المقياس، وذلؾ باحتساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف، ثـ جرى تعديؿ الطوؿ 

 ( يوضح ذلؾ:2والجدوؿ )  بيرماف براوفسباستخداـ معادلة 

 ( قيم معامالت االرتباط بين نصفي المقياس 2جدول )

 معامل الثبات بعد التعديل معامل الثبات قبل التعديل عدد العبارات 

الدرجة الكمية 
 0.683 0.518 12 لممقياس

أف  ( ، وىػذا يػدؿ عمػى0.683( أف معامؿ الثبات الكمي لممقيػاس )2يتضح مف جدوؿ )
 المقياس يتمتع بدرجة عالية مف الثبات تطمئف الباحثات إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
اإلحصػػػائي وتػػػـ  (SPSS)سػػػتبانة مػػػف خػػػالؿ برنػػػامج بتفريػػػغ وتحميػػػؿ اال لقػػػد قامػػػت الباحثػػػات 

 استخداـ األساليب اإلحصائية التالية:
 سطات الحسابية والنسب المئوية.التكرارات والمتو  -1

 ".Pearsonإليجاد صدؽ االتساؽ الداخمي لالستبانة تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف " -2

إليجػػاد معامػػؿ ثبػػات االسػػتبانة تػػـ اسػػتخداـ معامػػؿ ارتبػػاط سػػبيرماف بػػرواف لمتجزئػػة النصػػفية  -3
 المتساوية،  ومعامؿ ارتباط ألفا كرونباخ.

 نتائج الدراسة 
 السؤال األول من أسئمة الدراسة اإلجابة عن

اسـتخدام طالبـات الصـف العاشـر  ىما مدينص السؤاؿ األوؿ مف أسئمة الدراسة عمى : 
 فيس بوك ؟لمفي مدرسة الفالوجا الثانوية لمبنات 
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ولإلجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ  قامػػت الباحثػػات  باسػػتخداـ التكػػرارات والمتوسػػطات والنسػػب 
 تالي يوضح ذلؾ المئوية، وقيمة )ت( والجدوؿ ال

 ( 4جدول )

التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية لحساب كل عبارة من عبارات المجال لدى أفراد 
 العينة

مجموع  الفقرة 
االنحراف  المتوسط االستجابات

 المعياري
الوزن 
قيمة  قيمة ت  النسبي

 الدالة
 الترتيب

أحـــرص عمـــى متابعـــة موقـــع الفـــيس  1
 1 0.378 0.892 63.33 0.709 1.900 76 بوك بصورة يومية.

أتصفح موقع الفيس لفتـرة تصـل إلـى  2
 3 0.002 3.267- 48.33 0.677 1.450 58 .ساعات يومياً 4

3 
أقـــــوم بالمشـــــاركة فـــــي العديـــــد مـــــن  
مجموعــات و صــفحات الفــيس البــوك 

 بصورة فعالة .
53 1.325 0.616 44.17 -4.881 0.000 4 

ها ر يصـــد أهـــتم بكـــل التحـــديثات التـــي 4
 2 0.003 3.212- 49.17 0.640 1.475 59 موقع الفيس بوك .

  0.001 3.708- 51.25 1.791 6.150 246 الدرجة الكمية لممجال 

 يتضح مف الجدوؿ السابؽ:
(  والتػػي نصػػت عمػػى" أحػػرص عمػػى متابعػػة موقػػع 1الفقػػرة )- أن أعمــى فقــرة فــي المجــال كانــت:

 %(.63.33تبة األولى بوزف نسبي قدره )الفيس بوؾ بصورة يومية " احتمت المر 
أقـو بالمشاركة في العديػد مػف   (  والتي نصت عمى"3الفقرة )- وأن أدنى فقرة في المجال كانت:

مجموعػػػات و صػػػفحات الفػػػيس البػػػوؾ بصػػػورة فعالػػػة " احتمػػػت المرتبػػػة األخيػػػرة بػػػوزف نسػػػبي قػػػدره 
 %(5..55أما الدرجة الكمية لممجال حصل عمى وزن نسبي ) %(.44.17)
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متابعػة موقػػع  يحرصػف  تحػرص طالبػات الصػؼ العاشػػر عمػىبػػالقوؿ أف  ووىػذا مػا يمكػف اجمالػ 
التواصػؿ االجتمػاعي الفػػيس بػوؾ بدرجػػة كبيػرة وبصػػورة يوميػة لكػػف تقػؿ  درجػػة المشػاركة الفاعمػػة 

 واالنضماـ إلى  المجموعات لدييف.

 اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئمة الدراسة
توظيـف طالبـات الصـف العاشـر  ىما مـدثاني مف أسئمة الدراسة عمػى : ينص السؤاؿ ال

 فيس بوك في البحث عن  مصادر الثقافة اإلسالمية ؟لمفي مدرسة الفالوجا الثانوية لمبنات 

ولإلجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ  قامػػت الباحثػػات  باسػػتخداـ التكػػرارات والمتوسػػطات والنسػػب 
 ح ذلؾ المئوية، وقيمة )ت( والجدوؿ التالي يوض

 ( 5جدول )
التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية لحساب كل عبارة من عبارات المجال لدى أفراد 

 العينة

مجموع  الفقرة 
االنحراف  المتوسط االستجابات

 المعياري
الوزن 
قيمة  قيمة ت  النسبي

 الترتيب الدالة

1 
أسػػتغؿ وقػػت متػػابعتي لمفػػيس بػػوؾ فػػي 

لثقافػػػػػػة البحػػػػػث عػػػػػف معمومػػػػػات عػػػػػف ا
 اإلسالمية .

79 1.975 0.733 65.83 1.509 0.139 2 

2 
أنشػػػػػػػػػر آيػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػرآف الكػػػػػػػػػريـ 
واألحاديث النبوية عمى صفحتي عمػى 

 الفيس بوؾ باستمرار.
75 1.875 0.723 62.50 0.656 0.516 3 

أىػػػػػتـ بالصػػػػػفحات التػػػػػي تنشػػػػػر القػػػػػيـ  3
 اإلسالمية  

81 2.025 0.832 67.50 1.711 0.095 1 

4 
رص عمػػى متابعػػة الصػػفحات التػػي أحػػ

تتحػػدث عػػف تػػاريخ المسػػمميف وثقػػافتيـ 
. 

62 1.550 0.714 51.67 -2.213 0.033 4 

  0.539 0.620 61.88 2.297 7.425 297 الدرجة الكمية لممجاؿ 
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 يتضح مف الجدوؿ السابؽ:
تنشػر (  والتػي نصػت عمػى" أىػتـ بالصػفحات التػي 3الفقػرة )- أن أعمى فقرة فـي المجـال كانـت:

 %(.67.50القيـ اإلسالمية  " احتمت المرتبة األولى بوزف نسبي قدره )
(  والتػػػي نصػػػت عمػػػى" أحػػػرص عمػػػى متابعػػػة 4الفقػػػرة )- وأن أدنـــى فقـــرة فـــي المجـــال كانـــت:

" احتمػت المرتبػة األخيػرة بػوزف نسػبي قػدره  الصفحات التي تتحػدث عػف تػاريخ المسػمميف وثقػافتيـ
طالبػات  أفأي  %(65.66لممجـال حصـل عمـى وزن نسـبي ) أما الدرجة الكمية %(.51.67)

أىمية لمتابعة الصفحات التي تنشر القيـ اإلسالمية لكف ىػذا االىتمػاـ يقػؿ  يوليف الصؼ العاشر
 بالنسبة لمصفحات التي تتعمؽ بالتاريخ اإلسالمي .

 اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئمة الدراسة
مـا مـدي تحـري طالبـات الصـف العاشــر ة عمػى : يػنص السػؤاؿ الثالػث مػف أسػئمة الدراسػ

فــيس الالــواردة فــي ة المعمومــات الثقافيــة اإلســالمية فــي مدرســة الفالوجــا الثانويــة لمبنــات  لدقــ
 ؟بوك

ولإلجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ  قامػػت الباحثػػات  باسػػتخداـ التكػػرارات والمتوسػػطات والنسػػب 
 المئوية، وقيمة )ت( والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ 

 ( 6جدول )

التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية لحساب كل عبارة من عبارات المجال لدى أفراد 
 العينة

مجموع  الفقرة 
 االستجابات

االنحراؼ  المتوسط
 المعياري

الوزف 
 النسبي

قيمة  قيمة ت 
 الدالة

 الترتيب

1 
أتأكػػػػد مػػػػف أي معمومػػػػة غريبػػػػة تنشػػػػر 
عمى صفحة الفيس البوؾ مف مصادر 

 ة .مختمف
73 1.825 0.844 60.83 0.187 0.852 2 

2 
أحػػرص عمػػػى معرفػػػة مصػػػدر الحػػػديث 
النبػػػػػػوي الشػػػػػػريؼ الػػػػػػذي ينشػػػػػػر عمػػػػػػى 

 صفحات الفيس .
73 1.825 0.844 60.83 0.187 0.852 2 
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 الفقرة 
مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراؼ 
 المعياري

الوزف 
 النسبي

 قيمة ت 
قيمة 
 الدالة

 الترتيب

3 
أشػػػػػارؾ المنشػػػػػورات الثقافيػػػػػة وخاصػػػػػة 
اإلسالمية منيػا بعػد تػدقيؽ المعمومػات 

 التي تحتوييا . 
71 1.775 0.768 59.17 -0.206 0.838 4 

4 
أىػػػػػػتـ بنشػػػػػػر معمومػػػػػػات عػػػػػػف الثقافػػػػػػة 

سػػػػالمية بعػػػػد الحصػػػػوؿ عمييػػػػا مػػػػف اإل
  .مصادر موثوقة

82 2.050 0.749 68.33 2.110 0.041 1 

  0.466 0.736 62.29 2.364 7.475 299 الدرجة الكمية لممجاؿ 

 يتضح مف الجدوؿ السابؽ:

أىػػتـ بنشػػر معمومػػات عػػف عمػػى"  (  والتػػي نصػػت4الفقػػرة )- أن أعمــى فقــرة فــي المجــال كانــت:
سػالمية بعػد الحصػػوؿ عمييػا مػف مصػػادر موثوقػة " احتمػت المرتبػػة األولػى بػوزف نسػػبي الثقافػة اإل

أشػػارؾ  (  والتػػي نصػػت عمػػى"3الفقػػرة )- وأن أدنــى فقــرة فــي المجــال كانــت: %(.68.33قػػدره )
حتوييػا " احتمػت المرتبػة المنشورات الثقافية وخاصة اإلسالمية منيا بعػد تػدقيؽ المعمومػات التػي ت

أمـــا الدرجــة الكميـــة لممجـــال حصــل عمـــى وزن نســـبي  %(.59.17األخيػػرة بػػوزف نسػػػبي قػػدره )
أىميػػػة لنشػػػر الثقافػػػة اإلسػػػالمية مػػػف  يعطػػػيف الطالبػػػات فػػػي الصػػػؼ العاشػػػرأي أف  %(6...6)

كػد تقؿ درجة اىتماـ الطالبات بالتػدقيؽ و التأ ولكف  خالؿ مشاركاتيف عمى صفحات الفيس بوؾ
  مف سالمة المعمومات  التي تحتوييا منشوارات الفيس بوؾ. 

 النتائج والتوصيات
 أوال النتائج

 لنتائج التالية:في االدراسة إليو  توصمت في ضوء التحميؿ االحصائي يمكف اجماؿ ما  

الفػػيس بػػوؾ بدرجػػة  ؼ العاشػػر عمػػى متابعػػة موقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعيتحػػرص طالبػػات الصػػ 1.
 ة يومية لكف تقؿ  درجة المشاركة الفاعمة واالنضماـ إلى  المجموعات لدييف.كبيرة وبصور 

العاشر أىمية لمتابعة الصفحات التي تنشر القيـ اإلسالمية لكػف ىػذا  ُتولي  طالبات الصؼ 2. 
 االىتماـ يقؿ بالنسبة لمصفحات التي تتعمؽ بالتاريخ اإلسالمي .
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نشر الثقافة اإلسالمية مف خالؿ مشاركاتيف عمى تعطي الطالبات في الصؼ العاشر أىمية ل. 3
 صفحات الفيس بوؾ .

تقؿ درجة اىتماـ الطالبات بالتدقيؽ و التأكد مف سالمة المعمومػات  التػي تحتوييػا منشػوارات . 4
 . الفيس بوؾ

 : التوصياتثانيا 

 أوصت الباحثات بما يمي:

 فيس بوؾ .مثؿ لموقع الاالستخداـ األ ضرورة توجيو الطالبات إلى  1.

نشطة مدرسية تيدؼ لتوعية الطالبات لكيفية أالسعي لتعزيز مشاركة الطالبات في  2 .
 ت الفيس بوؾ .اتدقيؽ المعمومات التي يحصمف عمييا مف منشوار 

 .وتاريخيا ضرورة إبراز مفيـو الثقافة اإلسالمية والتركيز عمى أىمية مصادر ىذه الثقافة 3.
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 ع:أواًل المراج 

،مكتبػػػة جامعػػػة القػػػدس المفتوحػػػة 1ط. الثقافػػػة االسػػػالمية . (2014السػػػيد، طػػػو وأخػػػريف) 1 .
 ،األردف.

(. تأثير شبكات التواصؿ االجتماعي عمى جميور المتمقيف دراسة 2012المنصور، محمد ) 2 .
بيػػة، مقارنػػة لمواقػػع التواصػػؿ االجتماعيػػة والمواقػػع االلكترونيػػة. رسػػالة ماجسػػتير، األكاديميػػة العر 

 الدينيمارؾ.

(. الثقافة اإلسالمية في مواجية الغزو الثقافي، بحث مقدـ الى  2007شعت ، رائد  )3 . 
 0مؤتمر" اإلسالـ والتحديات المعاصرة"، الجامعة اإلسالمية غزة

،مكتبة جامعة الخرطوـ 1. طالثقافة اإلسالمية  مدخل منهجي(.  2014، صبري  ) خميؿ4 .
 ،السوداف.

 الطمبة عند الثقافية والهوية االجتماعي شبكات التواصل(.  2015بدر الديف ) ، .بمعباس5
. رسالة ماجستير، جامعة  بسكرة نموذجا بسكرة الجامعيين الفيس بوك نموذجًا طمبة جامعة

 ،الجزائر.
 لتعزيز اإلسالمية الثقافة لمقرر مقترح (. منيج2013. اعميمات، عبير و أبو الشيخ ،عطية )6

 جامعة مجمةالعولمة.  عصر متطمبات ضوء في األردنية طمبة الجامعات لدى إلسالميةا اليوية
 (.15، المجمد) بغزة األزهر

( . العالقػػػػػػػة بػػػػػػػيف اسػػػػػػػتخداـ شػػػػػػػبكات التواصػػػػػػػؿ االجتمػػػػػػػاعي 2015. الشػػػػػػػديفات، عواطػػػػػػػؼ)7
)فيسبوؾ/تويتر/انسػػػتغراـ( والشػػػعور بالوحػػػدة النفسػػػية لػػػدى عينػػػة مػػػف ذوى اإلعاقػػػة البصػػػرية فػػػي 

 (.4،المجمد)12،العدد المجمة الدولية التربوية المتخصصةألردف .ا

أثــــر اســــتخدام شــــبكات التواصــــل االلكترونيــــة عمــــى العالقــــات ( . 2013. الشػػػيري، حنػػػػاف)8
(  . رسػػػالة ماجسػػػتير، جػػػامع الممػػػؾ عبػػػد العزيػػػز ، االجتماعيـــة )الفـــيس بـــوك وتـــويتر نموذجـــاً 

 المممكة العربية السعودية.

 -.أثــــــر اســــــتخدام اســــــتراتيجية  مقترحــــــة توظف)المتشــــــابهات( 2014ر). الحػػػػػػداد، أزىػػػػػػا9
المتناقضــات ( عمــى تنميــة التفكيــر الناقــد ومســتوى التحصــيل فــي مبحــث العمــوم العامــة لــدى 

 . رسالة ماجستير، جامعة األزىر ،غزة .طالبات الصف العاشر بغزة
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الحراؾ الشبابي مف اجػؿ (. استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي مف قبؿ 2014.عودة ،رىاـ)10
 .29العدد مجمة سياسات.انياء االنقساـ الفمسطيني . 

(. الثقافة اإلسالمية في واالنفتاح عمى افخر مقاربة في األبعاد  2014. رزماف، محمد )11
ورقة عمل مقدمة لمؤتمر مكة الخامس عشر " الثقافة اإلسالمية  والشروط والتفاعالت.

 . 30/9/2014-27نعقد في مكة ،األصالة و المعاصرة " الم

ورقة عمل مقدمة لمؤتمر مكة  (. مقومات الثقافة اإلسالمية. 2014.يعيش، محمد )12
-27الخامس عشر "الثقافة اإلسالمية األصالة و المعاصرة " المنعقد في مكة ،

30/9/2014 . 

لفمسطينية (. تحميؿ محتوى مساؽ الثقافة اإلسالمية في الجامعات ا 2004.حماد، شريؼ )13
ورقة عمل مقدمة لمؤتمر الجامعة االسالمية "التربية  في قطاع غزة في ضوء قضايا معاصرة.

 . 24/11/2004-22في فمسطين وتغيرات العصر " المنعقد في غزة ،

آثار استخدام مواقع التواصل االجتماعي عمى التحصيل  (.  2013، رشا  ) .عوض14
. رسالة ماجستير، جامعة   من وجهة نظر ربات البيوتالدراسي لألبناء في محافظة طولكرم 

.  القدس المفتوحة ،طولكـر
الشباب  مشاركة تنمية في االجتماعي التواصل شبكات دور(.  2013، أحمد  ) .حمودة15

 . رسالة ماجستير، جامعة  القاىرة ،مصر. المجتمعية القضايا في الفمسطيني

تعزيز الثقافة اإلسالمية لدى أبنائيا في ظؿ ( . دور المرأة في 2007. عمي، عزيزة )16
 تحديات العولمة

http://mawdoo3.com /     مساء 9الساعة  12/2/2017اإلثنيف 

ttph//mogtamaa.telecentre.or   مساء  8الساعة  14/2/2014الثالثاء 

 (aysha.com-http://www.dr) مساء 8الساعة  12/2/2017اإلثنيف 

(http://ju5emamc.blogspot.com) مساء 10الساعة  12/2/2017اإلثنيف. 
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 ثانيا المالحق
 
 

 االستبانة
 ضعيفة متوسطة كبيرة العبارة 
 .أحرص عمى متابعة موقع الفيس بوؾ بصورة يومية 1

 
   

    .ساعات يومياً 4رة تصؿ إلى موقع الفيس لفتأتصفح  2
بصػػػورة بػػػوؾ صػػػفحات الفػػػيس مجموعػػػات و  أقػػوـ بالمشػػػاركة فػػػي العديػػػد مػػػف  3

 فعالة .
   

    .أىتـ بكؿ التحديثات التي يصدىا موقع الفيس بوؾ  4
متػػػػابعتي لمفػػػػيس بػػػػوؾ فػػػػي البحػػػػث عػػػػف معمومػػػػات عػػػػف الثقافػػػػة  أسػػػػتغؿ وقػػػػت 5

 .اإلسالمية 
   

الكػػريـ واألحاديػػث النبويػػة عمػػى صػػفحتي عمػػى الفػػيس  أنشػػر آيػػات مػػف القػػرآف 6
 .بوؾ باستمرار

   

    . ـ اإلسالمية أىتـ بالصفحات التي تنشر القي 7
 .أحرص عمى متابعة الصفحات التي تتحدث عف تاريخ المسمميف وثقافتيـ  8

 
   

بػػػوؾ مػػػف مصػػػادر ومػػػة غريبػػػة تنشػػػر عمػػػى صػػػفحة الفػػػيس أتأكػػػد مػػػف أي معم 9
 .مختمفة 

   

أحػػػػػرص عمػػػػػى معرفػػػػػة مصػػػػػدر الحػػػػػديث النبػػػػػوي الشػػػػػريؼ الػػػػػذي ينشػػػػػر عمػػػػػى  10
 .صفحات الفيس 

   

بعد تػدقيؽ المعمومػات التػي  وخاصة اإلسالمية منيا أشارؾ المنشورات الثقافية 11
  تحتوييا .

   

سػالمية بعػد الحصػوؿ عمييػا مػف مصػادر بنشػر معمومػات عػف الثقافػة اإل أىتـ 12
 .موثوقة 

   

 


