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 إهذاء
إىل هي كبى للذًيب رحيوًب و فبض السالم هي كفيه عويوًب صلً عليك اهلل تعبىل 

 .يب علن الىري 
 ...إىل املخلصني الغيىريي علً هصلحت الىطي

 ..إىل أرواح  شهذاء احلق و احلزيت و الكزاهت 

 إىل أولئك الزابضني خلف القضببى هي أسزاًب البىاسل

 ...علوٌب حزفبإىل كل هي 

 ...إىل أصحبة الفضل و العطبء

 .مثزة  هذا اجلهذ املتىاضع ًهذي إليهن مجيعًب 
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 :هشكلت البحث  وأسئلته
وقد جاء ىذا البحث؛ لمتعرف عمى مشكمة الدراسة التي تتمثل في 

 :السؤال الرئيس
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 :تببع هشكلت البحث  وأسئلته
 وينبثق عن التساؤل الرئيس االسئمة الفرعية التالية

 طالبات نظر وجية من المواطنة قيم ترسيخ في اسيمت التي االجتماعي التواصل شبكات ابرز ما1.
 لمبنات الثانوية شوقي احمد مدرسة

 المواطنة قيم ترسيخ في اثرت والتي االجتماعي التواصل شبكات في المستخدمة المنشورات نوع ما2.
 لمبنات الثانوية شوقي احمد مدرسة طالبات لدى

 نظر وجية من االجتماعي التواصل شبكات ترسيخيا في اسيمت التي المواطنة قيم ابرز ما3.
 لمبنات الثانوية شوقي احمد مدرسة طالبات
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 :أهذاف البحث
 قيم ترسيخ في أسيمت التي االجتماعي التواصل شبكات أبرز الى التعرف1.

 . لمبنات الثانوية شوقي أحمد مدرسة طالبات نظر وجية من المواطنة
 االجتماعي التواصل شبكات في المستخدمة المنشورات نوع  عن الكشف 2.

 شوقي أحمد مدرسة طالبات لدى المواطنة قيم ترسيخ في أثرت والتي
 . لمبنات الثانوية

 شبكات ترسيخيا في أسيمت التي المواطنة قيم أبرز  الى التعرف3.
 الثانوية شوقي أحمد مدرسة طالبات نظر وجية من االجتماعي التواصل

 . لمبنات
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 :أهويت البحث
  : يمي فيما البحث أىمية تكمن

 لدى التكنولوجي الوعي نشر الى تدعو التي العممية لممؤتمرات استجابة البحث يأتي1.
 .الطالبات

 .الطالبات لدى المواطنة قيم تعزيز مجال في أخرى  لدراسات المجال فتح في يسيم قد2.

 خدمة في االجتماعي التواصل شبكات من لالستفادة جديدة افكار البحث ىذا يقدم قد3.
 . التعميم

 طالبات قبل من االجتماعي التواصل شبكات استخدام عمى المترتبة باآلثار اإللمام4.
 الثانوية شوقي أحمد مدرسة

  الثانوية المرحمة طمبة لدي المواطنة قيم تعزيز ضرورة الى الرسمية الجيات توجيو 5.
 والتنمية البناء عممية في بدمجيم اإلجتماعي التواصل شبكات توظيف خالل

 



 
 

 :هصطلحبث البحث
   :اإلجتماعي التواصل شبكات 
 يتم ,افتراضي مجتمع بنية في االفراد بين التواصل تتيح , االنترنت شبكة عمى المواقع من مجموعة 

 معموماتيم و اخبارىم معرفة و ,الشخصية الممفات عمى االطالع او , الرسائل خالل من بينيم التواصل
 الثانوية المرحمة طالبات تستخدميا التي (Instagram- Twitter - Facebook) مثل ,لمعرض يتيحونيا

   الصالحة المواطنة قيم تعزيز في دورىا و
 : المواطنة قيم 

السموكية التي تؤثر ايجابيا في تكوين شخصية المعمم فتجعمو ممتزما أخالقيا ىي الموجيات 
وسموكيا, وعمى وعى بما تتضمنو المواطنة من حقوق وواجبات وغيرىا من المقومات 

األساسية لممواطنة الصالحة, بغية إعداد معمم يعتز بثقافتو الوطنية, يمتمك ثقافة الوالء 
 .واالنتماء لوطنو, وقادر عمى تعميم ىذه المبادئ والمفاىيم الوطنية لتالميذه



 
 

 :الذراسبث السببقت
االجتماعي التواصل بمواقع المتعمقة الدراسات. 
الشائعات في وسائل التواصل االجتماعي و عالقتيا باألمن الفكري "بعنوان (: 2017)الخميوي دراسة . 1

 »لدى طمبة الجامعات 
 الرقمية المواطنة مفيوم تعزيز في اإلجتماعي التواصل شبكات إسيام درجة " بعنوان :(2016) الحربي .2

 "بالرياض اإلسالمية سعود بن دمحم اإلمام جامعة طالبات نظر وجية من
 

 .المواطنة بقيم المتعمقة الدراسات•
 وجية من المواطنة قيم ترسيخ في االجتماعي التواصل َشبكات َدور "بعنوان :(2017) صفرار دراسة1.

 »الُعماني الجامعي الشباب نظر
 تشكيل و المواطنة قيم تعزيز في االجتماعي التواصل شبكات دور" بعنوان (2015) اسماعيل دراسة2.

  " الجامعات منتسبي لدي العام الرأي
 



 
 

 :هٌهجيت البحث

استخدمت الباحثات في ىذا البحث المنيج الوصفي والذي يحاول وصف 

دور شبكات التواصل االجتماعي في ترسيخ قيم المواطنة لدى " وتحميل 

من خالل دراسة عمى طالبات "طالبات مدرسة احمد شوقي الثانوية  

 المدرسة في مدينة غزة

 
 



 
 

 :حذود البحث 
   :الموضوع حد

 مدرسة طالبات وجية من المواطنة قيم ترسيخ في االجتماعي التواصل شبكات دور
 لمبنات الثانوية شوقي أحمد

   :البشري  الحد 
 .لمبنات الثانوية شوقي أحمد بمدرسة العاشر الصف طالبات عمى البحث اعتمد

 : المكاني الحد 
 . فمسطين في غزة محافظة عمى

   : الزماني الحد 
 الدراسي العام من الثاني الدراسي الفصل خالل لمدراسة الميداني الجزء تطبيق تم

 .م2018/ م2017



 
 

 :جمتوع و عيٌت  البحث 
 :البحث مجتمع
 شوقي أحمد مدرسة في العاشر الصف طالبات جميع من البحث مجتمع تكون       
   .الثانوية
 :البحث عينة

 شوقي أحمد بمدرسة العاشر الصف طالبات جميع تم وعميو من البحث عينة تكونت
   الدراسة مجتمع كل ىي العينة لتكون  , غزة غرب بمديرية الثانوية

 بنسبة إستبانة (120) عمى الحصول وتم الدراسة عينة عمى إستبانة 128 توزيع تم
 .%92 استرداد



 
 :أدواث البحث 

 
عمى أعدت الباحثات استبانة بعد االطالع لتحقيق أىداف البحث  

وتم النظري واإلطار مشابية و األدبيات وبحوث  دراسات سابقة 
 .ثباتياالتحقق من مدى صدقيا و 

 .مجاالت (  3) فقرة موزعة عمى(  25) تكونت االستبانة من 
 



 
 

 :ًتبئج البحث 
 : يمي ما الي النتائج تشير

 المواطنة قيم ترسيخ في االجتماعي التواصل مواقع أبرز بوك الفيس يعتبر .1
 .الثانوية شوقي أحمد مدرسة طالبات نظر وجيو

 ىي المواطنة قيم لترسيخ التواصل مواقع عمى المنشورات صيغ أبرز .2
 مدرسة طالبات نظر وجيو من الفيديو صيغة يميو بصورة مرفق كتابي منشور

 .الثانوية شوقي أحمد



 
 :تببع ًتبئج البحث 

 التواصل شبكات ترسيخيا في ساىمت التي المواطنة قيم أكثر .3
 قيمة تمييا أمنو عمى والحفاظ الوطن عن الدفاع قيمة ىي االجتماعي

 أحمد مدرسة طالبات نظر وجيو والسياسة والدين المجتمع قيم احترام
 الثانوية شوقي



 
 

 :تىصيبث البحث 
 قيم ترسيخ عمى تعمل التي اإلجتماعي التواصل تطبيقات و شبكات استثمار•

 الواتس و بمس جوجل و بوك الفيس سيما ال الطالبات نظر وجيو من المواطنة
 .المجتمع لدى اإليجابية الروح بث و الرسمية المؤسسات قبل من  اب

 بمضمون  الموحية و المرفقة الصور و المنشورات تحرير بصيغة االىتمام•
 و معبرة ألوان و تصميمات خالل من التركيز و االنتباه تجذب التي و ,المنشور

 .الداللة ذات الصور و الخط نوع



 
 

 :تببع تىصيبث البحث 
 التواصل شبكات توظيف في مياراتيم تطوير تستيدف لمطالبات تدريبية دورات عقد•

 المواطنة قيم ترسيخ في االجتماعي

 تعزيز و المواطنة لقضايا الذىني الحضور و الثقافي الوعي مستوى  عمى المحافظة•
 خالل من التعميم و التربية وزارة في إعالنية و إعالمية برامج خالل من ذلك

 .لذلك االحترام إبراز و اإلعالنات و المؤتمرات و جداريات




