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 هشكلة البحث

:وتتمخص مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس التالي

ىل لنشر الصور الشخصية عمى مواقع التواصل االجتماعي عالقة 
باإلسقاط األمني في غزة ؟



   هشروع نشر ثقافة البحث العلوي يف التعلين العام
 م2017-2016للعام الدراسي 

 املؤمتر الطالبي املدرسي السنوي الثاني 
 (حنو جيل حبثي واعد )

 
 
 

 أهداف البحث
. الشخصية الصور لنشر استخداماً  المواقع أكثر عمى التعرف1.
  التواصلمواقع عمى صورىم لنشر الطمبة تدفع التي الغايات معرفة2.

. االجتماعي
 عمى الشخصيةالصور نشر خالل من األمني اإلسقاط طرق عمى التعرف3.

 . االجتماعي التواصل مواقع
الذكورغايات بين إحصائية داللة ذات فروق ىناك كان إذا فيما الكشف4.

. االجتماعي التواصلمواقع عمى الشخصية صورىم نشر في واإلناث
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 أهوية البحث
 غزه قطاع في شبابنا لدى الوعي ينشر كونو في البحث أىمية تكمن      

 مواقع عمى الشخصية الصور نشر ظاىرة حول)18-15( ةالعمري الفئة من
 يمفت أنو إلى باإلضافة األمني، باإلسقاط وعالقتيا االجتماعي التواصل
 فإنوأخرى جية ومن وخصوصيتوالمسمم المجتمع المحافظة إلى انتباىيم

.أبنائيم مراقبة ضرورة إلى ااَلباء نظر يمفت
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 هصطلحات البحث
:اجرائيا التالية المصطلحات الباحثات تعرف

 :االجتماعي التواصل مواقع

بٌن تواصل بناء هو الرئٌسً وهدفها اإلنترنت، شبكة على الموجودة اإللكترونٌة، المواقع من مجموعة 

عرفت خدمات، عدة تطوٌر على المواقع هذه واعتمدت العالم، أنحاء مختلف ،فً األشخاص من مجموعة

التواصل مواقع جمعتها التً الخدمات هذه ومن بٌنهم، انتشارها بداٌات فً اإلنترنت مستخدمً عند

(2015خضر،)."والمرئً الصوتً، والتواصل اآلخرٌن، األشخاص مع المكتوب التحدث على القدرة االجتماعً،

:اإلسقاط

 تحقٌق على وٌعملون ألوامرها ٌنصاعون ، لها كعمالء المحلٌٌن السكان من فئة بتجنٌد معادٌة جهة أو أجنبٌة دولة عمل

 موقع . واالجتماعٌة السٌاسٌة وحدته وتفكٌك ، شعبهم بمصالح الضرر إلحاق فً تساهم لها خدمات بتقدٌم وٌقومون ،أهدافها

  (3 :2008األمنً، المجد
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 هنهجية البحث
 كان إذا ما عن للكشف التحلٌلً الوصفً المنهج الباحثات تستخدم         

 االجتماعً التواصل مواقع على الشخصٌة الصور نشر بٌن عالقة هناك

 الثانوٌة الٌمن بلقٌس مدرستً فً الطلبة نظر وجهة من األمنً اإلسقاط و

. للذكور الثانوٌة النٌل ومدرسة للبنات
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 حدود البحث

: المكاني الحد / والا أ

 بلقٌس مدرسة فً العاشر الصف طلبة آراء استطالع على الدراسة اقتصرت        

 الصور نشر موضوع حول غزة فً للبنٌن الثانوٌة النٌل ومدرسة للبنات الثانوٌة الٌمن

. غزة فً األمنً باإلسقاط وعالقتها االجتماعً التواصل مواقع على الشخصٌة

:الزماني الحد / ثانياا 

 للبنات الثانوٌة الٌمن بلقٌس مدرسة فً العاشر الصف طلبة على الدراسة طبقت        

(2017 –2016)الدراسً للعام غزة فً  للبنٌن الثانوٌة النٌل ومدرسة
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 عينة  البحث وجمتوع  
 اليمن بمقيس مدرسة في العاشر الصف طمبة بجميع الدراسة مجتمع يتمثل        
 (324) عددىم البالغ لمبنين الثانوية النيل ومدرسة ،(259) عددىن البالغ لمبنات الثانوية

 عمى الشخصية الصور نشر بين عالقة ىناك كان إذا ما حول آرائيم استطالع تم حيث ،
. األمني اإلسقاط و االجتماعي التواصل مواقع

 بلقٌس مدرسة فً العاشر الصف من طالبة 30 من الدراسة عٌنة تتكون بٌنما         

 اختٌارهم تم الذٌن للبنٌن الثانوٌة النٌل مدرسة من طالب 30و للبنات الثانوٌة الٌمن

. الدراسة مجتمع من عشوائٌا  



   هشروع نشر ثقافة البحث العلوي يف التعلين العام
 م2017-2016للعام الدراسي 

 املؤمتر الطالبي املدرسي السنوي الثاني 
 (حنو جيل حبثي واعد )

 
 أدوات البحث

 شخصٌة مقابلة بإجراء الباحثات قامت الدراسة تساؤالت على اإلجابة بغرض             

 موجهة بنود عشرة من مكونة استبانة تصمٌم و الداخلٌة، وزارة من المختصٌن أحد مع

 الثانوٌة النٌل ومدرسة للبنات الثانوٌة الٌمن بلقٌس مدرسة فً العاشر الصف لطلبة

 مواقع على الشخصٌة الصور نشر  عالقة  حول آرائهم الستطالع وذلك للبنٌن

  .األمنً باإلسقاط االجتماعً التواصل
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 نتائج البحث

 الٌمن بلقٌس ومدرسة للبنٌن الثانوٌة النٌل مدرستً فً واإلناث الذكور من العٌنة آراء استطالع عند         

 التواصل مواقع على الشخصٌة الصور نشر أن ٌؤٌدون العٌنة أفراد من %73.3 أن تبٌن للبنات الثانوٌة

 النسبة هذه أن من الرغم على أنه نجد النتٌجة هذه فً النظر عند األمنً باإلسقاط كبٌرة عالقة لها االجتماعً

 الواصل مواقع على الشخصٌة الصور نشر مخاطر والشابات الشباب وعً مدى على وتدل كبٌرة نسبة

 الشخصٌة صورهم نشر بٌن عالقة وجود ٌعتقدون ال الذٌن العٌنة أفراد من %26.7 نسبة أن إال االجتماعً

 بهدف شبابنا إلى خالله من للدخول ألعدائنا ثغرا   تمثل أن ٌمكن والتً الهٌنة بالنسبة لٌست األمنً واإلسقاط

.أمنٌا   إسقاطهم

 هو الشخصٌة الصور لنشر استخداما   المواقع أكثر أن إلى الباحثات توصلت فقد سبق ما إلى باإلضافة         

 الفٌس ) االجتماعً التواصل مواقع على الشخصٌة صورهم نشر فكرة ٌؤٌدون %53,3 أن حٌث بوك الفٌس

 ٌوافقون والدٌهم أن ٌدعون العٌنة أفراد من %61,6 بأن وجد حٌث ذلك على ٌوافقون والدٌهم أن بدعوى ( بوك

  . االجتماعً التواصل مواقع على صورهم نشر على
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 نتائج البحث

 مواقع على الشخصٌة صورهم نشر إلى الشباب هؤالء تدفع التً الرئٌسة الغاٌة وجد وقد              

 ذات فروق ٌوجد بالذكر والجدٌر . %48 بنسبة وذلك الصداقات تكوٌن وراء سعٌهم هً االجتماعً التواصل

α ≥الداللة مستوى عند احصائٌة داللة  على الشخصٌة الصور نشر فً واإلناث الذكور غاٌات بٌن0,05

 نشر مخاطر حول الذكور من أكبر اإلناث وعً على ٌدل وهذا الذكور لصالح االجتماعً التواصل مواقع

 إلى التنوٌه ٌجدر الصدد وبهذا األمنً باإلسقاط وعالقتها االجتماعً التواصل مواقع على الشخصٌة الصور

: الحصر ال الذكر وجه على فمنها الصهٌونً العدو استخدمها التً اإلسقاط وسائل تعددت قد أنه

  بوك الفٌس وخاصة االجتماعً التواصل مواقع على المغلقة الغرف من العدٌد استغالل

. الهاتف فً المحفوظة الشخصٌة الصور استغالل

. أصحابها علم دون من الحدٌثة األجهزة كامٌرات من صور التقاط

. االجتماعً التواصل مواقع على لنا تظهر التً العشوائٌة الروابط  .4
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 تىصيات البحث 
 بعمل القيام بضرورة المختصة والجهات التعليمية المؤسسات توصي الباحثات فإن الدراسة نتائج إلى استناداا 

 االجتماعي التواصل مواقع على الشخصية الصور نشر عالقة حول الطلبة و األمور ألولياء توعية حمالت

 . األمني باإلسقاط

: يلي بما األمور أولياء الباحثات وتوصي كما

. االنترنت بمخاطر المستمرة التوعٌة خالل من أبنائك إلى لدٌك التً المعرفة انقل1.

. وعادلة متوازنة بطرٌقة االنترنت استخدام أوقات حددوا2.

 إلى التوجه األمر لزم وإذا بمعالجتها والبدء اإلنترنت على المفرط األطفال جلوس دوافع عن البحث3.

.استشاري

. شابه ما أو لالبتزاز تعرضوا حال فً إخبارك على أطفالك شجع4.

 واالنطوائٌة باالنعزالٌة تتمثل نفسٌة أضرار من لها لما مبكر سن فً لألبناء النقالة الهواتف شراء عدم5.

. لوجه وجها   الخارجً العالم مع التواصل على القدرة وعدم
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 تىصيات البحث 
: يمي بما والشابات الشباب الباحثات توصي وأيضا  
. معيا التواصل وعدم نيائياً  وحظرىا المشبوىة الحسابات من الصداقة طمبات قبول عدم1.
. الخاصة واألماكن النوم غرف في وضعو وتجنب عام مكان في الحاسوب جياز ضع2.
. االنترنت شبكات عمى الشخصية ومعموماتك صورك تنشر ال3.
 حتى عنك التفاصيل بإعطاء المشروطة اليدايا أو والالأخالقية المثيرة اإلعالنات أو لمرسائل تستجيب ال4.

. األفخاخ في والوقوع االنحراف تتجنب
 األحيان أغمب في تعممو مما أفضل والصحف الكتب كقراءة االنترنت بدون تفعمو أن تستطيع فيما البدائل جد5.

. اإلنترنت في
. اإلنترنت من فقط عميو تعرفك بعد لوجو وجياً  شخص أي تقابل ال6.
.حسابك اختراق أحد يستطيع ال بحيث الكتروني حساب لكل ومختمفة قوية مرور كممات استخدم7.
. فييا مرغوب غير اتصال جية أي لوقف " المنع " أو " block" ميزة استخدم8.


